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GEDRUKT TER DRUKKERIJ „DE DEGEL " - AMSTERDAM

VOORWOORD DER REDACTIE

ET groote succes dat wij destijds

hadden met de beide in 1907 gepubliceerde bundels „Zelfkeur", had
‘ons reeds eenige jaren geleden doen
besluiten tot een herdruk, doch verschillende omstandigheden hebben de uitvoering
van dit voornemen vertraagd.
De drie bundels welke wij thans doen verschijnen zijn echter niet als een eigenlijke herdruk van de twee vroegere to beschouwen.
Eenige auteurs zijn afgevallen, andere er bij gekomen en, behoudens een enkele, zonden ons alle
medewerkers geheel nieuwe bijdragen, terwijl
ook de meeste portretten door andere werden
vervangen. De deeltj es van deze „Tweede Reeks"
bieden daardoor den bezitters van de vroegere
uitgave allerminst bekenden kost.
Ter nadere orienteering omtrent doel en
samenstelling der bundels volge hier, met eenige
wijzigingen, wat de heer L. S. schreef als inleiding bij de eerste reeks.

Deze bundels zijn bestemd voor een tweeledig
doel : zij willen de lezers onzer Bibliotheek nader
brengen tot den grooten kring onzer Nederlandsche dichters en schrijvers van heden, en tegelijk het ondersteuningsfonds der vereeniging
van Nederlandsche Letterkundigen versterken.
Die vereeniging van Nederlandsche letterkundigen is geen letterkundige bent. Zij vraagt, bij
wie zich aanmelden voor het lidmaatschap, niet
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naar richting of waarde. Evenals de Journalistenkring is zij zuivere vakvereeniging , en
haar Ondersteuningsfonds een onderling fonds
tot steun voor behoeftige leden. Vandaar dat
ons denkbeeld, om de kas te steunen door een
bundel bijdragen, het Bestuur onzer Vereeniging wel zeer mondde, doch dat dit tegelijk, en
zeer terecht, er tegen opzag aan dit pogen
eenige officieele kleur te geven. Er moest alles
vermeden worden wat aanleiding zou kunnen
geven tot ontstemming. En toch lag het voor de
hand, dat wij niet ieder ider ongeveer 200 leden
zouden kunnen vragen tot meedoen. De 3 bundels moesten ten slotte blijven binnen de moge-

lijke grenzen van onze deeltjes, wilde er voor
het Fonds een behoorlijk profijt overschieten.
Geconstateerd zij daarom met nadruk, dat
voor de keus der namen niemand verantwoordelijk is dan de redactie.
Doch zoo de namen door ons gekozen werden,
wij vonden het eigenaardiger de keus der bijdragen door de leden zelf te doen gebeuren.
Vandaar de naam : Zelfkeur.
Zooals- allerlei woorden vaak, zegt echter ook
dit woord wellicht iets te veel, en zeer nadrukkelijk is ons door enkele medeleden verzocht te
willen doen uitkomen, •dat zij de door hen gekozen bijdrage daarom nog niet als proeve van hun
beste kunnen bedoelden te geven. Er spreken
bij het doen eener keus altijd zekere materieele
overwegingen mee : omvang, beschikkingsrecht.
— Laat dus elk lezer het vriendelijk bedenken, dat niet met alle hier verzamelde bijdragen de auteurs juist willen „staan of vallen",
en het oordeel van tijdgenoot en nakomeling
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dagen. Bloemlezingen trouwens missen hun doel,
als ze niet opwekken tot lezen van de volledige
werken, en de belangstelling, die deze bundels
moeten aanvuren, mogen zij niet tegelijk
dooven. — Laat geen onzer lezers wanen, de
auteurs, die tot dezen bundel bijdroegen, te kennen als hij hun broksken gelezen heeft. Hun
gansche werk vraagt zijn aandacht , laat men
die het te gretiger geven na de vluchtige introductie van deze bundels.
Waar oogenblikkelijk onze letterkundige kunst
niet zoozeer staat in het teeken van theoretisch
scherp geformuleerde anti-thesen, doch veeleer
in dat van een langzaam en voorzichtig naderen
naar het gemeenschappelijke, naar een waardeeren van verschillende openbaringen en niet
naar een verwerpen van het afwijkende, scheen
het juister hier geen rangschikking en groepeering te beproeven naar „geestesrichting" of
„school" der auteurs , een indeeling te gevaarlijker en te kunstmatiger, waar velen die hier
vertegenwoordigd zijn, zelf, gelukkig, nog tot de
zoekers behooren. En daar dan elke verdere
rangschikking terecht schijn zou wekken van
een rang-schatting , is eenvoudig de gansch on-

schuldige volgorde van het alfabet gekozen, die
het voordeel met zich bracht van een gewenschte
verscheidenheid voor elk der drie bundels.
Er is getracht deze bundels ook in hun uitvoering zoo aantrekkelijk mogelijk te maken, om
ze nog gretiger te doen koopen. Wordt er naar
gegrepen als naar Verweij's „Inleiding tot de
Nederlandsche dichtkunst" en Bastiaanse's
„Overzicht van de Ontwikkeling der Nederland-
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sche Letterkunde", waarvan zij in zekeren zin
als een aanvulling to beschouwen zijn, dan belooft dit gemeenschappelijk werk onzer auteurs
een goede bate voor de kas onzer vereeniging.
Tenslotte zij opgemerkt dat bij de samenstelling in het bijzonder rekening is gehouden met
de mogelijkheid van gebruik dezer "belangrijke
bloemlezing bij het onderwijs.
October 1918.

Redactie W. B.

CAREL STEVEN
ADAMA VAN SCHELTEMA,

ig

%

geboren in Amsterdam 1877; doorliep het gymnasium en
werd student in de medicijnen, Na in '98 het propaedeutisch examen to hebben afgelegd, verbond hij zich, voor
korten tijd, aan de „Nederl, Tooneelvereeniging," en was
daarna eveneens korten tijd werkzaam in een kunsthandel,
In 1900 sloot hij zich aan bij de S, D, A, P., in welk
jaar ook zijn eerste ibundel verzen verscheen,
Er is verschenen van C. S. Adama van Scheltema bij

W. L, & J, Brusse's Uitgevers_Maatschappij: Van Zon
en Zomer, 4de druk; Zwerversverzen, 4e druk; Eenzame
Liedjes, 4de idruk; Uit Stilte en Strijd, 4de druk; Eerste
Ougst, 3de druk, hloemlezing van den dichter uit Een
weg van verzen en Uit den Dool, Zingende Stemmen, 2e
druk; 1Mei-Droom, een feestelijk verbeeldingsspel in acht
tooneelen, Levende Steden: 1. Londen, (Een dramatisch
gedicht); 2, Dusseldorp, (of: „Ontmoetingen van Petrus
Cordatus", Een satirisdh dramatisch gedicht); 3, Amsterdam, (Een wijsgeerig leerdicht); Italie, Indru'kken en Gedachten, Een causerie, met 23 afbeeldingen. Over Idealisme, Een narede tot De Grondslagen eener nieuwe
Pazie, Naakt Model, Tooneelspel in drie bedrijven, 10
personen, in geillustreerd omslag van H, Meyer,
Een Weg van Verzen, Uit den Dool en De Grondslagen
eener nieuwe Poezie, proeve tot een maatschappelijke
kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme, de
tachtigers en hun decadenten, zijn uitverkocht,
Bij de Wereldbibliotheek is verschenen: Goethe's Faust,
Deel In Nederlandsche Verzen vertaald, ingeleid en
toegelicht, 2e druk,

C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA

LENTE
De zon is verschenen !
De aarde straalt —
Zij heeft een verdwenen
Geluk in mijn oogen gehaald.
1k ben alles vergeten
Wat ik zooeven wist —
Ach, wat is 't dat wij weten?
Wat is 't ! wat is 't !
Wat is 't dat wij willen,
Dan de kranke aarde in 't
Zonlicht te tillen —
Als een arm ziek kind!
Uit „Eerste Oogst" bij W. L. & J. Brusse,

DE STAL
Tegen het donker van een schuur
Danste op de deel een gouden vlieg,
Vlak voor den schemer van een wieg
Straalde op den grond het zonnevuur ,
Een wijnrank en een rozelaar
Vlochten hun takken door mekaar —
En midden uit die zwarte poort
Bekeek een kleine rose droomer
Verbaasd dien grooten groenen zomer,

ADAMA VAN SCHELTEMA
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En murmelde een verwonderd woord, —
En v6Or de poorte van den stal
Bloeide het blauw, heerlijk heelal !
Zoo was het meer : — er was eenmaal
Een kind,- dat in een kribbe lag
En naar de groote wereld zag,
— Het is een oud prachtig verhaal —
Een wijnrank en een rozelaar
Vlochten hun takken door mekaar —
, Daar was alleen wat stroo in huis,
Daar was een moeder en een herder,
Een ezei en een duff — — en verder
Brachten de menschen hem een kruis,
En vOOr de poorte van den stal
Bloeide het blauw, heerlijk heelal !
Buiten wiegelt het jonge graan
En viert de Mei een gloeiend feest —
Diep uit den donker is een geest,
Een nieuwe wereld opgestaan !
Een wijnrank en een rozelaar
Vlechten hun takken door mekaar —
Vrienden ! geprezen en geloofd
Zij onze garde als nooit to voren :
Ons wordt de nieuwe mensch geboren !
Zegent zijn gelukzalig hoofd —!
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

En vOOr de poorte van den stal
Bloeide het blauw, heerlijk heelal !

Uit „Van Zon en Zomer" bij W, L, & J, Brusse,

ADAMA VAN SCHELTEMA

DE STILTE
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vreezen
Hebben nooit hun hart gelezen,
Hebben nooit geknield.
Draag uw kleine levenszegen
Naar het droomenlooze land,
Lijk de golve' heur oogst bewegen,
Tot zij zachtjes breken tegen
Het doodstille strand.
Zie den boom de paden tooien
Rondom zijnen stillen voet,
Laat uw ziel zich zoo ontplooien
En haar bloemen om zich strooien
Uit een vroom gemoed.
Leer u aan de stilte laven —
Waar het leven u geleidt :
Zij is uwe veilge haven,
Want zij is de groote gave
Van de eeuwigheid.
Sluit de stilte in uw gaarde,
Wees in haar gelukkig kind :
Al wie ze aan haar schoot vergaarde —
Alle zaligen op aarde
Hebben haar bemind.

Uit „Uit Stilte en Strijd" bij W. L. & J. Brusse.
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HERFSTBOSCH
De boomen zwijgen
En peinzen vaag,
Van al de twijgen
Drupt iets omlaag.
De zon is henen,
Geen vogel fluit —
Zij zijn verdwenen,
Het lied is uit.
Alleen gelaten
Wacht alles stil —
Wacht het gelaten
Der wereld wil.
Uit „Zingende Stemmen" bij W. L, & J, Brusse,

HET KWARTIER
Toen viel een gat in mijn droom
En een koele klok sloeg het kwartier
Door den zwijgenden nakenden nacht,
En ik voelde mijn oogen wijd open —
Die zagen stil
In den nacht.
Maar ik lag in een doodstille kuil
En ik keek in het donker heelal
Verwonderd en wakker naar het geluid
Van het eenzame koele kwartier —
Dat al zweeg
In den nacht.

ADAMA VAN SCHELTEMA

En toen opeens, dwars door het duister,
Zag ik het werklijke leven
En voelde ik duidlijk den tijd —
Die spoelde voorbij — en vervloot —
Met mijn jeugd — met mijn jeugd —
In den nacht !
Uit „Uit Stilte en Strijd" bij W, L, & J. Brusse,

AAN DIE KOMEN
Gedenkt, gij kinderen van vrede,
Bloemen aan den boom van geluk,
Gedenkt het vreeslijk verleden,
Gedenkt die de aarde voor u kneedden
Als de wortelen van uw geluk !
Gedenkt, gij lachenden, levensblij den,
Het geluid op aarde van den schrik
En luistert aan den afgrond der tijden
Naar den kreet van die uw ziel bereidden —
Als naar de echo van een snik.
Gedenkt, gij gezegenden en gezonden,
Hen die vielen voor uw blijde eeuw —
Ziet hun gelaat en wilde wonden,
Ziet het zwarte gat hunner monden,
Nog open voor een laatsten schreeuw !
Gedenkt gij de smeekende oogen
En al de stamelende pijn
Van die, verbrijzeld en bloedovertogen,
Langzaam den donkeren dood inzogen —
Gedenkt gij, die uw verlossers zijn !
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Gedenkt gij den dreun van hun schreden,
Tast terug in den donkeren vloed
Van die de' ijzeren strijd voor u streden,
Tast terug in het zinkend verleden —
Dat uw hand nog drupt van hun bloed !
Gedenkt die, wat zij de-den en zagen
Nimmer meer wischten uit hun geest,
Die door al hun gruwlijke dagen
Aller gruwelen bleven dragen —
Gedenkt de gewonden van geest !
Gedenkt ons, die alien vochten,
Gedenkt ons Adler bitteren strijd,
Gedenkt ons, die den weg voor u zochten,
Gedenkt ons, die nog niet vinden mochten —
Gedenkt, gedenkt onzen blinden tijd!

Uit „Zingende Stemmen"

bij W. L. & J. Brusse.

WILHELM ANGE FRANCOIS BASTIAANSE,

zich noemende Frans Bastiaanse, geboren 14 Mei 1868 to
Utrecht; deed daar eindexamen R. H. B, S., en eindexamen Gymnasium en studeerde ,daarna in de Ned, Letteren, Na izijne bevordering tot doctorandus in ,dat yak
werd hij leeraar in de Nederl, Taal en Letterkunde en
Geschiedenis aan de H, B, S, te Hilversum,
Van zijn hand verschenen: Natuur en Leven (Ed, van
Loot'); Gedichten (Ed, Maatsch, voor goede en goedkoope
Zelfkeur 2

Lectuur; 2e dr, 1918) en „Een Zomerdroom" (in tijdschriften verspreid), Tevens: Overzicht van de ontwikkeling der
Nederlandsche Letterkunde, (Ed, Maatsch, voor goede en
goedkoope Lectuur) en „De Techniek der Poezie" (Ed,
Nieuwe Gids Aran 1916, verschijnt aizonderlijk, 1918, bij
Mij, ,,,de Zonnebloem"),

FRANS BASTIAANSE

VOORJAAR
De gouden regen als uit goud gedreven
Praalt in de pracht der blauwe voorjaars-lucht,
De lila trossen der seringen beven
Bewogen door een lauwe lente-zucht.
De paars-en-goudgewiekte vlinders zweven
Als bonte bloemen aan den steel ontvlucht, —
Ik, die 't aanschouw, gevoel, dat zoo to leven
Is loon van God, is wonderbaar genucht.
In 't gras gestrekt, de handen saamgevouwen
Ver achter 't hoof d, waarin mijn oogen branden
Van staren naar die schoon-gedroomde landen
Die achter 't Wereldsche, ondoorgrondlijk, blauwen :
Doorleeft mijn Ziel, door zonden onontwijd,
Des Levens Lust en hoogste Heerlijkheid.

KOEKOEK
Als de vroege koekoek roept
En de lijster, onder 't fluiten
Van de roode bessen snoept
Loop ik ook mijn woning uit en
Fluit in zonnige ochtend .buiten,
Waar ik zoeter luiden zoek
Dan de lijsters kunnen fluiten
Dan de koekoek roept : KoekOeld
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Koekoek vroeg in 't koele bosch
Lijster in de groene struiken
Roep de blauwe blinden los
Die een venster hOOg beluiken,
Waar de wingerdranken sluiken
Bleek van blaren, tar van tros,
Lijster in de groene struiken
Koekoek roep de blinden los !
Uit Natuur en Leven Ed, Ivan Looy,

DE LEEUWERIK
Het klare water vloeit als rein kristal
Door groene landen,
't Gebloemte zoomt de boorden overal
Met gele randen,
De leeuw'rik rijst de morgenvelden uit
En zingt een lied,
Dat ik wel hooren, w61 gevoelen kan
Maar zeggen niet.
Want klaarder dan het menschelijke woord
Is 't vogelzingen ,
Daar is geen snarenspel, geen harpaccoord
Dat kan doordringen
De ziel met vreugde en louterend geluk
Als doze toon,
Die draagt 't verlangen van de wereld tot
Der heem'len troon.
Hoor; hoor het zilv'ren trill'ren als een vreemdZalig verblijden,
Waar, boven bosschen en beschenen beemd,
Naar alle zijden

BASTIAANSE
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De wijde ruimte oneindig openblauwt,
De zonne schijnt,
En, onder 't juub'len van zijn heilig lied,
Die 't zong, verdwijnt.
Om, als verzaad van zon en hemelgloed
Zingend te dalen,
Maar straks, als een die steeds verlangen moet
De warme stralen
Van 't zomersch licht te drinken van nabij,
Weer 't aardsche ontstijgt
En niet lidn rusten voor de lentedag
Ter kimme nijgt.
MAANNACHT
De maan is achter het huis
Nu moet gij met mij komen !
Over het bladgeruisch
Zijn zilvernachtstroomen....
De tuin ligt blank beneden,
Ziet gij het wel?
0 ! alles was tot heden,
Het heele leven, maar spel ...
Kom ! en geef mij de hand
En laat mij U leiden door lanen,
Waar bloemen aan den kant
Glinsteren nat van tranen.
Kom ! en geef mij uw hand
En ik zal U leiden waar
Ons land als een tooverland
Licht in den maannacht klaar.
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De wateren zullen zwijgend zijn,
Diep met murmelend beven,
Waar ik mijn mond uw mond zal geven
Als een dronk van wijn.
Kom! en toef nu niet,
Ik wil niet langer wachten,
Ze zijn zoo vele niet,
De schijnende maannachten
De maan schijnt wonderhel,
De maan maakt Mies wakker,
De lucht is als een blauwe tent,
Met duizend starren goudelend
Boven den donkren akker
Het heele leven was maar spel
0 kom! laat mij niet wachten,
Mijn ziel, mijn leven is voor U
ik geef het U .
Kom met mij mee,
ik k a n niet wachten.
Kom mee
Uit

Gedichten Ed, W, B,

DE VOGELVERSCHRIKKER
Aan de nagedachtenis
van Paul Verlaine,

Hij leek, van ver, professor, oud van dagen
Vermagerd boven boek en foliant.
De hooge hoed, sinds jaar en dag gedragen
Stand scheef, naar eenen kant

BASTIAANSE
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Wat uitgezakt en ouderwetsch van randen
Met hier en daar deuk en doorluchtig gat,
Niet glad gestreken meer door teedre handen
En piekig ruig als een verdronken kat .. .
Maar zag men beter, dan liet zich bemerken
Jets mooiers dan vermummied perkament,
Als van een dichter, die in al zijn werken
Op 't snoodste werd niiskend.
Melancholie van twee leeddonkere oogen
Gezet in 't linnen van bleek aangezicht,
Bleef strak, onafgewend, door niets bewogen
Op schouwspel van onzichtbaarheid gericht . ..
Daar onder hing, in lang niet gesoigneerde
Vlasdraden, vroegvergrij sd, de schrale baard
Over een jas, die zelfs geen jood begeerde,
Vuil of hij steeds had zijn servet gespaard.
En dan zijn broek, bij god, geen pantalon meer,
Waar 't plankige en ontschoeide been in stak,
Met pijpen, waarvan regenbui en onweer
De oorspronklijk elegante lijn verbrak.
Z(56 deed hij denken aan een armen schooner,
Die in „society" niet komen mag .. .
Maar Been gewone was hij, veel, veel mooier
Dan alle mooie schooiers die ik zag.
Zoo stond hij op zijn najaarsveld vol stoppels,
Waar niets meer dan „verveling" was to doen ;
Patrijzen vlogen langs hem been bij koppels
Als wisten zij : die daar staat heeft pensioen !
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En nu en dan hipte met helwit schijntje
Van 't staartgedeelte over het zandig pad,
Dat naast den akker liep een klein konijntje
Dat alle vrees voor hem verloren had ;
De musschen, die hij eenmaal moest verschrikken
Hervonden den spreekwoordlijke' overmoed,
En kwamen, wat ze niet meer diende, mikken
In 't openstaande van den hoogen hoed.
Hij was ook niet verschrikklijk, bijna goedig ;
Om barsch to wezen eenmaal aangesteld,
Stond hij in eenzaamheid daar diep weemoedig,
Een sinecure, op 't kale stoppelveld,
En waar' zijn dichterlijke ziel niet zoo vol zangen,
Zijn oog op 't menschonzichtbare gericht,
Hij zou zich zelven hebben opgehangen,
Had hij gekund, dat uur van eindloos licht...
Want boven rees de hemel stil en stralend,
Zoo blauw als slechts Octoberhemels . zijn,
Wanneer de wind, nauw speurbaar ademhalend,
Goudroode blad'ren wiegt in zonneschijn .. .
En op dat pad, langs de' akker, waar, om beurten
Men zilvren berk en beuken had geplant
Was het geboomt op 't wonderschoonst gekleurd en
Vlamde in den middagbrand . ..
0 ! zalig, zalig, Al gouder Al mooier
Al vlammender en knett'render van licht
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Zong daar de zonne om dien verlaten schooier
In stralenbundels haar gedicht van licht . ..
Maar hij stond in de wereld vastgeklonken
En liet, doodstil, den najaarsdag vergaan,
Als had de zon, zoo stralend opgeblonken,
Nooit voor zijn blik bestaan.
NACHT
Het wordt Al droever en droever,
Het wordt Al later en later,
De wind slaat tegen den oever
Het eenzaam-ruischende water ;
Dan wordt het stiller en stiller
In 't oeverriet ;
De nacht wordt killer en killer
En ... gij komt niet...
Het wordt al wreeder en wreeder...
Het wordt al banger en banger ...
Mijn vreugden keeren niet weder,
Mijn leed blijft langer en langer,
Ik wordt Al ouder en ouder
Van zwaar verdriet,
Mijn hoofd hangt of op mijn schouder
En . . . gij komt niet.
Het wordt al droever en droever,
Het wordt al stiller en stiller,
De stroom tusschen oever en oever
Kaatst hemel-hoog starrengetriller ;
En, als daarboven Ben der
Starren verschiet,
Wordt alles weer Bender ... eender . ..
En . . . gij komt niet.
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Aan Jozef Israels.

DE GRAFKAPEL DER MEDICI TE
FLORENCE
E vier allegorische Figuren, Dag,
Avond, Nacht en Morgen, oorspronkelijk bestemd om ieder een
sarcophaag to dekken, liggen nu
twee aan twee op twee sarcofagen ;
Dag en Nacht aan de voeten van de beeltenis
van Giuliano den Fiere ; Avond en Morgen aan
de voeten van die van Lorenzo, den Peinzer. De Nacht en de Morgen zijn vrouwende Dag en de Avond mannen-figuren. Michel
Angelo zegt zelf van twee deter beelden, op
de achterzij de van eene teekening: „De Dag
en de Nacht spreken en zeggen : „wij hebben
met onzen snellen loop Hertog Giuliano tot den
dood gebracht ; wel is het rechtvaardig dat hij
daarover wraak neme, zooals hij doet ; en de
wraak is deze : gelijk wij hem gedood hebben,
zoo heeft de doode ons het licht genomen, en
met het sluiten zijner oogen, heeft hij de onze
toegedrukt, opdat ze niet meer zouden lichten
over de aarde. Wat hadde hij met ons gedaan,
ware hij in 't leven gebleven !"
Op het beeld der Nacht vond men bij 's Kunstenaars leven een blad bevestigd, waarop door
een bewonderaar in vier versregelen ongeveer
het volgende was uitgedrukt :
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„De Nacht, die g'hier ziet sluimren met gebaarde
Zóó zoet, zij leeft ! Gij zult het zien : zij is
Eens Engels werk. Ai wek haar en, gewis,
Ze ontwaakt, als levend draagt haar Moeder
Aarde !"
Waarop Michel Angelo de Nacht liet antwoorden, in vier vers-regelen die ongeveer het
volgende beduiden :
„Zoet is mij 't sluim'ren, zoeter nog 't van
steen zijn,
Zoolang de schanden en de ellenden duren,
Niet hooren en niet zien in dees trage uren —
Dies wekt mij niet : spreekt zacht, wie om mij
heen zijn !"
DE DAG
I
0 Dag! Wat heimlijk raad-slot sloot den mond
Des Gods, wiens diepste drang is openbaring,
Dies hij zich uitspreekt, eindloos, met bewaring
Van 't eindelijk geheim, der gronden grond.
Wat, zoo een man in 't open dag-licht stond
En won en won al worstelend ervaring,
Maar voor zijn eigen goden-drang bedaring
Noch vree, nog ruimt' voor 't worstlend kampen
vond?
Hij voelt en voelt de kluisters en den muur,
De' onzichtbren, die hem binden, schoon ook
't Licht
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Kwanswijs het gansch heelal hem onderwerpt.
En trekken, trekken voelt hij kostlijke uur
Na uur, zoo luttel arbeids nog verricht,
Den angel in zijn binnenst staeg verscherpt.
16 Dec. 1909
DE AVOND
II
Zoudt gij dan komen, nog to vroeg, o nacht?
Reeds de avond komt, die het herdenken
brengt,
Nog eens het mensch-beeld dan in voile lengt' :
Een man, die peinst, maar zonder lach of klacht,
Als ik, die in zijn innerlijkst gedacht,
Gelijk de God, die schept en, daar hij wenkt,
Scheidt, wat in duistren baajerd lag gemengd,
Weet al wat was, al wat nog 't aanzijn wacht.
Hij peinze en peinzend zie hij ze alien naderen,
In 't licht der jeugd, der manheid middag-zon
Gezien weleer, als mensch, als god gemind :
't Naakt menschen-schoon, profeten en aartsvaderen,
En de Eene, de Een', die trotsche min hem
won,
En teeder-hoog, Gods Moeder en het Kind.
17 Dec. 1909

32

BOEKEN

DE NACHT
III
Als gij dan kwaamt, hoe waar 't ge, o Moeder
Nacht?
Z66 als gij slaapt met 't moederlijk lichaam,
De borst, den buik? — o Moeder, zoete naam
Voor wat eens alien als verschrikking wacht
Of troost. Geen dood dunkt gij, maar volste
kracht
In rust, de Moeder, uit wie 't al eens kwaam',
Die 't al weer eens in machtige armen naam',
Tot wie 't al vlucht, al bidden, al gedacht'.
Wel iemand sprak : „Nu wek haar, gij zult zien,
— Een engel maakt' haar — dat zij springt
ten leven"
De maker sprak : „Niet hooren, niet te zien
Is 't eenige, wat haar geneucht kan geven,
Dies wekt haar niet. Spreekt zacht !" Zóó
slaapt ze en ligt,
Totdat de God haar wekk', die sprak ; „'t Zij
licht !" —
18 Dec. 1909
DE MORGEN
IV
O Hoop, o Morgen, Dageraad, o, Maagd,
Komt gij van verren morgen, die eens
gloorde,
Wiens korte klaarheid mist en neevlen stoorden
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En storm, die 't goud van gouden zon-dag
vaagt?
Gij innerlijkste jeugd, die leven blijft
In 't hart des mans, niet schuldloos of onwetend,
Niet lokkend door beloft' van lust of vreugd,
Maar hemel-vonk en vuur, dat niets verdrijft,
Maar vrijheid, door geen dwang noch nood
geketend,
Die wacht en waakt in eeuw'ge goden-jeugd.
19 Dec. 1909
EPILOOG
V
Zoo ligen ze in dees konings-hal, gevieren,
Dees dooden-konings-hal, waar koning Dood,
Die 't vorsten-paar de fonklende oogen sloot,
Door de eeuwen heen zijn majesteit laat vieren.
Hun was der wereld grootheid, hun, den Fieren,
Den Peinzer, vorst en krijgsman, die uit nood
Hun yolk optogen, 't maakten schoon en
groot, —
Wee! niet hun macht, hun doods-hal slechts te
sieren !
Zoo bond de kunstnaar hier dees vier getijden,
Dag, Avond, Nacht en Morgen, dat zij stil
Hen eerden, die heur gang niet mochten leiden,
Heur gang niet leiden naar hun menschen-wil,
Zoo leeft de Macht'ge in Graf-kapelle kil,
Die goden bond en menschen kan bevrijden.
19 Dec. 1909
Zelfkeur 3
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sen's Niels Lyhne by Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur,
Auteur schreef Essays over Edgar Poe of Jens Peter,
Jacobsen en Walter Pater en ,houdt lezingen over die
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HENRI VAN BOOVEN

DE ROMMELKAMER
FRAGMENT UIT: „KINDERLEVEN"

t'Itk-AL 'OT nog toe is het de rommelkamer
geweest en ik heb er nimmer over
gedacht, of een „rommelkamer" ooit
jets anders dan dat moet zijn, of
warden kan.
En dit vertrek, lang de algemeene verachting
prijs gegeven, hoofdzakelijk, omdat ik er altijd
een bergplaats van gemaakt heb voor allerlei
voorwerpen, die door de huisvrouw niet waardig werden gekeurd, om in een „ordeRike"
kamer to warden opgeborgen, dit vertrek zal
nu ingericht worden als „kamer" voor het
kleine meisje.
Er is een vriendelijke, maar dringende wenk
gegeven : dien idag, op dat uur moet mijn heele
boeltje, voor mover ik het niet reeds heb weggebracht, naar ,een veiliger oord vervoerd zijn,
want dan komt : de behanger.
Nimmer heb ik kunnen vermoeden, dat de
rommelkamer ooit het bezoek van een behanger
waardig zou worden gekeurd.
Van de zaken, die door mij Binds jaren daar
bewaard werden, heb ik zelf nooit een hoogen
dunk gehad, eigenlijk zal niemand dien hebben
van allerlei gedragen kleederen, oude hoeden,
massa's jaargangen van allerlei tijdschriften,
weekbladen en couranten, oude wandelstokken,
een ouderwetsch ijzeren haardje, eenige land-
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kaarten, verschillende vormelooze brokken hout
en stukken steen uit de tropen, een fetisch,
afkomstig uit de binnenlanden van Afrika, die
er zoo potsierlijk-schrikwekkend uitziet, dat
niemand er naar durft kijken, en nog veel
andere dingen.
1k kan moeilijk van het oude scheiden, al
hecht ik aan dit rommeltje maar weinig meer.
Toch dwalen er stukken onder die mij nog nuttig kunnen zijn misschien. Ja, ik heb zelfs van
het ouderwetsche haardje wel eens gedacht, dat
het ergens in het huis een kamer zou kunnen
verwarmen. De haarden, die nu gebruikt warden, zijn niet voor de eeuwigheid gebauwd, en
wie weet, dit ding uit de oude doos ....
En mijn wanstaltige, allerzotste fetisch, grof
houtbrok, grof gesneden en gekleurd, met uitgerafelde veeren, koperen ringen door neus en
ooren, en een grijnslach, die zeer lange, puntige
tanden, van het eene duivelsoor naar het andere
vertoont, eigenlijk hoort hij thuis in een museum, met hem is er in deze Noordelijke landen
niets te beginnen. Toch wil ik hem niet in den
steek laten, samen hebben wij nog al wat meegemaakt. De oude kleederen, voor zoover ze
niet bij tuinwerk dienst kunnen doen, behooren
weggeschonken te worden, ze moeten dus een
plaatsje hebben, om een nieuwen eigenaar of te
wachten.
En nu sta ik, vroeg in den Maartochtend in
de rommelkamer, in dat kille vertrek met de
kale, witte muren, den houten vloer, en ik draal
niet meer, begin maar dadelijk met wegruimen.
Hol en koud klinkt mijn gestommel. Een
zware, ijzeren halter rolt, voortgestooten door
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mijn voet, een oogwenk met een dof gebolder
over de planken. 1k til mijn fetisch op, die mij,
vlak bij mijn gezicht, wezenloos grijnzend aanstaart en mij met een stoffige veer in mijn
neus kietelt ; beroerd, vies ding. Ili wil hem wat
verschikken, maar nu glijdt hij kwaadaardig
weg, en valt, met een zwaren bank, schommelt
woest en giftig grijnzend nog wat na, in een
wolkje van stof. Boos om eigen onhandigheid
tors ik hem opnieuw, nu naar zijn nieuw verblijf, hij laat een paar vuile, roode veeren
achter .. .
En zoo herleveR voor een oogwenk al die half
of heelemaal vergeten en verlaten dingen. Sommige rakelen een herinnering op, doen even
mijmeren, andere weer, wekken niets, ja, worden gauw weggezet, omdat ze doen denken aan
gebeurtenissen, die gelukkig voorbij zijn.
Hier heb ik een oud dambord. Daar, boven
dat wrakke kastje, hangt een lauwerkrans , de
linten waren eens van glinsterend-gele-enblauwe zijde, nu is het geel wit geworden en
het blauw donker grijs. Die krans, ach, die
krans herinnert mij ook alweer aan voorbije
tijden, ik was toen jonger, veel sneller ter been
dan nu, al is alles nog niet verloren. 1k bekijk
den krans, half vriendelijk, half wrevelig.
Toch maar meenemen.
Kijk, er zitten tusschen de bestofte bladeren
waarachtig nog verschrompelde overblijfselen
van bloemen.
1k herken anjers en dat andere? ... Niets, ik
weet 't niet meer, stoffige, ritselende, dorre
bladeren uit een lauwerkrans zijn het. Enkele
vallen neer, naast de veeren uit de fetisch.
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Wacht, de halter.
Moeizaam warden veertig kilo's aan gietijzer
weggezeuld. Nu de boeken, de stapels tijdschriften en vergeelde weekbladen.
Langzamerhand is de kamer leeg geworden
en het wonderlijke is, dat de nu geheel kale
wanden en hoeken mij hoe langer hoe verwijtender schijnen aan te staren, grommen ze mij
daar niet toe :
„Je hieldt al niet van onze kamer en ook bijna
niets meer van de dingen, die je hier zoo koud
en harteloos aan hun lot hebt overgelaten, je
bent hier nooit anders gekomen, dan om onverschillig iets weg te sluiten, een paar oefeningen
te maken met dat onmogelijke zware brok ijzer
en die rare, kleine bzertj es. Een week of zes
geleden heb je hier ook erg ontevreden gezocht
naar een paar ingevette schaatsen. 't Was koud,
en omdat je hier niet stookt, waren de ruitjes
dik bevroren. Je mopperde erg over die barre
kou in de kamer, maar kamers, mijnheer ! moeten in den winter behoorlijk verwarmd worden ! Hadt je dat aardige, ouderwetsche kacheltje maar eens laten branden, dat zou ons goed
gedaan hebben ..."
In de kasten, op de bovenste planken rest
nog een en ander.
Twee oude stroohoeden ...... Weg daarmee.
Een houten bord met reservesleutels voor alle
kamerdeuren van het huis, dat moet bewaard.
Eindelijk is alles opgeruimd. Het is al bij
halfnegen. Buiten is de mist opgetrokken, en
de zon komt, door de boomen heen, ook in de
oude rommelkamer schijnen. Dat wordt een
mooie voorjaarsdag.
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Ik open het venster en steek mijn hoofd naar
buiten. Wat een prachtige morgen, het is heel
zacht, bijna warm in de lucht, die van allerlei
blije belofte suizelend vervuld is. Verheugd
blijf ik een poos turen in al het blinkende en
glinsterende warme, en dan sta ik weer in de
leege kamer.
Het is waarachtig binnenshuis veel koeler
dan buiten, of verbeeld ik mij dat?
Maar daar schijnt al een antwoord van die
strakke kamerwanden of te komen :
„Laat in 's hemels naam open ! Wij voelen de
warmte van het voorjaar zoo goed als jij, ja
veel beter dan jij."
En nu jammert de kamer zelf : „Even goed
als jij voel ik die heerlijke warmte van buiten,
nare, gevoellooze kerel, vooral na een heelen
winter van barre kilte en kou, lange nachten,
donkere regendagen, bange stormdagen, sneeuw,
ijs, al de ruitjes bevroren, ik zelf tot in mijn
diepste hoeken verkild, ellendig! ellendig! . ..
Voor je andere kamers heb je goed gezorgd,
voor mij nooit ! .. .
Ja, dat jammert mij daar, die oude rommelkamer.
Nog even blijf ik staan, kijk wat verwonderd
om deze leegte langs de kale wanden.
Wat zijn ze hard en strak en stroef en wat
loeren ze mij ijzig en hol en hatelijk-wrokkig aan.
Hoor ! Ze snauwen het mij bijna toe:
„Qui se plaint de froideur, n'a pas assez
aime!"
't Is om verlegen te worden met het geval, en met de vier holle oogen van de
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wanden wrokkig in mijn rug bestookt, verlaat ik dit vertrek en ik laat het venster
open. Maar daar treedt mij het kleine
meisje tegemoet, haar schoolboeken al in
de hand, twee glanzende, donkerblonde vlechten, met roode strikken over haar schouders.
„Is die pop met die veeren ook al weg, vadertje?" vraagt ze, een weinig schuchter.
Hoe komt ze daar nu aan?
„Ja, die heb ik ook al opgeruimd."
„Heb je 'm heelemaal weggedaan !" vraagt
ze nu dringender.
„Neen, ik bewaar hem nog wat."
„O !" zegt ze ; en na eenig zwijgen : „Kijk,
hier ligt geloof ik een veer uit zijn kop," en zij
raapt een roode veer van den planken vloer, „die
hoort er bij."
„Die mag jij hebben."
„Och nee," antwoordt zij, en wil weggaan,
de veer dwarrelt op den grond.
„Heb je nets tegen die pop, zeg?" vraag ik.
Zij heeft zeker wel eens in de kast gekeken en
niet geweten wat zij zag, is er misschien bang
van geworden.
„Neen," zegt zij, „maar hij heeft zoo'n raar
gezicht." En schuchter weer :
„Waar is hij nu?"
Ik begin to begrijpen, op een keer is zij
natuurlijk van den fetisch geschrokken. Ilc
vraag haar nog meer en dan doet zij een luchtig verhaal, waaruit ik opmaak, dat zij een
Woensdagmiddag de kast eens opengemaakt
heeft en het ding gezien.
Vagelijk moet ik even denken aan haar
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schrik, haar angst wellicht, en ik stel haar
gerust :
„'t Is maar een gewone negerpop, een afgodsbeeld zeg, dat heb ik eens meegebracht, lang
geleden, uit Afrika ; hij is nu op zolder."
Dan zegt zij :
„Mag ik nog even kijken, vadertje, hoe de
kamer er nu uitziet?"
„Zeker, mejuffrouw," scherts ik, „gaat u
binnen waarde juffrouw."
En met breed gebaar open ik nog eens de
deur en zij tript rond.
„Ik krijg ook nieuwe gordijnen, en daar
komt mijn boekenkast."
Haar stemmetje klinkt helder langs de wanden, die niet meer zoo kaal lijken, nu zij in
hun midden staat.
Zij tript ook nog even naar de kast, opent
deze en gaat er in staan.

„Gek zoo'n leege kast, he vader?" lacht zij,
blijkbaar geheel gerust gesteld ; dan zamelt ze
hare schoolboeken bijeen en huppelt weg.
Het is lente alweer, het loopt tegen twaalf,
en ik zit in zonnig werkvertrek to arbeiden,
alle ramen open, dit mooie, zachte voorjaar.
Nu zal ik den arbeid voorloopig maar
staken en wat wandelen gaan voor het tweede
ontbijt.
Maar daar herinner ik mij, dat sinds eenige
dagen de rommelkamer een jonge-meisjeskamer geworden is, die moet ik toch eens goed
gaan bekijken van- zij thuis komt.
Ik open de deur en daar sta ik dan in die
fameuse kamer, waarover zij weken lang als
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over het meest begeerenswaardige op aarde,
onophoudelijk heeft gebabbeld.
Wonderlijk, de kamer schijnt mij nog even
ongezind als den dag dat ik haar geheei en al
ontruimd heb. Wat heb ik dan toch gedaan, dat
die wanden mij hier nog altijd zoo wrokkig
aanstaren, al zijn ze nu mooi aangekleed, al
staan er een fraai houten kinderbed en alleriei
meubeltj es.
Neen, het is een ontevreden kamer, die voor
niemand in huis ooit jets geweest is, alleen
rommelkamer.
En toch, terwij1 ik goed rondkijk, begin ik
to zien, dat de kamer nu eigenlijk allergezelligst is. Ja, het lijkt wel, alsof zij altijd verdiend heeft om er zoo gezellig uit tie zien. Voor
de ruitjes hangen zulke teere, witte gordijntjes
met roosjes, op een eiken tafeltje staat een
mooi lampje met een schemerkap van karmozijnroode zijde. In een van de vensternissen is
een breede bank met een paar treden en een
loopertje van donker-blauwe stof. Een kleed
van dezelfde kleur ligt midden in het vertrek
op den zorgzaam met was gewreven, lichtbruin
gebeitsten vloer. In de vensterbank staan, voor
de open ramen, gele en donkerroode muurbloemen, die heerlijk geuren. Aan den wand, boven
het bedie, hangen portretten, de boekenkastj es
staan vol kinderboeken.
Neen, ik heb eigenlijk erg ongelijk, de kamer
is heel tevreden met haar bestaan, met haar
tegenwoordige kleedij en nu weet ik het opeens heel goed, wadrom de kamer ontevreden
schijnt :
Natuurlijk heelemaal alleen, omdat ik er in
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sta, ik, die er nooit iets om gaf, en die hier
niets te maken heb.
Is deze kamer dan werkelijk voor een der
huisgenooten wel iets geweest?
Ik denk er nog eens ernstig over na, en dan
begin ik te vermoeden, en eindelijk ga ik hoe
langer hoe sterker weten, ten slotte, wat beschaamd, beseffen, dat er een geweest is die
heel veel van deze kamer moet hebben gehouden.
In dien hoek, waar nu het tafeltje met het
lampje staat, heb ik haar eens heel vroeg op
een Zondagochtend gevonden, dat is al een
paar jaren geleden, kort nadat zij de sprookj es
van Andersen had gelezen. Zij had allerlei kussens en matrasjes, ook die uit het poppenbed,
en vender vele dekens, zoo hoog op elkander gestapeld als ze kon, daar lag ze toen op, gedrapeerd in een oude shawl en zij las weer de
sprookj es.
„Wat voer jij hier uit? !" riep ik verbaasd.
„Ik lees, vadertje."
„Wat lees je?"
„Uit Andersen, van de prinses."
„Maar wat moet dat dan allemaal met die
kussens en dekens?"
„O ! 1k speel de prinses met de erwt, net als
op het plaatje."
„Zit er dan een erwt onder al dien rommel ?"
„Neen," aarzelde ze, „ik ... heb Been erwt.
Maar ik lees 't nog eens, zie je, dan ga ik misschien denken dat ik 'm voel."
Een ander maal, des morgens voor de lessen,
werd er heel lang getold. Na de werkuren tolde
zij weder en als het sail was boven, en ik ging
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eens kijken, wetend dat zij op de rommelkamer schuilde, dan zat ze ijverig haar zweep te
verstellen in een hoekje bij het venster.
Maar ook met vriendinnetjes, herinner ik
mij nu, heeft zij vele uren in dat ongezellige
vertrek doorgebracht, wij konden maar niet
begrijpen, wat er voor pleizier in kon zijn, een
heelen vacantiezomermiddag bij regenweder te
blijven op de rommelkamer.
Nu is het mij heel duidelijk.
De kinderen voelden het wel, dat wij hen niet
zouden storen in een verblijf, waar wij groote
menschen zelden verschenen, omdat wij het
niet achtten en er buiten noodzaak liever niet
kwamen.
En daar vond ik ze dan wel eens, gezeten op
een drietal kastplanken, die niet meer gebruikt
werden, omringd door allerlei voorwerpen, die
de boorden moesten voorstellen van het schip
waarmede zij voeren over de zee, terwijl zij,
op kussens gezeten, prentenboeken bekeken
Eens was er ook een tent gebouwd van dezelfde kastplanken, maar het was geen tent,
het was een grot, waarin zij gevangen werden
gehouden en waarin zij tegelijkertijd the dronken en koekjes aten.
Wat op vacantiedagen bij schoon weder de
tuin was, dat was bij regenweder de rommelkamer.
In die veilige, afgezonderde en vergeten
stilte had het kleine meisje met haar vriendinnetjes een oord gevonden z(56 ongerept, dat het
wel de meest geliefde speelplaats moest worden.
En weer zie ik allerlei kleine tafreeltjes voor
mijnen geest, ik zie de vensterbank, ingericht
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als „terras", waarop de poppen een mood uitzicht hadden.
Daar in dien hoek zat Bens Bettina, liefst met
bed en al, zij „keek uit" met starve, hardblauwe
oogen naar een onweder dat zij moest zien
„opkomen" en ik heb Bettina moeten redden,
toen het onweder haar plotseling overviel en
groote, zware eerste regendruppels haar alreeds
besprenkeld hadden.
Ja, wat is hier gespeeld, alleen, of met vriendinnetjes. Voor mij wemelt het vagelijk, in
half onverschillige, botte herinnering ; voor
haar leefde alles een heerlijk, tintelend leven.
Iedere hoek, iedere wand, elke kastdeur, al wat
er aan rommel stond. Ja, voor haar was het de
kamer van avonturen.
En nu is de rommelkamer een heel net en
ordelijk vertrek. Aan de wanden hangen allerlei fraaiigheden, óók een portret van de poes
en van Bettina, de pop, de groote mededingster
van andere poppen. Er is een trapje met een
zitje bij de vensterbank, waarin de heerlijke
voorjaarsbloemen staan. De wind valt binnen
en luchtig zwieren de witte gordijntjes met de
roode roosjes.
Kijk, daar hangt ook een spiegel in een wit
gelakt lijstje, de eerste spiegel die hier ooit geweest is. Hij weerkaatst enkel jeugdige, frissche, aardige dingen in een helder vroolijk licht,
maar als ik mijn gezicht even in dien spiegel
zie, dan lijkt mij dat bitter weinig in overeenstemming met al dat luchtige, zonnige en opgewekte.
Er trippelen een pacer kleine beentjes over
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het portaal, de deur gaat open en in den tocht,
die nu binnenwaait, geurt het voorjaar mee in
de heerlijke reuken der wuivende muurbloemen
voor het venster.
„Paatje, wat doe jij in mijn kamer ?"
En de wanden en de hoeken van de kamer,
die vragen het mee :
„Ja, iij, wat doe jij hier eigenlijk ?"
„O, ik kijk maar eens hoe je kamer er nu uit
ziet en of alles nu in orde is."
„Maar alles is toch in orde!" lacht het kleine
meisje en de kamer lacht mee, spottend, wrokkig : „Ja, wat wil jij toch, natuurlijk is alles in
orde, alleen hoor jij hier niet thuis !"
„Ben je blij met je kamer?" vraag ik haar
nog, en lets beklemt mij de borst, want ik voel
nu weer zoo duidelijk, dat de tijd maar altijd
sneller voorbij gaat, en dat deze kamer alleen
gekoesterd werd door de warme genegenheid
en de teederheden van een klein meisje met
donkerblonde vlechten.
„Nou, of ik blij ben !" zegt ze. En dan grijpen twee kleine handjes mijn hand en trekken mij :
„Vadertje! Gauw mee! We warden geroepen ! Koffie drinken ! Kom, gauw!"
En ik ga mee, en langs den spiegel tredend,
zie ik nogmaals heel duidelijk, hoe het eenige
vreemde in die uitkaatsing van warme, lichte
en teedere vroolijkheid der jongemeisjeskamer
mijn eigen gelaat is.
1916
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E Geest van China !...
Ik heb hem gevoeld in het trotsche
berglandschap van het Noorden ; in
de roze muren van de Verboden Stad
van Peking ; in de wijde eenzaamheid
van de eindelooze Yang Tsz' rivier, in den ouden,
gebogen man, steunende op zijn staf, dien ik
in de rotsige heuvelen om Amoy zijn eigen graf
zag zoeken ; in de licht-schitterende bloemenbooten vol zijde-ruischende „sing-song" meisjes op de Canton-rivier ; in het klagende fluitlied van den sampan-roeier, ver beneden op zee,
dat ik 's nachts, leunende op de balustrade van
mijn hooge rots-bungalow, hoorde, op dat
droom-eiland van Ku-Lang-Su, waar ik de twee
schoonste jaren leefde van mijn leven.
Ik heb hem gevoeld in de statige kameelenkaravanen, uit de grimmige wal-poorten van
Peking trekkend, naar de zand-woestijn ; in den
deftigen Chinees in lang blauw zij den gewaad,
die zijn leeuwerikje in 't kooitje laat genieten
van het zonnige landschap, en met hem wandelen gaat ; in de kleine sampans, die onbevreesd
door hoog-deinende zee roeien ; in de arme
duivels van koelies, 'dravend met hun zweetende,
kaneel-gele huid voor ratelende ricksha's ; in
mijn ouden, eerwaarden leermeester Tio, wiens
grootste genot het was, eenzaam op een rots
boven de zee to zitten staren naar verre horizonnen, en die dat „siao iao", „zweven"
noem.de...
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Ik heb hem gevoeld in het stijlvolle, statige
arm- en handgebaar, waarmede twee Chineezen
elkaar groeten, in het steunen van een ouden,
ouden grootvader, een harden rotsweg moeizaam
strompelend, op zijn kleinkind, dat stapje voor
stapje, voorzichtigjes gaat, als een symbool van
„Hiao", Lief de voor de (iders ; in de reverentie
van 't gansche yolk voor al wat Joud, en dus wijs
is ; in het sierlijke penseel, waarmede , de heilige
schriftteekens worden geschreven, en in ranke
pagode, oprijzend als een bloem, waarvan de
bellen rinkelen in de wind...
Ik heb hem gevoeld in den ontzaglijken eerbied voor de Literatuur en , de Filosofie ; in den
geur van de thee, die in broze porseleinen kopjes
dampt ; in , de kleuren van de chrysanten, die ik
zag in den toover-tuin van een hoogen mandarijn in de . doodkist, die zonen, als een kostbaarst geschenk, aan hun nog levenden vader
geven ; in de scharen van zwoegens-moede,
naakte koelies, 's avonds doodstil, ademloos luisterend naar de sprookjes van den ouden straatverteller, die de schoone beelden toovert in hun
kinderlijke fantazie ; in het eenzame, witte zeil
van een jonk, verloren in de groote, groote Chineesche zee, en in den vetten, huid-glimmenden,
half-naakten vleesch-verkooper in een nauwe
straat-steeg vol Rembrandtiek licht.
Ik heb hem gevoeld in de deftige, stijlvolle
Chineesche binnenkameren, in gedempt licht,
waar de zieletabletten der afgestorvenen tronen
op het heilige familie-altaar ; in :de sombermajestueuze monolithen in de geesten-allee op
den grandiozen weg naar de Ming-graven ; in de
grimmige, grauwe muren om Nanking, in de
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zeilschuit met het groote gouden zeil, waarmede
ik de wijde, sombere Drakenrivier opvoer van
Amoy naar Chang Chow : in de immenze, babylonische steden, die ik in de verte, als in droom,
zag opdoemen, op mijn spoor-reis van Peking
naar Hankau ; in de van rood en goud flonkerende gewaden der Chineesche bruiden, en in
de lange, sidderende veeren op den helm van den
glorieuzen held op het Chineesche tooneel.
Ik heb hem gevoeld in de melodieuze, mysterieuze Chineesche taal ; in ide magische, pictorale schriftteekens ; in de doods-sombere, snerpende klarinet van het klagelijk orchestj e der
begrafenis-stoeten ; in de wijde neerhangende
mouwen der zijden gewaden, in de woestgierende tyfoen, die over de Chineesche zeeen huilt ; in,
de blauwe ijsvogelveeren in het donker-glanzende haar van frele kind-vrouwtjes, en in de
theehuizen van Foochow-Road in Shanghai, vol
bloemen en tinkel-tokkelende muziek...
Ik heb hem gevoeld in de genadevolle KwanYin beelden in rood-en-gouden tempels, waarvoor vrouwen" knielend bidden om een kindje
in haren schoot ; in de heerlijke „Shan Shui", de
landschappen van „bergen en water", waarin de
kosmische oer-principes Yang en Yin to zamen
harmonisch het Rythme van schoonheid vormen ;
in de witte graven die als mysterieuze bloemen
de somber-zwarte rotsen om Amoy bedekken ; in
het glorieuze Hemel-Altaar bij Peking, dat als
een wonder symbool van de drie-rythmige Kosmische Orde aan de opperste God-Macht Shang
Ti gewijd is ; in den grooten, komisch-deftigen
bril van den literator ; in de als ranke booten in
de luchte-zeeen-drijvende daken der huizen ; in
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de somber gonzende gongen der kloosters, waar
gulden Boeddha-beelden •donker-gloeiend in 't
mysterieuze licht van roode kaarsen staan, en in
de hand van den literator-mandarijn, die op zijn
sterfbed, in streng-klassieken stijl, zijn doodsbericht eerbiedig aan den keizer schrijft...
Ik heb hem gevoeld in de stille wierook-spiraal,
die plechtig opstijgt voor de ziele-tablet der vaderen in de voorvaderlijke hal ; in den deftigen,
zijde-bekleeden draagstoel van den mandarijn,
die daar statig in gezeten is als een mensch in
Godsrust ; in den blinden bedelaar in drukke
straat, waar stoeten ratelende rijtuigen en dravende ruiters behoedzaam voor uitwijken ; in de
vlammen van de vuren, waar goud-papier en
poppen in verbranden, om geld en dienaren to
zijn voor dierbare dooden in het Ongeziene , in
den klagelijken roep, waarmede de zoon op het
dak van 't vaderlijke huis de ziel van zijn gestorvan vader terugroept ; in den statigen os, die
droomerig den kop opheft, als hij met glimmendgrijzen rug boven 't water uitkomt waar hij
koelte vindt ; in het grappige kuifje boven op 't
gladgeschoren hoofd van een klein jongetje ; in
den rustigen, blauwen vijver van het Zomerpaleis, waar keizers in gouden gondels droomden, en in de glanzende rijst-velden, waar boven
het schitterend groen de gele hoed opkleurt van
den rustigen landman.
Maar o ! hoe heb ik hem gevoeld, den Geest
van China, in de wereld-wijze filosofie der
groote Chineesche denkers, in hun strenge, statige schriftteekens vol symbool en suggestie, in
hun rustig oprijzen tot die hoogste goddelijke
hoogten van het T'ai Kie' de Uiterste Grens,
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waartoe het menschelijk denken komen kan, en
waarachter het goddelijk Mysterie trilt.
Hoe is hij te vinden ook in de Chineesche
kunst, die kunst, !die geestelijk van wezen is, die
niet de uiterlijke vormen zoekt der wisselende
verschijningen, maar de onzichtbare, geestelijke
essence van het goddelijke, dat achter alle zichtbare vormen eeuwig leeft !
Het is de Geest van China, die mij behouden
heeft in het leven, die Geest, die zó(5 sterk en
machtig is, dat bijna alle Europeesche diplomaten, lang in Peking wonend, Chineesch worden in hun denken en voelen, en niet meer hun
Westersche rijk maar, zonder het te weten,
China als hun vaderland gaan voelen. Het is de
Geest van China, die mij, Hollander, tot een
Chinees gemaakt heeft, die voelt als China's
groote Wijzen, en die zijn felbewogen leven
slechts kan dragen door de sterkte en de
Rust — o ja, vooral de Rust ! — die den
Chineeschen kunstenaar-wijsgeer telkens weer
het groote Evenwicht doet houden in de
wilde wisseling van sensaties en emoties en gedachten. Het is ide Geest van China, het wondere
Rijk van het Midden, die Confucius de heilige
Leer deed uitzeggen van de „Choeng -Meng",
van het onveranderlijke Midden, waarin de
mensch zich concentreert om het Goddelijke te
vinden en zich onsterfelijk te weten...
Het is de Geest van China, die mijn Pad door
het leven gebaand heeft, dat Pad, dat Confucius
Tao noemde, leidend naar het Goddelijke mysterie, dat Lao Tsz' óók Tao noemde, er bij verklarend dat het geen Naam kan hebben, die
„Uiterste Grens", dat „Tai' Kie", waarvoor het
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menschelijk denken stilstaat, en waar alleen dat
andere, allerhoogste intellect toe reiken kan, dat
de goddelijke Intuitie is...
0 ! Geest van China ! Niet het scherpe, dock
ontoereikende intellect der Westerlingen, maar
enkel de Intultie, die mysterieuze voelhoren van
het Oosten, kan u wit aanraken...
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EEN PLEIT
R was een lange stilte.
Voor het raam in haar hoogen stoel,
de jichtige, machtelooze handen in
den schoot, zat de oude vrouw en
keek naar buiten in den schemer
van den laat-Augustusavond.
Vanuit de kamer, zoo donker al dat geen gezichten meer waren to onderscheiden, klonken
thans opnieuw de stemmen — en de oude vrouw
aan 't raam, de oogen naar buiten hoorde
aan wat de zoon van haar zuster en haar
eigen dochter bespraken : dat in Indie Marie
en haar man nu beiden overleden waren —
er was een kind, al op weg naar Holland
— wie in de familie zou het bij zich
nemen — —
De oude vrouw hoorde het aan, zij had geen
woord gezegd. Aan 't raam zat zij den ganschen dag, daar sleepte het bestaan zich voort
dat de laatste jaren haar leven was : uitkijken
in de stille straat, waar ze de wisseling der
seizoenen speurde aan de verre boompjes in
het plantsoen, de uren van den dag onderkende aan de gewoonten der overburen, de menschen die langs kwamen. Dit was het leven
geworden voor haar, gebrekkig en machteloos
alleen gebleven met haar jongste dochter die
haar verzorgde.
Zij zag uit in de straat waar de schemer
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hing . „daar in de verte al een lichtje — ja
Augustus om acht uur 't licht op .. ."
„Is 't een jongen?"
„Neen
een meisje. Zeven jaar."
„Dus ze gaat al naar school ... "
De oude vrouw voelde de moeielijke pauze
die Willem trachtte aan te vullen met vriendelijken praat — en ze wist, terwijl ze naar buiten keek, het gezicht waarmee Jeannet nu zat :
de oogen neer, de mond stroef gewrongen.
"
„Ze doet het niet
ze zal niet willen
dacht ze — „en toch
"
Willem levendig, pleitte :
„Ik dacht, en ik hoopte ook zoo dat jij ja
natuurlijk ik begrijp wel, dat het veel gevergd
is bij de zorg voor tante — en als 't niet anders
kan, zullen wij . . . Maar ik heb er al vijf en
Dora is niet sterk den laatsten tijd . "
„Dat is dom," dacht de oude vrouw
„hij
moet van Dora niet spreken
daar gaan de
lichten op het plein al op, he waarom blijft de
"
winkel op den hoek donker
„En ik dacht, jij houdt van kinderen ."
„Ik ! ! Hoe verzin je het !"
Scherp viel de driftige vtouwestem ertusschen.
„Daar heb je 't al, wat doet hij Dora ook
te noemen mannen zijn toch dom," dacht de
oude vrouw.
„Hoe verzin je het, Willem ! Wat zouden
moeder en ik hier met een kind moeten doen
Kinderen zijn zoo lastig en druk
"
„Ja, voor tante zou 't misschien . . . "
„voor mij," dacht de oude vrouw
„voor
mij
Iederen avond nu de lantaarns aiweer
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vroeger, gauw zou 't winter zijn... deed Jeannet 't maar ..."
„'t Moet een allerliefst kind zijn."
„Zoo."
„Ja, ik weet het van De Rooij, die heeft er
verleden jaar nog gelogeerd — een heel schrander en heel aantrekkelijk kind."
„Wanneer dacht je dat het hier zou zijn?"
„Over een dag of veertien. En daarom wilde
ik wel vooruit alles beslist hebben. Het kind
moet niet eerst nog zwerven van den een naar
den ander. Ze moet meteen de rust van een
thuis vinden."
„Ja."

„Nu moet hij weggaan," dacht de oude
vrouw — „anders bederft hij het weer. 0 daar
komt de lantaarnopsteker hier de straat al in."
„Dus als je er nog eens over wilt denken —
Als ik het overmorgen maar weet..."
„coed ja. Wil je nog thee?"
„Graag."
De oude vrouw zat zwijgend naar buiten to
zien. „Nu waren al de lichten aan — gauw zou
ze 's avonds niet meer voor het raam kunnen
zitten, dan gingen de gordijnen vroeg dicht —
de dagen zijn lang 's winters ... Als Jeannet
het deed, zouden ze met z'n drieen zijn — wonderlijk idee dat hier in de kamers weer een
kind zou loopen — dat ze stil op haar stoel
weer de stem van een kind zou hooren in de
gang ... "
„En tante," — Willems stem stoorde haar —
„Dora vroeg, of ze deze week eens met Marietje
zou komen, u hebt het kleintje in zoo lang niet
gezien, ze loopt nu al ... "
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„Ja, dat zou ik heel aardig vinden. — 't Kon
zoo best," dacht zij meteen erover heen — „dat
kind hier , zij was nog flink al kon ze zich niet
meer bewegen — als Jeannet wou... och in
haar hart wilde ze wel — als Willem het nu
maar liet rusten en wegging."
„Bij ons zijn de kinderen nu allemaal thuis.
Ili ben blij ze weer goed en wel om me heen
te hebben... Over een paar dagen begint de
school."
„Zoo — ja . . ." zei de oude vrouw en keek
naar buiten. „Ik zou haar hier kunnen zien
aankomen uit school," dacht ze — „ik zou iets
hebben om naar uit te kijken, om twaalf uur,
en om vier uur ... 't Zou best gain — ik zou
er desnoods een hulp bij kunnen nemen als
't Jeannet te druk werd —"
Een stoel in de kamer verschoof. „Korn ik
sta Bens op, o dat moet ik nog even vertellen,

tante, dat zal u interesseeren . . . "
„Och beer !" kregelde de oude vrouw en luisterde niet. Haar voet ongeduldig glipte van de
stoof. „Last hij nu weggaan ! Jeannet kan er
nooit tegen als hij zoo vriendelijk en hartelijk
deed — dan werd ze er scherp en hard tegen
in. Dat vroolijke, fleurige huishouden bij Willem en Dora, ze deed altijd maar of ze niets
merkte dat Jeannet, als ze daar vandaan kwam,
dagen lang verbitterd en stil was. En daarom,
deed ze het maar ! Een vrouw moet wat hebben om te verzorgen en zich aan te geven —
een oude moeder, dat is 't niet ..."
Ze keek op. Willem stond voor haar, zei haar
goedendag. Ze knikte, hield even zijn hand vast
met een snellen blik de kamer in of ze iets wilde
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zeggen ... Maar haar oogen in 't duister konden niet onderscheiden waar Jeannet stond. En
ze zweeg, zat alweer naar buiten te kijken toen
hij bij de deur nog even omzag.
Zij hoorde de stappen wegklinken in de gang,
waar Jeannet met Willem meeliep om hem uit
te laten.
„Ik zou nog wel spelletjes weten —" mijmerde de oude vrouw — „ik moet me eens bezinnen — ik zou nog wel een boel aardige dingen
weten — ach ik zou 't graag willen. Maar zij
zou wel oppassen niet aan te dringen bij Jeannet — die kon dat niet velen van haar — praten was nooit gegaan tusschen hen beiden —
Bens had zij 't geprobeerd, een paar jaar geleden, toen was Jeannet uitgevallen, had haar
verweten... dat zij haar nooit begrepen
had, nog niet begreep... Begrepen had zij
wel, al zoo lang, maar wat kon zij eraan
doen — 't leven was moeielijk voor een
meisj e..."
De voordeur ging. Langzamer kwamen de
stappen terug. Eindelijk de kamerdeur — een
stoel bij de tafel verschoof — op het blad rinkelden kopjes en theegerei alsof een ongedurige
hand ze doelloos verschikte.
De oude vrouw wachtte, en luisterde ongerust. En ze bezon omzichtig en lang Zou zij
erover beginnen . maar als zij mistastte, zooals dien keer .
Zwaar hing de stilte in de kamer tusschen de
twee vrouwen — de stilte waarin het vreemde
kind op weg naar hen toe, pleitte, hartstochtelijk dringend 't kind dat het zwijgen breken
zou, dat altijd wat te vertellen zou hebben,
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dat hun aandacht en zorgen zou eischen, en
bedelen zou om een liefkoozing . ..
Daar kwam plotseling uit de kamer Jeannets
stem — de stem die de moeder vreesde — nerveus hijgend, overslaand van drift :
„Willem zei me nog aan de voordeur, Dora
had 't eigenlijk bedacht van ... dat kind hier
— dat 't zoo aardig voor mij zou zijn — 't was
een attentie van Dora aan mij ! !"
De oude vrouw verroerde niet — slechts de
moede oogen knipperden even in het duister.
„Nu is 't uit," dacht ze, „nu is alles uit. Ze had
geen kracht daartegen in to gaan — nu was
alles voorgoed uit . . ."
Opnieuw duurde het zwijgen.
Toen waagde nog eenmaal de oude vrouw, en
haar stem beefde :
„'t Zou mij niet hinderen . .. If
Er kwam geen antwoord.

Zelfkeur 5

PIETER CORNELIS BOUTENS,

ag
geb, 1871 ite Middelburg, promoveerde 1899 te Utrecht tot
dr, in de klassieke letteren, iwerd eerst leeraar aan het
instituut Noorthey te Voorschoten en vestigde zichdaarna
te 's-Gravenhage, Hij gal uit: Verzen (3e druk); Praeludien (3eldruk); Aischylos' Agamemnoon (2e druk); Stemmen (3e druk); Beatrijs (14e ,druk); Vergeten Liedjes (14e
druk); Carmine (2e druk); Rubaiyat van Omar Khayyam;
Lente-Maan (2e druk), enz,
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STROFEN geschreven na een wandeling naar

den waterval van den Sinichbach
De zon rees boven bergen uit,
En nam den hemel sterreleeg
In met den eigen oogeblik
Dat tusschen hoogst en laagst gefluit
Van merel en van leeuwerik
Ik 't mistig morgendal ontsteeg,
En waar zich pad aan 't woud ontwondi
In plotselingen luister stond,
Die aarde en hemel bond.
Daar, voor den open hemel, lag
In tintelende oneindigheid
Het levengevend licht gespreid
Niet anders dan mijn jonkheid zag
Van hooge blondbehelmde kruin
Door breede zenk van 't laatste duin
Dat wonder van ontroerden vree,
Mijn morgenlijke zomerzee.
En nu, als toen, stond het bedrog
Der uren stil, en als een ziel
Zich in een ziel erkent, zoo viel
Dat morgenlicht op 't blinkend zog
Van toppen die uw lach bescheen,
Schoonheid, langs heel het steigrend pad
Van jaren die mijn leven mat.
En 't lied der vooglen juichte in een:
Zoo ver van huis en niet alleen !
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0 lichter liep de steiler steeg
Langs dennenaalden geurig-dor,
Door klare schafiw waar stilte zeeg
Nooit dieper dan 't alom gebor
Van water dat uit spleten sprong
En door de koele beken zong :
Die niet tot schoonheids nieuwen Mei,
Het korte donkre wintertij,
Kan tieren op het brood der aard,
Die is geluk en Mei niet waard —
Totdat ik stond waar helling pal
Over den wrong van 't bochtig dal
Naar breeden grazige' uitkijk klom,
Boven de lichtgevulde kom
In blauwe blijdschap opgericht
Van een ontijdlijk evenwicht ,
Want dood en leven, lust en leed,
En al wat doel van liefde heet,
Was even na en even ver
Zooals een ster en nog een ster,
Zoo wordt een kind zich uit zijn rust
Levens oneindigheid bewust,
En ziet aan 't eind van baan op baan
De groote sterren opengaan,
En proeft zich heel het leven rijk
Een oogenblik en tegelijk,
Eer een geluk door smart genaakt
Het andere onbereikbaar maakt...
Wat levend hart bewaart dien stand? —
Zoo boog ik over 't diepe land
En zag de menschen ver en schoon
Bewegen in hun open woon
Van zuivre lichtverzade lucht,
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Die dronken ze als het koel genucht
Van smaakloos water : overal
Ging 't leven aan, zijn roep en schal
Streek tot mij op in vlucht na vlucht
Uit diepe stad, uit na gehucht,
Uit wijnwarande en 't blanke bed
Der bloesemhoven ; door 't lauw wed
Dat zonschijn vloot van wand tot wand,
Uit dorpjes aan den overkant,
Tampten metalen klokken uit
Schafiwige torens vocht geluid...
Toen keerde een droppel oud Bemis
Mijn jonge vreugd in droefenis
Van heimwee diep en levenslang :
Herinnrings nooit bezonken drang
Naar lager leven jong en arm

Bij bloemen rood en harten warm.
Zoo wenschte als knaap, uit licht festijn,
Mij-zelf ik weg en thuis te zijn
In 't avondlijke woonvertrek
Onder het lampbelicht gesprek
En moeders oog en zusters lach,
Nu ik van ver zoo innig zag...
0 om het veilig schamel dek
Van klein en onbenijd geluk :
Zijn korte vreugd, zijn korte smart
Verslapen naast aan ander hart...
0 beter dan uit de eenzaamheid
Van schoonheids toppen huiverwijd
Armen te minnen, zelf niet rijk,
Toch van zoo ver, zoo godgelijk...
Waar, wanneer vindt een zingend hart
(In hoogste vreugd, in hoogste smart?)
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Het woord dat door de ruimten beeft
Alsof een god gesproken heeft,
Het woord dat alle knieen buigt
En aller oogen overtuigt
Hoe hoog alom aan heemlen staat
De gloed van schoonheids dageraad !...
O lij den wreed en wonderbaar :
Geluk den eenzame to zwaar ! —
O gouden wanhoop van de ziel
Die op dees bloeiende aarde viel
En in haar jonge vleezen kleed
Om prille vreugd en ondiep leed
Een tijd verdwaasd zich-zelf vergeet,
En leert een kind met kindren zijn,
Dat in den warmen kleurenschijn
Aan aardes groen en bloemrijk plein
Met de anderen zijn leven speelt,
En kent geen smart die 'hij verheelt,
En weet geen vreugd vOor hij ze deelt...
Daar leert uit schoonheid van den tijd
De ziel haar eigen eeuwigheid,
En tast van de aard naar heemlen uit
En raadt haar toegezeide bruid
Als een blind man uit dooven gloed
De heerlijkheid der zon vermoedt ,
En meer dan lust van lijf en bloed —
O stage wond die niet meer stelp' —
Wordt dat verlangen , als de schelp
Ven verre zee, zoo zingt altijd
De nachtelijke oneindigheid
Beloften van de verre stranden
Hoog achter gouden sterrelanden
Waar ruischt de breede diepe baan
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Van schoonheids omgaande' oceaan
Langs onbereikbre vroegre woon
Waar ziel in schoonheid zelve schoon,
Bij zuivre zon en eeuwig gras
Een ander kind en zalig was. —
Dan laat zij heimlijk als een dief
Den aardschen vriend, het aardsche lief,
En vast in eenzaamheid en beidt
Het lief dat zelden maar verblijdt
Met vluchtger tegenwoordigheid
Dan kleur en smaak en geur en klank ;
Want vOor der lippen stommen dank
Is zij verdwenen : vreemd en dood
Ligt daar de schijn waaruit zij vlood,
Een arm en duister aardeding ;
En niets blijft dan de huivering
Van een die vangt den kouden wind
Wanneer de zomerzon verzwindt
Achter leiblauwe bui , daar strijkt
Een schaduw neer op aard, die lijkt
Lichtloozer dan de diepe nacht —
Zoo huivert ziel op stille wacht,
Maar lijdt haar onverzoet Bemis
Als weelde en liever lafenis
Dan alle troost die de aarde biedt :
Zij luikt verlangens oogen niet,
Als heel den nacht een kind, een knaap
De omhelzing weert van lichtsten slaap
Uit vrees dat om een uur verraad
Hem zijn jaloersch geluk ontgaat. —
Dan daalt de zegen onverwacht
Als stille regen in den nacht :
Haar lij den zelf wordt blijde kracht,
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Tinteljong bloed, een diepe bron
Van wellend licht; met elke zon
Die buiten stijgt, rijst in haar oogen
Vernieuwde gloed, het klaar vermogen
Dat alle dingen die het raakt,
Van diepe en eeuwge schoonheid maakt.
Zij wordt niet moe haar huis to schouwen,
Haar lentegroene aarde onder blauwen
Welvenden hemel waar het licht
Met nacht en dag verijlt en dicht.
Ziet zij voor 't eerst de korenlanden?
Het groene bosch? De bocht der stranden
Met de onuitsprekelijke zee?

Dronk zij nog nooit de milde mee
Van langen zoelen zomerregen?
Heeft wind een nieuwe stem gekregen?
Proefde zij nooit den lichten wijn
Van hemelvollen maneschijn?
Balsem van zondoorvloeide lucht?
Ziet zij voor 't eerst der wolken vlucht
Stillen in roerelooze standen
Over de windlooze avondlanden?
Der reine sterren ijle pracht
Boven den maneloozen nacht?
Bleven al bloemen haar verborgen?
0 anders zingen met den morgen
De vogels in het witte licht
Dat daagt op 't scheemrend aardgezicht.
Nooit was haar lief zoo schoon, haar vriend
Zoo rijk in liefde en zoo bemind,
Nooit kwam der menschen vol bewegen
Zoo diep doorzichtig schoon haar tegen...
Alles is haar of haar gemeen,
Maar toch zij zelf behoort aan Been.
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Draagt een zijn smart alleen?... Den druk
Van eenzaam ongedeeld geluk
Verduurt geen ziel op aard, geen lijdt
Zoo somberfelle heerlijkheid,
Snijdende goddelijke pun
Van zalig en alleen te zijn !
O rijkdom moeilijker te deelen
Dan 't vroegre goed met haar gespelen !
Hoe breekt haar liefde 't wondre brood
Voor andrer ,ongevoelden nood
Aan 't ,eeuwig maal! Hoe deemoed dient
Welkomen vreemde en lief en vriend !
O zie haar liefde zich verdiepen
Met al de krachten die er sliepen
Op haren ongepeilden grond :
0. kussen niet met aardschen mond,
O ver omhelzen, tijdloos reiken
Naar donkren dorst van .haar gelijken
Ver, eenig, onvoorwaardlijk doel —
Haar lippen vocht en hemelkoel...
Zij zingt: zij reit der dingen namen
Tot levende gezangen samen ,
Want ieder woord is een symbool
Van diep bedoelen, wat er school
In vluchtgen schijn een wereldsch uur
Aan hemelsch licht, aan eeuwig vuur.
Zij zingt : van al de horizonnen
Antwoorden stemmen, luide bronnen
Springen alom uit kimmewand,
Haar echo's reiken zich de hand :
In immer wijder hemelkring
Vervloeien zij tot zuivren ring
Van zielsmuziek die 't nachtlijk pad
Der aarde in klanken luister vat.
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Zij zingt, en heel den nacht met haar
In die gemeenschap wonderbaar
Leeft ongekender zielen schaar...
Is dat derzelfde ziel gelaat
Dat door der menschen staten. gaat
In helle wanhoop als zou gaan
Die kleinen overvloed van graan
Met machtelooze menschenhanden
Uitstrooide in onafzienbre landen
Der opgeploegde oneindigheid?
Wat is de handvol koorn die dijt,
Naast . donker veld van le6ge voren?
0 arme liefde die, geboren
Uit schoonheid, niets dan schoonheid heeft,
Het luttle brood waarvan zij leeft,
Het rijke brood waarvan zij geeft
Aan elk tot wien heur handen langen,
Hoe voelt haar onmacht zich gevangen
In moeder voeten korte baan :
Nooit zal zij dringen tot waar gaan
De lampen harer gouden oogen :
Arm ,eindeloos beperkt vermogen !
Zij mag niet lijden : 't kostbaar zaad
Is loutre blijdschap en vergaat
En laat haar arm als droefenis
Haar liever dan zijn rijkdom is.
En nimmer kan zij eerlijk keeren
En zijn als .een van die ontberen,
Die arm met andere armen lijdt
Armoede die niet weet of schreit...

Een eng dal boog de bergen in.
Daar scheen geen zon, een blank begin
Van daagraad onder 't koele loof
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Zonk naar den schemer van de kloof
En naar de stem van blinde beek
Die bode en roepende echo leek
Van verren en omfloersden donder.
Het is mij nu als volgde ik zonder
Weten dat pad naar 't steeg en wond ;
Want ik weet enkel hoe ik stond
Tusschen het lager oopnend loover
In eenzaam huivren tegenover
Den schuimen val die hing gespreid
In stroomende onbeweeglijkheid,
Als trad uit wanden van den rots
Het blanke lijf eens schoonen gods.
Hoe leefde ik daar dat eenig uur
In binnenkamer van natuur
Van harteslag tot -slag? De lijn
Van rots en plant zal met mij zijn
Voor altijd als de blik der oogen
Die jonge jeugd het eerst heeft mogen
Minnen en diepst en boven al —
Zoo zeker weet ik ook dat dal
Uit al de dalen dezer aarde :
Zoo geeft een uur een plek heur waarde.
'k Dronk nooit of nergens 't leven in,
Ik smaakte nooit zoo diep 't gewin
Van elken ademtocht : de dood
Was vlak nabij en fel en rood,
Een sterk en teeder lokkend wenken...
Daar is geen volgen in 't herdenken ;
Want al de tijd dat ik daar stond
Roerloos op dien gewij den grond,
Is nu de saamgetrokken schrik
Van een verhevenst oogenblik.
Als zij wier onnaspeurbre lach
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Drenkt donkren droom tot kiaren dag
Treedt binnen lichten dagezoom,
Dan wordt de dag gelijk aan droom.
a heb daar niet alleen verbleven
Op enge grens van dood en leven.
Daar was een ongedeelden tijd
Een andre tegenwoordigheid.
Streek niet langs mijner slapen kloppen
Koelte van dauwen vingertoppen
En langs mijn oogen die gezonken
Door blinddoek van hun leden dronken
Een dieper licht dan aardschen schijn?
Drongen niet woorden tot mij binnen
Buiten den weg der doove zinnen
Als een verklankte luchten wijn?
Werd als een kleed door hun vermaan
Niet al mijn onrust weggedaan,
De onrust van een wiens zekerheid
Een zoete vrees blijft tallentijd
Tot liefste mond haar heeft herzeid?
Nog hoor ik steeds den stagen val
Van hun geluid zoo vast en stil :
Die goedheid doet om schoonheids wil,
Die is gezegend boven al.
HEIDELBERG
Dan is mij meest dit schoone leven lief,
Als zoo bewust en onbewust verglij den
In een tot dit verdiepte perspectief,
Verzaligd leed of smart-ontroerd verblij den :
Mijn venstren oopnen op het onverwacht
Heiligend licht van vlekkeloozen morgen ,
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Een gouden ster valt door den zilvren nacht ;
Uit stilte slaat de nachtegaal verborgen ;
Donkergeheime bloemen wiegen, oogen,
Boven den weemoed van een vrouwemond ;
Een jonge bader leent aan de onbewogen
Zuivere klaarte van den avondstond ; —
Nu op de groene hellingen getogen
Weerszijds haar bruggenoverlijnden stroom
Die onder ons zwalpt door de steenen bogen,
Een Duitsche stad als een gekleurde droom.
RIJK GEMIS
Als onwisselbaren schat

Draagt de ziel heur rijk, gemis
Door de bonte wildernis
Van de groote menschenstad :
Heel de volheid van haar hart,
Nardus in zijn broos albast —
0 to liefelijken last
Voor dees markt van vreugd en smart !
Stil, want hier of nergens woont
't Jong en uitverkoren hoofd
Wien uw balsem is beloofd,
Dien gij straks tot koning kroont...
Of om hoek van avondstraat
Straalt in gelen lampenschijn
Aan het wereldsche festijn
Van uw god het bleek gelaat.
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En gij wankelt door de deur :
Over hoofd en voet en stool
Uit gebrijzelde fiool
Stroomt de schat van vloeibren geur.
BIJ DE LAMP
Bij de lamp blijf ik alleen.
Waar uw kus en lack verdween,
Sluit de stilte om mij heen
Tot den effen glans waarin,
Liefelijkste droombegin,
Ik mij klaarst op u bezin.
En mijn oogen lezen niet
't Oud verhaal van vreemd verdriet,
Waar ik straks den wijzer liet... :
Door bezonken wolkepracht,
Heel den dag om u herdacht,
Gaat de ziel in tot haar nacht :
Door zoo helder avondrood
Naar een nacht zoo diep en groot
Als uit levee naar den dood :
Of ge al zonder morgen ging
Buiten levees duistren ring
Rusten in verheerlijking,
Wijl ik hier bij 't lampelicht,
De oogen naar mijn boek gericht,
Nog wat van u droom en dicht,
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Tot het uur van slapen slaat
En niet blijft dan uw gelaat
Als de droom in droom vergaat.

UIT „LENTE-MAAN"
I
En nu — ik ben niet meer alleen...
0 bovenwezenlijk bedrog :
Gij zijt hier niet, gij zijt hier toch.
Daar dauwt door 't slui'rend lichtgeween
Een heller tegenwoordigheid :
Een blind onzienelijk gezicht
Klaart uit de zee van sterrelicht —
En geene vrees of gij het zijt,
Die dus verroereloosd beroert
De wellen dezer donkre mijn
En keert in levende fontein
Wat diep en lichtloos lag gevloerd —
En wat ik onbewijsbaar dacht
En onuitsprekelijk verbeurd,
Breekt spraakloos uit en bloeit en geurt
Als witte rozen in den nacht.
II
Kussen van uw lippen en uw oogen,
Zachte daden uwer handen,
Zooals koele wateren getogen
Door de tuinen dezer landen,
Zelfkeur 6
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Drenken in onmiddellijk bevloeien
's Harten diepte wortelcellen,
En naar een oneindig openbloeien
Gaat de siddrende aandrift zwellen, —
Een geluk als nieuwe wijn geschonken,
Waar de schijnen dood en leven
Schaduwloos in liggen wegbezonken,
En daar is alleen gebleven
Aandacht waar al donkere geruchten,
Aller namen duizendtallen,
Welke blaadren en onrijpe vruchten,
Tot verglansde stilte vallen.
III
Dan heft de zanger van den nacht,
Diens donkre hartevolheid beidt
De rijpe blonde donkerheid,
Zijn zaligheidverzade klacht
Van wijsheid koel en klaar verstild,
Die in verdwaasdheid overloopt,
Weelden uit armoe opgehoopt
En in een ademtocht verspild,
Geluk dat wijl het zich verluidt,
Den zoelen regen vangt van leed,
En smart die zich aan lust vergeet
En maakt van leed en lust haar buit
Tot dezen onweerlegbren schal
Die echoot boven vreugd en pijn
Den brozen jubel van dit zijn
Dat schoon en broos is bovenal.

M, G. Bakhoven—Michels, geb. 7 Sept. 1869, ,gehuwd
met H. G. A, Bakhoven, izoon van een ,Herv, Predikant te
Franeker, Heeft in haar jeugd met groote moeilijkheden
moeten kampen om zich te kunnen ontwikkelen, Wist op
haar achttiende jaar niet imeer wat een naamval was,
schreef desondanks pseudoniem schetsjes en versjes in
Christelijke bladen. De heer H. Krekel gaf haar op verzoek van Ds, Lion Cachet les in de Ned, taal, Door vriendschap met Enka en L, Biickmann meer iontwikkeld, Ook
heeft zij van den heer A. J, Hoogenibirk veel geleerd.

Pseudoniem ontstond: „Johanna'', voornaam van Mevr.
Hoogenbirk. „Breevoort“, Breede voorde, destijds wonende
aan de Schie.
ROMANS EN NOVELLEN: Haar idealen (binnenkort
vierde druk), Vrouwenweelde en Vrouwensmart (vierde
druk), Karakterzonde en Levensleed, II deelen (derde
duizendtal). Tot het Licht. In den Kerkstrzjd (derde duizendtal), Historische roman, Van velerlei begeerte. De
Koningin boven den Koning, Historische roman, Louise
Ulrika en hare kinderen, Historische roman. Aan het hof
van Gustaaf 111, Historische roman, „Om vuyl gewin",
Historische novelle, Burgemeester tegen Schout, Historische roman, De dochter van den Camisard, Historische
novelle,
STUDIES EN BROCHURES:

Vader Cats en de Vrouw.
Stomme zonden. Kaat Mossel. De vrouw vrijgemaakt door
den zoon des Menschen. Is een Christensocialist een dwalend Christen?
MEISJESBOEKEN: Hij blifit getrouw. Het verwaarloosde meisje. Nella en hare konijntjes. Hoe Eva haar juffie
verloor. Dicht bij de zee. Moeders Kerkboek. Het huffs op
den heuvel. Benevens tien a vijftien Kerstboekjes,
Redactie-lid Chr. Vrouwenleven en van Woord en
Medewerkster aan De Stichtsche Courant. Vrij en Blij, enz,

JOHANNA BREEVOORT
VERKIEZINGSSTRIJD
EN heelen dag was het al rumoerig
geweest in de stad ; een druk gedraaf
en gejacht van verkiezingsagenten,
auto's en rijtuigen overal, die luie
kiezers naar de stembus brachten,
schreeuwerige reclamebiljetten, kris en kras
over elkaar geplakt of op borden voortgedragen door onverschillige jongens, gaven de stad
een carnavalachtig, feestelijk aanzien. In het
laatste half uur \TOOr het sluiten der stembus
leefde de herrie van auto's en aanstormende
rijtuigen nog feller op, men liep zich in 't zweet
om de stembus nog to „halen" en nu luwde de
drukte.
De posters met reclamebiljetten buiten de
zaal en die voor de kiesvereenigingen binnen in
het lokaal, gingen vermoeid naar huis, de straten lagen bezaaid met verfromrneld en platgetrapt papier. Veel beloften, sommige kalm en
waardig, andere snorkerig en met groote
woorden.
Onwillekeurig nog nerveus en nog gehaast,
stapten de verkiezingsagenten op huis aan,
straks zou de drukte herbeginnen als de uitslag
der stembus openbaar werd en elke partij precies weten zou, wat gewonnen en wat verloren
was in dezen strijd der geesten.
Jan Hollander liep tusschen het menschengedoe, alsof het hem niet aanging, hij voelde
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zich vreemd in zijn vaderstad. Vijf jaren werkte
hij in Dusseldorp om zijn vak te leeren en sinds
wende hij aan Duitsche toestanden, Duitsche
manieren, Duitsche woningbouw. Aan Hollandsche partijgroepeering was hij gansch en al
ontwend, hij voelde o zoo weinig meer voor de
vragen, die de verschillende partijgroepen stelden en beantwoordden.
Een kameraad, die met hem in dezelfde
fabriek werkte, had hem met het socialisme in
kennis gebracht en heel langzaam tot zijn
denkbeelden bekeerd. Hij las vlijtig in de Duitsche socialistische literatuur, liet ook Quack's
„De Socialisten" komen om in zijn vrijen tijd
te bestudeeren, ook Troelstra's „Van Leed en
Strijd" en andere geschriften .der leiders.
Van nature meelijdend en goedhartig en zelf
ruim zijn brood verdienend, deed de broodzorg
en de armoe van veel medewerklieden in minder betaalde afdeelingen hem oprecht leed, ja
een brandend begeeren om te helpen, waar hij
nood en ellende zag, vervulde zijn ziel. 0 die
ellendige woOnkazernen in die fabriekssteden
vier, vijf verdiepingen hoog, met gebroken ruiten en verstopte riolen en al hun havelooze
vrouwen en kinderen.
De loonslaven in de fabrieken, met hun gonzende, razende machines, hun stof en hinderlijk
rumoer, in hun droeven, lagen levensstandaard :
eten en drinken en slapen, eten en drinken en
slapen, zonder iets hoogers. Dat, wanneer je
hooger wilt, neergestompt, neergeduwd worden
door 's levens zorgen.
0, kon hij woorden vinden om voor die armen
te spreken, woorden die neerbonkten als vallen-
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de rotsblokken om de hedendaagsche productiewijze te verpletteren, kon hij door opperste
krachtsinspanning de menschen wakker schudden uit hun zelfzuchtig Christendom. Er is geen
lucht voor de beklemde longen, het eentonig
machinaal bewegen versuft de arbeiders ; en de
Christenen zagen het aan en deden niets !
„Jongen, je bent socialist geworden," zei
zijn, vader, toen hij over deze dingen sprak :
„Een kind van God is zekerlijk met ontferming
over de ellende der wereld bewogen, maar het
dient nergens voor de menschen nog meer
grieven op te dringen, dan ze reeds hebben.
God regeert jongen, hij roept ons tot bidden en
werken en tevreden zijn."
„Tevreden zijn," riep Jan verstoord. „Vader,
u behoeft niet tevreden te zijn met zoo weinig
weekgeld en een huffs vol kinderen. Moeder
vegeteert weg van de zorg ... "
„Ziet in alle dingen, dat God een verborgen
zegen legt in het gezin," viel vader in. „Heusch
kind, 't is niet in den overvloed gelegen, dat
een mensch van zijne goederen leeft. God is
goed, maar wij begrijpen het niet."
Jan was boos de deur uitgeloopen. Ja, vader
was lid van de vakvereeniging en van de coOperatie, volgde zelfs, als 't even kon een cursus
over economie. Maar verzet tegen de uitbuiters,
een nieuwe orde van zaken instellen, vader
moest er niets van hebben ; „zijt allen machten
onderdanig om des Heeren wil," zei hij vanmorgen nog.
Jan Hollander lachte spotachtig. Om des
Heeren wil, daar draafden die zich noemende
Christenen óók voor. En intusschen, hoeveel
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nijd en wrok en leugen, hoeveel onheilig gedoe,
dat Jan Hollander verfoeide. Als iedereen eens
flink en krachtig voor het socialisme partij
koos, dan moest het kapitalisme vallen en de
godsdienst hoefde je daarvan niet terug te houden ! Bij politiek kwam heelemaal geen godsdienst te pas. „Geen godsdienst in de politiek,"
zei vader daarnet, eer hij stemmen ging. „Moet
je van avond maar eens naar de Beurs gaan,
dan zul je eens wat zien. Je hebt als volwassen
mensch nog nooit eene verkiezing in Rotterdam
bijgewoond. Proeft de geesten maar eens. God
zegt, zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijne

gerechtigheid."
En nu zag Jan Hollander, alleen slenterend
langs de straten, het herbeginnend leven aan.
Voor alle courantebureaux begonnen de menschen samen te groepen in den luwen Juniavond, maar naar de Beurs, het Centrum, drongen de menschendrommen al meer ineen, altijd
weer stroomden er nieuwe massa's aan en daartusschen tingelingde de tram met woedend gelui, de bestuurder trapte wat hij kon op de bel
en nog bleef het yolk voor den wagen staan, de
politie moest ruimte maken in den tot een klomp
versmeltenden menschenhoop , waarover het
late licht viel van den scheidenden dag.
Duizenden stonden opeengeklemd, waartusschen over een schoongeveegde baan, leeg gehouden door de politie, die in grooten getale
waakte en wachtte, eindelijk de tramwagens
henenschoven.
Te midden der woelende menigte stond Jan.
Hollander, aanvankelijk lusteloos en onverschillig. Och ja, als de socialisten nu winnen kon-
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den ! Maar daarvoor was toch geen kans, had
een partijleider hem uitgelegd. Intusschen, zij
hadden hard gewerkt en voedden wel hoop op
winst.
Al gauw kwamen de eerste uitslagen in vurige felle letters tegen het donkere pand in het
wegglijdend avondblauw. Zij lieten onbevredigd, omdat er herstemming zou zijn. Gemakkelijk dankbaren, die zelfs niet op herstemming
gehoopt hadden, juichten wat, enkelen hieven
een lied aan, 't geluid zwol en stierf weer weg ;
tegenstanders begonnen ook te zingers, alle
woordduidelijkheid verdween. Maar de menschen lachten nog, sisten of fluitten, naar 't
uitkwam, de spanning was er nog lang niet.
Na onbevredigende uitslagen kwam er meer
positief resultaat — naar links, naar rechts.

Luidruchtiger steeg nu het gejuich en siste het
gefluit ; de spanning begon te kOmen.
Allengs werden de gemoederen al meer bewogen. Schijnbaar wonnen de rechtsche partijen,
hun aantal verkregen zetels telde al het driedubbele van links. Een klomp jonge anti-revolutionairen schalde als een zang van zege hun
Wilhelmus uit, een snerpend sisgeluid scheurde
de lucht daar onderdoor. Een gloeiend cijfer
verkondde winst voor links. In machtige klankenval hoorde Jan de Marseillaise of de Internationale melodie.
't Ging heen en weer, links, rechts, links,
rechts. Na een spannende stilte barstte telkens
jubelhoon of zegelied los.
Jan Hollander werd getrapt en geduwd en
getrokken. Vreemd lichtten de witte ballons
over de menschen, die met hoogroode koppen
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gloeiend van emotie den verkiezingsstrijd volgden. De zenuwspanning stak aan, brak uiteen,
en vereenigde. Jan Hollander gevoelde zich een
met dien menschenhoop ; hij wenschte dat de
rooden winnen zouden, de rooden, die het goede
voor den werkman zochten.
Een groote scheepsroeper gilde uit een der
ramen van het nieuwsbureau een nederlaag voor
de linkschen uit : een gejuich schalde op en
daaronderdoor gilde een fel gefluit.
Rechts won, dacht Jan Hollander, nu ook
geinteresseerd. Het „Zij zullen het niet hebben,
ons nude Nederland", botste op tegen het wild
„Hang ze op, hang ze op, hang de Kuijperianen
op," en straatjongens lalden hun : Een-en-dertig — vier-en-dertig, hi, ha, ho. Een-en-dertig
— vier-en-dertig, hi, ha, ho !"
De spanning verstrakte al meer. 't Werd duidelijk dat de overwinning niet aan rechts
kwam. Overal waar herstemming zijn zou, was
het linksche aantal in de meerderheid.
„Zoo bij de eerste stemming rechts niet wint,
loopt het mis," zei Jan's vader vanmiddag. „We
hebben van de herstemmingen niets to hopen."
't Liep mis voor de rechtschen, dacht Jan, met
zeker welbehagen. Jammer voor vader, maar
allicht kwamen nu de rooden op de wip en konden voordeelen behalen. Gestadig groeide het
aantal herstemmingen ; een jachtig verlangen
naar den einduitslag doortrilde het yolk.
De berichten werden spaarzamer. In fel verzet van de wanhoop, die komen ging, zetten de
antirevolutionairen nogmaals hun prachtig Wilhelmus in, maar de opgetogen geestdrift klonk
er niet meer in door. De vroolijke opgewekte
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toon was weg, de hoon van hun aangezichten,
er beefde al min of meer angst in die jonge
stemmen. Daardoor klonk het Wilhelmus gedragener ,edeler, levend van ernst, 't hel-luide
overmoedig geschetter was er uit. 't Lied werd
niet uitgezongen, een donderend hoera bij een
linksche overwinning overtroebelde het geluid.
De jonge krachtige kerels zetten het tweede
vers in :
Mijn schild en mijn betrouwen,
Zijt Gij, o God, mijn Heer.
Toen werd het lied verzwonden door een aanrollenden hoeradonder, die van alle kanten aanzwol. Het gejuich werd een gebrul, langdurig
en oorverdoovend, want links won ! links won !
en links won opnieuw.
't Was smorend heet tusschen die zweetende,
schreeuwende, bewegelijke lichamen in den
warmen Juni-avond. Boven in de lucht tintelden
de zilveren sterren tegen 't donkerblauw azuur,
heilige stilte en pracht en hier op dit tot bersten
gevulde plein, overgoten door het Witte ballonlicht en 't vurig geschitter van cijfers, leek het
een woedende hel. De kelen schor gegild zwiepten de uittartingen van links en rechts tegen
elkaar in.
Daar begon to trillen door de lucht de prachtige melodie van Troelstra's „Marsch der Arbeiders" :
„Hoor het rollen van den donder
Hoog de zon en nacht daaronder
Door het donker komt een wonder
't Is het yolk, dat opmarcheert."
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Onweerstaanbaar zwol het machtig geluid en
Jan Hollander zong geestdriftig mee, want
Troelstra was gekozen, de man ook in Duitschland wel bekend, wiens „Van Leed en Strijd"
hij bijna uit zijn hoofd kende.
Wanhopig vocht het gefluit, het gesis : de
zang overwon, overdaverde.
Nu was Jan Hollander er met hart en ziel in.
Telkens nog had hij in het begin aan zijn goeden
vader gedacht, die bier ook ergens moest staan,
natuurlijk brandend van winstverlangen voor
rechts. Nu dacht Jan aan een zaak slechts :
winst voor het socialisme.

En links won, de nederlaag van rechts bleek
zoo goed als zeker. De gezichten vol onheiligen
hartstocht, rood verhit, straalden. Men floot en
jubelde zijn haat tegen elkander uit. Er werd
geduwd en gedrongen ; men perste de groep
jonge antirevolutionairen opeen. Zij verweerden
zich, stompten om uit de klem te komen, men
sloeg terug. Aanhitsend gejouw en gevloek
schalde op ; vriend en vijand werd samengeperst : aanval en verweer was totaal onmogelijk. Angstkreten en gillen van pijn scheurden
door het gejoel. Grievend schelden en tarten,
treiteren en jouwen en woest geschreeuw verving het gezang. Zou men elkaar te pletter loopen in den roes van haat en van afgunst, van
overwinningsovermoed en nederlaags-wanhoop?
Als een orkaan loeide nu het hoerageroep,
een golvende warreling van felbewogen koppen
bewoog zich : de stemming naderde het einde.
Rechts was weg, heelemaal weg. Links won, dat
stond vast, dat was zeker. De felle blijdschap
zweepte tot waanzin op, de razernij van den
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haat tegen hen, die verloren hadden, die fijnen,
die dwepers, die Kuijperianen, moest zich uiten.
Men had die krachtige mannengroep, die met
doodsbleeke gezichten of koppen gloeiend van
opwinding zich terug wilden trekken, kunnen
trappen en vermoorden.
In woeste passie, uit heesche, schor geschreeuwde kelen deunde al maar door het
„Hang ze op, hang ze op, hang de Kuijperianen
op," door de lucht, een reusachtige hos met aaneengeklemde lijven verhief zich en daalde. De
stem uit het yolk, dat de fijnen haatte, sidderde uit :
Rechs dat is ter uit gedronge, hi, ha, ho.
Rechs dat is ter uit gedronge, hi, ha, ho.
Vermoeid van zenuwspanning trachtte Jan
Hollander zich los te maken uit dit hem omwarrelende menschenkluwen. Als een zee deinden de menschenkoppen om hem, hij kon er niet
uit en het helsch gejuich sneed hem met felle
pijn door het hoofd. Uitzinnig tierde de massa.
Jan voelde zich voortsleuren tusschen die menschenbende in die woeste horde, bezield door
fanatieken haat tegen al wat rechts was.
Neen, niet alleen tegen al wat rechts was,
't ging tegen al wat God vreesde, die geestdriftige razernij ; tegen de fijnen, tegen de vromen !
Tegen zijn vader, zijn moeder, zijn familie,
zijn kerk. Hij ontgroeide aan dit alles, ja leefde
daar in Dusseldorp zonder God in de wereld ;
vergat zijn Bijbel, lachte meewarig om moeders
geloof en vaders wanhopige pogingen om met
het Christelijk element de maatschappij te ver-
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beteren. Maar hier voelde hij het eindpunt van
den weg, die afboog van God.
In het hart van Jan Hollander krampte de
afschuw. „Uw God is mijn God en uw yolk is
mijn yolk," had vader in zijn Bijbel geschreven, toen Jan heentoog naar het vreemde land.
„O God, dat is uw yolk niet, dat zoo woedt,"
flitste het door zijn denken, „dat is de geest uit
den afgrond."
Kon hij er uit, er uit ! Die ratelende orkaan
van vijandschap tegen Gods yolk daverde al
zwaarder aan. Uit de heesche strotten kwamen
nu slechts doffe klanken. Doodelijk benauwend
drong men op met de hoondeun :
Daar komen de fijnen in statige rij
Haal op je gordijn, treedt naderbij
In woeste passie hotsten de menschen op den
dreun van „In naam van Oranje, doe open de
poort !"
Doe open de stembus, het yolk staat er voor,
De sarrende stemmen omsidderden Jan Hollander, klanken van dierlijken haat, van dom
hi-a hi-a geschreeuw. Het was al hoon en bittere
terging tegen de rechterzijde. Droefheid en fellen tegenzin vervulden Jan Hollander.
Hij wou er uit, hij moest weg en hij kon
niet ! Opeengeklemd hotste en golfde het yolk,
er werd gegild en gefloten, gejammerd en geschreid, ook toen de allerlaatste uitslag bekend was.
Toen kwam er eindelijk schot in de lallende
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schare. Jan voelde zich wankelen, gedragen
worden door het triomfeerende yolk.
Onder het viaduct bij de Erasmusmarkt
kreeg Jan Hollander lucht ; een frisch avondwindje koelde zijn verhitte slapen.
„Dat yolk heb ik de overwining toegewenscht," beef de het in zijn denken. Dat yolk,
dat zijn vijandschap tegen al wat Christelijk is
vanavond zoo woedend heeft gelucht !"
„Uw God is mijn God en uw yolk is mijn
yolk." 0 kon hij werkelijk duurzame gemeenschap oefenen met menschen, die God uit hun
leven banden? Het socialistisch ideaal was mooi
en heerlijk, zekerlijk, 't had in den vreemde
zijn bewondering gewekt. Maar hoe zou het
zijn, als de macht verlegd werd naar dit yolk?
Kon een kwade boom goede vruchten voortbrengen ?
Hoe zou het vader te moede zijn?
Jan liep de Kipstraat of en de Goudsche
Wagenstraat door. Overal zingende, brullende
menschengroepen nog. Open rijtuigen, waarin
een gekozene was afgehaald om het feest der
overwinning te vieren, rolden voorbij, nagezeten nog door lallende partijgangers. 't Leek
wel een kermis-avond. Men toeterde op horentjes, zong in reien en danste.
Op den Goudschesingel was het stiller. Het
Verkooplokaal stond open, statige orgelklank
dreunde naar buiten. Een voor- of naspel van
eenig koraal, dacht Jan Hollander.
Gedrongen door eene vreemde begeerte liep
hij de zaal in, hij bleef vlak bij den uitgang
staan, verbaasd, verrast.
Een streeling van rust trok door Jans pijn-
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lijke gedachten. Niet de jubel dier overwinnaars, nog minder de moedeloosheid der overwonnenen, wel teleurstelling, gedragen met ernstige, diepe verootmoediging, lag op de trekken
der mannen en vrouwen. Met spanning waren
zij bijeengekomen om niet in de herrie, maar
in de stilte van de vrucht van hun propagandaarbeid to vernemen en nu hadden zij vernomen,
hoe nutteloos alle moeite geweest was.
Geslagen over heel de linie? Dien uitslag wisten zij nu, treurig staarden de menschen naar
de cijfers van hun verpletterende nederlaag.
Zoo ik niet had geloofd, dat in dit leven,
Mijn ziel Gods hulp en gunst genieten zou.
Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven,
zongen de antirevolutionairen, met berusting,
geslagen, niet verslagen, er bleef een uitweg
over naar boven !
Jan Hollander kende het lied, toch zong hij
niet mee. Schalde zooeven ook niet van zijn lippen het zegelied van het sOcialisme? En nu .
Hier geen rollen van den donder, hier het
suizen van een zachte stilte. Die rust deed zijn
hamerend hoofd goed, hij kon weer geregeld
denken. Waarlijk, wat zag hij, was het zijn
vader niet, die het woord verzocht en kreeg.
Stonden die heeren, die domine's en intellectueelen, ook in deze kringen het woord of aan
een eenvoudig werkman?
Had vader hem gezien ? Jan wist het niet,
maar luisterde. Ongeschoold, klonk vaders stem
een beetje hard, een beetje ruw, een beetje plat
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Rotterdamsch ; hij schrok bij het hooren van
dien bekenden stemmeklank :
„De nederlaag kan in een overwinning veranderen, broeders, wou ik maar zeggen ; als we
Gods Vaderlijke hand in de kastijding opmerken, zie je, we moeten ons verootmoedigen voor
den Heere, we hebben hard gewerkt, allemaal,
met al onze kracht, maar, ik ten minste, heb
ook veel gedaan in eigen kracht, in mijn hart
is dikwijls een Jehu's, ijver. Laten we maar eerlijk zijn, broeders. We roepen vaak : Heere,
Heere, zonder dat we van binnen God voelen,
en met Hem gemeenschap zoeken. Dat doet onze
eigen ziel kwaad, want God kan Been huichelaars gedoogen, maar het doet onze zaak óók
kwaad. Denk er maar om, Christenen hebben
een witten rok aan, elk spatje zie je er op, en
onze vijanden kijken nauw toe. Lasteren ze ons,
allo, maar we geven zoo vaak reden om te lasteren. Ik ten minste. Laten we maar eerlijk zijn.
't Is zoo gelukkig en zalig, dat God zich toch
van zulke zondige menschenkinderen bedienen
wil om zijne ordinantien te betrachten. Als we
nu maar ernstig begeeren ons te verootmoedigen en vergeving te zoeken voor alle overtreding. Dan zal de Heere God ons voor moedeloosheid bewaren. En laten we dan net doen als de
Joden, die den tempel herbouwden. Die werden
ook telkens bemoeilijkt en verslagen. Maar dan
kunnen we hun nazeggen, ondanks deze nederlaag : God van den hemel zal het ons doen gelukken en wij, zijne knechten, zullen ons opmaken en bouwen."
Een instemmend gemompel liep door de zaal,
wader trad of en een ander kwam op : „Onze
Zelfkeur 7
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broeder Hollander heeft naar ons hart gesproken. De ware vreeze Gods staalt, tegenspoed
moet ons dieper doen wortelen om opwaarts
vruchten voort to brengen. In tegenspoed komt
steeds de adel, de grootheid van het geloof en
het vertrouwen, ook het karakter uit. Het yolk
van God vertoont een ander levensbeeld dan de
wereld, het beeld Gods weerspiegelt zich in
hen..."
Nog een paar sprekers, het slotlied werd aangeheven :
mijn ziel wat buigt ge u neder,
Waartoe zijt ge in mij ontrust,
Zoek het oud vertrouwen weder,
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
Want Gods goedheid zal uw druk,
Eens veranderen in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven
Want ik zal Zijn naam nog loven.
Jan Hollander wachtte op zijn vader bij het
verlaten van de zaal.
Toen de eenvoudige Christen afscheid van
zijn vrienden had genomen, voelde hij eensklaps
de hand van zijn zoon op zijn schouder :
„O, Vader, vanavond heb ik gevoeld dat ik
niet bij de wereld hoor, maar bij Gods yolk,
en dat God een toevlucht voor zijn yolk is in alle
benauwdheid. De wereld noemt wel veel remedie voor alle kwalen op, maar in God is toch de
fontein van alle goed."
„Ik hoop dat je Hem niet alleen met je verstand, maar ook met je hart zult leeren kennen," antwoordde vader eenvoudig.
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OP DE BOOT
EN bruine trekhond, mager en klein
onder een oude groene kar vol pakjes, baaltjes en doozen ; 'n lange man
in versleten Engelschleeren kleeding,
de beenige handen stevig 't handvest
van den wagen omknellend, die de kar voorzichtig over de sterk hellende plank, van den wal op
de boot stuurt. In handigen draai wendt de voerman den wagen, stil staat het stelletje aan den
kant ; dadelijk maakt de baas zijn hond los,
ontdoet hem van den leeren muilband.
Vermoeid valt de man neer op 'n kist, de
hond hijgt, de lange tong uit zijn bek, — schudt
zijn vochte haren los, rekt zich uit, kijkt z'n
meester vragend aan.

't Is vol om hen heen, veel balen en manden,
in der haast neergesmakt, menschen al stil zittend op de bank, kneuterig op 'n straks windbeschut plekje kalmpjes wachtend op 't vertrek
der boot, anderen rood en verhit, bepakt pas
aangekomen, een zitplaatsje zoekend tusschen
't pakgoed op 't achterdek.
De man staat op, 'n moeie trek op zijn gegroefd gezicht, hij zoekt tusschen zijn baaltjes
een blauw zakje, waaruit hij 'n vettig pakje
haalt, — dunne sneedjes brood, gewikkeld in
krantenpapier.
't Is zijn middagmaal voor vandaag, maar hij
heeft niet gegeten. Hevig trilden de zonnestralen neer in de bedompte stad, de hitte weerkaatste van de blikkerende huizen, warm voelden de straten aan onder zijn vermoeiden voet,
't wagenrumoer en 't loopgedraaf om hem heen
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had zijn denken versuft, met moeite had hij al
de pakj es kunnen bezorgen en de inkoopen gedaan hem opgedragen, geen tijd was hem overgebleven, om even slechts to eten , een glas bier
nam hij staande bij een toonbank.
't Dier vraagt met zijn bruine oogen, een
sneedje brood geeft hem de baas en in een hap
verslindt de hond 't.
„Je hebt dorst, beest," zegt de vrachtrijder,
den gladbruinen kop streelend, en snel loopt hij
heen, dadelijk weerkeerend met een emmer aan
een lang touw , de emmer plonst over boord
op het water, de man slaat het touw heen en
weer, de hond springt verlangend op, rukkend
aan zijn span, hij hoOrt het watergeplas. Hij
rekt zich uit, drinkt al eer 't water voor hem
staat in woest begeer, gulzig slurpt hij terwijl 't
nat spat in 't rond, telkens even schuinkijkend
naar zijn baas, die weer zit en z'n boterham
bekijkt met 'n gezicht van : zou ik er-een-nemen ?
Hij heeft geen honger, zijn beest wel. 't Besnuffelt zijn handen, legt den verstandigen kop op
zijn knie, bedelt met de trouwe oogen.
In voile vriendelijkheid liefkoost de baas zijn
beest, legt zijn heele voorraad op 't dek, en 't
dier eet, in schrokkig beweeg, hongerig schokkend den kop en 't heele lijf, den zwarten bek
met de witte tanden en roode lippen wijd open
en toe, heele sneden tegelijk ophappend, kijkt
hij op naar zijn meester als in een besef van
geluk.
De man blijft zitten, zijn oog dwaalt over 't
water, dat ribbelglanzend ligt in de avondzon,
dan weer naar den wal, waar de stadsherrie
nog opiaait al daalt de dag. Geroep van bootslui
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en sleepers davert over de zonbeglansde blijde
rivier, booten toeteren, in de verte dondert de
trein over de Maasbrug met nijdig gefluit, de
menschen Om hem zijn moe, alien afgemat van
't werk in zomerhitte, haastig jachten de bootknechts met 't inhalen der brug: hij zit genoeglijk, schuurt den rug tegen de baal achter hem,
de handen op de knieen, in blijde rust kijkend
zonder opzet.
Hij weet zijn werk nu klaar, 'n uur lang kan
hij rustig wezen op de boot — dan naar huis —
naar zijn vrouw, zijn goeie...
Die wacht al met de koffie, een bakje zal
smaken, achter de kleurige bloemetjes, z'n
kamertje is zoo knus, de vloer helder geboend,
de latafel glimmend, theeservies er op, de witte
gordijnen, stijf geplooid voor de bedstee, aan
den muur de portretten van al zijn getrouwde
kinderen met de kleintjes.
Ja hij had 't wel goed, zijn eigen tuintje , of
de aardbeien aangerijpt waren vandaag?... als
die kleine duvekater van 'n Koo er maar niet
ingezeten had, enfin, morgen hoefde ie niet
naar de stad, z'n beesie had dan ook rust.
Echt... uit dat geroezemoes in je eigen huis,
je eigen hof.
De hond heeft zijn maal opgeslokt, lekt met
de lange roze tong zijn leuk-bonten snoet, vleit
zich nu met heel zijn lichaam tegen zijn ouden
baas, den kop op de knie en kijkt hem aan,
dankbaar.
De baas streelt hem goedig : „Beste jongen,
ga jij maar leggen, hoor."
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MOEDERWEELDE
In 't witte wiegje, omgolfd van tule en kant,
Ligt doez'lig de eerst'ling, 't rozig-teere wicht,
En moederweelde kuste de oogjes dicht...
Zon koost warm-zacht de soep'le poez'le hand.
En moederweelde, als lente-zonnelicht,
Omtrilt de jonge vrouwe in 't ledikant...
Een knopje, ontloken in haar liefdeland !
Een bloem voor hem, in wien haar leven ligt!
Haar man, 't rein oog blij op zijn kind gericht,
't Jong leven is van goudglans overspreid
Door zijne liefde en nu... die zaligheid !
Zij trilt van blank geluk, sluit de oogen dicht...
Totdat een kus eerbiedig 't voorhoofd drukt,
Ze hem in de oogen ziet, in-rijk verrukt!

CARRY VAN BRUGGEN,

x

%

geboren 1 Januari 1881 to Smilde in Drente, Begon haar
loopbaan als onderwijzeres, deed in Indie journalistiek
werk, publiceerde op 26-jarigen leeftijd haar eerste boek
nl.: „In de Schaduw", Daarna verschenen van haar hand:
„Goenoeng Djatti'', „Breischooltje", „De Verlatene",
„Heleen'', „Een coquette vrouw", „Het Joodje, en
„Om de kinderen", De schrijister stelt zelve boven al het
genoemde haar „Prometheus'', waarvan een gedeelte

verscheen in „Groot-Nederland" en dat zij hoopt uit to
geven in 1949,

CARRY VAN BRUGGEN
DE OUDE DAG 1)
IEN nacht had Pietje in het dievenhok te slapen. Leek haar het lichte
lokaal, waar de dienders met bier en
kaarten bijmekaar zaten onder de
breede blikken lamp, die hitte uitstoomde naast de laaiende kachel, het lokaal
met de lichtgele banken langs de lichtgele wanden, een paradijs van rust en warme veiligheid,
waar ze zich een oogenblik verbeeldde te mogen
blijven, ongemerkt in een hoekje, waaruit ze
niet praten of zich roeren zou, zoolang het den
dienders, den geduchten, niet bliefde, — ineens
wist ze, wat haar lot was, toen de deur van het
donkere, diepe hok — twee treedjes of — opengaapte vlak voor haar, in den hoek, waar de
stevige arm van den diender — die even had
gepoosd om zijn kameraden in te lichten en 't
rumoerend yolk weg te werken, voor de deur
vandaan — haar heengeduwd had. Haar klein,
benepen gezichtje vertrok in miserabelen angst,
zoodra ze de duffe lucht rook, die ijskoud uit het
donker naar voren kwam. Onwillekeurig, op
echt verweer niet bedacht, zich weerloos wetend
tegen zoovelen en zoo sterken, strompelde ze
pruttelend achteruit, den diender tegen zijn
beenen aan, zoodat die haar vloekend een dome
moest geven, dat ze hem niet tegen 't lijf tuimelen zou.
1)

Uit: „Breischooltje".
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„Dronke del," sputterde de diender, die even
had meegehuiverd voor den nacht in het koude
hok, nu ieder meelijden kwijt... „Wou je mijn?
As de bliksem derin hoor, en daalijk !"
Buiten zakte het rumoer af naar de verte toe
en weg , langs de afvoerpijpen van het lage dak
druppelde met een jengelend geluid de regen
naar omlaag en de wind ging tekeer in de
boomen. En Pietje voelde zich neergeduwd de
twee trapjes af, half-bewust wegzinken en vergaan in machteloosheid en in koude, in felle
angst en folterende schaamte : zij door een diender gebonkt en gesnauwd, zij, eenzame, oude
vrouw, weggestopt in een koud donker hok, in
natte kleeren, met doorweekte pantoffels aan.
0, wat waren haar voeten koud, als bevroren,
als ijsklompen voelden ze aan. Wat sidderde ze,
of de koorts haar op het lijf was gevallen , hoe
klapperden haar tanden. Hoe oud en verlaten
ze was, hoe slecht had haar de wereld behandeld, hoe had haar iedereen verstooten en uitgejouwd, omdat smerige kerels haar hadden
dronken gevoerd, toen ze zich van narigheid en
kou en verlatenheid geen raad meer had geweten...
Het zelfbeklag bleef haar troost voor dien
nacht. Zachtjes huilend voor zich uit kroop ze
op den tast door het kliemerig donker naar de
brits toe, toen er aan de deur geen aasje geluid
en door de reten geen kiertje licht meer to bekennen was. Heesch en gloeierig huilde ze, met
wijd-vertrokken mond en starre oogen, bijwijlen het geluid van haar eigen huilen beluisterend, en dan stil-starend, alsof ze erover nadacht, gauw opnieuw haar dunnen mond ver-
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trekkend tot een breeden, drogen huilgrijns. Het
zelfbeklag troostte haar terwijl ze huilde. Half
verdoofd was ze, voor ze 't goed wist, van den
rand af, waarop ze stuntelig was komen te zitten, bovenop de brits getuimeld, en daar bleef
ze nu liggen, 't gezicht in de handen, de armen
en knieen nauw en hoog tegen het lijf. Ze
voelde de ongemakkelijkheid van haar zwaren,
natten rok, die over den rand was blijven neerhangen en treiterig haar scheen te willen van
de bank af naar den vloer neertrekken, en ze
had geen kracht zich op te richten om de natte
vracht naar zich toe op de brits te halen. Het
huilen nam af en verstomde, stil lag ze, al lieper
verdoovend, daardoor kou en nattigheid zoo fel
niet meer voelend, verzinkend in een dof zelfbeklag, waaruit al meer en meer het schuldbesef
vervaagde. Een slachtoffer was ze nu, een arm,
verloren menschenkind, van God-zelf en al zijn
schepselen verlaten, en die zelf toch niet slecht
was geweest of grovelijk had misdaan. Geen
bedelaar was ooit van haar deur afgewezen toen
ze zelf haar brood had, boos had ze nimmer kunnen blijven, van ruzie was ze afkeerig geweest,
en van kwaadsprekerij, van hardvochtigheid, van
leugen en bedrog, daar God de menschen voor
verdoemt. En hoe hadden ze tegen haar gedaan,
de breimeissies, slechte, ondankbare kinderen,
die geen heugenis meer hadden gehad aan verloopen tijden, aan de gezellige avonden van
prettig werk en gezang en warmte van kachel
en lekkere thee in het schooltje voorheen. Niets
hadden ze haar gespaard, alles uitgeschreeuwd
wat ze wisten van haar intieme armoedje, van
haar sloffe kleeren, haar vervuilde huisraad, en
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dat ze soms dagen had moeten teren op oud
brood, omdat ze geen centen had voor warm
eten. Er waren toch andere dagen geweest,
vroeger, dat zij de een of ander die, verkleumd
en nat in vroeg-donkeren winterdag, heel uit den
polder was gekomen te naaien of te breien, een
warm vet hapje van haar eigen maal had voorgezet — toen 't nog lijen kon, toen Gerrit flink
verdiende, haar schooltje opleverde en ze
vleesch aten om den anderen dag en Donderdags
visch, voor tante Mietje.
En nou diezelfde meissies z(56 tegen haar !
Slecht was de wereld. Nooit wou ze er in terug.
Liever nog bier blijven en sterven... sterven...
in een koud en donker hol... verraden door haar
vrienden, gevangen door een slechten, zwarten
koning, zooals de heldinnen in haar boeken van
lang geleden, de boeken, „uit het Fransch", die
ze, als meisje, Zaterdags-avonds uit de leesbibliotheek had gehaald, en waarmee ze Zondags
na kerktijd voor het raam had mogen zitten,
naast den vluggen blijen Piet in zijn vergulde
kooi, terwijl haar moeder de geurige koffie
schonk bij de tafel en vader pre8ken las. Die
tijd, o, die tijd. Had ze toch maar nooit kennis
gekregen aan Gerrit... of had vader maar niet
den notaris vertrouwd, die zijn geldje was
komen te verspeculeeren. Had maar dit, was
maar dat... alles had anders kunnen loopen... en
een goed leven had ze kunnen hebben... al had
ze een bochel. Vroeger was ze toch niet nageroepen, toen ze ordentelijk bij den weg liep met
vader en moeder of met 'r nichtje Anna, die
goed getrouwd was en al in jaren niet naar haar
had omgekeken. Maar als je arm was, lachten
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ze om alles wat er aan of bij je was, niemand
had meelij den, zoodra je oud was en vervallen.
En nou... nou was ze in zijn macht... in de
macht van den zwarten koning... en morgen
werd ze voorgebracht... gevonnist... ter dood
verwezen... Maar zeggen zou ze 't, alles zou ze
hem zeggen, voor ze naar 't schavot ging... van
Gerrit, van de breimeissies, van haar armoedje
en dat de mannen haar dronken hadden gevoerd,
en dat niemand meelijden had gehad... en zij
wel... zij wel met zullie in vroeger jaren...
„Edele koning" zou ze roepen... ,,genadige
koning"... en een knieval voor hem doen, zooals
ze 't van haar heldinnen had gelezen... en ze
zou vragen bij 't Heilsleger to mogen gaan...
en netjes en ordentelijk wezen... en 't drinken
laten... j a, o ja,... 't drinken laten...
Den anderen dag kwam Pietje voor. Klein en
vies-vervallen stond ze in 't zonnetje, voor den
commissaris, die zat. Ze had koffie en brood
gehad, ze had daglicht gezien en warmte gevoeld, haar kleeren waren bijkans droog, de roes
was uit ; alleen haar hoofd dat soesde nog, warm
en gloeierig. De commissaris zat achter een gele
tafel met papieren, vlak onder een hoog, helder
raam ; zij stond. Er zat een heer apart, die
schreef. Toen kwam de diender binnen, dezelfde
die haar den vorigen avond had opgebracht, een
dikke sterke kerel. Ze vond hem knap en helder
met zijn gekamde haren en frisch gewasschen
gezicht. Die moest ook blijven staan. De commissaris vroeg, de agent antwoordde, haar werd
nog niets gevraagd ; ze kende haar plaats, luisterde, luisterde met gespannen aandacht ; het
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heele verhaal van haar eigen ellende en haar
eigen schande hoorde ze aan, en trillend zonken
haar oogleden neer, omdat ze den commissaris
en den anderen heer en den diender niet meer
dorst aankijken.
Ze wou wel wat achteruit loopen, want ze
stond vlak in de zon en ze was geschrokken
toen ze haar valen rok had gezien, groenig in
den glans, stijf van slijk, in dikke dodden van
samengekleefde rafels neerhangend over haar
vermodderde pantoffels tot op den helderen
plankenvloer. Schuw tastten haar handen naar
den rok, van achteren, en met een nieuwen
schrik voelde ze het split openstaan, voelde ze
harde moddermoppen tot op het korte pelerientje, dat stijf van het bocheltje neerhing. Wat
moest ze er uitzien, van achteren. Ze bibberde
van schaamte, en verstond nu heelemaal niet
meer wat de diender zei, en wat de commissaris
vroeg. Ze voelde tranen en ze werd ineens benauwd-bang dat ze zou moeten snikken. Ze
kende haar plaats, ze mocht geen geluid geven,
niet roeren, voor het werd gevorderd. En ze
hield zich in, met kleine, krampige piepgeluidjes
binnen in haar keel, die schrijnde van heete,
verkropte snikken.
Wat was ,er? 't Werd stil ineens, er werd
niet meer gesproken. Zou zij nu... zou zij nou
moeten praten? Schichtig keek ze op. Alle drie
keken ze haar aan , de commissaris, de heer, de
diender... En weifelend, bang ondervroegen
haar oogen, haar troebele, natte oogen, vroegen,
wat gevraagd was, wat ze to zeggen had.
„Ze is warempel nog bez..." waagde de diender, maar de commissaris gaf hem een boozen
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oogenwenk, dat hij zwijgen zou. En Pietje zag
het en met onverwachte helderheid, begreep ineens... de commissaris had meelijden.
Toen durfde ze ineenen naar voren komen en
spreken. Dat ze wel, in de hooger stijgende zon,
te kijk kwam, met valen rok en modderschoenen,
merkte ze niet op, ook niet, dat de diender, die
teruggetreden, nu achter haar stond, grinnikend
kuchte om haar gapend split en de rafelfranje
aan haar rok, die hoorbaar schuurde over den
grond, in het bewegen van haar lijf.
En voor het verdere van haar leven, werd
Pietje in het Werkhuis besteed. Dienzelfden dag
vertrok ze erheen. De commissaris telefoneerde
met den directeur ; ze kon dadelijk komen. Ze
mocht zich opknappen met rok en omslagdoek
van de dienstbode en kreeg leeren pantoffels

aan uit het huis, die een loopknecht was komen
brengen. Van den commissaris nam ze afscheid
en die gaf haar de hand en zei, dat zoo alles ten
beste was geschikt en raadde haar aan, monter
te wezen. Zoo ging ze, haar laatsten vrijen gang
over straat naar het Huis toe, dat aan het einde
van het dorp stond, tusschen een bleekerij en
een mosterdmolen, vlak tegen de lage weiden
aan. Ze ging door stille straatjes en zocht aan
den kant van de huizen het zonnetje en voelde,
dat ze tevreden moest zijn met den rustigen
woon, den vrijen kost, de verzorging, die haar
wachtte, en ze was toch niet tevreden. Vagelijk
voelde ze, jets anders gehoopt te hebben, iets
lichters, jets beters, een wonder bijkans ja,
ze was teleurgesteld. Het Werkhuis ! Nee, er
was niets anders voor haar, Wilde ze niet op-
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nieuw naar huis gaan moeten, daar alleen
blijven, in de kou, zonder verdiensten, zonder
brood, met de spoken en den gruwelijken drank.
De gruwelijke drank, waarnaar ze alweer snakte en dien ze, in het nette, strenge werkhuis niet
krijgen zou, geen druppeltje. Wat had ze dan
gehoopt? Wat fantasieen waren er plotseling in
haar opgestaan, toen ze, ieder meegevoel verloren wanend, den ouden commissaris in zijn
vriendelijke oogen had gezien? Ze wist niet wat,
maar wel dat er nu een leegte was gebleven, een
teleurstelling, die ze niet begreep, die ook niet
schrijnend was of fel bewust, alleen maar een
vage, stille smartelijkheid diep in haar borst.
Het Werkhuis was lang, smal en grauw. De
korte voorgevel had een Blimp van prettige welvarendheid, om de witte gordijntjes met roode
bloempotten aan iederen kant van de middendeur voor een smal, helder raam : de woning
van den directeur, met een smal strookje tuin
en een net hekje er voor. Maar de ramen in den
langen, lagen zijgevel, vierkant en hoog in den
muur, naakt en dicht tegen elkaar als celvensters, gaven het huis het . uitzicht van een gevangenis. Er waren óók steenen tuin-muren, die
de zon weghielden van de smalle strooken gras,
waar in den nattigen grond de vale paddestoelen stonden bij heele bossen en waarboven het
puntdak van blauw-zwarte pannen somber uitstak.
Met den klink van het hekje in haar hand
bleef Pietje nog staan, voor het laatst, want nu
onherroepelijk, het vreemde gevoel in haar borst
ondervragend, wat ze toch gewild had, wat ze
toch gehoopt had. Jets anders, lets meer dan
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het Werkhuis. Ze had een vagen, lichten droom
gehad van vrede en warm geluk, dat niet te
vinden was tusschen de muren van dit huffs, al
zou ze daar rust en een dagelijkschen maaltijd
hebben —, bijna iets als het vroegere : zon door
blanke ramen, een pietje in de kooi, een koffieblad op rood-en-zwart tafelkleedje. Ze zuchtte,
zwaar en smartelijk, zei zichzelf voor de laatste maal, dat er toch niets aan te doen was en
ging naar binnen.
De mannen werkten links, de vrouwen rechts,
de nog jonge directeur was vriendelijk geweest
en voor welkom had ze brood met warme melk
gehad. Maar eerst had ze in 't bad gemoeten en
daar in dat naakte kamertje, waar de griezele
zinken badkuip stond — net een doodkist, had ze
gedacht — was ze gaan huilen en had zich geschaamd : ze was niet helder op haar lijf, ook
haar hoofd was niet zuiver. De juffrouw, die
haar hielp, en die ze van aanzien wel kende, en
die van haar alles wist, haar komaf en haar
schande, had niets gezegd, had met genepen lippen haar geholpen bij 't wasschen, dat zij zelf
maar onhandig deed en slecht, omdat ze zoo
bibberde, had haar geboend en gereinigd. Ze
dorst geen praatje makers tegen die vrouw met
haar bleek en streng gezicht, hoe graag ze ook
wilde, om de gelegenheid te vinden haar te vertellen, dat ze wel degelijk wist wat het was om
helder op je lijf te wezen en dat haar moeder
haar zindelijk had opgebracht, dat ze opvoeding
had gehad en als kind iederen Zaterdag in de
tobbe gemoeten. Maar ze durfde niet, hoewel de stilte, waarin de afkeer van de vrouw
voor haar vervuiling en haar slordigheid —
Zelfkeur 8
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geen stuk van haar kleeren, dat niet aan lorren
hing — als een vreeselijken last op haar woog,
haar benauwde en beklemde. Naakt en grauw,
tot op het been vermagerd voelde ze zich klein
en beschaamd en was blij met haar schoone,
grove hemd, haar warme kousen en verdere pak.
Toen brood met melk en even rusten in Directeur's spreekkamertje en dan naar de vrouwenwerkzaal, waar ze voortaan haar dagtaak gereed
zou vinden.
Het bleef onwennig. Ze kon niet, ze wilde niet
zich in platte gemeenzaamheid verzusteren met
de andere vrouwen van de zaal. Ze wilde niet

meedoen aan het binnensmokkelen van vet seek
en snoeperij voor verdiende en vergaarde centen, een zucht bleef in haar, zich te onderscheiden, ordentelijker en beter te zijn dan de anderen. Op de slaapzaal ook hield ze zich afgezonderd, onwillig deel te . nemen aan laster over
anderen, aan kwaadspraak van 't Huis, dat ze
allemaal brood en woon gaf. De anderen maakten haar ingetogenheid, haar nette spraak, haar
beleefdheid tegen directeur en zaaljuffrouw giftig ; 's avonds, onder het uitkleeden, hoorde
Pietje ze vaak, met gekunstelden nadruk en opzettelijke stemverheffing, waarbij ze dan ook
wel haar betere spraak nabootsten, terwiji ze
argeloos stonden met den rug naar haar toe,
over-en-weer praten over een „seeker iemand,"
die „d'r eigen had ferdaan in de drank en nou
allemanspraas," hoorde ze de een aan de ander
vragen met valsch-onnoozele stem en bedoelend
keelschrapen of „zij van d'r leefe welleris was
op'ebrocht," en dan de slaapbuur met deugdzamen afschuw antwoorden „mins, as me dat
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overkommen was, 'k zou me kop niet meer overend durreve houe." Dan beefde Pietje over haar
heele lijf, kroop ze, haar snikken moeilijk verslobberend, gauw te bed, om niet te laten merken., Maar 't was al gemerkt, en er werd gelachen, gefluisterd, tot de zaalj uffrouw kwam,
en snauwend om de herrie hier, en een stoel
rechtbonkend dfidr, de lichten doofde en met een
klap de deuren sloot. Dan lag Pietje wakker in
bed, uren lang, de deken opgetrokken tot de kin,
't spitse kopje grauw en truest op 'r roodbont
kussen, haar gebrek aan slaap niet betreurend,
omdat ze met rust gelaten werd en denken kon.
Het denken aan het verleden bleef de eenige
troost van het huidige vreugdelooze leven, het
leven van saai werk erwten lezen en hemden
naaien den heelen dag op zaal — maar bovenal
van verveling en van kille liefdeloosheid. Bij 't
zacht gesnork der anderen kon ze denken, terwijl beluisterend de laatste geluiden van 't huffs,
voor 't slapend zou liggen naast 't donkere land,
het dichtgrendelen van de deur, het toekleppen
der ramen in de werkzaal, waar den heelen
avond was gelucht om de .dufbranderige reuk
der koffieboonen te verdrij ven, en het schurende kettinggeluid van de Friesche klok, die de
directeur opwond, voor hij naar bed ging.
Uren lag Pietje dan wakker, keken haar oogen
in kwijnend peinzen naar de kale muren, langs
de lage zoldering van bruine balken, naar de
ramen, waarvoor grofgeel katoen stond strak
gespannen, zonder kantje of hupschen plooi
en dan zuchtte ze soms en verlegde zich zacht,
voorzichtig om met 't kantelen van haar bocheltje de smalle deken niet te verwoelen, naar de
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andere zij en keek met haar stille trieste oogen
de bedderijen langs, acht bedden aan weerskanten, tot 't eind van de zaal, waar de laatste stonden in 't donker bijkans opgeslorpt, naast de
smalle, vale deur. En ze dacht, wrokkig , en weerzinnig aan de vrouwen in die bedden, hier Leen
Kolvers, de .treiter, met 'r valsche magere gezicht, dadr Ant Klapmuts, die simpel was en
met iedereen meepraatte en vlak naast haar Mie
de Leeuw, die in haar jonge jaren was voorgeweest om iets vreeselijks, om kindermoord,
maar vrijgekomen omdat ze d'r niets hadden kunnen bewijzen. Twee bedden stonden
leeg, juist voordat ze kwam was er een gestorven, een was weggegaan in een dienst bij boeren
in den polder. Ze was nu een week of wat in het
huis en drank had ze niet geproefd. De eerste
dagen had ze een razenden trek gehad, was ze
suf en rampzalig geweest, had ze met bevende
handen 't werk gedaan, terwijl aanhoudend
sterretjes versprongen voor haar .00gen. Ineens
werd dan soms alles zwart, voelde ze zich
duizelig, met rillende slapen, dan liet ze even
haar bovenlijf - tegen den muur steunen, haar
handen slap in den schoot en dan trok het algauw voorbij. Nu wist ze niet beter of het
hoorde zoo, waren er al dagen geweest, dat ze
aan Been drank meer had gedacht en hoewel bijtijden de trek plotseling, onvermoed nog wel
hevig in haar opstond, de trek naar een lekker
zoet advocaatje of een, glaasje boerenjongens,
meer dan naar den brandenden jenever, kon ze
zich in het algemeen al wel dankbaar voelen, dat
ze van den drankdwang was ontlast.
Ze dacht veel aan Gerrit die al een paar jaar
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dood was nu, aan tante Mietje, aan Griet van
Leeuwen, aan oude Breg van 't Heilsleger, en
een enkele maal hoopte ze nog wel, later als ze
wat opgeknapt en aangesterkt zou zijn, zich te
kunnen gaan aanmelden voor de bekeering en
dan uit het Huis te komen en bij het Leger,
voorgoed.
Maar met den winter begon ze bedenkelijk
achteruit te gaan. 't Ving aan met hoesten, met
wat koorts, slapte en gebrek aan eetlust. Ze
kon algauw niet meer werken, omdat ze niet
meer in staat was rechtop te zitten. Dan kwamen dadelijk de sterretjes voor haar oogen, 't
zwart floers en 't vochtig beven van slapen,
mond en voorhoofd. Dan kantelde ze van de
bank opzij en bijkans op den vloer, zoo stumperig, dat de heele zaal medelij den had. Nu ze de
ongelukkigste werd van allemaal, gedragen van
ziekenzaal naar slaapzaal — zoo gauw als ze
achteruitging — nu ze geen stadhuiswoorden
meer praatte en niemendal hooghartigs meer
had, nu werd ze ook niet langer getreiterd en gehoond, was 't Pietje voor en Pietje na, kwam die
met een klontje en die met een peer, terwijl ze,
op dokters voorschrift, bouillon en eitj es kreeg,
die haar nu niet meer smaakten. Helpen deed 't
al evenmin, en de peertjes, de andere snoeperijtjes kon ze haast niet meer naar binnen werken, al probeerde ze het trouw om de anderen.
Want nu ineens waren het meelij den en de
ruwe vrindelijkheid haar lief geworden , nu ze
zwak werd en snel verviel, was trots om beteren
komaf eindelijk en voorgoed in haar gebroken,
voelde ze zich maar een arm, klein menschje,
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niets meer dan de anderen, een stumperige stakker, die zich moedeloos en moe, voortsleepte van
den eenen dag op den anderen, in den nacht geteisterd met schrik voor den dood en voor de
vergelding van haar armzalige zondigheden. De
kalme slapeloosheid der eerste weken was voorbij, de nachten waren nu vol angsten, vol vreeselijk geluid en dreigende gezichten. Zoo lang ook,
zoo eindeloos lang tusschen de korte, trieste winterdagen.
Als 't zonnetje scheen en zijzelf eens een
goeden dag had, mocht ze wel een uurtje buiten
zitten, in 't tuintje van den directeur, in een
diepen, rieten leunstoel, een zwartwollen doek
am 't afgetakeld lijf. Dan tuurde ze door 't lattenhekje naar de weinige menschen, die over 't
afgelegen straatje kwamen en gingen, en de
reuk van de wasscherij naast-aan deed haar
soms de oogen sluiten en terugpeinzen aan haar
eigen straatje, waar het 's Maandags z(545 rook
naar de wasch. 't Mosterdmolentje wiekte klapperend in den winterwind, ze rilde in 't koude
zonnetje en was blij als ze weer naar binnen
werd gebracht en weggestopt in bed, dat haar
toch ook niet meer warm kon maken, al lag ze
er als een bal inmekaar gerold geheel en al weg
onder drie wollen dekens.
Kort na Sinterklaas-avond — de meesten
waren uitgevraagd geweest en de enkelen, die
bleven, hadden een feestje gehad van den directeur, zij alleen had in bed gelegen — zat ze
nog eens weer in 't zonnetje buiten en zag ze
ineens Racheltje Schaap, het Jadenkind, uit de
verte aankomen. Ze vermocht diet to roepen,
maar diep uit haar leunstoel keek ze met bran-
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dende oogen het meisj e tegemoet, vurig hopend,
dat die haar opmerken zou. En als ze haar zag,
zou ze praten, zou ze een praatje willen maken
aan het hek? Zij mocht niet opstaan uit haar
stoel, mocht niet loopen, kon niet loopen, maar
als Racheltje haar zag en stil bleef staan — zij
was toch voor Mar altoos goed geweest, toen 't
heele school haar treiterde, had voor haar ruzie
gehad om 't ruggekussen en haar opgezocht,
toen ze ziek was — dan kon 't haar niets schelen, dan ging ze toch naar 't hek toe en met haar
praten. Rachel was groot geworden, merkte ze
op, ze zag er netjes uit en had ook niet zulke
zeere oogen meer. En... ja daar zag ze haar,
knikte, wel een beetje raar, een beetje gesjeneerd vond Pietje, maar knikte toch. Ze zag, hoe
haar lippen prevelden „dag juffrouw". „Juf-

frouw", toch nog iemand, die „juffrouw" tegen
haar zei. Plotseling opgeleefd, wurmde ze
zenuwachtig haar koude, magere hand onder de
wollen doek vandaan, snel, snel, want Racheltje
scheen alweer to willen doorgaan en wenkte,
beverig, van kom-eris-hier.
En Racheltje keek wel even, aarzelend, om zich
heen of niemand het zag, maar ze kwam tocn
naar 't hekje toe en bleef daar staan. Terwijl
Pietje zich nu, moeielijk, moeielijker dan ze gedacht had, omhoogwurmtle uit haar stoel, vroeg
ze zich af, of ze Racheltje nu een hand geven
zou — vroeger, natuurlijk, zij-as-juffrouw
tegenover een kind van 't school had het geen
pas gegeven ! — En ze besloot van ja, want
Racheltje was nu een kennis, ja zeker, een kennisje van haar. Rachel, 't goedig-onnoozel kind,
verschoot toen ze de juffrouw zag, die ze wel

120

CARRY VAN BRUGGEN

nooit welgedaan of erg netjes had gekend, en
van wie ze wel had gehoord, dat ze ziek was
en in 't Werkhuis lag, maar wier magerheid en
totaal verval ze zich niet naar de werkelijkheid
had kunnen verbeelden. Flauwtjes-bangig drukte ze Pietjes hand en wou wel liefst weer weg,
maar Pietje, uit al haar macht zich krampend
aan 't hekje om te blijven staan, al haar even
opgeleefde kracht vergarend, wilde praten, wilde weten, van de menschen, van 't dorp, van 't
fijne breischooltje op 't Schapenpad vooral.
„Hendriek is deraf en nou word ik alleen getreiterd," vertelde 't sloome kind, nu op haar
beurt ook blij, dat ze effetjes klagen kon, „'t
is een school vol en ik wou d'r wel af, maar 'k
moet 'r blijven van me moeder, 'k moet leeren,
'k moet verderop."
„Enne," vroeg Pietje, gretig naar weten, naar
alles vernemen... „enne... is et er erg fijn ?"
„Nou," zei Rachel... „bidden vooraf en danken as we naar huis gaan en alle dagen 't
Avondlied... u ken 't ommers wel, „'k Wil-u-oGod-met-dank-betalen"?... en 's Woensdags...
Zaterdags ook, maar dan ben ik d'r vanzellef
niet bij... nou dan van „D'r-ruischt-langs-dewolleke", omdat we dan om vier uur naar huis
gaan en da's natuurlijk te vroeg voor 't Avondlied..."
„Nou maar," vond Pietje, wijs en een beetje
vijandig tegen de fijne juffrouw — zij had
altoos geweten wat ieder geloof toekwam —
„voor jou, as Jo... as Izrelietisch meissie..."
„'k Bin de eenige, he... ?" viel Racheltje in,
snel, en een beetje kleurend. Vader had óók al
eris gezegd, dat-ie 't niet wou, dat ze niet mocht
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in die fijne boel... maar moeder vond, 't leeren
ging bovenal en 't wat 't eenige breischool...
„En leeren doe je d'r wel..."
„now zoo," zei Pietje benepen en daar gauw
overheen pratend. „Maar nou mit dat bidde...
moet jij dan ook, 'k zal maar zeggen, handen
vouwen en oogen toe?"
„Nee, dat zou 'k niet magge, voor me vader...
maar... e... ikke moet kijken of hullie... of de
anderen niet kijken... begrijpt u... En wie z'n
oogen ope-het, die z'n naam mo'k noemen."
„Mo... zoo," knikte Pietje, die dat nu wel
een wijzen en goeden maatregel vond.
„Ja, en nou moet u hooren," praatte Racheltje,
een beetje vertrouwelijker... „as 'k nou net doe
of 'k 't niet zie... ash, d'r binnen er altoos bij
die loeren en lolletjes maken... dan krijg 'k van
de juffrouw op me kop... want zij kijkt óók
onder het bidden, weet u... en as 'k 't wel zeg...
dan krijg 'k naderhand van hullie... van allemaal krijg 'k dan op me duvel... na schooltijd...
óók lollig, wat u nou?"
„Ja... ja !" Hijgerig snakten de woorden uit
haar mond. Tegen 't hekje aan zonk ze, met
knakkende knieen, alsof ze plotseling brak, inelkaar... haar handen klemden nog de spijien,
daaraan scheen 't lijf to handen, aan de gerekte
armen tot neer in 't vale gran. De zon was weg,
snel klepperde 't wiekend mosterdmolentje, hoog
in de lucht kwamen vale wolken drijven.
„Riffrouw... j tiffrouw..." gilde Racheltje
schril... ,,wat het u... wat is er..." en als ze
Pietjes lijkbleek gezicht met de grauwe schaduwen zag neergeknakt tegen de zwart wollen
doek aan, zette ze 't op een huilen... luidkeels...
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De zaaljuffrouw met haar wit voorschoot en
vastberaden gezicht, schoot door de voordeur 't
huis uit... beurde zonder bedenken 't machteloos
menschje in haar armen en droeg 't naar binnen. Snikkend in haar zakdoek liep Racheltje
we g ...
In de warme zaal, in 't wollen bed, tusschen de
heete kruiken, kwam Pietje bij. De dokter
knorde, de zaalj uffrouw ook en de directeur,
maar niet echt-boos, allemaal met de bewogen
teederheid van menschen die weten, dat de beknorde zieke er niet lang meer wezen zal. En
Pietje begreep het, zonder schrik of bange vrees
begreep ze het ineens ; 's avonds in den schemer,
alleen op de ziekenzaal, in haar eenzaam bed
tusschen de leege, koud-witte, voelde ze plotseseling, dat het gauw met haar gedaan zou wezen.
En met beklag dacht ze aan Racheltjes schrik,
er moest een boodschap naar haar, ze zou 't
vragen...
„Een school vol meissies... en je leerde d'r
wel." Had Racheltje 't misschien gezegd om 'r
to plagen ? Ach wel nee... wel nee... Lieten ze
maar leeren, de kinderen... breien... naaien... zlj
kon ook knoopen en borduren... dat waren
„fraaie handwerken" ; die wouen, hadden 't
altoos van haar kunne leere... en zonder extra
centen... zoo maar, voor plezier... D'r moest
vooral een boodschap naar Racheltje... asdat de
juffrouw... ja, dat de juffrouw moesten ze zeggen, niet Pietje... asdat ,de juffrouw 't weer wel
maakte... redelijk wel maakte... redelijk wel...
Tot twee dagen voor Kerstmis hield ze 't uit.
Toen stierf ze, tegen den avond.
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DE REDACTIE, HOOFDSTUK UIT DEN
ROMAN : „EEN GOED HUWELIJK" 1)
LT u naar achter gaan? noodigde de
juffrouw in den winkel.
.
Jozef had z'n naam genoemd, zeggende dat hij voor de vergadering kwam.
De uitnoodigingen waren door Tops,
den uitgever, verzonden. Hij wachtte de heeren
op zijn kantoor.
Boven blauwe horren, !een trapje op, zag
Jozef de lamp schemeren. Daarheen had de juffrouw hem gewezen. Hij vond in een ruime
kamer de heeren al bijeen in de verveelde
stemming van wachten op den laatste. Aarzelend, bleef hij in de deur.
— Ik ben niet over m'n tijd? hoop ik.
— 0 nee, volstrekt niet. 't Is juist acht. De
andere heeren waren wat vroeg. .
Burgerlijk-joviaal, was de uitgever van z'n
bureaustoel opgestaan om hem te verwelkomen.
Hij hielp Jozef uit z'n jas, noodigde hem plaats
te nemen, presenteerde het kistje met sigaren,
alles in een opvolging van handelingen, alsof
dat eerst afgedaan worden moest alvorens men
kon beginners.
Beredderig, draaide de uitgever Coen zijn
schroefstoel om naar de tafel, waar de anderen
zaten, en presideerde.
Stomps, naast hem, zat zwaar te zwijgen.
1 ) Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1918,
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— We zijn onder ons, en ik zal precies zeggen waar 't op staat — begon Tops zijn toelichting. Hij hield even op, kierde door de oogen
de rookwalmpjes van zijn sigaar achterna.
— Ik heb een calculatie gemaakt. Z'n hand
graaide in een bundel papieren, die hij vervolgens glad streek en met zijn voile greep belegde.
— Allemaal dingen, ging hij voort, waar de
heeren niet mee te maken willen hebben. Zeten drukloonen, papier, expeditie, reclame. Dat
zijn uitgeverszaken, niet? Heeren artisten
weten daar zoo niet van, — hun geest vliegt
hooger.
— Ter zake ! gromde Stomps, ongeduldig.
Jozef zag den dichter wriemen met de vingers ; hij leek aandachtig iets fijn te wrijven,
snel, en dan langzamer, terwijl hij weder kalm
werd, luisterend naar den uitgever, die, zijn
grappen achterwege latend, met een bedenkelijk gezicht uiteenzetten ging, hoeveel risico
aan de onderneming van een nieuw tijdschrift
was verbonden. Hij scheen langs Stomps en
Van ter Poorten, die om den hoek van de vierkante tafel troonde, zich in het bijzonder tot
Jozef te richten, z'n rhetorische vragen van :
„nietwaar ?", „is 't niet zoo ?" mikkend alsof hij
van hem een antwoord verwachtte, de bevestiging zijner verzekeringen van : „we weten toch
allemaal" en : „ik behoef de heeren niets te
zeggen". Waarom deed hij dat? Jozef voelde er
zich gegeneerd'onder. Misschien, dacht hij, had
mijnheer Tops behoefte onder 't spreken zich tot
een bepaald persoon te wenden, — maar waarom juist hij ?

C. J. A. VAN BRUGGEN

127

De speech , duurde. Langs een slinger van vele
herhalingen en verzekeringen, plechtig, waarschuwend, lovend, vertrouwend, — een bewonderende knik naar Stomps, die als een houten
afgodspop erbij zat en niets meer scheen te
hooren, een grap in de richting van With, een
vleiende glimlach, met hooge welwillendheid beantwoord, naar Van ter Poorten, — kwam de
uitgever tot , de zuinige conclusie, dat men 't zou
kunnen probeeren, mits zonder honorarium
voor de medewerkers, en wanneer onze maestro
— hij bedoelde Stomps — met een matig salaris
als redacteur genoegen zou willen nemen. Het
financieel risico was vooreerst eenigszins gedekt, — inmiddels kon men voortgaan ook in
dit opzicht meer adhaesie te verzamelen.
Jozef begreep : hij was ongeveer de eenige
geldschieter der onderneming. Pit vulde hem
met schaamte, het rood drong naar zijn hoofd,
dat ervan op leek te zwellen... z'n board knelde
en brandde, hij zat ongemakkelijk, alles gloeide
en schrijnde aan hem. Zijn voorhoofd began te
parelen — warm was het hier ! — hij zag dat
de anderen rustig doorpraatten, zich wel bevonden, hun thee slurpten, hij waagde 't niet z'n
zakdoek te gebruiken. Een gevoel vulde hem,
of hij ineens heel kleirr geworden was en hier
niet wezen mocht. Deze menschen zaten in verzekerden hoogmoed tegenover hem, Stomps in
z'n imposant zwijgen van gewichtig man — als
een geducht boschdier kwam hij hem voor, —
Van ter Poorten met z'n opgeblazen aanzienlijkheid, die hij voortdurend onder druk wist
te houden door z'n zelfbewondering, — Knoops
met z'n star achterhoofd, waarin een of andere
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theorie zijn nullige persoonlijkheid rechtvaardigde, With met z'n geleerden-titel, de uitgever
met z'n zakelijk overwicht, breed in z'n kantoorstoel gezeten, verzekerd van zijn duitenheerschappij, in deze beschavingsaffaire.
Wat was hij, Jozef, in dit gezelschap? Onbedacht, had hij zich in dit avontuur begeven,
idealistisch meegevoerd door de idee : Stomps
zou z'n eigen tijdschrift weder hebben... alle
jongeren waren hem dankbaar om een schoonheid vol nimmer ingeloste beloften. Jeugdigovergegeven aan de zaak, had hij z'n toezegging
gedaan, en zich geeerd gevoeld dat men hem,
den schrijver van maar enkele kleine werkjes,
wel mede in de redactie wilde opnemen. Had
hij nu die onderscheiding met z'n vijfhonderd
gulden gekocht? Haalde men hem, den bankierszoon, in de affaire om het geld van z'n vader,
hopende dat hij nog meer afschuiven zou wanneer de onderneming feil ging? Alsof hij gemeene zaak maakte met den ordinairen boekverkooper tegenover hem, schaamde hij zich :
in de verbeelding van dien vent zou het tijdschrift, een geestelijk bezit van Stomps, hun
beiden, geldschieters, toebehooren , — hij
mocht bijpassen, de ander zou, als 't zoo viel,
z'n winsten nemen voor de moeiten die hij
zich gaf.
Hij nam zich voor, met nadruk to vragen of
ook nog anderen... maar vond er den moed niet
toe. Het antwoord zou hem nog meer beschamen. Luidde 't ontkennend — en daar twijfelde
hij niet aan — dan werd z'n schande voor ieder
duidelijk. Zou 't ook niet wezen of hij wilde
provoceeren... ? En plotseling voelde hij zich
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verraden door deze menschen... hadden zij misschien tevoren reeds vergaderd zonder hem, zich
vroolijk gemaakt om zijn nalviteit?
Zoo, terwijl Knoops een redevoering opzette,
zag hij achterdochtig om zich heen, of er geen
teekenen waren... de sigarenstompjes op het
aschbakje... het papier op de tafel vOOr With,
waar hij gedurig met z'n zilveren potloodje
figuurtjes op to teekenen zat.
Een meisje, kwiek, met een vinnig-bij-de-hand
blond gezichtje, kwam nogeens thee ronddienen.
De uitgever stelde voor : zijn dochter. Er was
even een stilte, daarna vervolgde Knoops z'n
theorie over gemeenschap en eenling, — men
kon het op twee wijzen zien : de gemeenschap
een federatief verband van eenheden, of de eenheid lid der gemeenschap. Hij verwees naar zijn
uiteenzetting in de stichtingsvergadering, die
hij dan nogeens kort herhalen zou, zich in eindelooze zinnen verwarrend en eindigend ergens
met een vraag, die op z'n gezicht staan bleef,
terwijl hij zich afwachtend schikte in z'n stoel.
Misschien, animeerde de uitgever in een
geeuw, wilde onze meester Stomps 'n woord
zeggen. Maar Stomps bleef zwijgen. Hij deed
lang over z'n thee, liet alien aandachtig wachten, zette toen het kopje nadrukkelijk op het
groene tafeldek en zei :
— Tj a !
Waarop hij als een kwaadaardig god zich in
z'n rookwolk inpafte.
— Mag ik vragen...? waagde Jozef's stem
toen in de stilte. Z'n keel schroeide dicht van
droogte ; hij slikte en wachtte.
— Het woord is aan mijnheer Wesling.
Zelfkeur 9
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— Ik wou alleen maar vragen... Waarom op
die verontschuldigende toon ? alsof hij lets onbehoorlijks doen ging?...
— Ik wou alleen maar vragen, zette hij vaster in, „hoe precies de financieele basis is, waarover de'beer Tops ons heeft gesproken ?"
Tops' gelaat glansde van pret. Hij leek het
leuk te vinden. Z'n vingers, tegen ,elkaar gespreid, plaatste hij op de pinkpunten op de tafel,
z'n wenkbrauwen in nadenken trokken samen,
en hij zeide, bedenkelijk :
— Hm !
Dan, een oogenblik, hield hij pauze. Maar als
onder een wolk vandaan, straalde zijn vroolijkheid uit, terwijl hij voortging :
Schitterend... bepaald schitterend zijn de
berekeningen niet. Nee... ik heb nooit de gedachte gehad, bij deze onderneming rijk te worden, en was het niet om... m'n relaties met
onzen grooten dichter...
Hij zag naar Stomps, die zich in zichzelf begraven had, en niet luisterde.
— M'n relaties met onzen grooten dichter
Stomps," herhaalde de uitgever nadrukkelijk,
zoodat zijn buurman oplette en een grom van
belangstelling gaf, „dateeren niet van vandaag
of gisteren. In onze soort zaken moet men wat
doen voor... ik hoop niemand te krenken door
van „panache" te spreken. Zoo, als een pluim op
m'n zaak, heb ik ook dit tijdschrift beschouwd.
Ik verdien er niet aan, wel? 'n Massa werk,
maar dat" — de sprekende beweging van den
zakenman — „geen rooie duit ! Tenminste" —
hij wachtte even — „volgens de eerste berekening. Later hopen we" — een afwerende hand-
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beweging vergezeld van een grinnik — „hopen
we tot de gouden bergen te komen."
Slurpend aan z'n thee, zweeg de uitgever.
Maar onverwacht, kort, zette hij het kopje neer,
pardoes invallend :
— Andere garantie dan uwe, mijnheer Wesling, geen duit. Dat moet u goed weten. Voor
mij is het een risico, m'n zakelijk beheer te
geven — kantoorkosten zijn ook kosten — en
de voorloopige bestellingen te doen, — u als het
ware dekt met uw sommetj e, dat u gerust verdubbelen mag wanneer u dat wenscht, ik heb er
niets hoegenaamd op tegen, u dekt het geestelijk
belang. We kunnen met dat bedrag — beginnen.
Meer niet. Meer niet, heb ik gezegd.
In zijn rol van waarschuwer, trok hij z'n gezicht dramatisch omlaag. Dan plotseling veranderde zijn masker.
— Maar beginnen is al heel wat. Een goed
begin is alles. En dat, mijnheer Wesling — ik
durf uit naam van de andere heeren spreken —
dat danken we u !
Er was klankloos handgeklap van Knoops en.
Van ter Poorten, dat Jozef beschaamde en driftig maakte. Hij had een sensatie of hij werd
vernederd.
— Ziedaar ! — sloot de uitgever, met iets
triumfants in z'n stem — „ziedaar, meen ik, het
antwoord op uw vraag."
— We kunnen wel sluiten ! viel Stomps ineens, abdominaal, in.
Was ook hij gehinderd? Jozef had nog allerlei
besprekingen verwacht over de eigenlijke redactie, het eerste nummer, verdeeling der functies.
Maar hij wilde niet aandringen. De anderen
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schenen 't met Stomps eens te zijn, die oprees,
staande blijvend bij z'n stoel met de handen
diep in z'n broekzakken. Dan, alsof dat woord
van hem nu ook alle discussie gesloten had,
haalde hij een korten lach uit, en begon zonder
overgang een anecdote te vertellen. Zichtbaar
knapte 't hem op, hij genoot ervan, hij was
levendig en gemeenzaam geworden, z'n gezicht glansde.
Wanneer Stomps loskwam, kon hij prachtig
zijn. Jozef had er vaak van gehoord ; hij volgde
in verwachting. Eerst vond hij hem omslachtig
en trekkerig, vol kleine bijterigheid tegen de
betrokken personen — het ging om een redactievergadering van zijn vroeger tijdschrift, waar
men hem uitgezet had. Maar hoe verwonderlijk
plastisch kon hij zijn, — met een zinnetje, een
gebaar van z'n duim, wist hij iemand levend neer
te zetten ; zij schenen daar lijfelijk te zitten voor
z'n oogen, hij had het maar te beschrijven zooals hij hen .zagt, Bij het sprekend invoeren
zijner personages, vond hij telkens een pacer
woordj es karakteristiek : tegelijk was er de
man en zijn zeggen, z'n wezen lag open en uit
dat wezen moest z(56 en niet anders dat
gezegde komen.
Allen, in hun stoelen, luisterden met opgeleefde gezichten. Jozef vond in Stomps den
grooten kunstenaar, hij bewonderde met een
kinderlijke overgave, zooals hij hem in z'n verzen bewonderd had, die wit gebonden in zijn
boekenkast stonden. De persoonlijkheid, bij een
enkele ontmoeting, ontmoedigde elke illusie.
Daar stond hij nu weder ineens in zijn ideale
grootheid opgericht : een breede massale man,
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geanimeerd door zijn verhaal, — alles leven,
alles scheppingslust in zijn sappig vertellen ;
zijn haat, zijn bitterheid, zijn kleine nijdassigheid zelfs werd groot in het rhythme van z'n
doen, z'n behagen om de dingen z(56, naar zijn
partijdigheid, voor te stellen, ze te herscheppen,
levend, uit zijn geest.
Het verhaal sloot in een lachbui, en alien lachten mee. Jozef, in een groote teleurstelling omdat het uit was, reageerde niet dadelijk eender ;
z'n wezen was warm van innige bewondering,
hij ging erin onder. Opnieuw voelde hij zich
gering, maar het deed hem nu aan als een heerlijk geluk, dat hem tot tranen bijna ontroerde.
Stomps echter, had nog niet uitgesproken.
Plotseling uit zijn saterachtigen schater tot
ernst verstild, een wijze die over vele dingen
heeft nagedacht, begon hij uit zijn verhaal een
theorie te ontwikkelen. De menschen, zei hij,

begrepen elkander nooit. Psychisch en philosofisch was het een ondenkbaarheid dat zij elkander ooit begrepen. leder was z'n eigen wereld ;
alleen het gelijkgestemde, het erin behoorende,
had daarin toegang ; al het vreemde werd automatisch afgestooten. Wanneer iemand sprak,
sprak hij tegen vijanden, gewapende, tot afweer vaardige vijanden. En daar hij zich van
woorden bedienen moest, die berustten op conventie met de tegenpartij, Icon hij bij voorbaat
verzekerd zijn van misverstand.
Ziedaar wat de menschen gescheiden hield en
altijd scheiden zou. Zelfs konden we niet ons
best doen, anders te worden. 't Was geen zaak
van willen, maar van kunnen. Wat ik hier sta te
beweren — Stomps werd groot in lyrische zelf-
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bewondering bij het zoo algemeen stellen van
z'n geval — wat ik hier sta te beweren, dringt
niet integraal door tot uw bevatting. Ili klets
tegen onbevoegden en weerbarstigen. En ikzelf
ben de eerste. M'n woorden zijn onwillig uit te
drukken wat ik bedoel, ze gaan, zich naar hun
eigenzinnigheid wijzigend, door de kamer,
komen als weer lets anders aan, en nu gaat ge
dat zelf verwerken met, naar ik wil aannemen
zoogenaamden „goeden wil", maar met een ongeschikt, halsstarrig apparaat. De seingever en
de seintooner zijn ongelijk gestemd. Er is, als
bij een beeld dat door 't water gaat, straalbreking — in het gunstige geval. Meestal gaat
het ermee als met het klontje in de thee : het
wordt ervan doordrenkt en lost grootendeels op
eer 't nog op den bodem van 't kopje is aangeland.
Demonstreerend, had hij zijn leeggedronken
kop van de tafel genomen, het gele suikerbezinksel toonend op den bodem.
— We kunnen niet anders doen, ging hij
voort, in aandacht speelsch bezig met den theekop, dien hij aan het oor rondtrok over het
schoteltje, — „we kunnen niet anders doen dan
bidden dat we elkander mogen begrijpen. Bestaat er verwantschap, dan lukt het soms. Maar
dan is het volmaakt overbodig. Een Hottentot
kan vrijen met een Laplandsche, wanneer ze
allebei vrijgezind zijn. In de meeste gevallen
zwemmen onze gedachten en gevoelens langs
elkander heen. Ilt ben ik. En iedere andere ik is
een ander ik.
Stomps stokpaardruiterde ; hij herhaalde en
verduidelijkte, onderrichtend met telkens nader
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tastende woorden, die hij tusschen de spitsen
van zijn saamgenepen duim en wijsvinger als
met een pincet op hun juiste plaats zette. Jozef
vond hem prachtig zoo, — den fijn-onderscheidenden criticus, die hij was. Hij hoorde deze
dingen niet voor het eerst, maar wel gingen ze
voor het eerst voor hem leven. Wonderlijk, dat
hij bij dit alles aan Judith Odoorn denken
moest, met haar raadselachtig gecompliceerde
wezen ! Bijna lijfelijk zag hij haar nu voor z'n
oogen, raadsels waren in haar vragenden lach,
haar gesloten mond borg geheimen die hem Been
rust laten zouden.
Om het vizioen te ontgaan, dwong hij zich,
rond zich heen te zien. With zat met de aandacht van een geleerde Stomps' college te volgen, gereed hem straks met tegenbeweringen te
bespringen. Van ter Poorten borg zich achter
z'n hoogen glimlach, hij vond Stomps wel aardig
zoo, een beetje daas met z'n hobby. Knoops keek
gewichtig. Hij deed z'n goedige best te volgen,
wolken golf den over z'n nauw voorhoofd hij
glimlachte soms instemmend-aanmoedigend,
kirde bijval met een verwonderd gilletje, of
droomde weg in de leegte van zijn trechtervormigen achterschedel. Tops, de uitgever, had het
voorkomen van een impresario, die een rariteit
demonstreert en zichzelf mee verbaast over het
spektakel. Die Stomps kon wonderlijk uitvallen !
— ja, hij was amusant, deze dichter zonder verzen, maar men verdiende nog aan hem. Was
dit, deze rarigheid, ook niet te exploiteeren?
Opstelletjes...? Misschien, hij zou Bens moeite
doen. Stomps' vroege bundels vonden als
klassieke schoollectuur nog een geregeld wel-
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loonend debiet en Fhielden zijn naam in leven.
Zijn leer toepassend op het conflict met zijn
vroegere letterkundige vrienden, zei Stomps
grootmoedig, dat hij hen alle vergeven had, —
ook dat ze schurken waren. Ze konden niet
anders, de stakkers ! Niet elkeen kon zich de
weelde van een hoog standpunt veroorloven.
Aileen wie boven op den toren van Babel stond,
overzag de heele spraakverwarring. Hem,
Stomps, liet al het gekrakeel ijskoud. Hij zou 't
wel laten, mee te schelden.
Ineens verpafte de welsprekendheid van den
dichter. Jozef zag zijn oogen verdoffen, z'n stem
daalde en zijn wezen richtte zich naar binnen.
Nog eenmaal spatte hij in een onweerhoudbaren schuddelach uit. Onbetaaldbare mop van
Tops, den uitgever, hun nieuw tijdschrift „De
gemeenschap" te noemen ! leder van jullie —
hij zag kwaadaardig rond — is een schoelje in
z'n eigen vesting. Tops het ergst, die mooi weer
ging spelen met een andermans duiten. Tops'
filosofie was z•56 — z'n duim aaide den wijsvinger in geldtellende beweging — daarin bestond nu zijn geestelijkheid, zijn levenshouding.
Jongeman — keerde hij zich tot Jozef — ik
waarschuw je voor hem, — ik waarschuw je!
Het scheen een delirium. De uitgever lachte
zonder protest, met wijze knipoogjes de anderen geruststellend. Maar Jozef wist met zijn
schaamachtigheid geen houding.
— Nou! besliste Van ter Poorten, opstaande.
We zullen de zitting maar sluiten.

in 1873 to Amsterdam geboren; na H. B. S. doorloopen, in
de journalistiek geigaan, aanvankelijk aan het dagblad de
Amsterdammer, onder leiding van J. de Koo, Bij de oprichting van de Teleigraaf daarheen, tot '94 toen hij redacteur werd aan ide N. R. Ct,, waar hij isedert verscheidene
jaren de rubriek Onder de Menschen schrigt.
Een en ander van zijn werk is tilt de Nieuwe Rotterdamsche Courant, en aeldzaam uit tijdsc'hriften, in boekvorm overgedrukt, Zoo: Een Dierenkolonie in een groote
stad, Van Af- tot Aanmonsteren, (waarin bet leven van de

zeelieden aan den wal in Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam wordt ibeschreven, zooals 'hij het, zelf voor zeeman
spelende, met zijn makker Toon samen ondervond en waarnam); 'Godsdienst in de Zandstraat, (of het nachtwerk van
Jeruel in het kwartier waar de zeelui to Rotterdam passagierden; later, met eenige idesbetreffende schetsen aangevuld, verschenen in de serie-uitgave „Een Boek,"
onder den titel in de Nachtbuurt); Boefje, Achter
de Coulissen, Het Nachtlicht van de Zee, Landlooperij,
(„Zwerftocht van een dagbladschrijver onder stroopers en
schooiers"); Het rosse leven en sterven van , de Zandstraat,
De Zonderlinge avonturen van Zijne Excellentie den Generaal, Snok en Sam (twee oude bajes-klanten), Een Worste_
laar, benevens een aantal kleinere uitgaven op ,sociaal en
biographisch gebied,
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LENTE IN JANUARI
ANUARI, de eerste maand van 't
jaar, met voorop dien killen, keiharden, gril-nieuwen Nieuwjaarsdag,
den spik-splinter-nieuwen parvenu
onder de dagen, —dien confediedag van ordinaire burgerlijkheid, van kouwe
drukkie en leege aanmatiging, — van 'n glimmerig zwa.rte-jassige, van 'n ingebrande kroezelige, blauw-wit-gestijfselde, stijf-gestreken,
kreukig katoenen, rood-handige, rood-neuzige,
zakdoek met eau-de-cologne-putjes-achtige,
garen-handschoenige, jenever-stinkerige en oliebollen na-walmende proletigheid — zonder
karakter, zonder komaf, zonder ziel, atmosfeer,
houding of stemming ; van 'n hatelijk vulgaire
warenhuiskleur, vol onwezenlijk . wezenloos
trekkende nieuwjaarsklanten, die elkander holle
wenschen gaan wenschen : „veejl haill en zeige"
en kleffe handen geven, en dan zoo'n beetje lollig worden, oomes-lollig, tantes-lollig, neefs-lollig, nicht- Anne- Bet-lollig — met de krulletjes
ingezette, nieuwe petjes-drenzerige kinderen
mee voortgezeuld op 'n rissie langs de Zondagsdood-suffe straten.
Ba, wat een kale, peeige, slappies-poenige
dag, daar als een lange, dunne sladood van 'n
I vOOr aan 't schuttersgelid der komende
Januari-dagen. Scheeve maand, kromme maand
zonder eind, van dag aan dag als nog maar
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Januari voor de fooienjagers, met nadruppelende nieuwjaarskaarten, hoekies rond, goud op
snee, goud puntje omgeknakt of van de schrijnendste glimmer-kleuren in flodderige enveloppies... en van de nieuwe belastingpapieren, benevens ongelikte nieuwjaars-b e r e n.
0, rakkerige, hondsch-hebberige, inhalige
maand, met een nieuw jaartal als een nieuwe
huisbaas, dien je niet vertrouwt in de onwennigheid van je nieuwe woning op 't noorden en
zonder uitzicht of tierigheid, waar 't koud is, en
nooit eens klaar licht wil worden, niet ingeleefd,
starend raar, zonder spoor van intimiteit.
En dat daar pardoes na de gezelligheid, na de
warm-omschemerde tonigheid van dien oudaristocratischen, goedmoedig aartsvaderlijken
December, den wijs en vriendelijk oud-geworden schutspatroon van de innige huiselijkheid,
waardige grijsaard als Sint Nicolaas zelf met
zijn mooien witten baard, in 'n vergoelijkend
glimlachend behagen van pure mildheid — om
't maar zoowat aardig en prettig en trouwhartig
onder elkaar voor die wonderlijke stoethaspels
van menschenkinderen to maken.
December — jonge ja! — met de avondlichte
winkels op hun verlokkendst uitgestald, als 't al
schemert wanneer de scholen uitgaan, en overal
de lampen warm uitschijnen in die welige grijsheid, waar 't oker-geel van den zonsondergang
even nog door gloort van boven 't hooge, geheimzinnig sonore stads-silhouet. December, de
maand waar harmonisch 't echte familiefeest
van Kerstmis in hOOrt, als de roode bessen in
den donker-groenen, stil glanzigen hulst — 't
Kerstfeest, omvroolijkt door de vacantie met al

BRUSSE

141

de kinderen, de broers en zusters en weer him
kinders, de grootouders per vigelante van den
trein afgehaald, nu allemaal weer samen binnen
de schuttende muren van thuis, — bij . den boom
met de lichtjes, aan den vlammenden haard, of
om de weelderig opgedischte tafel, waar alle
bladen ingelegd°zijn voor zoo'n . grooten kring...
Wat zoo voortduurt tot over den goeden, trouwen Oudejaarsavond, dien ik in een diep glanzend fluweelige zwartheid zie, met stille oude
kleuren van herinnering geborduurd, — en in
de verte de bronzen galm uit torenklokken...
Kloos' Oude-jaars-avond-klokken, — Nocturne
van Chopin... 't aroom van in kelder-gewelven
belegen zware Bourgogne...
En dan word je wakker, — laat wakker... in
de leegte van zoo'n nog heelemaal onbeschreven,
krijtwit nieuw jaar ; — kijk je subiet in de
verwaten deurwaarderstronie van Januari, —
dat je er niet uit, of liever niet in wilt, in dien
tijd zonder meer voor den tik van je wekker,
die onverschillig stom-weg maar koppig voort
uit 't oude 't nieuwe hatelijk hard doortikt, tot
je manmoedig besluit 't zelf te vertikken, en je
kop weer onder de veilige dekens trekt.
Hebt u ook zoo'n stierlijken hekel aan
Januari, aan dien Belzebok, dien ploertigen
jopper onder de maanden, — die immers van
ervaring weet, , noch traditie, die daar maar
floep 'opgewaaid komt als een O-W-er, en aanstonds schutterig begint en maar wissels trekt
en rekeningen uitschrijft zonder nog ooit lets
te hebben geleverd dan niezen, dan hexenschuss,
druipneuzen, spit, frog in the throat, winterhielen, -handen en -voeten, , dan krampjes en
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ziekeneurig nasukkelende griep, met erg veel inbrekerijen, en gekuch, koukleumerij en „zakdoek-verslindend-neuzen-gesnuit", — benevens
de poets om stiekem nog net je huis te verkoopen, dat je „per" 1 Februari de huur opgezegd
wordt, en je hier of daar in den Boschpolder of,
wat let je? midden op 't Rotterdamsche Beursplein met je spectrale ik-en-familie eenigerlei
romantisch luchtkasteel kunt betrekken... hecht
en sterk doortimmerd en van alle gemakken
voorzien?
Januari, met zijn karakter van 'n dwangbevel , van 'n schrikbarende nota op 't eind van 'n
aanminnig souper, waarmee ze je voor je volkomen voldaanheid nog eens weer spijs na spijs,
drank na drank laten... „oprispen", — had ik
mij haast verstout hier te schrijven — met telkens den exhorbitanten prijs erbij...
Januari... En toen werd je neg weer eens
wakker, en geplaagd door 't morgen, glOOfde je
't niet. Maar hoe dikwijls word je dan toch ook
in Januari niet telkens weer 's morgens wakker,
dat 't waarachtig nog altijd Januari is?... En
dan moest je 't wel gelooven, dat Januari...
lente was.
Da's me dan een onberekenbaarheid... die je
enkel maar van 'n vrouw kunt verwachten —
waarom 't overigens geenszins minder verlokkend, en koesterend, en stralend, en verwarmend, en pikant en eigenlijk wel allerliefst is,
om tintel-blij mee te wezen. Want z(515 is deze
pittige, parelende, koele lente in... Januari.
'n Gril, waar je beteutert van staat, maar met
de zon op je rug aan 't stoven, — en je oogen,
die je voelt klaren in 't wazige blauw van de
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lucht... Potsterdik, potsterdik, zoo goed als dat
aan je botten doet! 't Piept er uit, 't is waarempel of je nieuwe scheuten gaat krijgen — je
hoeveelste lente al, kameraad? — en in no time
in vollen bloei komt te scheuten. Zoo leutig, zoo
jolig, zoo wonderlijk raar van wat gebeurt me
daar nou? — net als in dien prachtigen snaak
van 'n kastanjelaar, waar alle knoppen uit de
was staan te glimmen, staan kneuterig zweliend
te zonnen ; — met dien zelfden tierelier van 'n
mal deuntj e, belachelijk dwaas huppel-deuntj e,
danze-deuntje, dartel deuntje zoo maar om de
lente in Januari, uit 't stralen-ketsende, poppedeinende orgel in de zonnige straat.
Daar loopen kuierenderwijs, en wel nog erg
kamerpips, stijvig recht-oppe, voor 't eerst weer
eens met zorg aangekleede mannen, — zoo'n
enkele, hier en daar, — 'n beetje verwonderd te
kijken, na zoo'n langen tijd met 'r neuzen, 'r
ziekten en kwalen in bed. Ze gaan zoo voorzichtigjes, zoo zoetjes en bleekjes — en 't doet hun
wonder behagelijk aan... die lente in Januari,
voor hun verwonderde fletsche oogen. — Maar
wat ziet zoo'n straat met boomen er nu aardig
uit. Daar bovenin zijn de takken en takjes in
eens niet meer dood. Je kunt 't zien : ze zijn
levend geworden, ze strekken zich, veeren weer
op, en 't is of 't groeisap de grauwe huid glanzend doorschijnt met een heel, heel fijn violettig
tintje, in de blonde zonnigheid. De bruine iepenknoppen staan waarachtig al op openspringen,
— uit den grond dampt de zon den winter weg.
Een teere wazigheid, een blanke, heel licht rossige doezeligheid over den klinkertj es-straat ; en
de huizen staan er geblold ; een muur vol warm
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gelen zonneschijn, een muur van koele schaduw
er haaks tegenaan, een zonnig rood dak, de
blauwige leiendaken, de lekker doorbakken
schoorsteentjes, en door de vensters koestert 't
voorjaar de kamers binnen, staan balcondeuren
open — zet een meisje de verwinterde plantjes
eens buiten met lieve zorgzaamheid.
Heel blij, maar zoetjes ingehouden, is een
jong moedertje aan 't spelemeien, spelemeien,
achter 't wagentje aan met heur geuende kindje, blonde kopje tegen de donzige yacht, — en
ze loopt er zoo trots, zoo heel jong-nog en souple
in heur spelenden gang, 't hoofd lachend van
teederheid overgebogen naar 't innige eigen
kindje-van-haar in de bonten yacht, — dat nu
ook te lachen begint, de oogen glinsterend groot
in de zon, te lachen, te kraaien van pret naar 't
overmoedig-van-liefde heusch trotsche, stralend
trotsche moedergezicht, als in een aureool van
lentelicht.
En wat is zoo'n stad nu toch aardig in dien
eersten voorjaars-schijn... van Januari. Die
buurten daar bij de Schie, waar 't nog zoo'n
beetj e als van vroeger tij den, zoowat goedmoedig is als in een provincie-stad, — en fideel, niet
zoo in een hurrie, in een jacht. De menschen
gaan er wat langzamer, met hun schaduwen
mee , staan er eens 'n hortje samen te praten
op straat en zeggen wat een lekker weertje 't
toch is : ze hebben geen haast om binnen te
komen. De lage huizen, de nog wat blanke, vertrouwelijke huizen, met dien gelen schijn langs
de gezellige geveltjes, waar je heelemaal doorheen de tuinen ziet. En 't rimpellooze water van
de gracht, waar 'n houtvlot in voortdrijft, 't
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Delftsche bootje aan komt gepuft met de buitenlui aan dek in 't zonnetje, tusschen al die pakken en manden en kisten. Ze drijven er een
kudde koeien voort : hoefglissend over de keien,
klagelijk loeiend, dwars door 't vertier van 't
maar zoo wat lanterfantende yolk, — er wordt
gelachen, geglunderd, oubollig gemald. Er
komen vrachtrijders van naburige .dorpen voorbij, de kleurige wagentjes danig verweerd en
holderdebolderend, de paardentrammetjes van
Hillegersberg en Overschie, altijd als twee makkertjes gelijk aan weerskanten van de watergracht. En de musschen kwetteren in de knoestige boomen idaar langs de houtloodsen, die zoo
fijn harsig geuren ; waar ze de blanke planken
versjouwen, goudblank in de zon, naar de zonnige schuiten in 't watergeglans. — Een nude
man met witten kinnebaard, gepensionneerd,
staat er weer bij... door 't milde weertj e verjongd om nog eens naar 't werk te gaan kijken
en met de kameraden van nu een praatje te
maken, terwijl hij een zuinig pijpje rookt. Dan
zet ie ineens z'n bleeke handen tot een toeter
voor den mond en roept naar den schipper van
zoo'n montere tjalk, — de versch geteerde
bruine romp, grasgroene roef, vrouw aan de
waschkuip, blinde kinderen aan 't kroelen langs
de gangboorden van 'n wonderlijk zonnig
oranje ; 't rood en paars-blauwe baai hangt er
aan de waschlijn te drogen... „En" — zegt 't
betwetige oudje — „'t is nou enkel zoo luw,
omdat er geen zuchie waait. Die zure wind is
anders zoo'n plaaggeest voor 'n rimmetiekerig
mensch."
't Herinnert me aan de gildentijden, als ik
Zelfkeur 10
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zoo, langs de Schie, en over dat nog wat oudsteedsche Hofplein met de welige kleurigheid van
de kraampjes vol hyacinthen en tulpen, seringen
en sneeuwballen tusschen de groene planten
in, — onder de poort door, de Delftschevaart
maar eens opkuier. Wat een juweel van 'n aanvallig buigend grachtje , — zoo van 'n paar
eeuwen terug, met die snedige wipbrug, dat aardige sluisje, waar 't water rutselend maar langzaam in 'n geutje doorheen wordt gelaten, en
dien lindeboom vlak bij 't brugwachtershuisje.
In de winkeltjes zie je allemaal vroegere dingen
uitgestald, van fleurig oud aardewerk, glimmende kopertjes, van sjaals en bloemige doeken, van
tin en antiek klokjes-gedoe, van dikke horloges
en schrijnwerkerskunst in 't sierlijk ingelegde glanzende hout. Je hebt er ook nog de werkplaatsen, waar je binnen kunt kijken ; de oude
meesters met hun gezellen, en 'n leerjongen, die
met den sparriem krijgt, en 'm smeert, hond 'm
blaffe-bijtende na, tot ie omzwenkt en 'm een
schop geeft — kees jankende afdruipt ; 't jog,
fluitende, malle-moelen-makend terug naar den
winkel. Ze kunnen hun lachen niet houden ; —
een schoenmaker met z'n schootsvel voor, een
houtdraaier met z'n groen saaien voorschoot,
groote uilenbril op z'n voorhoofd. Of je er
'n smidse hebt met den lustigen klinkklank bij 't uit den blaasbalg opgelaaide
vuur, — een hoefsmederij, waar ze buiten
'n dik bierbrouwerspaard beslaan, , de stinkende rook van z'n hoornen hoeven als 'r
pas 't gloeiroode ijzer op sist?... ik weet 't niet
recht meer. Maar wel, dat er 'n oude kabriolet
langs kwam geschommeld uit eenigerlei Rhoon
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of Schiebroek. En dat 't er van 'n echte gemoedelijkheid was, in 't lieve Ienteweer, met de
kruidig geurende pakhuizen, 't tonnen-gerol, —
van gele bakkerswagentj es en slagersjongens,
mand op den nek, van 't bolderend vrachtgoedgelaai op de beurtschepen, en bonkende steekwagentjes op tierelierende wielen, van sleeperskarren waarvoor de ongedurige knollen de
vonken uit de keien ketsten... In de goeiige
slaapsteden onderuit van dikke moeke lummelden de kostgangers buiten op matten stoelen, de
beenen schrijlings, kin op de leuning, zoo maar
een beetje te buurten. Een sijs in een kooitje zat
er op z'n groene zoodje de lente te bezingen...
tegen 'n geveltje aan, dat tot voorbeeld gediend
had voor m'n eerste teekenboekje op school. En
uit 'n venstertje van 'n strijkinrichting staken
twee struische meiden d'r hoofden en begonnen
te grollen met twee jonge Noren, die ook hun
koppen door 't schuifraam naar buiteri hadden
geklemd, waar ze wat muf in den kost lagen...
't Voorjaar ! — 'n Jongen liep er met 'n heele
bos elzenkatj es voorbij... Uit het stiekeme deurtje van 'n snoezig oud-knipje stond 'n lollepot,
die zich zelf haast ontglipte, als 'n slak uit Naar
huisje gekropen, 'n beetje te luchten. — En alle
menschen waren heel vrindelijk... of leken maar
zoo.
Die rakker van 'n Januari-maand... Toen ik
straks opstond en 's even wou uitzien in de lente
over de velden, zaten de deuren van mijn balcon vastgevroren, alle gras onder de rijp geplet, en de slootjes lagen dicht...
(„Onder de Menschen" — N. R. C.)

geboren te Nevele, Oost-Vlaande'ren, 20 September 1859,
Valle neef . van Rosalie en Virginie Loveling.
Werd opgeleid in de fabriek van zijn wader, voor industrieel, Toen hij 25 jaar solid was ginig hij voor de ,zaak
naar Amerika, Bleef daar 2 jaar, Leed er heimwee, Op de
terugreis openbaarde het Izich plotseling aan hem, dat hij
voor den handel niet geschikt was en misschien 'wel ibeter
deed zijn krachten in ide litteratuur te beproeven, Op de

boot zeif ibegon hij zijn eerste novelle te krabbelen, die
werkelijk later in een apart Iboekje verscheen, Het heette
Guustje en Zieneken en werd uitgegeven door Hoste, te
Gent in 1887, Sinds dat oogenblik 'heeft hij zonder ophouden geschreven, Woont 's winters in Den Haag en verder
de ,groutste helft van 't jaar te Afsnee-aan-de_Leye, in
Vilaanderen, midden in zijn „onderwerpenu,

CYRIEL BUYSSE

WINTERVIZIOENEN UIT ENGADIN
Smachtend verlangen
K kijk de lucht niet meer in. Hopeloos
drukt mij de grijze, vuile, zware
hemeldeken, die al dagen en dagen
over alles hangt. Ik voel mij als
levend begraven. Ik werk niet meer,
ik lees niet meer, ik zet geen voet op straat
meer. Ik sluit mijn oogen en droom van gouden
zon in blauwen hemel, ginds verre en hoog, over
do glinsterwitte sneeuwbergen.
Hier gaat men dood, en ginds leeft men, ruim,
gezond, hartstochtelijk.
Waarom hier nog langer gebleven ? Ik meet
toch niet.
Ik kan het niet meer uithouden ! Het wordt
een drang, een dwang, een ziekte, een trillende
behoefte. Ik moet en ik wil de zon nog eens zien,
de stralende, bakkende zon op de verblindendwitte sneeuw, onder de magnifiek-azuren koepel
van den eindloos-reinen hemel !
De Nachttrein
De nachttrein snort met mij weg. De lange
wagens schemertrillen in halfduister. De slaapkooien zijn dicht, gordijntjes neergelaten. Af en
toe nog een klappende deur, een kort gesprek,
een voorwerp dat bengelt, een voetstap die vlug
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en dof door het gangetje loopt. Verder de stilte,
met de machtige stem van den rollenden trein,
die de ruimten verslindt.
Ik lig te bed, in mijn stikkend-benauwd kajuitje. Maar slapen doe ik niet. Ik kan niet slapen.
De wagen schommelt, schudt mij voortdurend
heen en weer. 't Is onuitstaanbaar. 't Is net of
een plaaggeest met twee handen op mijn
lichaam drukt en mij voortdurend heen en weer
beweegt, van rechts naar links, van links naar
rechts. Nu besef ik het voor 't eerst heel duidelijk : om te kunnen slapen moet men onbewegelijk liggen. Is er dan in Godsnaam geen middel
om ook maar even •onbewegelijk te liggen ? Ik
klamp mij met mijn beide handen aan de sponde
vast en druk mijn hoofd op zij van 't hoofdkussen. Zoo lig ik tamelijk stil, maar voor een
korte poos. Weldra verglijdt er iets en mijn
hoofd begint met kleine, hardgescandeerde bonsjes tegen het spondehout te knotsen. Het bed
is vrij kort en ik ben wel zeer lang. Ik schraag
me met hoofd en voeten tegen beide uiteinden ,
ik wil onbewegelijk liggen ! Het helpt niets. Ik
blijf schommelen, wel niet zoo hard meer, maar
toch onverdragelijk, juist omdat ik mij zoo inspan en ten prijze van mijn groote inspanning
meen recht te hebben op volkomen onbewegelijkheld. In opstand gooi ik mij eindelijk om, spartel mijn deken weg, verschuif met mijn voet
het gordijn van voor 't raampje.
Dat geeft tenminste afleiding. Als in een cinematografische jacht zie ik, bij maneschijn, de
doorgereisde streek voorbijschieten. Triestige
streek. Naakte boomkruinen, mistiggrijze lucht,
sombere, eenzame woningen en hier en daar een

BUYSSE

153

verlaten en verdwaalde lichtje in het veld.
„L'ame des choses", die uit dat alles spreekt, is
van een benauwende melancholie. 0 ! daar
ergens te moeten leven ! Daar te moeten verblijven, dag en nacht, winter en zomer, het gansche
jaar door, altijd ! De lange, sombere trein rolt
klagend door die eenzaamheid. 't Is of hij somber schreide van meelijdend wee. En of en toe
gilt hij het uit in langgerekte, scherpe gillen,
alsof hij riep om hulp in noodgevaar. Dan snort
hij voorbij een klein stationnetje, even helder
verlicht, met een vluggen glans van leven en gezelligheid, als een oase in de woestijn. En dan
opnieuw de grauwe, doodsche, kille eenzaamheld.
Ik dommel in ; maar met een blijvend gevoel

van half-bewuste onbehagelijkheid. Ik voel mijn
wenkbrauwen zich fronsend samentrekken ; ik
voel vooral, door alles heen, dat onuitstaanbaarplagerig heen en weer geschommel. Tot het
eensklaps ophoudt! De trein staat ergens, in
eindelijk verkregen stilte en rust, en dadelijk
voel ik den slaap, den echten slaap, als een zegenende weldaad zacht over mij komen. Maar kort
van duur, helaas ! is mijn volzaligheid ! Eensklaps word ik sidderend wakkergeschrikt door
een wildbarbaarsch gebrul, dat in het gangetje
weergalmt. 't Dreunt als verwoed, alles in „ein"klanken, er moet iets vreeselijks gebeurd zijn :
een aanslag, de achtervolging van een misdadiger, misschien ikzelf, die een onbewuste euveldaad bedreven heb en gearresteerd word. Gebiedende vingers tikken aan mijn deur, ik hang
half uit mijn bed en doe bevend open, en een
angstwekkend man komt binnen, groot, forsch,
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zwaar, met een Platte pet op en een lantaarntje
tegen zijn borst, barsch-schreeuwend lets dat
klinkt als :
„Ein—jein—wein—schein !"
Ik wil hem geven wat ik heb, mijn portefeuille, mijn horloge, mijn reisbiljet, als hij mij
maar uit mijn bed niet rukt en meesleurt naar
de gevangenis...
Tot mijn groote verbazing neemt hij alleen
het reisbiljet en stopt het in zijn zak. Ik zou
hem wel gaarne willen vragen of ik het nog
terug zal krijgen, want mijn „retour" is er ook
bij, maar vOOr ik het waag heeft hij de deur
reeds dichtgeknakt en is hij weg, en verder hoor
ik in het gangetje zijn woeste „Ein—jeinwein—schein !" terwij1 zijn harde poot tegen
de deuren knokt. 't Is om er van te idzen !
De trein is weer vertrokken en schommelt
ruischend door de stilte van den nacht. Na de
verwilderde opruiing van daar straks, is er
weer doffe, matte rust gekomen. Men voelt,
in zijn eigen folterende slapeloosheid, het
smachtend lij den van al de andere gemartelde
reizigers. Langzaam, dood-langzaam verloopen
de trage, donkere uren. Men weet slechts vagelijk waar men zich bevindt, welke stations de
trein aandoet. Af en toe schijnt hij een heele
pons te trillen en te schommelen zonder vooruit
te komen ; andermalen krijgt men den indruk of
hij achterwaarts rijdt. Soms staat hij een lange
pons stil, alsof hij aan zijn einddoel was gekomen. En die te lange stilte baart ook al onrust :
men wil weten, deurtjes gaan open, "stemmen
informeeren, voetstappen loopen heen en weer,
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tot de trein zich langzaam weder in beweging
zet en 't schommelen en 't kiepperen en 't schudden opnieuw de overspannen zenuwen doen
trillen.
Maar in mijn kooi van slapeloosheid zijn de
randen van het raamgordijntje ondertusschen
grijsachtig geworden. Is het de dageraad, of
slechts een zinsbedrog? Mijn voet schuift het
gordijntje weg. Het is de dageraad !
Ik haal 't gordijntje op. De trein vliegt door
een grijze streek, met hier en daar vuilwitte
vlekken op den grond. De sneeuw ! De eerste
groet der sneeuw ! De schuchtere voorbode van
al de glinsterende schatten, die ons ginds hooger
wachten !
De dag klaart langzaam ietwat op en grijze
bergen komen vagelijk in 't verschiet. 0 ! bergen, de steeds verrassende illuzie van alle plattelandsbewoners !
Er komt beweging in den wagen. Deurtjes
gaan open en gesprekken klinken. 't Is als 't
ontwaken en herleven na een nachtmerrie. En
vlugge stappen loopen door de gangen, terwijl
opnieuw een opruierige stem luid schreeuwt
van „ein — jein — wein — schein" en ook nog
andere dingen.
Al spoedig ben ik uit mijn akelige beddebak,
gewasschen en gekleed.

Basel wereldkruispunt
Hier zijn ze bij elkaar, al de slachtoffers van
dien folternacht ! Hoe zien ze er uit, na die beproeving, in 't grijzig-kille van het vroege ochtendschemeren, „l'heure des condamnes a mort".
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Bleek, huiverig, met getrokken gezichten.
't Moeten in 't gewone leven knappe meisj es
zijn, de enkele die nu nog frissche kleuren op
haar wangen hebben. Want al die eerste-klasse
reizigers, al die luxe-reizigers maken nu, met
hun plaids en jassen en valiezen, den indruk van
een bende lan•dverhuizers.
Hongerige landverhuizers !. In 't valsche licht
der krijtachtig-naakte restauratiekamer verslinden zij haastig wat ze krijgen kunnen. Alles is
slecht en duur, maar dat schijnt er zoo bij te
hooren. 't Is alsof reizen iets laakbaars, iets
strafbaars was. Geen genade voor den reiziger !
Hij is vreemd, hij is zwak en vermoeid van de
nachtreis, en daarom zal hij lij den, meedoogenloos lij den. Reizen, ook voor zijn pleizier reizen,
is daarom nog Been pleizier hebben. Reizen is
armoede lij den, en de reiziger is de door de
natuur geschapen en gezonden buit en vijand
waar hij aankomt.
Ili heb mijn valies maar zelf weggezeuld. Er
waren te veel lijders (reizigers) en te weinig
genieters (dragers) en deze laatsten keken mij,
mijn geld en mijn reisgoed, met superieur-stille
minachting aan.
Nu zit ik in den Zwitserschen trein, omringd
door Zwitsersche menschen. 't Is oog nog wel
van „ein — jein — schein", maar lang niet
meer zoo brul-luidruchtig, met dreigende gebaren. Integendeel : het heeft iets klagelijks, iets
jammerends en huilerigs. Ik kijk om mij heen
en luister naar de klanken, en merk dat al die
lui spreken alsof zij voortdurend allerdroevigste
dingen vertelden. Geen mooi yolk, die Zwitsers.
Kort, dik, ineengedrongen, en zoo foei-leelijk
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gekleed. Burgerlijk, oer-burgerlijk, actief, bijna
agressief-burgerlijk zien ze er uit. En meteen
ook degelijk-burgerlijk. Zij maken een door en
door degelijken indruk. Zij doen den reiziger
lij den en nemen 't maximum van zijn geld,
wetende dat het zoo hoort, aangezien hij een
van God gezonden prooi en natuurlijke vijand
is , maar verder geloof ik niet, dat zij hem opzettelijk zouden mishandelen. 't Ligt in hun
aard niet , ze zijn er te degelijk en te fatsoenlijk en ook te in-burgerlijk voor. Et meen : het
zou hun verder in 't geheel niet kunnen schelen
wat er van den kaal-geplunderden reiziger
wordt , zij zouden met klagelijke stemmen hun
dagelijksche zaken voort afjammeren en zekerlijk niet weigeren desnoods een zeer vertrouwd
adres te geven, waar de toerist zijn ring of
zijn horloge kan te pand stellen. In Hoededoos,
b.v. gebeurt zulks ieder oogenblik. Maar zooverre zijn we nog niet en de achtbare lezer zou
wel niet begrijpen wat bier met dat woord bedoeld is.
Een beetje geduld, alles zal klaar komen.
De trein snort voort door kale heuvelstreken,
die met grijsachtig-vuile sneeuw bedekt zijn. De
dag is grijs, de rook die uit de of-en-toe droefgillende locomotief langs de wagens neerslaat,
is zelf als grijze, neervlokkende sneeuw. Een
meer, gansch mistig-grijs, met saaie rijen dichtgesloten villa's langs den oever, vertriestigt nog
den algemeenen indruk van kille verlatenheid.
Waar blijven de hooge bergen? Waar is de
blauwe hemel en de gouden zon op ongerepte,
glinsterwitte sneeuw?
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Mar zijn ze, de bergen ! Ginds hoog en verre
komen zij uit het verschiet te voorschijn en
boven hun toppen, die steeds scherper omlijnd
naar voren treden en met dikker, witter sneeuw
bedekt zijn, ontvouwt zich de hemel in een licht
azuren kleed. 't Is als een eerste vOOr-openbaring van wat komen zal. 't Is als iets, dat plotseling begint te leven en de menschen in beweging brengt. De halzen reiken, de oogen kijken
gretig door de raampjes, en bij een klein station
waar de trein even ophoudt, komen vreemde
types aan boord : bruingeel-gebrande jongelui en
jonge meisjes, in wintersport-costuum, met wollen truien en slobkousen, en lange soepele skis
over den schouder.
De sportsman voelt zijn hart popelen en zijn
beenen van ongeduld trillen. Wat moeten ze zon,
en sport, en gezonde heerlijkheid hebben genoten, om er z•56 uit te zien ! Als vliegende vogels
zijn ze langs -bergen en ravijnen neergedaald,
hun glinsterende oogen zijn nog vol van de verslonden ruimten, zij ruiken als 't ware naar
frissche kracht en gezondheid.

Chur
De trein stopt, 'de reizigers naar de hooge
Bergen worden afgeladen. Talrijk staan ze daar
eensklaps op 't perron, met koffers en valiezen,
met plaids en mantels, met skis en sleedjes, in
wollen mutsen, slobkousen en truien. Zij haasten zich naar de bescheiden restauratie-kamer,
waar zij vlug door Zwitsersche meisjes worden
bediend. vlug, maar op een diep-klagenden jammertoon, alsof iets allerakeligst gebeurd was.
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Waarorn toch jammeren die lui bij alles wat ze
zeggen zoo erbarmelijk ! De „kalbsbraten" die
ik met zachte stem bestel, wordt door het jachtend dienstmeisje weer verder doorbesteld met
een huilerig gejank van haast onmenschelijke
narigheid. „Ein kalbsbraaaaaaten" klinkt het
tremoleerend, alsof er 'k weet niet hoeveel aa's
in waren, en al de andere bestellingen gaan op
dienzelfden foltertoon van mond tot mond. 't Is
niet om aan to hooren ; de levenslust verstijft in
je aderen. Met neerslachtig gezicht verorber ik
mijn „kalbsbraaaten" en mijn „weieieiein". Zoo
spoedig mogelijk ontvlucht ik aan de benauwende drukking van die jammerproppen en 't
oogenblik daarna zit ik in het reeds volgepropte
miniatuur-hergtreintj e, dat mij in 't heerlijk
sneeuw- en zonneland zal brengen.

Het is een lange en aanhoudende verrukking!
Weg is de vuilgrijze sneeuw en de mistige
lucht, herschapen in een wonderzuiver kleed
van zilver-glinsterende weelde onder helderblauwe lucht- en warm-stralende zon. De kleuren en vormen zijn frank, integraal, strak en
hard. Een bergtop is een scherp-blanke,
grillige, als het ware met een mes geknipte
limn in 't fel-azuren laken van den hemel. De
sparrebosschen staan groen-donker, elke stam
gemskleurig rijzend uit de sneeuw, elk takje
met zijn ideaal-wit pakje sneeuw beladen, als
hoopj es watten voor een Kerstfeest er zorgvuldig opgelegd ; en de gestolde watervallen hangen strak tegen de steile rotswanden geplakt,
wit-groen als teer, doorschijnend was, met in
hun stijve buitel-lijnen nog al de woeste golvin-
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gen en sprongen van het levend, vloeiend en
neerstortend water.
De spoorweg draait en stijgt, voortdurend.
Soms hangt hij over smalle kloven, met duizelingwekkende, groen- en blauwachtige, afgronddiepten ; vaak schiet hij weg, in lang en griezelig
tunnelduister : een sombere gevangenis-impressie, die dan plotseling weer, als het geluks-ontwaken na een helsche nachtmerrie, in de stralende verrukking van een tooveroord verandert.
Af en toe een nietig dorpje : een hoopje gele
houten huisjes, half-verzonken, half-bedolven
onder meterdikke sneeuw. De spoor krult en
draait er zich omheen, men ziet de plat-getreden
straatjes, de kleine deurtjes, de kleine menschjes die daar als kaboutertjes loopen. Hoe leeft
men daar, en wie leeft er? Wat doet men er
gedurende de zes of zeven dikke-sneeuw-en-wintermaanden ? Voelt men er zich, van alles afgezonderd, levend begraven? En is de werkelijke
dood er bijna geen gebeurtenis : het eenvoudig
overgaan van 't eene graf naar 't andere?
Steeds hooger en steeds hooger stijgt de weg
en meteen sluiten zich kolossale bergen in overweldigende blokken dichter bij elkander aan.
't Zijn als verbolgen reuzen, die met titanengebaar den weg willen versperren. Zij staan in
woeste scharen om ons heen, zij rijzen hoog
boven ons uit, zij worden somber-dreigend in
hun kale barheid, zij schijnen 't hijgend-puffend treintje tusschen hun machtige drukking
dood to willen knij pen. Het wordt iets tragisch,
't wordt als een strijd op leven en dood ; het
treintj e kan niet meer, 't is uitgeput en overwonnen, het zucht zijn laatste, heesche krach-
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ten uit en gaat onder de formidabel-opdringende knelling bezwijken, als het plotseling, op het
allerlaatste oogenblik, gelijk een doodgejaagd
beest, dat nog een ongehoopte schuilplaats vindt,
met een schrapenden noodgil onder een tunnel
verdwijnt. Het is gered, we zijn alien gered ; in
schuifelende vaart donderen wij nu naar beneden, en eensklaps komen wij uit in een droomwereld, in een onuitsprekelijk-bekorende vallei
van glinsterend zilver-blank, van stralend goud,
van hemelsch azuurblauw, met overal ,opgewekt
leven en beweging, met vlaggende hotels en
villa's, met schaatsende, arrende, skiende en
sleeende menschen, een wonder, stralend winterfeest van uitbundige opgetogenheid, alsof het
duel en de illusie van het gansche yolk hier verwezenlijkt en bereikt was.
De druk-bevolkte dorpjes volgen 't een na
het ander als in snelle cinematograaf-vertooning
op. Hier is Samaden, bijna een stadje ; daar ligt
het liefelijk Celerina, ginds verder 't nude, pittoreske Cresta, en even daarover, nog verborgen
door den Cresta-heuvel : Hoededoos ! Maar nergens houden wij ons op. Dat alles blijft op zij
liggen voor later, en wij stoomen door naar het
zeer nabije einddoel onzer reis : naar Pontresina!
Daar zijn wij er. 0, die heerlijk-frissche,
prikkelende lucht 't Is als champagne, die zaligdronken zou maken, zonder te benevelen ! Haast
geen mensch wil van de groote latelsslee gebruik maken. Die moet maar dienen voor de
koffers. Iedereen gaat te voet, verrukt van uit
den benauwd-warmen trein en in de frissche
lucht te zijn.
Zelikeur 11
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De avond daalt ; de stralende oranjezon neigt
naar de hooge kimmen, ginds verre, achter
Hoededoos ; en aan de overzijde der vallei, hoog
boven Pontresina, kleuren zich de witte toppen
met machtig-schoone tinten van goud-rood.
Oranjerood en wit, op een nu donkerblauwen
hemel, 't is als een glorievlag... !
De stilte is volkomen, indrukwekkend, overweldigend. Geen ademtochtje in de lucht. Het
gansche, witbesneeuwde berglandschap wordt
een strakke immensiteit en de kou, die eensklaps
ijzig is geworden, maakt nog aangrijpender den
indruk van gestolde doodschheid. Het zonnefeest is voor een dag weer over, alles behoort
nu tot het donkerstil koninkrijk van den nacht.
Ginds, tegen den berg, glimmen de talrijke,
electrische lichtjes der groote hotels. Daar moet
men nu maar heen. Daar heeft het leven zich in
warme gezelligheid teruggetrokken. Wel is er
geen muziek en zang, geen spel, gelijk in Hoededoos ; maar des to liever : er is intimiteit, en
rust, en zacht-streelende comfort. Er is, wat in
Hoededoos totaal ontbreekt, gezellige en toch
rijke, ja, zelfs luxueuse en voorname huiselijkheid.
Hoededoos loopt niet weg, en wij zullen en
moeten er komen ; maar nu nog niet ; morgen,
overmorgen, later, als de behoefte zich doet
voelen.

Hoededoos
Hoededoos is de doos waar een hoed — een
dameshoed — in zit.
Hoededoos is het meisje dat den hoed van de
dame naar huis brengt.
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Hoededoos is de oude heer (le vieux marcheur)
die met meer dan vaderlijke belangstelling het
hoedemeisje langs de straat volgt.
Hoededoos is de dame (de verondersteld
eenigszins lichte dame) die den hoed zal dragen.
Hoededoos is het hotel (het luxe hotel) waar
de lichtzinnige dame, en wellicht ook de „vieux
marcheur" zijn afgestapt.
Hoededoos, ten slotte, is de plaats, de luxeplaats, waarin zich dat hotel bevindt.
Zoo zijn er hoededoos-steden en andere, die
dat niet zijn.
Utrecht, bij voorbeeld, is heelemaal niet
hoededoos. Den Haag daarentegen, is wel een
tikje hoededoozerig.
Hoededoos is vrouwelijk, past alleen en uitsluitend bij vrouwelijke steden. Amsterdam, bij
voorbeeld, al lijkt het nog zoo vrij, is in 't geheel
niet hoededoos. Toch is er een groot verschil
tusschen de onhoededoozerigheid van Amsterdam en Utrecht. Utrecht is integraal en virginaal onhoededoos, Amsterdam viriel-onhoededoos.
Hoededoos, flink-hoededoos is Brussel. Parijs
is dat natuurlijk nog een heel eind meer ; en
boven Parijs hoededoozen zegevierend Nice,
Monte Carlo en Oostende.
Maar toppunt hoededoos, maar maximum
hoededoos en tip-top hoededoos is St. Moritz in
den winter !
De lieve natuur heeft dat oord uitverkoren tot
het nec plus ultra waarvoor het bestemd is ; of,
beter gezegd, de menschen hebben er tot het
uiterste partij getrokken van wat de natuur zoo
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mild aanbood. Het is er wel niet mooier dan in
Pontresina of veel andere plaatsen, maar door
de eigenaardige ligging staat er een uur langer
zon, en dat is hoofdzaak. Leven, in die oorden, is
zich koesteren in de zon, genieten van het wonder samentreffen van de winter-en-de-zomervreugden op een zelfde plaats , en zoo leeft men
in St. Morritz elken dag ruim een uur langer
dan in andere plaatsen. Vandaar die op-elkaarhooping van prachthOtels, van luxe en weelde,
van hoog-opgevoerd genotsleven. Nergens in de
wereld is het voller, duurder, weelderiger. Nergens is zooveel genot-voor-geld in een zoo kort
bestek bijeengebracht.
Het is de triomf en de glorificatie van Hoededoos ?
Al de prachthOtels liggen er aan een kant van
het meer, stralend in de zon. Al de opwindende
wintersporten zijn daar om en bij en wandelaars en toeschouwers hebben ideale plaatsen in
die heerlijkheid, van waar zij alles, kuierend of
zittend, kunnen zien. Want, is St. Morritz vooral 's avonds hoededoos, overdag leeft het uitsluitend en alleen van en voor zijn verschillende
sporten. Het is er 't Paradijs der wintersporten
en ik kan mij 't overweldigend geluk van een
gezond en flink j ong mensch voorstellen, die
daarvan ongebreideld, met volle teugen mag genieten.
Skeleton
Van morgen ben ik voor het eerst naar de
„Skeletons" gaan kijken.
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Over den langen, dik-besneeuwden heuvel, die
het lief dorpje Cresta van St. Morritz scheidt,
is, door allerlei wendingen en bochten, tusschen
rotsen en sparren, een smalle ijsgoot gegraven.
Ginds omhoog staat een man, of ook al een
vrouw, toegetakeld als een eskimo, met het klein
sleedje, de „skeleton" aan de hand, klaar om
den berg af te glijden. Een sein. De „racer"
legt zich plat op den buik op 't sleedje neer en
bliksemt de ijsgladde, steile helling af. Hij
stuurt met zijn voeten, waaraan scherpe, stalen
klauwen zijn bevestigd, griezelig als de grijnstanden van een draak. Hij slingert tusschen de
muursteile bochten, waar hij, door zijn dolle
snelheid meegesleept, als een klauterdier hoog
tegen opklimt , een oogenblik verdwijnt hij
gansch uit het gezicht, maar dadelijk is hij daar
weer en in het laatste, rechte eind vliegt hij als
de schietspoel van een weefgetouw voorbij, om
daar in de diepte weer een heuvel op te klimmen,
waar hij door zijn eigen, uitstervende vaart, geremd wordt. 't Is afgeloopen. 't Heeft een
minuut of twee geduurd en een andere staat
reeds klaar. Maar niet alien zijn zoo knap, dat
ze 't er even goed afbrengen. Soms slingert er
een met geweld boven uit een bocht, en, als
toevallig op die plaats een boom staat, helaas... !
Staat er niets, dan is het maar een droog
sneeuwbad, dat een witte wolk doet opstuiven,
en hij mag herbeginnen.
Beneden den heuvel worden de kleine sleedjes
achter groote paarden-arren aangehangen, en
zoo komen zij weer naar boven.
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Robsleigh
Altijd een flinke, stevige man op de voorplaats, de beide handen om de stuurtouwen gekneld. Die heeft nu eens werkelijk het leven
van de anderen in zijn handen. Een tweede,
flinke kerel achter aan de remmen, en, tusschen
die beiden, plat-achterover uitgestrekt op de
lange, platte slee, drie zorgvuldig-ingepakte
hoededoozen.
Aan het stralend gezicht der drie hoededoozen
kan men zien, dat ze liggen te genieten. Zij zijn
de passieve kracht van 't sneltuig, zij hebben
niets te doen dan of en toe te gehoorzamen aan
het commando van den stuurman, „one two bob,
one two bob, one two die", 't lichaam vlug voorover en weer neer, om meer vaart te geven.
Daar gaat het : eerst langzaam, weldra
razendvlug. Bij iedere bocht staan wakers, donkere, bijna blauwzwart gebrande Italianen, die
elkaar, met een lang-sleepend „acht...ung" de
naderende komst aankondigen. De bochten zijn
nog hooger en nog steiler dan bij de skeletonvaart. Meters hoog, in onbegrijpelijk evenwicht,
vliegen de „bobs" er lang. De kleinste misgreep
van den stuurman en zij buitelen om : slee, mannen, hoededoozen hals over kop en alles door
elkaar. 't Gebeurt. Dan stuift de mulle, dikke
sneeuw als onder een lawine op, tenzij ook daar
een telegraafpaal of een spar staat en de zilverwitte sneeuw al dadelijk rood gekleurd wordt.
Hoeveel hebben er daar hun leven al gelaten?
Hoeveel armen en beenen zijn er al gebroken ?
Never mind ! De opwinding is z(56 groot, dat
men er de kans voor over heeft.
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Beneden wachten de arren, evenals voor de
skeletons. De „bobs" worden er aan vastgehaakt en de „racers" strekken zich uit, wie in
de ar, wie op de „bob" plat op den rug en sigaretten-rookend, ook de hoededoozen, tot ze weer
boven zijn, om nog eens te beginnen.

Ski
Op zijn lange, smalle, platte, houten schaatsen,
van voren sierlijk opgekruld, langs de onderzijde in het midden ietwat uitgehold, zoodat de
beenen kunnen veeren, glijdt de slanke, elegante
ski-er, met zijn langen hulpstok in de hand,
langs de wegen, over bergen en door dalen. Soms
heeft hij moeite om te stijgen en duwt stevig
met zijn stok ; maar, is hij eenmaal op de hoogte
en ziet hij, wijd voor zich uit, in 't diepe dal,
geen hindernissen, dan neemt hij zijn aanloop
en als een donkere vogel komt hij over 't glinster-witte veld gevlogen, z(545 licht, zoo zacht, zoo
gracieus, dat het een droom lijkt, een van die
wonderen, die men 's nachts in zijn slaap ziet
gebeuren, en waarover men 's ochtends, bij het
nuchter daglicht, ongeloovig glimlacht.
Hij snelt, hij vliegt, maar ginds, tusschen de
bosschen, en een bruuske, steile diepte, een
ravijn, waar hij in of overheen moet. Zijn
scherpe oogen hebben het bijtijds gezien ; hij
heeft de keus, maar zonder aarzelen, tusschen
de „telemark" of de sprong. Kiest hij de telemark, verrukkelijk-mooie beweging, dan veert
hij even door zijn knieen, vermindert een ietsje
zijn vaart, zwenkt in een breede, sierlijke bocht
en net als een schip dat voor een havenmond het
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anker werpt, komt hij, bijna plat-neergestreken
en toch nog op zijn schaatsen staande, in een
opwolkende sneeuwpluim, vlak voor den afgrond stilhouden. Is hij echter onversaagd en
waagt hij de kans van den sprong, dan stuwt
hij zich met alle kracht vooruit, zwaait met zijn
armen om nog grooter vaart te krijgen, zweeft
even door de ruimte, 't lichaam rechtop, de
lange schaatsen hangend... en met een doffen
plof valt hij in de diepte neer, waar hij, ofwel
in 't sneeuwbad duikelt, of flink en kranig, met
een duizeling-wekkende snelheid verder vliegt.

Curling
Ouwe-heerenspel. — In de stralende zon, vlak
onder of naast ieder van de luxe-hotels, is een
spiegelgladde ijsbaan aangelegd. Op het eene
uitende van die baan staat een kegel. Aan het
andere uiteinde ligt een mat of plank op 't ijs ;
en van daar uit mikken de ouwe-heeren naar
den kegel met zeer zware, logschuivende voorwerpen, die den eigenaardigen vorm vertoonen
van een grijze, plat-neergestreken eend met hals
en kop, maar zonder pooten. 't Kost moeite om
het logge ding tot aan den kegel door te schuiven ; de groote meerderheid bereikt het maar
ternauwernood, en de ouwe-heeren loopen hartstochtelijk, gewapend met een bezem, met hun
glijdende eend mee en vegen zoo vlug mogelijk
het baantje voor haar schoon, opdat zij toch aan
het doel zou geraken. Hoogst-geanimeerd zijn ze
voor dat spel, de ouwe-heeren. Zij gesticuleeren
en schreeuwen, zij winden zich op, zij doen het
maximum van wat ze nog kunnen en kijken
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naar geen ander spel of sport, geheel en al in
hun eigen ouwe-heeren-spel geabsorbeerd.

Schaatsenrijden
Naast de curling-baan glinstert de ijsbaan
van de schaatsenrijders. De muziek speelt meeslepend en de gracieuse paren dansen. Zij
buigen veerend door hun knieen, zij zwieren
sierlijk rond, laten elkander los, vinden elkaar
terug, gaan rechts, gaan links, gaan voor- en
achteruit, steeds licht als vogels zwevend en in
de glinsterende zon schieten de stalen schaatsen
gouden vonken, terwijl de warme, bruingebrande aangezichten stralen van gezondheid en
gen ot.
Andere, eenzame rijders voeren ontzaglijke
kunsten uit. ]Vat ze doen over 't ijs is als 't
ware teekenen en schrijven met hun voeten, terwijl het lenig lichaam zich in de wonderbaarlijkste en onverwachtste slingeringen kronkelt.
't Is of ze van caoutchouc zijn. En dat kost alles
schijnbaar niet de minste moeite ; dat gaat zoo
maar, dat zweeft en deint en tolt en dwarrelt ;
't is alsof die soepele wezens andere organen
dan het gros der menschheid hadden, inwendige
organen van een wondere gecompliceerdheid,
waarmede zij bewegingen uitvoeren, waarvan
een gewoon mensch het mechanisme niet begrij pt.
Arren
Onder bont en plaids en mantels, rillerig ondanks de heete zon, zitten de rijke, dikke dames
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die aan sport niet meedoen, als roerloos-ingepakte mummies in de opgetooide arren. Onder
pluimgewuif onder zilverbelletj es-gerinkel
komen zij van Pontresina, van Celerina, van
Campfer of Silvaplana, en vOOr ze thee gaan
drinken kijken ze nog even naar de bobbers,
naar de ski-ers, naar de schaatsenwalsers of de
ouwe-heeren aan hun curling-spel.
Men kan niet weten of ze zich vervelen of
vermaken. 't Zijn meestal oude hoededoozen en
men ziet niet veel van haar gezicht. Zij hebben
kleine hondj es in haar groote moffen en als die
hondjes zich bewegen of gaan blaffen, schijnt
dat van meer belang dan alles wat zij zien. Het
maakt haar onrustig en zenuwachtig, zij geven
gauw een wenk aan den koetsier en onder pluimgewuif en zilverbelletjes-gerinkel glij den de
arren verder door.

Ski-Skjeiring
Het paard, zoo eenvoudig mogelijk opgetuigd :
niets dan een hoofdstel en twee buitengewoon
lange leidsels, waarvan de „skjiirers" de twee
saamgebonden *uiteinden flink vasthouden.
Hij, blootshoofds, met een dik-wollen sjerp
om zijn hals ; zij heel kort en nauw gerokt, of
zelfs als een gewoon man gebroekt, met hooge
slobkousen, witte trui, wit-wollen mutsje.
Het paard loopt in een flink-gestrekten draf ;
en op hun skis glij den zij mee, heel dicht tegen
elkander aangesloten, de bergen in. De hoeven
van het paard strooien de opgezweepte sneeuwbrokken om hun gezicht, de felle wind der
vlugge vaart blaast hun het water in de oogen,
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maar onvermoeid en onversaagd gaan zij steeds
verder, strak vOOr zich uitkijkend over het witte
veld, onder azuren hemel en oranje zon, door
hun genot als 't ware gehypnotiseerd.
Sams brengen zij afwisseling in den rit. Hij
bindt af, laat zijn skis ergens achter in een
„wirtschaft" en springt boven op den rug van
't paard. Zoo rijden zij verder. Zij alleen wordt
„voortgeskjOrd". Maar op haar beurt wil zij
daar ook van proeven, zij geeft hem hare skis
en neemt zijn plaats in boven op het paard, ook
schrijlings rijdend zooals hij deed, en nu is zij
het, die hem voortskjOrt.
Eindelijk keeren zij terug. Hij vindt zijn skis
weer waar hij die gelaten had, en, netj es naast
elkaar zooals ze zijn vertrokken, trotsch in hun
ski-bewustzijn van twee knappe skjOrers, eindigen zij den rit door Hoededoos, waar dat lang
nog niet alledaagsch tafereel telkens een beetje
bewonderende sensatie verwekt.
Luge
Op een klein heuveltje, volop beschenen door
de zon, een heuveltje dat daar gansch alleen, als
een artificieele stolp, midden in het sneeuwveld
staat, hebben de „lugers" zich in een druk-geanimeerde schaar vereenigd. 't Zijn meestal kinderen : jongens en meisjes met hun gouvernantes ; en in uitgelaten joeling laten zij zich met
hun kleine sleedjes van de gladde helling afglijden, schuivend, rollend, buitelend door elkaar,
een dolzinnig warboeltje van spel en vreugd,
in winterpret en zonnetinteling.
Breughel heeft zulke tafereeltjes van ijs- en
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sneeuw-jool geschilderd. Hier is het als 't ware
't kweeknest der toekomstige „racers". Over
enkele jaren staan die fijne spillebeentjes stevig
op skis en op schaatsen en zullen die kleine
hand] es krampachtig-hard het staal der „skeletons" of het stuurtouw der „bobs" omknellen.
Nu reeds komen de ouwe-heeren met belangstelling kijken , en de knappe gouvernantes, die
meedoen, genieten er onbevangen en zelfs een
beetje hoededoozerig van haar vrijheid, blijkbaar gestreeld door de bewonderende blikken
van de ouwe-heeren, die beneden aan den heuvel
staan om haar van boven to zien afkomen.
De sportgrokkers
Met onbezoedelde, indrukwekkende prachttruien, met onberispelijke slobkousen en sneeuwen waterdichte vetlaarzen, zitten de sportgrokkers den gods-ganschen dag in de groote halls
der luxe-hotels. Zij genieten van de stralende
zon door de hooge spiegelramen en hun gezichten zijn net zoo rood-en-bruingebrand als van
de bobbers, de schaatsenrijders en de ski-ers
daar beneden in de prikkelende, scherpe lucht.
Zij zijn van middelbaren leeftijd en stevig
voluum. Zij rooken en grokken en kletsen er
maar lustig op los en nog nooit heeft een
sneeuw- of modderspatje de virginale reinheid
van hun prachtpakken geschonden. Zij komen in
sport-tenue uit hun kamers, zij lezen hun couranten in sport-tenue, zij lunchen en theeen in
sport-tenue en 't is hun als een rouwverdriet
wanneer zij 's avonds in gesteven hemd en rok
moeten verschijnen.
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Zoo blijven zij daar vele weken. En als ze
thuis komen zullen ze praten over de versterkende hooge berglucht en hun familie zal verteedert jubelen dat zy er zoo krachtig en gezond
uitzien en dat het op hun leeftijd wel een zegen
is nog zoo flink aan die verrukkelijke wintersporten meer to kunnen doen.

Het thee-uur
Maar de stralende heerscheres van den dag
neigt naar de hooge westelijke kimmen en 't is
als een kille, grijs-opalen mantel, die zich langzaam over alle dingen uitspreidt. De bobsleighs
worden voor het laatst weer opgehaald, de
schaatsenrijders binden voor goed af, de ski-ers
stampen de sneeuw van hun zware vetlaarzen,
de ouwe-heeren staken hun absorbeerend curling-spel.
Zooals ze van buiten komen, in wollen mutsen, slobkousen, sportpakken en truien, zoo vullen ze in dichte drommen de theehuizen en
hotel-halls, waar het electrisch licht reeds schittert en waar de Zigeuner-orkesten rammelen en
j ammeren.
Dat is wel „het" uur van den dag. Men monstert elkaar, na al die uren van gescheiden en
verspreid zijn. De gezichten zijn bruinrood, de
houdingen getuigen van vermoeidheid, de truien
zijn bezoedeld, de loggeschoeide voeten slepen.
Alleen de vette sportgrokkers en de heropgeleefde ouwe-hoededoozen zien er uitgerust en
pienter uit. Maar de thee zal dat alles bij de
anderen ook weer goedmaken. Zoodra een ieder
bediend en verzadigd is, komt er fleur over 't
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gezelschap en de gesprekken galmen op, in alle
talen.
Waar komen ze vandaan, al die lui? Uit welke
oorden van de verre wereld zijn ze hier naar
toe gestroomd? Er zijn wondere typen bij ; men
moet ze zoo eerst in de rust aanschouwen om
er opvallend door getroffen te warden. DAar
zit een tafeltje met Franschen : drie heeren en
een dame. Wat is ze : prinses of hoededoos? Of
allebei? Zij is geheel in witte serge gekleed.
Z' is lang en stank, niet jong meer en heeft
prachtig-mooie, valsche tanden. Haar handen
zijn overladen met ringen tot het uiterste. De
kleur van haar gezicht is niet te benaderen
onder de dikke poudre-laag, het haar is geel als
hennep, de lippen zijn als 't ware rauw-gevild,
en de oogen, de groote, donkere oogen heeft zij
nog grooter en donkerder gemaakt, door ze
onder en boven met zwart te omsmeren. 't Is
als een nachtmerrie-verschijning, als een recalcitrant lijk, dat weer over de wereld is komen
loopen. Maar hoe dan ook, zij heeft succes, de
drie jongelui maken haar assidu het hof, schijnen zich bizonder in haar tegenwoordigheid te
vermaken.
Vlak daarnaast, aan een ander tafeltje, zit een
gansch verschillende, talrijke groep. Niet noodig
te vragen wie dat zijn. Men heeft ze maar
even aan te kijken en te luisteren. Dat is een
bende roofdieren. Onder hun, o zoo licht vernis
van oppervlakkige beschaving, ruiken zij als 't
ware nog naar de wildernis, naar de prairie en
de slachthuizen. Hun taal, hun stemgeluid, is
mij een foltering. 1k heb twee jaar in Amerika
gewoond en nooit ben ik er aan gewend geraakt.
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Hoe doen ze toch om dat horribel mengsel van
buik-en-neusklank uit te braken? De vrouwen,
vooral de oudere, nog erger dan de mannen. Ili
ken niets afschuwelijker en infamer in de
wereld dan zoo een rijke, dikke, zestigjarige
Amerikaansche met grof gezicht en witte haren,
die op luiden, arroganten toon, die akelige buikklanken door haar keel en neus ophaalt.
Gunstig steken de Engelschen daarbij of !
Vijandig tegenover alle opdringerij, maar zichzelven ook nooit ergens opdringend, zitten zij
rustig onder elkaar, dikwijls leelijk en toch
voornaam, kalm-zelfzuchtig de wereld als hun
natuurlijk eigendom beschouwend, maar zonder
agressief optreden uit den weg gaande, zoodra
men hen maar netjes-vastberaden laat begrijpen, dat er ook nog andere menschen op den
aardbol leven.
Even verder zitten de Duitschers. Men ontmoet twee soorten van Duitschers op reis, gemiith-Duitschers en deftige Duitschers. De gemtith-Duitschers zijn idik, vettig, vroolijk,
luidruchtig, vrij onsmakelijk in hun voorkomen. Het zijn natuurmenschen en ze schijnen
zich meestal dol te amuseeren. De deftige Duitschers zijn insgelijks dik, maar stroefdik en
stug in hun deftigheid, zonder de minste uitbundige pret. Gemiith-Duitschers zien wij in
Hoededoos niet ; 't zijn deftige Duitschers die
daar aan 't tafeltje zitten. Zware mannen met
monocles en gekorven gezichten ; fade meisjes
met blauwe oogen en blonde haren. Ze zijn
engelsch gekleed, maar 't staat hun niet : Een
Duitscher past niet, heeft geen chic in sportkleeren. Men voelt een poging die niet lukken
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kan. En 't is of ze dat zelven ook voelden : de
mannen kijken stuursch, de meisjes kijken
schuchter naar de echte losse, lenige sport-Engelschen en in hun blikken ligt spijt en naijver.
't Gaat niet, 't zal nooit gaan, 't zal steeds een
machteloos plagiaat blijven.
De muziek speelt, de kellners zijn druk in de
weer en onophoudend komen steeds nieuwe bezoekers aanzetten. Wat al typen, wat al rassen !
Daar komt een Adonis, een veroveraar binnen.
Wat is hij mooi met zijn vet-glimmende, zwarte
haren, zijn fluweel-donkere oogen, zijn zwarte,
opgekrulde snor. Een Italiaan : type van schoen-

maker of mandoline-speler, Santa-Lucia-zanger,
gentleman-cambrioleur of zakkenroller ! Maar
wat is hij mooi en onweerstaanbaar en wat
kijken de hoededoozen hem begeerig-smachtend
aan !
Hier is wat anders, waar komt die vandaan?
Een groote, forsche kerel met een dik gezicht,
dat absoluut lei-blauw is. Hoe komt iemand aan
zoo'n gezicht? Je schrikt er van. Hij keert zijn
griezeligen kop half om en in den hals zie ik
een lange, donkere streep, alsof men hem had
willen ophangen of onthoofden. Komt hij ergens
uit de oerwouden van Paraguay of Patagonia
en heeft hij daar alvast aan een tak gehangen ;
of is hij werkelijk onthoofd geweest en heeft
hij dan zijn kop cadeau gekregen, dien hij weer,
zoo goed en zoo kwaad als het ging, op zijn hals
heeft gezet! Griezelig, allergriezeligst, om van
to nachtmerrien.
En wat komt daar eindelijk aan, dat klein
gedrocht, dat wunn, met ronde, uitpuilende oogj es, als van een pas geboren kip, die uit de eier-
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schaal oppiept? Hij komt zoo op de wereld, hij
heeft nog nooit iets gehoord of gezien, hij moet
nog alles leeren, en, om to beginnen kijkt hij
nuchter-geestdriftig, met verbaasde, opgekittelde ontroering naar de mooie hoededoozen. Arm,
onnoozel, pas-geboren kuiken, wat zal die geplukt, gevild en afgekloven worden !
De avond

Ontelbaar schitteren, onder den donkerblauwen vries-en-sterren-hemel, van onder tot boven
de verlichte raampj es in de luxe-hotels. De
dames en de heeren zijn zich aan 't verkleeden !
Langzaam aan, in kleine groepjes komen zij
beneden en zij lijken op de vermoeide en versjouwde sportslui van daar straks niet meer. De

hoededoozen zijn keurig gekapt, glinsterend van
juweelen, ontroerend gedecolleteerd. De heeren
zijn in rok of dressed-jacket, den bruingebranden
hals omgordeld, door een stij yen kraag, het hardgesteven borst-stuk glimmend als een zilveren
kuras. Allen doen nu deftig, plechtig, in bewuste
avond-voornaamheid. Zij kuieren langzaam
naar de groote eetzaal en nemen plaats aan
kleine tafeltj es.
Waar komt al het geld vandaan, en waar gaat
het al heen, dat daar op een avond verteerd
wordt? De muziek speelt, banaal-romantisch en
zelfs melancholisch, de keilners haasten zich
hijgend, de „obers" doen gestreng en gewichtig,
de champagne knalt overal, en toch is er wel
drukte maar geen echte vroolijkheid en men
denkt, niet zonder weemoed, aan kleinere, goedkoope plaatsj es, waar het zoo aardig en zoo geZelfkeur 12
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zellig kan zijn. Er is bepaald iets overladens en
daardoor iets ongezelligs over het geheel en de
beklemmende stemming wordt eerst wat losser
en gewoner nadat 't diner is afgeloopen en alien
weer hier en daar in intieme groepjes zijn verspreid. Er wordt gedanst, doch weinig, en zonder echt animo. Er wordt vooral gefluisterd in
stille hoekjes en hartstocht en begeerte glinsteren in de oogen. 't Is net of al die lui iets zeer
opprikkelends onder elkaar te comploteeren hadden. 't Is Hoededoos, de wereldmacht van Hoededoos, die zich nu onweerstaanbaar openbaart !
Dat eindigt den dag, dat hoort er zoo bij, als
slot-sport van een etmaal.
De nacht

De voile maan is op, en 't zal nu wel iets zeer
bizonders zijn om te voet over Cresta en Celerina naar Pontresina terug te keeren. De dikke
sneeuwschoenen aan, de mantelkraag op, en
Adieu, Hoededoos !
De maan staat al vrij hoog boven de bergen
en 't is als in een maanlandschap dat men nu
wandelt. Een overweldigende, strakke, doode
wereld, waarin niets, absoluut niets meer beweegt. Het is een tafereel van eeuwigheid. De
mensch is niets meer in die versteende en vervrozen roerlooze oneindigheid. Zelfs de lucht, de
kille, doodstille, donkerblauwe sterrenlucht is als
een gestolde reuzenkoepel boven de versteven
aarde. Wat lijkt het alles klein, nu 't geen de
menschj es hier vandaag met zooveel gewichtige
drukte hebben uitgevoerd ! Kijk eens hier, dat
bleeke, nauw-zichtbare geultje tusschen die
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sparren : dat is hun bobsleigh-baan, waar ze zoo
'n beweging over maken ! En daar, dat glimmend ijsgreppeltje : hun skeleton-run, waar ze
zich geregeld den nek komen breken. Hier, die
kleine, vierkante vakjes, dat zijn hun schaatsbanen, waar al die mooie kunsten worden uitgevoerd en daar even verder zie je waarachtig
ook nog de curling-baan, de groote opwinding
der ouwe-heeren. En verder is er niets meer .
niets dan de helle, witte maan, over de woeste
bergen en de glinsterende, dood-eenzame verlatenheid der valleien.
Elf uur ! Ergens slaat een torenklok het nachtelijk elf uur. En ginds, aan den overkant tegen
de bergen, tintelen de lichtjes van Pontresina.
Ook daar, evenals in Hoededoos, zijn er nog
menschen op. Maar Pontresina is in het geheel
niet hoededoos ; Pontresina is het Utrecht van
de Engadin, en, als ik in het hotel binnenkom,
vind ik er de menschen bezig met onschuldige
spelletjes : slofje-onder en zulk soort ; en 'k weet
eigenlijk niet wat ik nu ongerijmder vind met
de omgeving, het gescharrel van Hoededoos of
't slofje-onder van Pontresina. 't Hangt van de
momenteele stemming af. Vanavond zou ik beslist meer voelen voor Hoededoos dan voor slofje-onder. Maar Hoededoos is nu buiten mijn bereik en slofje-onder tenteert mij niet en zoo ga
ik maar even in de „bar" van het Mel een
„slaapmuts" gebruiken.
Vol is het er nog, ondanks het late uur, vol
drukke, lawaaiige Duitschers. Dit zijn nu
eens de echte, gemuthliche Germanen. Zij
drinken bier uit groote glazen, — ook de
vrouwen — hun warme koppen glimmen en zij
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schateren van ongegeneerde uitbundige pref.
Maar dikke, roode, lawaaiende en bierdrinkende vrouwen ; 't is ook al niet dat. Wat dan
wel? Het bed L.. Het bed is het begin en 't einde
van een dag, en 't is ook meestal het begin en 't
einde van een leven.
Goede nacht!

1 ,IIII!"-,,
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VOEL- EN DENK-BEELDEN
I
AN DEYSSEL had gelijk : „De
Kunstenaar heeft zoo niet het meeste, dan toch het beste verstand van
alles"... Lang vOOr in Meer-en-Berg
en Endegeest, had men in Het Nederlandsch Literatuur-Gesticht het pavilj oenstelsel
geadopteerd. Men noemde het er kortweg : COterieen, en het meest in 't oog vallende voordeel,
dat de methode daâr bleek to bieden, bestaat
hierin, dat men veel gemakkelijker dan vroeger
iederen lij der aan den dosis Admiration Mutuelle kan helpen, dien juist hij behoeft.
II
Mooie phrasen en de kleuren-schitterende
vogels in „Chantecler"... Als men ze open maakt
ziet men een miezerig comediantje.
III
In de bloeiende lentedagen der ziel zwermen
hare krachten. Heftig stijgt hare lichtbegeerige
Geestelijkheid de zon tegemoet en haar volgt de
Zinnelijkheid, paarlustig. In de onkenbare
hemelhoogten huwen zij... — Van altij d her
zijn deze aldus zinnelijk-bevruchte Geestelijk-
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heden en niet de ascetisch-maagdelijke de
koninklijke moeders uwer honigdragers geweest, o Menschheid...
IV
Door zijn gelaat, zij het zelfs op zeer onvolkomen wijze, de uitdrukking te doen aanemen,
waarin een zeker sentiment zich physionomisch
pleegt te uiten, kan men dat sentiment verwekken in zich. — Door willekeurig het levensgedrag der edelen en altruisten te aanvaarden, kan
men ten langen leste bewerken, dat deze willekeur eene noodzaak wordt ; d. w. z. : dat de ziel
adeldom en altruisme als eigenschappen verwerft.
Het sociale en economische leven is het gelaat
eener maatschappij ; hare ethische, aesthetische
en wijsgeerige denkwijze haar ziel. Door het
gelaat eener maatschappij eene edeler en schooner uitdrukking te doen aanemen, veredelt men
op den duur haar ziel.
Zij, die de veredeling der menschen willen
doen voorafgaan aan de verbetering der sociale
en economische verhoudingen, willen van uit het
wezen de veredeling van het gelaat doen intreden. Evenwel schijnen zij mij toe hiermede
een machtig middel — wellicht het machtigste
— ter bevordering van der menschen zielegroei
te verwerpen en zich niet op het pad van eensgezind willen met den Cosmischen Wil te bevinden.
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Want elke groei beteekent : vermeerdering en
verwerving ; beteekent toeeigening door een
wezen van het oneigene ; groei is een intrede:
eene intrede van den schijn in het wezen, van
het uiterlijke in het innerlijke, van de winst
van het strevend en vluchtig gelhatsspe/ in der
ziele ernst en duurzame verworvenheid. De beweging echter, in richting aan deze tegenovergesteld, heet : zelf-ontplooiing van het wezen,
citing •daarvan, en veroorzaakt in zekeren zin
vermindering ervan. In deze richting is de beweging der wezens, die hun groei hebben
voleindigd.
Een kind groeit en verwerft ; een volwassene
ontplooit zich en staat van het hem-eigene aan
het buiten-hem-zijnde af. Het gelaat van een kind
zoekt den ernst en draagt diens merk voor zijn
ziel dat draagt. Willekeurig neemt een kind houding en gedrag der volwassenen aan, lang voor
de noodzakelijkheid van zijn wezen hem ertoe
dwingt. Zijn innerlijk lokt het buitene, zijn
Wezen bemint en lokt den schijn ter diens verwezenlijking in zich. Dit is groei. — Ook het
lezen van gedachten in boeken is het ware lezen
niet, en het lezen van zielen in gelaten is ,dat
evenmin, maar dit schijnbare lezen verwezenlijkt zich eerst in het onderkennen van God in
de wereld. Die hiertoe is geraakt, voor een korten tijd of voor langer duur, die ontplooie zich :
dan eerst : nadat hij is gegroeid. Want hij is dan
— tijdelijk — ide beide wijzen van het schijnbare lezen moede en to boven, en wetend dat
deze de wegen naar het ware zijn, maakt hij nu
voor zijn broeders heel zijn wezen tot een boek
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en een gelaat : hij lacht en schreit en toornt naar
zijn waarheid, hij schrijft en spreekt naar zijn
waarheid. Dit is de ware zelfontplooiing.
* * *

Ook de werelden wachten niet tot God zich
volmaakt openbaart in hen, maar zij maken zich
op elken dag om in te trekken tot Hem, en aller
schijnen bewegen is erop gericht in Zijn Wezen
tot wezen te worden. Alle groei is een meesleurende tocht van de zoomen naar de kernen.
V
Laat uw hart verheugd zijn, dat in u uw spot
uw ernst komt verstoren, uw strijd uw vrede,
wroeging uw zelfvoldaanheid, dwaasheid uw
wijsheid, haat uw liefde... Want hoe wilt gij,
vOOr Eenheid te zijn, deel hebben aan het voelen
van eenheid, zonder dat uw harteklop mee-rhythmeert in het eenheidsstreven der werelden, d.i. :
zonder dat het botsende in u komt en in u naar
eenheid streeft?...

CHARIVARIUS,

geb, 1870, studeerde te Utrecht in de Chide Letteren en
de Rechten, verbrak ,zijn studie in '1894 door een
buitenlandsch verblig; hij was toen 2 jaar leeraar in een
HoHandsaw famine te San Francisco, daarna % jaar
waarnemend leeraar in het Engelsch en Fransch aan de
H, B, S. ite Batavia; na voleindiging van zijn studie was hij
leeraar in het Engelsch en de Staatswetenschappen aan
de H. B. S. te Haarlem, van 1901-1918.

Behalve een aantal schoolwerken schreef en bewerkte
hij tooneelstukken, waarvan de meeste verschenen in zijn
uitgave: „Het Dilettanten-tooneel"; verder leverde hij drie
bundels „Charivaria", uit zijn wekelijksche ibijdragen in de
Nieuwe Amsterdammer verzameld — stiji- en andere
fouten in bladen en boeken, met commentaar — en vijf
bundels „Ruize-rijmen" die zijn ,gedachten over, zeden,
politiek, oorilog, enz, uitdrukken,

CHARIVARIUS
KACHEL-MIJMERIJ
Goddank ! ik heb 'm eindelijk teruggekregen,
De ouderwetsche kachel van mijn prille
jeugd ;
'k Heb overal gezocht, op markten en in stegen :
Daar staat ie nu, en vult mijn hart met stille
vreugd.
't Is nog zoo'n echte oude kachel, met dat lofwerk,
Een gat van boven, voor een keteltje bestemd,
Wat bloemen, blaren, koppen, krullen, — alles
grof werk —
En binnenin een schuivend deurtje, dat wat
klemt.
Wees welkom, zwarte vriend ! Wij zullen samen
praten.
Gij zult mij spreken van den goeden, ouden
tijd,
Van 't leven zooals 't was, toen w' om de kachel
zaten,
Van huiselijk geluk en van gezelligheid.
Vulkachel! denk maar niet, dat j' ooit weer hier
geduld wordt,
Jij komt 'r niet meer in. Geeindigd is je rijk,
Prozaisch meubel! bak, die door de meid gevuld
wordt !
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Trots al je warmte, koud, phosphoriseerend
lijk !
Al heet zoo'n vulmachien : „egale warmte
gevend",
Al brandt mijn kachel soms een beetje minder
goed —
Jij bent Been dood stuk staal, mijn kachel, iij
bent levend ;
Daar zit wat ziel in jou, wat geest, en wat
gemoed.
Wat heb ik dikwijls, in mijn verre kinderjaren
Den tijd verdroomend, als een kind — en
mensch — dat doet,
Door 't reetj' in 't rosse, laaie lichthuis zitten
staren,
Mij wilde phantasieen toovrend uit den gloed !
Ik wist toen nog zoo niets van 't wonderlijke
leven,
't Was een mysterie, warlend door mijn kinderbrein,
Een moeilijk, lang verhaal, in vreemde spraak
geschreven,
Een mooi-vermoed tableau, daar achter 't toegordijn...
'k Zit peinzend met de pook in 't kolenvuur to
wiebelen,
En menige herin'ring heb 'k weer opgepookt ,
Nu voel ik wel iets vochtigs in mijn ooghoek
kriebelen...
Is 't de Herin'ring, of is 't dat de kachel
rookt?
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BROER, ZUS EN MOP
De kwestie van de namen is en blijft een lastig
vraagstuk,
Benoem je kinderen niet te dwaas, bedenk het is
een waagstuk.
Daar he j' bijvoorbeeld Broer en Zus ; ze teekenen hun namen
Op 't telegram, en staan zich voor den ambtenaar te schamen.
1k ken een deftig handelsman, gewichtig, stram
en stoer,
Hij groeit geweldig door zijn Naar — maar heet
nog altijd... Broer !
Een donkere vrouw van veertig jaar, in statige
gewaden,
Schrijdt, vorstelijk neigend, door de zaal. Haar
naam, zoo zou je raden,
Is Hilda, Nora, Adelheid?—Helaas,'t
is niet aldus,
De schitterende schoone luistert naar den naam
van Zus !
Haar oudre zuster voelt zich jong ; dat blijkt,
wanneer je weet,
Dat zij — ze is nog ongetrouwd — (hoe snoezig)
Baby heet !
Marianne klinkt te muzikaal, te mooi ; daar
weet' w' iets op :
De arme stumperd wordt veroordeeld — levenslang — tot Mop !
We willen Fransche namen, best ! maar 't
Fransch is ons de baas,
En daarom wordt Louise Wies, F r a ngoise — schrik niet ! — Zwaas !
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Een kindje, laat-in-'t-spreken, stottert, en wij
stotteren 't na,
Zoo'n hik-snik wordt tot naam verheven door
Papa en Ma.
Zoo Hak en Tip en Hep en Toet en Jet en Noes
en Biep,
En Pip en Mans en Nap en Ans en Lei, Tee, Dig
en Siep,
En Ankie, Poetje, Robbie, Doetje, Tientje, Ponk
en Poppie,
En Mokkie, Pukkie, Apie, Kukkie, Seppie, Tut
en Toppie,
En Kiek en Uk en Noep en Tot en Ies en Oot
en Mik...
Zoo zull' de stakkers blijven heeten tot den jongsten snik.
'k Doe, slachtoffers, beroep op u. Gij alien, die
moet lijden,
Door 't smakeloos en zot bedrijf, gij moet uzelf
bevrij den.
0 Broer, o Zus, o Peuter, Poes, o Tik, o Fink,
o Riet I
Vecht voor je naam, en luistert naar die kokhalsklanken niet !
DE NETTE MENSCH SPREEKT
(„Deze dame was jaren lang aangeslagen naar
een vermogen van f 25.000. Toen zij stierf liet
zij een vermogen na van 8 millioen." Belastingdiscussies in de Tweede Kamer.)
1k ben een net mensch, en ik houd niet van
liegen,
1k zie in onwaarheid, in draaien, bedriegen,
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Jets schandelijks, en soms lets gevaarlijks ;
Maar als ik moest liegen omtrent mijn vermogen,
Dan heb ik mijn leven lang altijd bedrogen,
Dan lieg en bedrieg ik nog jaarlijks.
Oprechtheid en eerlijkheid, waarheid is heilig!
Bij mij zijn je geld en je goederen veilig,
Bij mij vliegt er niemand „gemeen in" ;
Maar vragen douanen me naar mijn sigaren,
Dan lieg ik met smaak, om wat geld uit to
sparen,
Och nee, zeg, daar zie 'k zoo geen been in.
Ik geef ook het voorbeeld aan vrouw en aan
kindren,
1k houd het hun voor, en ik leer het mijn
mindren,
Dat waarheid mijn Leidstar, mijn Bruid is ;
Maar „Jaantje, meid, Mister. Dit is mijn verlangen :
Zeg nooit, als men komt : 'meneer kan niet ontvangen,'
Zeg altijd, Jaan, 'dat meneer uit is.' "
0, wees toch oprecht, mijn lief tienjarig zoontje,
Kastanjebruin kind, met je kleurige koontje,
En een aardje (goddank!) naar je vaartje !
0, blikke uit uW oog slechts de waarheid ons
tegen...
Maar denk er om, Jan, in den trein ben je negen,
Dat scheelt me de helft in je kaartje.
Op school was ik altijd een eerlijke jongen,
1k maakte wel eens, wat men noemt : kromme
sprongen,
Zelfkeur 13
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Een jongen die doet wel eens meer raar !
Maar niemand kon m' ooit op een leugen betrappen,
'k Was eerlijk als gaud hoor ! — maar als 'k 't
'm kon lappen,
Bedroog ik geregeld den leeraar.
We maakten er grappen op, soms om te gieren !
We noemden het 'smokkelen', 'spieken' of
'spieren',
Ik placht mij er op te beroemen.
Toen heb ik geleerd wat de menschen bedoelen
Met 'eerlijkheid' ; dit (maar zoo iets moet je
voelen) :

Wat nette lui eerlijkheid noemen.
Wanneer ik zoo lees in de krant, hoe ze stelen,
Bedriegen en knoeien, vervalschen en helen,
Je snapt, hoe ik dankbaar en blij ben,
Dat ik niet zoo slecht ben, dat eerlijk mijn
handel,
Dat rein mijn geweten is, vlekloos mijn
wandel...
Goddank, dat ik niet zoo als zij ben !
LOF-RIJM AAN SPEENHOFF
0, zanger, gij, die gansch een yolk behoort,
Die zooveel jaren Holland's hart vervulde,
Wiens lied ons boeit, wiens zachte stem bekoort,
Ik breng u hulde.
Toen gij, al lang geleen, met moeder's brief
Ons van de stuip op straat, ten kerker voerde,
Toen kreeg heel Nederland den dichter lief,
Die zóó ontroerde.
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Men was ontroerd — maar zonder luidx4snik,
Men lachte soms — maar zonder luid geschater ;
De vluggen troft ge 't eerste oogenblik,
De tragen later.
Maar heel ons brave yolk hebt gij verblijd
Met 't lied des mariniers aan zijn beminde ;
Wie kent er niet d' onsterfelijke meid,
De goedgezinde?
En d' arme opoe dan, die niets meer zei,
De meisjes van de H. B. S., de blonde,
De vegetariers, de schutterij,
Het kind der zonde?
En 't meisje ! 't meisje, dat men nooit vergeet,
De oude zwabber, bij zijn Catz, zijn krantje,
Het scheepje — vader's ongezegde leed,
De broek van Jantje?
Voor u is ook een mensch de bruggeman,
Ouw' Betje geeft u stof voor een ballade,
Gij ziet zelfs 't menschlijk' in de juffrouw van
De retirade !
Gij hebt den stillen humor ons gebracht,
Waardoor de doode dingen leven krijgen ;
Gij wist te zeggen, waar het moest, met kracht,
En
te verzwijgen.
Gij, die de ziel der natie hebt gevat,
Die tot het hart te spreken weet — te fluisteren !
0, peinzend dichter, zanger, zing nog wat,
Wij zullen luisteren...
13 Febr. '15.
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RUST-11,IJM (Ballade)
(Charivarius mag zich niet vermoeien. Toen
hij dezer dagen ter verpoozing Gorter's „Mei",
weer eens doorbladerde, viel zijn oog op de volgende regels :
„...Van ijs in zee, een oud gebaard man, die
Stond op, bokaal ter hand, en uit verschie..."
Het hier 1) toegepastee systeem vereenvoudigt
den zwaren arbeid van het rijmen aanmerkelijk ; men heeft niet angstvallig to zoeken naar
een woord dat in zijn geheel rijmt ; licht vindt
men er een waarvan een enkele letter past ; de
overige laat men weg, en het rijm is klaar. Dit
is het rijm-systeem voor rustbehoevenden. Naar
deze methode vervaardigd, vloeide hem de volgende Ballade als 't ware van zelf uit de vulpen :)
DE RIDDER VAN GRANADA

(Vrij naar Schiller)
Er leefd' in overouden tijd
In 't land van Granada,
Zijn vorst in trouwen dienst gewijd,
Een wakkre ridderkna.
De koning had den jonker lief,
En jacht, en sport, en spel
Werd bloot voor 's gunstelings gerief
Ten Hove ingestel.
1 ) Zie ook v. Eeden, Broederveete, 188,

CHARIVARIUS

Zoo werd en Hof en landvolk vaak,
Door bode en klokgelui,
Genood tot 't griezelig kijkvermaak
Rondom den leewenkui.
Eens op een dag zijn maagd en borst,
En ridders, rij aan rij
Verzameld bij den ouden vorst,
In 't lustpark van 't palei ;
Random den diepen leeuwenkuil,
Die dreigend gaapt benee :
Hier 't jolig juichen — daar 't gehuil
Van tijger en van lee.
Men oogt 't gestoei van 't woest gebroed
Met grage blikken na ;
En id' oude vorst schertst welgemoed :
„'t Is beter hier, dan da !"
De jange ridder zit naast haâr —
De jonkvrauw, trotsch van zin,
Maar 't schoonste van de maagdenschaar,
En fel van hem bemin.
Zij schenkt hem eerst niet veel gehoor ;
Hij schijnt wat schuw, wat bleu ;
Dan vat hij moed, en als-maar-door,
Ruischt zijn verliefd gekeu.
Daar lispt de jonkvrouw aan zijn zij :
„Mint gij mij waarlijk zoo?
Welnu, mijn vriend, bewijs het mij !"
Dan roept z' op luiden too :
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„Wie uwer heeft mij lief genoeg,
Dat hij uit louter min
Deez' zijden handschoen, dien ik droeg,
Mij weerbrengt van daargin ?"
Met werpt zij fluks den handschoen of ,
Men mompelt: „Wee!" — „Wat nu?" —
— „Wie waagt zich in dit leveed graf?"...
Het denkbeeld is afschu.
Zij ziet haar fellen minnaar aan
Met hoonend killen lach:
Kies — d'arme heeft dien blik verstaan —
Mijn liefd' — of mijn verach !
Daar ziet de schare, stom van schrik,
Vervuld van 't naadrend wee,
Hoe hij met somber-strakken blik
Zich naar den kuil begee.
Snel daalt hij in de diepte neer...
Loopt op de beesten toe...
En — brengt den handschoen veilig weer,
Met gruwbren heldenmoe.
Nu groet den Ridder Onversaagd
Een donderend hoera!
Maar hij — hij werpt der snoode maagd
Den handschoen... in 't gela!
„Aanvaard," zoo spreekt hij, „slechte vrouw,
Mijn declaratie zoo !
Ik was verliefd op je, maar nou —
Wat mij betreft — val doo !"
17 Februari '17.
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DE JONGE BLINDE (Brief)
(„Dit gebouw is tot een tijdelijk tehuis voor
blinden ingericht. Tal van jonge mannen, die
nog voor eenige maanden blij en gezond door
't leven gingen., nu voor altijd blind, vinden
hier een onderkomen en werk. Er worden matten gevlochten, banken getimmerd, schoenen gemaakt. En vele brieven worden er gedicteerd,
voor vrienden en verwanten, geschreven door
vriendelijke en vertrouwde hand." Hbl.)
Mijn lief, je moet mij niet meer wederzien ;
Je moet mij nu dit nieuwe leed besparen,
Bedenk, ik moet mijn looden last misschien
Nog jaren dragen — lange, lange jaren.
Ik wou zoo, dat mijn beeld nog voor je stond,
Zoo als ik was — voordat het duister daalde,
Toen jij mijn liefde in mijn blikken vond,
En uit mijn oogen heel mijn ziele straalde.
Nu ben ik oud, al ben ik twintig jaar,
Ik heb geen enkle hoop meer, en geen wenschen,
Mijn handen tasten en mijn tred is zwaar,
1k ga gebukt, en bang, als oude menschen.
Toen ook voor mij de blijde zonne scheen,
En levenslust en kracht mij nog bezielden,
Toen hebben wij elkaar eens, heel alleen,
Bekend hoeveel wij van elkander hielden.
Wij wandelden, als kindren, hand in hand,
Langs bonte velden en beboomde wegen,
En als de zonne daalde op 't droome-land,
Dan keken wij elkander aan, en zwegen.
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En als ik j' in je blauwe oogen zag,
Heel innig, teeder naar je toe gebogen,
Dan speeld' er om je mond een englenlach,
En tranen stonden in mijn jongensoogen...
Het is nu uit. Mijn leven is voorbij,
Het jouwe gaat beginnen. Mijn verlangen
Is nog alleen maar, dat 't blijde zij,
Een leven vol van bloemen, zon en zangen!
1k heb je, wat ik voelde, al gezeid,
Then jij je blonde kopje placht te leggen
Zacht op mijn schouder, in mijn zonne-tijd ;
Wat hebben wij elkander nog te zeggen?
Mijn hart is zonder wrok. Ik voel geen haat
Voor hen, die over mij dit alles brachten ,
Ik ben als een, die ver van 't leven staat,
Mijn ziele zwijgt, en dood zijn mijn gedachten.
Ik zal geduldig wachten op het end,
Maar mag ik, v6Or de dood mij komt bevrijden,
Nog hooren, kind, dat jij gelukkig bent,
Dan zal ik blij zijn, blij zijn bij het scheiden.
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JOSEF COHEN

DE VROUWE VAN STAVOREN
ET gebeurde in den zomer, en alles
was rijk aan kleur en vreugde. Er
glansde zonnelicht over de zee, zoover men zien kon. Golven van zonnelicht dansten met elkander, en ze
zetten haar spel voort tot ver in de haven van
Stavoren : wie kon denken, idat het dezelfde
golven waren, die boosaardig in den winter, tuk
op buit, de vlakke streek bedreigden? De schepen dodeinden mede in de blijde wiegeling der
zee, en ook hun wimpels, ze wapperden op
dezelfde maat. Waren het de durvende, grimmige schepen, die tot verre voeren, naar de landen der Denen, der Noren, naar de steden der
Hanze, diep in het Duitsche land, onvervaard
tegen storm en roover ? Ernstig was immers hun
taak : ze brachten den rijkdom aan hun aller
meesteres, de vrouwe van Stavoren. Haar behoorde de zee. 't Was echter niet haar wil, dat
de wereld op dezen zomerdag een feest was
en niet haar ter eere dansten de statige
schepen.
De kinderen stoeiden in de straten. Ze speelden haasje-over, en ze sprongen in rijen, lieten
elkaar nu eens los, voegden zich dan aaneen,
drongen naar een onbekend doel, en verspreidden zich ineens lachend van elkander. Het geleek, of aldus de golven der zee haar spel door
de-gansche stad voortzetten.
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De zomerdag was zelfs in de huizen. Het zonnelicht liet zich niet buitensluiten, het sloop
langs reet en spleet, over riet en hout, tot het
zich spreidde in 't binnenst der woning. Wat
wist het van beletselen ? Waar het bijkans nog
nooit was geweest — in de kameren der vrouwe
van Stavoren — was het met fleemend geweld
gedrongen.
Hoog en eenzaam zat zij op haar stoel, de
vrouwe van Stavoren. Ze lette noch op de geluiden buiten, noch op het zonnelicht, dat blank
aan haar voeten lag. Ze staarde voor zich uit,
en leefde in haar eigen gedachten :
Morgen zouden hare schepen uit-varen, alle
vijf. Het zou maanden duren, tot zij zouden
wederkeeren , doch ook die tijd moest komen.
Dan zou ze haar goudgeld niet meer kunnen
tellen. Ze zou het op verscholen plaatsen bergen,
opdat begeerige oogen het niet konden vinden.
Wie zou dan rijker zijn dan zij ?
Hierover dacht de vrouwe van Stavoren op
dezen dag, terwijl haar schepen wiegelden in
het zonnelicht. Ze haatte de vreugde, die alomme
joelde, het spel, dat ze niet verhinderen kon.
Hoog en eenzaam zat ze. Doch plotseling geschiedde er iets buiten op straat. Er was kinderlachen geweest van den vroegen morgen en
't hield eensklaps op. Het vervloeide niet, het
stierf niet weg... het stiet aan tegen de stilte.
Ja, ineens werd het doodsstil, terwijl het zonnelicht bleef. Het was niet de stilte voor naderend
onweer, of voor den storm, die zijn zwarte,
zware wolken aan den glanzenden horizon doet
rijzen. Niets van schaduw sluierde, en de vrouwe
van Stavoren hief verwonderd 't hoofd.
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Toen klopte ze op de tafel, en nog eens, ongeduldig.
De dienstmaagd stond voor haar.
„Ga zien, wat op straat is, Margriet, en breng
me de tij ding".
Weder zette ze zich recht, en ze wilde haar
gedachten in den vroegeren gang doen keeren.
Eens zouden haar schepen terugkeeren, alle vijf...
En 't goud... Haar blik wendde zich naar een
andere richting. Was daar niet zooeven zonnelicht aan den wand geweest? Zou toch onweer
dreigen ? Hoe stil bleef de stad. Margriet zou
dadelijk wel terug zijn... Misschien was er een
nieuw schip in de haven ! Een zeil was in de
verte gezien, dat men niet kende? Gingen vreemde zeevaarders aan land? Of zou er iets met haar
eigen schepen... ?
Ze klemde haar hand vast om 't hout.
Neen, dat zou niet mogelijk zijn. En toch...
Neen, op dezen stillen zomerdag kon in de
haven van Stavoren geen schip vergaan !
En toch...?
Wanneer de vijf vaartuigen weder... zou zij
de rijkste...
Waar bleef Margriet?
't Zonlicht was zooeven niet op den wand geweest, wel aan haar voeten, Naar 't nu ook lag.
Waarom wilden haar gedachten niet terugkeeren?
Angstig keek zij om zich heen. Ze stond op
van haar stoel, en ging uit de kamer. Ze werd
naar de stille straat gedreven.
Niemand lag ze. Geen geluid hoorde ze. Onbewegelijk was 't felle zonlicht.
Haar bloed woog zwaar in haar willoos
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lichaam, en als een sterke band voelde ze den
angst om haar brein. Stap voor stap naderde
ze de haven... Wanneer haar schepen?
Niets was geschied. De schepen wiegelden in
het zonnelicht, zacht speelden de golfjes, het
zonlicht was over de zee, en niet een klein, wit
wolke-lijntje beef de aan de star-blauwe lucht.
Ze bemerkte, dat alien uit ide stad zich te
zamen verdrongen, en trotsch liep ze naar het
yolk, de vrouwe van Stavoren, die geen vrees
behoefde te kennen. Ze sprak slechts enkele
woorden : „Gaat op zijde", en alien maakten
voor haar plaats.
Een in lompen gehulden man zag zij. Hij lag
neder op den grond, van honger en uitputting
bijkans bewusteloos. Zijn voeten waren bloot,
en straaltjes bloed liepen uit 't gepijnigde
vleesch. Om zijn magere, doodswitte beenen was
ternauwernood nog een rafel goed. Doch 't
vreeselijkst om te aanschouwen waren zijn handen, die lang gestrekt lagen. 't Geraamte schemerde er als een schaduw doorheen. Zijn mond
was iets geopend : de tanden stonden los in 't
bleeke vleesch. Kin en wangen waren diepe kuilen, waartusschen de beenderen hoog schoten.
Er was geen vreeswekkender armoede dan de
zijne.
Wat dacht de vrouwe van Stavoren ?
Natuurlijk wilde ze eenige lieden roepen, die
den man naar haar huis moesten dragen. En zelf
zou ze hem verkwikken, en hem reisgeld geven,
wanneer hij verder trekken wilde. Zijn gekwetste voeten zou ze met kuisch linnen omzwachtelen, zijn verteerde leden bekleeden, en gelukkig
zou ze zijn, dat zij den armen man had gered.
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Waarom bleef haar trotsche mond gesloten?
De man richtte zich iets op, en zag naar haar.
Zijn oogen... Hoe ze staarden naar de rijke
vrouwe, die slechts een woord had te spreken,
en de Dood was verjaagd ! Nimmer voor dien
tijd had men geweten, dat ze z(56 machtig was.
Ze kon den Dood verdrijven, wanneer ze dit
verlangde.
Men wachtte op haar milden troost.
En toen begon de man te spreken.
„Help mij", zoo smeekte hij. Met moeite
wendde hij zich, hij knielde, en strekte zijn
magere armen naar haar uit. Meer nog dan zijn
woorden, was dit zwijgend gebaar een Bede.
En geen gestalte in de dram van menschen,
welke in zijn beidende onbewegelijkheid niet
met hem smeekte.
Want zij alien gevoelden het, dat alleen de
vrouwe van Stavoren redden kon. Wat was de
Dood tegen haar? Met het uitstrekken van eênen
vinger dreef ze den honger ver buiten de stad !
Wanneer zij even glimlachte, was de armoede
in een land verdwenen. En men wachtte — Men
wachtte bang. De vrouwe van Stavoren lette niet
meer op den armen man.
Ze staarde naar de zee — Haar schepen
waren nog in de haven. Morgen al zouden zij
zee kiezen. In haar ooren klonk het tinken van
het geld, dat ze winnen zou. Zij gevoelde haar
trots als een bedwelming, een roes van blij den
angst ; en ze sidderde in haar kleed van goudbrocaat, vol eerbied voor haar eigen rijkdom.
Van de schepen gleed haar blik naar haarzelve,
en ze bezag zich, zooals zij stond temidden van
het nederige yolk, voor den man, die zijn han-

208

COHEN

den naar haar uitstrekte. Van verre schenen
zijn woorden to komen, zoo zwak was zijn stem :
„Help mij."
En van alle zijden , druischten de stemmen op
haar in :
„Help hem".
Vleiend bewonderden haar oogen de granaatappelen, de bloemen, de ranken, rijk geweven in haar statig gewaad. Elke figuur
zag zij aan : als in een wonderschoonen droom
glimlachte ze.

Allen meenden, dat haar milde daad volgen
zou. Ze glimlachte zeker om de goede gedachten,
en het geluk van 't medelijden was in heur hart.
Hoe zalig zijn zij, die geven molten. Welk een aalmoes is de rijkdom voor hen, die milddadig zijn.
De arme man deed zijn handen zinken.
Het verlossend woord zou nu worden gesproken.
Ach ! niemand wist, dat ze slechts gelukkig
was om haar kleed, en dat zij niet had geluisterd naar den kreet van den arme. Niemand
wist, dat ze mAar droomde van een weefsel van
granaatappelen, bloemen en ranken, en dat ze
niet begreep, hoe men op haar goede gaven
wachtte.
Daar zij bleef zwijgen, hief de man met meer
moeite zijn armen op. Nog zachter, nog verder
klonk zijn stem :
„Help mij".
Het yolk hield zich stil. Wie was het,
die beter nog vragen kon ? Vast-gericht was
aller verwachting naar het gelaat der trotsche
vrouwe.
Toen zag ze op den smeekeling neer. Ze strek-
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te haar hand uit, niet om te geven. Met schrik
luisterde men naar haar woorden.
„In Stavoren is geen plaats voor zwervers en
bedelaars. Wij hebben geen lieden noodig, die
niet werken willen. Maak, dat ge heen-gaat. En
gij alien ! is er geen arbeid te over in deze stede,
dat ge uit uw werkplaatsen rent ?"
Geen kracht had de arme, zijn handen te
doen zinken. Zijn hoofd bleef naar haar gericht,
en 't geleek, of hij haar bleef smeeken. Roerloos
was het yolk, de mannen zelfs van haar schepen.
„Niemand behoeft te helpen, want het kwade
voorbeeld zal niet gegeven worden in Stavoren.
Het kwade voorbeeld is de pest, gaande van huis
tot huis. Schaamt u, gij alien, die het kwade
voorbeeld niet verjaagt."
Was er iemand, die iets mompeide? Er was
een stem geweest, die verklonk.
Iemand had gedreigd.
Hooger richtte zich de vrouwe van Stavoren,
en haar oogen, machtiger dan de Dood, zagen
van den een naar iden ander. Zoo vorschte ze uit,
wie zou hebben gemompeld. Het was slechts een
rimpeling van wrok geweest, en in de roerloosheid was deze al opgelost.
„Ga weg uit Stavoren", zei eindelijk de
vrouwe weder tot den bedelaar, „en weet, dat
ge hier niet wederkeeren zult."
„Ik ben stervende — een bete broods!"
Er was een man in de menigte, die naar zijn
huis wilde gaan, om 't voedsel te halen. De stem
der vrouwe riep hem.
„Blijf hier ! Zoo hij sterven wil, is dit zijn
plaats."
Toen stond de arme man op. Het mirakel geZelfkeur 14
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schiedde. Als een jongeling was hij, rank en
recht, en zijn stem klonk als van een ridden, die
uitdaagt ten strijd. Er was een vlam in zijn
oogen, die fel uitschoot naar de trotsche vrouwe.
„Vloek over u."
Ze deinsde niet terug. Schamper lachte ze.
„Wie durft mij te vloeken —" en ze strekte
haar hand uit, en wees naar de vijf schepen,
wiegelend in de haven.
„Ziet gij ze daar — Mijn zijn ze."
De bedelaar liep krachtig op haar toe, tot hij
vlak voor haar stand. Bijna raakte zijn gelaat
't hare. Fluisterend hernam hij 't, zoodat zij
alleen het hoorde.
„Ze zijn van ide zee, vrouwe van Stavoren. Ge
zult sterven... armer en ellendiger dan ik —"
Zwijgende nam zij den ring van haren vinger,
en ze wierp -het kleinood in de golven.
„Eerder komt die ring terug — ellendige
bedelaar — voor uw woorden waar zijn. Ik ben
de vrouwe van Stavoren !"
„Veracht en niet beklaagd", fluisterde hij.
„Hoe vreeselijk zal uw lot zijn. Bedenk u nog
eenmaal."
„Ik heb mij niet meer te bedenken."
„Bij Christus-bloed ! cI4 ring zal wederkeeren."
Ruggelings viel hij neder, nadat hij dit nog
had gezegd. Zijn magere leden strekten zich
recht. De oogen werden gebroken. De mond
sloot zich. Zijn kleederen waren losse stukken
dek, neergesmeten over een naakt en schamel
lijk.
„Keert naar uw woningen !" gebood de
vrouwe van Stavoren tot het yolk. „Mijn man-
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nen zullen den doode in zee werpen. En weet het
alien, dat dit een voorbeeld is voor de luiaards.
Wie niet werken wil, heeft geen brood, en sterft
des hongers."
Het zonnelicht was over het bruisende, wijde
water. Het zonnelicht was in de straten. Doch
niet meer speelden ide kinderen dezen dag, en de
stad was dood. In de stille huizen zaten de
menschen, vloek en wrok in de lijdende harten.
In hare eenzame woning zat de vrouwe van
Stavoren.
De dag ging voorbij, en de avond kwam.
In het duister wierp een man, in dienst der
vrouwe, het lijk in zee. En den volgenden dag
voeren alle vijf de schepen af. Het yolk van
Stavoren staarde ze na, en niemand sprak een
woord.
Toen kwamen nieuwe dagen, de tijd werd volbracht. 't Verleden was vergaan — 't heden vervloeide in ide eeuwigheid. Vergeten was de
vrouwe van Stavoren den zomertijd, en ze idacht
aan de urén, dat haar schepen wederkeeren zouden. — Wat was de vloek van den bedelaar voor
haar?
De herfst ging immers voorbij, zonder een
kwaad teeken? De winter volgde de herfst, en
ziet, daar kwam een koerier uit Hamburg, die
vertelde van goede dingen, welke een der schepen in Hamburg had geladen. Fel klopte 't hart
der vrouwe, en ze gaf den koerier vriendelijke
woorden. Toen kwam de blijde lente, en de uitbundige zomer trad aan in den dans der getij den.
Het was op een dag, gelijk van kleur en
vreugde als een jaar geleden, dat de kinderen
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weder speelden in de straten der stede, en er
liederen schalden van wijd en zijd. Het zonnelicht was tot diep gezonken in de zee, en drong
verre in de huizen.
Niemand lette op den eenzamen man, die op
zijn schouders een grooten mand droeg, en langzaam, schijnbaar-doelloos, zijn weg ging. Hij
liep langs de spelende kinderen, en hij stored
stil voor 't huis der vrouw van Stavoren. Hij
klopte aan haar deur. Zij-zelve deed hem open,
en vroeg zijn begeeren.
„Eenen visch heb ik gevangen, zoo groot, als
nog nooit een mensch heeft gezien. En ik dacht
— dat is spijs voor de rijke vrouwe."
Zij zeide :
„Toon mij den visch, dat ik oordeelen kan."
Hij sloeg 't deksel van den mand op en hoog
sprong het levende dier, en viel, den wijden bek
in ademsnood open, tegen den grond. Zich wringende in bochten, hersprong en herviel hij. Hij
mat meer dan de lengte van de uitgestrekte
armen eens mans, gemeten van de uiterste top
van middelvinger tot middelvinger, en zijn kop
was bijkans zoo groot als de breedte van een
mannenborst van schouder tot schouder. Als een
malienkolder was zijn sterk, geschubd lijf, en
zijn steert beukte tegen den vloer met het geweld van eenen hamer.
„Al sinds den morgen worstelt hij zoo met
den dood", sprak de visscher, „en ge moogt wel
een zwaard gebruiken, zoo ge hem wilt doen
sterven. Dat is voedsel voor u, bijlo ! gij kunt
er u aan vergasten."
Ze wendde haar trotsch gelaat naar hem, en
sprak :
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„Mijn is deze visch. Wat de prijs zij, ik zal er
u voor betalen. Of beter —" en ze opende haar
beurs. — 't Goud viel op de straat. „Dat is
voor u."
Zij kende zichzelve niet weder. Zij gevoelde
het, dat zij dezen visch moest bezitten. Niet
dong ze af, gelijk het hare gewoonte was. Het
geleek, of een stem in hare ziel haar dwong, zich
van de koninklijke spijs meester te maken , en
zij zelve besloot het wilde dier te dooden.
De koopman idroeg den visch binnen haar
keuken, en liet haar alleen. Niemand in de stad
had bemerkt, welk een kostbaarheid ze had gekocht.
De vrouwe van Stavoren nam een mes en
knielde neder. Ze wachtte niet, en sneed met
forsche rukken den kop af, en opende het lijf
terzijde. Toen tastte ze diep in 't smeuig vleesch
— haar vingers stieten tegen iets hards — ze
greep — In haar hand hield ze een ring — Ze
duizelde.
Het was de ring, dien ze in zee had geworpen...
Ze staarde ernaar in waanzinnigen angst. Ze
wilde iets roepen... ze wilde zich verbergen —
ze wilde den ring van zich werpen, doch deze
vrees was nog machtiger dan de vreeze des
doods, en ze moest zien naar het goud in hare
hand. Ze had den drang te vluchten, en huilende
liep ze naar buiten, op straat, waar de kinderen
speelden.
Het yolk stroomde toe en omringde haar. Geen
mensch naderde. — Ze stond alleen in den
wijden kring, met haar waanzin alleen.
„Help mij", kreet ze eindelijk in vertwijfe-
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ling. „Al mijn rijkdom voor wie me den ring
ontneemt."
Niemand had ontferming. Toen wilde ze den
ring van zich werpen. Het gelukte haar niet.
Machteloos was ze gelijk een bedelaar, want
haar rijkdom had geen waarde meer. Niemand
wilde haar bijstaan. Zij was vervloekt door haar
slechte daad.
Want van haar vijf schepen keerde er geen
weder in Stavoren. Ze wachtte in haar eenzaam
huis op hunne tij ding. Ze zag het licht rijzen,
het duister dalen, vele keeren. Als ze van straat
hoorde, dat er een zeil was, aan den horizon der
zee, liep ze naar de haven, en alleen stond ze.
Maar nimmer was het een schip van haar.
Men vertelt van de vrouwe van Stavoren, dat
haar geld slonk. Iederen dag kromde zich haar
rug meer. Een oud, hulpeloos vrouwtje werd ze,
met geel gerimpeld vel en met bevende handen.
Ze leunde op haar stok, als ze naar zee
zag. En dit was misschien wel haar vreeselijkste straf : dat ze hoopte op de terugkomst
der schepen.
Haar oude, moede oogen tuurden naar de eindelooze verte en de angst der verwachting omknelde haar keel als een strop. Iederen dag
strompelde ze naar haar huis, denkend : „Morgen zullen ze komen" —
En zoo gingen de dagen voorbij, tot er niets
meer was in haar woning. Ze verkocht haar
huis, en leefde voortaan in een krot. En toen
kwam het uur, dat haar laatste duit voor brood
was betaald.
Steunend op haar stok, en tastend — want
zoo goed als blind was ze — ging ze van huis tot
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huffs, bedelende om der barmhartigheid wille.
Ze klopte aan de huizen, de vrouwe van Stavoren. De deuren bleven voor haar gesloten, en
ze betwistte met hare zwakke, bevende vingers
den honden hun voedsel.

A. VAN COLLEM

A. VAN COLLEM

DE MAN MET DE SPADE
De avond valt, het wijde land wordt donker,
Maar in mijn doffe hersens brandt een licht,
Was het der zonne scheidende geflonker,
Die als een schat in mij gezonken ligt?
Ik zie mijn beeld zich aan mij openbaren,
Ilc zie mij bukken als een dampend beest,
Ik-zie mij spitten tusschen wonderbare
Kleurspelingen van een wegstervend feest.
Mijn handen zijn gemetseld aan de spade,
Daarmee sla ik den grond die openbreekt,
Mijn handen zijn twee sterke stalen bladen,
Met harde bulten die de zon niet weekt.
Ik kan met hen niet anders doen dan breken,
Wat zij aanvatten in hun hengsels, kraakt,
En nochtans zou ik willen dat zij leken
Zooals mijn hoofd, door iets zeer zachts geraakt.
Mijn hoofd, dat werd van morgen toegefluisterd,
Door een zeer milde stem die trok voorbij,
Ik heb aandachtiglijk in haar geluisterd,
Van haar muziek verbleef gezang tot mij.
Ik weet niet hoe dit werd, de om mij staande
Boomalleeen in haar wijde kom.
Zij waren alien eensklaps henen gaande.
En trokken op, ginds waar de verte glom.
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Ili keek hen na, ik trok niet met hen mede,
Ili stond gemetseld aan den harden grond,
En toch geleek het of ik werd vergleden,
En mij met hen in zaligheid beyond.
Mijn oude moede oogen werden levend,
Zij keken over tak en bladen uit,
Ili kuste deze en zij, antwoord gevend,
Waren als het zingen van een fluit.
1k zag mijn grove trekken zich ontspannen,
1k hoorde naar mijn keel een stil geklop,
1k was niet meer aan d'oude plek gebannen,
Daar was een teeder iets, dat nam mij op.
Dat liet mij spreuken van de bladen lezen,
Dat zei een vreugdewoord dicht aan mijn oor,
Het was alsof ik werd een menschenwezen
En 't oude leem van mijn bestaan verloor.
1k hoorde om mij heen de kleuren spelen,
Mijn goore looden handen werden licht,
1k wou de wolken aan den einder streelen,
1k werd als naar den hemel heengeticht.
Toen zag ik neer, ik stond nog bij de spade,
De beide voeten in den grond geplant,
Mijn handen overdwars en zwaar geladen ,
En boven mij was avondzonnebrand.

LOUIS MARIE ANNE COUPERUS

wend in 1863 'te 's , Gravenhage geboren en vertrok tien
jaar later met izijne ouders naar Indie, waar hij, to Batavia,
,gymnasiaal onderwijs ontving. In 1878 in Den Haag teruggekeerd, ^bezocht hij daar de hoogere burgerschool en
maakte op aandringen van szijn leeraar dr. Jan ten Brink,
die zijn buitengewonen aanleg voor literaire kunst had
opgemerkt, een bijzondere studie van Nederlandsche taal
en letterkunde, in welke vakken hij ook, na een uitste-

kend examen, het diploma voor middelbaar onderwijs verwierf, Als ,scheppend kunstenaar trad thij het eerst op met
een bundel gedichten „Een lent van vaerzen," die door een
tweeden bundel „Orchideeen gevolgd werd (1886), Zijn
eerste groote werk in proza — dat 'misschien ook als zijn
meesterwerk ibeschouwd moot worden — was Eline Vere,
een Haagsche roman, die het eerst als feuilleton in „Het
Vaderland" verscheen (1889), In 1890 verscheen in „De
Gids" zijn fatalistische novelle „Noodlot", die niet minder
algemeene lbelangstelling wekte en tot levendige discussies
tusschen voor- en tegenstanders aanleiding gaf, Vrij algemeen werd hij gerekend tot de zoogen, „Nieuwe-gidsschool" te behooren, ofschoon hij in werkelijkheid daarvan
nooit deel heeft uitgemaakt, Hoe hij over het optreden der
„tachtigers" oordeTelde, kan men (La, ,zien in zijn merkwaardigen roman Metamorphose (1897) die bovendien een autobiografisch karakter . draagt, Een volledige opsomming van
Couperus' werken szou een lijst vormen, te lang om hier op
te nemen, In de latere jaren heeft Couperus, ook onder
den invloed van zijn verblijf in het Zuiden, zijn schilderingen van modern-wereldsche omgeving en menschen
bijkans geregeld afgewisseld met de behandeling van an_
tieke en 'heidensche stof, aldus pogend in 'den blijen
natuurdrang der oudheid redding te vinden van den neerdrukkenden invloed van onzen Noorschen levensernst en
tobberijen, In een reeks van sonetten, welke zijn Dyonizos
voorafgaan, heeft 'hij dit zoeken duidelijk uitgesproken, en
zijn latere arbeid .heeft zich gestadig in die dubbele lijn
bewogen,
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ZONNEWERELDLENTE *)
ET was een dauwzuivere dageraad.
Hoop, lachende, ontwaakte en zag,
liggende aan den kartelrand van
den krater uit naar den dag,
die geboren werd en daagde aan
de dauwende luchten. De zonnewereld Zon
sloeg in een brallenden hemelbrand uit
aan de rozige vuuralpkimme en Hoop ontzette van zoo al-heilige blaking. De Zon, de
zelfzuivere Zon... wist zij niet, Hoop, dat de
zonnelingen, de zonnewereldlingen hem dachten
het heilige Licht zelve, dat hun iederen dag rees
en weer zwijmde... Aanbaden zij niet het heilige
Licht en baden zij niet den heiligen Zon aan?
— God van Goden ! aanbad Hoop. Algoed en
algouden licht ! Ontferm u eeuwig over Helios'
wereld? Over duizende goden heerscht Helios
en eeuwige nacht zoil zijn eeuwige dood ! God
van goden, moge eeuwig Helios heerschen in hel,
helder heil, en strdlen...
Hoop was een teerblank kind, en zij lachte
klaterend, nu zij zag, dat gesluimerd zij had
tusschen tallooze witte starbloemen. Glanzende
starrelden zij rondom Hoops heel blankbloote
meisjesleden en zij was tusschen de zilveren
blaadjes der bloemen, die spitsten met zilveren
straaltjes, bijna te teer een godin ; de bloemen
*) Hoofidstuk X van „De Zonen der Zon", uit „God en
Gorden", bij J, L, Veen te Amsterdam,
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TE teere dingen om goddelijk te zijn — op een

wereld door goden bewoond : doovende wereld
van doovende goden... Het was of het haarzelve
trof, want zij zag schuw naar den rijzenden
Zon, schuw in het rond over het schitterende
berglandschap, dat schakelde zijn nu schelle
toppen, tot ver, heel ver in lichtschemerig verschiet, koel gebaad in rozig dauwende sfeer, die
zweven bleef met blozende misten ; en het was
of Hoop zelve zich klein, teer en heel eenzaam
vond : kind van de bloemen, zuster van bloemen ;
in haar een bloemeziel : dat alles — van bloemen
— heel teer en heel nieuw op de harde vuurgoddelijke wereld van zon, waar zij gewoon was
Helios overheen ijlen te zien met zijn zonnerossen, in zijn wolk van zonnelingen, in zijne
omhelzing van heerlijke zonnevrouwen : een
goudene stormvlaag, die raasde voorbij en over
heen, over haar in bloemen wegduikende leden,
als zij bang was en heel diep wegdook... Nooit
door Helios opgelet, had zij hem heel lief, den
heerlijken held, en bad zij tot het eeuwige licht
of wat zij het eeuwige licht daar dacht — dat
hij heerschen mocht, en niet zoil tanen.
Nu look uit hare ligging zij op, en voortdwalende met dralenden en langzamen voet, zag zij
lachende om naar al wat zij achterliet : veld van
zilverstarrige bloemetjes, bloeiende aan den
kartelrand van den krater — de wijdste, de
diepste, de tot wereldkern toe rondgewentelde
kraterkrocht — vreemd, nieuw en frisch de
bloemen aan den boord van die blakend-sombere, altijd purper-gloeiende verschrikking... En
waar zij drukte haar voet, schoten snel en
schielijk de sterretjes op, en waar zij talmde,
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stond zij in een twin van bloemen : zij bloeiden
op zoo lange stelen omhoog, dat zij bijna haar
reikten tot de blanke borst : vuurlelien en zonnebloemen ; zij strekte hare hand uit en de bloemen schenen te willen schuilen in hare uitgespreide, kleine palm van zilverig godinnehandje ; groote, blanke klokken, wier stengelen
zich krinkelend mengelden, omstrengelden haar
al nu niet meer voort kunnende voeten, enkels, tot
ranke heupen toe, of ze haar blijde tegenhielden
en vingen in bloemenboei. Dan moest zij zich
bukken en van de lastige krinkels .ontdoen : zij
plukte de klokken, zij plukte de lelies en zonnebloemen, en alien wilden ze op haar boezem
sterven : zij hingen over naar haar hart. Maar
als er eene stierf, schoten er meerdere om haar
op, en zij was wel de godin van haar bloemen :
waar zij liep, bloeide het, en daar zij afdaalde
den krater, liet zij over het glinstergruis een
pad van bloemen achter, dat aan haar voetzool
ontglipte, bij elken teederen druk van haar teen.
Beneden haar smeulde het vuur... en zij verwonderde zich, dat zij de bloemen verwekte en
nieuwe dingen gaf aan de oude wereld, ook al
waren zij niet van waarde en al ware het weldadiger te doen opwaaien de tanende vlammen,
opdat Helios eeuwig zoll stralen... Wat achtte
hij de bloemen, die zij aan zijne wereld gaf !
Hij lette ze niet eens op... Zie, als een gouden
wolk, ontzettend en heerlijk, ging hij voorbij,
over haar hoofd — zij dook neer tusschen hare
eigen lelien — in een stralenden nevel, die hem
aan haar oog onttoog en zij zag de dolle koppen
van zijn zonerossen, een vleugelflits van hun
wieken, hun schichtigen blik... en stroomen de
Zelfkeur 15
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gouden haren van de stralende zonneschepsels,
die de lief de van Helios waren. Het wolkte, het
stroomde, het bliksemde, het ging voorbij in
den trillenden morgen, door den trillenden
ether, daar hoog, — trillende omdat de god had
willen doortrekken ether en morgen beiden...
Naar Hoop zag Helios niet om en niet neer, en
naar de bloemen evenmin. En toch — was het
vreemd, dat hij blind voor ze was, want sedert
Hoop was geboren, dwaalde zij veel, zacht zingerig rond aan de kraters, en de bloemen waren
wijde en zijde ontbloeid ; de rozeviammen geurden purperig, de vuurlelies zengden als zonnestralen... Maar juist, dacht Hoop, zoil om zoo
veel purper en goud Helios de bloemen niet opletten, ze verwarren met vlamrood en zonnegoud en over ze heen gaan... over ze heen gaan...
altijd... Een heel diepen zucht slaakte zij, zoo
diep, dat uit haar hart zij haar zucht voelde opstijgen als iets, dat leefde in haar ; een gewiekte
zucht, aan wien zij leven gaf, en omdat zij de
lippen even geopend hield, ontsnapte de gewiekte zucht in haar adem. En zij was heel verwonderd, want zij zag haren zucht fladderen op
twee wiekjes, heel teer, fladderen van hare lippen af... zich zetten even op een rozevlam naast
haar... weer fladderen naar een vuurlelie... wegfladderen ten laatste de van Helios gloeiende
morgenlucht in... En zij glimlachte nu, omdat
haar zucht, gewiekt, Helios nawiekte zwakjes...
ook al zouden de wiekjes nooit de razende zonrossen inhalen... En daarom, uit het diepste
harer ziel, zuchtte zij weer... en hare zucht ontsnapte als haar eerste zucht gewiekt aan hare
half geopende lippen... en fladderde weg... Nu,
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als een kind, kreeg zij pleizier in haar zacht
verdriet, dat drukte op haar godinnehartje en
met een glimlach zuchtte zij het weg, blies zij
het luchtiges weg en op haar speelschen adem
fladderden weg de gewiekte zuchtjes... Zij
dwarrelden om haar rond en ze vermaakten
haar zoo, dat zij neer was gevallen tusschen
haar bloemen — op een veld van zilveren sterretjes, tusschen de . stelen der zonnebloemen —
en dat zij ze maar blies, Helios' glorende lucht
in, — dat zij ze blies... tallooze... tallooze... Ze
fladderden om haar rond, zetten zich op een
rozeviam, vuurlelie... fladderden weg, maar zij
blies er zoo vele nu, dat ze waren als een wolk
rondom haar heen, een wolk van heel teere fladderingen wel vreemd en nieuw en klein en
broos voor de ontzettende wereld van vlam —
wereld van vlammezeeen en vlammeorkanen en
naar de vuuralpkimme toe wegvliedende vuurbergvluchten...
En haar verdriet, om Hoop heen, fladderde
licht op heel brooze wiekjes. Nu dwaalde zij
weer voort en waar zij een krater afdaalde, liet
zij de bloemen achter en fladderden om haar de
zuchtjes, en zij ging als op eigen pad, bewoog
zich in eigen atmosfeer, de kerndiepte of der
ontzettende zonnewereld. Zij zag om zich rond.
De krater was wijd, de wijdste, en breidde zich
uit met breede, kale en verkoolde valleien, waarin opstaken de strakke versteeningen, als afgebrokkelde muren, en het waren oorden van dood
en verlatenheid, sedert het heilige vuur, het
leven der zonnewereld, nog alleen maar rekte
aan de uiterste randen... Hier kwam Helios niet
en niemand zijner heerlijke zonnelingen : zij
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leefden in de sferen des vuurs, om het paleis
heen van vuur, daar waar de atmosfeer immer
gloorde van hun eigen schijn, daar waar de
vuurzeeen -zich wij de strekten en waar de
orkaan de zonvlammen opjoeg tot purper krullende ontzettingen, die sloegen den hoogen
hemel in. Hier was de zonnewereld gedoofd, bier
was zij vergaan : een vergane en verdoofde
wereld, regionen wel van Helios, maar verlaten,
en de gedoofde regionen, vale krater-valleien en
grauwe steenblokvelden strekten zich uit...
strekten zich uit... tot Hoop, uitziende, sidderde
om Helios, dien zij heel lief had... Zij talmde,
peinzende, in haar eigen tuin van lelies en fladderende zuchtjes : tuin, die om haar opbloeide,
waar zij trad... Zij zag naar boven, van waar
zij gekomen was... zij bespeurde haar bloemenspoor, vlammerood, vlammegeel, zilverwit : het
was of zij vlammen achterliet... Maar het waren
geen vlammen, het waren bloemen : een pad van
teer nieuw leven door regionen van den starren
dood en zelfs haar verdriet was geworden tot
teer leven van broos gevlerkte fladdering.
Zij blies de zuchtjes en zij hoorde ze zeggen :
— Wij zijn vlinders...
— Vlinders? vroeg Hoop. Wat zijn dat?
— Wij zijn de zuchten van je lippen en het
verlangen van je hart. Wij zijn de weemoed van
je ziel en de glimlach van je kindermond... Wij
worden tot vlinders, die fladderen en wij zijn
bezield als jezelve. Wij zijn alien heel teer en
broos. Wij zijn niets... Wij zijn niets dan zuchtjes... Helios' gloed verschroeit ons en als wij
geboren zijn van je lippen, sterven wij gauw
aan je voeten. Om ons vluchtige leven zijn wij
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weemoed en vreugde beiden, je eigen vreugde,
je eigen weemoed... Wij zijn uit je eigen ziel.
— En zoo ik je alien zond, o vlinders, o zuchten, Helios tegemoet?
— Fladderen zouden wij tot in zijn gloed,
maar verzengen zouden wij in zijn glorie... en
nauwelijks trilling van ZIJN gouden ether, van
zijn gouden luchtgolven zouden wij met ONZE
wiekjes geven, Hoop...
— Helios... ! mijmerde Hoop.
— Hoop, moeten wij opgaan, om aan Helios
je verlangen to brengen?
— Helios, zoon van Helios... helle Helios! !
zuchtte Hoop.
Hare zuchten, als vlinders, plots, fladderden
op. Zij volgde ze met de oogen een oogenblik,
maar zij verloren zich hoog,. heel hoog... daar,
waar het azuur van het midden des dags weerkaatste als in welvende spiegels den weerschijn
der schittering, die schoot uit de intensere verhitting der hallen van Helios : een lichtende wolk
alleen lag er in dat luchtblauw, drijvende een
eiland blank : de weide der zonnerossen... En
Hoops vlinderende zuchten stegen... zij stegen
en stegen... zij daalden niet weer...
— Helios ! murmelde Hoop.
De wolk der vlinders dwarrelde op, witte
nevel, en verdween in het blauwe.
Hoop weende en onder hare tranen richtten de
dorstige bloemen zich op. En zij ging voort ; de
bloemen volgden haar, omdat zij ontloken onder
haar tred. Zij daalde den krater dieper af en
haar eigen onbewustheid leidde haar...
— Waar dwaal ik heen? vroeg zij zich af.
Waar dwaal ik af? Als al mijn zuchten en mijn
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vlinders gaan naar Helios toe, waarom hel ik
dan hierheen, dit heillooze pad naar beneden,
in stee van heel hoog te stijgen, tot het heil van
Helios en zijn hal toe? Zoo ik mij mengde in
zijn zonnelingen en hij verzengde mij samen
met haar, wie in den grooten gloed zoil het zien?
Vuurzonen zoil ik niet Helios baren, maar bloemendochteren, als ik zelve eene, zoil ik doen opbloeien rondom hem heen ! 0, als mijn lijf
brandt naar hem, wat talm ik dan om te stijgen... ! Wat daal integendeel ik hierheen, in de
zwarte spelonken dieper! De donkere kloven
splijten grijnzende op en ze glinsteren van een
vreemd gruis ! Wat dwingt mij naar beneden?
Ben ik niet een godin, Hoop, heerlijke dochter
van het heilige Licht en weldadige Nacht en
gaven heilige vader en weldadige moeder niet de
bloemen, aan mij alleen ! Als ik niet wil naar
Omlaag, wie wil mij er heen? Als mijn zuchten
wellen mijn ziel uit in wolken van vlinders naar
zaligheid toe van Helios, welke onzichtbare vinger dwingt met weeken druk mij weg en drijft
van de randen der zonnekraters mij heen...?
Vader, zijt gij het? Moeder, gij ? Als Helios,
vader, uw zoon is, is, moeder, dan der zonnewereld diepe binnenduisternis uit u? Wat wilt
gij van uw kind? Waar drijft gij heen uw dochter? Waar dringt gij Hoop heen? Als zij hellende paden wil op, waarom moet zij dan hellende
paden neer...? 0, zoo niet mijn bloemen overal
aan mijn voet ontbloeiden, en zoo ik zelve niet de
lente ware, angstigen zoude ik om zoo diepe
krochten ! Ik ben een godin, maar ik blijf een
kind en ik heb het licht lief en niet duistere afschuw ! En toch, weldadige moeder, is uw duis-
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ternis de schoot van het goede? Maar is de diepte der zonnewereld weldadig of is zij den lichtgoden boos? Zijn de lichtgoden oppermachtig,
zijn eeuwig zij alleen... of zijn er andere goden
ook... ? Weldadige moeder, o Nacht, uit uw
diepen starrenschoot wordt het al geboren !
Laas, mijn vlinders dalen niet terug! Laas, zij
verschroeien in Helios' gloed... ! Ik daal, ik daal :
mijn tranen zijn als de dauw, moeder, als uw
tranen zehfe, geplengd om iederen nieuwen
dageraad, en ik daal, ik daal... Mijn voet treedt
sneller dan mijn ziel... Mijn ziel, o, volgt mijn
voet... en de bloemen volgen hen beiden ! Zie,
van heel boven den kraterrand slingert zich
mijn bloemige pad, dat ik liet ! 1k ben de Lente,
ik ben de Lente ! Licht, ik ben de Lente, o vader
0, Nacht, moeder, ik ben de Lente ! De krater
glooit naar beneden, nu met vallei na vallei van
bloemen ! Rozevlammen, vuurlelies ! Wemeling
van blinkende sterreliefjes ! 1k ben de Lente, de
snelle Lente ! Gedurende enkele tijdlengten,
,sneller dan het blikken der oogen en het beven
der wimpers, zijn breed onder mijn onwilligen
tred de bloemvalleien geglooid! Mijn adem is
een zoele bries, weldadiger dan vuurorkanen en
de Lente ben ik, de Lente... 0, bloemen, BEWUST
word ik mij wie ik ben... !
Hoog hief Hoop op de blijde armen, en haar
lach heerlijkte langs de bloemevalleien, als
sehoot zij een eigen zonneschijn uit, zachter
dan Helios' schroeigloed. Hare blanke godinnelichaam parelde in haar eigen glans en hare
kinderjeugd baadde in den rozigen dauw. De
dauw dropte uit den ether : blijde moedertranen
an zoo blinkend heerlijke dochter : de dageraad
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sprenkelde frischte in een zegenenden dauwregen neer. Het weefde frischheid door de welvende lucht heen en weer en het azuur glansde
vocht. bangs de rossige zonnekorsten sijpelde
zilverig de vloeting van dauw en het doovende
zonnevuur rilde scharlaken dof door een watering heen... De dauw ruischte, de dauw regende
den eersten regen omneer. Maar nu Hoop, bloemen wekkende under haar tred, lager daalde en
weer lager, en maar even marde, snelde een
beek haar vooruit en murmelde... Zij lachte, omdat zij niet dadelijk begreep, wat ze ruischte.
— Wat? vroeg zij, zich nijgende neer. Water
ben j e en sneller dan ik ?
Het water snelde vooruit... Zij wilde het
speelsch inhalen, en zij lachte, om haar spel :
zij lachte omdat het niet lukte : al de bloemen,
die schoten uit aan haar pad, hielden tegen haar
blinkende voetjes. Lange lianen omkronkelden
haar met armen verliefd en hoe vlug ze ook zich
bevrijdde uit haar boeien, het beekje schoot
sneller omlaag, het liet zich vallen van een verkolende zonnekorst, stortte diep neer, in een
ruischende plas, vloeide verder en Hoop volgde,
lachende... Het was of het speelsche water murmelde, spottende steeds, omdat Hoop niet verstond en achterbleef om hare bloemen.
— Wat? vroeg Hoop. Wat? Water? Ja, ik
weet, je bent water... Wacht mij dan, wacht mij
dan, o witzilveren water...
Zij waadde het water door en zag om, verschrikt : witte bloemen liet op het water zij
achter, of zij neervielen van haar nu ijlenden
hiel, en groote, groene blaren schoten op, vochtige varen, riet, fiere lisch... Dat hield haar
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zeer hinderend tegen :. hoe ongeduldig ook, kon
zij maar nooit het water, dat nu daalde in dal
na dal, inhalen...
Plotseling bleef zij staren met een angstigen
schok en zag zij de diepte in...
Want het snelle water, zelve verschrikt, had
zich vallen laten, niet meester meer van- zijn
vaart...
Het viel...
Het viel in een ijldunnen straal van waterval diep, heel diep, in zoo diepe krocht neer,
dat Hoop het van zilver zag idonker, zwart
water worden... een troebele borreling nog, verder niets...
- Waar is het heen? dacht Hoop.
En zij bukte zich over de krocht, beklagende
het blij dartele water, vergaan waar wist zij
niet heen.
Plotseling hoorde zij het murmelen.
En het murmelde als weende het.
- Witzilveren water ! riep Hoop. Wat ween
en weeklaag je daar beneen?
Het nu zwarte water scheen een snik te slaken, omdat het Hoop had verlaten te snel.
Hoop tusschen hare bloemen, tuin geelgoud en
blank.
En zij zuchtte om het arme water : hare witte
vlinders daalden neer...
Zij wrong zelfs de handen in droef verdriet
en om hare beweging braken er blanke en goudgele bloemen enkele of en dwarrelden week in
den afgrond...
Zij boog en zag in de donkere krocht. Neen,
het dartele water zotl nimmer meer stijgen,
zilver opwarende als vlam waarde goud. Viam
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wiekte op, water vloot neer, hooger de een
steeds, lager het ander.
Vlam hief op scharlaken vlerken zich hoog ,
met zilveren voeten liep water snel af. Vlam
rekte tot Helios toe en raasde rood om hem
rond ; Hoops zilveren water van morgendauw
en van dageraad was gestort waar het eeuwig
verloren scheen.
— 0, Heilige Licht ! riep Hoop nu. Weldadige Nacht, hoe slecht achtte uw kind op uw
gaven ! Haar snelle beekje heeft zij al niet
meer ! Haar heerlijke water heeft zij verloren !
Hier, op de nog rookende korsten der zon zal

weidra sissend verdampen wat achterbleef, wat
nog achter Hoop met zilveren voetjes blijft
loopen... ! Zilveren water, vloeit ge dan altijd
achter Hoop aan en stort ge u ALTIJD verschrikt
naar omlaag! ? Toch... toch schijnt mij mijn
beekje verloren ! Verdampen zal het dra en
verdrogen...
Zij knielde in haar bloemen aan den kraterbalg en peilde met angstigen blik de krocht.
Die schoot zwart naar omlaag en verloor zich
in nacht. Maar omdat Hoop lang neerblikte,
onderscheidde zij eindelijk : donkere valleien,
die doken naar diep duistere kimmen toe :
onderzonne-aardsche horizonnen, sombere einders onheilig, of de zonnewereldvalleien, den
krater af, gloeiden en glansden wijder en
wijder, steenkoolzwart en nachtdonker, naar
eindeloos diepe duisternis...
Want de zwarte rotsvalleien glinsterden van
gruis... Het was of het gruis de zwarte duisternis verlichtte, als ruizelde het gruis van
licht in duizend kleine zonnetjes, hier en daar...
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Dat gaf een schemering van zwart goud en
Hoop, uitziende naar haar zilveren water en
wringende de handen er om; zag:
Een schaduw, ontzaglijk en duister, gezegen
in zijn eene schermwiek, als ware het in scheeve
wieg en wringende de eigen klauwende handen
wanhopig in wrok : zoo somber van wraakwil
en zondebezinning was zijn blik onwrikbaar
geschroefd voor zich uit, dat hij niet zag het
water, dat neerzeeg..., Hoops zuchten, die
neervlinderden zachtjes... en de drie, vier
bloemen gebroken... tot de droppelen, de vlinders, de bloemen door den straal van zijn blik
heen wegvielen aan zijn nervig gekrampten
voet... en hij opzag... Handen wringende, zag
hij hoog boven zich handen wringende Hoop en
zijn booze oogen ontmoetten haar oogen van
angst. Zij herkende hem en deinsde terug.
— Glorieduistere Lucifer ! riep zij uit.
Hij zeide niets...
Zijn oogen, als kolen, brandden naar boven
toe.
Maar zij verwon haar schrik, boog zich over
de krocht en herhaalde met heldere stem :
— Glorieduistere Lucifer... o zeg mij, waar
liep mijn beekj e heen?
• Het spoelt aan mijn voeten, zeide hij ; o,
Hoop, wat is dat zoo koel?
— Het is water en het liep mij vooruit,
dartel, en niet wetende waar het neer zoll
shorten.
— En wat fladdert, Hoop, om mij rond en
sterft neer op mijn hand?
— Het zijn mijn zuchten, Lucifer, die welden
om het water, dat ik verloor, en zij wierden tot
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witte vlinders en zij fladderen, met vleugeltjes...
— Drie bloemen liggen in het water neer...
— Zij knakten de stengelen af en dwarrelden neer...
— 0 Hoop !
— Glorieduistere Lucifer... zeg, komt mijn
beekje niet meer tot mij op? 1k ben de Lente
en noode mis ik mijn witzilveren water, dat
ruischend stroomde van regen en dauw...
Mijne ouders zullen mij toornen ! Ili ben de
Lente, Lucifer : waar ik loop, bloeit de nude
vlamwereld uit in een nieuwe wereld van lieflijke bloemen : geurige bloemvalleien glooien
het vale kraterdal af, waar ik daalde in den
dauwenden dageraad, roodrozig van Helios, van
Helios' glorie... 1k ben de Lente, en ik werd
mij BEWUST, dezen dag ! Maar mijn gaven achtte
ik niet en toornen zullen mijn ouders mij ! 0
Lucifer, keert niet mijn beekje terug?
— Helaas, zoete Hoop, lieflijke Lente...
wring niet de handen meer om je witzilveren
water ; morgen, uit verschen dauw, frisschen
regen, spoelt weer witzilveren water speelsch
voor je uit... Je gaven warden je iederen dag
gegeven ! Maar wie, zoete Hoop, lieflijke Lente,
geeft mij mijn gaven terug en schenkt mij terug
mijn schitterend licht...
— Zoo je oprijst, o Lucifer, uit zoo donkere
schaduw... !
— Laat mij liggen... Hier zin ik op zonde,
hier werk ik mijn wraak... Hier in mijn diepste
krochten van duisternis, weet ik, dat ik Helios
haat !
— 0 Lucifer, haat niet Helios ! Helaas... hij
heerscht op zijn doovende zon !
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— Hij is licht, hij, zoon van Helia, lichter
dan ik, zoon van het Licht en starreschitterende Nacht...
— 0, Lucifer, mijn broeder, luister ! Haat
niet Helios : heb hem lief, als ik lief hem heb!
Hebben wij beiden hem lief ! 0, Lucifer, heerlijk
is Helios, maar in de kraters van zijn zonnewereld is alle zijn vuur verdoofd en alleen aan
de uiteiste randen laaien de laatste viammen...
— In Helios' diepste duisternis leef ik verscholen... een schelm gelijk sluip ik slechts
naar omhoog uit mijn schuilhoek... en zijn
schitterende zalen zijn mij nijdig gesloten en
laaien toe, als ik nader in duisteren nood.
Naderde ik niet Helios met broederlijk harte
en verstiet hij mij niet meedoogenloos? Steigerde hij niet, aan de stevige strengen, zijn
zonneros over mij op, opdat de stralende hoeven mij zouden verpletteren? Worstelde ik
niet, drie zonstonden lang, met Helios aan den
grijnsgruwelijken rand van zijn krater? Even
krachtig was Helios als ik en niet bogen zijn
blonde spieren toe aan mijn donkere armen...
Praler en braller is Helios, maar held is hij en
zoon van den Zon ! Maar... zoon is hij niet
van mijn starmoeder Nacht en waarom erfde
hij, wat eens mijn deel was? Wat wappert hem
een vonk aan het voorhoofd en wat duister ik
weg, ook al borg ik een vonk in mijn hart?
— Maar leef nu hoog op, broeder Lucifer... !
— Wat zal ik hoog leven, o Hoop, als ik laag
wegdonker in wanhoop?
— Maar ben a dan niet tot je neer gedaald?
0, wanhopende broeder Lucifer, is het een zuster niet, Hoop, die tot je neer helt en verheldert

238

COUPERUS

haar glimlach niet je duisteren glans ! Ik ben
Hoop, o Lucifer, ik ben de Lente ! 0, duistere
krochten, diepe donkerte van doovende kraters
...ik werd mij heerlijk bewust, wie ik ben !
Lucifer, ik daal neer ! Zie, mijn voet zoekt nu
rotspad na rotspad, steil, en ik volg zelve den
val van mijn witzilveren water... Ik zie het...
het viel aan je voeten en spoelt tot een zuiver
meer naar tomlaag... Ili ben Hoop, ik 'ben de
Lente ! Lucifer, ik daal neer ! Lager en lager
daalt Hoop den kolenden kraterwand af, en
Hoop is de Lente en de Liefde en Moeder zal zij
zijn van wat wordt...
Hij rees plots op en zijn vlerkwiek schaduwde breed.
— Hoop? Lente? Wie dalen tot Lucifer neer!
En wat wil Hoop bij wanhoop, en Lente in
kraterkrocht, en wat wil Liefde bij Haat...?
- • Ili ben de Lente, ik ben Hoop! Ili ben
godin en heerlijke gaven gaven mij moeder en
vader mee, 'heilige Licht en weldadige Nacht!
Zie, waar ik daalde, liet ik een spoor van
duizende sterreliefjes langs den rotsigen wand
en mijn bloemen stralen als licht al! Ili ben de
Lente : Lucifer, kom ! Groot ben je en ik ben
klein ; held ben je, kind ik, maar kind en klein
ben ik godin als jij god bent en ik ben de
Lente, ik ben Hoop! Neem je klauwende hand
mijn vingers vast en voere 1K je door je eigen
duisternis voort! Ili ben de Lente, ik ben Hoop!
Gaan wij... samen... volgen wij mijn witzilveren water... Zie, rozevlammen en lelies van
vuur schieten omhoog... en zengen niet meer,
omdat zij je al lief hebben, Lucifer ! Zij bloeien
je toe, als zij je toebloeiden eerst, maar zij
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verschroeien niet meer, nu zij vertrouwen en
niet verschrikken, de bloemen teer, voor wat
schriklijk haar eerst scheen to dreigen ! Ik ben
Hoop en mijn water koelde je al de brandende
voeten... Schep in je hand mijn water en koel
je zoo heete keel... Licht is geen vuur ! Brand
is geen glorie! Zonwereld is geen lichteeuwigheid ! Helios wordt nooit Lucifer ! Schep mijn
water en koel je de ziel! Werk geen wraak, zin
niet op zonde! 1k ben de Lente, ik ben Hoop!
Zie... IK voer je voort... Lucifer, en voor mijn
gebaar wijken de wreede rotswanden weg en
klieven wijder de kloven open... Mos woekert
groengoud en zwavelgeel... aan mijn zwellend
meer waaieren de varens warrelende op... tusschen de openklievende kloven bruischen struik
en struweel naar boven ! Bladeren, ontplooit,
knoppen, ontluikt ! Heilige boomers, schiet heerlijk hoog op! 1k ben de Lente, ik ben kind van
het Licht : Vader gaf eigen glans mij : glans,
wees mijn eigen zonneschijn ! Duistere wereld,
breek open ! Zonkern, barst! 1k ben de Lente,
ik ben aller Hoop! Zie... Lucifer... wijd...
wijd... vluchten mijn groene valleien ver... het
dauwvochtige blauw van de lucht welft zich
eindeloos en mijn moeders milde tranen besproeien ons blijde... De groene bosschen glanzen hun verwonderde wereld al uit tot waar
mijn water zal zijn de zee! Boven aan zijn
zonnekrater taant Helios' gloed : hier beziel ik
zijn dood tot weelde van woud, tot nieuw
leven, tot nieuwe wereld! Woud, waar ik ga,
zullen weelderen mijn bloemen ! Zuchtjes, weest
blijde vlinders ! Zondraken en vurige slangen,
verwekt edeler gediert in mijn wouden en gij,
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onterf den, duisterlingen, die ik dwalen zie,
heerlijk verwonderd, langs mijn bloemewei
naar mijn boomwouden toe, schijne IK in uw
ziel ! Zint geen zonde, werkt geen wraak ! Hoop,
ben ik Lente tot u gedaald ! Ik ben de Lente, ik
ben de Lente ; ik zal liefdemoeder zijn van wat
wordt ! ! Heilige ouders, IK BEN MIJ BEWUST ! !
In den van Helios blakenden middag was opgebroken geheel de zonkern breed en het woud
weelderde van heel diep uit naar boven... Uit
de krocht langs de valleien van bloemen liepen
de hooge boomen trotsch op als haastten zij zich
to overbreiden met hun breed takkengebaar alle
versteening en alle verkoling, waar onder de
bloemen nu glinsterde het gruis...
Maar — keten van verbrande kasteelen —
ijlden boven de, tragischen gloed afstralende,
gebergtekammen roodrookig naar de vuuralpkimme en Helios' hal heerlijkte als een heilige
tempel toe naar het blakende blauw van de
lucht, waarin wemelde de zonneweide,
Goudwolkige zweving van neveleiland —
eenige wolk in het wolkloos azuur...
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HENRI DEKKING,

.g.
geboren 13 'December 1874 to Rotterdam, Journalist, Sinds
1 December 1892 'verbonden aan het Rotterdamsch
Nieuwsblad, in 't ibijzonder voor de rubriek kunst.
Schreef vier romans: Getroffenen, (1904), Winterkoninkje (1906), Op Dwaalwegen (1907), De Glazen Graaf
(1912), terwijl er dit jaar (1918) een nieuwe roman van
hem verschijnen zal,
Schreef tooneelwerken: Groote Dagen en Het Gouden

Kuiken, door het Rotterdamsch Tooneel in 1901 en in 1904
vertoond, en „Kwakzaluers" in 1917 door de Koninklijke
Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel" opgevoerd. Voltooide in 1918 een nieuw tooneelwerk „Stadhuis".
Hij schreef tal van schetsen en critisehe opstellen in De
Nieuwe Gids, Elsevier's M.aandschrift, Groot Nederland,
het weekblad De Amsterdammer, enz,
Henri Dekking heeit ook als voordrachtkunstenaar met
eigen en door hem vertaald of ook oorspronkelijk werk
(Ibsen, Bjornson, Edmond Rostand, Victor Hugo, Shakespeare, Maeterlinck, Hauptmann, mevr. Simons-Mees) een
groote reputatie door het geheele land.

HENRI DEKKING

EEN BELANGRIJKE MORGEN IN HET
SLOP. UIT DEN ROMAN „WINTERKONINKJE" 1)
N 't slop beneden had vandaag 't
buurtleven een triest en belangrijk
doel : het boeltje van de Bertolds
stond op straat.
Mannen vanwege . den huisbaas
waren 's morgens al voor dag en Fdauw gekomen
en hadden het schamele bezit van onze .buren
hardhandig uitgedragen, tot aan den muur van

het feestgebouw, waartegen zij het deden aanleunen.
Daar stond het : een griezelige hoop armeluisellende, alles uit kleur en lijn gezArkt , wat stoelen, wat beddegoed, een kastje, een potkachel,
een tafel, wat klein gerei in manden en kisten
open — 't leek nog met eenig overleg gestapeld :
het tafelblad dekte 't beddegoed en een stukkend
kleed overspreidde, wat roesten kon, tegen de
lauwe regendreiging in ochtenduren. Een groote
stoel, gemakkelijk van rugleun en armsteunsels,
paste in de stapeling niet en stolid op zij, met
gebloemd trijp in valen kleur, een stuk verziekte weelde, naast het louter doodarme en verkrengde kamerrommeltje.
Z6(5 had ik het zien staan in den groezeligen
lichtloozen ochtend, toen ik het gordijn kwam
1)

bij W. L. en J. Brusse te Rotterdam.
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ophalen en verschrikt had ik het de kamer ingeroepen :
— Het boeltje van de Bertolds staat op
straat !
Het was het ontwaken geweest in alle bewoningen van het slop en met bedrukte stemmen
hadden de menschen 't mekaar gezegd, als het
noodlot dat alien boven 't hoofd hing en wel eens
over hen komen zou.
Grootmoeder was er voor uit bed gegaan en
naast me, in het witte slaapjak, het bleeke hoofd
in de omzwachteling van nachtmuts, stand ze 't
mee aan te kijken.
— Tobbers, sprak ze... wat mot er nou met
ze, och och...
Ze had het gauw overzien en ze zei, ontstemd,
niet te begrijpen wat ik nog zoo lang te spionnen had. 1k bleef kijken, angstig gegrepen.
Het was de potkachel. Die stond met het verokerde van zijn vuurbol, vol harde nijdige krassen : een slip van een laken was er overheengezwierd en er stonden kleedjes en stukjes mat
tegen, waarmee hij een menschje leek, een
triomfantelijk duivelachtig menschje, met een
verwrongen dreigsmoel, dragende een honenden voddentooi, hem door saters omgehangen.
Ili kon er het oog niet afkrijgen, het was benauwend. En al meer wezenlijk, hoe meer ik
keek, zag ik het grillige monstertje opduiken
uit het vormlooze meubeltuig.
Tot zich, gelukkig, enkele buurtjes bij het
zootje kwamen plaatsen, mij het gezicht erop
ontnemend.
Zij bekeken het taxeerend en praatten met
stille stemmen, slap gebarend en met gezichten
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vol onnoozele meewarigheid. Zij gingen, en er
kwamen weer anderen, maar het bezit der Bertolds bleef in marktbelangstelling den langen
morgen lang. Ik zag ook de jongens van Van
Rede komen en den gemakkelijken stoel verzetten, waarin zij dan neervielen met grove spotsnuiten : 't Zit warmpies... !
Maar uit veilige vensterhoogten kwam protesteerend geroep : Blijft er nou af... lamme
kerels... is 't al niet ongelukkig genoeg... mot
't nog kapot óók...
Ze hadden lets nij digs teruggeschreeuwd,
maar ze waxen toch afgedropen.
En Treesje, met haar gelaten, naaimachinezwoegenden, vader was er langs gegaan zonder
kijken, boos en voornaam : Zij hadden 's morgens al die herrie op him trap gehad! Van
Galen, voor hij naar de Goudsche markt ging,
was er even bij gaan staan, als voor iets heel
wonderlijks, zacht zijn hoofd schuddend, oclioch. Maar toen een buurtje hem had aangesproken was hij weggeslenterd.
Er kwamen ook lui van buiten 't slop, die gehoord hadden van 't geval, lui die je nooit bij
ons zag, of er moest moord geroepen worden, en
dan achter de politie aan.
Uit de opgeschoven vensters rondom bungelden telken's vrouwenhoofden uit, snel doorgeduwd om poolshoogte to nemen en als er niets
nieuws gekomen was, maar weer ingetrokken.
Winterkoninkj es moeder echter hing den heelen
ochtend, geduldig-genietend, 't venster uit.
De Bertolds zelven bleven onzichtbaar. De
buren vertelden mekaar hoe 't met hen gegaan
was : zij hadden 't gedoe der plunderende man-
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nen sprakeloos aangekeken —het lang bedreigde gekomen — en toen alles eraf was, moesten
zij de kamer uit en de mannen hadden achter
hen de deur gesloten. Als met vast voornemen
waren zij de trap afgegaan en het slop uit, hun
bezittingen latend. En die dat vertelden hadden
nu geen woord van hardheid voor de meest gesmade bewoners van ons slop. 't Was zoo sneu.
Ili had vacantie. Veertien dagen voor 't examen kreeg ik verlof om rustig thuis te studeeren, dat was zoo gewoonte. Dezen morgen haalde ik beneden mijn boeken, om grootmoeder te
plezieren, die onder den indruk was van de
ramp der Bertolds en behoefte had aan wat
aanspraak. Zij zou muisstil zijn, beloofde zij.
Voor 't raam zat ik, maar, met mijn schrift op
mijn hand, was al mijn aandacht voor 't vaag
en timide burengedoe om het inboedeltje.
Bij 't klimmen van den dag, was toch het
zonnetje doorgebroken en dat glansde heel innig
iets van zijn weelde neer door de spleet der
muren. Toen werd dat daar beneden al hulpeloozer van schijn en 't leek me steeds 'neer een
te worden met den verschoten muur van het
feestgebouw. 't Was of 't daar hoorde al. Het
potkacheltje alleen bleef er staan, het duiveltje,
en ik zag het smoelen trekken tegen de zonnestreep, grijnzen om het ongeluk van zijn meesters, gemeen en hatelijk grijnzen, met zijn wijnrooden kop, het beest. 't Was benauwend.
En plotseling zag ik vrouw Bertold komen bij
haar bezit. De buren weken en lieten het gammele vrouwtj e, dat het hoof d trotscher droeg
en breeder uit haar rokkenzwier hield dan een
hunner, ruim plaats. Zij verschoof een en ander,
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met voorzichtige hand, voi zorg, sprakeloos.
Ik zei 't grootmoeder en die had d.adelijk het
hoofd buiten, als lang bedacht iets dat zij nu
onverwijld ging doen. Kom even boven juffrouw... Juffrouw Bertold, kom even boven...
en drink een kopje troost mee...
Die wilde wel : met alle plezier, zeide ze, en
de buurvrouwen benijdden 't ons.
Toen zat ze even later aan onze tafel, het
hoofd aldoor in schuddende beweging, de oogen
zonder rust, een zenuwen. Ze praatte ihoogstemmig, rad, met veel meer Fransch dan anders, en
de verwonderlijke dingen die ze zei, kwamen
er met volkomen zekerheid uit :
Och 't is niet z(56 erg, babbelde zij naar
grootmoeders meewarig gezicht... Je zult altijd
zien, als de nood het hoogste is... komt er
avans... We hebben 't nooit gewild, maar nu
zijn wij verplicht, ja, om onze vele connecties to
raadplegen... 0, we hebben een massa goeie
vrinden... bier in de deftige buurten... Ook
familie van mijn kant... daar we ons nooit mee
bemoeid hebben,... omdat onze situatie niet zoo
plaisant was... maar, mon dieu... nu mast het...
en dat heb ik gisteravond tegen Bertold gezegd... Allons, hij had er bezwaar tegen... maar
wij hebben een plan de campagne gemaakt... en
vanmorgen zijn wij dadelijk en route gegaan...
hij naar zijn amices,... ik naar mijn connecties... Een van mijn oudste vriendinnen, waar
'k mee op kostschool ben geweest, woont aan de
Westerhaven... een hotel van een huffs, magni-.
fique... de dienstbode was heel vriendelijk,...
maar mevrouw was op reis... logeeren bij... bij
nog een nicht van me in Brussel... enorm... dus
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dat trof ik niet... En toen bedacht ik dat het
eigenlijk nog geen visite-uur was... Bertold kale
zich beter op dit uur presenteeren bij zijn
amices, op de kantoren... Ili zal nu maar wachten tot twaalf uur... dan meet ik bij een dame
zijn, waar 'k in Parijs dikwijls mee heb geconverseerd... allons, en nog meer adressen.
— Zal ik u een boterham snijjen? vroeg
Grootmoeder, die geluisterd had en niet begreep.
— Als ik u niet derengeer... heel graag...
snapte vrouw Bertold door : — ik heb nog geen
tijd voor dejeuner gehad... o, wij zijn nu uit
de miserem
De warme koffie had haar goed gedaan, prettig schoof ze op haar stoel in — en ze praatte
maar, praatte, z(56 in haar fantazie rakend, dat
ze de twee dikke boterhammen die Grootmoeder
op tafel voor haar legde, niet scheen te zien.
Van het succes dat zij en Bertold wel zouden
hebben bij hun vrienden, nu zij eenmaal besloten hadden hun hulp te gaan vragen ; ze moesten
stellig kiezen straks wat ze zouden accepteeren,
het liefst werd zij nu maar in staat gesteld Rotterdam uit te gaan : — want je hecht wel aan je
stad... o zeker, Rotterdam heeft veel charmants,
...maar het liefst had ik nu maar dat Bertold
een positie in Den Haag kreeg... hij kent den
directeur van de bijbank speciaal... een schoolvriend van hem... en da's een zwager van de
referendaris van kolonien... Bertold spreekt zijn
talen excellent, hij correspondeert er in als de
beste... Ah, ze zullen ons zeker helpen... en als
we eenmaal en cheval zijn... ah, dan maken we
wel carrierem
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— Vergeet u je boterham niet, noodde grootmoeder.
— 0 ja, merci... en als we dan later in Den
Haag wonen... mag u komen logeeren, hOOr : u
en uw student... een chique beschaafd jongmensch is ie... en dan gaan we naar Scheveningen... ah, midden in de monde... in het seizoen...
elegante toilettes...
Ze beet in het brood en nu wist ze wel de
behoefte van haar uitgevast lijf : zoo gulzig at
ze, met diepe schrokkige beten, dat ze zelfs vergat haar altoos gehandhaafde fatsoensmaniertjes, dat ze hapte en slokte als een vraatziek
beest.
Grootmoeder sneed er haar nog twee en
schonk de leege koffiekom weer vol...
Toen 't op was, zuchtte vrouw Bertold diep
en nu scheen de loome voldoening van haar bevredigd- lichaam hare zenuwen to bedwingen,
want ze viel slap terug in haar stoel. Op haar
onthutst gezicht gingen de rimpels vasttrekken
en haar dunne mondlijn zonk neerwaarts. Maar
't duurde even. Want dan sprong ze op, een
levendigheid wederom — Ah, laat ik mijn tijd
niet verpraten, parbleu, 't is zeker al twaalf uur
gepasseerd... j a ?... u pardonneert me... maar ik
mag mijn besognes niet vergeten... ik moet nog
v6Or drieen vijf visites maken,... de dames zijn
na drieen meestal uit... ik ben wat gepresseerd
...tot straks hoop ik... au revoir.
— 1k hoop dat u alles lukt wat u onderneemt,
wenschte Grootmoeder.
- Ah, merci, merci... ik ga vol courage...
we brengen goed nieuws mee... we hebben een
goeien dag... we maken avans... adieu, adieu...
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En met een zwierige buiging had ze ons
beiden gegroet en kittig was ze de kamer afgedribbeld, eer eigenlijk Grootmoeder en ik begrepen hadden...
Toen ik neerkeek in het slop, zag ik haar al
niet meer.
Later in den middag — ach, van studeeren
kwam weer niet veel : zoo praatte mij elke graag
aanvaarde afleiding 't gebrek aan studielust
goed — zag ik Winterkoninkje in den kring
der buren beneden meekijken. En even moest ik
weg. Grootmoeder vond het goed : niet al to
lang achter elkaar studeeren, er moet wat verpoozen tusschen.
Toen ik Winterkoninkje aansprak, zoo losjes
weg :
— Wel kom iij je ook 'ris vertoonen? — zag
ik in haar oogen iets vreemds — 't leek misgezien en ik ontgaf het me : — iets zeker-vankijken en iets oud-bewust, dat daar niet was,
vroeger. Haar stem ook leek van klank veranderd, ouder, sterker, maar ook hooger en blij —
het Wm toch niet?
— 't Is naar, he ! vond ze.
— 0, 't is vreeselijk, waar moeten ze nu
naar toe... Gemeen van zoo'n huisbaas...
— Een kerel zonder hart, zei Winterkoninkje.
— Gemeen, gemeen... de vent mot ook leven,
meende haar vader... als alle huurders maar
zeien : de lamp staat voorover, waar most dat
heen? Kon die z'n keel wel an de kapstok hangen...
— En z'n eigen d'r bij, sprak de stille moeder
van Trees. Meer zei ze niet en gauw was ze al
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weg, den praat-kring uit, waar ze gezwegen had.
- Geen hart, herhaalde Winterkoninkje
stevig... als je 't zelf goed heb... als je zelf gelukkig ben...
Men gaf haar geen aandacht meer. Wij
dwaalden . saam wat uit, terzij van den stoel.
— Waar heb jij uitgehangen? verweet ik. In
geen dagen heb 'k je gezien...
- Dat most jij is weten, he... geheimzinnigde Winterkoninkje: — de stad uitgeweest...
jij ?... waar naartoe?...
- Jij . de stad
— Naar Utrecht...
'k Wist nergens
— Hoe kom je daartoe?
van en ik geloofde niet verstaan te ihebben
Jij naar Utrecht? Met wie?
— Naar ,een tante, een zus van vader...
— Met... je meneertje?
- Jij mot niet zooveel willen weten... lachte
zij me .af... Mocht ik niet? Eenmaal is een
mensch maar jong he?...
Ja, tech was het zoo. Ze deed vreemd, ze
leek als gegroeid, hOOger, statiger... Wat mocht
dat zijn?
- Winterkoninkje, ik begrijp niet...
Zijlings keek ik haar oogen in, die afgewend
stonden. Hing .daar de schijn van den middag
te koelen of was 't iets , dat van binnen kwam?
Ze keek Anders dan gewoon. Maar hoe? Maar
hoe?
Geroep rondom leidde mijn aandacht of naar
waar zij haar oogen gericht had: 't Was Bertold, die het slop inkwam.
Ik zag , dadelijk aan zijn loopen, wat de buren
riepen : een barrel op, en een stevige Ook!
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Tuitelig op zware beenien, ging hij op ons
toe — we maakten plaats.
0, hij was dronken, gedacht. Z'n kijkend oog
lodderde glansleeg en het dichte, achter den gevouwen vellap, stand te bewegen, krampig
strak, of het naar buiten wilde. En om zijn
mond was 't, of daar grienen beginnen 'Dm,
maar 't was jool !...
— Wel' kijk, daar staat m'n chaise longue,
zei hij, verbaasd als .wist hij van niets — da's
goed gedaan, da's aimable, wat... oui oui oui...
aardig, sakkerju wat aardig, wat gentil.
En hij plompte neer op den stoel, waar ie

gemakkelijk zat, breed uit, met de beenen gekruist.
De vrouwkens random mommelden woorden
van afkeuring, maar de mannen hadden leut om
Bertold, want die dee' fideel.
— Laat de wijve klesse — oreerde hij...
wijve zijn... zijn... wijve, o la femme, femme,
amour... — en meer wist ie niet.
— Hei' je d'r een taaie op genomen, Vuurtoren? vroeg van Rede, vooraan tusschen de
mannen.
— Hoe zei u, amice buurman? snaakte Bertold_ zeit u ieen taaie... dat noem ik een natte.
— 't Is voor de ganzen niet gebrouwen, da's
vast. Van Rede had schik voor zes.
— Nee !... nou mo'je is luisteren, sprak Bertold overlegzaam... Ke je rooken?
- Ja, een beetje, dat he 'k an de moederborst geleerd, — as je soms een havano portorico stinco voor me te missen heit...
— En ke jij rooken, en jij? — Bertold vroeg
rand: — Allemaal personagien die tabaksplai-
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sir waardeeren kanne...Nou, kom dan is dichter
bij, nee... 't benne geen gijntj es..., mo'je hooren
...ik heb een goeien ,dag gehad... dat noemden
we bij ons in Parijs veine... de beste vrind van
heel m'n leven — hij sloeg rondom met zwaaiende hand — heeft me uit de misere gehaald...
voorgoed... hi hi hi hi... voor... goed, grinnikte
hij... 1k heb 'm me' nood geklaagd... da'k verhongerde... da'k van misere krepeerde... Ilt ben
d'r op straat gegooid, ferdomme... en toe is die
brave amice getoucheerd geraakt... en toe heeft
ie me een kwartje en een dubbeltje met een
knecht buiten laten brengen... nou, die vergeet
z'n goeie vrinden niet... wat ik je brom... zeven
stuivers gaf tie me... toe heb 'k een glaasje op
zijn gezondheid gedronken... Sante, a vous... en
ik heb... nee, nou mo'je hooren... ik heb een
sigaar gekocht van acht centen... ik denk : nou
wil 'k mijn buren eens tracteeren... me buren
benne me beste vrinden... en voor da'k verhuis
...'k heb een huis op de Boompjes gehuurd, drie
etages... hi hi hi... ik wou jullie trakteeren...
Allemaal kan 'k je geen sigaren geven... idat
laten me finantien nog niet toe... want ik ben
in deconfiture, weet je... insolvent... maar een
heb ik er gekocht van acht centen... en nou mag
je allemaal ruiken, allemaal ruiken... zoo iets he
je van je leven niet geroken... da's nou een onvervalschte superfine Bismarck...
— Ruiken ! Zeg, be jij van God verlaten,
schold Van Rede, ruiken !... maar hij kwam toch
naderbij kijken, toen Bertold zorgvuldig het
puntje van z'n sigaar, achter uit een zak moeielijk to voorschijn gescharreld, ophapte en dat
bang en smakelijk tusschen zijn tanden kauwZelfkeur II
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de en eindelijk wegspuwde als een kersenpit.
— Let nu op het springen van de lintworm
blufte Bertold... de séance begint...
Hij stak een lucifer of en zoog aan den kop
van z'n sigaar een vurigen kring. Met een langen innigen ,haal van liefkozende lippen, zijn
oog verrukt toegeknepen, zoog ie z'n mond vol
en dan, langzaam zijn sigaar tusschen teedere
vingers verwijderend, blies ie ons den blauwen
rook toe.
— Nou? vroeg ie.
Onder den indruk, inderdaad, snoven de mannen den geur in.
— Kost dat acht centen! smaalde Van Rede
...ik rook ze beter van twee.
Nog een haal trok Bertold en zijn hoofd in
een kring ronddraaiend poeierde hij nog eens
den fijnen damp over ons rond.
- Jij heb d'r geen verstand van, zei hij minachtend, ruiken jullie is, wat een aroma : Is 't
dat
niet delicieus? Kom jij is nabij juffie

was tot vrouw Wijdema jij hebt een groote
neus, daar kan veel in. Geniet er gratis zoo'n
kokkert vol van, — wat algemeen gelach gaf
want vrouw Wijdema gunden ze alien een 'snier.
— Stik, vuilik... vuurtoren ! schold vrouw
Wijdema, zich wegmakend.
— Die sigaar ruikt niet kwaad ! vond een van
de mannen.
— Maar, 't zou mijn geen acht centen waard
zijn. — Wat je meer geeft as twee centen an een
sigaar is winst voior Weinthal, zeg ik maar.
- Vrienden praatte Bertold, zwierig
rookend, rulk nou, zoo iets ruiken jullie maar
eens in je leven... niet praten mot je... ruiken...
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Maar er was verontwaardigd luid gepraat
onder de vrouwkens ontstaan : 't Is een
schande... 't is een moord... te kaal om z'n gat
te krabben en acht centen voor een sigaar...
had-ie een halfie brood voor... of een kan melk...
of een ons goeie koffie... da's smijten met geld...
schamen most de smeerpoes zich...
— Je m'en fiche ! schold Bertold met dikke
tong... 'k Heb mert an jullie...
Ja maar, wdAr is het, zei een man. Zooiets
geeft geen pas.
Nu schoot, aangemoedigd, luider 't boos gekwek der vrouwen op.
— Of 't waar is !... zoo'n vent van niks...
zoo'n kerel... sigaren van acht centen te rooken
als ie op straat zit... je mos 't mijn leveren...
ik sou jou sigaren van acht centen !
Och, hij klest, de vent, 'n sigaar van vier
duiten, vergoelijkte Van Rede.
Maar Bertold was gepikeerd : — Acht centen,
zei hij, liefkozend zijn sigaar beturend, 'k zal
z(56 dood blijven zitten, als 'k er geen acht centen voor betaald heb, bij Fontein op de Noordblaak...
— Je mos mijn vent zijn, dreigde vrouw
Van Rede woedend.
- 'k Dank God da'k jou vent niet ben, zei
Bertold kalm.
— Nee', want je zou 't mijn nie' leveren...
Vuurtoren ! opvrete liet ik je 'm... jou sigaar
van acht centen !...
Dat gaf gelach, hel en schaterend : eet smakelijk.
Bertold wendde 't gelaat af, tot mij :
mot je dat .onwijs geredeneer toch is hoore...
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klaagde hij — zeg zelf... nee' zeg nou zelf, wat
he'k an zeven stuivers voor een heelen morgen
loopen, tot 'k nie' meer kon... tot me jatte pijn
deje... overal zeie ze verrek en ze wezen me waar
de deur was... Zeven stuivers... 'k zou kenne
grienen... de honden... de cochons... Wa' mo'k
met zeven stuivers...? Ke jij met zeven stuivers
een huffs huren... nou dan? Zou jij niet an alles
mert krijgen... an de heele rommel mert...
'k Heb 't er lekker van genomen... een goeie
barrel en een fijne sigaar... la'k het er nog is
een keer van nemen... as... as... in me goeie
dagen...
Z'n stem verschoot, drens van huil zeurde er
in. En 't genot van z'n sigaar leek voorbij, slap
liet hij haar zinken in de trieste willooze hand.
Arme duivel, hoorde 'k Winterkoninkje
zeggen.
Maar er ontstond nieuw tumult: Bertold z'n
vrouw was aan de poort verschenen en buurtjes
gingen haar ijverig tegemoet, om haar in to
lichten.
Vrouw Van Rede jeilde haar verontwaardiging boven allen uit... een sigaar van acht centen... acht centen... de vent is gewoon zat... acht
centen... en een hoop borrels... stom bezopen is
tie, smoor... jou geeft ie geen cent, de lammeling... zoo'n vuurtoren... 0, mensch, in jou
plaats zou ik...
Bertold keek met ons mee en als ging 't hem
niet aan bezoog ie weer, fijn proevend, zijn
sigaar.
We lieten zijn vrouw den doorgang vrij. Die
stapte op den man in den stoel toe.
Een oogstaring van klagende droefheid, aan-
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genomen allicht toen zij hare connecties bezocht, duurde nog even, maar ontspande nu in
den heftigen nijd, die over het witte gezicht
doorbrak, er de wangen roodend. Bibberend verschoot de mond in luidloos klankgestamel, terwijl zij keek naar Bertold, die lui weggezakt te
sniklallen zat, z'n sigaar innig streelend door z'n
lippen.
En in eens, 't gaf een schok door het verwachtend publiek, viel zij uit. Haar stem
krijschte heesch van achter den keel door, zij
spoog de vinnige woorden weg, als zichtbaar, in
vlokkig schuim.
— Wwwat... jij heb mijn... mijn geld iopgemaakt... verliederlijkt... zeg... verdaan aan
wijntje... en an trijntje... jij suj et... jij sale
makro... jij...
Of de woorden te snel drongen, zij stikte er
bijkans in.
Bertold zat haar aan te kijken, niet begrijpend, verlummeld in den naroes van zijn borrels
en zijn sigaar.
— Wat ie opgehaald heb, heb ie verdaan ook,
stookte vrouw Van Rede.
Nu, de gebalde vuisten trillend aan hoekende
armen, stond vrouw Bertold, of ze haar man aan
wou vallen en hem worgen, maar zich nog inhield...
— Zeg op, geef geluid... zeg op... dreigde
haar droge stem.
— Denk nou om de... om de situatie... heb
nou patientie... stamelde Bertold, langzaam tot
begrip komend.
— Geef antwoord, gier-gilde zijn vrouw, die
ongewis van alien rondom, den haat breideloos
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komen liet mijn hebben ze overal weggetrapt, overal... Heb jij... geld... gekregen... ?
Heb je...? Nou?
- Ja, bij Van Nes... maar 't was niet de
peine waard... 't was heelemaal...
— En is alles op... alles?
- Ja, op twee centen na... maar, ik heb...
Hij sprak niet uit, het laatste woord vergorgelde
in een schrikkreet, want zijn vrouw, toegesprongen, had hem de spitse vuist op den mond geslagen en ze sloeg nog eens en weer eens...
furieus, blindelings toe, waar ze maar raken
kon.
Bertold, verschrikt, weggevallen diep in den
stoel en zoo weerloos, stamelde woorden van verklaring, een arm voor het hoofd om de slagen
af to wenden die vallen bleven...
Gemompel van burenstemmen gromde de onthutste stilte weg, om het twistpaar gevallen.
Maar niemand stak een hand uit tot verweer.
Vrouw Bertold bracht het looze stemgerommel tot rust : zij stOnd en zag rondom met starende angst oogen. En of zij nu haar ellende begreep, zij barste los in een krijschend kermend
gehuil, snerpend als 't gejammer van een gemartelden hond en woest zich overwerpend tot
haar man klauwde zij hem met beide handen in
de schouders en schudde en neep...
En de wrakke stoel begaf zich voor dit geweld, de pooten weken scheurend af en plots
zagen we Bertolds lichaam lostuimelen uit haar
worgende vingers en zwaar wegzakken, diep
den meubelrommel in, waar zijn logge kop met
een bons tegen een emmerrand aanzonk. Daar
lag hij dan, beenspartelend, hulpeloos.
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Een grievend gelach dreunde het slop vol. Het
steeg hevig uit de groep die de Bertolds omschaterde en ijl kwam 't van boven uit de open
vensters, het was een diepe lach, vol gekreun
van stikgeluiden, die in vleugen verratelde en
dan weer opkwam, eindeloos.
vond het ontzettend. Gezichten zag ik niet,
wilde 'k niet zien. Z(545 stond ik als kind wel voor
een slachtplaats naar 't dollen van een varken te
kijken en als de borne hamerpats naast den
kop op den schonk van het dier terecht kwam,
dat het jammerde van pijn, dan lachte 't net zoo
om mij heen. Z(56 hevig rampzalig vond ik
ook dit.
Schuw, zonder opkijken, zocht ik Winterkoninkje. Maar zij was naast mij weg.
0, dAar was ze. Zij had vrouw Bertold vast en
schudde haar den slap gevallen arm en sprak
vlug, de lipjes dicht aan haar oor.
Vrouw Bertold keek naar 't meisje met oogen
van verwildering, niet begrijpend, of 't haar
alles niet aanging.
Maar dan zag zij voor zich 't ellendig meubelgedoetje, dat Bertold, in zijn moeielijk worstelen om op te komen, uiteen duwde en trapte,
stapels klein goed loswoelend, dat die rommelend
samenbraken. Verschrikt zag ze 't aan, openmonds. En zoo als ze toen rondkeek, naar ons,
naar den muur van 't feestgebouw en naar
boven, waar de dakenspleet een vaal stuk blauw
van lucht liet, z(56 dacht mij dat een drenkeling
kijken moest, die zich voelt wegzinken en nergens een houvast vindt...
Kom nou, vleidde Winterkoninkje.
Als een slaapwandelaarster, met kleine pas-
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jes, volgde zij den stelligen druk van 't meisje
d'r hadden, weg, uit de oogen der buren, de
gang uit.
Ili wilde volgen, maar 't meisje dat de stomme
vrouw vasthield en leidde, of 't een blinde was,
wenkte met het hoofdje me to blijven liever.
Samen gingen zij de poort door, de buren latend,
die het z(56 goed vonden, immers Bertold nog
hadden.
Van Rede hielp hem overeind en zette den
boel wat i'echt, zoo met een veeg van zijn voeten en een luttelen handduw. Een vrouw bracht
Bertold zijn hoed, die achter den stoel was weggeslagen. En we keken alien in afwachting.
Maar Bertold zei niets. Zorgvuldig aaide hij
de bulten uit zijn smerigen hoed. Dan streek hij
zijn verward haar zijlings van den middennaad
glad, met keurige lange vegen van hand, die hij
aan zijn bebloeden mond bevochtigd had. En
losjes plaatste hij daarop het hoedje, met een
tikje na, bijna koket. Z66...
— Daar he je je brok Bismarck, Vuurtoren...

nog meer as de helft... vijf centen waard : Van
Rede gaf 't hem in de vingers.
Een spotlach doorschokte Bertolds gezicht,
terwijl hij 't stuk sigaar bekeek. Maar hij nam
't toch tusschen de tanden, stak het aan en
zonder een woord meer . te zeggen, zonder groet,
stapte hij het slop uit. Achter hem bleven de
fijne rookkringen, in snelle gulzige trekken uit
de sigaar gehaald — de sigaar van acht centen
— schuchter na hangen.
Verbazing hield even de monden rondom stil.
Maar die week en een hard valsch gewemel van
stemmen ratelde neer...
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a ging in huis, bleek en verdrietig.
Later in den avond kwam yolk van politiewege Bertolds bezit op een kar laden en 't wegvoeren om het ergens in een stal van de gemeente op to bergen.
Van studie kwam wederom niet veel. Bij 't
beschouwen van al die droge, zorgvol door dorre
kamergeleerden neergeschreven frazes van theorie eener wetenschap, voelde ik die — en om de
frazes heel de wetenschap — nu ik geslagen was
door het jammerend wanhoopgierend leven, dat
ik buiten doorvoeld had dezen dag, als zure overbodigheid, fataal onnoozel, als wezenloos kindergestamel in een sterfkamer, wreed komiek, een
clownshoon aan de ontzaglijke werkelijkheid.
Hoe kon 'k de formules krijgen in mijn hoof d,
waar het feed der Bertolds nog vinnig nadreinde en me pijn deed, stekende benauwende
pion?...

KAREL JOAN LODEWIJK ALBERDINGK THIJM
(LODEWIJK VAN DEYSSEL),

De Nieuwe Gids [mede nieuwe serie van De
Twintigste Eeuw en het Tweemaandelijksch Tildschrift1
en woonachtig te Haarlem, Geboren te Amsterdam in 1864,

redacteur van

als jongste zoon van den hoogleeraar J, A, Alberdingk
Thijm, ontving zijn opleiding aan de R, K, gymnasia te
Rolduc en te Katwijk-binnen, en werd door zijn vader
bestemd voor den boekhandel, waarin hij enkele jaren
werkzaam was, Zijn eerste pennevrucht verscheen in 1880

in „de Gooi en Eemlander;" zijn tweede en meer belangrijke over dr, W. J. Fr, Nuyens, in „De Dietsche Warande"
van 1881, Dit stuk lokte o, a, een tegenschrift uit van dr.
Schaepman, Voorts schreef hij onder verschillende schuilnamen in „De Dietsche Warande," het „Weekblad de Amsterdammer" en „Nederland" en trad bij de revolutionnaire letterkundige ,beweging van 1885, als medewerker
aan „De Nieuwe Gids," op den voorgrond, Het pseudoniem
Lodewijk van Deyssel, waarmede nagenoeg al zijn werk
uit deze periode geteekend is, is ontleend aan het gehucht
„Deyssel" in Westphalen, nabij Paderborn, vanwaar de
familie Alberdingk, die zich in 1819 den naam der door
aanhuwelijking met haar verbonden familie Thijm assumeerde, herkomstig is, Uit dezen tijd dagteekenen ook zijn
roman „Een Liefde" (1881 - 1885), „de Kleine Republiek"
m de stukken van zijn eerste twee bundels „Opstellen." Na
een verblijf van een paar jaar in de Belgische Ardennen,
vestigde de schrijver zich, na den dood van zijn vader
(1889), te Bergen op Zoom, waar hij tot 1893 verbleef.
Daar schreef hij een merkwaardig boek over zijn vader,
een studie over Multatuli en andere werken, alle onder
het pseudoniem A. J, Na den dood zijner moeder verliet hij
Bergen op Zoom en vestigde zich, na een verblijf in
Duitschland van acht maanden, te Baarn (1893). Thans
woont hij te Haarlem.
Zijn „Letterkundige Opstellen" verschenen in 11 bundels
bij Scheltema en Holkema, te Amsterdam,

L. VAN DEYSSEL

FRAGMENT UIT „REMBRANDT EN HET
REMBRANDT-FEEST IN 1906" 1)
EZIEN wij den Nachtwacht. Wat
meent gij, dat deze schilderij voorstelt ? Het uittrekken van een troep
schutters die door een ros goud
licht worden beschenen. Zeker, zoo
is het ; maar eigenlijk stelt deze schilderij
voor : de gebeurtenis, die in den Bijbel verhaald wordt, van toen Jehovah sprak „Daer zy
licht ende daer wert licht," (Genes. I : 3). Gij
kent het licht dat zich bevindt in de kleuren
van middeneeuwsche miniaturen, en in de kleuren der schilderingen van Memlinc en Van
Eyck, licht dat zich niet als zoodanig doet kennen wiji het met de kleur geheel vermengd is
en dus een bepaalde schakeering van kleur,
maar niet zich zelf, doet zien gij kent het
licht in de kleuren van R a p h a 61, gij kent het
licht in de kleuren der pastellen van het einde
der 18e en het begin der 19e eeuw, gij kent
het zich als zoodanig aanmeldend Bat bij de
Fransche romantici, bij tde realisten, bij de
impressionisten en de lichtrijke neo-impressionisten eindelijk, — welnu, dat is alles dit
licht niet. Dit is het middeneeuwsche licht, dat
alleen bij R e m b r a n d t heeft geschenen, omdat hij het kende maar geen wereld van engelen
1)

Scheltema & Holkema's Boekhandel, Amsterdam, 1905.
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en heiligen, die er mede was doortrokken ; en
de wereld dus alleen zag in contrast met dit
licht. Dit is de neder-daling, de neder-val van
het licht te midden van de duistere wereld. Het
is de Kerst-nacht, „schooner dan de dagen".
Die figuren zijn geen menschen, maar zijn eene
vertegenwoordiging van de donkerheid der geschapen vormen naast de licht-rijkheid van
den geest. Het is een onderwerp zoo als, naar
de ideeen van Novali s, een William
Blake of een Odilon Redon in hun teekeningen konden behandelen, maar dit gegeven
in den vorm van het eerste het beste tafereel
uit de onmiddellijk waarneembare wereld. —
Deze schilderij is een afbeelding van R e mb r a n d t's geest in zijn hoogste gesteldheid.
Het is een voorstelling van de menschen, die
gewoon blijven doen, terwijl er een wonder voor
hun voeten geschiedt. Het is stof en geest, in
tegenstelling tot elkaar, die zijn afgebeeld. Het
licht schijnt hier gelijk in de zeer oude en
grauwe romaansche kerk, die Huy smans te
Parijs bezocht. In der daad is de Nachtwacht
aan een kerkvenster gelijk en heeft hier de
eenige gebeurtenis in de kunstgeschiedenis
plaats gehad, dat op het doek en in de wereld
het licht is overgebracht dat tot dan toe alleen
gezien werd wanneer de glasschilders hun kleuren aanbrachten tegen het licht zelf van den
hemel, die zich over de aarde buigt, zoo dat van
uit de kerk de gestalten van helden en heiligen
doortrokken van hemel-licht werden gezien.
Het licht van de Nachtwacht is het zelfde
Licht, dat om R e m b r a n d t's etsen, die ik
noemde, uit de figuur van Christus schijnt.
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Bezien wij nu de Staalmeesters. Meent gij
dat ik R e m b r a n d t bemin? Ach, dat ik
konde! Ja, ik bemin hem, indirect, .als vertegenwoordiger van Grootheid, als schat van
Holland. Zoo als ik R u b e n s bewonder, bemin
ik R e m b r and t, heb ik tegenover R e mbr an d t inniger en vuriger geestdrift ; maar
mijn begrippen, gevoelens en neigingen zijn te
onvolledig en te nietig dan dat in mijn hart de
intimiteit jegens R e m b r a n d t zoil kunnen
bestaan, die onafscheidelijk is van wat men
liefde noemt. Eerder dan liefde in den directen
zin, zoo als men zijn moeder of zijn meisje toedraagt, zal men jegens Rembrandt een
neiging bemerken gelijk aan die, welke een der
fijnste 19e-eeuwsche kunstkenners, De Ste nd h a 1, als de ten opzichte van Michael

Angelo natuurlijke aangeeft : de neiging van
ontzetting en ontzag.
Bezien wij nu de Staalmeesters.
Met hun zessen zijn zij idaar aanwezig: de
vijf keurmeesters van lakenen en de knecht.
Drie staalmeesters zijn gezeten achter de tafel
met het roode kleed, de vierde is van zijn stoel
opgestaan, de vijfde zit in een armstoel bezijden de tafel, de knecht staat daar achter, vOor
de 'eikenhouten muurbekleeding. Allen dragen
zwarte kleederen. De G o n c o u r t, de stellige
kunstkenner, de zelf bij uitstek scherpe en
zekere kunstenaarsnatuur, maar die zich weinig met groote vroegere kunst en ook, — getuigen enkele zijner uitlatingen zoo als daar waar
hij van Win ck elmann spreekt — weinig
met wijsbegeerte had bezig gehouden, D e
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Goncourt noemt de Staalmeesters: de
schoonste schilderij der aarde.
Hij zag in de Staalmeesters het volkomene
bereikt in de kunstsoort, die hij voor de beste
hield. Het zoo-genaamd fantastische in de
Nachtwacht, — het zonderlinge, rijk en vreemd
gekleede kleine meise met den dooden witten
haan aan den gordel midden in de woeste lichtuitstorting op die schilderij — moet hij, hoewel
schroomvallig en wankelend in zijn oordeel,
met het niet van bevreemding vrije oog bekeken
hebben, dat zijn tijdgenoten in de kunst naar
vele voortbrengselen der Fransche Romantiekkunst opsloegen. Ook het zeer rijke en sterk
kleurige in R em b r an d t's overige werken
zal hem niet z•56 voldaan hebben als de volmaakte soberheid der Staalmeesters.
Meer dan in R em b r an d t's andere werken is de meester hier : prozaIst. Wij bezigen
dit woord, zoo als reeds elders werd aangegey en, in de oppervlakkige maar practisch nuttige, beteekenis van • onderscheiding, welke
alleen het hebben kan ten aanzien van het begrip, volgens welk, evenmin als tusschen Realisme en Idealisme, tusschen „proza en poezie"
in absoluten zin een onderscheid bestaat, daar
immers proza elementen kan hebben waardoor
het bestaande poezie overtreft en die dan tevens
de beste, meest innerlijke, elementen van nog
hoogere, echter niet bestaande, poezie zouden zijn.
Van het zware rhythmische, het in breede
maten zingende, bij Ruben s, van het etherische rhythmische, het diafane zingende bij
Raphael — bij Rembrandt, en vooral
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bij de Staalmeesters, geen spoor. Van de zeer
dramatische, d. i. uiterst nadrukkelijke en
samengestelde gemoedsbewegingen of gesteldheden weergevende, expressies in zoo vele koppen door R embr and t, — bij de Staalmeesters geen zweem.
De figuren zijn alien in gemoedsrust en drukken hun karakter uit, zoo als dat op dit oogenblik alleen lichtelijk bewogen wordt door de,
zeer weinig hartstochtelijke, omstandigheid van
geportretteerd te worden, waarin zij zich hier
bevin den.
De een, die met het bruine gezicht, kijkt alsof
hij met vasten aandacht iets voor hem uit waarnam, terwijl hij zich te gelijk aan de bezwaarlijk aantastbare gevestigdheid van burger menschenleven, die hij is, bewust schijnt te zijn , de
ander, de opgerezene, heeft, met weinig zelfbehoud, zich overgegeven aan het onderwerp
van zijn kijken en laat aan eenige gebiedendheid
en eenigen argwaan vrij spel op zijn gelaat , de
knecht kijkt met de millst eenvoudige, meest
samengestelde en bewogene der hier gegeven
uitdrukkingen, welke is die eener verlegenheid,
samen-gesteld uit verzet tegen het feit, dat zijn
persoonlijke minderwaardigheid hier als iets
onveranderlijks gefixeerd-wordt met een sentiment van wijselijk zich te schikken in het
onvermij delijke.
Ziedaar het karakteristieke. Kan men nu zeggen, dat het karakteristieke hier is verheven
zó(5, dat door het psychologische heen het dramatisch-wijsgeerige werd gegeven, in dien
zin, dat de gemoedsrust, de gebiedendheid, de
verlegenheid, als wijsgeerige waarden, als absoZelfkeur II
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lute houdingen van het leven des geestes, tegen
over elkaar worden gesteld, zoo dat de verschillende figuren tevens ziele-houdingen van
hun maker verbeelden, die met hun tegenstrijdigheden het drama van zijn geestes-bestaan
voorstellen, zoo als wij het b.v. in portretten
door Tit i a a n vinden?
Volstrekt niet ; in dezen zin verschilt het
karakteristieke hier niet van kleinere realistische karakteristiek ; het is alleen als element in
den algemeenen toon der schilderij, die een sentiment, een bepaald gezicht op de wereld weergeeft, het is wijl het zich harmonisch voordoet
binnen den enormen toon der schilderij, dat ook
het karakteristieke hier zoo boven de kleine
karakteristiek uitmunt.
R e m b r a n d t zat hier, — in werkelijkheid
of in verbeelding of beurtelings in beide —
tegenover menschen, die hem, in het diepst van
hun wezen, gezind waren, zoo als wezens, van
hun soort, krachtens de wetten zelve der
natuur, jegens wezens van zijn soort gezind
mOeten zijn, — toen heeft hij ze geschilderd
van uit een verwante geesteshouding als die wij
in Go et h e's Torquato Tasso den dichter
tegenover de mannen van de Practijk of „van
de Daad" zien aannemen, en die ook Wagner
aanraakt waar hij in de Meistersinger den Ridder tegenover den Kunstenaar stelt en B a 1 z a c
niet minder nadert, waar hij in Joseph Bridau
de moeder haar zoon den militair boven haar
zoon den schilder doet verkiezen. Naarmate de
menschengeest hooger stijgt, vermindert het
aantal „vraagstukken" voor hem, en de grootste
geesten van alle tijden worden door een betrek-
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kelijk klein aantal zelf de vraagstukken beziggehouden.
Positie nemende binnen dat eene zijner inzichten, dat de superioriteit van den bewust en be-drijvig .geestelijken, van den beschouwenden
buitengewonen mensch boven den practischen
gewonen mensch behelsde, en binnen het daaruit voortkomende sentiment van vijandelijkheid
tegen de, tOch in sommige opzichten ook inderdaad meerder zijnde, zich meerder gelOovende
geringen, wil hij door de kracht van zijn
tegen hun gerichte en hen zelf inhoudende
s chepping als zoodanig, de door die onoverkomelijke disharmonie, welke door de twee tegenstrijdige menschensoorten wordt te-weeg-gebracht, beleedigde Ideale Harmonie, wreken.
Hij stelt ze dus niet voor in een omstandigheid, die ze afzichtelijke of lachwekkende handelingen doet plegen, hij geeft ze ook niet als
caricaturen, of omgeven van bedoeling inhoudende fantastische attributen, ja zelfs het
sentiment van den haat, zoo als dat bij sommige
ouderen en modernen, een Steinlen b.v., een
H o g a r t h, den toon uitmaakt, die aan lijnen
en kleuren hun eigenaardig leven geeft, dat
sentiment, — voor zoo ver dat door het vele gebruik tot de als van zelf sprekende aanduiding
van iets dunners, iets geringers dan waarvan
bij R e m b r an d t sprake kan zijn ontaardde
woord hier _geplaatst kan worden, — is hier niet
aanwezig.
Maar hij geeft ze zoo als zij zijn, dat is z(56
als zij zelf en de hunnen zullen achten dat zij
zijn, met een hardnekkigheid van sobere waarheid, met een vastberaden weren van alle

36

VAN DEYSSEL

on-over-een-komstigheid, dat de onstuimigste
afstooting inhoudt en overtreft, terwijl de
kracht van zijn scheppen als zoodanig alleen
den toon aangeeft.
Deze schilderij is een meesterstuk om dat zij
zonder eenigen hoilvast, men kan zeggen zonder
opvatting, is. Het is de actie van het scheppen,
dat is van het uit een, boven de normale menschen-geestesverrichtingen verheven, geestesgesteldheid, voortbrengen van iets absoluut
objectiefs, van iets, namelijk, waarin de inhoud
dier geestes-gesteldheid volkomen is geobj ectiveerd, en dat om den wille dier actie zelve, wiji
dan alleen die actie door zich zelve het verzet
inhoudt tegen de materie, tegen de practijk,
waarmee zij zich niet kan vereenigen. De toon
van het stuk is er dus een tegen zijn eigen onderwerp, maar zoo onaanwijsbaar want zoo in
diepste wezen, wijl het door de actie van geestelijk scheppen in zich zelve aantoont, dat de
natuur dier actie in het menschheidsleven aan
het onbewuste leven van de Daad essentieel en
absoluut tegenovergesteld is.
R em bran d t, zoeker van het Goddelijke,
rusteloze belager van het Onbereikbare, angstige, smartelijke, neerslachtige, en dan weer,
maar slechts een enkelen keer, in de weelde van
het vrouwelijke onbewuste en van zinnelijken
rijkdom zich verloren gevende geest, keener van
dat middeneeuwsche licht, dat door zijn aard
zelf onvereenigbaar is met de objecten, heeft
hier in de Staalmeesters zich onvergelijkelijk
uitgesproken.
Hier heeft hij een voorstelling gegeven van
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menschen, waarvan op geen grond ontkend kan
worden dat het menschen en alleen menschen,
in de eenvoudigste, meest gewone en duidelijkst
ware beteekenis van het woord zijn en die toch
nets onzegbaars aan hun wezen hebben, waardoor wij zouden meenen, dat het geen menschen, maar andere, angst-wekkende, wezens,
in menschengedaante zijn.
Hij brengt den beschouwer hier voor een
ontzettend dilemma, wijl deze volstrekte normaalheid der menschen moet erkennen en dan
zich wanhopig afvragen of dit dus waarlijk de
menschen zijn.
Het onaanwijsbaar verontrustende, dat deze
voorstelling van menschen in haar rustige
waarheid aan zich heeft, wordt veroorzaakt
door dat zij gezien zijn van de Verdoemenis uit,
waarin de naar God hongerende is, die zijn
Ideaal onbereikbaar vindt.
Het is als zuiverste uiting van realistische
kunst, dat de Staalmeesters de wijsgeerige
dracht heeft, die ik er van verklaar. Deze toch
is niets anders dan een element van het wezen
zelf der realistische kunst. Eenmaal niet meer
beschouwd in verhouding tot de andere groote
kunst-opvattingen maar binnen haar gegeven
aard, kan de andere kritiek, — waarvoor ik hier
geen plaats heb — de hoedanigheden van het
stuk, in vergelijking met minder voortreffelijke
of met andere realistische kunst, aanwijzen, de
relate tusschen de realistische kunstopvatting
en het omgevende bloeyende republikeinsche
leven, toonen, en de materieele oorzaken van
het onstaan dezer kunst bepalen.
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De hoogere kunst-wijsbegeerte en kunst-geschiedenis stre. eft niet naar verklaring van
kunst, noch uit de ras-, noch uit de nationale,
noch uit de volks-soortige, noch uit de maatschappelijke, noch uit de persoonlijke, psychische, intellectueele en lichamelijke, bmstandigheden van de kunstenaars.
Zij verklaart niet, maar zij toetst.
Zij verklaart niet aldus, maar, vooreerst,
toetst zij de kunstwerken aan het Ideaal dat de
aestheticus en kunst-geschiedschrijver kent, dat
is aan de beste kunst, zoo als de kriticus die
begrij pt.
Vervolgens stelt zij de verhouding tot het
Ideaal en de betrekkelijke waarde van de behandelde kunst vast.
En eindelijk verklaart zij uit de bestanddeelen der kunst zelf, waarom die is zoo als men
haar heeft bevonden.
Gaan wij nu over tot de beschouwing van dat
ontroerende meesterwerk, genaamd het Jood-

sche Bruidje.
Het is ons te doen om de kenschetsing van

Rem brand t's manier. De manier is het
essentieele van den kunstenaar. Door manier is
te verstaan, bij R e m b r a n d t's meeste schilderijen, dat, wat men meestal in het woord ruig
samenvat, dat ruige, dat hem onderscheidt van
demeer effenePotter en Van der Helst,
van den meer vlekkerigen Frans Hals, en,
bij sommige andere schilderijen, zoo als de
Staalmeesters en de Weduwe Swartenhont, uit
de collectie v. d. P o 11, dat in zijn meer vlakke
of gladde schilderwijze, dat hem, behalve door
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die elementen, welke de behandeling in grootere
afmetingen van zelve medebrengt, doet verschillen b.v. van de klein en fijn penseelende
Gerard ter Borgh en Gabriel Metsu.
Indien wij, na de boven-menschelijke worsteling van dezen immensen geest in hun verschillende houdingen ten opzichte van het Absolute
beschouwd to hebben, niet tot een samenvattende omschrijving van zijne ziel, zoo als die leeft
in zijne manier, geleid worden, dan zal toch,
hoop ik zoo zeer, het wezen dier ziel, uit het
geheel dezer beschouwingen, min of meer, gelijk
een damp tot des lezers geest opkomen.
Het Joodsche Bruidje, — een jong meisje in
rijk gewaad, bijna zonder gelaats-uitdrukking
zoil men zeggen, en een man van middelbaren
leeftij d, met een buitengewoon samen-gestelde
gelaats-uitdrukking van gemoeds- en geestesbewogenheid.

Superbe schilderij ! Het is Faust. 0 zeker,
maar hoeveel voortreflijker dan welk deel ook
van deze Kathedraal in vergaand carton-pierre,
geschreven in een poesis, welke Go et h e, die
de middeneeuwsche mystiek zeer slecht kende,
niet meester was, en verreweg het zwakste van
al zijn grootere werken.
Het jonge-meisje heeft niet een veel-begrijpend gelaat zoo als b.v. heeft het meisje op de
schilderij de Vlinders, van T h ij s Mari s. Dit
jonge-meisje van R e m b r a n d t drukt alleen
uit dat zij jong en onwetend, in den zin van
zonder nagedachte, is, en drukt dit niet uit door
een geheel van zieletoestand afbeeldende bizon-
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dere gelaatstrekken-stelling, zoo dat een in haar
zijnd min of meer instinctief begrip of gevoel
van ionschuld blijkt, maar zonder de bewustheid
van Mari s' meisje dan, maar drukt dit uit
door den onbewogen bouw en de kleuren harer
gelaatsdeelen, door haar gegeven wezen, dat
even onnoozel is als een perzik of als een heldere vijver op een windlozen dag.
De uitdrukking van onnoozelheid, en in 't
bizonder van in 't minst van Mar kant niet betrokken te zijn bij het haar betreffend geesteslotgeval van haren minnaar — om dat haar
geest geen lotgevallen heeft, — is buitengewoon
sterk aangegeven, z(56 sterk zelfs, dat zich hierin op oppervlakkige wijze verraadt, niet de
zinnebeeldige bedoeling van den schilder, want
bedrijvige zinnebeeldige bedoeling, zooals wij
die bij lEgyptenaren, bij Primitieven en bij
sommige modernen vinden, had hij natuurlijk
niet — maar : hoe de zinnebeeldigheid of de
wijsgeerige beteekenis der dingen bij zulk
monumentaal realisme door de ontzachlijke
kracht zelve van zijn factuur zich op tot in het
oppervlakkige herkenbare wijze in ide voorstellingen kan nestelen.
De houding en gelaatsuitdrukking van het
meisje past namelijk niet bij die van den minnaar. Zij beantwoordt hem op geenerlei wijze.
Er is tusschen hen geen contact. Er is een subtiel onderscheid tusschen haar uitdrukking en
houding, zoo als die zijn en zoo als die zouden
zijn indien zij tegenover haar minnaar volkomen onverschilligheid te kennen gaf. Ten gevolge van dat onderscheid, van haar totaal in
en op zich zelf compleet staan, terwiji tegelijk
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de minnaar haar toch half omvat met zijn arm,
en hij, omgekeerd, door hare aanwezigheid
juist geheel en al beinvioed is, — heeft zij jets
van een pop, jets levenloos. De geest werkt hier
dus zoo sterk door de factuur heen, dat hij het
volkomene in de realistische voorstelling als
realistische voorstelling lichtelijk verstoort (hetzelfde wat op geheel andere en geweldiger wijze in de Nachtwacht gebeurt met
het fantastische kind in den lichtval).
Dit gave en bloeyende gewone jonge-meisje
is, — om dat zij voor den veel gekend hebbenden minnaar de schat is, dien hij eindelijk gevonden heeft, — in kostbare, prachtige kleederen gekleed.
R e m b r a n d t bedoelde dit hiermee niet,
zeker niet, R e m b r an d t bedoelde niets. Misschien is de geheele schilderij het bestelde portret van een bepaald bruidspaar en zoo de schilder aan de bruld wellicht rijkere kleederen
heeft aangedaan dan .zij in werkelijkheid bevat,
geschiedde dit alleen om dat hij er toen juist
zijn schilders-lust aan had zulke rijke, prachtige kleedings-kleuren to schilderen. Maar hij
mil niet de diepe geest geweest zijn die hij immers was, indien, in verband met de andere
deelen en het geheel der compositie, in de geestelijke afgronden onder zijn spontane, actieve,
samenvattende en uitjuichende schilderslust het
hem op dat oogenblik zeker niet in gedachte
zijnde wijsgeerig schema zich niet bevonden
had; dat hier wordt aangegeven.
Geen peinture, geen vierkante decimeter van
een beschilderd doek, bevat groote kunst of zij
is de materie-wording van een begrippensche-
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ma, evenals de rhythmus bij groote woord- en
toondichters samengesteld wordt door, actieve
of passieve, wiskundige kennis van het transcendentale denken en men b.v. de elementen
van Go et h e's rhythme in verstandsbewegingen overgebracht terug vindt in de werken der
wijsgeeren, zijn tijdgenoten.
Waarom is dit jonge-meisje zoo mooi, op doze
wijze van mooi, mooi gekleed, waarom overweldigt het mooi harer kleeding onzen geest,
waarom anders dan om dat dit een zoo diepe
en machtige kleuren-schildering is als alleen
R e m b r and t die kon geven, en waarom kon
R e m b r a n d t dat anders dan wijl het een
geestelijke verrukking weergaf als die door
hem alleen werden ondervonden en die noodzakelijk in betrekking moet zijn met het gegeven
der voorstelling van zijne schilderij en in har-

monie met de overige deelen.
Daar Rem b r an d t, terwijl hij dit doek
schilderde, aan zijn onderwerp dacht, dat bestond uit dozen minnaar en dit meisje, kon de
lust om de kleeding, die als een reliekschrijn
het onnoozele en levenloze omgeeft, zoo prachtig to maken niet in hem opkomen dan gedragen door het skelet der philosophische beteekenis, die er hier van wordt aangegeven.
Naast dit jonge-meisje, — dat doet denken
aan een met het realistisch begrip en de realistische voorstellingswijze behandelde ommantelde
Madonna der Primitieven, wier werken A n d r é
J o 11 e s hier in Holland ons tien jaar geleden
verklaarde, verklaarde in een kleine reeks korte
opstellen, die, op een goed cultuur-historisch
inzicht gegrond, een der hoogst reikende intel-
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lectueele praestaties der laatste 25 jaar inhouden en tevens, als letterkundig geheel, een
interessante arbeid van kunstige samenstelling
van diepe en fijne intellects-bewegingen zijn 1),
— naast dit jonge-meisje staat de minnaar.
Bleek en zeer vermoeid ziet zijn gelaat onder
de slap langs het hoofd neergestreken haren,
donker is zijn kleeding, en hij ziet naar zijn
bruid met een matten onvergelijkelijken glimlach.
Dit is wellicht de meest wijsgeerig-dramatische uitdrukking die door de realistische schilderkunst is voortgebracht. Het is een samenvatting van R e m b r an d t's geestelijken stand
tegenover het leven. Denk aan zijn portret als
jongeling met den open mond, die wrang het
leven proeft en, schoon de aandacht in zijn blik
nog speurt, reeds overhelt, van den twijfel af,
naar de wanhoop aan het bereiken van Waarheid en voldoening (te Cassel) en zie hier die
zelfde ziel, ouder van leven, weder.
Dit is de man, die zeer veel kent, wiens geest
zoo veel heeft doorgemaakt, die alle hoogten en
laagten van het leven heeft door-vierd en doorleden, wiens geest op vele wijzen in uiterste
mate bedrijvig is geweest, wiens geest van al
die bedrijven hier af-§terft in den laatsten weemoed der schuchtere erkenning, dat al het zoeken en worstelen dwaling is geweest, daar het
als eenig mogelijke bevrediging ten slotte
vindt : het Niets, het, latente en passieve, geeste-loze leven.
1)

In zijn opsteillen in het WeelQblad De Kroniek, van 1894.
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Mat is de glimlach en schuchter de erkenning maar deze uitdrukking bevat nog veel
meer. De man schijnt te glimlachen tot het
meisje maar doet het eigenlijk tot zich zelf, de
essentie zijner uitdrukking is haar nuance, van
een gecompliceerde gedachte aan een ander
te kennen te geven met de wetenschap
dat deze ander die gedachte toch niet kan
begrij pen.
Het meisje stelt voor het gewone, spontane
en synthetische leven, tie man doet hier niet in
verrukking de ontdekking dat dit het ware is,
dat dit het hoogste is door hem op zijn geestestochten bereikt neen, hij geeft verlegenheid te
kennen met zijne langdurige vergissing dat het
hoogste of de Waarheid, door buitengewone
analyse en na-gedachte, ergens te vinden
zijn, en in zijn gelatenheid glimlacht hij tot het
meisje, schijnend er haar verontschuldiging
voor te vragen dat hij haar zijne komst tot
haar niet begrijpelijk kan maken.
In-tusschen is dit niet het wezen der schilderij. Het is slechts in beperkten zin waar, dat
deze mannen-figuur een geestes-stand van den
schilder zelf weergeeft. De schilder heeft hier
slechts een gemoeds-toe gtand afgebeeld, dien
hij zeer goed kende, — hij zelf, de kunstenaar,
bevindt zich, in dieperen zin, alleen in den aard
der schilderij als kunst-werk. De minnaar, op
de schilderij, bewondert niet het meisje, maar
de kunstenaar wel. De kunstenaar staat buiten
de eene figuur zoowel als buiten de andere en
hij zelf bevindt zich in den schoonheidsgraad
zijner waardeering van het geval, zoo als die
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blijkt uit de zijn geestelijken aard inhoudende
factuur.
De kunstenaar ziet dit gebeuren : het prachtige, onwetende, meisje, en de wetende, moede
en gelaten, man, en geeft hiervan, objectief, een
afbeelding.
Wat is nu die afbeelding? Wat is het gehalte
dier afbeelding?
De verschillende kunsten zijn als even zoo
vele zintuigen van den menschengeest. Het is
de menschengeest, die, zijnde een complex van
gedachten en gevoelingen, op zekere wijze gesteld en aangedaan is en zich in zekere vormen
uit. Daarom, — wijl hun wezen of ziel is de
aard en toestand van den menschengeest, waaruit zij ontstonden, — is er geen wezenlijk maar
alleen een vormelijk onderscheid tusschen de
verschillende kunsten.
Daarom dan, kunnen voortbrengselen der
verschillende kunsten met elkaAr worden vergeleken.
Een scene uit Macbeth b.v., zien wij als een
verbeeldings-voorstelling in onzen geest. Ik bedoel niet een herinnering aan een voorstelling
van Macbeth, maar de omzetting in een plastische voorstelling in ons geheugen van den
indruk door de lezing van een. Macbeth-tooneel
gemaakt. Wij zien deze verbeeldings-voorstelling in haar gehalte, dat is : alsof het een schilderij ware, waarin gedachten en gevoelingen,
aard en toestand van S h a k e s p e a r e's geest,
zich hebben uitgedrukt.
Vergelijken wij deze voorstelling nu met
Rembrandt's Joodsche Bruidje, dan zien
wij bij Shakespeare een etherischer, wel
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veel, deels ook donker-,-kleurig, maar doorzichtig, licht-doortinteld, doen. Macbeth is een wijsgeerig Drama, waarin het vraagstuk van
Gedachte en Daad wordt behandeld. De Daad
is niets. Het zijn alleen de bespiegelingen omtrent de Daad, die de Daad tot iets schijnen te
maken. De Daad is niets, voor het geweten
namelijk, om dat het geweten iets van den
Geest is, in welken de Daad, die alleen een
samenstel is van werktuigelijke bewegingen
van zintuigen en ledematen, niet bestaat. De
mensch, die zich buiten bereik der bespiegeling
kan stellen, behoeft de wroeging niet te vreezen. Maar geen mensch kan dat volstrekt, juist
wijl hij het met materialiteit gecompliceerde
wezen „mensch" is. Aileen een „God" kan het.
Prachtig is in Macbeth het bewegen der bespiegelingen bij den mensch gegeven. Bij den
man namelijk. De vrouw, lady Macbeth, is veel
meer vrij van bespiegeling. Zij weet het trollwens en zegt het zelve, als Naar man aan al de
martelingen der bemijmering ten prooi is, dat
het euvel zich alleen bevindt in die nagedachte
of bespiegeling.
Maar nu komt de natuur, de menschen-natuur,
en in de vrouw, die over-dag zoo vrij en rein is
als een kind, ontwaakt gedurende den nachtslaap het bewustzijn nu, de onafweerbare
bespiegeling. Het licht van het onbereikbaar
goddelijke schijnt aldoor achter het kleurige
borduren der geestes-bewegingen, welke S h a-.
kespeare deze twee wezens die de menschheid zijn, den man en de vrouw, laat doorspelen,
en maakt door zijn nabijheid, dat wil zeggen,
door de sterke mate waarin de auteurs-geest dit
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spelen beziet van uit het besef wat de oplossing
van het geval zoil zijn, die voor de menschennatuur niet is te bereiken, namelijk
den goddelijken toestand, die kleuren zelve
licht.
Het motief door R e m b r an d t behandeld
in het Joodsche Bruidje is er natuurlijk een geheel ander. Maar het is verwant aan S h a k es p e a r e's motief, het bevindt zich op gelijke
hoogte en een vergelijking van de geestelijke
materie der beide kunstenaars is mogelijk.
Het onderscheid is essentieel. Terwijl S h ak e s p e a r e, hoewel met enorme verschillen,
meer gelijkt op de Italianen, zijn tijdgenoten,
en op de, zooveel latere, Duitschers van omstreeksch 1800 (niet alleen de grooteren, ook
deelen van het werk van sommige kleinere
Duitschers, — b.v. van Von C h a m i s s o's
Peter Schlemihl — hebben in zeker opzicht iets
Shakespeareiaansch) ; terwiji S hake s p e are

van uit „het goddelijke", dat is van uit een
zekeren geestes-toestand, die min of meer onttrokken is aan de inwerking van indrukken van
buiten en gemoedsneigingen, zich heerlijk bezig
houdt met de aardsche zaken, — gaat R e mbran d t uit van het aardsche en stoot dat op
tot zulk een geweldige wezenlijkheid, idat deze
aardsche verschijningen, om zoo te zeggen, den
hemel zouden doen verbleeken. Want deze schilderij behelst niet slechts de beteekenis, die ik
zoo even heb aangegeven, maar beteekent, door
hare factuur, juist een, niet jubelende, maar
woeste, wanhopige, viering van het aardsche.
De minnaar hier, keert niet alleen terug tot het
onwetende, spontane, synthetische Leven, maar
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ook keert hij weer tot het, „helaas" prachtige,
leven der aarde.
Zeer verdienstelijke verzamelaars en naspeurders kunnen allicht eens dw.alen in de
interpretatie van schilderijen, iets, dat altijd
een geestelijk werk is.
Zoo zegt Charles Blanc in zijn Oeuvre
de Rembrandt dat op het Joodsche Bruidje de
minnaar met zijne hand de jonge vrouw aanraakt onder voorwendsel van haar gouden keten

aan te raken.
Geheel onjuist is deze kleinlijk scherpzinnige
uitlegging, die in strijd is met het geheele wezen
der schilderij, voordracht en factuur, en niet
het minst met de gelaatsuitdrukking van de
mannen-figuur.
Blanc kan op deze wijze in den minnaar
alleen zien de, zich binnen de grenzen van het
klein karakteristieke houdende, genre-afbeelding van een „verloopen sujet".
Voor den minnaar is de vrouw en hare rijke
kleeding en haar groote juweelentooi, alles een,
en hij doet niet anders, dan dit bijna hieratische voorwerp, dat de Vrouw is, aanraken. Want
het eigenlijke van groote kunst is nooit het uitdrukken eener handeling met het doel te toonen
hoe dit een eigenaardige handeling is van de
figuur, die haar doet. Het eigenlijke van kunst,
bij welke de maker niet anders bedoelde en
deed dan „eigen-aardige" toestanden en handelingen vertoonen, is het opmerkingsvermogen
van den maker, gevoegd bij den lust, dien hij
aan dit opmerken en weergeven had, en daarom
blijft zulke kunst beneden groote kunst, die

VAN DEYSSEL

49

altijd hoogere geestes-verrichtingen dan opmerkings-vermogen en ,opmerkings-lust inhoudt.
De schilderij Het Joodsche Bruidje is de verbeelding van een oogenblik van Rem brand t's
veel bewogen geestes-leven, het is R e mbrandt wiens geest schuchter een levensconceptie aanraakt, waarvan hij ver was af-gedwaald.
Het „licht", dat Raphael, Shakespeare,
R e m b r a n d t en alle „grooten" — „grooten"
zijn bij uitstek degenen, die een overvloed van
dit licht kennen, te noemen — kenden, is een en
het zelfde licht. Het essentieel verschil tusschen
de werken van den een en die van den ander
bestaat in de verhouding van dit licht tot de
objecten, zoo als die zich bij hen alien verschillend voordoet. Bij R a p h a el is het licht een
geworden met de, onbewegelijke, objecten, —
dermate heeft het ze doordrongen. Bij S h a k es p e a r e schijnt het licht door de bewegende
objecten heen. Bij R e m b r a n d t heeft het
licht zich niet vereenigd met de objecten, en hij
heeft de, in de geschiedenis eênige, poging gedaan, van dit licht als 't ware aan te vallen met
materie door te pogen naast de objecten, dat
licht zelf, met kleur en verf dus, weer te geven.
Op schilderij en zoo als het Joodsche Bruidje
is dit licht dus op geene wij ze aanwezig, en in
het gehalte, in de zijde, het satijn, het fluweel,
de juweelen, de gelaatshuiden, voor zoover die
kunst, in den hoogeren zin, zijn, dat is voor zoo
ver de geest van den maker zich daarin bevindt,
zien wij, — in verband met de dramatische
elementen, de houdingen, gebaren en gelaatsuitdrukkingen — een kunst, die in hare lichtZelfkeur II
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loosheid zoo machtig is, wijl zij inhoudt : de
schaduw van dat licht, dat de kunstenaar kende.
Groote kunst, gemaakt door een geest, die dit
licht kent, in een tijdperk, dat dit licht zich hem
niet openbaarde, is dddrom zoo overweldigend
wijl die niet anders kdn inhouden dan de grootsche en schroeyende begeerte naar dat licht, dat
hij zich toch bekwaam weet to kennen, en nu
niet vinden mag.

geboren in 1875, studeerde kunstgeschiedenis, schreef over
beeldende kunst, artikelen in Elsevier, Onze Kunst, Oude
Groene ,enz, en is sinds 1906 een der medewerksters aan
de Nieuwe Rotterd. Crt. voor het igedeelte beeldende kunst
in de rubriek Kunst en Letteren, Misschien heeft de dagelijksche gewoonte beknopt en bonding een oordeel to uiten,
ingewerkt op den norm waarin zij haar zuiver litteraire geschriften aanbood, Van of haar eerste schetsen, (feuilletons) in de Nieuwe Rotterd. Crt. en in de then pas opgerichte Telegraaf, tot de latere in Elsevier, Nederland,

Groot-Nederland, De Groene's enz, is het de schetsvorm
dien zij verkoos, Gebundeld verscheen een boekdeel schetsen: Engagementen bij Van Holkema en Warendorf en een
ander: Vrouwen in de Wereldbibliotheek,

ALBERTINE DRAAIJER— DE HAAS

BLINDEDARM-OPERATIE
ELUKKIG dat de gymnastiekleeraar
door de mobilisatie was ingepikt en
hij dat uur vrijaf had ! Want wat
• voelde hij zich vervelend !
Dirk slenterde uit de school langzaam de dorpstraat of ; die lindeboomen, lekker
was, dat groerr vlak boven je hoofd en niet zoo
erg licht aan je oogen. Eigenlijk voelde hij toch
niets. Zoo iets zeker als Ma, die ook zulke dagen
kon hebben. „Ik voel me niet prettig, zei Ma
dan en legde haar hand op 't voorhoofd. „Hebt
u hoofdpijn?" vroeg Liesje of hij. „ook
al." Zoo was hij nu ook. Geen erge pijn ergens
maar overal vervelend.
En morgen repetitie Engelsch en stelkunde.
En nog niks an gedaan... door de match. Maar
Ma was den tel kwijt met de repetities, dezen
keer. „Wat is het proefwerk voor dit rapport
gauw afgeloopen", zei ze gisteren verwonderd.
Och, toen had hij maar niets gezegd... Leven en
laten leven...
...Should en would... en al die lamme werkwoordsvormen, hij zou 't er wel even inpompen
morgenochtend in de tram... dan was hij
meteen rustig, want de conducteur had toch al
gedreigd : „jongeheer, nog een keer, of ik gooi
u deruit." „'t Ken me niks meer schele dat pa
bij de rechtbank is..."
Maar eerst ging hij, als hij thuiskwam, wat
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achter op de bleek liggen, heelemaal uit 't zicht.
Als er dames bij Ma zaten in het prieel, gaf dat
wel wat gekakel voor in den tuin... warm weer...
ja, dan zaten ze voor in.
Maar eerst die heele dorpsstraat door, wat 'n
eind nog... verbeeld je, dat hij Zondag met de
match eens zoo was geweest !... Slofferig liep
hij het klinkerpad langs, had niet eens lust op
de stoepen to loopen, waarvan hij de vormen en
ook de opeenvolging allemaal uit zijn hoofd
kende, de lange stoep van 't Roomsche gesticht
liet hem koud, ze slierden hem gewoonlijk af,
die stoep, alsof 't een glijbaan was... maar hij
had nu beslist geen animo. „Animo", raar
woord, maar ze zeiden het allemaal op de H. B.
S.... Daar was de boekhandel al. Nu nog 23 aan
de andere en 21 huizen aan dezen kant... 'n bulletin van den oorlog hing er... Nou, dacht Dirk...
't zal wel weer hetzelfde wezen, ze winnen toch
geen van beien. Maar van de match van Zondag
moest hij nog wat zeggen, bedanken, want de
boekhandelaar was correspondent van de
krant... van de stadskrant, die ze hier allemaal lazen — hij had fijn over hun match geschreven...
......,,V. (dit was hij... Dirk) had een gelukkigen dag ; vlak na de pauze ging hij er ineens
met den bal van door en bracht met een formidabele kei den stand op 2-1. Van dat oogenblik was de tegenpartij totaal de kluts kwijt... !
'k Hoop dat je al gauw weer in de krant
staat, had Pa gezegd... 'n stille piek op zijn
overgang op de H. B. S.
Wat klingelde die winkelbel scherp... Er
stond een stoel voor de toonbank. He, heerlijk
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om even te zitten... Nou ja, goed voor meisjes...
toch even aan de leuning vasthouden.
„Zoo Dirk, last van de warmte?" vroeg de
boekhandelaar. Nu was 't of hij ineens door
die woorden een huivering voelde. „'t Gaat nog
al", antwoordde hij beleefd en liet de leuning
los, „maar ik kwam u eigenlijk eens bedanken
voor 't verslag ; we vonden het allemaal zoo'n
flink verslag... „de jongens ziet u," voegde hij
er aan toe, want thuis voelden ze niets voor
sport.
Het winkeliertje kleurde — hoe zelden beleefde hij eens plezier van zijn pen : zijn journalistiek. En alsof de lof hem zoo machtig
werd, dat hij er grootmoedig wat van of moest
staan, vertrouwde hij Dirk toe: „Och, 't blijft
een tref, van de drie berichten, die ik stuur,
gooien ze er meestal twee weg. Maar met de
sport lukt het me nog wel eens... ja, sport !
Onze tijd staat in het teeken van de sport ; 't is
de eeuw van de sport..."
Dirk, de stoelleuning weer vastknijpend,
leunde nu ook nog wat tegen den toonbank aan. Hij voelde dat hij hier als groot
mensch werd behandeld, dat hij gevleid moest
zijn, maar heel zeker wat hij op dat alles van
die sport moest antwoorden, voelde hij zich
niet. Door dat beverige gevoel in zijn lichaam
had hij niet eens de kracht daar veel over na
te denken en hij zei nu maar, doorgaande op
het amicale, dat hij toch duidelijk tot zich had
voelen komen : „Kom, 'k ga maar naar huis,
'k moet nog vossen : repetities."
„Succes, succes", hoorde hij zich met ijver
naroepen.
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„Goddank," dacht hij, den winkel uit : nu
op de bleek. En van dat eene vervuld — dat
groene weidje achter den tuin, waar niemand
kwam en alleen soms de schoongeschrobde
gele mat van de keuken lag to drogen
— liep hij, nu vlug en zonder gedachten, naar
huis.
Hij was zoo blij en dankbaar, toen hij op de
stoep stond, dat hij niet eens hard aanbelde,
niet tegen de deur klopte en ook de brievenbusklep met rust liet.
„Zoo Dirkje, last van de warmte?", plaagde
de meid.
Alweer „last van de warmte", 't was goed
hoor, 't kon hem niets schelen. „Waar zijn ze?"
vroeg hij norsch.
Daar kwam Lies de trap afgewipt. „Soezen,
met aardbeien zeg," riep ze, „we krijgen er
een nog voor het eten. Ze duwde de deur van
de eetkamer open en nu zag Dirk het lachende
gezicht van zijn moeder naar hem omkijken en
naar het glimmende rood van een hoogen hoop
aardbeien op een witten schaal voelde hij onwillig zijn oogen draaien.
Werktuigelijk en kalm als een oud bestje liep
hij naar binnen. „Och je", plaagde Lies en ze
boog zich lachend voor zijn gezicht : „geen
animo?" „Wat is er met je, Dirk?" vroeg Ma
ook al. Ze zette een bordje met een soes voor
hem neer, z(56 vol met aardbeien, dat er twee
dikke aftuimelden.
„Och, 'k weet niet Ma, niet wel." Hij voelde
aan zijn voorhoofd, omdat hij meende, dat dit
er zoo bij behoorde. „Hoofdpijn, kereltje?"
„Neen, au! zoo'n buikpijn !"
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„Blijf dan van je hoofd af," snibde Lies
gevat.
„Och, hij weet niet eens, wat ziek zijn is,"
trooste zijn moeder. Ze gaf zich neer in den
lagen crapaud en trok hem naar zich toe, bezorgd „je bent nog limit een dag ziek geweest,
kind, waar voel je nu pijn?"
„Pijn in mijn buik en zoo raar," bekende hij,
tegelijk vreesachtig opkijkend, of ze niet zouden gaan lachen. En intuitief het beklag van
zich werend, trok hij . zijn hand uit zijns
moeders hand los. Hij wachtte een oogenblik,
wilde zich niet gewonnen geven aan ziekte of
pijn, en stak vlug de twee dikke neergetuimelde
aardbeien in zijn mond.
Maar daarop werd hij nog raarder.
„Even naar mijn konijnen kijken," riep hij
en ze hoorden hem, zijn oude heertjesachtigheid ineens kwijt, de lange gang uithollen.
Een uur later lag Dirk in bed. Hij zag zijn
ouders er voor staan, precies als toen hij eens
heel erg 's nachts hardop gedroomd had. En
de dokter was gekomen ; dat was voor 't eerst
in zijn leven. Die had dadelijk zijn ziekte geweten en met papa op 't portaal gepraat... Als
hij niet net zoo'n erge kramp had gekregen in
zijn buik, had hij wel wat kunnen afluisteren...
Hoor, nu sloeg de voordeur, kwam papa dadelijk boven.
„Ma," riep hij, want van zijn vader kreeg
hij natuurlijk niets to hooren, „moet ik morgen naar school?"
...Hemel wat was dat, net of Liesje huilde
buiten de deur.
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„Riep je me, kereltje?"
„Ja, wat heeft Lies? Ook wat gekregen van
de warmte? En moet ik morgen naar school?"
„Och kind, die meisjes...
Hij had nog net tijd om zijn neus minachtend op te halen, want hij werd plotseling misselijk.
In die bui kwam zijn vader binnen. Hij leek
driftig en was vuurrood.
„Daar heb je 't nou. Dat is natuurlijk van
dat ,dekselsche bruine brood. Ze kunnen die
Posthuma voor mijn part...."
„He vader, haal er de politiek nou niet bij !"
beknorde Lies, die mee naar binnen geslopen
was en meteen barstte ze weer uit in huilen.
Dirk zag, hoe zijn moeder haar bij den arm
pakte en op een beleefde manier de kamer uit
zette.
Nu kwam zijn vader voor zijn bed te staan.
Zijn gezicht, dat toch al zoo dik was, leek opgezwollen. Aanhoudend wreef hij zijn zakdoek,
los uiteengevouwen, als een handdoek van zijn
voorhoofd of naar zijn kin ; dan begon hij weer
aan zijn voorhoofd.
„Kerel, hou je maar kalm ; kalm, kalm vooral," zei hij, „'t is beslist, beslist..."
„Och lieve man, 't kind is kalm, laat ik het
hem maar even zeggen."
En meteen ging zijn moeder op den rand
van het bed zitten en pakte Dirk's hand.
„Zie eens, vent, je hebt een ontsteking aan
den blinden darm en het is noodig, dat je naar
het ziekenhuis in de stad gaat, daar halen ze
dat nare ding weg. Een van ons twee brengt je
weg, vanavond nog."
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Nu zag Dirk, hoe zijn moeder vlug even
opkeek en vroeg. „Druk heb jij 't misschien,
Papa ?"
„O ja, vreeselijk, vreeselijk." Aanhoudend
liep Papa op en neer en keerde zich ineens
heelemaal om.
„Dan zal ik dus maar meegaan, ventje, en
vanavond met de trem van elven komt papa
me dan halen en jij blijft daar voorloopig."
„En mijn werk dan," kermde Dirk ; want
zijn bulk deed weer erge pijn en nu ineens leek
hem alles vervelend. Dat hij misschien niet over
mill gaan ook, met dit verzuim.
Flink keerde opeens zijn vader zich weer
naar hem toe : „'k Ga zelf morgen naar den
directeur en de leeraren, 'k zal over lessen spreken voor later als je beter bent."
Er werd nu gebeld ; er kwam gestommel het
huis in, de trap op.
„voor je konijnen zal 'k ook zorgen," zei Pa
genepen en haastig boog hij zich over Dirk
heen en gaf hem een zoen op zijn haar.
Toen moest Dirk toch lachen : Pa bij zijn
konijnen...
...'t Ging nu ineens alles zoo vlug en vreemd,
dat Dirk zich eigenlijk niet alles herinnerde en
in het vrije kwartier op school werd hij er
later op betrapt, dat hij het den eenen keer
anders vertelde dan den anderen.
Heel stellig wist hij 't wakker worden, na de
operatie, even, 's nachts, toen de pleegzuster bij
hem op wacht zat ; verder sliep hij weer
's nachts en overdag, maar aldoor moest hij
voor die zuster op zijn rug blijven liggen.
Mama en Papa kwamen den volgenden dag
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om beurten op bezoek, Mama bracht de vijf perziken mee, die hij haast niet aan den boom had
kunnen laten, maar ze waren geteld ; aan de
eene zat de beurze plek nog, die hij er eens in
had geknepen toen hij er zoo'n heele erge zin
in had gehad.
En zijn vader kwam met een prachtig nieuw
fotografietoestel zelf aandragen, liet het hem
even zien en dook er toen mee weg achter 't
scherm. Hij lachte daarbij zoo raar, of hij
tegen een klein kind kunstj es verkocht.
„Wat doet Pa toch raar", zei Dirk 's middags
tegen zijn moeder.
„Hij is zoo dankbaar," zeide ze.
Daarna kwam Lies nog. „Vijf minuten
maar," zei de pleegzuster. Lies had een boek
voor hem gekocht.
„Nel de ontembare"... „O, een meisjesboek,"
zei Dirk teleurgesteld. „Je wil 't zelf zeker
graag lezen." Lize kreeg 'n kleur. „Nee, heusch
niet Dikkie. Heusch, Dikkie, je zal 't zien, 't is
zoo'n leuk boek, ze vecht met haar gouvernante,
't is net iets voor jou, heelemaal niet flauw."
't Was wezenlijk wel uit to houden zoo alles
bij elkander.
Aileen was er een naar ding waar hij aldoor
aan had liggen denken. Als er nu maar eens 'n
jongen op bezoek was geweest, had hij er eens
over kunnen praten ; met zijn familie schoot hij
er niet mee op... en toch was het je van zijn
leven... : zijn voetbal. Verbeel-je dat hij eens
nooit meer zoo lekker op de goal kon keien of
dat hij geen high-kicken meer kon maken...
— Om half acht kwam de zuster binnen met
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een glas warme melk... och nee... die leek ook
al niets voor sport — zoo'n giggeltje... om alles
lachen ...... Als hij de knokels van zijn vingers
deek knakken of uit verveling aan de haartjes die bovenop zijn hand groeiden lag te
bijten," begon ze al te giggelen....
De zuster liet de rolgordijnen zakken, ze
dekte hem toe : „nacht vent, dag kereltje."
Dirk knorde maar even terug ; ventje, kereltje, mannetje, dat ging hem zoo vervelen. Vooral nu de heele dag was voorbijgegaan en hij
nog maar niet wist of zijn high kick niet geleden had. Hij moest daar nu aldoor aan
denken.
— Als hij eens voorzichtig probeerde...
Daar had hij eigenlijk al voortdurend over
liggen piekeren, gedacht : als 'k straks alleen
ben. Ja, als hij dus eens probeerde... Dirk trok,
zijn armen boven zijn hoofd geworpen, de handen aan de zwarte spijlers van 't hoofdeinde
van 't bed, zich op. Zie zoo, daar zat hij recht
overeind. Nu zijn beenen uit de lakens. Nog
voelde hij niets, heelemaal niets, hij liet zijn
beenen neer langs 't bed. Daar stond hij... he,
wat een komiek gevoel.... zoo beverig. Nu maar
ineens...
Niet trappen maar zijn been hoog optrekken
en hoog vooruitsteken... Ging het?
Ja, het ging! he, fijn. Het ging!
Nu nog eens even met een beetje fut erachter. Best hoor, niks te doen. Nu, toch raar.
Nou gauw in bed. Op zijn rug in bed gestrekt, voelde Dirk zich rillerig worden. Dat
was niets! Mannetje, ventje, kereltje zou nu
wel zoet slapen gaan.
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Hij was gerust en daar was 't hem om to
doen.
Bij ongeluk vertelde hij 't Lies den volgenden dag dat hij heelemaal niet stijf was geworden voor zijn voetbal.
Lies vertelde het aan haar vriendinnetje op
't dorp ; die aan haar Pa, die Pa aan de Ma en
die Ma aan zijn Ma. En zijn Ma natuurlijk
weer eens gauw aan Pa. In een dag was 't
heelemaal rond geweest : dat hij 's nachts gevoetbald had, was het nu al geworden.
„Hij had met zijn leven gespeeld," de dokter
zei het zoo echt nijdig en Pa zijn goeie bui was
weer heelemaal over. Met al de lievigheid was
't ineens uit : een andere zuster zat aanhoudend
bij zijn bed.
Vooral 's avonds in den schemer werd hij erg
bewaakt.
Twaalf dagen bleef hij nog in 't ziekenhuis.
„Ik twijfel aan je verstand", zei Pa zoowat
iederen keer als hij hem opzocht.
Maar van 't fotografietoestel zei hij niet een
keer meer iets.
Ja, en waar liep het nu op uit?
Dat Pa het nieuwe fotografietoestel beloofde
...tot wanneer hij overging. Dat zou best lukken, met een beetje goeie wil. Zonder lessen.
Nou — never mind.
In den tijd dat hij in 't ziekenhuis was geweest was het dat geworden.
— Animo — zeiden ze niet meer in de klas.
't Was nou alles : never mind.
Never mind !
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EERSTE SCHOOLDAG *)
AN de groote hand van den meester
ging Johannes een lange donkere
gang door, vol kinderen en stemmen.
Heel aan 't eind was het wat lichter,
en Johannesje moest eensklaps denken aan 't verhaal van den reus Kaliman, die
den kleinen Wimfried meenam in zijn hol, tot
ze in de zaal kwamen waar „de eeuwige Vlam"
brandde voor het bed van de betooverde princes
Clotilde. — En als .een prettig-griezelig spelletje
stelde Johannes zich voor: hij was Wimfried
die door den reus — dat was meester — in zijn
kasteel was gelokt; en samen waren ze nu op
weg naar de zaal van de princes, kijk, die was
daar waar het licht was... Johannes voelde zich
'opeens niet bang meer — Wimfried werd
immers later een prins, en die reus werd in een
,donkere gevangenis gestopt door 'de ridders
Goedmoeds en Blijftrouw. Waarvoor zou hij ,dan
bang zijn?
Maar voor ze aan het licht kwamen achter in
de gang, bleef , de reus voor een deur staan die
hij ,opende, en opeens zag Johannes zich in een
groote kamer met een heeleboel kinderen, in
lange rijen op houten banken, en die hem allemaal aankeken, zoodat hij heel warm werd en
duizelig en wel had willen huilen, had hij ge*) Fragment uit „De van Beemsters",
Zellkeur
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durfd. — DM was heel anders allemaal dan in
het sprookje ; hij was op school, en... en de
meester hield zijn hand vast, zoo stijf dat zijn
vingers pijn deden, en... „een flinke kerel"
moest hij zijn... niet huilen, niet huilen...
„Hier is nu je klas, mijn zoon ; kijk : deze
helft ; en dat is je leermeester, die je wel 'n
plaatsje zal aanwijzen op een van die mooie
banken. En nu, twee lessen, mijn jonge vriend,
onthoud ze, onthoud ze. Wees gehoorzaam aan
de over u gestelde machten, en... snij me niet in
de banken ! Meneer Langeveld, hier heb je den
zoon van den dominee, die wil in afwachting
van het Hebreeuwsche alfabet, alvast graag het
Hollandsche a b c leeren, is 't niet Johannes?
Ha, ha, ha!"
Johannesje schrok van 't harde lachen en opeens kromp hij weg onder meesters zware hand
met dikke vingers op zijn hoofd als een dikke
spin met traag bewegende pooten.
Een oogenblik later was zijn hoofd weer vrij
en de meester vertrokken, maar toen stond daar
de andere meester en die greep hem bij zijn
schouder en duwde hem een bank in naast een
grooten j ongen met een bruine kiel.
„Hier is je plaats, van Beemster. Onthoil 't
maar goed ; en nu, we beginnen. Opgestaan !"
Johannes, die eventjes had moeten lachen om
't grappige kraakstemmetje van dien meester
met zijn groote malle bril, hoorde eensklaps om
zich heen een dof gestommel, als werden er
tafels en stoelen door elkaar gegooid, zooals
thuis wanneer er boven schoonmaak was op
vaders studeerkamer en zij beneden zaten in de
kamer er onder. Maar terwijl hij zoo dacht
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voelde hij een stomp in zijn rug ; de bruine
jongen trok hem op, door zijn tanden sissende :
„Opstaan ! Bidden!".
Johannes zag hem vragend aan met groote
oogen ; begreep niet. Doch de ander fluisterde
nog gauw jets van : „Doppen dicht !" en toen
hoorde hij al meesters stem die bad : „O God,
Heere des hemels en der aarde, groote en machtige Koning des Heelals, zie ions kleine en nuetige stervelingen, arme zondaren hier nederbuigen voor Uw ionvolprezen Majesteit. Wij
danken U, Heere des lichts, 'dat Gij Uwe zalige
engelen besteld hebt in iden afgeloopen nacht
om ons te bewaken. Geef Uw 'onmisbaren zegen
op dit ons samenzijn ; scherp ons verstand ;
maak ons eenswillend met U en onderdanig aan
de over ons gestelde machten. Amen. Leien op
tafel!"
Weer dat doffe gestommel van straks, maar
nu opeens nog een ander geluid, een kletterend
geraas als van groote hagelsteenen op het plat
van de keuken van Thuisbest... Dat was eens
geweest op een nacht toen hij er wakker van
geworden was en er in zijn bedje naar had liggen luisteren.
„Beemster is te laat! Beemster zit te droomen ! Vlug je lei, Beemster, of ik schrijf je
naam op 't bord..."
Johannes schrok van den nieuwen stomp dien
de groote jongen hem gaf, maar nog meer van
den boozen blik waarmede die hem aanzag, kort
bijtend : „Je lei ! Legt onder de tafel in 't kastje,
gauw wat, anders komt je naam op 't bord !"
Johannes begreep niet wat dat alles beteekende ; hij zag den meester en ook andere kin-
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deren hier en daar in de klas naar hem kijken,
lachen, en hij kreeg 't eensklaps weer heel warm
in zijn gezicht en onder zijn haren, en 't duizelde hem alles voor d'oogen.
Hij had weer willen huilen, maar durfde niet ;
zag nu hoe , de bruine jongen voor hem heenboog en iets op zijn tafel legde, een plat-zwart
ding met allemaal strepen.
„Heb je een grift?" fluisterde de bruine.
Johannes schudde van neen, op goed geluk,
vaag voelend idat 'die groote jongen vrienclelijk
voor hem was en hij niet bang hoefde te zijn ;
maar dicht bij hem moest blijven.
„Kijk, daar heb je 'n mooie, 'n nieuwe, met
'n groen papiertje er ,om. Sjijn he? Ik zelf
schrijf ,altijd met zukke stompies. Schrijven
immes, joch kijk!"
„Ben je dan al lang op school? —
Johannes vroeg het luid ; staarde met open mond
den jongen aan.
„Lang? 0 jee-ja!" zei die, en knikte een paar
maal haastig met zijn hoofd vol sprietig-verwarde haren, vettig glimmend van water. Johannes keek daar naar met medelijden, tomdat die
jongen geen moesje had die verbood zijn haren
met water te borstelen ; dat was verschrikkelijk ;
— ionderwijl hoorde hij hem zeggen: „0 jong,
'k heb al ,een jaar op school gegaan in Amsterdam, toen mijn vader nog schipper was. Ben jij
wel eens in Amsterdam geweest? Niet? Sjijne
stad, wel duizend menschen en wel honderd
lichies! Immes ! Kijk, nou mot je dat van d'ndie-daar op je lei naschrijven."
Hij wees naar voren in de klas, waar de
meester stond, die zich nu eensklaps omkeerde
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en met strenge oogen naar de bank van Johannesje zag. Het kind begon te beven. Was de
meester... boos op hem?...
„Saarmolen zit te praten met Beemster.
SaarmoIons naam wordt op het bord, gezet. Als
Saarmolen nog eens praat en, den, nieuw:en iongen aan 't praten maakt komt er 'n streepje
ac ter zijn naam."
De bruine jongen zwaaide langs Johannes heen
een arm de lucht in, met uitgestoken vinger als
een kerstboomka,arsje. „'k Moot 'm van alles
wijzen, meester ! Hij had geen griffie en ie wist
niet waar zijn lei lag."
Weer trommelde Johannes' hart ; hij zag een
heeleboel kinderen naar hem kijken ; een meisje
voor hem draaide zich eensklaps snel ,om en
lachte hem toe. Hij had dat meisje wel Bens in
't dorp gezien, wist ook wel waar ze woonde. Hij
voelde zich niet meer zoo vreemd, omdat ook de
bruine jongen aardig voor hem was.
De meester keerde zich weer : om en schreef
met een dik wit potlood op den zwarten muur.
„Nazeggen, wat ik schrijf !" hoorde Johannes,
opschrikkend, nu alle kinderen in , de klas uit een
mond riepen — als een knal: „Aa!" En toen
gebeurde er iets heel vreemds. In de klas, waar
de zon , door , de ruiten scheen tusschen de dorstronkige stammetjes van wat kwijnende geraniums, begon zich een klaag-zeurig zingen te
spinnen, waar Johannes met een open mond naar
zat te luisteren. Telkens brak het hortend of ;
span dan weer voort in eentonig gezingzang. Op
den zwarten muur, dien de meester „het bord"
noemde, kwamen nu hoe langer hoe meer witte
letters, de a en 'de b en de o en 'de m. Johannes
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kende de meeste al, omdat vader ze hem had geleerd, thuis, teen hij weer beter werd van de
longontsteking. Hij mocht niet achter komen bij
de andere kinderen, die al naar school gingen,
had vader gezegd... Johannes keek door het venster naar buiten ; daar heel ver weg was de
blauwe lucht ; een witte wolk leek net op een
kameel met twee bulten, die naar elkaar toebogen ; nu was 't een groote bult...
„B — oo — m Boom. R — oo — s Roos.
P — ee — r Peer..."
Het wondere gezingzang spon voort, dan,
eensklaps, knapte of door de hoog-krakerige
stem van den meester, die vroeg . „Van Beemster, waarom doe jij niet mee?"
Weer schrok Johannesje op, voelde hij zich
rood worden, prikten in zijn oog-hoeken de tranen die komen wilden, Mk om dat nare woord
„van Beemster", waarmee niemand hem noemde thuis, en dat hem zoo boos klonk. Hij had
ook niet geweten mee to mogen doen, wilde wel
graag, al kende hij niet alle letters.
„Oo — r 0Or. S — as — r Saar. B — as — s
Baas..."
Met zacht, niet-durvend stemmetje voegde
zich Johannes nu tusschen de anderen. In het
holle lokaal, waarvan de uiterste hoeken in
schaduw bleven doch de middenbanken opfleurden in zon — blonde, bruine kinderhoofdjes
werden door een bleek goud overpulverd —
regen zich de woorden aaneen, in een zinlooze
opvolging, tot een eindelooze reeks van horterige klanken.
Buiten blauwde de lucht steeds feller aan, en
de zon kwam door het open venster gluren ;
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zoele lente-warmte spoelde binnen, mengde zich
met , de dompe uitwasemingen van veel kinderen.
Slaperig zeurden de stemmetjes voort, nu op
den oe-klank.
„S — ioe — p Sciep. P — oe — s Nes.
G — oe —d GOed. D — oe — k DOek."
Johannes deed nu ijverig mee. Zijn oogen
hield hij op de hand van , den meester, die
schreef, al maar , de witte letters op het zwarte
bord tooverde. Hij probeerde altijd lets eerder
te zijn idan de bruine jongen mast hem, die niet
goed oplette, somas ,heele woordenrijen voorbij
liet gaan zonder mee te doen. Hij izat maar op
zijn lei te schrijven, tenminste idat ,geloofde Johannes, want hij idurfdenietopzij kijken, tuurde
maar ingespannen naar 't bord uit angst niet op
tijd het woord, te hebben gespeld. Eindelijk keerde , de meester zich ,om ; de stemmen verstomden ;
't was eensklaps stil in de klas. Het meisje vOor
Johannes . draaide zich weer haastig even naar
hem toe en knikte. Do jongen, verrast en verlegen tot onder zijn haarwortels, staarde haar
aan.
„De woorden op de leien schrijven," sprak de
meester. Op 't zelfde oogenblik stiet de bruine
jongen Johannesje aan en liet hem zijn lei zien.
Er stond een schip op .geteekend, met een roer
en een mast, waar bovenaan een lange wimpel
kronkelde.
„Onze schuit... van vroeger... toen we nog
voeren," beet de jongen zijn uitlegging, de lei
vlug omkeerend met . den leegen kant naar boven
en ijverig beginnende te schrijven. Johannes
zag den meester naar hun, bank kijken, , en hij
bukte zich haastig, probeerde de eerste letter op
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zijn lei te zetten : de a. Met langzaam-secure
haaltjes teekende het kind , de woorden ; zijn
tenger lichaam in de stadschige matrozenblouse,
jongeheertjesachtig tusschen de boerenpakjes
'der overige kinderen, .drong zich in moeizame
inspanning tegen den scherpen bankrand ; zijn
schoudertjes ,spitsten omhoog , door den druk
der ellebogen 'die zich steunden op het tafelvlak ;
het hoofd met het muizengezichtje look er
oudemannetjesachtig in weg.
Om het gras-groene ruitjespapier van de .griffel knuffelden zich ionredzaam de •dunne kindervingers met de tot het vleesch verkloven nageltjes, en de wijsvinger van de linkerhand duwde
zachtjes-helpend de met schokjes langzaam vorderende rechter. Nu was de jongen, geheel in zijn
arbeid verslonden. Geen, gedachten aan thuis,
aan,
en de zu:sj es en 't broertje vaagden
meer
meer door zijn hoofd, nu vol van de letters die
hij teekende, de , dunne ophaaltjes, de ,dikkere,
geleidelijk aanrondende neerhalen. De neerhalen
kon .hij maar niet goed krijgen ; ze bleven of te
dun, Of werden te plotseling dik, zoodat de letter
er bultig en leelijk uitzag. Het kind kreeg het
warm ; zijn ,ellebogen steunden sterker nog op
het krakend tafelvlak ; zijn schoudertjes met
boven aan de linkermouw het roode stuurmansbiesje puntten scherper omhoog en :het langsmalle hoofd zonk nog dieper ; aan de blanke•
slapen onder 't dun, vlossig-krullend haarblond
kraalden zweetdroppeltjes en in den linkerhoek
van 't bleek-rood openzijgend mondje tipte
schuchter ,een tongepuntj e tevoorschijn., dat,
naarmate het werk inspannender voortging,
meer en meer zich naar buiten waagde.
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Johannes voelde zich nu heel tevreden en op
zijn gemak.
Maar een bel, hard-fel luidend in de gang,
deed hem opschrikken. Hij zag den bruinen jongen eensklaps zijn griffel neerwerpen, die als
een klein zwart pijpje ratelend langs de tafel op
den grond rolde, en opstaan, recht in zijn bank.
„Spelen !" beet hij verklarend naar Johannesje, die niet goed verstond, omdat er opeens
zoo'n leven was in de klasse. Maar de stem van
den meester klonk luid bevelend uit boven 't
praat-rumoer en 't geklepper van leien die onder
de tafels werden weggestoken.
„Stilte! En naast de banken, twee aan twee...
Een !"
Onder dof gestommel drongen de kinderen de
banken uit.
„Denk er om : als ik twee zeg mag niemand
meer bewegen... Twee ! Mientje Vos en Aafke
Revers zal ik maar eens op het bord schrijven.
Die weten nog altijd niet dat ze in school zijn."
Verscheidene kinderen draaiden het hoofd om,
zagen naar een hoek, waar twee meisjes lacherig, met roode gezichten, naast elkaar stonden.
Ook Johannesje had zich omgewend, even, vOor
hij 't wist ; draaide snel het hoofd weer recht,
stond met kloppend hart nu of te wachten of
de meester ook zijn naam zou opschrijven. Dat
scheen hem iets vreeselijks : te komen „op het
bord."
Het was nu heel stil in de klas, terwiji in
de gang getrappel van voeten brokkelde en even
later gejuich waaide van kinderen buiten, onder
de ramen.
En eer Johannes 't wist voelde hij achter in
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zijn rug teen , duw, zoodat hij bijna aanviel tegen
't aardige meisje-met-het-vlechtje. Hij begreep
te moeten loopen, mee met de anderen, die nu
,dof met hun kousen te stampen begonnen op deR
houten vloer. De meester klapte er bij in de
handen.
In de gang, onder de kapstokken met kleeren,
stonden in lange rij de klompen, en hij vond het
nu opeens raar en ,hinderlijk dat hij alleen schoenen tdroeg ; hij zou aan moeder vragen, of hij
'ook voortaan op klompen naar school mocht ; ,hij
wist in 't dorp een winkeltje waar 'n beetle bos
hing aan een langen krommen, tak.
„Die zijn klompen aan heeft dadelijk weer in
de rij... Alo, alo! Allemaal klaar? Voorwaarts
marsch dan. Een, — twee... Een — twee..."
Johannes keek even iopzij naar den bruinen
jongen, , die in zijn zak liep te morrelen ; trok
dan zijn hoofd schrikkig achteruit voor een
zwart elastiek hem vlak onder den neus geduwd,
zoodat hij ide muf-sterke lucht rook en de
klamme zakwarmte tegen zijn vel voelde aaien.
„Ala joch! 'k zal er jou niet mee schieten!
't Is een, kattepul voor de'musschen. Op 't dak
van ide school zitten er hoopen. Immes. Vroeger
toen me vader nog voer..."
Maar ze waren buiten, op de plaats, en
„Halt!" had de meester geroepen ! Toen telde
hij : „Een, twee, drie..." en de kinderen stoven
uit elkaar naar alle richtingen.
Aileen Johannesje bleef staan ; wist niet waar
hij heen moest. Rondom hem zag hij 't gewemel
van kinderen. Een jongen bukte zich en een
andere sprong over hem heen, toen nog een en...
neen, die derde jongen ging weer achteruit.
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Kijk, daar liep hij er nog eens, hard naar toe ;
nu zou hij springen. Maar de jongen — klein

dik ventje met een zwart buisje aan en een
groote platte pet op — aarzelde opnieuw. Hij
legde even zijn handen op . den rug van den jongen die gebogen stond en die nu schreeuwde :
„Veuruut .claa,n, spring daan ; 'k blieve gin uren
staan ; toe daan bangerd !"
Maar de kleine dikke bleef aarzelen ; hij ging
weer achteruit, nam een aanloop met een zetje ;
hortte weer stil voor het hooge lichaam.
„'k Doen 't neet! Ie bint vils te heuge." „Die
vole ,daan !" schreeuwde de jongen, zich even
oprichtend, dan idadelijk weer bukkende.
En toen ging het springen geregeld voort.
Aan 't eind van de plaats stond een heele rij
jongens .elkaar op te dringen. Telkens kwam er
een aanloopen, ,eerst met groote stappen meestal,
dan, hoe dichter ze den gebukten jongen naderden, hoe sneller hun beenen gingen met de
rettelende klompen. Plof ! ging het dan telkens
voor . den sprong. Een paar zwarte beenen, waaraan de klompen bengelden als vreemde ,dingen,
zwaaiden door de lucht, en voor Johannes recht
gezien had hoe 't gebeurde, stond de springende
jongen al aan den anderen kant.
't Ging nu hoe langer hoe vlugger, en 't was
of er altijd maar nieuwe jongens aankwamen,
eerst het aanloopje, ,dan plof ! het holle klompgebots, 't gezwaai van de vreemd-malle klompenbeenen in de lucht... 't Werd een wonderlijk
gebeuren voor Johannes. Om hem heen bruiste
een rumoer van geluiden, hooge gilletjes en lang
gerekte uithalen, soms ook even als een boos geschreeuw. Maar 't scheen hem alles ver en on-
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werkelijk, ails hem niet rakend. Er was niets idan
het geheimzinnig wonder van de springende jongelis, die hem Been gewOne jongens leken, maar
wezens uit een ander oord, waar , de menschen
over elkaar heen konden springen .zonder moeite,
zooals Guliver, van wien vader verteld had, in
de stad ider ,dwergjes heen kon stappen over de
huizen. En 't scheen Johianne:sje of hij alleen
een dwerg was en al , die andere jongens reuzen,
die iets konden wat hem iets onmogelijks scheen.
Toch, hoe langer hij keek, hoe meer het vreemd
gebeuren van het wonderlijke voor hem verloor.
Wat hem eerst een ,eindelooze stoet van springers had geschenen bleken nu telkens dezelfde
jongens to zijn. Eigenlijk waren 't er maar vier
of vijf die werkelijk sprongen : .een lange blonde
in een donkere trui, als ieen zeeman, vond
Johannes, die aan zijn prentenboek van stuurman Moedig dacht ; — een . dikke jongen met een
rood gezicht en zwarte haren ; een heel kleintje, dat vreeselijk schreeuwde en voor wien de
anderen wel bang leken ; en een jongen die óók
al lang was en ,een beetje hinkte.
— Telkens, met een vaartje, kwamen ze langs
Johannes heen voor iden sprong. Het kind keek
ze na met groote oogen ; voelde ,er zich zelf zoo
klein bij en vreesachtig, telkens als een dier jongens even naar hem zag. Toch bleef hij staan,
omdat hij zich op 't groote plein niet wagen
durfde in 't gewoel en gedrang van al de vreemde kinderen. Even dacht hij, hoe hij wel zou willen spelen met het vriendelijk meisje dat voor
hem zat in de klas ; maar hij zag haar niet bij de
meisjes . die ginds touwtje sprongen, en ook
moest hij kijken Haar den kleinen jongen die
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zoo schreeuwde en bevelen gaf aan de anderen,
zelfs aan dien heelen lange die op 'stuurman
Moedig leek.
Johannes volgde den kleinen knaap in gespannen aandacht, en 't was of al 't geheimzinnige
dat het troepje springers voor hem had gehad
zich nu samentrok op dat eene kleintje, met zijn
geel-bleek gezicht en bruin krullend haar, zijn
om 't dunne lichaam floependen wit-blauwen
streepjeskiel boven donkerblauwe, korte span.broek. Om 't middel droeg de jongen een bruin
leeren riem en hij was de eenige van de springers die schoenen aan had. Danserig liep hij
heen en weer, zwaaide met zijn armen •en
schreeuwde met een hooge stem als van een
meisje. Op zijn hoofd stond een grappig klein
petje, dat hij, als hij zijn aanloopje nam, van
de haren griste en — plof ! — bij zijn sprong op
den rug plakte van iden jongen 'die bok stond.
De andere jongens schenen graag vriendje
met hem te zijn, en Johannes zelf kon iook niet
anders dan maar telkens naar dien jongen
kijken, die zoo7 bewegelijk was, nu eens hier
stond en dan weer daar en vreeselijk boos zich
toonde als de anderen niet deden wat hij beval.
Toch vond Johannes het een aardigen jongen.
Maar hij schrok toen die eensklaps naar hem
toekwam en hem vroeg wat hij hier deed. Wild
klopte het in Johannes' keel ; warm sloeg zijn
lijf uit en tranen prikten ; het zonnige plein met
al de kinderen begon om hem heen te draaien,
te zwaaien, en het stemmengeroes klonk eensklaps heel ver.
„Nou, zeg op dan, wat sta je ons aan te
gapen, kleine kikvorsch ?"
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Met schuwen blik zag Johannes op naar den
grooteren jongen, die hem wreed-spottend aankeek uit zijn bleek gezicht.
„Ik... ik keek..." stamelde het kind.
„Zoo — nou, kijk idan nu maar eens ergens
anders, want je staat ons, in den weg. Halo !
jongeeees vooruit dan toch, want voort gaat
de bel!"
Met een woesten sprong was . de j ongen-metde-riem al weer weg, en Johannesje stond, trillende van schrik nog, alleen. Hij wilde schreien,
maar dacht juist nog op tijd aan wat vader hem
gezegd had : „een flinke jongen zijn, een keirel !"
Daarom beet hij zich kordaat op de lippen,
kneep zijn oogen dicht, om 't naar buiten dringen van zijn tranen te beletten.
Aarzelend sleepslofte hij tusschen wat kinderen door naar de zijde van 't schoolgebouw.
Daar ging hij, vlak bij de groote groene open
deur, die geel van binnen was met allemaal vuile
plekken, tegen den muur staan, zijn handen achter zijn broek op . den rug. Hij voelde tegen zijn
strijkende vingers de ruw-raspige steenen met
de rechte kalkgootjes. En ,hij duwde met zijn
vingertoppen tegen den muur, zoodat met een
zetje telkens de rug van zijn ihanden tegen 't
week-zacht-ronde van zijn billen aanmepte en
van den schok zijn beenen lekker te wiegelen
stonden. Onderwijl keek .hij naar de straatsteenen v601- hem, waar zijn voeten, netjes stonden
naast elkaar in de rare schoenen, die Grietje
vanmorgen, voor ihij naar school ging, in de
keuken aan zijn voeten had gepoetst... Weer
dacht .hij aan . de klompen en 't winkeltje, maar
hij was niet meer zoo 'zeker of hij moeder vra-
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gen zou daarvan een paar voor hem to koopen ;
de jongen-met-de-riem, die hem kikvorsch genoemd had, maar die toch aardig was, droeg
immers óók schoenen...
Op de zonnige plaats dwarrelden de kinderen...
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werd geboren te Haarlem in 1860 en studeerde te Amsterdam in de medicijnen, waar hij in 1886 tot doctor
in , de geneeskunde werd bevorderd, op een proefschrift
over: Kunstmatige voeding bij tuberculose. Gedurende
zeven jaar had hij te Amsterdam, tezamen met dr, Van
Renterghem, een kliniek voor zenuwlijders, Nadat hij zich
in 1895 te Bussum als practiseerend geneesheer gevestigd had, nam zijn letterkundige arbeid zijn leven steeds
Zelfkeur II
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meer in beslag, waarbij nog kwam een ernstige studie
van de maatschappelijke vraagstukken, die onzen tijd
beheerschen, Deze studie noopte hem een werkzaam aandeel te nemen aan den socialen strijd en de coOperatieve
landbouwkolonie Walden, benevens de Vereeniging voor
gemeenschappelijk grondbezit te stichten, Van zijn werken noemen wij bier slechts; uit zijne dichtwerken; Ellen.
- Het Lied van Schijn en Weezen I en IL - De Passielooze
Lelie. - Dante en Beatrice. Uit zijne prozawerken; De
kleine Johannes I, II en III. - Johannes Viator, Van de
koele meeren des Doods. - De Blzjde Waereld. - De
Nachtbruid. - Paul's Ontwaken. - Sirius en Siderius I en
II, - Bij het Licht van den Oorlogsvlam, - 6 bundels
Studies. - Happy Humanity (oorspr, in Engelsch), - Welt
Eroberung durch Helden-Liebe (oorspr, in Duitsch), In
bewerking:„Jeezus' Leer" en ,,Het Godshuis in de Lichtstad"; en, uit zijn Tooneelwerken: Lioba (dram, ged,), De Broeders (dram, ged,), - De Student Thuis. - Het
Poortje. - De Heks van Haarlem. - IJsbrand. - Het kenterend Getij. - Don Torribio. - Frans Hals. - De ldealisten. - Minnestral. - Het Skelet. - 't Paleis van Circe.
Van Eeden's •belangstelling in maatschappelijke en
zedelijke vraagstukken heeft zich in veel van zijn werk
als een soort van „profetisme" nitgesproken, Van de
mannen der Nieuwe Gids-beweging is hij wel de meest
blootgestelde geweest aan de uitersten van adoratie en
kleineering, In den laatsten tijd heeft zijn herleefde
belangstelling voor het tooneel zijn productie weer meer
in die richting geleid,
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UIT : „DE KLEINE JOHANNES" DEEL II,
HOOFDSTUK XVII:
OHANNES ging het bergpad op,
waar hij de twee meisjes 't eerst
gezien had. Het was een stille en
schoone Septemberdag, ieen weinig
nevelig. De varenkruid;en waren 'al
bruin geworden hier en daar !under 't kreupelhout, de zwarte braambezien iglommen langs
zijn pad tusschen hun roodgerande bladeren, nat
van zdauw. Wat al spinnewebben tusschen 't loof
Er was een , ernstig zwijgen , overal, maar toen
Johannes verder klom in de berg-vallei, hoorde
hij het water igestadig ruischen, en op die kleine
bergweiden, ,de open plekken tusschen 't bosch,
zag ,hij vele stroompjes iglinsteren onder 't Bras,
met druk gegorgel en igemurmel.
Nog verder, waar 't bosch dichter wend en de
bergen eenzamer, hoorde hij nu en dan 't gerucht van , een wegvluchtend alert ,en .zag !ook wel
een fijn reeenkopje met !de verschrikte ioagen en
groote ooren van ,den woudrand naar hem toegericht.
Eindelijk kwam hij op een smal paadje vlak
langs een kleine beek. Links en rechts .waren
donkere rotsen, ,glinsterend van vocht en fraai
begroeid met grillige korstmossen, kleine rozetvormige varens en, het fijne, sierlijke venus-haar
dat zacht trilde in den stofregen van 't vallend
beekwater. Hooger op begon het ,overhangend
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kreupelhoiut en doornig braam-struweel, slechts
nu en dan werden de hoogere bergwanden zichtbaar met de knoestige wortelvoeten van zware
dennen en beuken.
Er kwam ,geen ,einde iaan dat paadj e. Het wond
zich aldioor op y iden bodem van 't ravijn, het
beekj e volgend, soms met een paar steenen overgaand, en weer voortgezet Haan den ianderen
oever. En het werd al stiller tusschen de bergen,
de blauwe lucht omhioog kwam nog maar zeldzaam te zien, en het zonlicht drong nog maar
schemerig door 't loof van lijsterbes en ,hazelaar.
Hooge vingerhoedskruiden, met mode of gele
klokjesreien, keken met bun giftige blikken als
dreigend uit de schaduwige idiepten van het
struikgewas, op den kleinen Johannes neer.
Waar was ihij ? Hij voelde een ontroering,
half angstig, half .heerlijk. Hier was 't als in
Windekind's wonderland.
Hij liep maar door, al maar door, niet begrijpend hoe het zoo fang kon iduren eer er verandering kwam. Hij werd moe en nu gansch
angstig.
Vaag en onbestemd begon , er nu een igeluid in
de groote stilte te ontstaan. 's Scheen eerst_ of
het brommen en ruischen was van zijn, bilioed, en
't kloppen van zijn 'hartpols in de ooren. Maar
het werd al duidelijker en .sterker. Een geruisch,
gestadig en gelijkmatig, daartusschen door een
somber idreunen, als aanhouidendei donder of zeebranding — en ook een hooger toon, nu en dan
bij vlagen aangalmend, als klokgelui bij harden
wind.
En hoor ! dat was een zwaar geluid als een
sehot, idat den grond deed sidderen.
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Johannes liep gejaagd door en keek rend.
Maar er was gem wind, alle looverkens, ialle halmen waren doodstil. Het watergeruisch alleen,
het watergeruisch werd sterker.
Toen zag hij voor zich een kleinen waterval,
die maakte het ruischen. De beek vloot over een
rotsmuur been en kletterde neer tusschen de
varens. Het pad scheen .diood te loopen, zich te
verli. ezen in 't Idonker.
Achter den waterval, door 't blanke vocht als
door nem gordijn verborgen, was ieen grot en
daarin ging het pad verder.
En nu ehoorde Johannes duidelijk de geluiden
als uit de aarde voortkomen. Het diepe ,dreunen,
de korte ,donderslagen nu en dan, en het klokgegalm, ionophoudelijk en regelmatig.
Hij zat neer aan den weg in groote aandoening, hij Bend van 't ,snelle gaan, en istaarde door
den watersluier in de koele, •dionkere grot. Zoo
zat 'hij Tang, luisterend, weifelend, niet wetend
of hij zich verder zou wagen H of omkeeren.
En langzamerhand, langzamerhand begon een
groote raadselige droefheid hem te bevangen.
Hij zag ook hoe de nevel stil opsteeg uit het dal
en ,een idichte grauwe wolkmassa het blijde zonHalt zwijgend 'onderkroop.
Toen hoorde hij naast zich een klein geluidje,
een zacht droevig zuchten, een klein zacht jammeren, een radeloos 'snikken.
En op den rotssteen naast hem zag hij zijn
vriendje Wistik zitten. Hij keek hem recht op 't
kale kruintje, met . de dunne igrijze haartjes.
Want 't arme ventje had zijn roode mutsje tafgenomen en hield dat met beide handiest voor zijn
gezicht. En daarin snikte en . snotterde hij, alga
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zijn harte breken moest, 'zoodat de tranen tappelings van zijn lang puntbaardje op den bodem
dropen.
— „Wistik !" — riep Johannes vol deernis en
ontroering. „Wat is er ,dan, mijn vriendje, mijn
goeie mannetje, wat is ier ,dan ?" —
Maar Wistik 'schudde het hoofd en kon niets
uitbrengen van 't schreien.
Eindelijk vermande ihij ,zich, nam 'zijn mutsje
van 't gelaat en zette het, kletsnat van de tranen,
op zijn ,hoofd. Toen gleed, hij, met bedwongen
hikken en snikken, van zijn zitplaats of en stapte op de isteenen in de beek. Daar greep hij met
beide handjes den 'schitterenden sluier van vallend water, maakte er ,een breede scheur in,
wendde zijn behuild .gezichtje iom en wenkte
Johannes 'zwijgend hem to volgen.
Deze 'ging in ide , donkere spleet, en kwam
droog binnen, terwiji Wistik het water vaneen
hield. Geen, spatje was op zijn hoofd. Then gingen zij verder in , de .spelonk. Wistik vooraan,
want . die was gewend in duister en kende den
weg. Johannes volgde, hem bij zijn rokje
houdend.

Het was volslagen clonker en zoo bled het
langen tijd, terwijl zij voortgingen op effen,
harden weg, merkbaar benedenwaarts.
Random werden de sombere gelui'den 'sterker
en sterker. Het gedreun, de idonderslagen, het
klokgegalm. — Dit alles overstemde nu het
watergerui'sch.
Daar scheen licht in de verte. Een grauwe
schemering, vaal als mistig morgenlicht. De clag
scheen binnen en deed de natte steenen .glimmen
met blanken schijn. Een geweldig donderend ge-
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raas , drong nu door in den rotsgang. Ook het
loeien en gieren van stormwind kwam te hooren.
Toen .stonden zij buiten, in een . somberen idag.
Rondom was niets te zien als een woestenij van
geweldige rotsklompen, grijs en door water verweerd, geen plant, geen grashalm groeide ,er
tusschen.
Vlak vOOr hen 'brulde en raasde een woedende
zee met hooge brandingsgolven. Telkens zag
Johannes het witte , schuim 'hoog ,opstuiven,
groote lillende vlokken werden rer ,afgerukt, en
door iden storm van rots op rots igejaagd.
Langs den hemel joegen zwartgrauwe wolken,
als verrafelde lappen, zich vervormend in vliegende vaart. Ze , scheerden 'dicht over de kokende
zee, en de witte damp ,die van , de aware brekers
afstoof, scheen hen bijna te bereiken. Als de
branding op de rotsen sloeg, sidderde de bodem,
en de wind huilde, gierde en Boot tusschen de
spleten en kloven als het gillen van een mensch
in vertwijfeling of het j-anken van een hond
tegen de maan.
Als de idonkere wolk-vachten even scheurden
kwam een 'angstig-bleeke avondhemel te zien.
Benauwd door den hevigen wind, verblind
door 't 'schuim, school Johannes met Wistik in
de luwte van een rots en ioverzag het barre land.
Het scheen avond. Boven de zee, maar iaan 'den
uitersten linkerhoek, waar Johannes het nimmer
zag, was bet zonlicht merkbaar. En een ioogenblik zag men het 'zonnegelaat zelf, droevig en
bloedrood, niet ver meer van de kim. Als
gloeiende koperen schoren .stonden 'stralenpijlers ,onder haar, door de wolkgaten, op zee.
En aan de andere zijde, heel ,hoog, kwam nu
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en 'darn aan iden bleeken hemel het nog veel
bleekere maangelaat, ,doodelijk bleek, hopeloos
droevig, roerloos en gelaten, tusschen de verwoedde wolken-benden to voorschijn.
In onbeschrijfelijke beklemming zag Johannes zijn vriendje aan :
„Wistik ! — wat is dit Loch? — waar zijn
wij ? — wat gebeurt er? — Wistik ?” —
Maar Wistik schudde het hoofd, hief zijn gezwollen oogjes op en zijn 'gesloten vuistjes ten
hemel, in 'stomme smart.
Boven het geraas van wind en zee klonken nog
de zware geluiden, als kanonschoten of ontploffingen, en het igalmein . eener klok. Johannes, zag
om. Achter hem stond het gebergte, 'zwart, en
dreigend, den hemelhoogen kop trotsch v6Orhouidendi aan de razende wolkendriften, zoodat ze
zich mijlenhoog ,opstuwden tot een zwarte gebalde massa. Daarin bliksemde het telkens met
blauwigen glans, en dan klonken de vreeselijke
donderslagen. En als ieen 'der ihoogste toppen vrij
kwam uit zijn nevelmantel, zag Johannes die in
vuur staan, met gestadigen oranjegloed, die
aldoor sterker en , witter werd.
Het klokkengelui kwam van de gansche
landzij de, ,onbestemd, alsof honderdduizend
kathedralen hun klokken in eene maat lieten
luiden.
Toen gingen Wistik en Johannes op weg,
landinwaarts, klauterend over die ruwe steenen,
elkaar vasthoudend in den wilden wind. De zee
.donderde nog ,heviger en de wind gierde als in
de uiterste razernij, als een krankzinnige gevangene die aan zijn tralies rukt.
— „Het baat niet !" jammerden Wistik, „het
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baat niet. Hij is dood! — ,clood,!, —dood!"
Toen hoorde Johannes den wind spreken, zooails hij vroeger bloemen en 'theren had hooren
spreken.
— „Hij zial. ',even !" .schreeuwde :de Wind, „ik
wil niet dat hij .sterft." —
En de Zee :sprak : „Ik ,zal ze vernielen die hem
bedreigen. Ik zal zijn vijanden verslinden. Ik
zal de bergen tot gruis slaan en :alle idieren: verzwelgen."
Toen 'sprak het Gebergte: „Het is te laat. De
Widen zijn vervuld. Hij is gestorven."
Nu hoorde Johannes wat de klokken galmden.
Zij riepen over ;de gansche ,aarde en in den donkeren ,hemel :
„Pan is gestorven ! Pan is gestorven !"
En de bleeke Maan sprak, zacht en klagelijk :
„Wee, arme aard, waar is uw schoonheid? Nu
zullen wij weenen, weenen, weenen."
Eindelijk sprak 'ook de Zon : „Het eeuwige
keert niet. Een nieuwe dag volgt. Berust." —
En eensklaps werd het . stil, bladstil. De wind
legde zich plotseling. De lucht werd zoo bewegingloos, dat de iriseerende schuimbellen heen
en weder zweefden, als in onzekerheid waar
neer te strijken.
Een iontzettend zwijgen idrukte het :gansche,
doodsche land.
Aileen de woeste zee kon zoo spoedig niet tot
bedaren komen, en don:der& nog in zware deining op de kust.
Maar toen ook werd zij stil en vlak, zoo vlak
dat moan en zon in ongebogen beeld weerkaatsten, als op kwikzilver.
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De donder haven den vulkaan verstomde en
alles wachtte. Maar de klokken galmden door,
luid en duidelijk : „Pan is, dood! Pan is dood !"
Nu vormden de wolken ieen , donkere wollige
laag, een zacht, zwart rouwfloers boven de bergen. Daaruit viel loodrecht een, fijne regen neer,
als schreide de ihemel stille tranen.
Boven de zee was ,de lucht helder, en maan en
avondster stonden blank aan groenachtig bleeken hemel. De roode zon, gloeiend in wolkelooze
sfeer, naderde de kimme. Toen Johannes van de
zon zich afwendde en naar 't gebergte zag, nu
door grijzen regen besluierd, iomcirkelde een
ontzaglijke :dubbele regenboog met zijn luide
kleuren het vale land.
Daar naderde, uit een , diepe vallei, .die de bergen als een zwaardhouw kliefde en aan wier
wanden Johannes donkere wouden, meende to
onderscheiden — een lange, trage stoet.
Vreemde, schaduwige gestalten fladderden en
zwierden als groote nachtvlinders voorop en vlogen geruischloos en spokig bezij den.
Dan kwamen reusachtige dieren met zwaren
voorzichtigen tred, olifanten met zwaaiende
tronVen, op-en-neer deinende bonkige hoofden
en schuifelende huid, — neushoorns met neergebogen kop en flikkerend kwaadaardige oogen,
— snuivende nijlpaarden, met hun waterige,
wreede blikken, vadsige grimmige ondieren, met
flabbige vleeschbuiken op idunne pootpilaartj es,
— de slangen kwamen aanglijden, kleinen en
grooten, in zig-zag over de aarde, als een wriemelende vloed, — kudden herten, en antelopen
en gazellen, alien angstig en schichtig en elkaar
verdringend, — troepen buffels en runderen,
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stuwend en .hortend — leeuwen en tijgers, nu
eens sluipend, dan weer met slanke sprongen
haven den woelenden trein uit, als opgejaagde
vischjes . springen boven golvend water — en one
den . stoet ,been dui'zende en. , duizende vogels,
sommigen met zwaren langzamen vleugelslag,
telkens nederstrijkend op de rotsen ter zij de,
anderen zonder ,ophoudenn heen en weer, op en
neer zwierend en zwenkend — eindelijk myriaden inseam, kevers en vliegen en bijen en vlinders, als groote wolken, grijs en blank en veelkleurig, rusteloos in beweging.
En al wat geluid kon igeven in deze menigte
klaagde op ,zijne wijze. Luidst klonk het benauwde, gesmoorde loeien .der runderen, het
huilen en janken ider wolven en hyena's, het
schrille trillende „oeloeloe" der uilen.
Het geheel was als een massa van .droef geluid, een - hoog jammergeklag en wee-geroep,
boven een gestadig somber gonzen en brommen
u it stij gelid.
— „Dit is nog maar de voorhoede," zei Wistik,
wiens wanhoop een weinig bedaarde door 't
gezicht van dit levendige schouwspel. „Dit
zijn nog maar de dieren. Nu komen de diergeesten."
In een groote ruimte, eerbiedig door alle dieren geschuwd, kwa,men toen ,een sohaar zeldzame
en wonderbare gestalten. Ze ,h,adden alien diervormen, maar grooter en beter voltooid. Ook
zagen zij veel schranderder en trotscher — en
bewogen zich niet door poot of vleugel, maar
zwevend als 'schimmen, terwijl 'hun oogen en
koppen Eclat schenen to stralen, als de zee in
donkere nachten.
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— „Kam, naderbij," zei Wistik. „Zij kennen.
ons."
En werkelijk was het Johannes ! alsof de diergeesten hem groetten, ern stig en ,droevig. Maar
alleen de hem bekende dieren, uit zijn vaderland. En het trof hem idat het . de schoonste en
grootste waren, die toch niet als , de ,hoogste door
den mensch worden geteld.
— „O zie, Wistik ! zijn 'dat 'de vlindergeesten?
Wat zijn die schoon en groot."
Het waren heerlijke wezens, groot als een
huis, met 'stralende oogen, zuivere lijf- en wiekversiering in schitterende kleuren. Maar ze
sleepten nu alien hun vleugels 'alsof 'ze nat
waren, en zagen Johannes ternstig en zwijgend aan.
— „Zijn er ook plantengeesten, Wistik?" —
— „O ja! Johannes, maar ze zijn zeer groot en
vaag en vluchtig, zie maar, idaar 'zweven, ze."
En Wistik wees hem de ijle, nevelige gestalten die Johannes allereerst had gezien, vs5Or den
stoet.
— „Nu komt hij ! Nu komt hij ! Ach ! ach!
ach !" riep Wistik, nam zijn mutsje of en begon
opnieuw to schreien.
Met zacht en droef klaaggezang, ,omstuwd
door schreiende nimfjes, die elkanders schouders
met , de armen 'omstrengeld hielden en wier verwelkte bloemkransen en lange haren !dropen van
regen, kwam , de groote baar van ruwe stammen,
waarop vader Pan lag, bedolven onder klimop,
papaver en violen. Jonge, bultig-gespierde fauns
droegen hem, hun rood gelaat verwrongen van
bedwongen snikken ,onder 't torsen. Een drom
ernstige kentauren reed achteraan, kop op de
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borst, stom en sleepvoetend, nu en dan met de
grove vuisten hun tronk en flanken slaande, dat
het Monk als trommen.
Een eekhoorntje lag op Pan's ruige Borst
ineengerold, als wilde 't hem niet verlaten, een
roodborstje zat bij zijn oor en kweelde, kweelde
zonder ,ophouden, weemoedig en geduldig, in de
vage hoop, idat hij nog hooren ziou. Maar het
groote, goedige gelaat met den 'breeden ,glimlach
bleef onbeweeglijk.
Toen Johannes dat zag, en zijn goeden vader
Pan herkende, barstte hij ook uit in tranen, die
bleven vloeien zonder ophouden.
— „Nu komen 'de monsters," fluisterde
Wistik. „De monsters der voorwereld."
Hu! , dat was een ijsbaarlijk 'schouwspel. Gedrochten en ,draken, grooter dan tien olifanten,
met verschrikkelijke hoorns en tanden en ge. dioornde pantsers, geweldig lange ,halzen, waarop
een kleine kop met groote, clomme .00gen en
scherpe tanden, en vale, grijsgroene en zwarte
kleuren, soms heftig rood of smaragd-groen-gespikkeld op de dikgeplooide, knobbelige of 'slijmig-glaclde huid — die trokken nu voorbij, met
logge sprongen of slepend lijf, meestal .stom —
soms met grof, wijdklinkend, kort-uitgestooten
gejank. En zonderlinge beesten als reusachtige
vleermuizen met haakbek en gekromde klauwen,
zwierven met hun , zwart-en-gele vlerken door de
lucht, in plompe, klapperende vlucht.
Als eindelijk de gansche schare a .an het wij de
rotsenstrand was gekomen, cirkelden op het
spiegeiblanke zeevlak Iduizende en duizende
kleine en ,groote kringen dooreen, zoover men
kon zien, de 'snelle clolfijnen sprongen in sier-
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lijke Bogen uit en in het water, ,de spitse rugvinnen van haaien en bruinvisschen 'sneden lijnrecht en vliedend-snel het effen oppervlak, wijd
uiteenloopende voren achterlatend, en bruisend
stuwden geweldige zwart-glinsterende walvischkoppen het water voor zich uit, witte . dampstralen opspuitend met een igeblaas als ontsnappenden stoom.
De. zon raakte den horizon, ,de regen 'staakte,
de nev'elen trokken weg, .zoodat meerdere isterren
zichtbaar werden. Boven den krater in 't gebergte stond 'een donkere rookpluim, ,daaronder
gloeide het vuur nu wit-ziedend, zonder gedr uisch.
Toen werd al het levende geraas zwakker en
zwakker, — tot niet meer ,dan ,een ;dof jammeren
en zuchten hoorbaar was. Eindelijk .gansche
stilte.
Pan's , doodbaar . stond aan ,den ,oever der zee,
al het 'even de rondom.
De roode zonnestralen bes:chenen het groote
lijk, de boomstammen waarop het rustte, en de
donkere 'hoopen, welkend loof en bloemen. Maar
ook schoten ze fonkelend omhoog naar het verheven gebergte, en brandden ,daar machtig op
het strenge basalt.
Wistik staarde met groote wijscl-open oogen en
een bleek ontdaan gezichtje naar 'den rood-glanzenden bergtop en riep met gesmoorde stem.
„Knielen ! Johannes, knielen ! Zij komt.
Onze heilige moeder komt."
Bevend van , ontzag .schouwde Johannes op.
Wat hij zag kon 'hij aanvankelijk niet iduiden.
Was het een wolk, blauwig wit? Maar hoe, was
die niet rood in het avondgloeien? Was het een
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gletseher ? Maar :zie! het blauw-en-witte kwam
afdalen, als teen sneeuw-lawine. Scherp blauwlichtend afigeteekend op {de roode bergwanden.
Toen ischeen hem dat . de :dalende ,dampwolk
zich deielicle. Het linker deel, het grootste, was
donkerder, blauw en blauwig igroen. Het reohter
deel glanzend wit.
Nu zag hij duidelijk. Het waren twee gestalten in blinkende, zelf-lichtende 'gewarden. Hun
licht werdi 'door den avond-zonneglans niet verdoofd. Groen straalde het gewaad der grootste,
maar tom haar hoold was een aureool van hemelsblauw licht. De andere had wit-glanzende kleederen.
Zij waren zoo groot en ontzaglijk, dat zij van
de bergen zweefden in een ioogwenk, als ieen
duif van een beukentop neerstrijkt op den. akker.
Toen zij bij de }doodsbaar stonden, izag Johannes de grootste in 't gelaat, en toen wist hij idat
het 'hem vertrouwd en idierbaar was als 'dat van
een moeder. Het was 'zijn moeder, moeder
Aarde.
Zij schouwde op den, cloode, en, zegende hem,
zij schouwde op al het levende en peinsde, toen
schouwde zij in het zonnegelaat, eer het verdween, en glimlachte.
Zich 'omwendend naar den vulkaan, wenkte
zij. De wand des kraters spleet met donderend
gekraak en 'de ziedende lava:stroom schoot neer
als een bliksem.
Daarna werd, allies{ nacht en damp en duisternis voor Johannes. Hij zag {de lijkbaar in
vuur, verteerdi tot brandstapel, en de idikke,
zwarte rook hem omwalmen.
Maar hij zag ook, laatst van alles, de wit-

96

VAN EEDEN

blinkende gestalte, die n'aast moeder Aarde ging,
hoog uitstralen haven naoht en smook. Hij zag
hem tot zich naderen en zijn glinsteren'd gezicht
over zich heenbuigen totdat het den ganschen
hemel innam.
Toen iherkende hij zijnen Geleider.
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TOEN ONS KINDJE GLIMLACHTE
Toen hij geglimlacht heeft 't eerst van zijn
leeven,
kwam hij uit verre stille landen zweeven.
Daar had hij geen gehoor en geen. gezicht,
en leefde alleenlijk bij inwendig licht.
Daar is het eenzaam en 'gem . enkel ding
wordt er verwacht of laat ,herinnering.
Alles is daar veer ernstig en , de naeht
heeft er geen weemoed en ook niets dat lacht.
Met al , de strengheid in zich van , die sfeeren
kwam hij het luide luchte leeven leeren,
de klanken en de groote mensch-gezichten,
de schitteringen en de lampe-lichten.
't Was alles hem ,oneigen en ,om 't even
want niets verbond hem met {dit nieuwe leeven.
Tot hij zijn moeder en zijn varier zag,
opmerkzaam op het wonder van hun lach.
Dat vreemde teeken, dat 'hij niet verstond,
dat wonderlijk beweegen van hun mond,
dat rein van lief de met een zacht verdriet
door 't weeten van Verleeden en Verschiet,
dat zocht hij stil to ontvangen met begrip
zoo ernstig als de stuurman van een schip
, die zoekt op onbekende zee zijn koers
en ziet een liehtsignaal door 't neevelfloers.
Hij liet zijn ooge' als tweelingsterren gaan
en zag ons beurtlings id'een na d'ander aan
alsof hij ,omzocht in zijn hartegrond
of hij geen antwoord voor dat teeken vond.
Zelfkeur II

7
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Then was het plotseling of een voogel diep
in hem ontwaakte, die daar heel lang 'sliep,
en met een schoone stem aan 't zingen ging
liedren van bliidschap en herinnering.
En als de bloem uit 't verre scheemerland
ontbloeide in hem herkenning en verstand.
Hij zond het liefdeteeken tot on's weer,
Hij lachte zelf en was niet eenzaam meer.

werd in 1866 te Aalsmeer („het Waterkerk" zijner novellen) naast Haarlemmermeer („Vlaspolder") geboren, werd
in 1884 onderwijzer in zijn gebdortedorp, daarna in
Egmond en Amsterdam, sedert 1902 •hoofd eener school
te 's-Gravenhage,
Zijn eerste schets verscheen in ,Nederland" in 1896;
werk van hem werd in „Elsevier's Maandschrift", „Eigen
Haard", „Lids", „Nieuwe Gids", „Groot-Nederland", „Op
de Hoogte", „Nieuws van den Dag", etc, opgenomen,
Afzonderlijk werden uitgegeven: „Eenvoutlige Zielen",

„Uit Waterkerk”, „De Wijsgeer", „De Jonge Dominee",
„Beproefden", „Stoere Werkers", „De Waterwolf", „Ergernissen", „De Ruige Hoeve", „Uit het Zeedorp", „Kleine
Motieven",
Bij de Wereldbibliotheek verschenen „De Wijsgeer",
„Uit Waterkerk", „De Jonge Dominee" en „De Ruige
Hoeve" opnieuw en „Groei" wend er in eerste uitgave
verzorgd, Aileen „De Jonge Dominee" en „De Ruige
Hoeve" zijn nog to verkrijgen,
In het weekblad „Eenheid", dat sedert 1910 onder zijn
redactie verschijnt, tracht hij voor onafhankelijke en
buiten-kerkelijke vroomheid meer waardeering to wekken,
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ERGERNISSEN (FRAGMENT)
ARD had nacht noch dag rust.
Bij al zijn eere-baantj es was hij nu
weer benoemd tot penningmeester
der „Commissie tot oprichting van
een Christelijke School in' Waterkerk." In overtuigende artikels toonde hij in de
„Nieuwe Dorpsbode" aan, hoe het openbaar
onderwijs louter ontwikkeling van het verstand
beoogde, en er steeds verzuimd werd te wijzen
op de wonderlijke macht Gods. Hij illustreerde
dit met voorbeelden uit de school-praktijk, hem
bij zijn bezoeken opgevallen. Notaris Buitenhek
en de openbare onderwijzers vielen hem daarover geducht aan in hun orgaan en die moorddadige kranten-gevechten lieten niet na Nards
gestel verder te ondermijnen en het goede
Waterkerk dermate uit den dommel te houden,
dat moord en doodslag te vreezen waren.
Nu kwam daar nog een nieuwe kwestie bij, de
zoo'n geruchtmakende toren-kwestie.
De toren van de Hervormde Kerk was verzakt
en zoo bouwvallig, dat indertijd van hoogerhand
een bevel tot slooping was uitgevaardigd. Nu al
een jaar lang bezat heel Waterkerk Been anderen
toren, dan dien der Roomsche Kerk in de buitenwijk Kloosterpolder. Plannen tot -opbouwing
waren reeds gemaakt, toen Notaris Buitenhek
als een nieuwe twist-appel opwierp, om hem aan
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de mennistekerk to bouwen. De verwoede strijd,
die hierover ontbrandde, liet in geen enkel gezin
de gemoederen met rust. Historische, politieke
en godsdienstige motieven werden van weerszijden aangewend in kranten, in den gemeenteraad,
op den kansel zelfs. De buitenwijk Bloempad,
haast bij uitzondering door Menisten bewoond,
werd levensgevaarlijk voor Hervormden, evenals in de kom der gemeente de Doopsgezinden,
vooral Zaterdag 's avonds, werden lastig gevallen.
Burgemeester Duivenboon had al tal van onbezoldigde veldwachters beeedigd en het aantal
nachtwachten verdubbeld.
De dochter van bags Dullewey, die verkeering
had met den zoon van een menisten kweeker
Buizerd op Bloempad, was een van de eerste
slachtoffers. Haar vrijer schreef haar op vaders
bevel af, want zooals hij in het slot van zijn
brief aanmerkte, den laatsten tijd was het in
zooveel gezinnen gebleken :
„Twee gelooven op een kussen
Daar slaapt de , duivel tusschen."
Het meisje werd stil en at weinig. Maar baas
Dullewey vond den loop van het geval heel gelukkig. Was niet, vooral nii met de toren-kwestie,
de vrede in tal van gezinnen, waar man en vrouw
van verschillend geloof waren, zoodanig verstoord, dat de hevigste tooneelen voorvielen, al
heerschte er vroeger de meest volmaakte eensgezindheid ? Hij vond wel, dat zijn kind er onder
leed, maar beter dit, dan een ongelukkig huwelijk.
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Op een avond keerde Nard van een rumoerige
vergadering huiswaarts, waar hij ijverig propaganda had gemaakt voor het denkbeeld, dat het
een verraad zou zijn aan onze voorouders, die
deze zelfde hervormde kerk — inclusief toren —
met hun goed en bloed hadden moeten veroveren,
zoo de toren thans niet op dezelfde plaats werd
herbouwd en, wat nog erger was, op het erf van
een kettersche secte zou verrijzen.
Heel gerust wandelde hij niet naar huis, want
hij wilt, dat zijn tegenstanders hem, vooral
tegenwoordig, ten doode haatten. Doch in de
straat surveilleerden twee extra-nachtwachts,
groote kerels met groote wollen wanten aan de
handen.
Juist toen hij het Kikkerbruggetje overging,
schrok hij hevig van een wilden plons in de Kikkersloot. IJsrillingen huiverden plotseling over
zijn huid tot zijn kruin toe, en met een schok zag
hij verwilderd om, want ,hij dacht, dat het een
zware op hem gerichte kei was, die zijn doel had
gemist. En toen hij niemand in zijn nabijheid
zag, vermande hij zich om de sloot in te turen,
bedenkend, idat de knecht van baas Dullewey
mogelijk zijn ovendweil wat wild er in had geplonst. Maar weer ijsden dezelfde rillingen over
zijn heele lijf, toen hij een hand boven de heftige
golfrimpels zag uitsteken.
Hij vloog naar den kant en vermande zich, de
hand te grij pen en naar zich toe te trekken. Hij
bracht de drenkeling op den wal en zag, (dat het
bewustelooze meisje Geertje Dullewey was. Hij
begreep alles en het was hem plotseling, of een
stem naast hem riep : „Gij zijt de man !" Hij
dacht aan zijn heftige redevoering van zooeven,
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waarmee hij de gemoederen had opgezweept, —
aan al zijn gevechten in kerkeraad, in gemeenteraad, in de „Nieuwe Dorpsbode," — en toen
moest hij even een brok in de keel doorslikken,
starend op het bleeke meisjes-gezicht, dat in zijn
armen rustte. Van-morgen nog had hij met haar
verdriet den spot gestoken en haar troostend
onder den kin gestreken. Het werd hem benauwd
om het hart, dat hij zob'n jong, jolig ding tot
wanhoop had gedreven. Want hij besefte ineens,
dat hij, in zijn ijver om Waterkerk uit den dommel te wekken, overal 'haat en nijcien rampzalige
twisten had gebracht. Hij droeg het meisje zoo
teer in zijn armen, of hij haar eigen moeder was,
en bracht haar in huis. De schrik van vrouw
Dullewey, en het zenuw-gegil van de leelijke Ant,
brachten hem zoo in de war, dat hij snikte als
een kind en in zijn hart de belofte deed, alles
weer goed te maken.
Werkelijk bracht hij kort daarop een bezoek
aan vader Buizerd, maar de man smeet hem vierkant de deur uit, en de jongens op Bloempad
smeten hem met steenen, zoodat hij halfdood van
ontsteltenis thuis kwam.
Daar werd hij onthaald op een scheldpartij
van Pauw's moeder, die haar jongen kwam opeischen, omdat die onder Nard's invloed niet
longer naar de meniste, maar naar de hervormde
kerk ging. Pauw's resoluut optreden, die zijn
moeder aan den arm het hek uitduwde,
maakte aan deze scene een einde. Maar
Nard viel radeloos op een stoel neer in de
keuken en snikte zijn verdriet en zijn wanhoop
luide uit.
Guurtje draaide om hem heen, kneep hem nu
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en dan troostend in de hand of nam liefderijk
zijn kalen bol in de armen, om die met eau-decologne glimmend te wasschen.
Eindelijk schaamde Nard zich over zijn weekhartigheid, vooral toen hij hoorde, dat Geertje
Dullewey al zoo aardig opvroolijkte en gisteren
met Klaas van Matj e Maars:en had gestoeid. Met
een diepen zucht stond chij op, de liefkoozingen
van zijn vrouw zacht afwerend. En denkend aan
de spreuk : „Het is goed dat er ergernissen
zijn," — was zijn besluit manmoedig genomen :
hij voelde zich opnieuw geroepen om zijn zending in Waterkerk te vervullen.
Doch zijn vrouw dacht aan de andere helft der
spreuk : „Maar wee dengenen, door wie ze
zijn," — en snufte een traan weg. En tegen
Sientj e waagde ze het zelfs haar beklag te doen :
„Je oome is tegenswoordig een onverdragelijk
eindje mensch. Dat wil heel Waterkerk in een
vloek en een zucht zalig maken en laat zijn eigen

ziel verloren gaan. Want die zoo in zijn eigen
huis is en zoo zijn vrouw behandelt, is in Satans
macht."
En ze besloot met een bijbeltekst : „Wat baat
het hem, zoo hij de heele wereld gewon, en
schade leed aan zijn ziel."
Ze had zich nog nooit zoo durven uiten, en,
nu liet ze zich zelfs tegen Roondert op een dergelijke wijze hooren. En Roondert had lang niets
teruggezeid, maar was stil blijven rookpaffen in
den schemer, tot hij ten slotte met het resultaat
van zijn overleggingen voor den dag kwam :
„Nard doet als iemand, die een huis bouwt met
zware verdiepingen op een turf-fondament. Als
de rommel instort, leit ie 'r zelf 't eerst onder."
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Dat was hetzelfde, wat Guurtje voelde : hij
lag onder den vloek.
En dit stemde haar niet geruster en, ondanks
het intieme van het schemeruurtje en de rustige
rookatmosfeer, drentelde ze zuchtend in de
kamer heen en weer, als een kip, die haar ei niet
weet kwijt te raken, zich telkens trachtend te
troosten met haar lijfspreuk : „Je moet 'm maar
zijn tuil laten uittuilen."
Eindelijk was de gewichtige dag daar, die een
beslissing zou brengen in de ontzettende torenkwestie. Heel Waterkerk hijgde als in de drukkende benauwdheid van een donderbui.
Nard stapte in zijn netste buffs de hooge stoep
van het raadhuis op, zich zelfbewust een weg
banend door de drommen wachtende menschen,
waarvan de weeshuis-bestedelingen, schooljongens en een enkele slampamper het grootste deel
uitmaakten. Tegen krommen Kees maakte hij,
als tegen een der voornaamste steun-pilaren
zijner partij, een grappigen groet, wat deze, de
schouders schurkend, deed grinniken : „'n Bliksemsche leukerd."
De diender, die bij de deur op post stond,
groette onderdanig, en achter Nards rug lachte
hij hem uit.
De heele Raad was al bijeen, gewichtig in
twee partijen gesplitst en aan weerszijden der
groene tafel geplaatst : de vrijzinnigen, flankeerden den burgemeester, de behoudsmannen zaten
aan de overzijde met Nard in het midden.
Nard monsterde zijn mannetjes, als een goed
veldheer betaamt, en de burgemeester wie'rp hem
een uitdagenden blik toe.
De minder gewichtige punten der agenda

EIGENHUIS

107

werden in goede harmonie afgehandeld, als Wilde
ieder zijn krachten sparen voor den beslissenden strijd.
En toen de Voorzitter ten slotte oplas, dat men
thans genaderd was tot de groote vraag, waar
de nieuwe toren zou geplaatst worden, aan de
hervormde of aan de mennistekerk, heerschte er
een onheilspellende stilte. Eindelijk vroeg baas
Van Wijck het woord, om het standpunt der
Doopsgezinden uiteen te zetten.
„Geachte Voorzitter !" begon hij, „door het
ellendige bedrijf van een hier aanwezig persoon"
— een verachtelijk gegrinnik van Nard — „is
onze gemeente aan twist en tweedracht ten prooi.
Alle Waterkerkers van mijn leeftijd zal 't nog
goed heugen, hoe ,hier eensgezindheid heerschte."
„De slaap des doods werd geslapen," verbeterde Nard schamper.
„De goeie dominee Van Staverden, onze menniste dominee, de Roomsche en de Janseniste
pastoor, hemelsche goedheid, hebben we ze
niet zadder keeren naast mekaar zien wandelen.
Bennen ze niet . op mijn werf een keen gekomen,
om m'n kweekerij samen te bezichtigen? En as
er 'n feestje was, voor de kinderen, voor de
grooten," —
„Duivelsfeesten," gromde Nard weer.
„...dan waren 't die vier eenvoudige mannen"......

„Belialskinderen," grijnsde Bleekers weer,
wat hem van de zijde des Voorzitters een woedend gehamer vlak naast zijn uitgespreide yingers bezorgde.
„...die vier eerwaardige mannen," vervolgde
baas Van Wijck, die zijn redevoering wou en zou
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ten beste geven, „die knus met z'n viertjes de
boel bedisselden. 't Was aandoenlijk, als in den
tijd van 't paradijs : de leeuw naast het lam.
Godsdiensthaat was onbekend. Laat diender
Genodde spreken, hoe het toen was en hoe het
nou is."
Toevallig had de diender staan te luisteren en
onbeschroomd stak hij het krijgshaftige hoofd
binnen, zich houdend of hij geroepen was.
„Wat jii, Genodde," vroeg de spreker gemoedelijk en de diender repliceerde, of hij de rede
van vorenaf had bijgewoond : „Nou, dat scheelt
dag en nacht. As je 'r is een landlooper in z'n
nek moest nemen, was 't al heel erg. Nou ken je
't op z'n beurt temet elken Waterkerker doen, de
heeren van den Raad niet te na.gesproken..."
De Voorzitter vond de familiariteit van zijn
politiepersoneel tegenover den achtbaren Raad
nu wej wat ver gedreven en wees Genodde met
een gebiedend gebaar de deur, wat dezen echter
niet belette het debat te volgen : niemand in heel
Waterkerk kon zich ook beroemen zoo goed met
de gemeenteaangelegenheden op de hoogte te
zijn, als de diender.
Daar kwamen hij Bend en bezweet twee heeren
de stoep op : de een een klein mannetje met een
groot hoofd was de verslaggever der „Nieuwe
Dorpsbode" ; , de ander, een zwierig gekleed jongmensch met een lachend dom gezicht, de reporter voor de*„Oude Dorpsbode". Ze drongen haast
gelijktij dig de raadzaal binnen en maakten meer
lawaai, dan de Voorzitter wel stichtelijk vond.
Vrijpostig zetten ze zich aan de groene tafel
neer, tusschen ide achtbare raadsleden in, ieder
aan de zijde, die hij vertegenwoordigde. En on-
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danks de ontstemming van burgemeester Dui-.
venboon zetten ze zich op hun gemak en snikkelden nu hun potloodjes, dat de spaantjes het deftige groene kleed bezaaiden.
Onderwijl vervolgde baas Van Wijck zijn
scherpe redevoering, nog lang uitweidend over
den Paradijs-toestand vOor Nards komst in
Waterkerk en den tegenwoordigen geest van
haat en revolutie. Nard hield zich merkwaardig
kalm, zich vergenoegend met het sarkastisch
lachje tusschen zijn uitgerekte lippen.
Eindelijk kwam Van Wijck tot het kardinale
punt, profeteerend : „De vrede in Waterkerk
eischt een zoenoffer, zeg ik U alien. Hij is gevallen, onze oude toren, of hij genoeg had van
al de tweedracht door een vreemde, door een
vervloekten vreemde in ons dorp gebracht! En
zijn nagedachtenis eischt, dat hij wordt opgebouwd naast de „Vermaning" ; 1) waar wekelijks van den kansel Jezus' liefde-leer wordt verkondigd. Dan zal 'hij weer heenzien over een
vreedzaam dorp, zijn stem zal de booze ruziegeesten verjagen en alle dooden van elke gezindte een „rust zacht" toegaimen. Maar zoowaar ons dorp te gronde zal gaan door het
tegenwoordige geharrewar, zoo waar zal de
nieuwe toren geen Doopsgezinde bij zijn laatsten
tocht een „slaap zacht !" toekleppen als de toren
niet naast onze Kerk wordt gebouwd..."
Die fraaie zinnen had notaris Buitenhek Van
Wijck in , den mond gelegd en ze lieten niet na,
een diepen indruk te maken, die nauwelijks verzwakt werd door Nard's spotten : „Zoo zij het !"
1)

Zoo heette de Doopsgezinde Kerk,
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Toen bekeek hij de zaak uit een aesthetisch
oogpunt, betogend, dat Waterkerk er bij winnen zou, als de toren naast de „Vermaning" en
•us midden in het .dorp zou staan.
Nard was niet minder welsprekend en scherp,
zich op de Borst kloppend in edele zelfverheffing : „Dat ik het ben, die Waterkerk uit den
slaap , des doods heb gewekt, is mijn hoogste
glorie, omdat ik het heb gedaan in naam van
Hem, die heeft gezegd : 1k ben niet gekomen om
u den vrede te brengen maar het zwaard."
Zooeven had het zwierig gekleede jongmensch
al aanteekenend goedkeurend geknikt en gegrinnikt, thans ging het groote hoofd van den
anderen verslaggever heftig op en neer, dat Van
Wijk er bang van werd, vreezend ,dat de man
zijn hersens uit den overvollen schedel zou
schuddene. Het jongmensch van de „Dude Dorpsbode" daarentegen speelde met de gouden ringen aan zijn vingers, met zijn ,zware horlogeketting en zat Nard vierkant in het gezicht uit
te lachen.
Toen ging Bleekers tot ide historische beschouwing over, betogend, ,dat de eerbied voor het
grijze verleden, voor 'het gestorte bloed onzer
vaderen eischte, 'dat de toren verrees, waar hij
gestaan had."
„Heeft hij niet," verviel Nard in pathos, „vandaar uit over het groote Meer gestaard, eeuw
in eeuw uit. Heeft hij ,dat Meer niet op zich
zien toekomen tot viak bij zijn .erf? Heeft hij
het niet zien droogmalen ten slotte, en zich nog
verheugd in , de gouden akkers op de plaats dier
woelige golven? En heeft hij niet het recht dat
vredige gezicht na zijn wederoprichting te blij-
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yen genieten, als een blij de hoop voor ons alien,
dat na deze dagen van beroering het heerlijke
Godsrijk ook voor Waterkerk komen zal ?"
Zelfs het jongmensch staakte zijn lachen en
trok de lippen bewonderend op. Nard kon lets,
als hij eenmaal aan den gang was.
„Laat dan ongeloovigen woeden tegen ,onzen
alouden toren, het zinnebeeld van iden worstelstrijd onzer vaderen om het zuivere geloof, alle
machten der hel zullen niet kunnen, beletten, dat
hij opgebouwd wordt op de aloude, geheiligde
plaats. Geen afvalligen, geen Godloochenaars of
andere doemwaardigen..."
Dat werd broeder Van Wijck te kras en opstaande, rukte hij den burgemeester den hamer
uit de hand en sloeg er Nard zoo geducht mee
op de in de lucht zwaaiende hand, dat deze zijn
gloedvolle rede afbrak en die eindigde met een
hartigen vloek. De burgemeester kon moeilijk
zijn lachen bedwingen, maar hamerde toch met
het heroverde wapen zoo imponeerend, dat de
partijen, die aan weerszijden der tafel reeds
slagvaardig tegenover elkander stonden, weer
gingen zitten.
Toen begon een door ielkaar schreeuwen van
verwijten en scheldwoorden, als in later dagen
slechts geevenaard werd in de zittingen van de
Oostenrijksche Kamers. Nard moest veel hooren
over zijn mesthoopen, over zijn vreemdelingschap, over zijn , dwarsdrijverij ; Van Wijek over
zijn ongeloof, zijn domheid, zijn bluf en meer
merkwaardige eigenschappen. En toen de stemming was geschied, bleek er met een stem meerderheid aangenomen te zijn, dat de toren op de
nude plaats zou herbouwd worden. Als waardig
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protest verlieten de Mennisten statig de zaal.
En sedert dien dag vaart elk Doopsgezinde ten
grave zonder het sombere klokkegelui.
Nard kwam opgewonden thuis en ging in den
roes van zijn overwinning zoover, dat hij Guurtje niet alleen met ruwe woorden mishandelde,
maar 'haar zelfs nijdig een duw gaf, daar ze
zijn daagsche buis niet had klaar gelegd. Ze
gleed op de gladde matjes uit en brak haar been,
dat nooit meer goed genas. Op een krukje hipte
ze voortaan het lange huis door als de winkelschel ging en haar zoetlachsche lipjes waren na
dien tijd strenger op elkaar geprest.
Sientje vloog Nard in het gezicht en kletste
hem op den kalen schedel, tot Pauw tusschenbeiden kwam.
Nooit heeft echter Waterkerk de juiste oorzaak van Guurtjes ongeluk geweten.
Na dien tijd zat Nard nog meer onder Sientje
en zelfs onder Pauw, die geregeld op de verwenschingen van zijn baas liet volgen . „Stik voor
mijn part."
* * *

Notaris Buitenhek deed zijn wekelijksche reis
naar Amsterdam in zijn barouchet. Jan Slak
zat op den bok en ranselde zijn paard, om er wat
vurigheid in to krijgen, ofschoon hij wel medelij:den met het beest had : 't was nauwelijks een
half uur op weg en clampte nu al van het zweet.
Er zat ook Been voer in ! Wat zijn meester bezielde wist hij niet recht, maar op alles beknibbelen ! En vroeger altijd royaal. Het tweede
paard al afgeschaft en dit eenige werd nu nog
gehouden op louter een handje hooi.
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De notaris zelf overlegde, hoe het eene gat
met het andere te stoppen. In den tijd, dat het
land duur was, had shij te hooge hypotheken er
op verstrekt. En nu, in den slechten tijd, kwam
de rente niet in en moest hij zelf toch op tijd
betalen. En groote boedels kwamen niet voor.
Sinds die vervloekte partijschappen in het dorp
ging al wat orthodox was naar den notaris in
Vlaspolder. En onder de orthodoxen waren juist
de rijkste grondbezitters. Hij kon er zich wel
eons benauwd over maken. Hoeveel kleine sommetjes, een paar duizend van die, zooveel honderd van een ander, waarvoor hij nog altijd
hooge rente gaf, wel 5 %, waren er al niet bij
ingebrokkeld. Dat kon spaak loopen en dan
waren de kleine luidjes de slachtoffers.
In Godsnaam, een paar goede jaren konden er
hem weer boven op helpen. Geen zorgen voor
den tijd.. 't Kwam er vooral op aan om voor 't
oogenblik drijvende to blijven !
En voor de zooveelste maal berekende hij in
ronde sommen, hoeveel kasgeld er noodig was,
om voorloopig weer gered te zijn. Het hooge
totaalcijfer, deed hem telkens weer ontstellen
en in een scheldpartij uitvallen op die boeren,
die hij uit louter goedheid op 'n spulletje had
geholpen indertijd, — alles op hypotheek —, en
die hem nu naar de rente lieten fluiten, wetend
dat hij ze niet ,dorst aanpakken, daar hun goederen in deze slechte Widen niet de helft van
de bezwaring zouden opbrengen.
En dan juist de rijke klanten verliezen !
Daar kwam Nard aanrijden. Zijn „notaris,"
zooals hij zijn paardje spottend had genoemd,
zag er ,doorvoed uit en draafde lustigjes voor
Zelfkeur

II

8
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de eierenbrik op de maat van Pauw's eeuwig
fluit-deuntj e.
Nard zag met genoegen naar het magere, bezweete dier van zijn tegenstander. Het was
daaraan alleen reeds te zien, wie in den rechten
weg wandelde, bezon hij zich. Of zegende de
Heere hem, Bleekers, niet in alles? Werd zijn
omzet niet bij de week grooter? Hield hij niet
telkens meer rijksdaalders over en begun hij
zich al niet aardig vrij tegenover zijn geldschieter Roondert te gevoelen?
Maar de weg der goddeloozen zal niet bestaan !
Wees dat dampende en hijgende beest het niet
uit, hoe notaris Buitenhek onder de straffende
hand Gods lag? Zoo als zijn rijdier, zoo zouden
ook zijn zaken wel wezen : totaal zonder fut er
in. Ze zouen er van hooren, in het dorp, van hun
notarisje, die met zijn grooten mond en zijn
eigengerechtige idaden zijn beste klanten wegjoeg en zijn eigen graf groef !
Dat vooruitzicht stemde Nard heel blijmoedig
en om den notaris te tarten, week hij niet verder uit dan hoog noodig was : zijn brik kon er
zeker beter tegen dan dat krakende ding van een

barouchet.
Pauw floot al scheller en knipte geniepig met
de oogen tegen Jan Slak. En Nard rekte zijn
grijnzenden lachspleet en zag den notaris
trotsch in de oogen.
Voorzeker niet, de weg der goddeloozen zal
niet bestaan !
En genoegelijk stak Nard de hand tot
den elleboog in den zak om in de rijksdaalders te grabbelen, dat stoffelijk blijk van
Gods gunst.
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Lubbertje 1) stond voor het raampje van haar
huisje een draad in een naald te steken. Ze zag
op, toen ze het rijtuig hoorde voorbij rijden en
vluchtte dadelijk weg, of ze den duivel in al zijn
afzichtelijkheid op den wagen zag zitten. Het
deed Nard toch pijn, al rekte hij den lachmond
nog verder uit.
In zijn diepe zakken troost zoekend, draaide
hij vier rijksdaalders tusschen de vingers tastend rond, zichzelf beloVend, dat hij die als een
dankoffer voor een christelijke school zou afzonderen.
Nog hetzelfde jaar verrees er werkelijk een
christelijke school, die oorspronkelijk de Bleekersschool werd gedoopt, waartegen Nards eenvoudig gemoed heftig opkwam, zoodat voorloopig , de naam „Eben Haezer" op het hek kwam.
Doch in de „Nieuwe Dorpsbode" kwam een artikel over Bernardus Theophilus Bleekers, 'dat
een schoon monument voor den man genoemd

kon worden. Jammer, dat de ,oude dominee van
Hazerswou de grootheid van, zijn goon niet beleefd had.
Toen Guurtje het artikel had gelezen, frommelde ze driftig de krant in elkaar en stampte
er niidig met haar houten krukje overheen.
Maar het winkelschelletje bracht haar weer tot
bezinning en terwijl ze het krantje in de kachel
smeet, plooide ze weer haar lachmondje, om
vlug naar den winkel te hippen.

1)

Zijn schoonzuster.

werd in 1848 te Voorburg, bij Den Haag, geboren, Na een
jaar lang de Polytechnische School te Delft te hebben bezocht, veranderde hij zijn studieplan en begaf zich, in
overeenstemming met den wensch van zijn vader, naar
Leiden om daar in de rechten te studeeren (1867). Snel
en „magna cum laude" behaalde hij daar den kandidaatsrang, Kort voor het tijdstip, waarop hij zijn doctoraal
examen zou afleggen kwam zijn vader, Mr, G, B, Emants,

te sterven, en daar zijn moeder niet hechtte aan het behalen van een titel en hij izelf zich maar weinig aangetrokken gevoelde tot de juridische wetenschap, staakte hij
zijne studies in die richting om zijn tijd en zijn fortuin
voortaan geheel te besteden aan de ontwikkeling zijner
kunstenaarsgaven, Deze waren vele, Muziek, schilderkunst
en tooneelspeelkunst werden met ernst en goeden uitslag
door hem beoefend, maar het gebied, waarop hij zich
vooral naam maakte en een man van beteekenis werd, was
dat der literatuur, Zijne onafhankelijke positie stelde
Emants ook in staat talrijke groote reizen te ondernemen,
een van zijn voornaamste liefhebberijen, waaraan wij verscheidene belangwekkende reisverhalen van zijn hand te
danken ,hebben (Uit Spanje. Langs den Nijl. Monacco. Het
tooneel in China, enz,), Toen Emants (omstreeks 1870) als
schrijver optrad, stond onze letterkunde vrijwel op een
dood punt, Emants begon den strijd voor een nieuw en
hooger ideaal; hij eischte meer waarheid, meer echtheid,
meer diepte en gaf die ook in zijne werken, Al kan niet
gezegd worden, dat de eigenlijke herleving van onze literatuur met hem is begonnen, zijn werk vormt toch als het
ware het voorspel tot het nieuwe bloeitijdperk, dat door
een jongere generatie zou worden ingeleid, Hij was niet
zoozeer een hervormer, als wel een voorlooper en een
wegbereider, (Over zijn beteekenis voor de letterkundige
ontwikkeling in ons land, raadplege men de, in onze W.B.
verschenen, Inleiding tot de Nieuwe Nederl, Dichtkunst
van Alb, Verwey), Emants schreef romans en novelle'',
(Jong Holland. Goudakkers Illusien. Vijftig. Op Zee. Inwijding e. a.), (Gedichten: Lilith. Godenschemering e, a.).
(Tooneelspelen: Artiest. Jonge harten. Fatsoen e, a,),

MARCELLUS EMAN TS

UIT : „TEGENOVER HET MYSTERIE"

Toneelspel in drie bedrijven 1)
PERSONEN:
Dr. Theo door R e g e r s, specialiteit voor
zenuwziekten.
Christie n, zijn vrouw.
Mientj e, hun kind.
Jacques Ubbergen, arts.
M a r t h a, zijn vrouw, zuster van Christien.
Van Driel.
Juffrouw Hoefs.
B et j e, dienstbode bij Dr. Regers.

Het stuk speelt in een provinciestad ten huize
van Dr. Regers.
BEDRIJF

I

Het toneel stelt een eenvoudig, maar smaakvol gemeubelde kamer voor, In het achterdoek rechts een deur en
links een groot venster, Tussen deur en venster een buffet,
Door het venster ziet men in een dik besneeuwde twin, De
zon schijnt helder, Linker zijwand: eerst een deur, dan een
open haard, waarin vuur brandt; daar achter naast het
venster een harmonium, Rechter zijwand: eerst een venster, dan de deur van Mientj es kamer, Voor het venster,
1 ) Dit stuk werd geweigerd door: De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, De Nederlandsche Tooneelvereeniging, Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap,
Het Bestuur van de Nederlandsche Schouwburg to Antwerpen.
Het recht van opvoering, blijft voorbehouden, Art, 12
van de Wet op het auteursrecht,
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rechts een sofa met kleine tafel; voor het venster in de
achtergrond een tafeltje met stoel, Midden op het toneel,
lets meer naar de haard dan naar de sofa, een vierkante
eettafel, Op de eettafel een naaimasjiene en naaiwerk,

Toneel I.
Regers, later Christien, later Betje,
nog later M i e n t j e.

Bij het opgaan van het scherm zit Regers op
de sofa te lezen. Hij is zeer verdiept in zijn
boek; Christien komt na een wijle van rechts
binnen. Even voor haar binnenkomen begint een
zware torenklok te luiden met langzame plechtige slagen, die uit verre verte ctandreunen.
Christien (aan het 'venster) : Mooi toch,
dat luiden van de grote torenklok. Zo plechtig!
Elke Zondagmorgen moet ik 't denken. En 't is
net, of ik er dadelik een heel ander mens door
word. (Regers knikt en leest door ; een ogenblik
stilte). Theo... heb jij dat ook... ? (zij is Theo ge-

naderd) .

Regers (opkijkend) : Wat?
Christien: Wekt klokkengelui bij jou ook
allerlei herinneringen op? En zo duidelik... zo
verbazend duidelik. Soms is 't me, of 't'verleden
werkelik terug is gekeerd... of ik er weer helemaal in ben. Ilc zie de mensen van vroeger... van
heel lang her... Ilc zie ze voor me alsof ze nog
leefden... en 'ook de kamers... de straten... hele
landschappen. Dan voel ik ook weer net als toen.
Het mooie weer... de triestige regendagen... verlangens... verdriet... verliefdheid... Vreemd, he?
Willens en wetens is 't me niet mogelik die sensaties terug te roepen ; maar als de grote torenklok luidt, leven ze van zelf weer in me op. Zelfs
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gevoelens uit m'n eerste kinderjaren komen soms
terug. Wonderlikw zo treurig en toch heerlik...
Ik zou naar het verleden zeker niet terug willen
en toch maakt de gedachte, dat ik me hoe 'anger
hoe verder er van verwijder, me soms diep
melankoliek. 't Was zo mooi... zo liefelik... dat
verleden.
Regers: Ach Stientje, wat voorbij is, lijkt
dikwijls mooier dan 't vroeger werkelik was en
ieder mens heeft van die denkbeelden-associaties ; maar die hoeven, je niet treurig to stemmen.
C h r i s t i e n: Hoeven... neen ; maar... als ze
't nu eenmaal doen...
Re g e r s: Dan moet je je idaartegen verzetten... denken aan iets anders...

(Christien mijmert even; het luiden houdt
op; Regers klapt het bock dicht en legt het uit
de hand).
Chri sti en: Heb je 't boek uit?
Regers: Nog niet geheel.

Christien: En...?
R e g e r s: Ik moet erkennen, Stien... je hebt
gelijk. Dat boek is werkelik helder en wetenschappelik geschreven. Ik ben nog niet overtuigd... tdat gaat zo ineens niet ; maar...
Christ ien: Maar je steekt met 't spiritisme niet langer de draak, he?
Regers: Ja. In zo verre heeft dat boek me
heus bekeerd en van een vooroordeel genezen.
Christien (blij) : A!
R e g e r s: Vooral die aanhalingen van Crookes... want zie je: als een geleerde van Crookes'
gehaltem zo'n, echt wetenschappelike denker...
die proeven... deugdelikei proeven heeft genomen... als die zó durft schrijven... ja... dan kan
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hij 't zeker nog wel mis hebben... geen mens is
onfeilbaar ; maar dan goat 't in elk geval niet
langer aan met de zaak te gekscheren.
Christien: Dat wou ik nu maar van je
horen! 0 Theo, je weet niet hoe gelukkig je me
maakt met die verklaring. (Zij staat haar armen

om zijn hals).
Regers (glimlachend) : Hecht je dan zó aan

't spiritisme?
Christien: Ja zeker, en wat heb ik er
onder geleden, dat jij maar aldoor zo hatelik
met 't spiritisnie bleef spotten.
Regers: Moet je weer eens overdrijven?
Mijn spot was toch heus ,onschuldig.
Christien: Maar juist van jou kan ik op
dit punt geen spot velen. 1k vond 't zo... hoe
zal ik zeggen... zo bekrompen van je, dat je de
gek stak met een zaak, waarvan je niets afwist en die mij toch heilig was.
Regers: Heilig? Nu... nu...
Christ i en: Ja Theo, heilig. Kijk, door jou
had ik mijn geloof... 't naieve geloof van m'n
kinderjaren verloren. Dat weet je.
Regers: Dat is te zeggen : ik weet, dat je
dat geloof niet meer hebt ; maar Stientje, is dat
nu mijn schuld? 1k heb er toch nooit een kwaad
woord over gezegd.
Christien: Neen Theo, dat heb je ook
niet. Je liet me vrij denken wat ik wilde ; maar
ach... je kon je eigen overtuiging niet onderdrukken en nu en dan... wanneer je eens met
een vriend over die onderwerpen sprak, hoorde
ik wat je geloofde... of liever wat je niet geloofde... wat je onlogies noemde.
Regers: Ja Stien, voor een vrome staat al
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wat ie gelooft vaster dan 't geen ie weet. Dat
vind ik onlogies. Geloven is immers niet-zekerweten. Geloven is, wel beschouwd, gevoelszaak.
Christ ien: Dat zei je al eer we getrouwd
waren en ik weet nog hoe ,diep me dat trof.
Toen ben ik door jouw ogen gaan zien, Theo. 1k
ben naar bewijzen gaan zoeken voor al wat ik
aannam en mijn ouwe geloof, dat me idierbaar
was geweest... ,heb ik kinderlik leren vinden...
dwaas zelfs. Zo heb ik 't verloren... mijn mooie,
ouwe geloof en dat heeft me een grote leegte
gegeven... een akelig gevoel van hulpeloosheid.
Ik heb 't vooral gemerkt, toen ons Fritsje gestorven was. Twee &gen maar had ie geleefd...
ik had de tijd niet gehad me aan hem to hechten, en -Well_ (een stilte). Me dunkt, dat
iemand, die verdwaald is in een groot bos... die
nergens meer licht ontdekken kan tussen de
stammen... die hoog boven zich de kruinen van
de bomen geheimzinnig hoort ruisen... die eindelik 't kleine stukje hemel tussen, die ,dichte
kruinen iziet verdoven en verdonkeren... die
weet, 'dat het dan nacht gaat worden... zwarte,
ondoordringbaar zwarte nacht naar alle kanten
em hem heen... me dunkt, idat zo, iemand zich
net voelen moet als ik me heb gevoeld. 0, die
verlatenheid! Dat zwarte iom me heen !
R e g e r s: Heb je daar zOveel weet van gehad. (Zij knikt nadenkend en zwijgend). Waarom heb je mij er dan nooit jets van gezegd?
C h r i s t i e n: Ik vreesde, dat je er niet in zou
kunnen treden. (Kort stilzwijgen van beiden).
Toen heb ik kennis gemaakt met 't ispiritisme en
om me en in me is 't weer licht geworden, helder
licht. Ik voel me niet meer zo hulpeloos en ver-
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loren als een dagbeestje, dat tegen een bruglantaarn fladdert en aanstonds neer moet vallen
in 't donkere water. Ik zie weer een doel van.
't leven, een mooi doel, een lichtend doel, waarop ik aansturen kan. En m'n nieuwe geloof is
niet kinderlik meer... niet dwaas. Het berust nu
op feiten. Alleen, dat jij die feiten niet eens
wilde leren kennen...
R egers: Ik erken 't, dat was verkeerd en
waanwijs. Maar vrouwtjelief, al staan nu de
feiten in dat boek vermeld ook vast, dan blijft
de verklaring er van... de geestenleer... voorlopig toch maar een onderstelling... een hypothese. 1k geef toe, dat er voor die hypothese veel
te zeggen valt, maar daar nu dadelik een levensbeschouwing op te bouwen, slat lijkt me...
Christien (hem de hand op de mond houdend) : Neen, neen, Theo, zeg dat nu niet. Neem
me nu weer niet af, wat ik zo blij ben te hebben
gekregen. Je moet gemerkt hebben, dat wij
lang... wel meer dan een jaar lang, in een soort
zwijgende vervreemding van elkaar hebben
samengeleefd. Een vervreemding, die steeds
erger werd. Is 't niet?
Regers: Ja, dat iheb ik gemerkt.
C h r i s t i e n: We hielden van elkaar... o
zeker ; ik ten minste ben niet veranderd.
Regers: Denk je van mij 't tegendeel?
Christien: Neen Theo, ik weet wel, dat
je veel van me houdt. Maar toch... de ouwe
openhartigheid was verdwenen... beiden verzwegen we wat voor elkaar en... hoe kunnen
mensen samen intiem zijn... die niet meer alles
...alles durven zeggen, omdat ze voelen, dat ze
van elkaar ook alles begrijpen?
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Regers (nadenkend) : Dat is zeker waar.
Als je elkaar niet meer begrijpt, ga je voor
elkaar wat verbergen. Zoo kom je tot
veinzen...
Christien: En mensen, die samen moeten
veinzen... ook al doen zij 't met de beste bedoelingen, die kunnen toch ,onmogelik gelukkig
zijn,. Vin jij niet?
Regers: Ja ; idat is zo. En ben je nu blij,
dat ik niet langer met 't spiritisme lach? Ben je
nu blij, ,dat we er samen over kunnen spreken,
idat we elkaar weer begrijpen, idat 't spiritisme
ons tot elkaar terug heeft gebracht?
Christien (hem omarmend) : 0, zo blij,
Theo. Ik heb zo'n behoefte aan lief de en wat
.bezit ik nog op de wereld behalve m'n man en
m'n kind. Zijn jelui samen niet m'n grootste,
m'n enige schat? Jij bent ook blij ; is 't niet?
Regers: Dat spreekt toch wel van zelf, he?
Wat je noemt onze zwijgende vervreemding...
ja, kind, idat hinderde ook mij heel erg. Ik begreep niet wat je scheelde ; ik hoopte maar, dat 't
met de tijd van zelf weer in orde zou komen. Ik
dacht : 't zal een luim van haar zijn... een gril...
zenuwen... Vrouwen zijn dikwels zo vreemd...
zo ,onberekenbaar.
Christie n: Ach neen, Theo ; dat lijkt je
maar zo, omdat je zelf een man bent.
Regers: Zo'n dor, ongevoelig, grof besnaard wezen, he?
Christien (hem weer omhelzend) : Waarvan ik zo heel veel howl. (hij trust haar ; een
ogenblik van stilte).
Christien (nog door zijn armen omsloten) : Jammer, dat de grote klok nu niet meer
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luidt. 1k zou zo graag weer eens voelen, wat ik
voelde, toen je me voor 't eerst, net als nu, in
je armen sloot, en zoende op m'n mond.
R e g e r s: Kan, je ,dat tdan niet zo idikwels je
wilt? Kom, je moet niet zo in 't verleden Leven.
Daardoor bederf je immers 't tegenwoordige
vowel voor je zelf als voor mij.
C h r i s t i e n: Daar is wel jets van aan.
Regers: En al dat gemijmer deugt ook
niet. Haal liever Mientje en ga een, beetje met
't kind wandelen. 't Is wel koud, mar toch helder, windstil, gezond weer.
Christ ien: Ja, ,da's goed. Onze kleine
lieveling mag er niet under lijden, , dat moeder
een beetje aan 't „grtibeln" is geraakt. Trouwens, ,dat is nu weer uit. (mar buiten kijkend)
En je hebt gelijk : 't is buiten heel mooi van
daag. Kijk eens naar rde besneeuwde bomen.
Net kantwerk, he? Hoe prachtig! Ons tuintje
lijkt wel een landschap uit een . sprookje... of
uit een droom... (zij kijkt even peinzend de twin

in, komt dan met een schokje tot bezinning)...

Theo... als we toch , de straat opgaan... zou je
me zo'n groot plezier kunnen doen.
Regers: Nu... °peens?
Christien (weifelend) : Ja... 't valt me
daar juist in. Sedert een paar maanden ken ik
een buitengewoon merkwaardig medium. Hij
woont niet heel ver bier van daan. Als je met
die man eens .een séance wilde houden? Wie
weet, of je , dan niet helemaal overtuigd zou
worden.
Regers: Wat is dat voor een man?
C h r i s t i e n: 0, een heel biezonder mens...
iemand met buitengewone gaven. Je ziet 't hem
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dadelik aan. 't Is net, of hij voor jets... voor
een mooi, verheven doel uitverkoren is.
R e g e r s: Werkt ie voor geld?
Christien: 0 neen! Van geld wil ie zelfs
niet horen spreken. Trouwens, hij is op een
ministerie en verdient daar genoeg voor z'n
weinige behoeften. Al wat ie verlangt is te overtuigen (zij spreekt nu, opgewonclen en vlug).
R e g e r s: Jaw maar waarvan?
Christien: Van ,een voortbestaan na de
dood, van de tegenwoordigheid van geesten om
ons henen, en van de invloed, door die geesten
op ,ons leven geoefend. Zou je 't niet heerlik
vinden als je 't bewij s kreeg, dat ons Fritsj e
nog leeft... als je hem misschien toespreken
kon...? Mag ik die man eens laten. komen?
R e g e r s: Stientje-lief, ik ben bang dat...
Christien: Hij is werkelik geen bedrieger. Integendeel... hij is zeldzaam nobel van opvattingen en fijn gevoel. Hij iheeft weinig geluk
gekend, vooral • met z'n vrouw. Zij begreep hem
niet... al was zij ook zelf spiritiste. Zij zag z'n
grootheid van ziel niet en z'n zeldzame goedheid
was in haar ogen zwakheid. Theo, met hem zal
je alle voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, die
je noodzakelik acht. Maak toch ,eens kennis met
die man. Hij zal je zeker goed bevallen. Toe,
doe 't!
Regers: Heb je weer iemand om mee te
dwepen?
Christie n.: Neem nu eens een enkele
proef. Dat bindt je tot niets, en je zult verbaasd
staan over 't geen er gebeurt.
R e g e r s: Nu good ,dan, maar... waarom van
daag al?
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Christien: In de week is ie bijna altijd
bezet. De Zondag houdt ie wel voor zich zelf ,
maar als ik 't hem vraag, ben ik er zeker van,
dat ie zal willen komen. Mag ik nu met Mientje
even naar hem toe gaan en hem namens jou
verzoeken straks 'hier te komen?
Regers: Zou je 't z6 graag willen?
Christien:Dolgraag.
Regers: Nu... doe 't dan maar.
Christien: 0, dat is heerlik !
Regers: Ala jij zo iets in je ihoofd hebt...
Qhri s t i e n: Je bent toch een goeie man !

(zij omhelst hem).
R e g e r s: Had ik nu ooit gedacht, dat ik
spiritist zou moeten worden om jou weer opgewekt en levenslustig te zien.
Christien: En wie weet, of ik op mijn
beurt niet weer een werktuig word voor jouw
geluk (even in gepeins verzinkend) Ja... wie
weet... (met een schok weer tot zich zelf komend

gnat ze haastig aan het opredderen in de
kamer. De naaimasfine wordt in een loos geplaatst en van de taf el gezet; het naaiwerk
wordt weggeborgen enz.; onderwijl roept ze:)
Mien... Mien... Waar zit 't kind nu?
Regers: Zal ik ze halen?
Christi-en (zenu,wachtig gehaast) : Toeja,
wil je... En laat ze haar hoed meebrengen, en
haar mantel... en haar mofje!
Regers (naar de rechter zij dear gaa,nd) :
Wat een zenuwachtige opwinding! Zo was je nu
ook in je engagement... net zo opbruisend, zo
bedrijvig, zo...
Christien (plotseling op Theo toespringend omhelst hem) : En zo verliefd op jou!
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(beiden lachen; Christien gaat weer schichtig
van Regers weg en hervat het oprttimen).
Regers (meer voor zich zelf dan tot Christien) : Wonderlik vrouwtje. (Regers rechts of ;

een ogenblik gaat Christien gehaast met opruimen voort ; dan schelt ze, en gnat links heen. Als
Betje binnen is gekomen, keert Christien met
hoed en mantel terug).
B e t j e: Heeft mevrouw...?
Christien (zich, haastig aankledend) :
Betje, ide kolenemmer is leeg. Haal gauw wat
kolen en gooi een sehepje op de haard. Ik moet
uit en meneer mag niet in de kou zitten. (Betje
gaat met de emmer heen). We zullen van daag
waarschijnlik wat later dan anders koffiedrinken. (Betje of ; Regers en Mientje komen op).
R e g e r s: : Hier komt Mientje.
Christien: Zo... ben je daar, kleine dot.
We gaan samen uit.
Mientje: Uit?
Regers (het meegebrachte goed tonencl) :
Is dit wat je bedoelt?
Christien (gehaast) : Geef maar hier (zij

kleedt Mientje ctan).
Mientj e: Mag ik dan sneeuwballen
gooien?
Christien: Ook al.
Regers: Maar alleen naar moesje gooien,
hour.
Christien: En pas op, Mien ; moesje
gooit terug.
M i e n t j e: Da's goed. Maar dan neem ik
m'n mof niet mee.
Regers: En als je kleine vingers nu koud
worden?
Zelfkeur II

9
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Mientje: Da's niks.
Christien: Laat die mof dan maar t'huis.
Hier (zij geeft de mot aan Theo) . Nu... dag man.
Regers: Dag vrouw... dag Mien (hij Dust

het kind).
Christien: Als ik kan, breng ik 't medium mee.
Regers: Hoe heet , die man?
Christien (bij de achterdeur) : Van Driel

(met Mientje af).
Regers (de schouders ophalend) : Van
Driel... Onbekend (hij aait het mof je) . Zo klein.
(hij brengt het mofje in de rechterzijkamer ;
Betje brengt kolen en gooit een schepje in de
haard. Daarna keert Theodoor terug en hervat
zijn lektuur).
Toneel 2.
Regers, Martha, Ubbergen
Ubbergen (voor Martha binnentredend

door de achterdeur, nadat Regers een poosje
heeft doorgelezen). Natuurlik... Zondag... als
specialiteit voor zenuwziekten heeft ie van ,daag
niks to doen... 't weer is prachtig... en toch
blijft meneer in huis hokken... met 'n boek.
Martha: Theo, 't is schande (hem het boek
ontnemend) : Zit toch niet altijd met je neus in
de geleerdheid !
R e g e. r s : Alles op z'n tijd. Van vier tot vijf
ga ik wandelen. Gaat zitten.
U b b e r g e n. : Niks niemendal (hij neemt
later plaats, Martha dadelik). Je trekt je 'overjas
aan en gaat dadelik met ,ons mee, Christien ook.
Wij willen in 't Badhotel 'gaan koffiedrinken.
Regers: Vertel me eerst eens hoe jelui 't
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maakt. Weet je wel, dat wij elkaar in een hele
week niet gezien hebben?
Ubbergen: Man, met 'n praktijk als de
mijne gaat dat niet anders. A propos, je herinnert je m'n vorige koetsier, Bertus.
Regers: Die er uit moest scheiden om z'n
borst?
Ubbergen: Dezelfde. De arme bliksem
heeft er nog galstenen bijgekregen. 'n Stuk of
tien heb ik er uitgesnejen. Als je over 'n pons
eens 'n baantje... 'n makkelik baantje voor 'm
weet... Voorlopig heb ik 'm wat geld gegeven
en heeft ie .00k wat gekregen van Dutour ; maar
je begrijpt, op den cluur - onderhouwen kunnen
wij 'm niet.
M a r t h a: Jacques is toch al veel te goedgeefs. Wat oogst je er van . ? Ondank en anders
niet.
Ubbergen (stag) : Nu, nu ; jij komt er
immers niet bij te kort.
Regers: 't Is ,00k niet waar, ,dat wij doktoren, verhard worden door al de ellende die wij
zien. Wat zeg jij?
Ubbergen: Als je zelf 'n goed leven hebt,
zie je graag 'n ander .00k gelukkig. En ik heb
't best in de laatste twee jaar.
Re g e r s: Sinds je huwelik, he?
M a r t h a: Een komplimentje? Wat scheelt
er aan Jacques? Ben je ziek?
Ubbergen: Kijk nu zo'n vrouw. Je kunt
haar geen goed woord geven of dadelik wordt
ze er door bedorven.
M a r t h a: Geef me er meer, dan wen ik er
aan. Theo, is Christen niet t'huis?
Regers: Even met Mientje uitgegaan.
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Martha: Hoe jammer. Ik had haar zo
graag eens over m'n nieuwe wintermantel gesproken. Die heb ik nu gisteren pas gekregen
en kijk me eens aan. 1k schaam me met zo'n
ding over straat to moeten gaan.
Ubbergen: Och kom, wat 'n mallighbid!
Die mantel is best.
Martha: Man, voor vrouwekleren ben je
eenvoudig stekeblind. Zeg jij nu eens, Theo.
R e g e r s: Eerlik gezegd zie ik de ongerechtigheid .00k niet.
Martha: Ongelofelik ! En voor zulke mannen maak je je mooi !
Ubbergen: Ja, ja (tot Regers die lacht).
Zeg... is van Grevelingen bij je geweest... de
Ontvanger?
Regers: Zeker ! Jongen, Jacques, je hebt
me in de laatste maanden heel wat patienten
toegezonden.
Ubbergen: Beste vrind, al was je m'n
zwager niet... naar wie zou ik ze beter kunnen
zenden? Voor ernstiger zenuwgevallen ben jij
m'n man.
Regers: Zeer vereerd.
U b b e r g e n: En... misschien verwondert 't
je... de mensen zijn met je ingenomen. Je hebt
al menigeen gekalmeerd. Maar_ kom je nu mee
naar 't Badhotel?
Martha: Zonder Christien?
Ubbergen: Als ze er nu niet is?
Regers: 0, ze zal wel aanstonds komen ;
maar dan kunnen wij waarschijnlik toch niet
meegaan.
Martha (spijtig) : He?
Ubbergen: Waarom niet?
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R e g e r s: Omdat we van daag denkelik
séance zullen houwen.
Martha: Séance?
Ubbergen: Spiritisme? Jij doet aan 't
spiritisme? Ben je gek geworden?
R e g e r s: Voor zo ver ik weet nog niet. Ili
wil wel eens onderzoeken...
U b b e r g e n: Onderzoeken... onderzoeken!
Er valt niks te onderzoeken. Al die geestenzienerij, die malligheden van dansende tafels, van
plankjes, die voorspellingen doen, van meubels,
die door de kamer rondwandelen, van klopgeluiden... da's allemaal hysterie en suggestie en inbedding en bedrog, vooral bedrog! 'n Heldere
bol als de jouwe moest zich met zulke onzin niet
inlaten.
Martha (meer schertsencl dan vinnig) :
Daar heb je hem weer! Hij weet ialles, en wat
in ,zijn boekje niet voorkomt, dat is onzin, niets
anders dan onzin.
Ubbergen (meer schertsenci dan vinnig):
Aan welke akademie heeft mevrouw 't recht gehaald over wetenschappelike kwesties mee te
mogen praten?
Martha: Aan de akademie van 't gezond
verstand. Daar heb ik geleerd, dat heel geleerde
mannen idikwels erg clomme dingen kunnen
zeggen.
Ubbergen: Wat 'n vrouw cliom vindt, is in
de regel juist heel verstandig.
Martha: Zo, dat spijt me voor je ; want ik
vind jou meestal niet dom.
Ubbergen: Ais 't je te pas komt om me of
te breken, nietwaar?
R e g e r s: Toe maar, toe maar!
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Martha: Niemand weet wat Jacques voor
een eigenwijze tiran is. Voor z'n patienten een
engel... een en al meegaandheid, zachtheid zelfs,
maar......

Ubbergen: Voor jou de wreedste idespoot,
die er op de wereld te vinden is.
Martha: Wreed niet. Je meent 't altijd heel
goed ; maar een paus ben je... een paus... Ilc geloof niet, dat de Czar van Rusland of de Sultan
van Turkije zulke pausen zijn als de bekende,
de bekwame, de alom geprezen dokter Jacques
Ubbergen.
Ubbergen: Hoe despotieker een man optreedt, hoe meer z'n vrouw van 'm houdt (lacht).
Regers (lachend) : Prachtige paradox !
Ubbergen: Jelui wilt de teugels voelen.
Martha: Daar zou je je in kunnen vergissen... altijd voor zover dokter Jacques Ubbergen
zich vergissen kan.
R e g e r s (die al een poosje lacht) : 0, luitjes,
luitjes, wat moet 't vermakelik zijn bij jelui te
dienen? Ruilen met je zou ik niet willen. Voor
geen geld. 1k houd van vrede in m'n ,huis en
leef graag met m'n vrouw in ieendracht ; maar
jelui zo van de morgen, tot de avond in liefde te
horen kibbelen... heus, dat moet een waar genot
zijn.... vooral voor een psycholoog!
Martha: Wij vechten de hele dag en 't ergste is, dat Jacques er zich niets van aantrekt.
Ubbergen: 1k merk 't niet eens.
Martha (geergerd) : Nu vraag ik je! Is 't
niet ongelofelik? Hij merkt niet eens, dat ik een
eigen wil heb. Maar dat, ventje lief, dat zal ik
je nu toch tonen. Theo houdt séance... ik heb
altijd verlangd eens wat van de tafeldans te
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zien. Nooit ben ik in, de gelegenheid geweest.
Jij goat van daag dus maar alleen wandelen.
Ik blijf hier.
Ubberge
Jij gaat mee (beslist).
Martha (beslist) : Ik blijf hier... ten minste
als Theo 't me toestaat (ze legt hoed en man-

tel af).
Regers (half schertsend) : In mijn huffs
wordt de wil van .een vrouw geeerbiedigd.
Ubbergen: Glad verkeerd.
Martha (tot Ubbergen) : Neem jij er maar
een voorbeeld aan.
U b b e r g e n: Dat 't séance-houwen niet in
jouw brein, maar in dat van Christien is opgekomen, heb ik 'dadelik vermoed. Die moet altijd
wat anders hebben 'dan 'n ander. Ze voelt
anders, ze denkt anders, ze doet anders, ze...
Regers: Ik beklaag er me heus niet over.
Ubbergen: Wacht maar! Dat komt ook
nog.
Martha (tot Regers) : Laat hem maar praten,. Hij meent niet altijd wat ie zegt.
Regers: Zou jij nu werkelik alle mensen
naar een model gevormd willen 'zien?
Ubbergen: Dat niet maar...
Martha: Maar wel alle vrouwen !
U b b e r g e n: Dan toch niet naar jouw
model.
Martha: Wat een, galante man ! Als
Theo van daag geen séance hield, ging ik met
jou toch niet uit, boor.
Ubbergen: Jij gaat mee (hij neemt hear

hoed, en mantel op).
Martha: Leg alles maar weer neer. Ik denk
er niet aan je bevel to gehoorzamen.
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Regers: Groot gelijk, Martha. Jacques
heeft straf verdiend. Straf hem met een paar
uurtjes eenzaamheid.
Ubbergen: Ja... als Theo je heipt... Twee
tegen een : ,da's Been partij. Als je dan absoluut
hier wilt blijven... blijf. 1k ga wandelen. Maar
voor een ding waarschuw ik je. In midn huffs
wordt niet getafeldanst, en, als er mediums over
m'n drempel komen of geesten m'n nachtrust
willen storen, dan pak ik ze bij d'r kraag en
smijt ze de straat op. Begrepen.
Martha: Aangename wandeling, heer en
meester.
Ubbergen: En wat jou aangaat Theo, je
bent ouwer idan ik. Neem 't me dus niet kwalik,
dat ik je een road geef. Wees voorzichtig. Je
bent te verstandig om niet gauw genoeg te krijgen van die malligheid ; maar bedenk, dat de
mensen... je pasienten... minder verstandig
zijn. Die konden er wel eens voor bedanken zich
te laten behandelen door 'n idokter, die meer
aandacht wijdt aan td'r geesten dan aan id'r stoffelike omhulsels.
Regers: Wees gerust ; ,ze zullen wel gewaarworden, dat ik bun aardse belangen niet
verwaarloos.
Ubbergen (schouderophalend) : 1k heb je
gewaarschuwd. Adieu. M'n groeten aan Christen en veel genoegen op de séance (af).
Martha: Jacques is toch ongelofelik ! Als
hij in 't voile daglicht een tafel van zelf in de
hoogte zag gaan, zou ie nog liever zeggen : ik
ben dronken of gehypnotiseerd dan de waarheid
te erkennen.
Regers: Och Martha, Jacques hoort nu

EMANTS

137

eenmaal tot de mensen, die zich door veel studie
een vaste overtuiging hebben gemaakt. Die willen meerendeels niet twijfelen, ,omdat 't .hun te
lastig is van overtuiging te moeten veranderen.
M a r t h a: Presies... dat is 't. Hij wil niet.
Hij is net de ongelovige Thomas. 0 Theo, je
weet niet hoe veel takt er toe.hoort met Jacques
om te springen. Als ik niet zoveel van hem
hield...
Toneel 3.
Regers, Martha, Christien,
Van Driel.
Christien: Kom binnen, meneer van
Driel. Theo... (zij ziet Martha en is onaangenaam getroffen). He, Martha... jij hier?
Martha: Ja zus, ik ben hier. Eigenlik
waren we gekomen om je mee te nemen naar 't
Badhotel. Dat wou Jacques, en toen dacht ik :
dan kan ze meteen m'n mantel eens zien, die
afschuwelik is geworden... maar toen ik hoorde,
dat je séance ging ,houwen...
Christien: Mag ik eerst even voorstellen,
Meneer van Driel... mevrouw Ubbergen, m'n
zuster... en m'n man.
Van Driel (buigend voor M.). Mevrouw.
(aan Theo de hand reikend). Dokter, biezonder
vereerd uw kennis te mogen maken.
R e g e r s: Ga zitten, meneer van Driel. M'n
vrouw zal u wel gezegd hebben, dat ik nog Been
overtuigde spiritist ben , maar... ik wil graag
de verschijnselen van naderbij leren kennen. 1k
heb er al wat over gelezen, en...
Van Driel (plechtig en langzaain, in 't geheel niet belachelik echter sprekend) : Nu wil u
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ook iets zien. Niets kan onze zaak meer ten
goede komen, dokter, dan dat geleerden, zoals u,
zich er mee willen bezig houden.
C h r i s t i e n: Verbeeld je Theo, meneer
Van Driel wist al vooruit waarvoor ik kwam.
Van D r i e 1: Ik heb me idan ook terstond
bereid verklaard ; maar of er belangrijke versehijnselen zullen komen... U begrijpt, dat
hangt niet of van mijn wil. Ik ben maar een
werktuig.
Regers: Is u zelf overtuigd?
Van Driel: Ten voile.
Christien: Meneer Van Driel is niet
alleen overtuigd, maar hij gelooft ook vast in
zijn zending.
Regers: Om anderen te overtuigen?
Van D r i e 1: En om de mensen te verbeteren door hen bekend te maken met het leven, dat
ons te wachten staat na de overgang, die wij
dood noemen.
Regers: U zal 't me, hoop ik, ten goede
houwen, dat ik me in dat hiernamaals nog niet
verdiep. Mijns inziens moeten wij geen overhaaste gevolgtrekkingen maken ; maar langzaam
een massa goed gekontroleerde feiten verzamelen, waaruit de verklaring dan wel van zelf zal
opdoemen.
Van D r i e 1: Ili begrijp, dat u, als wetenschappelik man, zoo motet redeneren, ,dokter ;
maar voor iemand, die ondervonden heeft, wat
ik iheb ondervonden, zijn mijn gevolgtrekkingen volstrekt niet overhaast.
C h r i s t i e n: Meneer Van Driel heeft boeken vol met mededelingen hem door de geesten
van afgestorvenen gedaan. De meesten heeft hij
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laten kontroleren en die bleken alle juist te zijn.
Martha: Dat is vreselik interessant, maar
toch ook wel griezelig.
Christien: Ben je bang, Martha? Blijf
dan liever niet.
Martha: 0 neen, integendeel ; ik ben erg
nieuwsgierig.
Van Dr i e 1: Mijn voornaamste ervaring
was de volgende: 1k ben getrouwd geweest ;
mijn vrouw is twee jaar geleden gestorven. Die
was een overtuigde spiritiste en een door en
door goed mens.
Christien: Dat moet immers samen gaan.
Van D r i e 1: Toch was onze, verhouding
geen ideale. Toen mijn vrouw stierf, sprak mijn
geweten mij gelukkig van alle schuld vrij.
Christien (haast alleen voor zich zelf) :
En 't geweten is onze enige bevoegde rechter.
Van Driel: We hadden afgesproken, dat
wie 't eerst stierf, trachten zou zich aan de
langstlevende te openbaren. Welnu : tegenwoordig onderneem ik niets, zonder mij door de
mededelingen van mijn vrouw te laten leiden.
Christien: Wie weet, of alle mensen niet
zo geleid worden. Ongelukkig slaan de meesten
er geen, acht op.
Van D r i e 1: Wie er wel acht op slaat, voelt
zich een werktuig van hogere onzichtbare machten. Ten, minste: zo gaat het mij.
Christien (haast alleen voor zich zelf) :
Ja ; vrij zijn we geen van alien.
Martha: Heeft u ook wel eens een geest
gezien?... Echt gezien?
Van D r i e 1 (glimlachend) : 0 zeker, mevrouw.
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Martha: En toen is u niet bang geworden ?
Van D r i e 1: Waarom zou ik bang zijn geworden ? Wie de levende niet gevreesd iheeft,
met die vrees koesteren voor zijn geest?
Martha:: Ik weet niet, maar...
R e g e r s: Vind u goed, meneer Van Driel,
dat we maar idadelik met onze zitting beginnen?
Van D r i e 1: Ik ben bereid, dokter.
Christien: Is deze tafel naar uw zin?
Van D r i e 1: 0 ja. Maar als de dokter 't mij
vergunt, zal ik het daglicht buiten sluiten.
Regers: Ga uw gang. Voor deze eerste keer
wil ik u volkomen vrij laten. Naderhand hoop
ik, dat u me zal toestaan enige maatregelen te
nemen, die me noodzakelik schijnen voor een
deugdelike kontrole.
Martha: Moet 't helemaal donker zijn?

(Zij helpt sluiten).
Van D r i e 1: Dat is niet nodig. (hy sluit de
gordijnen). Ik onderwerp me geheel aan uw
eisen, dokter. Mag ik u nu verzoeken hier plaats
te nemen... mevrouw Ubbergen daar (het is zeer

donker).

Martha: Als ik maar niet aangeraakt word.
Christi en: En ik naderhand tegenover u,
niet waar? (zij opent het harmonium).
Van D r i e 1: U wil zeker eerst wat muziek
maken.
Christien: Juist.
Van D r i e 1: Dat is heel goed. Muziek ontrukt aan de aarde.
C h r i s t i e n: En nu ernstig, nietwaar? Jij
vooral Martha ; beloof me heel ernstig te zijn.
Ik kan 't niet velen, dat er gespot wordt met zo'n
heilige zaak.
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Mart ha: Ili beloof je Christien, heel ernstig to zullen zijn.
Van D r i e 1: We leggen dus de handen, op
de tafel en sluiten de vingers aldus tegen elkaar
aan.

(De plechtige orgelmuziek begint ; stilte).
Christien (doorspelend) : Theo, ik voel 't ;
ons kind is hier. Je zult overtuigd warden, dank
zij ons medium.

(De muziek gnat door; het scherm zakt langzaam).

x
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JAN FEITH

KLEIN HAANT'JE
AANT'JE! klein haantje! nu ik ga
schrijven je grafschrift, zie ik je zoo
goed voor me.
Schoon 't wel lang geleden is, zie
ik nog precies je eigenwijze pootjes,
je trotsche nekje, je drieste kopje.
1k kan me zoo goed weer voorstellen 't goudglimmen van je bonte veertjes, rondgestreken
als 'n ' .harn:as over je glad-gepolijste borstje,
en als 'n spannend bont vest getrokken over je
buikje ; en ik tile nog neerpluimen in wapperende gratie den wuivenden, wa ger van je :groene
en gouden en kleur-schitterende staartkrullen,
gedragen als de pluim op 'n parade-sjako.
Dan herinner ik me vooral nog hoe ik bewonderde je afgemeten stapjes — eigenlijk vreeslijk aanstellerig .om zoo je pootjes neer-te-zetten,
klein haantje! Elk nieuw pasje zoo bijster voorzichtigj es geplaatst, telkens, als na veel ioverleg,
heel bedachtzaam je sierlijk pootje gekromd
onder je lijfje vandaan gehaald, en 't ,dan in
gracieuse strekking vooruit-gestoken, .eerst de
teenen, dan 't heele pootje uitgevouwen, en neergetipt ; .daarna liet je, even koket, 't andre volgen, zich eveneens buigen, strekken, ook neerzetten... en . daar tripte je heen, zoo allerijselijkst
korrekt, zoo mal en onovertroffen-verwaand,
dat ik wel mbest lachen om je, tot ik 't uitgierde
in .schater !
Zelfkeur II

10
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Dan 'zie ik nog je nekje, , dat je ophield als 'n
geboren courtisane. Altijd - was je uit op dit
effektje, want, poseur! je wist, hoe je zoo je
,halsje moest krom-spannen, om je kopje (dat
onder ons — eigenlijk te klein was!) op 't voordeeligst te laten uitkomen.
Maar vooral dat kopje zie ik nog voor me,
alsof 't 'de knop is van m'n vouwbeen, , dat ik
slechts heb op-te,-nemen, om 't van alle kanten te
kunnen bekijken. Waarachtig! je had 't mooiste
kopje, ,dat ik ooit van ,een haantje zag. Je had
er leuke, piekende kraaloogjes in, waarmee je
allerbrutaalst kon rondkijken. Je had 'n snaveltje als 'n fijn-geslepen radeermesje van vlammend-geel koper, en altijd was 't klaar om,
piek-piek ! 'n splintertj.e, 'n kruimpje vast te
spietsen.
Je vurig-rood lelletje krulde daaronder parmantig neer, en 't verfrommelde tot 'n plooiig
zakje, of tot 'n los-aangestrikt ihalsdasje, al
naar je humeur 't je ingaf !
Poch, je kam vond ik 't mooist, weet-j e, want
bepaald, klein ,haantje! je tdroeg , dien als 'n
kroon, zoo trotsch, zOo ,geheven, zOo echt
koninklijk!
Je was heelemaal zoo'n echt parmantig pedant
kittig haantje. En ik hield van je om elk van
je eigenschappen.
1k herinner me eigenlijk Mies zoo goed van je.
Niet alleen zooals je daar overal ronddribbelde, maar ook hoe je op den rand van de verschansing, of op de kaj uitstrap, .de wacht zat te
houden. Dan was je net zoo'n precieus bronsje,
zooals de Japanners 'drijven uit den ruwen ertsklomp; je leek wel 'n klein standbeeldje, 'n
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heel kostbaar versiersel., als kapiteel op een
statietrap, je kopje onbeweeglijk, met den. kam
opzij gevallen, als 'n schildermuts over een .00r,
je nekje als 'n strak-gewonden veer, je massief
rompje Dander ademhalen, en vooral je weergaloos balanceeren op je gene gestrekte pootje;
je andere smokkelde je steeds weg, n.etjes geschoven onder de veertjes van , jeldonzig buikje.
En j.e 'stolid .er uren zoo!
Je kraalo.okjes keken strak ; je staarde maar,
staarde maar, de wijde zee tegetnoet, naar de
nog - wij dere hemelschelp ; en. altij d staarde je
verder vooruit, .als 'n klein sekuur uitkijkje, .dat
zich, plichtbewust, niet laat afleiden.
En als 't straks wat duisteren al ging, zag
ik nog je klein silhouetje tegen de lichte zee aflijnen, je fijne snaveltje, de ribbeltjes van je
kam en lelletje, de uitstekende veertjes langs het
fier-gebogen nekje, je ronde ruggetje, en het
neerpluimen van je staart als de •starre fonteintjes van een tot ijs gestolten watervalletje.
Dit alles rustte op het sierlijk voetstukj e, gebouwd als op een takje, je pootje stevig-recht
als bij 't .haantje-van-den-toren, waarvan 't onbeweeglijk lijf .gespietst staat op de hooge,
lansige torenspits.
En je kraaien, klein haantje! wat klonk me
dit blij !
De eerste ,maal, toen ik bijna over je heenliep,
en jij, met gedwongen-haastigen stap — zoo
tegen je bedachtzame gewoonte in ! — opzij
moest vluchten, die ,eerste maal, toen driftigde
daar 'n klein klokkend keelgeluidj e, alsof er 'n
heel klein boos manneke wat 'achter in z'n mon.d
liep to pruttelen.
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Meestal was 't 'n tevreden zacht kreunen,
zoo'n eigen geluid, dat wel wat leek op 't zacht
knarsen van molensteenen over graankorrels,
maar veel zachter en ook veel tevredener.
Zoo kreunde je als je onder ide tafel liep, op
de broodkruimpjes toe, die je idaar wist te yinden. Volstrekt bedachtz:aam — 'om ,de eer aan
je-zelf te . houden — met 'n zeer afgemeten, bedachtzamen tred, je kraal-oogjes ronder dan
ooit, je kopje wat schuin, en den kam ,achterover... began je zachtjes te kreunen. En daar...
piek l
piek ' twee nijdige priemen in 'de
broodkorst, .zood:at 't stukj e wegspatte, en jij
uiterst parmantig en hoogst korrekt, je
tripte 't weggesnavelde korstj e achterna, en
hap I
slokte 't naar binnen — en altijd
maar dat zachte kreunen van tevredene voldaanheid.
Maar prachtig was het, als je 't echt uitkraaide, haantje! Dat leek wel jets op 'n grOOten
zanger! De pootjes wijd-uit, 't nekje nu vervooruit gestrekt, 't buikje boiler en nog ,strakker, en 't kopje recht de lucht in. En daarbij
kneep je zoo oolijkjes je oogjes dicht, .de Witte
schellen als gordijntjes voor ;de ronde raampjes,
en uit je gele open 'snaveldeurtjes, ha! daar
ratelde , de kraaislag als 'n trompetfanfaretj e
naar buiten, kristal zuiver, heel gecadanseerd,
maar toch weer zeer korrekt en zeer ,berekend,
zooals dat van zoo'n keurig klein haantje als jij
te wachten was.
Je kraaide 's morgens, heel vroeg, als boven
de vale nevelen, in-ems, met gouden spatten, de
dagwording uitschoot , 's avonds kraaide je, als
na ,geweldige daggloeiing de zon langs gouden
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en purperen banken vergleed en zich in 't feluitstralend zeebad ging ,dompelen.
Ook kraaide je sours 's middags, liefst op 't
onverwachtst, als 't tastbaar stil was in de siddering van zon-blakende daghitte; dan klonk
wel mal en van onpas je fanfaretje — maar je
was Klein-haantje en je mocht kraaien immers
wanneer je wilde!
En wat was je 'n zeeman, haantje! Weet je,
dat was eigenlijk 't begin van mijn respect voor
je. Och, ioch, wat vond ik je 'n zeeman! Ili laat
nu 't balanceeren op de versehansing daar ; dat
was misschien waaghalzige akrobatiek! Maar
wat had je overigens 'n zeemans-dOen over je!
't Dek kon glad-glibberig, vies-vettig zijn,
zoodat er, voor 'n gewoon mensch, geen stap op
to verzetten was; maar jij, klein haantje, je
kwam aangetippeld op je stijve rechte pootjes,
en zonder 'n zijglibbertje, zonder 'n aarzelinkje,
zonder 'n verzwinkkinkje stapte je 't dek af.
De wind blies zoo bol aan, dat we krom er
tegenop moesten worstelen ; maar jij, schavuit,
je hield je zelfden pas, je nekje bong je geen
ziertje strakker; je kam en lelletje idroeg je
even netjes in den plooi ; alleen je 'staart waaide
wat breeder uit, jets driester, wat losser, zelfs
wildebrassiger, want daar had je geen kontrOle
over ; en dan nag, 't istond je wat goed immers!
Sams stampte en slingerde 't schip, zoodat ik
me wee-ig voelde verzinken als in peillooze
diepten, en 't leeg werd in m'n hoof d, alsof ik
heel lang in 'n klein kringetj e werd rondgetold,
en ik me moest vast-grij pen aan 'n touw,
aan 't statie-stuur, of aan de vlaggekist ......
Maar jij, weergaasch haantj e, hoe deed je 't?...
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Je beende me voorbij met je tergenden paradepas, alsof er geen rechte golfbergen rezen, waartegen 't schip steil Opstond, of bodemlooze waterdiepten gaapten, waarin 't zich, met den boeg
recht-omlaag, neerplofte.
Je was idan oak wel bizonder 'geequilibreerd
voor 'n haantje.
Want steeds — tot ik je 't laatst zag — bleef
je je-zelf gelijk. 't Moet wel zoo geweest zijn uit
aangeboren philo,sophisch evenwicht. Wat kon 't
anders zijn?
Je was ,altijd in ,den worm, altijd in den toon.
Ik heb je nooit anders gezien, ,dan zooals ik je
voor me zie, nu, over 't papier heen, als 'n omlijst stukje ,herinnering uit voorbij je dagen, een
scherp-staand beeld uit weken van leven in niets
dan lucht-en-zee, en idaarin 't schip, met jij,
klein ,haantje, als nummer een .daarop.
Ik lag wel eens amechtig neer, broeiend
in de zengwarmte fonder 't zonnezeil. Maar jij
pufte niet, je was niet slap, of paf, of machteloos. Jij bleef veerkrachtig, je pootjes gestrekt,
je nek als 'n in ronde lijn gebogen, je kopje
flink op.

In de stormbui striemden de golven me de
beenen ; 't zoute water boorde me priemend in
de huid, m'n haren kleefden klam, zoutig en
verward. Maar jij won er bij ; je glansde under
je veerdos, nu glimmend zoo glad als 'n pantser ;
je lelletje kleurde nog vuriger rood, met de
groote pareldroppen van zuiver zeewater trillend er langs neer ; en je staartpluim golf de in
statige bocht, de bonte krulveeren als gepolychromeerd.
Je stoorde je niet aan de snikhitte, die ons,
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Os onder• j een zengenden stolp gevangen, wilde
smoren ; je bekommerde je niet om den geweldigen golfslag, die nijdig kraken deed de balken
van ,de kajuit en het heele logge schiplijf liet
beven.
Ik herinner me, nu ik over je zit to mijmeren
en je weer voor m'n oogen ,oproep, zooveel
van fie......
Ik weet nog zoo goed van onzen angst, o terdege ! toen je was weg-geraakt.
's Morgens was je er niet ; aan 't ontbijt, terwijl ik je kruimpjes liet vallen, miste ik je
dadelijk. „Waar is ,haantje? Waarom komt-ie
niet ontbijten?" — Ik riep je: „Haantje!
Haantje! Haantje?" — • Toen je niet daagde,
z,ochten we je. We zochten overal, 't dek zorgvuldig af, achter alles wat zoo'n -klein, krieltje
als jij maar had kimnen verstoppen; overal riepen we je; beneden, in , de kajuit, onder onze
kooien — je mocht immers overal gaan waar je
wou! Maar je vinden &den we niet.
En we .maakten 'ons ongerust ; woord-van-eer :
on-ge-rust! Je bleef zoek idien ochtend, 's middags bleef je weg, en we zochten, zochten, alle-,
maal ; je vrind de ,hofmeester, 'n paar matrozen,
die ook al ischik in je lhadden. Aehter elk .schot,
achter elken takel, achter ielken touwstapel gingen, we rommelen. Haantje, waar zit je?
Maar 's middags-laat, uit 't ruim, riep de stem
van den bootsman naar-boven : „Hier zit-ie !" —
En toen we over den bak keken, omlaag, zagen
we je bezig aan je diner, idoodbedaard, kalm en
vormelijk als altijd, bezig tusschen de kistjes
met Levantvijgen. Als 'n generaal stapte je over
de eindelooze rijen en muren kistjes, gestapeld
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tot hooge vesting-wallen, en jij d'r-op, zoekend
naar wurmpj es, pikkend tot in de naden dezer
vijgenkist-schansen. Je had er 'n jachtveld ontdekt en 'n keurig restaurant meteen ! En alweer
prees ik je er voor ; — m'n angst was immers
geweken!
Na dien dag maakte ik me wat minder ongerust als je weer weg was, en je 't klokje van
ontbijt of koffie vergat. 1k dacht: hij zal wel
weer op jacht zijn!
Zoo had je alweer 'n nieuw privilegie, alweer
'n streepj e voor op al ons anderen aan-boord,
en je voelde je alweer wat meer daardoor, nog
je borstje ronder vooruitgestoken, neg trotscher
je kopje, nog dandyachtiger je pootjes gezet...
Zeg's, haantj e, verbeeldde j ij j e eigenlijk niet,
dat jij 't was, die de lakens uitdeelde aanboord ;
en nog 'is wat, maar dit onder ions! — beeldde
je je niet zoowat in, dat hummer een aan boord
jou hoogst-eigen-persoontje was, dat jij er de
baas was, de primus, de ka-pi-tein !
Je was er pedant genoeg voor, want ik heb
nooit zoo'n klein braniemakertje meer gezien.
Maar die eerie keer sloeg je 'n mal figuur met
al je drukte.
't Was Zaterdagochtend en de matrozen
schrobden 't dek ; een trok de putsen water over
de verschansing, ide tweede plensde ze uit over
't nat-glimmerend dek, 'n paar anderen stonden
't kuivend zeewater, wit-schuimend als vettige
zeepsop, over 't dek to bezemen, tot 't spatte
naar alle kanten, 'n regenbui van diamantjes vol
zongeflonker, klaar en flitsend in elk van de
rond-stuivende spettertj es.
Daar kwam je aan.
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Maar ze hadden je in de gaten.
De man met de puts had 'n vollen emmer
klaar ; idie met de bezems schrobden wat kalmer,
om je niet of te schrikken door ,hun wild gespat.
Toen ...... sjiet ! — als 'n waterval kletste de
golf over je heen. Je droop ! Je was ontoonbaar!
Je was vooral bespottelijk — en woedend dee je
In dolle drift klepperde je met je nat-pluizige
vlerkjes, als 'n mager, schreeuwend wijf, dat
met wijd-gespreide armen haar schelddrift staat
te kakelen. Je mooi en glimmend gepluimte
klefde in vuile natte slierten langs hats en borst,
kleurloos-slap en vies-klam ; je waaierende
veerstaart droop als 'n natharige kalkkwast.
Brrr! haantje, wat hebben ze je toegetakeld!
En je stelde je aan als dol !
In je drift zag je je gansche korrektheid vergaan. Je vluchtte in ongekende haast, met slordige, struikelende stapj es, met hakkelend onbehouwen meehelpen van je natte vleugelstompjes.
En intusschen kakelde je uit je ziedende verontwaardiging tegen dat matrozentuig!... VA-Mktek !... tegen zulk zeeschuim !... tOk-tek-tek !...
tegen zoco'n ionopgevoed gespuis... tOk-tek
Then kwam gelukkig de hofmeester idaarlangs,
en pakte je als 'n stouten schooljongen in je
nek, nam je mee naar z'n kombuis, zette je er
onder 't fornuis om... te idrogen... Jou, stakkerd !
Ik heb je nog 's kwaad gezien ! Maar, haantje, toen had je toch onkelijk, groot ongelijk,
want toen handelden we louter in je eigen belang, puur uit vriendschap.
't Was in een van de Grieksche havens, Salonika geloof ik, toen 'n troep vuile Grieksche
sjouwers als 'n troep zeeroovers aan-boord klau-
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terden. Donker-bruine verbrande trollies 'n
vergoorde fez op den ronden kop, 'n groezel jasje
over de schouders, en , dan een broek, nee! maar
een broek, zoo wijd, zoo plooiig, zoo reuzig, ,dat
we eerst langzaam moesten bekomen van den
eersten geweldigen indruk-van-broek, om te kunnen komen tot 't begrip, dat dit een klêedingstuk was, en gedragen word.
Ze waren al bekend aan-boord en de Grieken,
en hun broeken ! De hofmeester nog van vorige
reizen kende ze, vooral hun broeken. En hij
waakte over je, haantje!
Zie je, daar zou je uit je-zelf nooit aan gedacht
hebben. Jij redeneerde: „Wat ,heb ik te maken
met dat Griekenvolkje ; wat gaan ze mij aan,
die broekdragers ?"
Maar de hofmeester, je allerbeste vriend aan
boord, redeneerde anders ; hij wist je mooi, sierlijk, wel-gevuld, kortom ! begeerlijk — en hij had
hebberig zien schitteren 't half-verscholen oog in
de ronde koppen van ,dat zootje Grieken.
Hij waakte... En , diis nam ,hij je hokje, zette 't
deurtje open, en met z'n boezelaar joeg .hij je
d'r in.
Daar zat je, klein ,haantje, jij, gevangen en Opgesloten, in 'n ,ordinair kippenhok, opgeborgen
als de ,eerste ,de beste landkip !
Ziedend was je en je snavelde met driftschokjes door de stijltjes van 't hok naar ieder, die
daar voorbij-kwam, 't meest wel naar den hofmeester. 0 !, snoodaard.
Met nijdige snavelpiekjes keilde je de broodkorstjes weg, die ik je, met 'n troostend
woordje, kwam toestoppen. Je negeerde me.
Je negeerde den hofmeester, die je drift kwam
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sussen, je vaderlijk toe ging spreken, die je wilde waarschuwen tegen de slechte gewoonte voor
'n haantje van jou positie .om te hebben kippedriftjes ; die je uitlegging kwam geven wahrom
hij aldus gehandeld had ; ,die met griezeling in
z'n stem vertellen ging van 't allerduisterst lot
in de grondeloos idonkre kerkers valLeen griekschen sjouwers broekzak.
Nog ,eens heb ik je je zien aanstellen ; maar
ook dien gril nam ik je niet al te kwalijk,
omdat 't toch zoo echt was, ,eigenlijk heel gewoon
— ik wilde bijna zeggen : echt-menschelijk. Als
verwend haantje leek 't natuurlijk, dat je je niet
anders ken voor-doen, niet ken verbergen je
jaloerschheid. Maar niettemin, bespottelijk
was je !
Wij zouden wat afwisseling krijgen in 't eenvormige, een-smakige menu van-elken-dag. De
hofmeester had 't plechtig aangekondigd : hij
had kippen gekocht, echte turksche kippen. 1k
herinner me niet meer of 'r iets bizonders was
aan de beesten, in verband met hun echt-turkschheid ; ze waren, vaag herinnerd, mager en taai,
hetgeen ze ,dus gemeen hadden met vele harer
internationale tafelgenooten. Dan waren ze, behalve het minderwaardige van hun combustibiliteit na hun verscheiden, niet aantrekkelijk voor
't 'oog nog lêvend. 't Waren bepaald leelijke beesten, veel te hoog op de pooten, om maar iets te
noemen, dan zeer verfromfaaid, erg slordig van
pluimage, in een woord: vervallen.
Dit alles viel dadelijk op, zoodat ik, bij 't eerste gezicht, gelijktij dig en gelijkelijk getroffen
werd door den , uiterst ellendigen 'staat, waarin
't kippentroepje verkeerde. In 't toch leege kip-
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penhok had 't armoedig troepje zoolang z'n verblijf gekregen ; de stumpers zaten er nauw, gedrongen, dicht op-een, .de veeren verward als
ongekamde haren, , de oogkraaltj es flets en gebluscht, de kammen en lellen treurig en ,slap, gekreukeld als uitgezogen vruchten ; ze klokten wat
zeurigjes en triestigjes, zacht-klagend bijeen.
't Was 'n jammerlijk kippen-troepje ; di..t moest
iedereen opvallen.
Behalve jou, dom haantje. Want je was
jaloersch! o wat was je jaloersch!
Wat haalde je je toch in je hoofd? Wat dacht
je dan wel? Zag je ,daar mededingsters in naar
onze gunsten? Maar waar zat dan toch je gevoel van eigenwaarde!... Dacht je, dat 't 66k
paradekippen ziouden zijn, zooals iij er een was?
Maar dan was 't toch 'n vergelijking, die alleen
in je voordeel kon uitvallen !... Of was je bang,
dat je je zou moeten . aansluiten, je encanailleeren
wellicht, met deze inferieure soort.genooten van
Turkschen broede? Toch kon jij gaan waar je
wilde; terwijl zij, de armen, in 't kleine hokje
gevangen zaten, wachtend om to warden geslacht !
Alweer, je stelde je aan, en ik heb je er om
uitgelachen. Ik had er plezier in, je mee-tetroonen juist den kant uit van 't gehate kippenhok. Jij strekte je nek , dan dadelijk eens zoo
strak .omhoog, je deed je ronde borstje uitzetten.
Je spande je fijne pootjes, je fladderde je bonten
staartpluim in dartelen wapper breed-uit. En je
draaide je dan met trotsche nijdige schokjes van
't hok af, alsof er 'n mekaniekje in je 'zat, z•56
stootend.
Kwaad, ingehouiden, opgekropt stotterde je je
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nij. digste kreuntj es, en langzaam, met wel-ingehouden en goed-overwogen vertoon, een gebaar
van souvereine minachting, tripte je weg, Been
blik over voor 't stakkerig troepj e.
Then ze naderhand gegeten werden, triomfeerde je. Je meet ze hebben Beren schreeuwen in
hun laatsten cloodsreutel ; je meet haar armelijke
grauwe veertjes .hebben zien .dansen op den wind,
die ze over de verschansing blies en zachtjes
neerlegde op de zee ; je meet me hebben zien
knagen aan 't gebeente van je vijanden... Maar
je hield je toen waardig in toom ; dit moet ik je
tot je eer nageven... Toch, later, als je dien kant
uitkwam, langs 't toen weer leege kippenhok, kon
je niet nalaten, 'n 'zacht-tevreden wel-voldaan
kreuntj e te laten hooren, 'n heel zacht, heel ondeugend grinnikje•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Klein haantje ! Klein haantje ! Waarom schrijf
ik . dit alles, wijl 't al zoolang voorbij, is, nu ik me
zelfs grootelijks verbaas, hoe ik al die ionbenulligheidjes heb .onthouden, ze kan laten herleven
voor m'n herinnerings-oog?
Was ,dan z•56 scherp de indruk, dien je op me
maakte, of kan 't zijn, dat je geworden was, in
die , dagen van afgezonderd leven op 't .eenzame
schip, met niets dan lucht-en-water, altijd luchten water, anders niets, tot middelpunt van m'n
waarneming?
Ik weet 't niet, klein ihaantje ! en wat komt het
wahrom er .hier op aan !
Nu ik mij , dit alles, peinzend neerzittend,
weet te herinneren, nu ik 't herzie, is het 'n verbazing voor me over rdit herinneren z(56 .duidelijk,
over 't herzien z(56 levend.
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...Maar 't best, 't duidelijkst, 't levendigst van
al, weet ik nog van dien laatsten avond — jou
laatste avond, haantje.
't Was na tafel. Op 't achterdek luierde ik
onder den stillen voornacht. De zon was bijna
ondergegaan ; de groote gloefende bol zonk
plechtig omlaag. De kim van lucht en zee
nevelde bevend. Vlak lag 't water en vlak
spande de hemel, al dicht bestipt met bleeke
sterren.
Je stond op de verschansing, onbeweeglijk, als
'n bronzen Japansch haantje, in evenwicht op
den eenen streep-rechten poot.
In-eens zag ik je Opschrikken?
Je tweede pootje trok met 'n ruk onder je
veertjes te voorschijn. Daar stond je, stevig geplant, de beide fijne beentjes wijd, als twee
strakke penseelveegj es gestreept tegen den lichtsoezel van avond-lichte zee.
Nu hief je je kopje hoog-op ; je sperde je
snaveltje, en, terwijl je 't geribbeld kammetje
naar achter wierp, liet je schallen je fanfaretje,
de hooge luchten in, zoo lucht en blij als nooit te
voren.
En toen, ispreidend je stompe vleugeltjes vaneen, als een poging tot vliegen, fladderde je omlaag, buiten boord...
Eerst bleef ik stom, star van verbazing. Dan
tuurde ik ingespannen, leunend over de verschansing. Ik zag niets, nergens... nergens!
Overal, rondom, de geeffende pleinen van eindelooze zwijgende zee.
Tot eintlelijk, ver al achter 't schip, in den
wit-geploegden schuimweg door 't stille zeevlak,
was 't als dreef 'n klein kleurig lapje, dansend
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en huppelend op de kolkende schuimgolfjes, open-neer...
Tot 't verdween.
Klein haantje! Wij menschen weten niet wat
er omgaat in hartjes en hoofdjes van kleine
haantjes... Weten we zelfs wel, of jullie helot 'n
zieltje, als waaropp wij anderen ons laten voorstaan? — Wie zal ooit zeggen, ;haantje, wat er
heeft geleefd onder jou bout gevederd borstj e,
wat gewoeld in je kleine kopje?
Je bent nu versnloord in de oneindige zee, op
dit schoonste aller momenten, wen de nacht van
uit den 'hooge zich komt neerspreiden over den
dag en ! de stervende zon zich dompelen laat
aohter bevende .sluiers van goudweefsel.
Was je bewast, klein haantje?

■■■
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'
KINDJE (IN MEMORIAM)
ET springtouw draaide, en de kleine
meisjes, die nauwelijks de kunst verstonden, waagden zich in , de bocht.
Zij was de vlugste : het ranke lijfje
wiegde voor den sprong een oogenblik mee met het zwaaiende touw, dan repten
zich de voetjes, en licht hupten ze, onvermoeid.
Het hoofdje hield ze strak-rechtop ; de zijige
blonde haren, spinrag-fijn, dansten om het
warm-blozende gezichtje, de rokjes waaierden
uit boven de gebogen knietjes... dan, licht, was
zij de bocht uit, wachtte in de rij, tot het weer
haar beurt zou zijn.
Met klare, blinkende oogen volgde zij de
sprongen van de anderen, het mondje jets open
in . de spanning van hare aandacht, tot plots, als
een plomper vriendinnetje onhandigen sprong
maakte, haar lach opschaterde, .helder en overmoedig van jolijt.
Ze wist niet van ophouden, rustte eerst als
ouderen het geboden, omdat zij to moe zou
worden.
Dan, dadelijk, roesden door haar hoofdje plannen voor nieuw spel : verstoppertje, waar ze van
Meld, omdat haar tenger lijfje zich bergen kon
in enge hoekjes ; of „moalertje", waarbij ze
zich verinnigde tot de argelooze teederheid van
een sprookjesmoedertje. Werd ,haar de rol van
kind toebedeeld, dan was ze dartel en vol onver-
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wachte grappen, als een geestige kabouter.
In ieder spel leefde heel haar geest mede ;
haar fantasie tooverde iedere verbeelding om
tot levende realiteit, die alle mogelijkheden
omvatte. Geen behoefte had ze daarbij aan
reeele dingen ; poppen lieten haar onverschillig,
waar ze in verbeelding zich een levend kindje
schiep, dat bewegelijk was en antwoordde op
haar vragen, en meeging, waarheen zij wilde.
Als heel klein kindje al zocht ze avontuurtjes :
een verboden uitstapje buiten den twin, een
tocht naar de school van de oudere broertjes,
die bij 't buiten komen met verbazing Zus op
hen vonden wachten. Dan sprankelden hare
oogen van genot, geluk om haar durven, en de
beknorring thuis verdroeg ze met een lachje,
omdat de tocht zoo „echt" was geweest.
Als Been avontuurtjes te beleven waren,
schiep haar verbeelding ze ; de broers luisterden
naar haar vertellen, tot zij begrepen, dat het
verhaal een verzinsel was : dan beschimpten ze
Zus om haar leugentje, maar zij had weer haar
eigen, voldane lachje, als iemand, die een verborgen schat bezit.
Doch haar fantasie verzwaarde ook kleine
kind-verdrietelijkheden of nietige teleurstellingen tot groot verdriet, dat ze uitkrijschte in
wilden huil ; later was dat heftige verstild, stand
ze in een hoekje te schreien met weinig tranen,
maar met dieper leed, als een voorgevoel van
groote-menschensmart.
Op school zat ze stil, met blinkende oogen te
luisteren ; niets liet ze zich ontgaan, en haar
bezige hoofdje verwerkte en overdacht het gehoorde ; thuis speelde zij schooltje met het jon-

GOGH—KAULBACH

165

gere zusje en de vriendinnetjes : als een grappig
dwergvrouwtje bootste zij stem en uiterlijk doen
na van de onderwijzeres, trok haar bewegelijk
kind-gezichtje in ouwelijk stijven plooi.
De tijd kwam, dat ze haar eerste boekje kon
lezen, en begeerig vatte zij nu ook moeielijker
boekjes aan, rustte niet voor ze lezen kon. Toch,
nog liever was 't haar, dat moeder voorlas :
onder 't luisteren naar sprookjes van de groote
sprookjesvertellers verdiepten zich de glanzende
oogen, en het gezichtje wou zich wel Bergen
onder den blonden haarval. Want, waar het
sprookje vertelde van treurige dingen, kwamen
tranen haar in de oogen ; om ze to verbergen,
bang voor den spot van de broertjes, vertrok
ze haar mondje tot den schijn van een lach,
tot de lach overging in schreien, en ze haar
hoofdje wegstopte in moeders arm.
Alleen wie dagelijks om haar heen waren,
wisten hoe ze haakte naar liefkoozingen en

innigheid ; nooit naderde ze vreemden met streelende aanhaligheid, maar onverwachts kroop ze
op moeders schoot, of nestelde zich in vaders
arm, en fluisterde teedere kinderwoordjes, grappige, zelfverzonnen naampjes, waar ze zachtjes
om lachte.
En zooals ze weinig gul was met liefkoozingen,
deed ze ook moeilijk afstand van speelgoed of
lekkers ; 't werd haar alles tot een schat, die ze
gierig verborg voor vreemde oogen en handen ;
als haar eigen lenige vingertjes er overheen
wreven of er aan verschikten, scheen 't of het
haar telkenmale opnieuw werd gegeven, en . 't
werd haar liever en liever. Lekkers hield zij z(56
soms weken lang, en at het ten siotte op onder
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aandrang van de andere kinderen, die dat lange
bewaren niet uit konden staan ; maar het opeten
gaf nooit het grootste genot.
Meest koos ze hare woordjes fijn en precies,
maar soms, in een overmoedige bui, bracht ze
zware, jongensachtige uitdrukkingen te pas, en
zoo dwaas en onwezenlijk klonken die uit den
mond van het broze meisje, dat niemand, bij 't
hooren, kon later te lachen.
In zulke buien ook, uitgelaten van plaaglust,
dolde ze door de kamer, licht en stoeierig also
een vlinder in de zon ; in 't voorbijgaan trok ze
de broers aan hun ooren, nam hun potlood
weg of stootte ze, dat ze hun •huiswerk bekrasten... in de wilde jacht, die volgde, wist langen
tijd haar lenig figuurtje te ontsnappen aan de
grijpende jongensvuisten, tot ze eindelijk werd
ingesloten en bebeukt door de jongenshanden.
Dan huilde ze een oogenbjikje luid-op, maar
dadelijk dolde weer haar lach, ze huppelde om de
tafel, daagde opnieuw uit... tot ze plotseling op
de knietjes viel bij het kleine broertje op den
grond ; de uitgelatenheid was verstild, heel haar
wezen verinnigde zich tot maeder-teederheid,
die met lieve, koesterende woordjes het kleine
ventje omstreelde ; terwijl hare wangen nog
gloeiden, hare handjes nog natrilden van het
wilde dartelen, bouwde ze geduldig een toren van
blokken, glimlachte wijs en goedig als broertje
hem omgooide.
Geduldig en stil was ze ook bij kleine ongesteldheden, die haar soms in bed hielden ; hare
verbeeldingen, de kleurige bloesems van haar
bezige geestje, vulden den tijd, dien ze alleen
lag, en de glimlach, waarmee ze welkomde wie
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aan haar bedje kwam, scheen tegelijk kinderlijkblij en wijs-berustend.
Then ze zeven jaar was, greep haar de ziekte,
die den dood meebracht. De eerste aanval streek
licht en voorbijgaand over haar heen, als een
windvlaag, die even de bloemen doet buigen ;
tevreden lag ze in haar eigen witte bedje, luisterend naar moeders voorlezen, of spinnend aan
haar kind-fantasieen, tot ze na een paar weken
weer op mocht staan, en alles goed scheen en
zonnig, heel den bloeienden zomer en den vroegen herfst.
Maar toen de gloeiende herfstkleuren verbleekten in het grauw van den winter, werd ze
opnieuw gegrepen door de ziekte, zoo hevig, dat
ze klagelijk kermde van pijn, en in den zwaren
ziekenwagen werd weggereden naar het ziekenhuis.
Ze was niet bang, want moeder reed mee, en
't leek haar een voorrecht, dat bijzondere te
beleven : in dien wagen te rijden, waar ze op
straat dikwijls met de vriendinnetjes naar had
staan kijken.
Het ziekenhuis, de omgeving van smart en
dood, verschrikte haar niet, omdat ze er het
donkere niet van wist : haar lichte kinderverbeelding raakte nimmer aan de duisternis van
levens, die vergingen in ziekte en dood, en haarzelve had nooit iemand kwaad gewild.
Met heldere, koortsgloeiende oogen, haar eigen
voldane lachje ,om den mond, nam zij de operatiekamer op : de rij witte kommen, de blinkende
instrumenten, de druk heen en weer loopende
zusters ; even lachte ze hardop om de lange, witte
doktersjassen... gek was dat, die groote' mannen
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met nachtponnen aan ! Dat zou ze moeder vertellen, strakjes of morgen...
Langzaam bedwelmde haar de narcose.
Nog twee dagen lag haar braze lichaampje,
schijnbaar genezend, in het wijde gasthuisbed ;
ze was rustig, en scheen heel tevreden, maar innerlijk reikte haar verlangen naar de bezoeken van vader en moeder, en naar het kleine
broertje thuis, dat nog maar enkele stametende
woordjes kon zeggen, niet eens haar naam. Maar
broertje mocht de eerste dagen niet komen, dat
wist ze ; moeder zat tweemaal daags bij haar,
moest dan voorlezen uit de bekende boekjes van
thuis, en beloven, nieuwe mee to zullen brengen.
's Avonds, voor ze insliep, kwam vader nog,
en vertelde grapjes van de broertjes en het
zusje thuis, noemde haar bij de dwaze naampj es,
die voor haar alleen waren. Voor de anderen had
hij immers andere namen.
Maar den tweeden avond riep het lachen een
trek van pijn op haar smalle gezichtje, en hare
oogen schenen verdoft, moe.
Den morgen daarop was plotseling het bezige
geestje gebluscht, als knapte de tengere levensdraad het eerst, waar hij het fijnst was en 't
strakst gespannen ; het lichaampje verrichtte
nog zijne onbewuste functien, doch het klare bewustzijn en de tooverende verbeelding lagen gedoofd.
De Witte leden dekten de oogen, en het gezichtje, niet langer bezield door den fijn-spinnenden geest, scheen verouwelijkt en vergroofd.
Mannen van wetenschap groepten om het bed,
zoekend, en lang sprekend in geleerde termen ;
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de ouders staarden in angstige spanning, en
zochten vergeefs het woord, waarmee ze hun
kindje konden bereiken.
Vreemde gedachteri kwamen en gingen in de
lange dagen, en de lange, doorwaakte nachten,
die eindeloos donkere dagen schenen ; vragen,
wat daar gebeurde met hun kindje, dat nog
leefde, maar gevoelloos was en zonder bewustzijn, als een doode. Was werkelijk het bewustzijn vernietigd, of weefde mogelijk in geheime
diepte, aan de bron van het leven zelf, de geest
nog zijn kleurige fantasieen?
Speelde niet achter dien schijnbaren dood een
droomleven zich af, fijn en schitterend als geslepen kristal, rijker in zich zelf, nu het contact
met de buitenwereld was uitgeschakeld?
Eindelijk, na vele dagen, bezweek het
lichaampje ; zacht, onmerkbaar bijna, was de
overgang: als een al zwakke hand, die zich
opent, liet het leven haar los.
Over haar bogen zich vader en moeder met
hunne smart van groote-menschen, die zwaar
scheen naast de teerheid van het uitgebloeide
leventje ; eerst door de bloemen, waarmee ze
haar bedje dekten, konden zij dat teere nader
komen.
Onder witte bloemen werd ze uitgedragen,
maar tusschen de bloemen dofte zwart, en zware
koetsen volgden, met bedroefde menschen in
donker-deftige kleedij.
Dat alles was wel heel geweldig bij zoo teederen bloesemval.
Na een paar dagen speelden de broertjes en
't jongere zusje met de vriendinnetjes van het
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gestorven kindje ; hunne drukke stemmetjes
kwetterden over haar, zooals ze meegespeeld
had ; ze deden de spelletjes van h a r e verbeelding, herdachten haar vlugheid in het touwtje
springen en bal gooien.
Het was of ze haar weer in den kring haalden,
of zij in hun midden toefde, en moeder, die het
spel aanzag, voelde het gestorven kindje nader
dan in de donkere, pijnlijke uren van zware
droefheid en beklag van groote menschen.
De kinderen juichten, toen moeder in hun
spel meedeed.
1911
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SAW GOUDSMIT

DROOM EN WERELD
Asyl-gedachten.

*)

Personen:
Een arm kunstenaar
Het meisje Beatrice d'Este van Leonardo
(in lijst)
Potje, een zwerver
Plaats der handeling:
De vliering van een Asyl,

De kunstenaar (komt boven):

EF ! Eindelijk ! Wat is het leven raadselachtig ! En wat is de wereld groot!
Zelfs als men gedurende een enkelen
ganschen dag een klein stukje van
haar oppervlakte op doorgesleten
schoenzolen heeft bewandeld, is men des avonds
41 oneindig moe...
Maar toch... is het weer niet gelukkig, dat de
vliering van het asyl een dakraampje heeft op
den tuin? Al is het niet op den tuin van het asyl
zelve? Dit zesdubbel bewoonde hums heeft „zelf"
geen tuin. Maar de tuin is er — en er is geen
wet, die verbiedt er in neer to zien. Neen, de wetgevers zijn toch niet al-wijs. Zij zijn, zelfs niet
knap genoeg. Want kan men niet veel tot hun
nadeel zien in tuinen van anderen, die zoo vol
van nachtelijke schoonheid zijn...?
*) Uit „Droom en Wereld", verschenen bij J. Emmering, Amsterdam 1918.
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Wat slapen zij bescheiden van avond, de vier
bewoners der bovenste etage van mijn hotel. Zij
snurken niet eens — zij ronken en rochelenniet :
ik zou bijna vreezen, , dat zij onwel zijn. 1k
begin al van hen te houden, wij gaan fdikke
vrienden worden; .dat wil zeggen: vrienden
die het eens zijn over de dikte van anderen. Hoe
kan het anders? Den eersten morgen, toen wij
ontwaakten op den grond, hebben wij elkander vanaf onze matrassen vreemd aangezien, en
niet zonder de weifeling eener vijandigheicl van
honden, die elkaar ontmoeten bij een afvalkist.
Maar ik heb ondervonden, dat er meer en sneller vriendschap groeit op de matrassen van een
zwerversslaapstee, dan in den schouwburg of de
praatkamer, op grond van gelijke meeningen
over Shakespeare, de vrouwen en de bioscoop.
Een, twee, , drie, vier. Potje is niet thuis. Ja,
ik begin van hen te houden. Maar het is gevaarlijk : ik ben bang, .dat ik hen beschaafde manieren zal leeren. Zouden de ,deurwaarders werkelijk - nog .zooveel besmettelijks aan mij gelaten
hebben? Laat ik er tegen waken hen niet te
vernederen met behoorlijkheden. Want zij zijn
mijn natuurlijke vrienden. Sinds ik ,een nieuwe
natuur heb leeren kennen en aanvaarden.

Wat ziet gij mij nu aan, Beatrice van Leonardo, mijn naar hier verbannen prinses, mijn
allerhardnekkigst meegevoerde bruicl? 0 ja, ik
voel het wel. Wij hebben met elkaar te spreken.
Wat hebt gij gedaan vandaag, claar aan het
wandje bij het dakraam? Wat is er in u geble-
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yen na al de ommeroeringen van uw nieuwe
huis? Droefenis, verontwaardiging, waarin gij
uw fijne hoofd buigt onder de ,dierbaar menschelijke kap van deze pauperwoon? Of machtelooze trots, waarin gij vergeefs gepoogd hebt ze
te dwingen tot een van schaamachtige nederigheid krimpenden tempel, u ter eere? Ik vreesde
wel, dat het u niet gelukken zou! En ik heb met
medelijden aan u gedacht, en aan de machten,
die gij wildet knechten — en met pijn. Want
ook wij moeten scheiden, Beatrice. Gij moet de
bruid worden van een ander, , die u waardig zal
kunnen doen wonen. Want ik heb gezien dat er
twee waardigheden zijn, die tezamen geen
vriendschap kunnen bestendigen.
Laat ik nog eenmaal met u spreken. Kom hier
en luister. Welk een nacht... nietwaar?
Als ik van het wereldsch drukke avond-druischen weg ,deze vliering betreed, die, liefste, voor
mij heilig is, om de paupers, die den grond beslapen, en tussehen wie ik mij gelukkig acht te
zijn opgenomen — sta ik verrast van het vele
licht, waarin de zwart verwachte dingen dadelijk voor mij leven. Ik heb afgescheid genomen
van het plezier, en ik heb een krachtige vreugde
gevoeld, omdat het zulk een noodig afscheid was.
Feesting van hangende lichtentrossen over
gonzende menschen heen, lokkende aanzwenking
van muziek langs verzadigde lijven gezonden,
een droesemig rosse brand van sehijnbaar
eeuwig vierend stede-leven, met roodige hoof den
van koortsige voldaanheid bevolkt — doen de
laatste schrede uit mijn verbeelden, sluiten de
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deur van mijn herinnering zachtkens toe. Kom
mee naar de lichtstrooming bij het raam en zie
naar buiten : De witte voile zomermaan staat
open aan de lucht. Een blanke effenheid van
roomig glanzend licht blinkt, als wijd strekkend
zilverwit van uitgezongen liefde, het maanhart
of den ganschen hemel langs.
De tuinen voor de vliering liggen als een breed
brok dal tusschen de huizenbergen. Daar groeien
groote plokken groen een moerbei heel dichtbij,
die is lichtgrijs nu, rond en vol van blaren. En
verderop, daar stijgen rijen wondere popels uit
den diepen grond sterk op zwart-groene kruinepluimen waaien lenig taai in frisschen wind.
Dicht bij den muur staan zij ook, de popels.
Dicht tegen den muur. Zij hebben elkander lief,
de popels en de muur. Hij stond er al, de oue
taaie muur, toen zij nog struikjes waren. Met al
de stille kracht van zijn genegenheid heeft hij
hen gadegeslagen in 'hunne ontbotting, hun moed
ingesproken onder de wreede pijn van den groei.
Hoor, hoer ! zacht, den wind, rijden over de tuinen door de lucht. Hoor! de wind, die adem zelf
van liefde uit de lucht. Hoor, de wind speelt kinder-dartelend rond, springt op 'de boomen en
wiegt de gansche lijven met zijn vracht, en wiegt
ze met zijn guitige jonge kracht, en lacht dan
zacht, en doet ze sidderen van zijn fijn gewicht,
en klimt plots naar het hooge luchte-licht, en
blaast er tegen 't zilverlicht bestreken stille
blauw, en waait weer gauw, en huivert fijne
vliesjes, kleine niesjes, rillig stijve moesjes sidderwit, terwijl hij als op poesjes op de wolken
zit. Hij blaast het fijne zilver koud, dat stolt, en
solt en holt weer weg met joedelend gieren, en
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schommelt op de ,donkere populieren, die .schuddend lachen gaan al's ouide-wijve-lijven ,om 't
daze ,dwaze wilde windekind.
De nacht is stil, volkomen stilt de menschen
slapen ; de hemelruimte is met wijze stilte volgeloopen alsof een groote glanskristallen flesch
volliep met fijne lucht.
Daarbinnen stoeit de wind zijn .spel van onvergrijns. d geluk, omdat , de menschen slapen, de
rijken en de paupers slapen ; omdat zoo, in den
nacht, de wereld niet is, of vol-schoon is ; omdat de nacht zoo open is en enkel-vol van liefde...
Bruid van Leonardo — verlustiging der jonge
oogen, bemoediging , der oude gelaten mijmering,
beeld van het fijne verwachten — en der .aanbiddelijke begeerenswaardigheid,... w:at moet ik
u nog zeggen? Schoonheid ,des (lags, glans
mijner knapengedachten, droom eener vernietigde en immers ionbestaanbare w .ereld, door het
onwetende verlangen geschapen — wat staat mij
met u te doen? 1k kan nog een ,00genblik denken
aan het paradijs der rijpe menschelijke gelukkigheid, waarvan gij altoos voor mij koningin
zijt geweest. Gij, met uw stille jonge .hoofd als
van een voile sappige vrucht, waarom ik nu iden
streelenden waai van nachtwind voel als een
liefelijke omspeling door den ad.em der ionkwetsbare Ruimte. Met uw stillen jongen mond, die
van het wijze weten reeds den kostelijk-rijken
glimlach draagt, en, die de hoofsche kussen der
eerbiedige liefd.e schijnt te wachten onbewust.
Ik zie de lichte blanking van uw gezicht den
schemer uit, als van een stil en zeker, staagbrandende binnenwarmte in goud-koelen schijn bestendigd. Het is of ik den fijnen gear kan ruiken
Zeulfkeur II
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van uw glansbruine zware rijke jonge haren, zoo
zacht en kOninginnefijn en toch zoo sterk van
malsche rijpe jeugd. Hoe van die haren soms
een zachte dnizel als van ,dennengeur, louterend bedwelmend dringt in mijn verliefde denken...

De dag licht achter mij vol grommeling en
pijn, vol aanslag naar vernietiging. Gestolen en
gegramd :heeft hij, de dag ; geslagen en gekneusd. Gepoogd, het hechtste weten tot twijfel
te verwurgen, het blankst verwachten honend
neer te lasteren. De nacht alleen is rein, maar
eeuwig is de nacht, want hij bewaart. De nacht
is ons, de nacht is onze macht, is ons gebied.
Hij is , de kern van alles in zijn rust. Hij is het
hart van den werelddroom. Bruid van eeuwige
vreugd'ge jeuigd, bruid van eeuwige jonge
schoonheid, daarom is hij ons, de nacht, omdat
hij is buiten het gebeuren der wereld, en de liefde
rondleidt, als een gevangene die zijn rantsoen
licht ontvangt. Daarom kan ik met u zingen,
daarom kan ik met u dansen in den nacht. Tot
de hanen kraaien en de feeen onzer beminning
waarschuwen te vluchten voor de blikken en de
laden der tijdelijkheid. Ziet gij niet hoe heerlijk
hij is, de nacht? Ziet gij niet hoe hij is als de
voor ons toebereide droom eener verve mogelijkheid ? Voelt gij niet hoe hij ons voor-danst, de
nacht, het zuivere geluk eener gebeurlijke kinderlijkheid voor altoos? Ja, hij dans, de nacht.
Hij , danst zachtj es. De boomen dansen, stil, onder
de gouden sterren. De sterren dansen ; zij wiegelen zoetjes 'heen en weer, zij wiegen zichzelve in
een fijne wrekende vreugde. Zij wiegen zich
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boven de .wereld, vol heimelijk genoten guitigheid. De maafl danst aan de lucht. Zij -zendt haar
dansende lichtstralen uit ; zij ,omarmt de onwillige wereld in haar slaap ; zij ,oniarmt .ze in een
zachtjuicheniden , dans, als in , de .thep-bewaarde
verwachting eerier .weifeloos-naderende rechtvaardigheid. Zij is als de lichte zilveren liefdegroet zelve, over . de sluimerende steden heen geminden naar , de heerlijke kern , der wereld, die
haar in dit uur . der glorievolle stilte schijnt te
beloven, alle troebele ongerechtigheid tusschen
den :dag der koortsige luidruchtigheid en den
nacht der vreugdevolle stilte te zullen genezen,
tot een reine gewillige genegenheid voor altoos.
Wat staar je Beatrice? Hoor je beneden den
scharensliep? Hij is laat vandaag, he? Misschien
is hij dronken geweest, misschien 'heeft hij gevochten. Zijn vrouw is niet meegekomen, alleen
de kinderen. De vrouw van den scharensliep
zoekt een plaatsje om haar nieuwe kind neer te
leggen. Het zal benauwd worden voor hen wanneer zij met hun vijven zullen zijn. Er is geen
plaats op den wagen voor drie kleinen. Zij hebben mij al raad gevraagd, hoe zij ze zullen Bergen, rmaar ik weet niet hoe het zal moeten. Want
op de wereld van zijn wagen zijn geen nieuwe,
nog onbewoonde en bewoonbaar te maken ruimten te ontdekken, en wij hebben gelachen om de
vrijpostigheid van kinderen, die volstrekt wenschen geboren te worden en desondanks er zich
niet in gelieven te schikken, zich kleiner en
goedkooper te maken dan zij zijn.
De liedjeszanger is ook binnen, Beatrice. Hij
heeft lang moeten loopen om zijn slaapgeld over
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te 'louden. Geen wonder. Het is geen beroep :
liedjeszanger! Het is ,geen houding, te verwachten dat men u jets zal geven omdat gij de vrijmoedigheid hebt, in het openbaar onwelluidend
te .zijn. Het is belachelijk, te eischen, dat men
een ander zooveel zal schenken, dat hij zou kunnen eten en slapen, bovendien! Het is stellig belachelijk ! Steil je voor: een ander!
Beatrice luister je niet? Potje krabbelt ide
trappen op. — Ben jij idaar Potje? Wat ziet hij
moe en bleek, Potje. Wat ziet hij ontmoedigd.
Hij is niet trotsch, of hardnekkig Potje, vindt je
wel? Hij vindt de slaapstee een heerlijkheid.
Ten minste ,des avonds. 's Morgens vloekt hij
wel ieens. Maar hij beweert, dat hij .dam vloekt
tegen . de moeilijkheid, om 's avonds weer binnen, te kunnen komen, en idus is het een snort
dankbaarheid. — (Potje komt op.)
— Wat ben je laat vandaag Potje.
— Laat? Ik ben nog niet thuis, meneer, ik
ben . d'r nog niet.
— Je zou me geen meneer noemen, Potje.
— Je bent toch een meneer. Daar :helpt igeen

afspraak an. Daar ,helpt de idoole ,dood niet an.
Maar 6... 1k heb geen .slaapspieen. Heb u... heb
jij slaapspieen voor me? Me poot , duet weer zeer,
en bij de politic, idaar ibennen me id'r nog altijd
te veel... u weet wel. Hier blijf je een beetje
schoon.
— Ik heb ge-en slaapcenten voor je, Potje.
Ili heb ze niet.
— Zoo. Nou dan maar weer vort. He he.
— Waar ga je naar toe?
— Naar me buitengoed vanzelf !
-- Goeie God, mot je nou toch in het park?
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— Da weet je wel, daar is niks an te doen.
— 1k heb ze toch werkelijk niet, Potje. Ik heb
de helft niet. Kon je nou niet an vijftien centen voor logres...
— Ja, nou! Dan 'ha'k niet kennen vreten!
had ze, ja. Ik had een kwartje! Maar ik had
zoo'n verdomde honger, , da'k ze allemaal heb opgevreten Nou! En 'k ,heb d'r geeneens spijt
van ! Toch niet! ik heb gevreten,... ik
niet meer! Fijn ! Boonen en rijst ! En vet! Een
heele bak vet! Over de boonen heen en over de
rijst heen ! Jonge jonge...
clat was nou
net effen 'n goeie boel !... 'k He id'r toch geen
spijt van. Toch niet ! en a'j
geen, , centen voor
me het — ,dan ga, 'k me best op 'n fijn
bankie inkwartieren ; je mot denken, met een
voile maag.
— Da's beroerd. Ik vind 't toch beroerd,
Potje. Ik heb ze niet. 1k heb zelf niet voor morgenn a cht.
— Ik mocht naar boven gaan, zee de vrouw,
om u, om jou te vragen. Maar aj niet hadt —
dan mos 'k werom. Nou, vredesnaam.
- Hoeveel schuld .heb, je bij !de vrouw?
Veertien , dagen. Over de twee gulden. Ze
'doet 't niet meer. 't Is 'n best wijf hoor, maar
alles het z'n grens.
- Natuurlijk... En as 'k beloof te zullen betalen, as 'k heb?
— Ze mot oenten hebben. Ze mot regel houen.
Ze mot ,zelf ook betalen. Ze ziet wat door de yingers, net a'k zeg. Maar 't loop te hoog.
— Twee gulden, Potje. Dat is een schuld, die
niet wordt ingehaald dan met een erfenis. Beatrice! het is verschrikkelijk ! Potje zal naar het
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park moeten, nou-ie al 'z'n geld heeft opgemaakt... (Hij blikt naar den wand) Zwijg je nu,
Beatrice? Koningin, Primes van schoonheid,
jeugd, zwijg je nu? Mijn hemel, zwijg je nu?
Glimlach je nu, Beatrice? Hij met naar het
park ! Ik kan je niet aanzien zoo, Beatrice!
— Zal ik dan maar, Potje? Ga jij dan 'hien
Je bent zoo moe, en als je poot nou toch zeer
doet. Ik kan ,dan toch beter dan jij...
— Nee, dat gaat niet.
— Waarom nou niet, Potje? Schud nou niet
zoo eigenwijs met je hoofd.
— Heeren hooren niet in het park 's nachts.
Da's te gek.
— Vervloekt!
— Nee, slat doe 'k niet. Dat doe 'k niet. Dan
maar voor vannacht nog 's. 't Is droog. God
laat me bedje best droog vannacht. Ja, soms
pest-ie je wel 's. Dan komt-ie midden in je slaap
komt-ie anzetten met 'n bui regen. Dan mot je
weg. Dan kijk je mekaar an op de bank en dan
kijk je naar boven. O'j zeggen wil: wat 'n
flauwe kul he, om je nou zoo midden in je
slaapie maar op te jagen. Denk je bij je eigen:
je zou soms gelooven, dat-ie niet weet wat slaap
is, omdat ie 't zelf niet noodig het.
— Laat me nou zelf naar de vrouw gaan,
Potje.
— Nee, nou niet meer. Maar zie je morgen...
hehe... dan koj wel centen voor ons maken, jij...
— Wat, Potje, hoe dan... wat kijk je...
— Nou. Morgen mo'j dat antieke schilderijtje maar 's wegbrengen... daar kennen we dan
wel 'n maandje van slapen. En wel 'n jaar óók,
misschien... Nou aj dat ,duet, nou dan noem ik je
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Been meneer... dan kal van me gedaan krijgen
waj wil... goeien nacht.
— Potje Potje! Loop nou niet weg! Laat mij
nou! — Hij doet 't niet. Hij gaat weg. Hoe is
het mogelijk ! Beatrice ! Zwijg je? Hij gaat weg,
Potje ! Hij gaat ide trap of ! Met zijn zieke poot !
Naar het park ! Zwijg je...? 0, o... hij gaat naar
het park en zijn bed ligt ihier ! Niemand zal er op
slapen en hij moet in het Park !
Beatrice, Gij idie glimlacht en die zwijgt!
Neen, neen, wij kunnen niet saamzijn. — De
wereld ,die hem gaan laat, is achter u, ik zie
haar achter u... ik kan niet meer bij u zijn. 1k
moet ,zonder u leven, ik, moet gelukkig zijn
zonder uw wereld. Gij, overgebleven idroom van
een verschoven tijd, hebt u in vriendschap met
deze wereld verbonden, hebt u gemaakt tot het
beste van haar.
Ja, , de sterren wiegelen in den ,droomigen
nacht, maar o, zij wiegelen boven ideze wereld.
En het spel van wind en wolken is ijdel
om deze wereld. Het is boven , de menschen
als een gouden gordel iom, een van onreinheld ziekend lijf. Neen, gij zijt een star
beeld geworden, Beatrice — een bevroren
vorm van nuttelooze fra:aiigheid ! En het
was een vergissing van mij, u te hebben willen
redden uit 'de vlammen mijner in brand gestoken
schepen. 1k kan niet met u zijn, Schoonheid —
stel u tevreden met het deel dat u is toegewezen,
ik muit niet over het mijne. Stel u tevreden met
de liefde van hen, die den scharesliep verbieden
dronken te zijn, en zijn vrouw prijzen om haar
vruchtbaarheid, en voor Potje banken bouwen
in het park. Hij is heengegaan, Beatrice en
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gij hebt gezwegen. Gij hebt trots gezwegen. Als
gij een prinses zijt, zwijg idan _Diet! Als gij een
koningin zijt, haal dan den zieken Potje terug,
en .geef hem zijn - slaapstuivers, en . geef hem zijn
bed en zijn koffie! Als, gij een maagd zijt, bid
dan uw God ,dat hij zich ontferme over deze
walgelijke wereld, of dat Hij het stalen gewelf
van den 'hemel neerdondere om haar te 'verpletteren! Als gij een vrouw zijt, waarom hebt gij
mij dan niet toegeschreeawd, om mee te gaan en
hem, een na,chtverblijf te verschaffen, of .antlers
al de warme huizen der rijken om hun ijdele
levens in brand te steken. Want het ware beter
dat de wereld niet was, dan dat een menschenkind rondloopt zonder voedsel en hoofdkussen.
Als ,gij een godin zijt, treed dan uit uw lijst, en
red de wereld en maak de menschen gelukkig!
Maar gij doet niets. Gij staart mij vriendelijk
aan, en gij vraagt of ik u niet bekoorlijk vind.
Ja, gij zijt bekoorlijk!
Ik zal u morgen nemen en vernederen, en
wegdoen en heenbrengen tusschen , de ijdele dingen die uws gelijken zijn. Gij kunt tot vermaak
dienen, voor . de harteloqze rijken ; van de armen
moogt gij Been vriendin zijn. Beeld van Schoonheld, ik wil u niet zien. Ik haat u. En Potje is
mijn vriend. Voor ,de opbrengt van uw ijdel gezelsehap zal ik hem, met zijn zieken poot, naast
mij doen slapen, ihier op den grond, naast mij.
Potje is mijn vriend. Ik moet zijn vriend zijn...
Ik moet...
1913

werd in 1881 geboren te Smilde. De lagere scholen bezocht hij te Zaandam. Van 1896 tot 1900 was hij leerling
van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem,
Terwijl hij op verschillende plaatsen onderwijzer en
leeraar was; bereidde hij zich door zelfstudie voor tot
de vereischte examens in de rechtswetenschap, Hij promoveerde cum laude tot doctor in de Rechtswetenschap, den
1sten Februari 1916 op Proefschrift: „Rechtskundige Significa en hare toepassing op de fbegrippen: aansprakelijk,
verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". In hetzelfde j aar

werd hij toegelaten als privaatdocent in de rechtskundige
significa aan de Hoogeschool van Amsterdam, Hij aanvaardde zijne lessen den 31sten October 1916 met een
openbare les: „Wezen en Taak der rechtskundige significatie," In het najaar van 1918 legde hij zijn taak aan de
Hoogeschool neer, en vertrok in het voorjaar van 1919
metterwoon naar Jeruzalem,
Zijne gedichten verschenen vooral in „De Beweging" en
„De Gids", Zij zijn verzameld in drie bundels: „Libertijnsche Liederen" (1914), „Het Joodsche Lied" (1915), en
„Liederen" (1917).
Bij den uitgever dezes verscheen zijn reisverhaal „In
Russische Gevangenissen," (1913),

Mr. JACOB ISRAEL. DE HAAN

JOODSCHE LIEDEREN

DE ZEGEN
Ik was dertien jaar : toen legde zijn handen
Een vrome Man ten zegen op mijn hoofed.
Zijn zegen heeft mij niet behoed voor schanden,
God gaf. Hij nam. Zijn Naam blijve geloofd.
De zegen van mijn Vader...... als wij keerden
Bij Moeder thuis van het Sabbathgebed
Zegende hij zijn Zonen ; wat wij leer:den
Van Vader heeft mijn leven niet gered.
De zegen van mijn Moeder voor zij stied ......
Vraag niet, hoe vaak ik langs zingende wegen
Haar leer vergetend mijn leven verzwierf.
En zingt een Knaap, zijn hart en lippen rein,
Over ons alien het Lied van Gods Zegen,
Zal nu zijn zingend woord mijn zegen zijn?

INWIJDINGSFEEST
En vraagt ge mij.: „Waar vindt gij toch uw
zangen
Vierende van vreugde of snikkend van smart"
Dan antwoord ik: „Niet haten, niet verlangen,
Maar luisteren naar de stilte in uw hart.
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En wachten als de late winternachten
Voor ide zon door de dichte wolken breekt.
En wachten als de witte kaarsen wachten
Op den Luchter voor een Knaap hen ontsteekt"
En dezen avond, toen uw lichten brandden,
Hoe veer bezon mijn hart zijn schreiend lot,
Al wegen van mijn vreugd en van mijn
schanden.
Maar alles: mijn liefde, mijn haat, mijn spot,
Mijn liedren leg ik in Gods heilge Handel":
„De stem des Dichters is de Stem van God".
LOOFHUTTENFEEST
Voor 't liefste Feest altijd het liefste Lied,
Andre dagen hebben ook vreugd en bloemen,
Van alle Feesten, die mijn Liedren roemen
Is een z(56 schoon. als 't Loofhuttenfeest niet.
Waarom? Ons yolk wend verdrukt. Met Tien
Plagen,
Fel maar gerecht bracht God hen juichend uit,
Voor hen bloeide een land open, zoete buit,
Z•515 rijk, zoo drachtig, als Been droomen zagen.
Hij gaf hun wet en recht : toch muitend morren,
Dansen om dieren van ontuchtig goud.
God liet brood dalen gelijk water dauwt,
En voedde 't yolk, waar de woestijnen dorren.
Uit rotsen bloeiden parelende putten
Voor hun , dorst. Nooit bloeide hun hart in vrede.
Zij bleven buiten 't Land van vaste steden
Als zwervers wonen in losse loofhutten.
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Veertig jaren: darn dwars door den Jordaan
Voerde hen Jozua. God liet vervallen
Machtige muren. Hunne duizendtallen
Veroverden de velden van Kanaan.
Pat herdenken wij. Maar is 't nog wel noodig
Een Looverhut in .deze ballingschap?
Is voor ons Volk, bedreigd bij elke stap,
Elken dag niet herdenking overbodig?
Nem: 't vroom gedenken, het getrouw bezinnen
Verbindt het Yolk aan Land en Stad en Leer.
Wij weten : wat wij door vreemde gunst winnen
Ontneemt der vreemden ongunst ons ook weer.
Maar wat een Volk wint door zijn hartekracht
Wordt door geen vreemde volken weer geroofd.
Legers noch vloten strekken ons tot macht,
Maar de smalle Hut, bebloemd en geloofd.
Ik was een Knaap : toen bracht het Feest ons
wij ding,
Heilig Licht sttalend over onze jeugd.
Vaders verhaal van vrees en van bevrijding,
Bracht ieder jaar zijn trouwe, sterke vreugd.
De wind woei ruischend over 't rieten dak,
De regen vlaagde als een gebroken breker.
Wij luisterden : de Looverhut bouwt zwak,
Maar wie trouw dienen wonen trotsch en zeker.
En nu: na jaren wonen wij verspreid
Elk met zijn lot: mijn Moeder is gestorven,
Maar wat ik heb verloren en verworven
Mij blijft heugnis van elken heilgen tijd.
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En weer, gekeerd in een geliefd gezin
Bij vrome Vrienden, viert na zooveel jaren
Mijn hart het Feest van vreugde na gevaren
Als kind met hun kindren in trotsche min.
Weer waait de wind door 't dak van rieten
strooken,
Weer ruischt de- regen als een donkre wind.
0, Volk als uw Hut izwak maar ongebroken,
Dat veiligheid in trotsch vertrouwen vindt.
De kindren luisterden als wij toen luisterden,
Zij schoven dicht om , de Moeder bijeen,
Mijn hart herdenkt, terwijl mijn oogen iduisterden :
„Gelijk de Wind waaien de jaren heen".
Geheiligd Feest, bij 't scheiden van 'den Zomer,
Wanneer , de herfstwind reeds , den Hemel keert,
Hebt gij mij niet, een Knaap, een vromen
idroomer
Het diep geheim van 't hartelied geleerd?t
U vieren, u herdenken is mijn weelde
Het Lied proeft zoet, al lijdt het hart zijn pijn.
Wat mijn Lot won en wat mijn lot verspeelde,
Gij zult mij tot den Dood geheiligd zijn.
Eens waait de Wind langs mijne doodenstede,
Dan breekt de regen als een donkre wind......
Neen, Lied, mijn Lied : nog ben ik niet verleden,
Nog zing ik, sterk als Man, vroom als een Kind.
Voor het liefste Feest dan het liefste Lied,
Waar ik medevier in dit vroom Gezin.
Mijn banloos dwalen, ik gedenk het niet,
Een, een met hen in trots en trouwe min.
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NACHTLIED
Des avonds, vOOr het slapen gaan,
gong mijne Moeder mij heur lied,
Van de sterren, die aan den hemel staan
Zoo wijd als , de Maan maar ziet.
Des nachts, als ik niet slapen kan,
Wie zingt een lied voor mij?
Mijn Moeder stierf ; ik ben een man,
Die zwaar draagt en mijn jeugd is ver voorbij.

oud-kapitein der artillerie, werd 19 Sept. 1852 te Holwerd
in Friesland geboren, Na tot 2den luitenant bevorderd te
zijn, deed hij een val van zijn paard en werd in 1884 afgekeurd voor den militairen dienst,
Hij zette toen onder Dan. de Lange zijne-muzikale studies voort, en kwam in aanraking met Willem Kloos, die
hem steunde in zijn werk, tegenover veel onverschilligheid
en ook tegenkanting van de zijde van het 'publiek, Hij
legde zich vooral toe op pathologische literatuur; gaf in
1895 bij H, Becht te Amsterdam zijn novelle in dien geest
Zelfkeur II
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Wormstekigen. Sterk in die richting, hoewel vrij van tendenz en theorie-verkondiging, was oak zijn drama Een
Visioen, dat bij zijn vertooning omstreeks dien tijd door
L, H, Chrispijn Snr, met luide toejuichingen en heftige
protesten begroet werd, Een zorgvuldig bewerkte Fransche
vertaling van Fr, Marescot zag het licht bij Grasset to
Parijs, terwij1 de uitgave der eveneens uitstekende Duitsche
vertaling van Mevr, H, Bradke-Helferich alleen door oorlogsomstandigheden werd teruggehouden,
Het laatste werk van den schrijver verscheen in 1917
in den Nieuwe Gids, waarvan hij vaste medewerker is, Het
is een serie Bosnische schetsen, waarvan een er van,
Anoka, door hem als bijdrage van ,dezen bundel werd gekozen, Bijgaand portret is van 1 Januari 1918,

J. HORA ADEMA

ANOKA. UIT : BOSNISCHE SCHETSEN
NOKA kwam uit de bergkloof, die
het hoogland tusschen Banjaluka
en Jaice doorsnijdt. Daar stampt en
raast de Vrbas, terwiji zijn zware
golven worden uiteengeslagen tegen
puntige rotsblokken, die hoog opgestapeld liggen in den stroom, of als schuimmassa's waaiervormig worden geslingerd tegen de rotswanden,
die steil uit de stroombedding omhoog rijzen.
Daarboven liggen chaotisch wild idooreengeworpen grond- en steenmassa's, begroeid met zware
pijnbosschen, hier en daar plomphellend over
den weg, die langs den Vrbas leidt door de kloof.
En hoog boven alles uit bonkt op een gelsoleerde
rotspunt de ruIne van een Turksch burcht, uit
de rotswanden opgetrokken, een met het desolaat geheel.
Het huisje van Anoka's ouders lag in het donkerste gedeelte van de kloof. De zon bescheen
op zijn hoogst even de rotswanden er boven uit,
maar weg en huisje lagen altijd in een dofzwarte
overfloersing van schemerlicht. Aileen wanneer
zoo'n wittige schuimmassa langs de ramen
zwiepte, die aan den Vrbas-kant in het huisje
waren aangebracht, lichtte het in de kamer,
waarin de ramen waren uitgebouwd, even op ; —
wat Anoka's moeder, als ze daar aan haar borduurwerk zat, werktuigelijk naar de ramen deed
kijken ; daarna haar werk hervatten.
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De weg, die langs de grillige kronkelingen van
den Vrbas was aangelegd, vormde de groote verbindingsbaan tusschen Jaice en Banjaluka, en
doorsneed de kloof in haar geheele langsstrekking. Noch dorpjes omzoomden haar, noch woningen waren er langs gebouwd, en zoo lag het
huisje daar in stugge eenzaamheid. Het vervoer
langs den weg was echter buitengewoon groot.
Karren, wagens rolden er langs, echter heel ongeregeld. Er waren dagen dat de weg witleeg
daarhenen lag, andere dat aan het geros geen
eind kwam, en voortdurend dikgelige stofwolken
opdwarrelden tegen de rotswanden aan, ren aanhoudend zweepgeklap als een scherpe discant
uitschrijnde boven het dofdonderend stampen
van den Vrbas. Dan was het een verbijsterende
drukte in het huisje, dat tegelijk posthuis en
kafana was. Turken schreeuwden met schelle
stem om water voor hun paarden, Zigeuners uit
het hooggebergte, hun kaalgeschoren koppen
met lange haarstaarten brutaal om de deur stekend, gilden dat ze ook water wilden hebben,
mails voor hun hongerige ezels. Daartusschen in
krijschte allerlei ander gespuis, die op een hit,
een ander met een geit aan een touw, allen moegeloopen, dorstig, hongerig, overal elkaar wegdringend en schreeuwend elkaar onderst boven
duwend, ook op elkaar losranselend als 't zonder
dat niet ging. Maar gebeurde dat, dan was Giergiewats er in een oogenblik bij, en had hij spoedig met stevige knuisten de vechtenden een eind
den weg opgegooid.
In deze bandelooze omgeving, en in overeenstemming daarmee, was Anoka opgegroeid. Haar
moeder was een zachte, stille vrouw, die haar
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geluk alleen zocht in haar man en haar kind.
Aan den eersten had ze zoo heel veel niet. Van
den morgen tot den avond was deze bezig in de
stallen, ook op de pleisterplaats, warineer daar
postrijtuigen aankwamen, en van paarden moest
worden verwisseld. Dan moest er weer warme
koffie in de kafana zijn, en de brandende takkebossen bijtij'ds worden aangevuld. De eenige gezelligheid die ze aan hem had was, dat hij 's middags haastig kwam eten, en eindelijk 's avonds
wat tot rust gekomen, een uurtje bij haar kwam
zitten, en wat trekj es doen aan een Turksche
pijp, nadat hij stallen en kafana gesloten had.
Daarom, veel aan zichzelf overgelaten, trachtte
ze Anoka aan zich te binden, en haar op te voe:den tot ,een goede huisvrouw, zooals haar ouders
ook van haar ,hadden gemaakt. (hider meer
trachtte ze, toen Anoka pas vijftien jaar was,
haar naast zich op een krukje zettend, aanzetsels
voor

kosulja's te laten maken. Maar wat ze daar

'n moeite mee had ! Anoka maakte na lang gehaspel en tegengespartel , dan eindelijk ,een
steekje — dan, nog 'n paar — da,n, nog eentje.
Maar daar hield het ,dan voorloopig mee op. Het
voorbij de ramen stuivende schuim trok haar
aandacht. Daarop volgde een zachte waarschuwing van de moeder. Dan deed Anoka weer dreinerig een steekje, maar spoedig was het hetzelfde getuur naar het schuim. Zoo ging het
aldoor, aldoor. Eindelijk verloor de moeder het
geduld, en zelf niets met het halsstarrige kind
kunnend beginnen, beklaagde ze zich bij haar
man. Die besloot aan Anoka's halsstarrigheid
spoedig een einde te maken, en toen Anoka dan
ook op ,een morgen, door haar moeder aan 't bor-
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Buren gezet, tegen het verbod in maar steeds
naar de voorbijstuivende schuimvlokken zat te
turen, gelastte Giengiewats haar te doen wat
haar moeder haar bevolen had, dreigend haar
anders in de keukenmuurkast te zullen opsluiten.
Ook dat hielp niets ; Anoka bleef, of ze niets
gehoord had, strak staren naar het schuim. Toen
greep Giergiewats, zijn geduld verliezend, haar
bij den arm om haar naar de kast te brengen,
waarop Anoka op eens zoo razend werd, dat ze
luid gillend hem een diepen beet in de hand toebracht. Zooiets hadden de ouders van het overigens vrij volgzame kind niet verwacht. De vader
wierp zich vloekend op Anoka, en wilde haar een
pak slaag toedienen. Toen sprong de moeder van
haar stoel op, klemde zich aan haar man vast,
riep uit dat ze ,dat niet dulden zou. Een twistgesprek volgde tusschen vader en moeder, terwiji
Anoka in een aanval van razernij over den vloer
lag te rollen. Daar kwam een eind aan doordat
Giergiewats van buiten geroepen werd, waarop
deze naar de pleisterplaats holde, waar een postiljon van een postrijtuig luid stond te schreeuwen om haver voor zijn paarden. De moeder nam
het razende kind op, bracht het met lieve woordjes tot bedaren, en zei haar dat ze wel naar
buiten mocht om met haar geitje wat te spelen.
Van toen of bleef Anoka het ontembare kind.
Anoka maakte daar echter geen misbruik van.
Ze was lief en goed. Aileen was het onmogelijkheid haar aan geregelden arbeid te houden. Wel
kwam ze dikwijls bij haar moeder zitten, als die
aan borduurwerk voor kosulja's bezig was, ook
werkte ze daar zelf aan, maar precies zooveel als
ze zelf wou. En lang ,duurde het meestal ook niet,,
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of ze stapte naar buiten, waar ze toch eigentlijk
het liefste was. Daar was ze dan geheel alleen ,
andere kinderen waren er niet. Then ze nog
klein was speelde ze zoo maar wat voor zich
heen, zonder er aan te denken haar vader eens
met een of andere kleinigheid te .helpen. Ouder
en daarbij sterker wordend, begon ze langzamerhand, maar ook alleen bij rukken, haar vader
verschillende kleine diensten te bewijzen, de
haver aan te geven, paarden en andere lastdieren
naar den stal te voeren, koffie te malen, de
kafana in orde te houden, en zoo meer. Dat alles
deed ze alleen, als ze er zelf trek in had, nooit
ander& Een paar malen had Giergiewats, buiten
weten van , de moeder om, geprobeerd haar met
geweld tot iets te dwingen, maar dat had telkens
zulk een uitbarsting van razende drift ten gevolge gehad, dat hij het bij die pogingen had
gelaten, en geeindigd was met haar te la gen doen
wat ze het liefste deed. En dat was het zich
afzonderen naar een plaats aan den oever van
den Vrbas, waar de streek het wildst was, en
bestond uit een gelsoleerde rotsklomp, zonderling zigzaggend naar omhoog, omgeven door
rotsbonken, rondruggend naast elkaar en over
elkaar heen. Op ,een van ideze ruggen zette Anoka
zich dan neer, in vreemd gepeins verzonken,
aldoor maar turend naar , den overkant. Deze was
met zware pijnbosschen begroeid. Hier stonden
stukken rots, met boomstammen er in vastgeklemd, steil omhoog; daar lagen tusschen afgesplinterde 'steengroeven in, andere stammen,
soms horizontaal van wand tot wand, of waar
deze verder van elkaar lagen dan de lengte der
stammen betrof, schuin naar omlaag gegleden,
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en in hun val tegengehouden door andere, nog
recht omhoog staande boomstronken, waarvan
de kruinen waren afgebroken of geknot. Op een
plaats waren de rotsen van boven naar beneden
kaal ; alleen stolid hier en daar wat struikgewas.
Heel hoog, aan den rand van het hoogplateau
stond een houten loods, waarvan, van den anderen oever, alleen het dak even zichtbaar was.
Dien kant op te turen was Anoka's liefste bezigheid. Ze zag dan nu en dan aan den overkant
van den rotsberg witte puntjes zichtbaar worden
op de plaats, waar de loods stond. Deze rijdden
zich dan /mast elkaar, kwamen meer naar voren
tot aan den rand van den afgrond, en een
oogenblik later zag ze een witgelige stam met
klotsend lawaai naar beneden tuimelen, en onder
hoog opgeplas en geschuim van water in den
Vrbas neerploffen. Meestal gebeurde dat zonder
dat zoo'n stam den rotswand raakte. Hij viel dan
recht neer in den Vrbas, en dreef dan verder, nu
en dan schurend over rotsgloolingen, naar het
dal. Maar ook dikwijls stootte hij onder het vallen tegen den rotswand of andere stammen aan.
Dan sloeg hij om, en nog 's om, tusschen steenophoopingen of boomengroepen door of dof bonzend er tegen aan, doorstak, op eens weer scherp
recht naar omlaag tuimelend, dikke aardbrokken, perste jong boomwerk in elkaar, alles verpletterend waar hij op stootte, boomen, struiken,
steenbokken die op de hellingen graasden, 'n
enkele beer die zich daarop had gewaagd, en alles
stortte dan met hem in den Vrbas.
Van dat mooie punt was Anoka niet weg te
krijgen. Eens zag ze zoo'n ongeluk aankomen.
Ze had al een poos angstig zitten kijken naar
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een laag en breed rotsvlak even haven , de bedding van den Vrbas. Daar graasde een steengeit,
met haar jongen dartelend om haar heen. Het
rotsvlak was vrij ver van, den valgeul, maar, wat
rare buitelingen die naar omlaag geworpen
stammen soms ook konden maken, zoo kwam het
haar toch vrij onwaarschijnlijk voor, ,dat de
geitjes op dat vlak door zoo'n vallenden stam
zouden kunnen getroffen worden. Evenwel,
mOgelijk was het toch altijcl, en met angst
wachtte ze daarop den val van den volgenden
stam af. Daar kwam hij aan, heel zuiver recht,
als lag hij rustig in , de lucht. Toch scheen hij
een beetje te weinig te zijn afgeduwd. Zijn eerie
uiteinde raakte even maar een vooruitstekende
iotspunt, kantelde iom, met het andere 4iteinde stootend nog 's om, en viel rdan, nu
verder vrij omlaag tuimelend, op het rotsvlak,
midden tusschen de spelende geitjes in. De bloedige stukken er van patsten even op, en stortten
dan met den verder vallenden boomstam in den
Vrbas. Een oogenblik werden schuim en water
rood gekleurd ; ,dan, spoedig, werd alles weer als
tevoren, terwijl de stam rustig dalwaarts dreef.
Een van de geitjes, werd echter niet geraakt.
Met het halsje uitgerekt, stand het nu luid te
blaeren. Anoka merkte het op, en wilde het
beestje te hulp komen. Maar wat te cloen — Ze
schreeuwde, zwaaide met haar armen ! — Onderwijl zag ze rand, of niet iemand haar .helpen
kon. Ze keek ook naar omhoog, waar die stam
weg kwam. Dan merkte ze op, dat een van die
witte stipjes langzaam, heel langzaam naar omlaag schuifelde, tot tze zag , dat het ieen j onge Bosniak was. Hij zwaaide met zijn amen, terwiji zij
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schreeuwde en wenkte, als wilde hij haar vragen wat ze bedoelde. Zij wees en wees — hij
zocht — zocht — zag eindelijk ook het geitje op
het rotsblok. Terstond deed hij pogingen er bij
te komen. Hij sloeg van de valgleuf naar links
af, en wist zich langs boomen kruipend, sours er
aan hangend, en zich van tak tot tak verder werkend, op ,een rotsstuk te wringen, dat uitstak
boven het vlak. Daar slierde hij lang naar omlaag, steunend op blootliggende boomwortels, die
uit openliggende rotsspleten staken, en kwam
zoo op voldoenden af stand van het vlak, om een
sprong te wagen. Deze lukte, en eens op het vlak,
greep hij het aldoor angstig blaerende geitje, en
toonde dit, het in zijn hand en vooruitstekend,
Anoka. Dan riep hij haar toe om te komen op
het punt, waar twee balken met twijgwerk over
den Vrbas lagen. Daar rende ze heen, en nam,
schreiend van plezier, het geitje van den jongen
over. Dan gaf ze hem de hand, en huppelde zingend met het geitje weg, naar haar moeder toe,
die juist kwam aangeloopen .om te zien wat er
toch aan de hand was.
Een paar jaren gingen rustig om. Niets gebeurde er in, dat haar leven be1nvloedde. Het
steengeitje had ze gehouden. Overal liep het
klossend achter haar aan, haar als een hondje
volgend waar ze ook was. Zoo lang het jong was.
Maar toen het ouder werd, veranderde . dat. Vaak
was ze 't kwijt, en vond het , dan meestal terug
op den weg, die naar den Vrbas leidde, waar het
dan droefgeestig voor het balken-bruggetj e
stond te kijken, alsof het daar niet over durfde.
Maar eens op een morgen was het nergens te
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vinden. Een vrouwtje uit den .omtrek, , dat daar
toevallig voorbij kwam, had het na lang aarzelen
den stroomovergang zien overwaggelen, toen, het
er over was den kant zien oprennen naar de
rotsen en bosschen, en verdwijnen tusschen het
geboomte aan den, overkant van de Vrbas. Het
heimwee naar de bosschen was het zeker te sterk
geweest, ,dacht Anoka.
Dat was voor haar een groote leegte. Ze was
zoo aan het diertje gewend geraakt, dat ze er
bijna niet meer buiten kon. Maar spoedig kwam
er iets dat haar nog erger trof. Dat gebeurde
op een .dag, waarop het in posthuis en kafana
verbazend druk was geweest. De eene troep was
op ide andere gevolgd, met karren, wagens, lastdieren en ezels van hooghartige-kalme Turken,
drukdoend en schreeuwende Serven, tierende
Zigeuners, dronken Bosniakken, met een lucht
van rakya om zich heen om van te walgen. Giergiewats en Anoka, zonder zich een oogenblik rust
te gunnen, alleen maar onder 't loopen . een stuk
malskoek etend en een slok water drinkend, sjouwen en sjouwen tot laat in den nacht toe. Dan,
na alles te hebben opgeborgen, vee en paarden te
hebben verzorgd, stallen en kafana te hebben gesloten, , denken ze nog een prettig oogenblikje in
de stille gezellige huiskamer te hebben, en vinden
moeder, diep voorovergebogen op haar borduurraam, met een nieuwe kosulja van Giergiewats,
die ze nog juist had klaargekregen, — dood.
Toen eerst voelde Anoka wat zij aan het stille,
zachte menschje verloor, ook wat zij aan, haar
misdreven had, hoe liefdevol het moedertje alle
uitbarstingen van heftigheid van, haar had geduid, zonder ooit een klacht te doen hooren. Be-
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rouwvol beloofde ze, in tegenwoordigheid van
haar dood moedertje, haar vader beterschap,
zeggend idat ze zou trachten, goed te makers alles
wat .ze jegens haar, en ook jegens hemzelf, misdreven had.
Den eersten tijd deed ze dat ook, maar langzamerhand kwam haar ioude karaktertrek weer
boven. Ze was zich daarvan volkomen bewust,
hood weerstand wat ze kon, deed, als zoo'n uitbarsting had plaats gehad, een bedevaart naar
het graf van haar moeder, bad daar om vergiffenis en kracht, om aan ;dial telkens weer opkomende drift weerstand te bieden, dacht, thuis
teruggekeerd, werkelijk in 't bezit daarvan fe
zijn gekomen, en in staat gewillig alles te doen,
wat haar vader van haar vragen zou. Vroeg hij
dan iets, dan verviel ze echter al spoedig weer in
haar oud gebrek. Haar vader bleef idaar kalm
,onder. Dat maakte haar vertwijfeling nog grooter. Was hij maar in ziedende drift losgebarsten,
zooals zij zelf ; had hij er Pdesnoods met een
zweep op los, geslagen, in plaats van alles zoo
duldend te verdragen. Vaak hield ze hem stampvoetende de zweep voor om haar of te ranselen,
maar dan zag hij haar medelijdend aan, klopte
haar op den schouder, en .ging zijn hoofd schuddend heen. Op den duur was dat voor haar niet
om langer uit te staan, en na lang beraad zei
ze idan ook , dat ze op . die mannier haar vader niet
langer verdriet wou aandoen, en daarom het plan
had gevormd naar een andere plaatsing om te
zien. Naar ,een andere — maar naar welk eene
dan? Daarvoor deed zich, spoediger dan ze gedacht had, een goede gelegenheid voor. De postillon vertelde haar ems, toen ze zich tot hem
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had gewend om te vragen of hij niets voor haar
wist, dat in het regeeringshOtel te Jaice een
kamermeisje noodig was, dat flink kon werken.
Dat kon ze, en zoo trok ze met toestemming van
den vader dan naar Jaice, om te trachten daar
als kamermeisje aangenomen te worden. Dat gebeurde, en zoo verliet ze , dan ook spoedig daarop
haar ouderlijk huis, haar vader belovend elken
Zondag met het postrijtuig over te komen om
den dag gezellig met elkaar door te brengen, en
op het graf van haar moeder te bidden.
Ze was flink in haar werk en sterk ; ook gewillig voor zoover haar niets werd opgedragen
tegen haar zin. In verband met haar onkreukbare eerlijkheid en andere goede karaktertrekken hield de verstandige hospes daar rekening
mee, en zoo kon men in het regeeringshOtel te
Jaice goed met haar opschieten. Ook zij voelde
er zich nog al thuis. Veel was er anders niet te
beleven ; 't moois was er gauw afgekeken, zooals
ze al den eersten Zondag aan haar vader zei.
Den eersten tijd had ze wel verbaasd staan luisteren naar het oproepen tot het morgen- en
avondgebed van de geloovigen door den Muazzin
op den omgang van de minnaret, die vlak stond
tegenover het hotel, maar daar had ze al gauw
genoeg van ; ze luisterde er niet eens weer naar.
De groote waterval was took wel mooi, maar wat
was dat, vergeleken bij het donderen en brullen
van den Vrbas, dat Wilde jagen van die schuimende watermassa's langs hun ramen. Een ding
te Jaice vond ze echter mooi, en dat was het
woonhuis van een rijken Turk. Deze had vroeger een harem van tiers vrouwen gehad. Zijn huis
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was daarom ingericht geweest evenals de andere
Turksche huizen : de kamer van den Heer in het
midden, met de vrouwenhokken er om heen.
Toen was de Turk echter modern geworden, had
zijn tien vrouwen afgeschaft, en er telkens een
genomen bij de week. De tien vrouwenhokken
waren toen afgebroken, en op de kamer van den
Heer was een andere kamer gebouwd, wat het
huis deed lijken op een grooten duiventil. In de
bovenste kamer werd dan het duifje opgeborgen,
dat bestemd was den Turk een week lang het
'even op te vroolijken. Daarna mocht het weer
uitvliegen, om voor een ander plaats te maken.
De Turk was rijk, meisjes voor geld altijd wel
te vinden, de autoriteit bemoeide zich niet met
het geval, en zoo bracht hij daar zijn leven door
onder het genot dat sterke mokka en mooie meisj es hem opleverden.
Bij het regeeringshOtel behoorde een weelderig ingerichte kafana, waar de Turk, nadat hij
zijn huis behoorlijk verzegeld had, elken avond
kwam mokka drinken. Hij had van de mooie,
maar ongenaakbaar trotsche Anoka gehoord, en
wilde haar 's te zien krijgen. Anoka had echter
met de kafana niets uit te staan, en zoo kwam
het dat hij haar in langen tijd niet te pakken
kreeg. Maar eens, op een Zondag, gebeurde het
tOch. Anoka was dien dag bij haar vader op bezoek geweest. Als naar gewoonte had ze den
halven dag op haar lievelingsplaatsje aan den
Vrbas doorgebracht, en was 's avonds weer met
het postrijtuig naar Jaice vertrokken. Voor het
hotel afstappend stond ze opeens voor den rijken
Turk.
„Die vrouw is mooi," mompelde deze, het ver-
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wenschend dat hij er niet als in vroeger dagen
op kon laten volgen : „Die vrouw is van mij."
Van dat oogenblik liet hij haar niet met rust.
Zonder ophouden vervolgde hij haar met zijn
aanzoeken, om ook 's een weekje in zijn huis te
komen doorbrengen. Ze kon dan aan geld en
mooie dingen krijgen wat ze wou. Verontwaardigd wees Anoka alle aanzoeken van de hand. Nu
begon de Turk te intrigeeren met het hOtelpersoneel. Op een avond vond Anoka een zak met
goudstukken in haar bed. Ze slingerde woedend
het geld het raam uit. Een poos daarna vond ze
op haar hoofdkussen een gouden ring, met diamanten opgewerkt. Ze wierp den ring op den
grond, en trapte hem in stukken. Toen echter
begon de Turk met voor haar gevaarlijker spel.
Op een avond in haar kamertje komend en een
glas water drinkend dat op tafel stond, werd ze
opeens zoo duizelig dat ze nog juist den tiid had
de deur op het nachtslot te doen, en haar bed te
bereiken, waar ze roerloos liggen bleef. Den volgenden morgen tot zichzelf komend, en zich het
gebeurde herinnerend, kwam zij tot de overtuiging, dat er een slaapmiddel in het water moest
zijn gedaan. Niemand anders dan Achmed, de
huisjongen, omgekocht door den rijken Turk,
kon de schuldige zijn. Zij stelde den hospes met
het gebeurde in kennis, Achmed als den vermoedelijken dader opgevend. Ondervraagd bekende
deze, na lang aarzelen, dat hij door den Turk
was omgekocht, waarna hij terstond het hotel
werd uitgejaagd. Dat maakte het geval voor
Anoka op het oogenblik wel minder ernstig,
maar al spoedig bleek idat nog wel degelijk gevaar voorhanden was, dat haar toestand te Jaice
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op den duur onhoudbaar maakte. Ging ze
's avonds, als de Turk niet in de kafana was geweest, 'n enkel maal uit, dan kwam al spoedig
een griezelig gevoel over haar of ze in de donkere straatjes door iemand werd nageslopen.
Kwaad overkwam haar echter niet, tot ze eens
in een verlaten hoek heel onverwachts werd
beetgepakt, terwiji tegelijkertijd geprobeerd
werd haar een donkere , doek over 't hoofd te
gooien. Ook hoorde ze vanuit de verte het geluid
van voetstappen weerklinken, telkens nader, telkens nader. Een hevig wringen en losrukken,
een vuistslag vlak in het gezicht van den man
die haar had aangerand, dan een gerên juist
naar den anderen kant van waar het geluid van
de voetstappen tot haar kwam, en voor ditmaal
was ze gered. Maar een tweede kans om te worden weggevoerd mocht ze niet wa,gen, en daarom
moest ze terstond uit Jaice weg. De postillon
van de nachtpost was altijd zwaar bewapend, en
onder zijn hoede ging Anoka dan ook naar haar
vader terug, bij wien ze in den vroegen morgen,
geheel onverwchts, aankwam. Juist bezig de
kafana eh de stallen te ontsluiten, zag deze
hoogst verbaasd op, dat Anoka zoo op eens voor
hem stored, en zijn verbazing word angst, toen
deze hem vertelde wat er met den rijken Turk
was gebeurd. Wat zou hij, oude man, met
knechts die ook maar half te vertrouwen waren,
tegen den Turk, als die te weten kwam dat
Anoka bij hem was, en hij het in zijn hoofd
mocht krijgen haar door eenige kerels met geweld uit zijn huis te laten sleepen. Daarom
moest ze ook zoo spoedig mogelijk bij hem weg,
en vervoerd worden (den anderen kant uit, naar
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Banjaluka toe. Daar, met veel menschen om
zich heen, zou ze betrekkelijk veilig zijn. Toevallig had hij gehoord dat in het BosnahOtel
juist een meisje werd gevraagd als zij was ; ze
moest zich daar maar terstond aandienen, ,dan
zou ze zonder twijfel wel aangenomen worden.
Den dag daarop vertrok Anoka daarom naar
Banjaluka. Ze kwam echter te laat, •daar de
plaats van kamermeisje juist aan een ander was
gegeven. Toevallig waren wij dien dag voor
zaken daar. In 't hotel komend hoorden we spoedig van het geval, zagen ook Anoka teleurgesteld bij de deurpost staan. Al lang had Elluska
naar een flink meisje omgekeken, , die in de wildernis waarin we woonden, maar niet te krijgen
was. Wij spraken daar Anoka over aan, vroegen
haar of ze er niet tegen op zou zien met ons te
gaan, en zoo werd ze . dan ook bij ons als dienstmeisj e aangenomen.
Den eersteri tijd ging 't niet naar wensch.
Met ons mannen kon ze best overweg, ,omdat we,
wetend dat altijd goed was wat ze deed, haar
maar lieten rondscharrelen, zooals ze dat zelf
wou. Maar met Jan's vrouwtje, Elluska, een
Hongaarsche, ging dat minder vlot. Deze ontsnapte, hoe goed ze overigens ook voor Anoka
was, nu en , dan wel 's een haastig woordje. Dan
kon Anoka soms zoo opstuiven dat een heftige
woordenwisseling het gevolg was, en meestal de
tusschenkomst van de beide kindertjes van Jan
en Elluska noodig was iom daaraan een eind te
maken. Die pakten dan . de tierende Anoka fleemend bij de hand, en trokken haar zoetjes mee
naar buiten, waar ze, onder het gebabbel van
de kleinen, van, zelf weer tot bedaren kwam.
Zelikeur II

14,
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En die twisttooneelen waren dan op hun beurt
weer de oorzaak van harde woorden tusschen
Jan en Elluska, want die viel ,dan bij uitzondering wel 's sprekend in, en zoo kwam in onze
stille huishouding een onrustige geest, waaraan
we volstrekt niet gewend waren, en die ons ook
uiterst onaangenaam was. Natuurlijk kreeg
Anoka van Elluska de schuld van alles, maar
ook Jan en ik kregen er wel 's, van langs, omdat
wij haar zoo eigendunkelijk uit Banjaluka hadden meegebracht. Zelfs Jan werd op den duur
spraakzaam bij dat gedoe, maar zoo, dat 't ons
maar liever zou zijn geweest tdat hij gezwegen
had. Dat werd ons alien langzamerhand zoo ondragelijk, dat we er over begonnen te denken
Anoka terug te zenden van waar ze gekomen
was, toen er iets gebeurde, dat een groote verandering in haar karakter ten gevolge had.
Achter onze hoeve, tegen een bergwand aan,
woonde in een leemen hutje Milan, een heel ioude
Bosniak. Hoe .oucl hij was wist niemand, hij zelf
,00k niet ; maar rekening ,houdend met wat hij
zich van vroeger dagen herinnerde, kwam het
ons voor , dat hij wel over , de honderd jaar moest
zijn. Vrouw en kinclers had hij . sedert lang niet
meer gehad ; idie hadden , de Turken hem afgenomen. Aileen een kleinzoon, Stojan, was hem
overgebleven ; deze paste hem op. Overigens had
Milan geen fel bewogen leven achter zich. Hij
had zich dan ook lang goed gehouden. Den laatsten tijd was hij echter hard achteruitgegaan,
steeds meer, steeds meer, totdat hij voelde dat
hij sterven ging. Nooit had hij gedacht dat hij
nog 's zoo rustig en gelukkig sterven zou. Tevre-
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den was hij heel zijn leven geweest, ook al hadden de Turken het wel wat minder slecht met
hem kunnen maken. Stellig had hij het beter gekregen toen een Serf op de hoeve kwam in plaats
van den ouden, grimmigen Turk, die er altijd
had gewoond. Maar, al was die Serf 'ook niet zoo
heel kwaad, het was toch nog altijd 'een hardvochtig man als hij begon. Toen waren de
vreemde GaspMins gekomen, en , daarna had hij
het werkelijk goed gekregen, was hij zich werkelijk gelukkig gaan voelen. Bijna elken dag
kreeg ,hij wat oud maIsbrood met koffiedik, dat
Stojan dan kwam halen. Dikwijls ook een mand
met afgevallen pruimen of wormstekige appelen,
zoodat hij naar zijn meening op 't laatst nog
een opperbest leventje had gehad, bijna zoo
goed als 'n echte GospOdin.
En nu ging hij dan sterven. 't Ging wel heel
langzaam, heel langzaam, maar 't ging toch op
'n sterven aan. Dat voelde hij. Bijna nooit kwam
hij meer van zijn hoopj e stroo af. Den laatsten
tijd heelemaal niet meer. Toen — op eens —
kwam een -wensch in hem op. Hij had bij de GospOdins wel eens echt wit brood gezien. Voor hij
sterven ging, zou hij nog 's zoo graag een stukje
van zulk wit brood willen proeven. En dan had
hij nog 'n wens& Gewone rakya had hij vaak
gedronken , op zijn Slawa altijd grif to veel.
Maar echte Sluvovitc nooit. Nu had hij boven
wel 's zulke Sluvovitc gezien, zoo mooi, zoo bruin
gebrand, als ,dat alleen de GospOdins konden.
Van zulke Sluvovitc zou hij nog zoo graag een
flesch vol willen hebben. Of Stojan dat aan de
GospOdins vragen wou. En zoo trok Stojan clan
naar boven met -het verzoek van den oude om
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een stuk wit brood, , en een flesch Sluvovitc.
Spoedig kwam Stojan daarmede bij den oude
terug, en een paar dagen later ging Milan in een
hooge gelukzaligheid heen naar een land, waar
altijd wit brood werd gegeten en Sluvovitc gedronken. Dat had ihij bij het afscheidnemen
Stojan nog vertrouwelijk meegedeeld.
Bij die gelegenheid had Anoka Stojan gezien.
Het was juist op het oogenblik dat Elluska een
paar haastige woordjes ontkomen waren, en
Anoka, bang voor Jan's vuisten, naar buiten
was gestoven, waar ze in ziedende drift stond te
stampvoeten, en met haar vuisten op den muur
te slaan. Toen — op eens — stond Stojan tegenover haar, haar met zijn zachte, bruine oogen
vragend aanzien, als begreep hij niet, hoe iemand
in zoo'n toestand komen kon. Wat ze toen zag,
kon ze zich maar half duidelijk maken : een
teere, jonge man, met bleek, mooi gezicht, ietwat verlegen glimlachend, en haar aanziende als
wilde ,hij haar iets vragen, waarop ze geen antwoord geven kon; Maar wat ze voelde, daar kon
ze zich terstond rekenschap van geven : een plotseling bedaren van haar toomelooze drift, een
zacht, heel zacht gestemd worden, en een gevoel
er bij tegenover dien jongen man, of ze hem
nooit meer missen kon, of ze zich zoo aan hem
zou willen vastklemmen .om hem nooit meer van
zich te laten gaan, of ze zonder hem niet meer
zou kunnen leven. Woest greep ze Stojan's handen, drukte er een langen kus op, bracht ze lang
en innig aan haar Borst, en rende dan het hof
op, van hem weg.
Een paar maanden later waren zij getrouwd.
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Nu brak voor Anoka en Stojan een leven van
onvermengd geluk aan. Zooals Anoka van haar
Stojan hield, had ze nooit gedacht dat ze van
iemand zou kunnen houden. Wel werd in het
begin dat geluk gestoord door angst, dat die
driftbuien weer bij haar zouden opkomen en al
hun geluk verstoren : maar Stojan was aldoor
zoo goed en zacht, dat 't zoover nooit kwam. En
spoedig, voelend dat zijn zachtheid van karakter
langzamerhand op haar was overgegaan, week
dan ook die angst van haar, en werd ze in haar
zijn geheel zooals Stojan zelf was. Had haar
moeder haar zoo maar 's gekend, dat stille
menschj e, dat altijd zoo rustig in een hoekj e van
de huiskamer aan haar borduurraam zat, en
tegen wie ze had moeten zijn, zooals ze nu tegen
Stojan was. Dat ze dat niet was geweest, daar
viel niets meer aan te veranderen. Maar haar
vader had ze toch niet minder slecht behandeld.
Die leefde nog, en, jegens hem zou ze nog in de
gelegenheid zijn goed te maken, wat ze misdreyen had. Daarom wilde ze tot hem gaan, ja ; als
ze haar eerste kindje hebben zou. Ze zouden dan
met hun drieen voor hem verschijnen, en zij zou
hem dan zeggen : „Vader, hier heb je me nou,
zooals 'k altijd had moeten zijn. Dat is het werk
van Stojan ; die heeft me gemaakt wat 'k nu
ben. Stojan heeft z'n vader nooit gekend. Wees
jij dus in 't vervolg voor hem 'n vader, zooals je
dat was voor mij."
Aan Stojan werd dat plannetje meegedeeld.
Die vond 't natuurlijk onmiddellijk goed. Alleen
wou hij maar niet gelooven, dat ze vroeger tegen
haar ouders zoo boosaardig had kunnen zijn.
Nee, nee, dat was maar malligheid. —
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Ze kwamen nu ook in goeien doen. Het hutje
van Milan werd afgebroken, en in de plaats
daarvan een steenen huisje gebouwd : een huisje
met een ruimen haard, een schoorsteen, met een
tafel en een bed. Ook werd er door ons een nette
stalling voor een vijftal koeien bij gebouwd, en
een flink stuk bouwland, omgeven door een heining van vlechtwerk, er bij aangetrokken.
Elluska, die Anoka haar driftbuien allang had
vergeven, ging nu ook dikwijls naar haar toe,
en nam dan de beide kindertjes mee. Daar speelde en stoeide Anoka dan mee, en verdiepte zich
met Elluska in den tijd, dat ze ook zulke lieve
kindertjes hebben zou, die dan bij de anderen
zouden komen spelen, of 't echte GospOdinkindertjes waren. 0, wat 'n geluk zou dat
wel zijn !
Te werken viel er niet veel. De grond om het
huisje heen was altijd door Stojan met veel zorg
bewerkt geworden ; de magere koetj es, nu ze wat
anders dan takken en bladeren te vreten kregen,
werden dik en vet, en zoo konden Stojan en
Anoka zich geheel overgeven aan hun liefdeleven
en hun geluk — totdat — op een nacht —
Juist hadden we een recht gezellig avondje bij
hen doorgebracht. Anoka had den vorigen idag,
glunderend van blijdschap, Elluska verteld, dat
ze ook dacht moeder te worden, en dat ze boven
alles hoopte dat haar kindje zou lijken op Stojan,
op Stojan alleen. Toen, waren wij, om dat heuchelijk feit te vieren, er heen getogen, Elluska
met een wit brood onder den arm, Jan en ik ieder
met een flesch Sluvovitc, en we hadden geklonken, gedronken, gezongen
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Wets se Kola sprema
Amoy dika noma
toen hadden we de Kola gedanst, waarbij we geschaterd hadden van lachen om de gekke bokkesprongen, die de logge Jan met Elluska maakte.
Tot slot had Stojan op een manier zooals alleen
een verliefde Bosniak dat kan, Anoka's lievelingslied gezongen :

Oj devoika, Braga dusa moja
en daarna hadden ze ons uitgeleide naar huis
gedaan, Anoka en Stojan met de kinderen, die
het feestje hadden meegevierd, slapend op den
arm. We hadden, thuis gekomen, de kinderen
van hen overgenomen ; ons de hand kussend,
hadden ze ons goeden nacht gewenscht, waren
naar hun huisje teruggegaan, ons van uit de
verte nog een tijd lang toewuivend. Dan waren
we naar bed gegaan, hadden dommelig nog wat

over den prettigen avond nagepraat en waren
eindelijk in slaap gevallen, toen opeens hard op
de huisdeur werd geklopt, met een luide, onbuigzame stem geroepen werd : — „In naam der
wet !" — „In naam der wet !"
't Was zoo ! Wat de gendarmes ons dien
nacht meedeelden, het was hun liefdeleven, hun
geluk, dat 't als kinderspeelgoed in stukken
brak.
t' Was zoo ! — 't Was waar ! — De monarchie
was in gevaar ! — de oorlog verklaard!
't
heele land gemobiliseerd !
Al wat vechten kOn,
mOest, of het wou of niet, mOest, meest
Ook Stojan meek. Zachtzinnig als hij was,
rilde hij al op het idee van bloed to moeten doen
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vloeien ! Maar hij mOest! hij meest! — Hij
moest zijn geluk verlaten, zijn grond, Anoka,
die hem het leven, vroeger zoo dor en eenzaam,
tot een groot geluk had gemaakt, zijn kindje,
dat hij misschien nooit zou zien, dat leven zou
zonder hem ooit gekend te hebben. Hij wIlde
dat niet, gilde dat hij niet vechten weu, niet
slachten Wm, hij klemde zich, brullend van
angst, van weerzin en walging, aan Anoka vast
— maar hij moest, hij moest !
Hij ging dan ook — kwam nooit terug. Anoka
stierf niet van verdriet, maar teerde langzaam,
langzaam weg. Dof zat ze heele dagen ter neer,
somber voor zich uit starend, geen woord sprekend tot wie bij haar kwam om haar een troostwoordje toe te voegen. Zelfs Elluska met de
kindertjes weerde 'ze zachtj es .af. Soms kwam
plotseling een wild uitlaaiende hoop in haar .op,
dat Stoj an, nog 's terug zou keeren. Hij moest
dan alles netj es vinden, de koeien goed verzorgd,
de gronden hebouwd, het huisje in, netten staat.
En , dan, zich uit haar dofheid loswerkend,
sjouwde en, wroette ze wat ze kon. Niet alleen
aan huis en grond. Dan waschte ze ook zijn
kosulja, die daarna voor haar uitspreidend en
er zich stomp op turend, tot het op het laatst was
of ze Stoj an zelf mg. En) zoo werkte en waschte
ze, tot opeens die neerdrukkende dofheid weer
over haar kwam. Dan zonk ze weenend neer
naast zijn stoel, met altijd die kosulja vlak voor
zich uitgespreid. Tot — opeens — als ze op een
avond weer zoo mijmerend daar henen zit — is
het haar of ze gedwongen wordt naar het raam
achter haar om te zien. Ze kijkt ook om — en
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ziet daar buiten Stojan's gezicht. Het is stralend van geluk — zijn groote zachte oogen zijn
liefdevol op haar gericht — en het is, of er iets
in zijn oogen ligt, clat zegt : „Kom hier, kom
hier!"
Bevend van verlangen volgt ze dien wenk —
gaat het huisje uit, den , donkeren nacht in. Ze
voelt niet den sneeuwstorm, die om haar raast,
niet de zwiepende boomtakken, die haar het -gezicht doorstriemen, 'ze merkt niet , dat haar voeten
steeds verder wegzinken in de zich meer en meer
ophoopende sneeuw. Zij ziet alleen Stoj an's lief
gezicht, zijn glinsterende oogen, den blij den
glimlach, waarmee hij haar aanziet, waarmee
hij haar wenkt — steeds wenkt — steeds wenkt.
Zij volgt — hij wenkt — zij volgt — hij wenkt
— tot .ze juichend in zijn armen valt — hem
innig kust en nog weer kust.
Dan — op eens — houdt de wind met loeien
op. de twijgen doorstriemen haar 't gezicht niet
meer. 't Wordt stil en rustig om haar heen —
zacht vallen de sneeuwvlokken op haar neer —
heel zacht, heel zacht — heel zacht, heel zacht
— tot ze haar overdekken, licht bedekken — zooals ze ook in het Servisch hooggebergte stil bedelven Stojan's graf.
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DROOMGEZICHT

Uit: „Annie Revers Uitvaart"
TIL zilverde het meer van Geneve in
maneglans. Als een plas van zilver
spreidde het water zich geheimzinnig
uit, vaal begrensd door , de zwarte
bergenkrans, met de toppen sneeuwig blank, in ijl-floersige Decembernacht.
't Is Kerstnacht, , droomde Annie, de klokken
luiden, o, hoor .ze luiden ! Zoo helder, zoo jubelend hoorde ik ze nog niet! Waar ben ik, in
welk vreemd land? ik droom, maar 't is heerlijk
te droomen -en al het mooie zoo klaar te zien!
Ze zag 'de menschen stemmig ter kerke gaan,
ze zag — als op oude Kerstplaatj es — de sneeuw
dwarrelen, de sneeuw grel wit, idle ,gansch de
lucht blank maakte als overdag. Al meer dwarrelden er vlokken, al grooter werden ze en al
talrijker. Nu werd het een echte ,stormtocht. De
hoofden gebogen, zoo moesten . de menschen er
tegen in worstelen. 't Was of ze de kerk niet
konden bereiken, of ze .zich veel, veel moeite
moesten getroosten en, maar een ,enkele mocht
ingaan onder dat beschuttend dak, terwijl het
licht .er zoo warmend .straalde.
Nu sneeuwde het ineens zoo geweldig, dat
ze niets anders meer zag. Het werd een felle
jacht, een wilde sneeuwwieling, groote vlokken
die om elkaar draaiden tot een zwirrelende
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vlucht. Daarop helderde het, werd 't een vredelandschap, witblank als op ,een zonnedag en
hoorde ze weer het geklepel van het Kerstklokje. 't Is toch Kersttijd, dacht ze in haar
droom, idat gezicht is bedrog, zoo vredig is het
niet op aarde. Met Kersttijd heb je sneeuw en
kou en moeilijke wegen en ben je blij, dat je
binnen komt, dat je lekker zit in , de kerk. Vrede,
vrede, Kong het in ihaar door. Dan schoof ineens fel voor ihaar het gezicht van neef-dokter,
van Henri, als een zwarte vlek, een grijnzende
silhouet in de ,dwarrelende witheid van Kerstnacht.
— Wat wil je van mij ? deed de schaduwkop.
— Niets, niets ! meende Annie verschrikt.
— Ik wil dat je me niet kent, ik ben dokter,
ik dien de wetenschap, heb mijn plichten tegenover de samenleving, begrijp je dat?
— Ja, zei Annie heel benepen.
— Beloofde ik je soms ooit iets?...
— Nee, angstigde Annie.
— Nou, denk er dan aan, jij met je dwaze
meisjesgrillen, kunnen wij dokters ons daarmee bemoeien, 't is al erg genoeg dat we ons
zoo lief moeten voordoen tegenover onze patienten, dat we te huichelen, hebben, komedie te
spelen... is dat zoo niet?
— Ja-ja, verzuchtte beangst Annie ; en ze
verborg haar hoofd in de kussens.
— Heb je 't nou voor goed begrepen, niets,
niets mag ik meer van die onzin hooren, versta je me?...
Annie knikte, te verschrikt om nog een woord
te zeggen. Nu verdween het monsterachtig beeld,
de droom brak, de vizioenen waren afgesneden.
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Annie, daarna wakker, openide de oogen. Verbaasd keek ze rand, ze wist zich niet te herinneren waar ze zich beyond. Droomde ze nog?
Heel ide kamer stond in ijl licht, een licht
zoo heilig en onwezenlijk, dat het alles haar
leek als van de hemel of uit een sprookje. Ja,
ze droomde bepaald nog. Zooeven deed ze 't,
dat wist ze zeker. Hu, ze huiverde. Leelijk van
Henri, heel leelijk, moest hij haar ook hier nog
vervolgen ! 't Was maar een droom, een helderziendheid wellicht, in elk geval niet wezenlijk.
En nu lag ze wakker, klaar wakker!
Ze bewreef haar oogen, als om ziehzelf te
overtuigen, betastte haar armen. Geen twijfel
meer, ze begon zich al te herinneren, ze beyond
zich in hotel, och ja, ze wist het, en dit was haar
kamer, de hotelkamer waar ze gisteravond
wachtte op tante, die zich niet liet zien. 0, hoe
vermoeid en overzenuwd voelde ze zich eerst!
Nadat ze had geslapen, ging het al beter...

Annie haalde diep 'adem en de ijle lucht drong
fijn-koel in haar longen, dat haar tengere Borst
zich verruimde. 't Werd haar alles klaar. Aileen,
van waar al dat licht hier in de kamer? 't moest
nacht zijn, hoe kon het, neen, dat begreep ze
niet.
Haar hoofd, blank op het witte kussen, hield ze
onbeweeglijk, ze staarde, — en terwijl ze staarde, zag ze •zichzelf liggen : ze zag zich als een
Kerstkindje in een mooie, groote kribbe. Kerstnacht, dit droomde ze dus niet enkel, 't bleek
werkelijk zoo te wezen, ja, 't kwam'uit. Kon het
blanke licht daarvan zijn...?
Verwonderd wendde ze haar hoofd, dat zoo
koel lag op het knssen, terzijde , en haar oogen
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verwijdden zich in verbazing van wat ze nu toch
zoo klaar en duidelijk als werkelijkheid herkende.
Door de hooge vensterdeur teekenden zich
scherpfijn of de bergkruinen, zilverwit in het
manelicht ; en die besneeuwde toppen als naar
een model gesneden, schenen drijvende in de
doorzichtig-ijle sfeer. Die Bergen stonden niet ;
ze dreven met hun sneeuwige kruinen in de
lucht.
Ze bleef er naar schouwen, zonder zich verder rekenschap te geven, doch clan verhelderden
haar gedachten en een nieuwe ontroering beving
haar. Dit was toch mooi, een wonder, een
sprookje ! Ze sloeg de , dekens open, liet zich
uit bed glippen, wankelde slaapdronken naar de
balkondeuren en opende die. Daar lag de heilige
Kerstnacht en ze staarde er in. Neen, ze
droomde niet, ze zag het klaar : de vormen der
witte toppen, de heldere sterren, de fluweeldonkere lucht, de ijle omgeving. Haar oogen
aanzagen het reeel ; zinsbedrog bleef uitgesloten. Diep beneden beyond zich het meer als van
zilver overgoten en tot verre weg glimmerde het
maan-overschenen water, dat zich, waar de bergen weken, in de nacht-klare lucht verschemerde als een oneindigheid.
Heel haar droom, al de ellende van gisteren
verloor zich erin. Ze staarde met van-vervoeringstrakke oogen en ze wist niet waarover ze zich
meer had te verbazen, over het klare manelicht in haar kamer of over de zilverwebbe van
het berglandschap, de ongerepte wintersfeer.
In de blank-stille nacht lag het landschap
scherp afgeteekend. Daar under haar het eeuwenoude slot van Chillon, waar eens de H. Boni-
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yard .diep onder de waterspiegel in een kerker
zuchtte, die burcht met zijn tinnen, spitsen,
daken, als een relikwie uit de middeieeuwen aan
de voet van 't gebergte, in het meer gebouwd op
een rots.
Overal, waar haar verwonderde oogen, zich
richtten, bleek het even fantastisch. Elk huis
stond scherp, elke boom grillig-zwart ; , de straten leken wel ingekorven, zoo lijnde zich alles
af. En daartusschen, langs het zilverige meer
festoeneerden zich de rotsige oevers in halfcirkelboog tot half-cirkelboog, met ragfijne kontoeren, die, zich vervagend in de opglooiende
bergwanden, grel belicht oprezen naar de klare
hemel. Dit was Loch wel het allermooiste kerstgezicht , dat zich Pdroomen liet, mooier dan een
sprookje, de Kerstnacht .zelf, de aarde in alle
schoonheid roerloos onder het' doorzichtig manelicht. Ze hoorde de stilte groeien, de stilte die
met ,diepste wijding ,deze blanke pracht omgaf.
Aileen, het kerstklokj e ontbrak.
Onwillekeurig luisterde ze ; en nu meende ze
het tinkelgeluidje ergens ver to .hooren, de
kerstklokj es, aankondigend de 'groote gebeurtenis. Haar oogen zochten ook al weer, als vanzelf
een, kerstkerkje. En ongelooflijk, idddr stond er
een op een' rots, een kerkje als opgroeiend uit de
rotsen zelf, de fijne spits zich borend in de doorzichtige lucht. Waar bleven de klokj es, de
klokj es, de klokj es nu?...
En ja, .daar beierden ze ineens door de lucht,
daar golfden de klanken aan. Vier uur... ze telde
de slagen, vier uur in de nacht, in Kerstnacht,
hier in Montreux, in een vreemd land, bij tante,
die haar zoo onheusch behandeld en haar niet
Zelfkeur II

15
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lijden mocht. Waarom liet tante haar overkomen, waarom moest ze hier zijn ver van moeder,
ver van...?
Ze sprak de naam van hem die ze liefhad niet
uit en huiverde in de koele lucht. Ze voelde zich
kil worden, griezelde en rilde — en zonder de
woorden uit te spreken wist ze het toch , het
overweldigde haar: ze was naar hier gekomen,
om te genezen van haar ziekte en... van haar
lief de.
Een bitter lachje krulde de fijne lippen. Dan,
ontmoedigd, sloot ze het venster en sloop te bed,
om te smoren het verdriet, dat ze nog niet in
gansche omvang kende, doch dat haar daarom
niet minder kwelde.
Vrede... vrede, ach, waarvoor wend een
mensch geboren... waarom moest je liefhebben
en verloren gaan?...
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REALISTIEK
A, ha! zei de gofferd op 'n keer, je
vent is d' eruit, hij zoekt naar jou!
— Laat hem ma'r zoeke, antwoordde
ze vinnig. Wie zoekt zal vinde, ma'r
as-ie me vindt, het-ie me nog niet !
— Laat-ie ma'r komme, zei dreigend kleine
Til, die nu al grouter wend.
— Papperdepap, jullie kunne d'er nog last
genoch mee hebbe...
— En jij dan...?
— Ik... ? op mijn het le g'n recht!
— Op ons ook niet, vielen vrouw Ruffert
en Tilly gelijk uit. Een dief, wat wil een dief?
— Hij is je wettige man, je bent met hem
getrouwd, treiterde de gofferd. En 'hij is je
vader... teminste dat g'loof ik wel.
— 0, g'loof je dat wel, nog al lief van je .hoor,
dat valt me mee, sprak de moeder geree.
— Hij kan je dwinge...
— Hij het niks to dwinge... een man mot
zijn vrouw kunne onderhoue...
— Dat is zoo, gaf hij opgelucht toe.
— In 't uiterste geval kan ik me late scheie...
— 1-16-j a, viel Tilly al bij.
— Bemoei je . d'er nie mee, beet vrouw Ruffert even af, wijl ze deze felheid van het kind
niet kon hebben.
— Och ja, kwam nu de gofferd, maar daar
zit het nou toch eigenlijk niet... de kwetsie is
dat-ie natuurlijk z'n „frau" zal wille hale, dat-ie
op ons afkompt.
— Je staat toch je man, viel ze vinnig uit, of
ben je bang?
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Hoonend keek hij op haar neer. En die blik
bleek voldoende, zei meer dan, honderd betuigingen van moed. Vrees vOor hem, voor Ruffert
had-ie niet, zijn knuisten waren sterk genoeg,
maar wel voelde ihij vrees als die ander hem ook
voor dief zou uitmaken. Niet, dat hij ,er nou nog
voor in, de bak kon , draaien, nee, daar haalde-ie
de schouders voor op, maar zoo'n feit zou hem
heelwat zwakker tegenover de vrouw en tegenover Tilly , doen staan. Al raakte zijn vlam voor
vrouw Ruffert allang gebluscht, 't bestaantje
met haar en het kind ging vlak voor de wind.
En dat wilde hij niet opgeven, al kwamen er
ook kerels tien maal zoo gevaarlijk voor hem
als Ruffert. Maakte die het hem lastig, daagde
die hem uit, dan werd het zaak hem met 'n enkele
peer de muil te snoeren. Vandaar noemde hij
grinnikend, het woord : muilpeer ! Met een bebloede kop zou hij hem doen afdeinzen.
Vrouw Ruffert had zijn weinige angst al in
zijn harde oogen gelezen en dat stelde haar
gerust. Geheel zeker voelde ,ze zich evenwel
niet, ihaar geweten sprak haar zelf niet vrij,
hoewel ieder mensch meer vrij moet zijn op deze
wereld, naar haar meening. Een vrouw kan immers niet blijven leven met een man die in de
gevangenis zit ; en zij wist ook niet dat hij toen
stal, omdat de gofferd hem bestolen had, zoodat
dit verwijt haar niet plagen kon.
Toch, uit alle voorzichtigheid, je kon nooit
weten, besloten ze voor een poosje uit elkaar te
gaan. Hiertoe , dreef hun de angst, het kwaad
geweten.
(Uit ,,Zijn Kind", een zwerversroman.)
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NIEUWMARKT - AMSTERDAM

Stedebeschrijving
TIL en voorvaderlijk massaalt er de
oude Sint Antheunis.
Er v6Or de markt met de venters, op
zaterdagavond een levende schijn,
een broeiende, gloeiende schijn, d6Orleving, voortzetting van vorige eeuwen onder
het vlammende vlagen, het geknetter van stemmen, de zware plofgeluiden, kraaiend aanprijzen der waren.
Pikturaal-machtig tegen het donkere spansel,
waartegen week Opslaat het gewazen der adems
en der walmende lampen, het spattend gevonk
van rosse flambouwen, het zwalpend gezwatel
van markters en venters, breidt zich de oude,
kloek-gebouwde Waag, breed en beschermend.
En rondom in deze grijze schut, van „de
Heilige met het varkentje", krioelt en woelt het
ventende yolk van de nering: Hebreeuwers en
joderige christenen, uitslaande de hompige
armen, zwaar-schokkende lijven over de uitstaltafels op schragen, uitkletterend ihun goedkoope
prijzen. Of lokkend lijmerig, kwallend in zoet
geklank van versleten stemmen uit vaag-schemerige tenter' , de markt 'n beeldsel van hel,
vol vurigheid, vol jacht naar de winst, — de ziel
der negocie.
Door ros-roode lucht der lichtlaaiende lampen stijgt walmend het stof, stof als van doorgloed koper, van goud en van brons, stof idat
waast en warrelt tegen de hellende Bevels, Opzwirrelt en zwevedrijft langs P de dakelijsten,
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gloedwolkend te zamen stuift als uit hettende
ovens, lallend, brallend heel d' omtrek in brand.
Voor het clwarrelig bedrijf poelt de Klovenierengracht in zwoel-zwaar berusten, met wademend verglijen van het fulpende, gittende water.
Sint Antheunis en markt, het bewegende yolk en
de huizen, 't weerkaatst al in het zwart-spiegelende water : een bewaasd, fel schouwspel, midden-eeuwsche tafereel, ,clOOrbrand van de spiralende vlammen en lansen, naar beneden, — het
door elkaar krinkelende licht als neergezegen
dwarrel-pijlen van vuur, goud in de zwartheid,
in de diepte van het zacht balanzende water.
En priesterlijk rijst erachter de oucle Sint Antheunis, .alsof hij de markt zegent, — en de
huizen, hun -oude gevels gebogen in de goudgestovene schijn, schijnen te krimpen, worden
kleiner rond het volkvolle plein, nu nog meer
eigen.
Feller vlaagt de markt, Keller raast het
tumult, de oude koopplaats vol venters en fakkels, vol flakkerend en schreeuwend lawaai.

Hier nog in leven wat voor eeuwen al bestond :
het uitzoeken en betasten, het overvragen, loven
en bieden, het dagelijksche uitstallen en inpakken , het rangschikken in kraampjes, ook wel
los over de grond, het praaiend verkoopen van
prullen en snuisters, van stukgoed, ellemaat en
wankel huisgerei, van goedkoop, nieuwe en halfsleete kleeren, deze eind-weeksche messe, een
zaterdagavondsche joelkoop voor het yolk.
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VOOraan staan de eetgelegenheden. Dddr
kweeen de kraampjes met zuur, met lever,
eieren en versche waar, in het halfdonker bedropen. Schemer-zwak schijnt maar het Eat in
de 'omglazing der breede lantaren. Kwallerig
joodje 'hangt ier bij en pikt voorzichtig met
vorkje, eet slijmerig, doch het yolk uit Jordaan
meer kordaat, netmt voile brokken en stukken,
duwt ze met een enkele hap in de breede mond,
al stikken ze haast in de garstige eieren.
Even verder zijn de tenten met kaas, — kaas
in platte schijven en afgesneden hompen, van
twaalef', van zestien', van achttien' het pond,
kaas gladkleverig of zwartkorrelig van nagelkruiden, ook goudgelen en van gave, blanke
room. Ze liggen er gestapeld op elkaar, als blokken de ,grooten, de ronde zoete-melksche er om,
enkelen gemiddendeeld om te laten zien wat je
koopt. En de vrouwen die weten wel waar ze
moeten wezen, bij de lange die gekt, brutaal
doorslaat en geeft een ruim gewicht, of bij de
vrouw, die ook schappelijk handelt en waar je
nog kunt afdingen bovendien. In lange rijen
fleuren er deze kraampjes vol ijver, de prijs op
de kazen, blank of kruiderig de vaderlandsche
waar.
Meer terzijde, bij stedelantaarns, tjiengelt de
kleine machien met elektriek.
— Het is goed voor de zenuwen en genezend
de pijnen! moedigt aan de kermisman. Je hoeft
enkel de gewichten in handen te nemen om het
je radikaal te laten bekommen en te genezen!
De meesten gapen het aan, een enkel durft
het wel en pakt het gewicht, dat beeft in zijn
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handers. Lang kijken blijven hier niet velen,
enkel de gnuivende jongens, in onbevredigd
verlangen, tuk rondsnuffelend om het tj iengelend geluid.
Langs de kant pralen en pronken de fabriekanten van sigaren. Die handelen wedijverend
in 't groot ; ze schallen en luien bij wapperende lichten, smalen en tarten tegen elkaar
in, wie toch het meest het publiek zal behagen.
Zes,... acht,... tien geeft-ie voor 'n dubbeltje, om
voor -de zondag mee naar huis te dragen en 'n
aanstekertje op de koop toe, piekfijn. Nooit zag
ze zooiets voor .deze!
Meer naar achteren staan ze die het kalmer
aanleggen en ook hun doel weten te bereiken. Die
zeggen : je mot ze eerst proeve' en altoos kom je
weerom, ik sta thier niet voor vandaag, vind
al sedert jaar en dag mijn nering... laat
andere maar schreeuwe. Wie bij mij koope, dat
benne de nette mense, en daarop leg ik het toe,
de rest is larie!
Dichter onder Sint Antheunis waggelen en
wiebelen bij hun stalletjes de dikke vrouwen met
kant, met restanten van het stuk gesneden op
maat om er rokken, om er ke'stuums van te
maken ; ook sjitse dekens en neteldoeksche gordijnen en fijne ketoene en wollene stoffen. Er
naast hangen geduldig de duffelsche jassen,
engelsch-leeren broeken ; en ook sjieke demisaisonnetjes in de gauwte in elkaar gesmeten,
toch mooi voor de pas, 'doch nauw moet je dan
niet kijken.
In een andere rij brokt een voile wagers met
hoeden. Zoek ze uit, wek ze uit, ze zijn te geef !
Voor twee kwartjes heb je er een, als nieuw

VAN HULZEN

233

uit de ‘winkel. En sChoenen, zorgvol gelapt, en
anderen met een verborgen breukje zijn er to
passen naar je voet, schoon ieder wel kent zoowat zijn maat... voor een daalder ben je de man.
In het midden van een rij siofelt de uitstalling van liedjes en zangen, de vuilbevingerde
papieren onder 'n lijntje gescheerd voor het
wegwaaien. Zoek ze maar uit, een cent zijnne
ze maar, zingt de .oude jodin. Ze benne van tierelom-liere en van de vroolijke snuiter, en van de
koloniaal en z'n lief, en ook van de zwa...luw, die
daar zoo eenzaam,...zoo hoog in de luch...vlieg...
Aan het stillere eind scherft aardewerk en
glas, in alle maten en vormen, van fijn en van
grof. Daarnaast blikkert keukengerei, boenders
en scoffers, email pannen, potten met een schilfertje en huishoudelijke dingen. Weer volgen er
kraampjes met zuur, eieren en lever.
In de donkere hoek, bij de Koningstraat, daar

komt men het laatst ; alle drukte gaat immers
uit naar d'andre kant, naar Zeedijk, de weg die
voert naar Jordaan en Haarlemmerpoort. _In
koppels staan achter de St. Antheunis-Waag de
handwagens, beladen met paars-rooie en blommige witte kool, met struiken andijvie, sappige
bieten en Brusselsche spruit.
Ddar schorren ook de meiden met mosselen, de
damp van het kokende water slaat over hoar
roodgezwollen knuisten in de opgezette tronies.
In azijn met peper, al klaar gezet voor de klanten, worden ze grif verorberd, glijden ze door
de gulzige kelen.
Tegen de vischmarkt, de groove hekken met
de roestige spijlers gesloten, zijn de vrouwen

234

VAN HULZEN

met schelvisch en schol ; je ruikt het dadelijk.
Onder het licht van Zeedijk zitten die vrouwen
gebukt, glim-vet de gezichten, met dikke handen en vragerige oogen, de mond kweeig : mot
uwes ook een lekkere moot? Al is de week
voorbij, op zaterdagavond en zondagmorgen
valt er nog altijd wat te maken. Het werkvolk
houdt van wat hartigs, heeft meer aan een groot
brok uit de zee dan aan zoo'n vellig stukje taai
van de slager.
Overdag wordt er ook gemarkt, doch dan is het
er heelwat rustiger. De vrouwen met visch, de
j ordaners met witte en roode kool, de fabriekanten van sigaren, de elektriek, de tentjes met
kaas enzoovoort, zoeken het elders op kermissen,
jaarmarkten of hebben hun vaste stee op hoeken
van straatjes en stegen. Alleen zaterdagsavonds
bezetten ze de plaatsen van de Nieuwmarkters,
die, evenals vroeger de poorters, een vast recht
hebben, zoodat geen zaterdagavond-man er op
weeksche dagen kan komen. Elke morgen brengen de kooplui hun boeltje er heen en elke avond
pakken ze het weer in, idoch na Sjabbes, als er
voor hen toch geen mazzele brooge valt te maken,
laten ze 't aan die anderen over.
Bijna zoovele jaren als ze zelf tellen, staan ze
er te markten onder de grijze St. Antheunis ;
en ze kennen die oude poort en de geheele buurt
als hun eigen bouwvallig huis. Van vader op
zoon zijn ze er gekomen, hebben er gedroomd
van hun kalle, gekend hun blijheid en hun zorgen, en ook hun kinderen opgeleid in hetzelfde
bedrijf. Bij hel-felle zon en triestende nevel, in
sijpelende regen en vlagende wind stonden ze

VAN HULZEN

235

er, zich veilig voelend op de vaste plek, onder
de beschuttende Waag, waar zoovele jaren de
van koper iglimmende brandweer — de trots
van Amsterdam — zoo nijverig huisde, en je
de mannen altijd aan het poetsen zag, toch
gereed bij 't eerst alarm de hooge wagens te
beklimmen, te jagen met brieschende paarden,
felluidende de bel, naar de bedreigde buurt.
Na het uitbreiden der stad en het nemen van
nog grootere voorzorgen bleek het gebouw aan
't eind te klein, zoodat de Brandweer werd verplaatst. De oude burcht, netjes opgeknapt en
keurig in de verf igezet, ,doet nu dienst tot
archief van de stad. Wat een verschil: vroeger
al .dit lawaai, het hitsig bedrijf ; nu de stilte, de
geslotenheid van de man die over de stadspapieren waakt! Wel viel het luidruchtige meer in
hun oostersche aard, doch de stille onwrikbaarheid van de St. Antheunis geeft zoo'n echt besef
van zekerheid, iets dat niet vervaagt.
Eens — jaren geleden — werden ze hier
bedreigd, en zelfs verjaagd. 't Was toen de
tramlijn langs de markt moest worden gelegd.
Te klein, dacht men, zou zijn de plaats ; te
groot het gevaar. Op de Houtmarkt zouden ze
voortaan staan. Maar o wee, daar tochtte het
zóó, bleek het ongewoon, geen koopers lieten
zich er zien. Hun gejammer werd wel zeer •groot,
hun flood haast niet te overkomen. Ze voelden
zich uit hun veilige hoek, hun paradijs verdreven, overgeleverd aan tocht en wind ; afgestorven leek .hun ziel, hun lichaarn ook. De jammerklachten stegen ten hemel.
Toen stond er een man op in Amstel's Raad,
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een man uit het yolk, die kon gevoelen wat zij
voelden, en die het brood en 't bestaan van de
poovren stelde boven het stadsbemoei. En andere
Amstelaren, hechtend aan traditie en historie,
die maar noode het oude Amsterdam zagen
wijzigen, vielen bij, steunden het verweer der
verdreven markters. Zoo kwam de Raad op zijn
besluit en de kooplui op de eeuwenoude plek
terug. Een ieder kromp zijn plaatsje in, zoodat
de tram, zij het met veel gebel, zonder ,gevaar
er langs kon buigen.
Dankbaar herdenken ze de man, die hun wee
ter harte nam ; ze kunnen nu op de vertrouwde
plek weer lachen, weenen, kwallen, kibbelen
onder het verkoopen, leven hun eigen bestaan,
zooals dat door de eeuwen ontstond, als in hun
bloed opgenomen.
De oude markt, al heet het al sedert honderden jaren „Nieuwe Markt", ten bewijze, dat er
nog een oudere is geweest, heeft dan terug zijn
bekende bewoners ; 't is alsof ze er nooit zijn
weggeweest.

En opnieuw wrakt er thans dooreen : kasten
met Brie pooten, de vierde los er onder geschoven, kreupele ledikanten, bijgelapt, het ijzer verroest of verveloos. Stoelen en tafels in valschelijk blinken van versche vernis, nieuwkoop van
kralen en rommel van snuisters. Blikwerk, oud
koper en dingen van tin, schaniieren en katrollen, spijkers en schroefoogen, stangen en bouten, alles door elkaar, zoo maar op de grond.
Over stokschragen hangen de kleeren voor
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mans en voor jongens, so.ms ook liggen ze over
lage tafels uitgespreid. Op de losse schragen de
sjitsen, de tulen, ,de stoffen. Op een hoop ge,
worpen wollen doeken, voor vrouwen, kleinere
voor de kinderen, om ieder uit te laten zoeken
naar z'n gading. In 'de tenten de lintel} en
kanten in doozen, en mutsen en strikken ; en
hoedjes aan riggels.
De kooplustigen weten op 'n haar waar alles
te vinden, en de kooplui zien al aan . de neuzen
wat moeder de vrouw, wat het meisje-op-trouwen of vader komt zoeken. Ze bieden lokkerig
het halfsleet voor 'n prikje, het ongeregel&goed
tegen de helft van winkelprijs en ze komen er
nog goed mee uit. Gaaf en oud, gloednieuw en
verlegen, , dat gaat door elkaar!
— Wat heb ik een drukke klanten! smaalt
smoezige Saar en ze doorpluist haar spullen.
Ze hebben geen cent de makke! gekt een
ander, schouderwringend achter zijn waar.
De koopers laten zich niet afschrikken ; ze
blijven bedaard. Met loven en bieden, 'n halfstuivertje eraf en weer wat er bij, raakt men
akkoord. Treuzelend of vlot van de hand, de
markt blijft ordelijk en kant, hoewel niet vrij
van sneer. Gewoonte, zonder schreeuw of armscharmaai, rechtaf op het doe': men is er
immers goedkoop uit!
Doch zaterdagsavonds verandert het aspekt,
dan heerscht weer de volte en het lawaai, laait
er het licht en waait er het stof. Dan zijn er de
kooplui met kaas, met mosselen en zuur, en
sigaren ; en walmen de lampen, vuren de flambouwen, kledderen ze er onder het zwalpend ge-
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zwatel, onder gilgeschreeuw, karregeratel dan
sparkelen de spattende vonken van toortsen,
fakkels, en wazen, razen heel d'omtrek in 'brand.
En markt en Sint Antheunis, het koopende
yolk en ‘de leurders, weerkaatsend in het grachtende water, is dan weer 'n beeldsel van vroegere
tijden. Overblijfsel van wat voor eeuwen bestond, ten deele vergaan, voor een ander deel
herrezen in de gemodernizeerd'e bazars en
warenhuizen, waar, hoewel grootsteedscher, achter de groote spiegelruiten immers dezelfde
soort handel wordt gedreven.

Uit

Trilbeelden I, (gewijzigd) uitg, C, A, J, v, Dishoeck.

HET ECHTPAAR
KLOOS—REYNEKE VAN STUWE

WILLEM JOHAN THEODOOR KLOOS
werd 6 Mei 1859 to Amsterdam geboren, waar hij o, a,
zijn opleiding genoot aan de H, B. S, met 5-jarigen cursus,
welke school hij in 1877 met eind-diploma verliet, In
1884 verwierf hij den candidaatsrang in de klassieke letteren,
Tezamen met Vosmaer, bezorgde hij in 1882 een uitgave der Gedichten van Jacques Perk, die in 1917 den

14en druk heeft beleefd, Hij schreef: „Verzen", 3 deelen,
„Nieuwere Literatuurgeschiedenis", 8 ,deelen (van welke de
laatste 3 onder den hoofdtitel „Letterkundige Inzichten en
Vergezichten"), Deze reeks zal geregeld worden voortgezet, „Jacques Perk, een studie, 1909"; „Een Daad van
eenvoudige Rechtvaardigheid, (Studies over onze 18e eeuwsche ,Dichters) 1909." „Heinrich Heine als Dichter, Studie
met Bloemlezing, 1906, " „Bloemlezing uit Bilderdijk, met
studie (W. B,) 2e druk," „Bloemlezing uit Feith (W. B)."
Een vertaling van Thomas a Kempis' „Navolging" met studie,
3e idruk 1914) (W. B.), Verder een vertaling van Rostand
„Cyrano De Bergerac," en van Wagner's „Ring van den
Neveling, 4 deelen." „Sophocles' Antigone, vertaald 1918."
In bewerking een studie over Euripides met vertaling van
diens „Alkestis" voor de W, B,
Willem Kloos is een der voornaamste leiders der beweging, die omstreeks 1880 'onze letterkunde op nieuwe
banen voerde, en een der oprichters van het tijdschrift
„De Nieuwe Gids", welks naam aan die literaire herleving
onafscheidelijk verbonden is, en waarvan hij, sinds het
eerste begin (1885) onafgebroken redacteur-secretaris is
geweest, In 1900 trad Kloos in het huwelijk met
JEANNE REYNEKE VAN STUWE,
(geb, 1874), schrijfster van realistische psychologische
romans, (Van den cyclus „Zijden en Keerzijden" die in
1905 met „Huize ter Aar" begon, zijn (1917) dertien deelen
verschenen, In „Bloeiende Oleanders" komen, van de hand
van. een aantal letterkundigen, beoordeelingen van haar
werk voor), Verder van het drama „Judith" en drie bundels „Verzen",
In de serie „Nieuwe Romans" werd haar Haagsche
roman „IJdelheid der IJdelheden" opgenomen,

WILLEM KLO OS

VERZEN
I
Laat alien van mij weggaan, want ik treed
Mijn Liefste tegen, die, met zachte schreden,
Omstuwd door teere en gratie-volle beden,
Wier dartel zwieren om haar hoofd zich
breedt,
Aanzweven komt, om me al haar heimlijk leed,
Al wat zij heeft gedroomd of stil gestreden,
Al wat zij heeft gehoopt of schuw gemeden,
Te fluistren zachtjes aan mijn hoofd, dat weet...
En 'k zal mijn sterkende gedachten breiden,
Alsof er vleugelen der liefde gaan
Over de lokken, die al glanzend glij den,
Liggend zoo rustig, waar mijn schoudren
staan...
Maar 't allerliefste, wat ik weet to zeggen,
Zal ik als bloemen in haar hand] es leggen !...
1899

Zelfkeur II

16
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II
De ontroering, die mij aanvaart, als, diepopen,
Uw oog mij toelacht, klaar als zonneschijn,
Voel 'k als muziek, die, klank op klank, geloopen
Te mijwaart komt, diep uit uw zielezijn...
0, door lichtweelde voel 'k mij lief omdropen,
Zooals 't ons zwervend kan to moede zijn,
Als plots een heldre zonnestraal geslopen
Komt door 't stroef lommer van een woudravijn...
De weg is mul wel, en de doornen steken...
0, menschetongen zijn als raspen hard,
Wen zij vermeende grieven willen wreken !...
Doch 'k luister teer naar 't kloppen van uw hart,
En 't vreemde leven doet mij niet meer
vreezen,
Als 'k in uw oog maar trouwen troost mag
lezen !
1902
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III
Wat waar dees aard geworden, zonder zon?
En wat waar ik, Lief ! zonder U, die, even
Met vroolke diepte in de oogen me aanziend,
't leven
Mij hebt gemaakt begeerenswaard? 0, kon
'k U zeggen, hoe gij zijt ide zuivre bron,
Waaruit ik steeds, sinds gij me uw Zelf woudt
geven,
Lesch mijnen dorst naar menschlijkheid, wier
streven
Ik dacht, dat in mijzelf bestaan slechts kon !
Het flinke en ware, die, sinds 't eerste denken,
Ik voelde als mijner Moeder erfgeschenken,
Die 'k mocht bewaren als mijn eelste leen,

Die zag 'k, van uit der wereld wisslend
vloeien,
In uw klare oogen plots mij tegengloeien... •
'k Vloog naar u toe, en riep : „Dus zijn wij
een !"
1904
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God denkt niet, weet niet, ziet niet. Zelfgepijnd,
Wil Hij en werkt gestadig, om te koelen
Het gloeiende versmachten, dat blijft woelen
Diep in Hem naar een daad, die overschijnt.
In grootheid al wat is: vast-klaar omlijnd
Wil Zijn Bewustheid warden. Zijn diepst doelen
Is om niet langer slechts Zichzelf te vOelen,
Is om Zichzelf te zien, op 't heerlijk eind.
God breidt zich eindloos, als de aleerste Dader
Achter al ziele,' en als 'k mij vroomlijk buk
Neder voor U, mijn hemelsch, aardsch Geluk,
Kom ik dus de' Oorsprong aller levens nader
En 't eeuwge Raadsel, waar 'k weer in verdwijn,
Als 's levens spel ten einde is met zijn schijn.
1906

JEANNE KLOOS—REYNEKE VAN STUWE

JUDAS
I
Het bonkig hoofd omward van ruw-zwart haar,
Waar woest en vast zijn vingren zich in wringen,
Verwilderd als door schrikbre, onzichtbre dingen,
Ligt Judas, krimpen:d, siddrend, op zijni baar
Van aarde en bladeren... Hij steunt : hem
dwingen
Vreemd-wreede machten, in gesperd gestaar,
Onafgewend zijn blik te richten naar
Den kleinen hoop van blanke zilverlingen.
Hij is er heen gewankeld straks, en nam
Ze om weg te werpen in zijn beide handen, —
Maar, wee ! als wit-gegloeid metaal verbrandden
Zij zijne palmen, in een kalme vlam...
Wild-gillend wierp hij 't vloekbaar geld te
gronde,
En kroop, dof-kreunencl, tastend naar zijn
sponde.
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II
„Mijn God ! mijn God ! hoe hebt gij mij verslagen !"
Zoo weent hij weer, in wrokkend zelf-beklag,
En bonst zich op zijn borst in slag op slag,
En schreeuwt en smeekt, en laat niet of van
klagen.
„Nog zie ik om Zijn mond den zachten lach
Van stillen vrede en goddlijk welbehagen,
Toen Hij, de Christus, 't kruis werd afgedra-

gen...

Ik zag... ik zag... o, wee mij, dat ik zag!..."

Zijn oog spat vuur, als 't flitsen van een dolk,
En wijl zich wijd zijn rekkende armen breiden,
Roept hij, zijn blik naar 't blinkend geld gewend :
„Aanhoor mij, Aarde ! Aanhoor mij, o, mijn
Volk !
Zoo Hij, de Gods-zoon, grOot is door Zijn lijden,
Zoo ben ik, Judas, groot door mijn ellend !..."

geboren te 's-Hertogenbosch, 19 Januari 1879, woonde van
haar vroegste jeugd te Maastricht, en schreef sinds 1900
literaire bijdragen, vooral voor Van onzen Tijd en den
Beiaard, strevend naar een weder-opbloei van Katholieke
literatuur.
In 1912 verscheen van haar De witte Burcht, zeven verhalen uit haar eerste periode, zooals ook de novellen Het
Hoke en De Toren van Neekum, en de gedichten uit haar

bundel De Wegen. Romantisch en mystiek, ook in haar
latere Sproken en Legenden, ontwikkelde zich ,haar werk
tot meer realiteit in den Limburgschen roman, (De Moeder, 1917; De Andere, 1919), terwijl de legenden groeiden
tot den historischen roman, (De Wilde Jager, 1918), Naast
de bewerking der middeleeuwsche Servatius-legende van
Hendrik van Veldeke, staat in haar overgangsperiode de
vertaling van Flaubert's Trois Contes.
Begin 1919 is zij gehuwd met den Limburgschen dichter
en tooneelschrijver Felix Ruffen, en woont op den Snijdersberg to Geulle,
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RIDDER RUPERT'S BLIJDSCHAPPEN
UIT : SPROKEN EN LEGENDEN
IJ was een edelknaap aan 's Konings
hof, en wel droeg hij in zijn hart een
groote liefde tot Maria de maagd en
Moeder Gods, maar ook hield hij van
spelen veel, en even lief als 't hem
was te vertoeven in 's Konings burcht-kapel biddend bij het beeld onzer Vrouwe, was 't hem lief
in den boomgaard under de andere edelknapen
bij het wed'spel met bal of werpschicht of met
de lichte houten lansen.
Zat 'hij, zooals hij dikwijls placht, geknield
aan onzer Vrouwe voeten en hoorde hij de
luide stemmen der knapen uit den boomgaard
tot die stilte doorklinken, dan had hij daarbinnen geen rust meer. Tot hij met een verlegen
lach zeide : „Nu moet ik heengaan, hoe graag
ik ook bleve, want men roept mij buiten al te
dringend." Dan boog hij hoofd en knie als in de
troonzaal voor 's Konings gemalinne, en hij ging
spelen in 'den boomgaard.
Maar ook gebeurde het meermalen dat hij,
buiten spelend en luide meejuichend in de
vreugd der knapen, ineens een zoete stem meende te hooren die hem riep. Dan had hij daarbuiten geen rust meer. Tot hij met een verlegen
lach aan zijn speelmakkers zeide : „Nu moet ik
heengaan, hoe graag ik ook bleve, want men
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roept mij binnen al te dringend." En knielend
voor het beeld onzer Vrouwe bleef hij bidden,
tot hij haar glimlach als een glans over zich
heen voelde schijnen.
Zoo dan was spelen hem blijdschap en bidden
hem blijdschap, zonderdat hij wist of spelen
hem meer verblijdde dan bidden, of bidden meer
dan spelen. Dies kon hij nooit weten of hij een
ridder wilde worden of een monnik, hoeveel
hij hierover ook nadacht. En hoe hij ook bad
tot onze Vrouwe, ze deed hem nooit het minste
teeken.
Zoo bleef hij weifelen, en de tijd ging voorbij.
Rupert was reeds van edelknaap een schildknaap geworden en droeg zijns heeren lans, hem
volgend waar hij toog en geen oogwenk wijkend
van zijn zijde, slagen opvangend en slagen afwerend, steeds reede met hulp en nieuwe
wapenen.
Totdat hij de eigen wapenen ontving en den
ridderslag. Toen meende Rupert zijn levensroeping wel geheel te vervullen door een vroom
ridder te zijn in dienst des Konings. Want was
het niet de grootste blijidschap voor zijn hart
wapengekletter te hooren en vonken te zien
springen uit staal dat schaardt op staal?
Onverwinbaar was Rupert in den strijd, en
heerschte er vrede in 's Konings land, dan klonk
Rupert's naam als een jubel over de tornooivelden, want geen ook claar onverwinbaar als
hij. Ridder Rupert was 'a Konings sterkste held.
Maar Maria 'de zoete maagd en moeder Gods
was hij nimmer vergeten. Droeg hij niet haar
teeken in zijn blazoen : de Roze van mysterie,
rood op zilveren veld?
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Eens toen ridder Rupert weer, door zijn knape
gevolgd, in voile rusting op zijn hoog paard naar
's Konings tornooi toog, kwam hij door de stad
langs de kerk van Sint-Franciscus' minderbroeders gereden, juist toen daar in den toren een
kleine klok klepte ten teeken dat de Mis zou
beginnen.
„Ten teeken dat ik moet afstijgen en Mis
hooren," dacht ridder Rupert en hij steeg af,
gaf paard, schild en glavie in de hoede van den
knaap en trad in zijn glanzend harnas die kerk
binnen.
Het was een kerk met spitse bogen en met
vensters vol bloemenkleur. Het hoogaltaar lag
er in een haag van pijlers en koperen hekken,
en rond dit hoogaltaar liep de zuilengang, wier
bogen de poorten waren tot zeven transkapellen
alle gewijd aan de Moeder Gods en aan de zeven
blijdschappen die haar op aarde geschiedden.
Ridder Rupert knielde in de eerste der kapellen en Mis hoorend was hij indachtig, hoe de
Engel Gods de zoete Maagd geboodschapt heeft,
en zijn hart was blij in den morgen.
Maar na 'Mis en zegening uittredend om heen
te gaan, hoorde hij eens monniks stem in de
andere transkapel „confiteor" bidden, en ook
daar knielde hij neer, en Mis hoorend was hij
indachtig Maria's blijdschap te Bethlehem in
den stal, toen de Zoon Gods in Kerstnacht geboren werd. En in ridder Rupert's hart was
vrede en een zoete verheuging om Maria's
vreugd en Gods glorie.
Maar uittredend om heen te gaan 'hoorde hij
opnieuw „confiteor", en hij ging ook bij het
derde altaar Mis hooren, Maria's blijdschap in-
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dachtig, toen de drie Koningen door de ster geleid
uit verre landen kwamen met de heilige offeranden. En ridder Rupert's oogen lachten stil, omdat hij Maria's glimlach zag als een teederen
schijn over dien wierook, die mirre en dat
goud.
Maar na die derde Mis, riep hem ten vierden
male „confiteor," en wederom bad hij Kyrie en
Gloria en Sanctus mede en alle andere schoone
woorden van Gods geheimenissen, gedenkend
Maria's blijdschap, toen ze haar lieven Zoon in
den tempel vond, tusschen de leeraren in alwijsheid sprekend van wat Zijns Vaders is.
En heel blij was ridder Rupert ook binnen de
naaste kapel door eens monniks „confiteor" geroepen te worden, om die vijfde Mis hoorend,
indachtig te kunnen zijn Maria's allergrootste
blijdschap ten derden dage na haar Zoons
bitter lijden, toen Hij verrezen is uit het graf.
Daar geleek het ridder Rupert of hij verre
koren, waarin hij zelf meezong, „Alleluja" hoorde zingen.
Maar ook ten zesden male riep hem een stem
en hoorde hij Mis, en waar hij neerzat op de
altaartrede de gevouwen handen geheven voor
het hart, meende hij zelf een der jongeren te
zijn, op den Sinxendag geschaard rondom onze
Vrouwe. Want hoorde hij niet, zich verblijdend
in hare blijdschap, het gedruisch van den voorbijgaanden wind en voelde ook hij niet de tong
van vuur brandend boven zijn voorhoofd?
Vervuld nog van die vreugde mocht hij toetreden ook tot het zevende altaar en weerom Mis
hoorend indachtig zijn, hoe de Roze van mysterie in 's hemels hof is opgenomen om daar te
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bloeien, opdat de zoetheid harer roke en de
glans harer bladen tiid en eeuwigheid vervullen zouden en de ziel aller stervelingen, zooals de
ziel van, hem, Rupert, haar ootmoedigen ,dienaar.
Zoo nog biddend verliet Rupert de kerk en
trad in den dag.
Daar stonden de knape en ridder Rupert's
paard ongeduldig te wachten, want veel tijd was
voorbijgegaan. Het paard stampvoette en
schudde den kop, ,dat de zilveren halsbellen rinkelden en de roode pluimbossen woeien.
In schrik bedacht ridder Rupert het tornooi,
waar ieder hem verbeidde, vergeten te zijn.
Met ,een snellen sprong zat hij in 't zadel en
reeds reed hij in gestrekten draf naar het krijt
buiten , de stadspoort.
Daar hoorde hij luid geschal van klaroenen en
een jubel overgroot, en bij de hamei zijn paard
inhoudend, zag hij hoe het roode rozen regende
over een ridder die het strij . dperk rondreed, met
zijn glavie ide edelvrouwen op de galerijen
groetend.
„Heil Rupert ! Heil Rupert den sterken Held!"
Herauten riepen, de Koning op zijn troonstoel
riep, de vrouwen riepen, al het yolk riep.
En ridder Rupert te paard stilstaande voor
de hamei, zag den zegevierenden ridder die daarbinnen rondreed, geheel aan hem gelijk, in een
rusting van zilver zooals de zijne, voerend op
den beukelaar zooals den zijnen dezelfde roode
Raze op zilveren veld, .dragend zijn glavie, dragend zijn helm, gezeten op een paard geheel
geharnast als zijn paard en dat droeg dezelfde
ketens van zilveren bellen om den hals, dezelfde
roode pluimbossen op kop en staart, en dezelfde
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Rozen van rood geweven in de hoeken van hetzelfde witte schabrak.
Zoo zag ridder Rupert zich-zelven daarbinnen
rondrij den onder den regen der roode rozen, terwijl hij roerloos van verwondering zelf buiten
stond, door niemand gezien.
Maar wel de wonderbare ridder Rupert scheen
den waren ridder Rupert gezien te hebben, want
hem voorbijrijdend, sloeg hij het vizier op en
sprak :
„God groet u, Rupert mijn ridded Zeven Missen hebt ge gehoord zonder opzien of zonder
verstrooiing, en ge zijt blij geweest in mijn
blijdschappen. Zeven lansstooten heb ik gegeyen zonder vallen of kanceleeren, en ik ben blij
geweest in die blijdschappen van u!"
En dat was een zoo zoete stem die hem toesprak, en dat waren zoo zachte oogen die hem
aanzagen, en dat gelaat was zoo blank en teeder
en geleek geheel op het gelaat onzer Vrouwe in
's Konings burchtkapel.
Rupert was van zijn paard gesprongen en
wilde dien wonderbaren ridder te voet vallen in
schroom en eerbiedigheid, maar daar kwam een
groot licht en veel verre stemmen hieven te zingen aan „Gloria".
Een geur van roode rozen bleef daar zweven,
maar de wonderbare ridder was voor Rupert's
oogen weg.
En toen de herauten, de Koning op zijn troonstoel, de edelvrouwen alle en het vele yolk, ridder Rupert den sterken held daar ineenmaal bij
den ingang naast zijn brieschend en stampvoetend paard geknield zagen liggen in het stof,
kwamen ze toeloopen in groote verwondering.
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Daar sprak Rupert hun stamelend van wat er
gebeurd was, maar eer iemand dit goed had verstaan, zat ridder Rupert alweer in 't zadel, en
hij zei tot die alien met een verlegen lach : „Nu
moet ik heengaan, hoe graag ik ook Neve, want
men roept mij Binder al to dringend."
Toen zwegen alien eerbiedig stil en lieten
Rupert gaan, maar niemand wist waarheen.
Want heel alleen was Rupert, toen hij in
's Konings burchtkapel voor het beeld onzer
Vrouwe knielde en haar zeide :
„Nu zullen voortaan, bij Gods behagen, uw
blijdschappen en mijn blijdschappen eerie blijdschap zijn voor immer en eeuwig."
Hij legde daar zijn zwaard, zijn glavie, zijn
helm en halsberg, en het schild met de Roze van
mysterie, aan onzer Vrouwe voeten neer.
En is een monnik geworden in der minderbroeders klooster.
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FRAGMENT UIT : DE MOEDER
A haar vluchtig ontbijt veegt Moeder
Severiens de kruimels in haar hand en
strooit die door de open achterdeur
op 't plaatsje. Dan staat ze zorgzaam
de verkreukte zij den keelbanden van
haar hoed over d'r vinger glad to rollen en herstrikt ze zoo breed en recht mogelijk. En haar
paternoster nemend treedt ze 't huis uit. Ze gaat
dadelijk op het midden van den weg loopen, en
haar oogen zoeken even waar toch al die vogels
zitten. De lichte morgen is doortinteld van hun
gefluit.
Nu de weg tusschen de struikige bermen komt
— sleedoorns staan er in bloei en daartusschen
jonge berken met hun eerste blaadj es — zijn er
merels die 't helle gekwetter van vinken, meezen
en musschen met haar dieper slag overstemmen.
Ja — ze zal van den aanvang tot het einde
bidden. Niet denken aan Barbe en hoe 't zijn
zal. 't Moet op het goede oogenblik maar recht
uit het hart. God zal haar helpen !
Ze neemt den holleweg der Pinksterprocessie.
Maar een eindweegs over de spoorlijn moet ze
links het veldpad inslaan, dat langzaam klimmend door dor-geklonterd braakland naar 't gebosch voert. Daar ligt de weg breed open onder
nog lommerlooze beuken en eiken. Tusschen de
stammen is laag hout met lichtend-groene
wemelblaadj es ; op open plekken donkere stapels
takkenbossen, of de grond is er paars-bruin van
wak overjaarsch loof. Maar ook zijn er perken
met prilgroen gras vol sleutelbloemen, knoppen
nog zwaar van dauw en slaap. De goudnevelende
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lichtbundels, die schuinneer het bosch doorbeven, vinden daar als een klaarder weerschijn.
Nu 'de weg tusschen hooger bermen groeft, sterrelt daar maagdenpalm en zijn er de viooltjes
met de hand te streelen. Ze kan niet nalaten
even 'n paar van die kruivige bloemekes te plukken, Wier geur haar omwaart met verre herinneringen. Zoo in de eene hand de dauwige viooltjes en in de andere haren paternoster, dien ze
staag prevelend tusschen de vingers schuift,
komt ze uit het bosch op de heuvelvlakte.
Ineens staat ze voor den wijd-om wazenden
zonnenevel, ,dien ze kan inademen, dien ze als
koelte over voorhoofd en handen voelt. Tegelijk
met dat licht vermeestert haar de stilte. Er is
nergens een gerucht in . dezen schijn, evenmin
als ergens tastbare vorm of vastheid. Ze moet
voortgaan, niet toegeven aan den vreemden
angst, die met stilte en licht haar tegen 't hart
dringt als ‘om haar terug te duwen. Ze wil immers heel den weg over geen oogwenk stilstaan,
of lets bezinnen van wat komen met.
Voor haar voeten ligt het karrepad. Ze kijkt
op de verbluisterde aardklonters en de grove
grijze kiezelsteenen neer en blijft over , dat brokkelig midden tusschen . de , diepe wagensporen met
gebukt hoofd voortloopen. Waar eindelijk het
pad vanuit dor heigras en 'doornige bramen
mondt in een beukendreef, ziet ze zoekend op.
Maar links langs de boomgaardhaag van het
heerenhuis, ,dat grijs achter , de bloeiende kerseboomen ligt, begint de veldweg .opnieuw. En nu
daalt het naar de Sprankdaeler kloof. Daar staat
het vol peppels in hun rood-bruinen bloei, en te
weerszijden zijn de hellingen ruig van bosch.
Zelfkeur II
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In de laagte slingert het smal voetpad met de
Sprank tusschen de stammen door. 't Water lijkt
een vlietend blauwe glans. De morgenhemel spiegelt erin, want die is nu niet meer in 't eigen
licht verneveld. Alleen naar den rand der heuvels
donst nog een vaag misten door de takken.
Nu komt ze door Sprankdael, zeven leemen
huizen, en in de bidkapel van mergel een Moeder-Gods tusschen twee vazen met papieren rozemeien. Achter de kapel om verwijdt zich de
Sprank tot een waddigen weiplas, waaruit hij
weer door vele elkaar vangende stroompjes en
kronkels naar een kiezelige bedding tot een
breeder beek samenvloeit... Uit een der scheeve
schouwen waart witte rook op en doet de besloten dalkom wintersch ruiken naar brand van
vochtig takkenhout. Kippen kakelen om... Uit
een krottig hondenhok springt een vaal-bruine
hond aan z'n touw, om haar heesch huilend aan
te blaffen. 'n Vrouw komt met haar klein kind
op den arm aan de huisdeur, uit 'n schuurtje
een meisje met emmers aan een juk. Ze zeggen
verwonderd goeden dag. „Ben ik de eerste die
hier na den winter voorbijgaat?" denkt moeder
Severiens.
Maar in den holleweg hier wordt het weer stil
en leeg. 't Is er steil en door de geulen en losgewoelde kiezels bijna geen verderkomen. Gelukkig is hier en daar 'n endweegs gras opzij of 'n
dorre vlierstruik om zich aan vast te grijpen.
Bij 't houten kruis, dat even verweerd als de
twee beschuttende knotwilgen, aan den bergrand staat, moet ze nu wel rusten. Haar adem is
weg en heel haar lichaam in siddering. Ze zit
met gesloten oogen ineengezonken op het kniel-
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bankje, weet zelf niet hoelang. Maar als ze weer
opziet, is ze aldoor nog Onzevaders aan 't prevelen. Er hangt een roestig Christusbeeld op het
kruis en een plankje met stuntelige witte letters: „Bid voor de zieren in het vagevuur."
En ze gaat de heuvelvlakte op, die door de
groene yacht van 't laag winterkoren overdekti
onder de hemelstolp als een uitgestorven wereld
ligt. Er zijn alleen deleeuweriken. Eerst bij frden
rand aan de overzij ziet ze dien egger met zijn
groot bruin paard. Kijkend om haar to kennel
roept de man haar goeden-morgen - toe. Ze weet,
dat het een der knechten van Berghof is. Links
de leege haverakker, .die met een zonk der heuvelflank meeduikt, wiid tot ver kreupelhout, —
rechts weiland achter ihooge heining van rasterdraad aan roodgeverfde ijzeren spijlen, daartisschen het gaaf smal grintpad tot den rijweg,
die met breede bochten uit het -Geuldal komt.
Ze moet langs dien zacht-stijgenden rijweg weer
omhoog. Te weerszij den nu Berghofsche weilanden, zinkend en bultend met de glooiingen.
Koeien loopen er tot boven aan den rand, en
lager staan glanzend bruine paarden met de
koppen dicht bijeen. Statig prijken tusschen de
hooge gladde hagen , de zwart-ijzeren hekken met
op elke deur een groote vergulde L door de
spijlen geslingerd.
Maar ze wil niet denken aan dat rijke Berghof ! Al ziet ze 't nu bij de laatste bocht opdagen
met morgenglans over de hooge en lage daken,
met z'n blinde omwanding als een burchtbouw.
Ze wil de beklemming niet voelen, die opnieuw
haar hart komt omprangen. Ze wil bidden. Biddend neemt ze den oprijweg naar de wijd-open
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poort en komt door den schemerigen doorgang
op het binnenplein. De huizingen omsluiten het
aan vier zij den ; de spronk er omheen is breed
en geplaveid als een straat ; in 't midden staan
twee linden, die op 't wijde vlak gedrongen en
laag-getakt lijken. De mestvaalt vooraan links
heeft een hardsteenen omranding. Een pauw
wandelt daar. In 't rond kakelen kippen om een
paar kalkoenen heen. Duiven zitten op de
schuurgoot. Uit z'n groen hok tusschen de
lindestammen springt de bassende hond op. Een
meid komt uit een der zijdeuren, om met haar
zwarte bakplaat vol geknede , deegbrooden het
naaste nispoortje in te gaan.
Moeder Severiens treedt op de !deur van 't
woonhuis toe, dat met den achtergevel naar 't
plein gewend, z'n twee verdiepingen hoog uitblokt boven de stallen en schuren van de zijvleugels. Ze klopt op de grijze deur, en na een
oogenblik wordt die geopend door Leonie.
„Maar ! Gij, tante Mathield !" roept die met haar
goedige grove stem. „Kom binnen. Wat zal moeder opkijken ! In jaar en dag zijt ge niet op
Berghof geweest." Ze is zoo overstelpend met
haar welkom, dat moeder Severiens reeds de
huiskamer is binnengeleid, eer ze 'n woord hoefde te zeggen. „Zie 'ns, wie 'k u breng!" en bij
't doorzonde venster kijken Barbe en Poldien
van haar naaiwerk op. „Mathield, gij !"
In 't midden der hooggezolderde ruime kamer
is moeder Severiens met den paternoster op het
rood-en-zwart gestreept vloerkleed blijven
staan, zoo roerloos en recht, dat Barbe den welkomst-kus maar nalaat. Leonie's handen willen
toch den mantel losknoopen, de hoedebanden los-
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strikken. „Laat maar, kind, ik zal zoolang niet
blijven."
„Komt ge dan om weer te gaan, dien eenen
keer in vijf jaar dat we u hier zien ?" meesmuilt
Barbe, en wat argwanend naar haar opziende :
„Ge zijt veranderd."
„Dud geworden"... verbetert haar zuster verlegen. „En gij allemaal ?" hervindt ze dan haar
wellevendheid, „altijd gezond? alles goed?"
Barbe is meteen bezig met vertelsels over haar
kwalen. Leonie heeft een vierden ,stoel bij de
venstertafel geschoven. Als moeder Severiens
daar onthuis neerzit, maakt Poldien's gluren
haar nog meer overstuur. Ze stopt den paternoster weg, frutselt haar mantelknoopen maar
los. Een zwijgen woekert door de kamer. Leonie
zegt : „'k Ga een tas koffie voor u halen."
Moeder Severiens ziet haar aan. „Danke lief
kind, 't is Vasten en Goedeweek."
„Hoe gaat het in Vlake?" vraagt Barbe veelbeduidend.
„Hoe zou 't gaan? Tila heeft nu twee kinderen,
zooals ge weet."
„En woont bij u in. Maar die van Curvers?"
„Terug naar de stad."
„O zoo! Hebt ge niet geweten wat 'n wrakke
boel dat was? Ge hadt beter dienen te informeeren. Nu zit ge er mee te kijken. Heel dat jong
huishouden bij u in !"
„'t Huis was me toch te leeg."
„Ge hebt me al wat overbracht met uw kinderen... Jules ook al misgegaan"...
„Jules? maar als ge wist hoe die werkt!"
„Werkt !... 't Zal wat zijn... 'n muzikant! En
dat 'n jongen die z'n toekomst voor zich had.
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Neen, Mathield, ik meende dat gij meer zoudt
gemaakt hebben van uw kinderen."
Moeder Severiens staart haar zuster verwonderd aan. Haar hoofd schudt bevend. Ze denkt :
„Hoe kan ze alles ook weten ?... anderen zien
alleen hoe 't vanbuiten is. Maar 't eigenlijke is
anders, veel anders, Goddank"...
„Kom" bezint zich Barbe, „doe nou hoed en
mantel af, Mathield. Blijf bij ons eten. Blijf tot
morgen of zoolang ge wilt."
„Ge zijt wel goed, Barbe. Maar ik kwam u
enkel een dienst vragen."
„Ha zoo !" Er komt een sluwe flikkering in Barbe's oogen. „En wat zal dat zijn,
Mathield?"
„'t Is niet voor mij, Barbe, maar voor de
kinderen. Ge moet me zoolang driehonderd vijfentwintig gulden geven."
'n Schamplachje van Poldien. Dan stilte.
Moeder Severiens staart den bloeienden kerseboomgaard in...
„Mathield, Mathield !" schut Barbe 't hoofd.
„En waarvoor die driehonderd vijfentwintig
gulden ?"
„Driehonderd voor Tita om de achterstallige
huur aan Schijns to betalen. En vijfentwintig
voor Jules, idat hij komen kan met Paschen"
antwoordt moeder Severiens met onbetoonde
radde stem.
„Ha zoo ! Schuld bij Schijns. Da's erg piezierig voor mij. Wat moeten die denken?... En
Jules? Dat die maar uit Vlake wegblijft, waar
hij 't zoo mooi liet liggen !"
Moeder Severiens zit aldoor nog even bewegeloos, alleen komt er nu een schroeiend
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tranenvocht in haar oogen, die schrijnend
rood worden. „'t Is voor de kinderen" mompelt ze.
„Toe moeder !" prevelt Leonie.
„floor 'ns Mathield, van uw kinderen moet ge
me liever niet meer spreken. U wil ik geen verwijten doen. Ge hebt wel genoeg ondervonden,
dat ge vroeger naar wijzeren hadt moeten luisteren. Ilc zou altijd meer medelijden met u gehad hebben, als ge 't u zelf niet hadt aangedaan. Ilc vind het erg, heel erg, dat dit nu 't eind
moet zijn. Maar weet ge wat ik doen zal? Deze
week nog laat ik me tot Vlake rijden bij Schijns.
En zal daar 'ns vragen, wat 't is met die huishuur. Ziet ge, ik wil in den omtrek in geen geval
gezegd hebben, dat die van Berghof hun acme
zuster op straat laten zetten. Daar zijn we hier
te goed voor. Maar voor Tila en Jules? neen,
dat niet. Zulke"...
Moeder Severiens staat zwijgend op en wendt
zich van . de kijkende oogen „Gaat ge nu ineens?" vraagt Barbe ionthutst. De drie volgen
haar. In de gang eerst durft Leonie het pijnlijk
zwijgen te breken : „Weet ge wat, tante
Mathield, als ge toch gaan wilt... ik wandel 'n
eind met u op. Goed? Even boven m'n mantel
halen."
„Dus zooals is afgesproken" refit Barbe zich
nu uit de beklemming. „Bij Schijns zal ik het in
orde maken, Mathield. Ten respecte van onze
ouders zaliger." Ze treuzelen het plein over.
Onder den poortdoorgang stapt de pauw haar
traag vooruit. Poldien drijft hem terug.
Reeds zijn ze midden op den weg, nu Leonie
buiten adem komt aanloopen. Ze staan stil, en
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Mathield neemt Barbe's hand en buigt de lippen
naar haar voorhoofd. — Spreken kan ze niet.
Nu loopt ze naast Leonie te zwijgen, haar hoofd
is voortdurend in die schuddende beving. Ze zijn
op den heuvelweg gekomen. „Tante Mathield"
poogt Leonie haar aandacht te wekken. — „Lief
van u, kind, , dat ge meegaat." — „Maar 't is
toch wezenlijk veel te ver, zoo op een morgen
heen en weer." — „Ik voel zelfs niet, dat ik
geloopen heb" zint moeder Severiens verwonderd.
„Neem mijn arm." Ze doet het. Leonie praat
over den ploeger, die daar nog bezig is, en over
de vroege lente dit jaar. Ze komen tusschen het
winterkoren, en ze zoekt naar de leeuweriken in
de glanslucht. „Nu moet ge omkeeren" noopt
moeder Severiens, „ik wil niet, ,dat ge verder
meegaat." — „Gij moet nog zoo ver." — „Och
ik !" — Leonie draalt met het afscheid, kijkt
verlegen over de eenzame vlakte, dan weer naar
moeder Severiens. Maar tegelijk drukt ze haar
snel het fluweelig taschje in de handen, dat nog
warm is van de omklemming van haar handpalm... „Voor Jules," fluistert ze schichtig,
„moeder thuis verstaat van u en van Jules
niets"...
Eer moeder Severiens tot bezinning komt en
voelt dat het zakje zwaar is van geldstukken,
heeft Leonie met 'n vluchtigen kus zich afgewend. Ze is al te ver. Nu ze omkijkt, roept ze
met de hand door 't licht wuivend : „Goed
thuis !"
Zij klemt Leonie's buideltje met zware rijksdaalders in de hand en loopt met gebukt hoofd
voort, telkens strompelend in haar al te snellen
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stap. Haar lippen bewegen in dof gemompel :
„loch, toch... 'n aalmoes !"
Eerst bij den heuvelrand boven de Sprankdaeler kloof ziet ze op. Ze voelt ineens bij dien
doorgroefden weg de steilte af, niet verder te
kunnen, kijkt om en laat zich op het bankje voor
het kruis neer, schuin aanleunend tegen den
molmigen schorsstam van den linkschen wilg.
Ze schudt het taschje leeg in haar schoot, telt
de tien rijksdaalders en moet den drang weerstaan om ze met 'n huiverend afschudden te
laten neerglij den in 't dor heigras aan haar
voeten. Ze gaart haastig het geld weer 't zakje
in en bergt het onder haar baskien... „'t Is immers de verhooring van het bidden ?... die weerzin van haar is erge ondank... Maar 't is Barbe
d'r schuld... alles door Barbe. Wat zei ze? wat
durfde ze zeggen? M'n kinderen ?... en vroeger
naar wijzeren moeten luisteren ! Dat verwijt tot
het einde toe?... 0 Dolf, is 't waar? Kwam al

dat leed omdat ik u liefhad? maar dan is 't goed;
Dolf. Dan is 't een geluk, een hemelgave... Voor
u dit te dragen... voor u, al zijt ge lang gestorven ...lang gestorven en toch bij mij... aldoor
bij mij"... Het wordt wonderlijk, terwijl ze daar
met gesloten oogen tegen den wilgestam leunt.
Alles verglanst en glijdt weg. Alleen Dolf blijft,
en zij blijft. Ze zijn jong als eens. Zijn voorhoofd buigt naar 't hare.
Nu ze eindelijk uit dit droomen opstaat, voelt
ze weer dat warme licht zooals ze 't dezen
morgen in de kerk voelde. Ze knielt op het bidbankje met de oogen naar het roestig Christusbeeld, en na haar zes Onzevaders voor de geloovige zielen slaat ze nogeens 'n kruis en herbe-
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gint den rozenkrans. 't Is immers een beevaart
die ze doet. Door Barbe was ze 't bijna vergeten, maar nu niet meer, al is het pad bergaf
nog zoo moeielijk, al brandt onder in , de Sprankdaeler kloof de zon ook op haar zwarte kleeren.
Bijen en vliegjes gonzen glanzend om haar heen.
Er zijn 'n paar gele vlinders boven het watertje.
Ze is aan het eerste droeve mysterie : „Jezus in
den hof van Olijven." Ze ziet de Sprankdaeler
kloof en denkt aan Hem en bidt, maar weet toch
tegelijk, hoe ze binnen dit uur nog aan Tila
zal zeggen : „Alles is verhoord", en haar dadelijk den brief aan Jules zal laten schrijven. Zelve
zal ze dit door 't beven niet kunnen. En de brief
moet weg vOOr twee uur, dat de jongen hem
morgen-voormiddag heeft en blij ka p zijn...
„Kom nu" zal ze Tila laten schrijven „kom nu,
want zie Bens wat we u sturen !"
't Ts niet Leonie's geld slat haar zoo zwaar op
het hart weegt. En ook het verdriet niet meer.
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JAC. VAN LOOY

HET BALLETJE GEHAKT
UIT : „ NIEUWE BIJLAGEN"
E weidsche witte keuken was een
roem geworden door al de poets- en
wrijf- en schuurkunst er aan besteed. Onder ide blanke, gepijpte
schoorsteenval blonk de oven, onbevlekt in de vroegte, met zijn gepotloode roosters
en stoofgaten, op al het glazuur zijner tegels
en op het guldene beslag zijner deurtjes en
laden, zwart gelakt. Men kon alsdan van den
marmeren vloer wel eten, wit tot in zijn voegen,
gelijk de vestibule boven was en de gewichtige
withouten dientafel, op een vlondertje gezet, had
dan ook een damastene blankheid in het licht
verkregen, dat door drie grondvensters binnenscheen, stuksgewijze, als in een kript. Over de
slingerkoppen vergleed het van wel- en regenwaterpomp en uit het koper gereedschap blonk
het, vertellend van vonken en vlammen ; uit pannen en tijlen, uit omgekeerde pastei-mallen en
tulband-vormen ; uit korst- en dril-randen, met
vischjes en sterren in haut-relief, overal gehangen. Op de rechtbank, onder twee ramen, viel
het nu en over het dons van kapoen en eend en
kippen en over de koele pels van een haas . en
over zijn vliezige oogen ; over groepjes ooft:
roode calvielen en tomaten ; over bossen wortelen en uien, kooltuilen en wat er aan voortbren-
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selen meer nog lag, ten behoeve van het personeel.
Mevrouw Bombardos was neer komen dalen
in haar sak, die haar teere zwaarlijvigheid sta.tiglijk temperde en met haar vriendelijk
weduwmutsje als in haar witte kapsel verwerkt,
bewoog zij zich met Aaltje de keukenmeid,
makend haar ochtendbeschikkingen. Ze dribbelde op haar oude dansvoetjes, waarmede zij haar
echtgenoot eenmaal in minne had verwonnen en
babbelde onderwijl, gelijk haar dat al meer en
meer, naarmate de generaal toenam in de kunst
van het gebaarlijk zich uitdrukken, tot een gewoonte geworden was. Eenige haarbosjes, op
moesjes opgeschoten en daar gekweekt op zuidelijke wijze, verrieden nog de natuurlijke verve
harer haren, die veel hadden meegemaakt :
vogels hadden vertoond, garven en tuilen en
eenmaal zelfs een zeilend schip met vlag en
wimpel, toen haar gemaal zich met overzeesche
zorgen had bezwaard.
„Het is een groote zegen, Aaltje," praatte zij,
de kapoen zachtkens in de borst en tusschen de
mollige pooten knijpend, „die je moeder to beurt
valt ; de goede ziel ; haar man, je beste vader,
hoewel er wel waren die zegden dat het toen
je vader nog niet was, was zulk een trouw dienaar van ons huffs. Hoeveel jaren heeft hij den
generaal niet gediend als koddebeier. Negentig
jaar, wordt je moeder morgen, zeg je, negentig
jaar, mon coeur, hij zou er ook nog wel wezen
als hij niet die fatale coup op zijn ihoofd had
gekregen. Hoe lang is dat wel geleden? negentig
jaar, besef je het wel, Aaltje, wat dat zegden
wil? Jij wordt ook al grijs."
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„Ja wel zeker, mevrouw," zei Aaltje, eenigszins branderig haar stijf kornet uitkijkend,
„mijn moeder is nog kras, ik ben daarvoor zoo
dankbaar als ik maar bij mogelijkheid kan
wezen."
„Dat moet je ook maar zijn, Aaltje, mijn
ouwe Aal."
„Moeder mankeert het aan niets," zei Aaltje,
ietwat vriendelijker, „ook daarvoor zal ik altijd
dankbaar wezen, mijnheer heeft moeder goed
bedacht."
„Hi, hi, ha !" lachte mevrouw met den lach
van den generaal, „je moet ze maar pensioneeren, dan worden ze honderd jaar. Al ken ik je
moedertje nauwelijks, verheug ik me toch van
ganscher harte met je. Braad maar voor vanmiddag die kapoen. Had Wilhelm geen snip kunnen brengen, in 'den ijskelder hangt wel een
fazant die eetbaar is, geworden, alweer haas, je
krijgt er een gastritus infernalis van, ekskuseer
m'n windje, en de jongemijnheer die juist is met
verlof, onze Mammonis Tien voelt zich enkel bij
soldaten veilig, natimrlijk, wat hebben wij voor
visch? snoek, zeg je? wat is ' er nog meer voor
het mondje? In onze familie zijn het allemaal
goeie eters, je moeder is ook zoo'n goeie eetster ;
je vader had ook een gezonde eetlust, menig kippetje heeft hij verschalkt toen iij nog niet eens
zat onder de plak van den meester. Ik zie hem
daar nog zitten met zijn innemend gezicht en
haneveerenhoed en groene uniform, beenen dat
ie had, het was zoo'n ondeugd die Wissels...
„Dat smaakt, mevrouw de generaal, altijd tot
Uw orders," hij kraakte de dikste beentjes,
tanden, als 'n ihond zoo trouw. Wanneer de gene-
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raal en campagne moest, kon hij gerust gaan,
„ik laat je Wissels," zei de generaal. „Wij moeten menschen hebben," placht de generaal te
zeggen, „die goed kunnen eten, die het sop
om den mond loopt, ik houd niet van nagelbijters, die moeten bij Patakes wezen. Laat het
yolk eten naar hartelust, geef ze ham en worst
en seek, altijd van het varken, vrijdags zoutevisch en 'n stevig hoen in de pot op zon- en
feestdagen ; laat ze toch die beroerde, nieuwerwetsche knollen niet eten, zuigers maak je er
van." Dat zei de generaal, Aaltje, die nooit een
woord te veel zei, nooit als anderen in de rede
viel, jou bedoel ik niet, Aaltje."
„Ja," zei Aaltje, zuinig nog met haar woorden, „mijnheer was goed."
„Is het niet waar, Aaltje?" praatte mevrouw,
wegend al op en neer de eend op haar vingertjes, „o, als hij eens negentig geworden was,
ik moet er niet aan denken. Wij missen hem als
de lieve zon die nu al in geen veertien dagen
voor den dag is gekomen, waar hij verscheen
vervlogen alle nooden en heerschte lath en guile
tevredenheid. Eenmaal heeft hij zich laten bepraten door die zure Patakes en zie me zulk
gespuis eens aan. Het krijgt nog altijd bananen
en pataten, of hoe die knollen heeten mogen, ze
krijgen niets versterkends in den buik en grijpen naar sterken drank en die maakt ze prikkelbaar en aan het murmureeren. 't Is tegennatuurlijk, niet anders als tegennatuurlijk. Ze
streven Johannes den Dooper na, zegt Dominee
Sixos en gaan met geesten om, heb ik van mijn
leven! Neem die soepkippen maar mee voor je
moeder, wij leven niet in de woestijn, waar geen
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haasje een spiertje kan vinden, doe er maar een
goed klontj e boter bij, die magge ze wel hebben ; er vliegen hier geen torren of sprinkhanen,
er vliegen hier fazanten en snippen, die moeten
worden gejaagd, anders zou het er raar gaan
uitzien. Jagers zijn beste menschen, ik heb nog
nooit een treurige jager gezien. De generaal
was in zijn tijd ook een geweldige Nimrod en
was bizonder gesteld op hazengehakt. He, niewaar, Aaltje, menig balletje hebben wij nog
samen ingepakt als ihij trok te velde en wat
schreef ie dan : „zeg tegen Aal, dat het goed
was weer."
„Er staat nog een balletje in de provisiekamer, mevrouw," zei Aaltje, „ik dank u wel
voor moeder."
„Och, gut ja," zuchtte mevrouw, „dat is waar
ook, neem dat ook maar mee, laat het lieve
mensch eens smullen, negentig jaar, mon coeur."
...... Twee dagen later stond Aaltje's moeder
voor haar deurtje naar een buurtje uit te zien
dat bedrijvig den heibezem zwaaide over haar
klinkertjes. De weduwe van den koddebeier had
haar handen rustend langs haar boezelschoot en
stond onwrikbaar als een tronk die stagers dient
voor blok en weder wortel geschoten zou hebben en uitgeloopen was. Haar haar, scheilings
geaaid of met ,een beetje speeksel geplakt en
eerder rossig dan Brij s, was . door een strikmutsje omringd en in het nevellicht dat over
het buitenwijkje zeeg en 't overlangsch, gemeenschappelijk bleekveld kleuren deed met
eeuwig jeugdig groen, was haar hagelwit kapje
het wezenlijke lichtpunt hier en klaterde gelijk
het opgedroogde uitwerpsel eener zoo groote
Zelfkeur II
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jachtvogel als enkel in geraamte nog gevonden
wordt binnen het ingewand der aarde. Doch
moeder Wissels, als gezegd, was eerder dik dan
dun. Op ,eenigen afstand beschouwd was het
zelfs niet duidelijk of al , de schakeeringen in
haar gelaat, hetwelk zij voortdurend , een weinig
nederwaarts hield, bobbels waren of bersten ,
haar eene grijze oog keek evenwel en ondanks
alles waren haar lippen herkenbaar en welberaden. Dus keek zij of het schrobben van haar
buurtje lukte. Deze, zonder muts, die om de
zwoelte aan het klinkje van haar deurtje hing,
zonder jets daaraan verwants of dergelijks,
toonde haar bleeke haven. Hoe lang zij zoo reeds
zwoegde en wat er daardoor ook gebeuren kon,
wanneer er iemand anders als die twee hier
dwaalde of noodig had te loopen, hetzij de stovenzetster die zes deuren verder woonde, hetzij de lantaarnopsteker die de „gloeiende spijker" had te verzorgen, altijd was het tot dusver iemand geweest met eigen haar.
Bij helder weder was vanaf het bleekveld ,den
rand van het bosch met 't bloote oog te bespeuren, als vele gezamenlijkheden lag dit lage, pannedakkig wijkje niet aan den grooten weg. De
wel-gepruikte lieden liepen dus gevoegelijk een
eindje om, deels bezorgd voor linten en gespen,
deels voor ongewenschte vermenging van bloed.
Hoe uiteenloopend daaromtrent de meeningen
ook waren, dit was zeker dat, toen het buurvrouwtje even het voile emmertje van den putmet-aker was gaan halen en zij daaruit een
guile gulp over de steentjes had uitgestort, er
zich telkens een iduidelijke afscheiding had vertoond van de plek waar zij was geweest en van
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de pleli waar zij nog niet was geweest. De klinkertjes .eertijds groen, scboon anders als het
gras, waren dan bijna zoo geel als het verre
duinzand geworden. Het buurtje marde een
oogenblik en maakte het bovenste haakje ook
nog los van haar paarse jak en ving dan weer
aan zich te roeren en water te putten en het
neer te plensen tot eindelijk de rand van den
groenigen vloed dien ze uitjoeg voor haar bezem
tot de muilen spoelde der weduwe Wissels. Toen
schoof vrouw Wissels twee treedj es achterwaarts en bleef weer onbewegelijk.
„Jij bent mijn hOnd," zei ze . vandaar met de
stem van een man.
„Nee," antwoordde het dadelijk opziende buurtje, steunend aan den steel van den in schrobstand gebleven bezem en ,ondanks haar warme
koonen en armen, blozende : „Nee, dat ben ik
gelukkig niet. Je vroeg me of ik meteen jouw
straatj e mee wou nemen, omdat je het zelf niet
meer doen kunt, het ging in een asem door en
ik kan het nog wel doen ; maar je hond ben ik
niet, goddank niet."
„Wat heb ik daar nou an miszegd," gromde
de weduwe Wissels, „ik ben toch oud."
Het buurtje had onmiddellijk haar verdedigende ‘houding veranderd en wrochtte opnieuw
voort. Bij haar tripjes ruischte het en bruischte
het weder over het straatje, met onbedwingbare
voldoening zag zij het licht uit het donker verschijnen. Een jeugdiger lenigheid leek door haar
te varen, ze plengde overvloedig het niets-kostende water, sjorde de knot harer rok-van-achteren wat hupscher boven den strik van haar
boezelband en als de bezemsteel die door deji
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al te afgesleten schrobber puilde, tegen de
klinkertjes botste soms, veroorzakend een korten klop in de ruimte, zooals de drijvers tegen
de boomen maken, wanneer zij snippen, fazanten en konijnen of zoo opjagen, dan keerde zij
haar gereedschap een weinigje om, de zachte
kanten zoekend van den bezem.
„Dadr, toe, daar nog wat," gromde het uit de
weduwe, langzaamaan genaderd tot haar eigen
drempel.
„Ik kom er wel, buur !" zei dan het hijgerig
vrouwtje, „ik kom er wel." Ze reikte met den
steel en schrobde zoo voorzichtig om de weduwe
heen.
„Je bent mooi-mal," gromde vandaar vrouw
Wissels, „dat je dat voor me doet."
„Och !" blies het buurtje uit, „waarOm? ik
kan het toch ook eens noodig krijgen." Ze keek
naar links, naar reehts ; de beide plaatsjes
waren bijna even helder nu ; ze kwengelde nog
wat en schrobde het laatste water voorbij naar
de heul en wilde het emmertje wegdragen en
tilde klaar den bezem rechtop in haar andere
hand.
„Ik heb nog een hallef balletje gehakt voor je
staan," bromde vrouw Wissels.
„Je hoeft me er niets voor te geven," zei schielijk het buurtje.
„'t Is hazengehakt," bromde vrouw Wissels.
„O nee !" rilde het schoonmaakstertje terug ;
ze knikte nee en zei dan nog eens gewoner
„nee."
„Adl het 't meegebrocht voor me verjaring,
gelijk met de kippen," gromde vrouw Wissels,
„ze het 't door tweeen gesneeen waar ik bijstond
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zelf, ik ben toch oud, het snee me door me lijf ;
ze het de eene helft meegenomen voor die meid
van me, zoo is de andere helft blijven staan ; ik
had net genogt an die twee kippen ; neem het
nou van me an."
„'t Is erg vriendelijk van je," zei het buurtje, „maar heusch, ik kan er niet tegen, wezenlijk niet, maar, eet het vandaag dan op."
„Ik heb voor vandaag twee karmenaden,"
gromde vrouw Wissels, „ik heb nou lang genogt
'r lui afval opgevreten, as je 't niet annemen
van me wilt, smijt ik het in het vuur."
„Dat is toch zonde."
„Datte die Aal het ook doorgesneeen het,"
gromde vrouw Wissels, „toe, mens, neem het
nou van me an, dat ,hal-ve balletje."
„Geloof me toch," verdedigde opnieuw zich
het buurtje, „ik kan het niet... het legt me
zwaar, het rispt me op, maar waarom geef je
haar de andere helft ook niet, wanneer je het

toch zelf niet gebruikt."
„Ik smeet het al zoo lief naar een hond."
„Och," zei weer het buurtje.
„Ik gun 't 'r niet, niks !" gromde de weduwe.
„Geef het dan voor de kleinen."
„Lul me niet an me kop," gromde vrouw
Wissels en knipperde met het ooglid, zooals de
hoogste twijgjes in een zuchtje wiebelen, „da's
mijn schuld toch niet, ze krijgt van mij Been
spier, ja, as ik vast wist dat er die kerel in
stikte, die altijd zit to teemen voor het raam."
„Je moet het zelf maar weten," besloot het
buurtje, draaiend half zich om.
„Waarom neem je het nou niet van me an,
voor je schrobben ?" gromde vrouw Wissels.
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„Laat me je mogen bedanken, toe," smeekte
bijna het buurtje.
„Waarom wi-je me nou dat plezier niet doen?"
grien-gromde vrouw Wissels, „ik ben toch oud."
„Ik heb toch pas je plaatsje voor je opgeknapt," zei het buurtje, staan gebleven, kraalhelder kijkend weer.
„Nou," gromde vrouw Wissels, ,,daar heb je
zelf toch evenveel an als ik," ze keerde grommend om en ging al voetelings haar binnenhuisje in.
Het buurtje had haar schrobgereedschap weggebracht en kwam nog even buiten om het dekseltje van de heul te bezorgen. Ze hoorde de
weduwe Wissels rommelen aan haar vuur.
„Daar gaat het halve balletje," zei haar gezicht in allerlei tegenstrijdige gevoelens verstrakt, „hoe komt ze toch zoo'n etre te zijn, het
zou toch al te veel gevergd van mij wezen, met
zulk een zwakke maag."

VAN LOOY

PAPAVERBED
Blank, scharlaken, woest en vredig,
Franj ig, strookig, effen, ledig,
Wapenig, vol walmen ;
Staan zij naar den zomer luchtend,
In een windeloozen uchtend,
Opgericht als palmen.
't Rustelooze vliegendom
Gromt en glinstert al alom
En beweegt zich vinnig
Om het groene tonnetje
Met het straalswijs zonnetje
In elks midden innig.
Even buigen ze als de last
Van een stoeren hommelgast
In hun weelde wentelt,
Maar zoodra de grabbelpoot
Gaat, belaan met bijenbrood,
Staan zij weer gekenteld.
Als een vlinder uit zijn pop
Botten zij uit lob na lob,
Tuimlend langs de stengels ;
Waar de zwak-gehalsden tinklen,
Zilverharig en ontkrinklen,
Worden bolle bengels.
Blozend als een jongenswang,
Meisjesmond en rood als 't bang'
Ruischend 'karmozijne ......
Op hun hooge stelen prat,
Met hun diep verholen schat,
Lonken zij als wijnen.
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En zij fonklen en zij tieren
In het heete middagvieren
Van het licht getij ;
Als de gonzers, neergezonken,
Hangen aan hen, zat en dronken,
In een droomerij.
Aan de witte, aan de roze,
Zwart-geharte, roode, booze,
Inkarnaat en glad ;
Die maar pronken en maar krinken,
Die maar lonken, laten zinken
Bladervlag na blad ......
Tonnetje naast bolle ton,
Spookt er in de late zon
Uit het ijle loof ;
Steen-gelijk en opgestrekt,
Met het kroontje toegedekt,
Paars en bleek en doof.
Eer het schemert zijn zij alien,
Allen zijn zij uitgevallen,
Lijkt de grond beplast ;
Maar een drom van nieuw geknopt'
Staat er naast elkaar gepropt,
Palmrecht ...... en teen was 't :
Of er daar toen schrijden kwam,
Tarquin de Superbe, stram,
Na het felle davren ;
Purperzwaar, met peinzerstred,
Achterom het duistrend bed
Bloeiende papavren.

geboren in 1860 te Harderwijk, Van 1877—'80 volontair bij
de registratie, Sedert lien journalist, Na vijf jaren toevens
te Parijs als correspondent van het Handelsblad, in 1891
lid van de redactie ider Nieuwe Rotterdamsche Courant
geworden, waar hij de rubriek letteren en kunst bestuurt
en kritische artikelen schrijft over letterkunde, tooneel
en beeldende kunst,
Schreef romans en bundels vertellingen, Was redacteur
van Europa en De Nieuwe Gids, is dit nu van De Gids.

J. DE MEESTER

HET VERHAAL VAN DEN OUD-KAPELAAN. UIT : „GEDENK TE LEVEN"
geslacht is uit Vlaanderen, ik heb
mij altijd een Vlaming gevoeld ; in
Vlaanderen woont echt-Roomsch
yolk ; toch is 't het Vlaamsche in mij
. . geweest, waarmee ik ben opgebotst
tegen ide Kerk — die Roomsche Kerk, waarin ik
groot-werd. Waarin mijn vader en mijn broers
zich thuis gevoeld hebben en nog zich voelen.
Een Kerk, in Ons land, van stugheid en stijfheid, meer dan van teere vroom- en blijheid.
Een biechtvader als Hugo Verriest — en hij had
me misschien gehouden ! Want mogelijk is 't, er
gelukkig to izijn, ik bedoel: als geestelijke ; hoe
'onnatuurlijk idat geluk zij. Zich onthouden, moet
ieder mensch. Moest men het niet, wddr bleef
het verlangen? het is , de sterkste levensprikkel.
'k Was zielsgraag kunstenaar geweest. Nu ben
ik gelukkig — als handelsreiziger ! Dat ik reclames maken mag, is aardig, juist voor mij, in
me yak, met het reizen, het komen bij menschen ;
maar ik ben er geen kunstenaar mee. Dus : Entsagung en toch geluk. Waarom dan niet die Entsagung? —
VOOr mijn verzet tegen coelibaat, ben ik in
opstand geweest over kunst. Het bleek toen, dat
ik misschien mocht voortgaan ; ik zou dan toch
nog schilderen, maar alleen in een zekere richting, zoo, net zoo als me werd gewezen. Eerste
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verzet van al me gevoel, eerste hunkeren naar
vrijheid. En eerste verbreken van een verbod,
eerst tovertreden, niet in het geniep ; maar tegen
de wil van de superieuren ; want ik teekende,
schilderde toch. Mijn goeie beste pastoor liet
het toe. Hierin liet hij me vrij — een zwakheid.
't Was praktisch niet meer dan wat dilettantisme ; ik was overwerkt, moest veel in de lucht ;
en nog deed ik in alles me best ; dit mocht ik
dan wel hebben, vond hij.
Een hartelijke, lieve grijsaard. Die óók iets
anders had willen zijn dan pastoor in 't
Neder-Betuwsche dorp, over een kleine roomsche gemeente ; maar nu vol waarachtige vroomheid berustte in wat er van zijn leven werd ;
en dacht ook mij daartoe te brengen door me
voorloopig meer vrijheid te laten, of me tot
minder onvrijheid te dwingen dan mijn positie
bij hem meebracht.
Zonderling liep alles samen ! De dorpsdokter
was protestant, zijn tuin lag naast de pastorie, door een smalle wei gescheiden. Hij
was een matador in het schaken en ook heeroom
hield veel van schaken. Nu en dan, op de late
namiddag, speelden zij een partijtje samen,
kwam hij in de pastorie. Heeroom sprak over
mijn gezondheid, zoo kwam 'k in nog ander
contact met de dokter dan aan de bedden van
roomsche zieken. En juist gebeurde er iets in
het dorp. In de bevolking, kaim, verdraagzaam,
was een groep protestanten ontstaan, niet content met de dominee. Ook wij kregen de doleantie, ze bouwden een evangelisatielokaal. Krakeel,
dus, alleen onder protestanten ; maar het werd
elders natuurlijk bekend en toen kreeg heeroom
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op zijn brood, dat ook hij te mak, te lui was.
Wat hem het scherpst verweten werd, was dat
onnoozel partijtje schaak. Nu, je begrijpt...
Maar nog het mooiste! 1k was niet ziek of zwak
van lichaam, maar... wat koortsig in me ziel.
Het gistte in me, meer en meer; en onder het
schilderen in de wei die grensde aan de beide
tuinen, zag ik, jong en dilettant, het aardige
dochtertje van 'de dokter, 't moedertje in dat
grOOt gezin, .dat met een brave, ouwe meld zorgde voor . de zusjes en broertjes en met ze buut
speelde in de tuin...
— He!?
— Ja zeker. Daar vOnd ik mijn vrouw.
Even zweeg , de krachtige stem. Henk's kreet
had het vroolijke der verrassing. De bevestiging
klonk plechtig. En aarzelend, ietwat ontroerd
ging ide reus voort :
— Ilc weet niet... of u het •zult begrijpen ; u
in kunt ,denken in me toestand. Stel u, zonder
frivoliteit, iemand voor, , die zou... getrouwd
zijn. Ili was nog veel, veel sterker gebonden,
ook voor mijn eigen, vast gevoel. Want ongeloof was mijn verzet nog volstrekt niet. Soms
voelde 'k mij Been geestelijke. Het vaakst en
het sterkst wou ik wel pastoor zijn, maar ook
wat meer van me leven maken, iets anders, iets
ruimers, met blijheid, en vrijheid. 1k kön geen
somberheid verbinden aan ,mijn opvatting van
vroomheid, en mijn oudje zat daar triestig, en
wat ik elders zag, was... vulgair — celibatairen,
maar geen asceten, vaak kinderachtige materialisten, bon-vivants met een soort van blijheid,
die me geweldig antipathiek was. Heusch, ik
meende het vroom-zijn echt, ik Wm ook aan geen
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meisje denken, maar dat meisje daar, dat
„moesje", 'k vond 'er z645 lief in al hoar doen,
een-en-al toewijding en geduld en toch altijd de
blijste van 't groepje... het had een geweldigen
invloed op me, juist bij dat wringen en wroeten
om... lucht, dat me eerst had gedreven naar
vrijheid-in-kunst.
Verlangen was mijn gevoel nog niet. Niet
naar dat meisje, wel naar een leven met de volheid van het gezin... Ik streed ik bad. 'k Had
behooren te biechten. Biechten : „deug ik wel
voor pastoor?" Maar ten eerste was ik geen
oogenblik zeker ; was juist dat de gestadige
wanhoop : die twijfel, het niet-meer-weten : wat
voel ik? en bovendien... zat ik met me pastoor.
Als ooit een katholiek reden heeft te biechten,
dan een kapelaan in mijn toestand! Dat ik het
toen niet heb gedaan — ik zal niet zeggen, dat
dit de dood heeft verhaast van mijn oudje; maar
zijn laatste levensjaren verzwaard, heeft het
zeker. En ik zweeg om hem te sparen ! Zeif zat
de goeiert tot over de ooren in moeilijkheden.
Altijd nog door die doleantie, , die ijver onder
protestanten, waar ze bij ons jaloersch op waren.
't Was plotseling voor hem een booze tijd. En...
haast een symbool, was zijn potje schaak, dat
werkelijk eenige grOOte pretje in zijn leeg, want
eenzaam leven. Gemeenzaamheid met een protestant ; een alle perken te buiten gaande verdraagzaamheid, uit genotzucht!... Had ik gezegd, wat er omging in mij, ik had de grijsaard
tot wanhoop gebracht. En was ik het elders
gaan biechten, de actie, door een, eerzuchtige
jonge bisschops-secretaris tegen de waardige
man begonnen, had in mijn vergrijp het ergste,
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een alle roomsche mogelijkheden in zonde overtreffend punt van beschuldiging gevonden ten
zijnen laste...
Zoo dreef mij de praktijk van het leven. Maar
me nog roomsche gemoed had het bang. Er
leefden, er vochten twee menschen in me: ieder
kwam op voor iets teers, iets heiligs ; en de een
vond den ander een schoft, want dat van den
ander niet Leer, iniet heilig. Nog lijkt het me
haast niet mogelijk, sterker dan ik deed de
macht te beseffen van alles wat er hoort tot
traditie. Ik voelde de idruk als niet die van mijn
leven ; het was de macht geweest van geslachten : al die Willems'en, allemaal roomsch, en mij
was het voorrecht geschonken van het hoogste,
het heilige ambt, en dat schond ik, ik schond de
Wijding: priester, wilde ik doen het ergste, dat
een katholiek misdoen kan. Wat was ik, zonder
geloof, zonder God !...
God loslaten, kon ik niet. Maar dan wroette
de ander, en wrokte. — God?... Kon God het
hebben gewild, dat de mensch eenzaam zijn weg
ging? U weet zeker, dat er in de Kerk over het
coelibaat is gestreden, fel gestreden, ,eeuwen
lang. De argumenten uit die strijd daverden door
mijn verkoortste hersens. Ze waren van geloovigen. Ze vroegen : waarom? waarom die o pthouding? wat heeft ideze dwang met geloof te
maken? Heilig mijn wijding — maar was niet
heilig . de teerheid, de eerbaarheid van een
meisje? 't Was slecht, aldoor aan een meisje te
denken, te .durven wenschen dat ze je liefhad
en niet bereid te zijn van jou kant. Over kunst
had ik in verzet durven komen, om, mijn schijntje talent, idat geteeken, werk dat louter gedilet-
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tanteer was ; en nu zou ik zwichten, laf-zijn, nu
er een ander-mensch bij gemoeid was, een andere
ziel, een ander geweten, iets, zoo teer als de
ziel van een meisje?...
Tot juister begrip van de zaak moet u weten,
dat dit „gemoeid-zijn" was :... in mijn gedachten. Natuurlijk had ik met niets me verraden,
bij mijn altijd heel korte ontmoetinkjes met
juffrouw Van Veldhuizen ; eens in de gang van
het doktershuis, eens in de voile huiskamer, toen
ik kwam spreken over een zieke ; en eens... een
paar woorden over de heg ; Been stemklank,
geen blik had mij ontmaskerd ; en niets aan het
meisje mocht me doen hopen. Maar er waren
mijn gedachten. En ze waren bekend aan God.
Zeer zeker was het plicht, ze te biechten. Maar
ik zweeg — u weet, waarom. 't Was roomsehe
zonde, echt-roomsche arglist, dat ik ,heb gelogen
met zwijgen. Van de bijzaak maakte ik hoofdzaak door te beginnen over „mijn kunst", te
vertellen dat ik „werkte", brutaal te toonen wat
ik gedaan had en met felheid het recht te
eischen, mijn „vrije tijd te geven aan kunst".
Natuurlijk zou ik toch verplaatst zijn ; een
betere krac'ht was daar noodig als „hulp", maar
nu moest ik op stel en sprang weg. Had ik het
erom gedaan 'L. a zei u : ik werd door het
leven gedreven !
Toen, de avond vOOr me vertrek, wist ik dat
ik waarlijk liefhad, was alle twijfel dadraan
weg. Want ik kon niet zoo het dorp uit. 0, ik
had het gezocht in gebed. Maar dien avond overlei ik, in een strakke kou'e wanhoop. Onder
voorwendsel boeken te pakken, keek ik uit naar
dokters fiets. En zoodra 'k hem thuis zag komen,
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ben 'k als een schooljongen weggeslopen, en
door de tuinen, over de wei, kwam ik achter bij
hem binnen, zoogenaamd om afseheid te nemen
— de geheimzinnigheid begreep men — maar ik
vroeg hem een onderhoud en bij hem had then
mijn biecht plaats. Niets dan dat, natuurlijk :
geen aanzoek ! Hij verstond mij, was niet verstoord.
Die nacht heb ik verleerd te bidden. Toch
geloofde ik nog aan God. Vast, en met vrees, aan
de God van me Kerk. Maar ziedaar nu het wezen
der Leer, de kracht, 66k van dogma's en hun
praktijk ; de dingen staan opgebouwd als een
huis; met het vallen van een wordt alles bedreigd. De coelibaatseisch wierp ik van mij. Uit
was de twijfel : „is het Om Bertha of verwerpt
mijn geest die verplichting?" Met deze verwerping wankelde alles. 'k Voelde niets meer 'dan
,,de praktijk van het leven". Veinzen moest ik
ter wille van heeroom. Maar ook moest ik me
blijven verzetten. Dus bleef ik het werpen op
de kunst ; mijn goeie ou'e gaf niets om schoonheid, dus was hierbij van zijn invloed geen
sprake: — ik had mijn eigen schilderkwestie,
en dat was erg genoeg voor mij, maar met „het
dorp" had het niets meer te maken.
Tegenover mijn halsstarrigheid, veranderde
men van taktiek. Als monnik kon ik schilder
worden, maar dan moest ik wel het land uit.
Beuron — nogmaals was het Beuron. 'k Zei dat
ik landschap schilderen wou : nog bleef men lief
doen op z6Oveel verzet. De reden van al mijn
weerspannigheid was gehuieheld ; welnu, ik
ondervond, hoe ver insubordinatie wel gaan
kan. 1k vocht voor iets, dat me op dat oogenblik
Zelfkeur II

19
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niets meer kon schelem; 'k ging tegen de tucht
in Om het verzet, en de tucht was of deed lankmoedig ! Voorloopig zond men mij naar Limburg. Van teekenen of schilderen kwam niet.
Maar diezelfde „praktijk van het leven", die ik
onderging -als een ,dwingende macht, deed het
noodige nu van haar kant !
Mijn goede oudje had met een flink stel
andere beleedigingen, om mij te vervangen een
kapelaan van sta-vast gekregen. Een vriend,
dus iemand, geheel naar de geest van de jonge
ijveraar achter ide bisschop. Nu had ik mij vermeten, uit Limburg aan de pastoor te schrijven.
En — toeval misschien, in idat niet-roomsche
dorp — de brievengaarder was katholiek. Het
kan niet anders, of de kapelaan moet hebben
gelast, dat een mOgelijke tweede brief vooraf
getoond zou worden aan hem. Inderdaad schreef
ik er nog een. Maar... dezelfde week aan de
Dokter, hem mijn toestand volledig belijdend.
Deze brief nu is ook #onderschept. Het kan niet
anders ; dat moet gebeurd zijn. Zelf deed ik hem
in een officieele brievenbus ; maar ik iheb verzuimd hem te lakken. Trouwens bezat ik lak
noch stempel. Vijf idagen later werd ik verhoord
en bleek men mijn ge'heim te kennen en ook
bleek heeroom al ondervraagd. De compromittante brief was gelezen ! Bertha's vader heeft
hem ontvangen, maar natuurlijk er niet op gelet, of de achterkant van het couvert sporen
vertoonde van brieveschennis. 1k stond verbijsterd, maar wist meteen. Nu was de laatste
twijfel weg. Allen beleed ik : — om heeroom
en haar, dat op geen van beiden een stofdeeltje
smet bleef. Men hoonde mijn liefde, maar over
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de „feiten" had mijn brief niets anders geleerd. Toch heeft het Been van beiden gebaat :
de roomsche kerk weet wraakzucht voordeelig.
Diezelfde middag stond ik „op straat" — aan
een zijlaan van de heirweg, die uit Maastricht
voert naar het noorden. Moest ik idaarheen? Ili
was vrij ! Maar ik stond als een vogelvrije. 0, ze
weten wel, wat ze doen! De brief van mijn
ouclje was me voorgelegd met een beweging van :
kijk maar zelf, wij van onze kant houden niets
achter, wij hebben nooit iets te verheimelijken.
Alsof hun weten niet was door verraad !... Maar
toen ! Met eenzelfde breed gebaar van machthebbers-magnificentie hielden ze me een telegram voor — het gaf een hamerslag op me
hoofd, nee, 't was als .een por net onder het
hart! Ilc zou, ik kOn er niet aan doodgaan, maar
groote God, die hartbeklemming!
Het was een telegram van Vader. Ilet, luidde
— ik wist de woorden voor 't leven : „Tenzij hij
vergeving weet te verwerven, bestaat mijn zoon
niet meer voor mij. Wilt Hoogeerwaarden bidden voor mijn gezin, dat God ,ons dezen smaad
niet aanrekene". Zijn naam en „Arnhem", waar
'k ben geboren. Mijn vader had daar een lijstenwinkel, spiegels, en ook heiligebeelden ; tegenwoordig zijn er twee van me broers in ! 't Is nu
uitsluitend beelden en stolpen. Eens was ik de
trots van dat huffs, Va's glorie, de stille, vrome
vreugd van Moeder...
...Daar kom je nooit heelemadl overheen...
Altijd, als ik denk aan Moeder... 't Verstand
natuurlijk, maar ook me gevoel, verwerpt sinds
lang 't idee van zencle. Maar me wreed zijn, zie
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je, dat... 't Ellendige, ,dat het niet kön zonder
wreedheid...
Zelf kreeg ik ook van de wreedheid me deel!
Moeder... ach nee, ze heeft geleden, ze kon ook
daarin niet op tegen vader, en fdan de idwang
van de geestelijkheid, ze heeft zich waarschijnlijk maar zacht verzet, gebeden meer, gebeden,
geleden ; maar zelve nooit iets wreeds gedaan.
Dat ik niet aan 't sterfbed geweest ben, was
het werk van me broers en Vader.
Hij en zij, ja, zij waren wreed! Wat hebben
die me een pijn gedaan ! En ik weet wel, ze
konden niet anders ; ze deden het voor het heil
van hun ziel. Maar daarbij de kleingeestigheid
en al het geniepig-bekrompene, dat stoffelijk
voordeel van de verhouding zoo bedroevendgretig aanvaardde !... Naar Limburg had ik
niets meegenomen ; afgesproken : ,dat komt achterna. Bij mijn ouclje had ik twee kamers vol
— een ruime zitkamer en een alkoof. Hoeroompje zou het voor me bewaren en op de zolder was ruimschoots plaats. Me remplagant verzette zich : idat duivelsgoed van zillk een zondaar ; hij drong aan, dat het weg-kwam naar
Arnhem en me jongste-broer was er mooi mee ;
hij stond op trouwen, is boekhandelaar ; de fijnste bidprentjes verkoopt ie en rust idan 's avonds
uit in mijn leunstoel, tdie 'k, meerderjarig, van
eigen geld kocht.
'k Geef u toe: 't zijn kleinigheden. Maar geen
kleinigheid was de beweeggrond. Vooral, dat
Vader alles goed vond en erger : in zijn hardheld volhardde, al die jaren, blijkbaar voor 't
'even ; ook me weg-hield van Moeders sterfbed.
Nu begrijpt u zeker wel, wat het praktisch voor
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me waard was, dat een man als uw neef Brouwer me zijn steun, en belangstelling gaf.
Heusch, ik doorzag hem, maar voor me broodje,
zelfs voor me geestkracht was hij veel.
Want, nu kom ik tot het voornaamste ; — die
daarginds kon niet alley alleen ! Als ik met een
woord opschrijven moest, hoe de kracht is in
de dusgenaamd „zwakke vrouw", ik weet maar
een woord : onbepaald, in de zin van : onbeperkt.
Bertha is een- heldin geweest. Misschien, dat...
als ik u heel lang ken, ik u nog eens haarfijn
vertel, hoe wij, wat men noemt, mekaar kregen.
Denk eens aan de kapelaan ! En heusch, ik had
me fatsoenlijk gedragen. Geen blik van liefde
was er gewisseld. Toch heeft haar vader reden
gevonden om ongevraagd met haar te spreken.
Voordeel had de man er niet bij, want hij verloor er een huishoudster mee. En... er waren
nog pretendenten ; hij hoefde niet bang te zijn,
tdat ze bleef zitten ! Hij kende z'n Mind ; mij
kende hij — weinig ; me brieven had hij, ,dat
was alles. Maar, nu ja, hij kende Mar ; en toen
ze me brieven had gelezen...
Even stokte de stem van , den reus. Maar hij
wilde vertellen en luid, bij fonkelstarend oog,
klarbenend :
— Toen kwam. haar prachtige tijd van lijden!
Zij was twee-en-twintig jaar. Magda was vier,
de jongste van tier. Er was een meld, een
boeredeern, goed, maar dom. Met veel geld en
Va veel weg. Heele nachten bij ,een bevalling.
Nachten, ja, want in dat dorpje, waar zelfs met
kermis nooit werd gevochten, heeft het .gedreigd om het idoktershuis ; ruiten ingegooid,
hond vergeven, eens petroleum over een schuur-
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dak, terwijl het er droog was en warm, in de
zomer. Bangmakerij ? 't Schijnt wel — niet
meer. Maar Va:der veel uit. Zij twee-en-twintig,
en — ze moesten het hebben van 't tdorp. Bij een
roomsche heereboer kwam een semi-arts logeeren, weken lang bleef hij, bezocht er 'zieken, en
natuurlijk alles pro deo... Bang-maken, treiteren, goed ! maar een hel voor een meisje in haar
positie. Want : men wise en we heetten verloofd!... We waren nog volstrekt niet verloofd ;
nu en idan kreeg ik een brief van haar vader ;
verder niets ; tusschen ons Been contact. Een
nicht van haar moeder is de reddende engel geweest ; die woonde met een gebrekkige zuster te
Haarlem ; riep Bertha op haar plaats, kwam zelf
naar het idorp... De tijd ; ik weg (ik zat in Londen) ; z(56 raakte de ergernis wel zoo wat uit.
Dank zij uw neef, kreeg ik eindelijk een betrekking te Amsterdam. In m'n afschuuw'lijke
jaar te Londen was Bertha begonnen, eerst bij
briefjes van haar vader, nu en dan me een
woordje te schrijven. Van Amsterdam uit bezocht ik haar ; toen zijn we verloofd geraakt ;
en veel is daar niet meer op gehoord. Natuurlijk hebben we ons nooit in het idorp vertoond.
Aileen haar vader kwam bij het trouwen. Maar
de strijd, 'die er toen nog voor mijn heldin bleef,
is . de pijnlijkste geweest : tegen mijn wankelmoedigheid ! 1k zei u : die almacht van de traditie, me jeugd, me moeder... 't Was alles een ;
complex van teerheid, van 't fijnst-gevoeligs ; en
daar word in gekerfd, gehouwen. De „olifant"
leek vaak op een wezel. Maar graniet was de
wil van haar liefde... en toch, wat 'n uk, he, als
je d'r ziet!...
***
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Onwillekeurig, iongemerkt haast, was Henk,
terwiji hij luisterde, gegleden van de smalle
bank, en zat nu op den vochtigen weigrond. Een
bies in de hand, die hij slieren liet, telkens, even
maar, zenuwachtig, glijden en bibberen langs de
lippen ; waarna hij stil bleef zitten staren, met
nu en 'dal' een ruk in den rug ; had hij Willems
aangehoord, kijkend langs hem het warrend riet
in. De laatste woorden, als een uitroep ; de
teederheid in het geringschattend „uk", deed
hem opzien : — 't verhaal was uit ; met een wip
voer hij overeind. Roerloos zat de reus, napeinzend ; onbewegelijk op de bank ; die, blijkbaar eigen-gemaakte, smalle, hooge en onvaste
bank, waaraan zijn zitten stevigheid gaf. Hij,
Henk, was er of gezakt ; niets deed hij dan luisteren ; toch was de houding hem te lastig ; hij
had er zijn witte broek aan gewaagd ; altijd
weer die vervloekte gemakzucht, zijn doen beheerschend onwillekeurig.
— Nog een sigaar ? kwam de reus uit gepeins.
— 0 nee, dank u, weerde Henk. Doch Willems
had de hand naar een borstzak gestrekt en
daarbij wiggelde de bank.
— Hei ! lachte hij en legde uit : — 't ding was
een maaksel van zijn noon, het vacantie-werk
van Frits, zijn vader hield het dus in eere.
Zelfverwijt doorgierde Henk : weer zat die
zware man daar rustig, in houding een beeld van
den kalmen eenvoud, waarmee hij heel zijn bestaan bestuurde, waartoe hij dit had opgevoerd,
onder hoeveel tegenwerking! Voorzichtig, om
de bank niet te wrikken, ging Henk nu zitten,
weer naast hem en zei het : al wat hij voelde
aan ontroering en aan eerbied en zelfverwijt.
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Willems bleef zwijgen ; hij liet Henk praten ;
onaandoenlijk deed hij zich voor, op wroeging
noch beklag reageerend. Doch tweemaal, met
slechts enkele woorden, verried hij de scherpte
van zijn aandacht, de fijnheid van zijn meegevoel. En des te meer onderging de jongen de
macht van deze rustigheid. Hoe verschillend kon
Willems zijn ! Henk dacht aan de eerste ontmoeting bij Freericks, aan zijn ontstemming bij
Willems' geluid. Tegelijk besefte hij het gevaar
van zijn vertrouwen op eerste indrukken ; en
de kracht, die lij den kan geven, aan wie het
overwinnend doorstaat. Hij .hoorde in Willems'
korte gezegden, .dat deze hem niet te beklagen
vond ; _en bij het leed van diens kinderliefde,
wist hij het zijne ook maar gering. Beter een
moeder dood dan als Willems... Deze doorzag -de
Bingen nuchter en bij die kalme redeneering,
gaf Henk toe, ,dat zijne toekomst alleen afhing
van hemzelf en de luimen van zijn vader hem
evenmin uit de koers mochten brengen, als
de, volgens Willems begrijpelijke, gemelijkheid
van zijn stiefmoeder, voor wie hij het kind was
der andere vrouw en met wier aard hij te fel
verschilde om door zijn idoen haar hart te
winnen.
Frits kwam hen roepen voor het eten, een
kleine, tengere fijne jongen — geheel het evenbeeld van zijn moeder.
— Ja, spotte de vader, verkeerde wereld, ,de
deems groeien mij brutaal na en de knaap blijft
onder de maat.
Maar terwijl zij huiswaarts gingen, daar Frits
hun was vooruitgevlogen :
— Hij is er nu goddank bovenop ! Een prettige
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verschijning, wat? Ja, me vrouw heeft er alle
eer van. We hebben wat met dat kind getobd !
Zijn kindsheid kreeg mijn voile ellen'de. Aan
alle kanten wend ik geplaagd, en werd er beproefd me een beentje te lichten. En waaraohtig, ik had het niet breed, toch. Toen Frits
moest komen, leed Bertha honger en ieder oogenbilk moest ik vreezen heelemaal 'op straat te
raken. Maar toen hij ier was en niet wou
groeien ! Het ging iets beter ; 'k verdiende wat
meer ; maar hoe we probeerden, het kind scheen
veroordeeld. Bij zijn geboorte had ik een brief
aan Moeder geschreven, die Vader me ongeopend
terugzond. Is het . de pijn van die . daad geweest?
'k Zei strak,s: look tegen mezelf moest ik vechten. Het waren de laatste stuiptrekkingen van
wat ik eens voelde als blij geloof! ik was vol
angst voor een Wrekend God, die me in mijn
kind zou straffen... En Bertha, die ook dat er
nog bij kreeg ; die soms moest tdenken... aan verwijt, wanneer ze m' er toe kreeg, te spreken,
telkens weer, telkens weer, de schim, dat spook
van mijn vroeger geloof, tusschen ons dringend
als vaderangst. Was zij toen Been heldin geweest, onze liefde zou zijn vernietigd ! Maar in
haar vocht nil de moeder ! Zie j e, wij mannen
moeten tdat door ; onze zelfzucht moet het lijden,
dat we niet langer zijn het voornaamste. -Bij
het trouwen denk je grif, .dat je alles voor
mekaar bent. Is het kind er, dan leg jij het af.
Dan ligt daar een tweede en... sterkere minnaar Je vadergevoel blijft daar werkelijk buiten : het is zoo anders idan wat zij voelt. Jij
voelt jets als afgunst, er is... concurrentie, j uist,
wanneer je heel veel van 'er houcit. Tusschen
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ons werd dat nog gecompliceerder. Doodsangsten stond ik zelf om Frits uit en toch was er
verwijdering, wist ik ,haar minder vervuld met
mij, daarna teleurgesteld, wrevelig, bang...
Bang dat ik het niet zou houden, idat ik naar de
Kerk terug-wou... 0, het was ,een barre tijd !...
En nu !... Heb 'k ,geen zomerweelde?
In het tuintje hield Willems Henk staande.
De middagzon praalde er over de bloemen, op de
perkjes, aan den huismuur, over het welige
gras, het grint. Langs de 'tuinkamer gleed zij
af, van .den zijkant het ,erf overglorend. Diep
van toon was ,de kleur daarbinnen. In warm . donkergroen was de kamer behangen, over de tafel
lag . donkergrijs linnen, waarop het glas- en gleiswerk glansde, met in het midden, de waschkom
vol vruchten, zelf ionder , slingergroen onzichtbaar, dat met waterbloemen doorvonkt lag. Op
de nadering van den igast waren ide zittenden opgestaan ; de dochtertjes drongen, begroetend,
vooruit, rood , de gezichtjes van 't roeien in zon.
Zij 'hadden de slingers en bloemen gebracht,
door Magda als festoen gebruikt.
Nu schaterde weer . de stem van den vader, nu
was 'hij de rumoerige „reus" ; de meisjes babbelden en lachten ; Frits kwam in plaag-dispuut
met zijn tante — — zwijgend, doch met blijglanzend gelaat stond achter het koffieblad de
moeder, .dat kleine vrouwtje Henk tdacht : die
heldin.
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werden gepubliceerd in onze Tooneel-Bibliotheek,

FRANS MIJNSSEN

„DIALOOGJE"
ZIJ,
HIJ,
ZIJ, zit met een werkje op sofa, had hem niet
gehoord. HIJ komt binnen; echter: nauwlijks
in de lamer blijft hij staan; ziet haar aan.
Z ij (stralend) : Jongen!
H ij (evenzoo) : Wat 'zie je d'r lief uit. Zoo
zonnig! (hij is nu bij haar).
Z ij : Ik ben ook zoo blij ! (teedere begroeting).
H ij : Omdat — ik bij je ben?
Z ij : Ja, waarom Anders... !? Je ziet 'r zoo
goed uit. He, zoo hot' ik van je!
H ij (zijn gezicht betrekt) : Anders niet?
Z ij : Wat ben je toch dwaas !
H ij (wat zwctctr) : 't Is maar — ik hou zoo
veel van jou. En — altijcl.
Z ij (haar gezicht is nu ook wat betrokken) :
Ja. (plotseling :) Toe, — laten, we wat vrOolijk
zijn. 1k was zoo vroolijk. He, ik kan je niet zeggen, hoe heerlijk ik me voelde. 1k zat hier en ik
dacht... ik dacht... (alle schaduw is nu weer keg,
zij ziet hem rijk aan).
H ij (omvat haar met lief de) : Je dacht... aan
mij ! Lieveling — (zucht:) Wat dacht je clan
allemaal?
Z ij (vroolijk) : Dat vertel ik je niet! Maar 't
was heel, heel lief. En, daarom — (warm:) Zoo
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verrukkelijk dat je toen net binnenkwam en dat
je d'r zoo uitzag... zoo...
H ij (zacht) : Ja, — ik had wat loopen... tobben. Maar... (hij kijkt haar vol aan). 't Was alles
in eene weg —
Z ij (teleitrgesteld) : 0 ; is 't dat! Ik dacht dat
't uit je zelf kwam.
H ij (nog als boven) : Maar yin& je 't ,dan
juist niet prettig, dat je zoo'n invloed op me
hebt?
Z ij : Jawel. Maar ik had toch liever... Waar
liep je over to tobben?
H ij (aarzelend) : Dat wou ik je maar niet
zeggen...
Z ij : Waarom niet? Je mag voor mij nooit
geheimen hebben. Want dat heb je belOofd.
H ij (als boven) : Och nee, dat zijn geen geheimen. Maar 't is heusch niet geschikt. Ik wil
er liever niet over spreken.
Z ij (het zonnetje is nu geheel verdwenen;
het jonge gezichtje kijkt zeer nadenkend): Ik
zou 't toch willen weten.
H ij (opgewekt-doend) : En ik ieg 't nu es net
niet! (meer-echt:) He toe, — moet je nu om
zoo'n ,enkel wboord... We kunnen juist nog zoo'n
erg-prettig .00genblikje hebben. Zoo dadelijk is
't weer ,etenstijd.
Z ij (ze ziet hem in de oogen) : Was 't — over
't zelfde... als gisteravond?
H ij : 1k had immers gezegd, dat ik toen wat
moe was !
Z ij (nu een beetje ongeduldig) : Hoe kan jij
moe zijn ! Je bent toch immers geen ouwe man !
H ij (daarop ingaand): Nee, — ik was ook
niet moe. Ik was wat... verdrietig — En je hebt
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't goed geraden : wat ik gisteren in me hoofd
had, idaar liep ik zoo even nog over to .denken.
Z ij (met een trillend lipje) : En... heb ik daar
schuld aan?
H ij (wat zwaar weer; wegwerpend): Wel
nee, mijn lieve meisje! Hoe zou iij dat kunnen
helper ! (weer gewild-vroolijk:) Geloof me nou :
laten we niet meer zoo praten. 't Was daar-net
alies zoo... Waarom moeten we dat nou bederven ! ?
Z ij (bijna schreiend): Pat is mijn schuld
toch niet !
H ij : Wie zegt dat dan? (Hij neemt haar tot
zich, Dust haar; zij laat alleen maar toe, vleit
zich toch inniger tegen hem aan).
Z ij (pruilend nog): Waarom ben je dan zoo
onaardig tegen me, als — 't niet o m m ij was?
H ij (verdrietig): Ben ik onaardig tegen je?
Z ij : Ja, nu niet, maar gisteravond.
H ij : a ben alleen wat stil geweest misschien.
Z ij (beslist): Je moet je toch kunnen beheerschen. 'n Man moet zoo iets niet laten
zien. (dan weer:) Zeg 't me toch maar, wat
je hadt.
H ij (reeds onzekerder): Ili vind 't werkelijk
beter van niet.
Z ij (staat plotseling op; groote smart-bui):
Als je nu al begint, — als je nu al geheimen
voor me hebt-- ! Dat je idat niet veelt : nu staat
'r opeens wat tasschen ons —!
H ij (eenigszins ontstemd): Gunst, als je dat
zoo opneemt — 't Is wel 'n beetje overdreven.
Z ij (als boven): Zie je wel, — nu ga je ook
al nare dingen tegen me zeggen !
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H ij (onthutst): Kom nou, Emma'tje, liefste... (Hij is bij haar, vat heur hand).
Z ij (trekt de hand terug ; nog als boven:)
Och nee, laat me nou maar !
H ij : Ik wil 't je natuurlijk wel zeggen. Ik wil
zeker geen, geheimen voor je hebben. Maar ik
weet niet — of je me wel zou begrij pen —!
Z ij (als boven, hevig): Nee, ik begrijp niets
Ik ben iook zoo dom !
H ij : Emma, maak me nou niet — (dadelijk
weer uiterlijk-kalmer:) Ik bedoel : ik weet niet
of i k 't j o u wel kan uitleggen. Zoodat je 't
onder 't juiste licht zult zien — Kom je nu naast
me zitten ? Dan zal ik je vertellen. Omdat je 't
wilt... (Zij is nu kalmer geworden; ze zitten
naast elkaar; hij houdt haar hand vast, verklaart zich aarzelend:) Ja, hoe zal ik nu beginnen !? 't Heeft eigenlijk niets met jou te maken.
Zooals ik al zei. En toch ook weer wel. In zoo
ver, dat jij me weer op 't denkbeeld bracht.
Onbewust natuurlijk ; heelemaal Onbewust. Zie
je, ik idacht zoo gisteravond bij Mevrouw Brender... toen ik je zoo zag staan praten... met die
vriend van je... Och, met , die Paul Donk...
(nerveus:) Dat 't toch zoo ,ellendig dat jullie
vrouwen en meisjes... (als voren, heftig:) Zoo'n
jongen die niets is, absoluut niets — dat die
invloed op jullie heeft — (weer weifelender:)
Aileen maar omdat ie... zich op 'en zekere
manier weet voor te doen... (zeer nerveus; hij
staat op): Omdat ie zoogenaamd... Enfin, omdat hij vindt dat ie (Dort nu:) 'en mooie jongen is.
Stilte. Emma zit met het hoofd zeer gebogen.
H ij (als boven): Kun je me begrijpen?
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Z ij schudt heftig afwerend 't hoofd, antwoordt niet.
H ij gaat weer naast haar zitten, wil den arm,
am haar schouders leggen; zij maakt een plotselinge beweging om/vrij te zij4 en breekt in snikken uit.
H ij (ontsteld en verward): Zie je wel, dat ik
't Oar me had moeten houen! Begrijp nu toch
hoe ik 't bedoel. (zwaar:) 't Was iheusch, waarachtig — alleen maar 'n algemeene beschouwing. Dat ligt zoo in me natuur. (Stilte. Hij
tracht haar weer te naderen; zij blijft zich
weigeren; hij vervolgt dan, met smart:) Toe,
Emma, hou nu op! Ik kan dat niet aanzien. Ik
had 't niet moeten zeggen. En... en... misschien
had ik 't niet moeten denken... Vindt je ,clat?
Toe, zêg me tenminstem !
Z ij (tusschen haar tranen door; afgebroken:) Ik... kan... 't niet... zeggen... Ik vind 't
zoo... (zij begint weer harder te schreien)
vreeselijk !
H ij (tracht haar te sussen): Och, Emma...
(wanhopend:) God, ik weet niet wat ik doen
moet — Hoe ik 't weer ongedaan. kan, maken !
Z ij (steeds tusschen haar tranen door;
heftig :) 1k geef niets om 'm. Niets, niets,
niets.
H ij (met meer kracht en zekerheid): Zullen
we 't dan — vergeten ; heelemaal —? Voor
goed?
Z ij knikt instemmend, nadrukkelijk.
H ij (blij): Dat is heerlijk. (zacht:) Ili vind
't zoo lief van je...
H ij neemt haar in zijne armen; zij laat nu
toe, wordt kalm,.. Plotseling maakt zij zich vrij ;
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ziet hem aan; haar oogen beginnen te schitteren.
Zij: Frits —
H ij (verwonderd): Wat is er —?
Z ij (groote pret): 0, Frits — Je bent...
j aloers !
H ij (eenigszins in zijn waardigheid aangetast): Ili? Ili ben nooit j aloers geweest.
Z ij (als voren): Och zeker, je bent j aloers !
H ij (laat zich meesleepen, begint te glimlachen): Zou je denken?
Zij: Ja — Ja —!
H ij : 1k had niet gedacht dat 't mogelijk was
— maar (zeer vroolijk:) zou 't kunnen —?
Z ij (valt hem om den hals; stralend): 0
jongen, — 't is zoo in-en-in-heerlijk...
H ij (evenzoo): Wat zie je d'r nu weer lief
uit... !
Er wordt op de deur geklopt.
E en v r ou we st em :- Juffrouw, d'r is opgedaan !
Z ij : He wat-vervelend nou!
H ij : Laten we gauw voortmaken aan tafel,
dan zijn we dadelijk weer hier.
Zij verlaten de Kamer, hebben de armen om
elkander heen.

1910.
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VAN MOERKERKEN

UIT : MODRON (1903).
DE DERDE HANDELING :
Het Onvergetelijke.
1. De gordijnen van het achtertooneel openers ,
men ziet de Abdis zitten, en Modron, in zwart
nonnengewaad, geknield voor haar.
Men verbeelde zich een abdijkerk, zeer donker, alleen verlicht door enkele kaarsen op het
altaar.
A b di s: De kerk is nu geheel verlaten,
Modron. Wij zijn alleen onder deze oude gewelven en als gij de idiepten van uw hart opent,
zullen slechts mijne oogen die geheimenissen
aanschouwen.
M o d r on (zeer zacht) : Eerwaarde moeder...
A b di s: Spreek luider, Modron,... want de
storm, als een wilde zee loeiend rond de torens,
overstemt uwe woorden. Gij hebt mij verzocht
dezen avond, na den laatsten, dienst, hier te
komen om uwe beden te hooren. Welnu,... dochter... wat is uwe begeerte? Vreest gij het grauwe
kleed voor goed te aanvaarden,... dunken u de
kloostergeloften -Le zwaar?
M o d r o n: Neen, neen, eerwaarde moeder,
dat is 'bet niet. Het blijft mijn grootst verlangen
eindelijk waardig te mogen zijn het gewaad
dezer orde te dragen. Eenmaal heb ik besloten in
de diepe eenzaamheid van het klooster mijn
leven te voleinden,... en dit besluit blijft onwan-
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kelbaar... als de witte rotsen van mijn land
tegen den oceaan. Maar ik wilde u niet onwetend
laten van de pijniging die mijn hart ondergaat.
Uwe oogen hebben vele jaren zien gaan over ide
wisselende aarde,... gij zijt oud en grijs ; wellicht weet gij raad, wellicht weet gij de onrust
van dit hart te dooden.
A b di s: Open uw hart, Modron. In mij zijn
de stormen des levens reeds lang gestild, en
rustig... zij het niet onbewogen door uwe smart,
...kan ik u aanhooren.
M o d r o n: Gij weet, eerwaarde moeder,
waarom ik mij in deze stilte van het gebergte
begeven heb. Ouders en aardsche rijkdommen
heb ik achtergelaten en barrevoets ben ik uit
het verre westen tot u gekomen om troost. 1k
weet : mijn leven is gebroken,... ik heb de
schoonste verrukkingen van het aardsche leven
voor mij gezien, maar, onvolgroeid, is alles, alles
verwoest,... waardoor? Helaas, moeder, dit is
een geheim .dat geen sterveling doorgronden
kan. Ilc zelf moest het woord spreken, waardoor
die klare jonge liefde wreed werd verscheurd.
Maar ik mocht niet anders, want ik zou een

leugen begaan hebben, tegen hem en tegen mijzelve.
Dit dan wilde ik u zeggen : mijn hart vindt
geen rust, daar het niet vergeten kan. Het verleden, die jaren van verrukking en alles-gevende
liefde, is onherroepelijk,... en dit pijnigt mij. Ilc
heb hem niet lief meer dien ik verstooten heb,...
het kan niet meer,... maar het is vreeselijk : niet
te luInnen vergeten. Ach, moeder, dit slechts
vraag ik u : doe mij vergeten!
A b di s: Het is goed, mijne dochter, dat gij
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gesproken hebt. Vrees niet,... geloof,... en ik zal
u helpen. Floor hoe daar buiten de herfstwind
huilt door de sombere valleien : het is het getijde van den dood,... van het weenen,... en van
het vergeten. Weldra, over enkele dagen slechts,
is het . de Dag aller Zielen... Modron, waarom
schrikt gij ? Gij beeft,... ik zie tranen, Modron !
M o d r on: De dag aller Zielen... 0, , dit was
de idag .dat twee zielen tot eene ziel werden,...
maar hoe lang, ach hoe lang reeds geleden. Z(56
jong, moeder, en reeds moet ik spreken van lang
geleden... Het is zoo wreed. Die •clag was de
schoonste onzer idagen. Maar wellicht zal hij de
dag van het vergeten zijn... Vergeef, o vergeef
mij, eerwaarde moeder !
Abdis: Arm kind, ik vergeef u. Luister, en
hoop ! Dien dag zult gij gaan, geheel alleen, in
zwart rouw-gewaad, barrevoets, naar een eenzamen stroom, in dieper woestenijen van het gebergte. Gij zult er vele zoekenden zien. En wanneer dan de laatste stralen der zon achter de toppen zullen verdwenen zijn en het dal van duisternissen vol,... .dan zult gij drinkers van de
koude, van. de doods-koude wateren van den
stroom, en uw verleden zal vervagen als een donker pijnenwoud onder stralende lawinen. Vrees
dan niet,... en geloof. Laat mij u dit zeggen : ik
zelve, mijne dochter, heb Bens gedronken van
dat water der vergetelheid,... en — ide Heilige
Maagd zij geloofd! — vrede en stilte daalden
over de beroeringen en smarten der herinnering... En nu, ga rusten. Gij zijt vermoeid, uw
gelaat is wit, en uwe oogen dwalen vol onrustige
glansen. Sta op, mijn kind. Zij heft Modron met

de hand zacht op.
Zelfkeur III

2

18

VAN MOERKERKEN

M o d r o n: Ik dank u, eerwaarde moeder,...
ik zal gaan... o, mocht het dezen nacht reeds
wezen ! Het schroeit zoo, het brandt zoo hevig
in mijn hart...
Zij gaat heen, wankelend en langzaam, gevolgd door de Abdis. De gordijnen van het
achtertooneel blijven half geopend.
2. Op het voortooneel naderen een oude Pelgrim en Iwen.
Men verbeelde zich den oever van een stroom,
vloeiend door een dal; tangs de boorden staan
hooge populieren. Aan beide zijden van het dal
gaan ruigbegroeide bergen opwaarts. Het is
avond.
I wen: Hoe schoon en stil was deze dag, na
vele . dagen van wilden storm ; maar nu de avond
viel, weed het weer beangstigend somber onder
de boomen daarboven in het woud. De herfstwind klaagde als een eenzaam lam in de diepte
der lanen. Ik was verdwaald, maar eindelijk bereikte ik den zoom van het woud. Waar moest ik
heengaan? Ik zag geen licht in de vallei en de
streek scheen zeer verlaten. Onder de popels aan
dit water, dacht ik, was het wellicht te kil en
vochtig om den nacht door te brengen.
Pelgrim: Wij gaan naar het diepste en
droefste gedeelte van het ravijn. Daar zijn de
wateren zeer koel en-zuiver.
I w en: Zeg mij, vreemde pelgrim, waarheen
is uw tocht ? Uw stem is , oud 'en bevend, en wankelend uw gang over den donkeren grond. Toen
ik aan den bergrand zat en de zon zag ondergaan
in vale nevelen, traden vele grijsaards langs mij,
als gij in zwarte gewaden, en zij murmelden
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woorden die ik niet verstond. Wordt ook gij vervolgd door een onvergankelijk leed?
P e l g r i m: Gij spreekt van leed, en gij zijt
jong?
I w en: 1k ben nog jong, maar het graf van
het verleden dreigt voor mijne voeten waar ik
ga. Wat geweest is, k4n niet sterven in mijn
hart, maar verdwenen is het voor altijd. 1k zocht
de verdelging van alle smart, maar nimmer vond
ik *haar. Gij zijt oud, gij zult mij begrijpen.
Pelgrim: Wij alien zoeken wat gij zoekt ;
wij begeven ons naar den stroom ,der vergetelheid, en nimmer heeft er een tevergeefs gedronken uit die goddelijke wateren. Dit is de .stroom
waarom ik lange moeizame jaren gezworven heb.
Maar nooit hoorde ik dat een wiens haren niet
wit waren van durende smart, , deze oevers mocht
naderen. Gij zijt jong, en wie jong is heeft het
water van dezen stroom niet noodig. Het leven
zelf brengt vergetelheid.
I w e n (zacht voor zich heen sprekend): Gij
weet niet, ach, gij weet niet...
Pelgrim: Maar volg mij. Het is de Dag
aller Zielen. Dan vergaat hier alle leed.
I w en: Hoe somber en kil is het in deze
diepten.
Pelgrim: Zie, omhoog is nog schemering
om de toppen der heuvelen.
Iwen: De wind gaat wel zacht door de
popels. Ach, , de bladeren vallen langzaam maar
gestadig in den stroom. Ziet gij, zij zijn mart
op het blanke water.
Pelgrim: De bladeren drijven naar onbekende verten...
Iwen: Er staan vele zwarte gestalten over
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het water gebogen. Hoe staren zij in de diepte !
Zij zien het licht van den hemel in den stroom.
P e 1 g r i m: Wend uwe ,00gen naar gindschen
oever.
I wen: Wie naderen daar? Is er geen einde
aan het leed dezer wereld?
P e 1 g r i m: Het zijn vrouwen die de koelte
der vergetelheid begeeren. Zie, nu zij zich buigen en de bleeke glans van het water haar gelaat
en schaarsche lokken beschijnt ! De groeven van
het leed staan wel diep in die oude trekken.
I w en: Hoort gij hunne stemmen niet murmelen ?
P e 1 g r i m: Neen, ik hoor slechts den stroom
langs den oever en het gezwatel der popels.
In de verte hoort men zingen, mannen- en
vrouwenstemmen:
„Libera me, Domine, de morte aeterna."
Iwen: Zij buigen zich alien dieper en dieper
naar het water, hunne handen reiken er in,... zij
drinken. Wild zijn hunne teugen,... zij drinken
van de doodskille wateren.
P elgrim: Hunne kleederen waren zwart
als nachtraven,... zie, nu zijn zij blank en licht
als de sneeuw in den morgen. Zij heffen de
amen omhoog,... maar zij zijn sprakeloos.
I w en: 0 wonder !... Zij keeren zich of van
den stroom en bestijgen de heuvelen, de mannen
dezerzijds, de vrouwen generzijds. Zij zullen gelukkig zijn, de laatste uren vOOr hun graf.
P e l g r i m: Nog zie ik hunne lichte gewaden
op de duistere bergen.
I w en: Zij gaan in het woud... Maar ach, er
nadert nog eene vrouw aan gindschen oever , zij
is eenzaam, haar kleed is zwart.
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Pelgrim: _Ik zal drinken van het water. 0,
hoe Brandt mijn hart ! Waar is de koele dronk?
Hij schept uit den stroom en drinkt.
I w en: Deze vrouw is slank en teeder van
gestalte. Hoe zeer beschroomd zijn hare schreden ! Zij is jong nog.
P e l g r i m: Goddelijk is de koelte van den
stroom. Drink, jonge man, drink ! Blank is mijn
kleed. 0 schoone landstreek L.. ik zie het morgenlicht bloeien op gindsche toppen, het leven
is stralend van geboorte tot dood. Vaarwel ! De
bergen opwaarts en het licht tegemoet ......
De Pelgrim goat heen. De gordijnen van het
achtertooneel sluiten.
Iwen: Zij buigt, zij buigt,... de glans van
den stroom is op haar gelaat... Ach God ! zij is
het !
Modron staat ter rechterzijde; zij spreekt
zacht voor zich heen.
M o d r o n: Zal ik drinken...
I wen: Haar gelaat is bleeker dan de stroom,
hare trekken zijn koud en strak als van .een marmeren beeld.
Hij knelt en drinkt.
0, mocht ik vergeten die jammervolle uren
van het verleden ; mijn hart bezwijkt onder de
herinnering. Mijne moeder was heengegaan uit
onze woning ; men zeide : zij zocht mij. Zal ik
haar weerzien? Mijn God... ook dit leed nog ! 0,
vergeten,... alles, alles vergeten !
M o d r o n: Zijn gewaad blijft zwart !... Zou
hij mij nog herkennen?
I w e n, ten tweeden male drinkend: 0, mocht
ik de zachtheid idier oogen vergeten ; die
schoone zachtheid was zoo wreed.
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Modron: Zijn1 gewaad blijft zwart !... 0
Heilige Moeder Gods ! ik 'dud niet drinken.
Iwen: Neen, neen, nog noel ik het schroeiende leed in mijn hart, nog zie ik de dagen van
voorheen. Zal dat graf dan eeuwig geopend
blijven ?
Modron. Zij buigt over het water en drinkt.
Kil is het water als uit ondergrondsche holen.
Was dit de stroom dier lieflijke vergetelheid,
waarvan de witte vrouwen zongen die ik tegenkwam ?
I w en: Haar gewaad blijft zwart.
Modron (Zij drinkt weder) : 0, mijn God,
verdelg de herinnering aan het geluk dier oude
dagen.
I w en: Deze dag was eens de schoonste van
ons leven. Maar hoe verlaten, o hoe verlaten is
nu alles na die wreede tijden , der eenzaamheid.
De uren waren als jaren, de jaren waren als
eeuwigheden.
M o d r on: Zijt ook gij gekomen naar dit
wonder-droeve oord?
I w en: Heeft eenzelfde verlangen ons gedreven ?
M o d r o n: Deze dag was onvergetelijk
in mij.
I w en: Ja, ideze dag, en het geluk van die
enkele uren, is onvergetelijk.
M o d r on :. Nog eenmaal heb ik het ouderlijk
huis bezocht... Mijne ouders waren heengegaan
...Ik heb nog eens al de lanen doorwandeld en
langs de groene vijvers gestaard. Waar waren
de zwanen heengevlogen...
I w en: Ik heb uwen naam nog gezien in het
oude pried in het woud. Het gele loover hing
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verwilderd voor den ingang. Hoe schoon was de
dag,... o hoe droef valt nu de stormige avond...
M o d r o n: Zeven jaar geleden was de herfstdag even schoon, even stil en Brij s, weet gij
nog wel?
,
I w en: De pracht van het woud was even
vredig, even goddelijk.
M o id r o n : Wel waren de paden dichter begroeid met wilde kruiden , maar op de perken
bloeiden nog die paarse en gele asters even
ernstig en liefelijk als voorheen, en de najaarsrozen waren ook. nu al verwelkt en uiteengevallen. Er bloeiden geene rozen meer.
I w en: Neen, de rozen waren alle vergaan.
M o d r on: Weet gij wel, wij hebben dien dag
nog gezocht...
Iwen: Ja, maar wij hebben er geene gevonden in al de lanen.
Modron: Ach, laten wij zwijgen, laten wij
zwijgen... Wel schoon is het herdenken der vergane dagen,... maar mijn hart lijdt zoo zeer...
Het is alles voorbij.
Zij buigt zich ten derden male naar het water
en drinkt.
I w en: Zij boog zich weder over den stroom.
Ach, dat witte gelaat zal ik nimmer vergeten. Al
ware de oceaan een oceaan van vergetelheid, al
zijne wateren zouden mij niets zijn.
M o d r o n: 0 . dagen van geluk, o uren van
leed ! zal nimmer die herinnering vergaan......
Iwen: Nu is het geheel nacht en de hemel
in den diepen stroom is donker. Donkerder dan
de stroom is mijn gewaad.
M o cl r o n : 0 schoone droom ! is alles voorbij
...Waarom mochten die jaren niet eeuwig duren
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...Het ontwaken was zoo koud, en zoo leeg is
mijn leven nu. Hoor, de wind gaat al wilder ;
waar zal ik mij bergen?
Iwen: Vaarwel! vaarwel! ik heb u nog lief,
maar gij hebt mij verstooten.
Hij gaat heen ter linkerzijde.
M o d r on: Vaarwel ! ik iheb u niet lief meter ;
maar het is wreed, het is wreed : iets zeer
schoons is er gebroken. Voor altijd hebt gij mij
verlaten ; en toch, schaduwen van mij zult gij
weerzien in uwe idroomen, en mijne stem zult gij
hooren overal. En schooner wellicht dan ik was
in al mijne schoonheid...
Zij Wendt zich of van den strom en verdwijnt in den nacht. De stem van Iwen in de
verte:
Ik zal leven... Het wreede leven met de onsterflijke herinnering.

VAN MOERKERKEN

DE OUDE MAAIER
UIT : „XXX VERZEN", 1907
Order de linden aan den stroom
Zat ik bij de eerste morgenstralen
En zag het licht op berg en dalen,
Ontwakende uit den uchtenddroom.
De stad lag sluimrend in het dal,
Diep onder woud en blanke weiden.
Verheugd zag ik naar alle zij den :
Daar klaterde de waterval
Door het ravijn met luiden sehal ;
Hier welfde de oude brug haar bogen,
En boven stad en wouden togen
De wolken door den blauwen hal.
Mijn voeten rustten op het gras,
Dat rijk van witte bloemen was
Langs heel iden lichten zoom der gaarde.
Ik zat verwonderd over 't schoon
Van land en zon en wolkentroon,
Tot plots een schaduw ging langs de aarde
En ik ,een vreemd gezicht ontwaarde.
Een grijsaard naderde over 't veld ;
Hij droeg een zeis en ging gebogen
Onder een wereld van geweld
Die hij beweende in duistere oogen.
1k zag hoe op het bleeke hoofd
Twee zwarte nachtkapellen rustten,
En 't als een vreemd ivoor-blank ooft
In hongerend begeeren kusten.
Toen heeft hij zijn gelaat gewend
Naar mij en heb ik Hem herkend,
Den Maaier van het gouden leven ;
a sprak : „Komt gij reeds nu tot mij ?
Te jong ben ik ; o ga voorbij !
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Nog is de volheid niet gegeven
Van liefde en jeugd en stormend bloed.
0 ga! het leven is zoo zoet !"
Een glimlach kwam op zijn gelaat :
„U zoek ik niet , de ,dageraad
Is nauwlijks uit den nacht gestegen ,
Ik ga waar nu de dag verdween.
Langs u streek slechts mijn schaduw heen.
Eens komt ook gij me in de' avond tegen
En volgt getroost mijn stille wegen."
Zijn oog rustte op den horizont,
Waar jong de gouden daagraad stond.
Toen ging hij langs de witte bloemen
Die alle bleven opgericht,
En overal weerklonk een zoemen
Uit gran en woud naar 't rijzend licht.
Ik zat weer stil in groene schatiw,
In uchtendkoelte en , geur van clauw.

geboren 10 November 1840 to Schiedam, verliet op 13-jarigen leeftijd de school; was achtereenvolgens werkzaam bij
notariaat, registratie en bij verschillende fabrieks- en
handelsadministratie, tot hij begin 1883 wegens voortdurenden achteruitgang van •gezichtsvermogen alle ,beroeps
werk voor goed moest . opgeven. Onder den schuilnaam M.
Coens verschenen Tienden van den oogst 1882, en Schakeering 1886, otider 's dichters werkelijken naam: Benja-

min's vertellingen 1898, Kamermuziek 1904, Sintjans-lot
1906, Tom's Dagboek 1910, feest-uitgave voor zijn 70ste
verjaring, en zich aansluitende bij de Vertellingen; voor
de pers ligt gereed: Najaarsloover. Van 1898 af, toen volslagen blindheid nabij was, dankte hij aan zijn vriend
Albert Verwey de ibevordering zijner pers-uitgaven, In
1911 ontving zijn PoEsie, tegelijk met Stijn Streuvels'
Proza, den toen voor het eerst uitgereikten N i e u w e
G i d s - prijs, Einde 1917 verscheen uit de Vertellingen
een Bloemlezing voor M, 0, door Dr, G. E. Opstelten,
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UIT „TIENDEN VAN DEN tOOGST"
I
STORM
Ter kim, in vale wolk gelegerd,
Broeit een vij and, de onzichtbare reus ;
Hoor hem woelen en dreigen,
Aan grauwenden hemel
Zijn krachten verzaam'len,
Zijn krachten beproeven — —
Zeevaarder ! waak :
Huilende uit de verte,
Snel, met ongelijke rukken
Komt hij aangewerveld over 't oorlogsveld,
Het opstuivend veld der waat'ren !
Gierend geeselt hij 't ruim der lucht,
Buldrend barst hij los op , de zee — —
Op de angstige didte
Straks in heuvelen, in bergen,
Ten hemel schuimend, ten hemel razend !...
Ten duisteren hemel
Die boozer komt neergezonken —
Al zwarter, al lager — —
Onbereikbaar voor de „Machten"
Die hij na koeling van moedwil
Genadig laat landen,
Of voortzweept zonder genade !
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II
ZEEVAART
Uit den wielenden afgrond
Wringt zich krakend en kermend het schip,
Een onttakeld ijl menschenwerk in den orkaan,
Een speelbal !...
Maar woedend beklimt het de vliegende baar
En stort op een volgende neer,
Loeiend van drift als de top die het .draagt
En het toewerpt aan den ander ;
Over grijpende stroomende en gapende kolken,
Als over twistende buitverspelende graven
Redt zich het ranke gevaarte ;
Geen waggelend getimmerte meer,
Een door wonden geprikkeld handelend wezen —
Een zeepaard gelijkend, weert zich het schip ;
Teruggeslingerd en bedolven,
Duikt het en rijst weer ;
Besprongen en geschud,
Steigert het hoog —
En schel afstekend
Tegen het bliksemend zwart der luchten,
Schiet het voort !...
Luistrend in duizend gevaren
Naar uw vaste bezielende hand,
Moedige, immer moediger mensch !
Wat kan u nog verschrikken,
Wat u doen beven,
Nu zelfs dondergeknal en geratel
Gedwee zich schikken
In het groote verdoovende koor?
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Reeds, in de ontzettende worstling
Tusschen beleid en geweld,
Is . de eer u niet minder dan 't leven :
Genoopt tot den heftigsten kamp,
Waarin ge ook als toeschouwer deelt,
Houck gij vast,
Als bij 't veiligste spel,
Aan een grootsche gedachte:
— Verwinnen !
Vermoeiden, haast is het nacht ;
En het leger der stormen,
Immer op eigen terrein,
Breidt zich uit bij iederen polsslag :
Snel daalt uw kans
In al heeter strijd...
— Maar sneller nog kan de wind
Keeren,
En zich leggen,
Luidt rustig , des zeemans gedachte en, gebed.
III
NA DEN STORM
Nu zwijgt de moede nacht
En staroogt als daar zacht
En trillende, uit de .golven
Die mat en matter slaan,
Een wacht komt opgerezen :
De al'-overziende maan ;
Droef blikt haar vriendlijk oog ;
Een nevel waart omhoog,
De ruimte steunt en siddert
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En rust. Niets dan een boot,
Leeg naar den never drijvend,
Verhaalt van storm en dood.
***

UIT „SINT JANSLOT"
I
UIT SCHOOL BIJ ZONSONDERGANG
Voor mijn neus wordt de Brug opgehaald,
En van ongeduld sta ik te trapp'len.
Vlak over ons mooi open roam
En, bij 't naaiwerk, twee blozers van app'len !...
En dan telkens zoo'n flikkerzwaai, huup —
Op en neer maar die naald met dat garen...
Weer een zoom af, want moeder kijkt op —
Groetend wuiven mijn pet en mijn haren!
Maar droef-ernstig schudt moedertje 't hoofd
En wijst naar de Beursklok : zes ure !
Te slentrig alleengaan naar school
Heb ik nablijvend moeten bezuren ;
En de hand die mij vreugd had bereid —
Nu van schaamte en van spijt sta 'k te
trapp'len —
Schuift de ondergordijntjes potdicht...
Vertrouwen verbeurde ik, en app'len?
Onverschillig beschouw ik die kof,
En haar graan dat ze uit Rusland ging halen,
En haar draai die de mattenschuit dwong —
Onze buur ! — weer naar links te verhalen ;
Vader Barneveld naait er zijn mat,
En kijkt op : „weer 'n jonk over boord haast..."
Wacht die kof is er door ; hier naar toe
Boomt een schipper, die leeg is en voort haast ;
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Mal verschrikt me de loerende blik
Van het borstbeeld De Schippersvrouwe,
Met naam en al boven het roer
Als meermin uitgehouwen ;
En die blauwoog met geelgoud haar
En vermiljoene wangen —
Korte Haven uit, heen naar de Sluis,
Overziet nu het vaarnat der Lange.
M ij n haven, hoe fraai kaatste uw diep
De vriend'lijk belommerde kaden —,
Den hoek van ons hais ook terug
In , de eerwaardigste nazomerwade ;
En wat kweelde er een blijdschap, een lust
Uit die mooie oude boomen, die dikkers !
— „Die zoo speels in ons zolderraam buurt,
Heeft meer nesten misschien dan ik,... knikkers !"
Terwijl ik zoo dacht was de klomp
Na gehengel om bruggeld geborgen,
De brugketting losgehaakt,
En plotseling weer voelde ik mijn zorgen...
Daaruit opziende, sta ik verrukt :
Weggeschoven zijn de ondergordijnen — —
Wenkend wijst op 't appelenpaar
De allerbeste aller moeders, de mijne!
En de brugwachter duwt me terug —
Ha, eindlijk ! de wippen zie 'k strijken ;
Over brugkleppen — gapende nog —
Storm ik voort om naar schatten to reiken :
Schat van 't alles vergevende hart ;
Schat in de alles vertreffende handen ;
„Moeder (schrei ik), een appel voor U!..."
In den anderen zet ik de tanden.
Zelfkeur III
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Nadien stond ik menigen keer,
Sta 'k nog in bedrieglijke nachten
In droomen het kind weer gelijk
Voor de open brug te wachten ;
Wakker boast mij — geen dichtslaande Brag...
Deur of brug — ach ! de Scheiding blijft gapen...
Van de overzij toegeknikt,
Vergeet ik weer in te slapen.
II
00IEVAARS-AFSCHEID
Op 't oude kerkhof links
Daalt suiz'lend het . doode loover ;
En beteekenisvol op dit uur
Kleppen vleug'len het kerkplein over ;
Zoo is •er met vreemd druk doen,
Daar we alien in spanning naar kijken,
Op een daklijst der groote kerk
Een vergadering neer komen strijken :
Van heel, heel veel uren in 't rond,
Zijn de ooievaars raad komen plegen
Met twee die nu elk op een hoek
De vleugelen langzaam bewegen.
De volksmond noemt ze gebeft ;
Laat ze raadsheer of vleugelman heeten,
Als aanvoerders stellen ze een wet,
En de waagmeester noemt ze profeten.
Van tijd tot tijd stak er een af
En dreef op roerlooze pennen
Al hooger in wijderen kring,
En hing in het ruim te verkennen ;
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Dan waakte weer elk op zijn post ;
En onrustig met schrille geluiden
Scheen het reisgezelschap elkaar
En zijn aanvoerders wat te beduiden ;
En die twee zonden snelboden uit
Om achterblijvers te halen...
En na monstering slaken ze een sein
Dat ze waarschuwend scherper herhalen...
Daar zweven ze op, en vooruit!
— In een V, die Vaarwel moet beduiden ;
Zooals me de koster vertelt,
Houden ze allen een richting — naar 't Zuiden?
Zonder aarz'len pal Noord gaat de trek,
Misschien om zich aan te sluiten ;
Zoo 'k vliegen kon wist ik het wel,
Vrij uitzicht vond ik dan buiten.
Door de Ooievaar-steeg (spotternij?)
Gaan we moe van bewegelijk turen
Naar 't Hofje genaamd van Belois —
Weg ook dddr zijn de hoogere buren.
Op de hoeve ginds over de Vest,
En op de dorpskerk-daken,
Zien we morgen het leege nest,
Leeg spoken de weide-staken.
Hier, in, nachtvlagen, kleppert , de ruit
Der bij schuilmaan gebkischte lantaren ;
Nog verbeeld ik mij vleugelgeklep
Heenschemerende Ooievaars-scharen.
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En ik voel, van verlatenheidsuur —
Van dit uur zal ik menigmaal ,droomen,
En hopen dat al wat er ging
Ons eenmaal terug moge komen !
DE KERST-ENGEL DROEF OPWAARTS 1)
Hoort — uit sneeuwstorm hoort de klacht
Van den Wilden Jager schallen,
Hoefslag daavren, zweepslag knallen...
Hoort als boete in Heiligen Nacht
Des Gewetens booze jacht!
Gij verdoolder euveler Jagers,
Die den loop der wereld stremt!
Hoort ge uw Krijgs-roep overstemd,
Ziet ge uzelf als boetedragers?
Ziet ge uw schim, in woeste vaart
Stuurloos achterst-voor op 't paard,
StOm van ziels-ontzettend lijden
Roemloos, eerloos ! mederij den —
NOOit ontkomend waar ze op staart?
MOH het jaar van Vrijspraak waard,
Dat des Wilden Jagers geest
Wacht na boete op 't Hooge Feest?
Droef zie 'k am naar U en de Aarde:
Hel uit zwartheid opgelaaid,
Stort in puin wat de eeuwen baarden,
Keert tot slijk de ontvolkte gaarde — —
Ach, hoe 't kermen herwaarts waait!
Kunst der misdaad haalt naar ionder
Wat in Scheppingsmajesteit
1)

Uit den onuitgegeven bundel „Najaarsloover".
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Zegenrijk het luchtruim splijt:
B 1 i k s e m e n d flitst uw oorlogswonder
Dat door 't hart der Volkeren boort —
Hoonend holt dl zwaarder donder
Over 't wee van 't menschdom voort.
Val van 't menschdom dreigt aanstaande,
Onder nieuwe dwingelandij ?
Talloosheid van moord begaande,
Straks elk a a r vernietigt gij?
Geen van u geeft zich gewonnen ,
Valsche trots wil niet terug?
Onder valsche leus begonnen,
Braakt gij achter u de brug?
Telt verspilling aller krachten ,
Tot uit verre nageslachten
Dreigt het nawee. Scherpste pijn
In 't gemoed, 6,1 spook voor oogen,
Moet er nog meer hooploos pogen,
Gruwzaamst wig meer tarting zijn?
Aangeschreid door broodeloozen,
Nog meer rest van, rijk bestaan,
Mg meer nooddruft onder gaan?
Mg meer speelgoed voor den Boozen —
Vloot en lading, mensch en vee,
Uit geruste zonneschijnen
Stukkend opgeploft! verdwijnen
Naar den keldernacht der zee?...
Poost, bekomt. In Kerstnacht-droomen
Ziet all' zeeen, ziet all' stroomen,
Ziet al 't land een vrij gebied ,
En naar grens-verwijding niet,
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Noch heldhaftigste onderzaten,
Schat de aanzienlijkheid der staten —
Schat naar Menschen-recht en vreugd
Staten, rang en staatsmans-deugd.
Schoon voor God is 't b 1 ij d e leven ;
Ziet er al carat leeft naar streven,
Tusschen rouw en hartzeer uit,
Zoo ge uw Hoogmoed overwinnend,
U voor God en mensch b e z i n n e n d,
Wereldschande erkent en stuit.
Zoekt, nu lang getergde Slaven
Troon en zetels ,ondergraven,
Zoekt, b o u w t Vrede : breekt uw zwaard,
Om een wereld to bevrij den !
Zinsverbijsterd b 1 ij f t gij strijden?
Wildste Jagers aller tij den —
Wonder Gods redde U en ,de Aard !
Hoopvol kwam 'k als Liefdebode —
Onverzoenlijkheid ontvloden,
Keer 'k weer treurend Hemelwaart.
in het 4e jaar van den wereldjammer.

VREDE 1)
Stil hoort de nacht
Alle aardsche klacht
En opent vriend'lijke oogen ;
Ziedaar 't Heelal een Vredegroet!
— Uit .eenzaam donker voor den voet
Beurt zich het worstlend hart naar 't aanschijn
in den hoogen :
1)

Uit „Kamermuziek",
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Voor elken traan
Op de aardsche baan
Kwam starrelach ontloken ;
En stil als voor Gods aangezicht
Verzinkt uw ziel in 't Lied van Licht —
Zoo statig als de nacht heeft nooit ide dag gesproken.
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publiceerde Enkele Verzen, — Nederlandsche Verskunst,
kritische studien (in vereeniging met David Moolenaar),
— De Bloeiende Bongerd, inleiding tot de literaire
kunst (in vereeniging met Dr, W. C. Wittop Koning-Rengers Hora Siccama), — Literatuur, vier lezingen, — Ger-.
brand Adriaenszoon Bredero. Voorts novellen en letterkundige essays in verschillende tiidschriften.

HERMAN POORT

HENK
CHTER de neergelaten lancasters
lag de groote voorkamer in schemerig licht ; er was jets angstigs in de
'stilte rondom zoovele menschen, die
fluisterden met weinig woorden en
voorzichtig zich bewogen om elk geluid te vermij den.
Van de straat hoorde Henk het behoedzaam
gestap van paarden en, het knerpend wenden van
wagenwielen. Door de gang schuifelden nu langzaam de donkere mannen naar Moeders kamer...
Bewegingloos bleef Henk zitten. Een droge
hardheid voelde hij kroppen in zijn keel en onrustig sloeg zijn hart, — maar strak van gelaat,
bijna onverschillig staarde hij voor zich uit. Hij
hoorde tante Marie met smartelijke schokjes
snikken en hij wist, dat ook Mevrouw Terlaat
en tante Mien schreiden ; de witte zakdoeken
bewogen heimelijk en sours was er feen zacht
neus-gesnuit. En op-eens zag Henk het weer
allemaal als comedie-spel. 't Was hem, alsof ze
met elkaar op het tooneel stonden en er jets treurigs vertoond moest worden, — dat de moeder
gestorven was bijvoorbeeld... : tante Marie, die
daar droef-stilletjes te huilen zat, en de ooms
deftig in hun zwarte pakken en vader, die, even
gebogen, zoo ernstig met ,dominee te fluisteren
stond ; — en ook hij-izelf, vOOral hij-zelf, de
eenige zoon, droevig ter zijde... Duidelijk zag
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hij zich-zelf op het tooneel, zooals hij daar zat
bij de kachel, een beetje gebukt, zijn ellebogen
bijna op de knieen en de pet tusschen beide handen. Toen ging hij rechtop zitten, lei zijn eene
arm op de tafel, verplaatste zijn voe gen, — en
elk zijner bewegingen leek hem tooneelmatig, gemaakt, niet werkelijk een uiting van zijn gevoel.
Hij zag zichzelf tooneelspelen ; hij gevoelde, dat
hij het deed en hij wilde het toch niet, want niets
leek hem nu meer ongepast. En fel sloeg plotseling weer het zelfverwijt in hem omhoog : m'n
God, dat hij op dit oogenblik, nu Moeder begraven werd, zich zoo vervloekt comedie-achtig aanstelde. Wat was hij voor een j ongen, dat hij nu
niet Anders dacht ook, — dat hij niet wezenlijk
erg bedroefd was en niet huilen moest... Een
wanhoop aan eigen gewoon-menschelijk gevoel
vervulde hem en hij had slechts een wensch :
dat dit alles, die geheele begrafenis en al die
treurigheid maar spoedig gedaan mocht zijn.
De ooms, groot en vierkant in hun zwarte jassen, stonden reeds bij wader en dominee ; streelend wreven ze voorzichtig de hooge hoeden
glad... Henk ging nu ook maar staan ; 't was
afgesproken, dat hij meeging ; — maar nauwelijks durfde hij zich bij de anderen voegen, z(560
klein en armoedig gevoelde hij zich met zijn
nog-korte broek en zijn pet naast ,hanne volwassen deftigheid.
Vader kwam bij hem.
„Nu moet het zijn, jongen," zei hij met zijn
diepe, even trillende stem en hij lei zacht een
hand op Henk's schouder, als om steun. — Maar
stug schudde Henk de hand van zich en schoof
achteruit.
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„Als je toch nog liever thuis blijft?"
„Nee, ik zal meegaan ; ik heb het immers beloofd !"
Zijn stem kionk harder dan hij bedoelde. Even
keek hij vader aan ; de lange, voile baard beefde
zachtjes en om de oogen trok droefheid. -Henk
zag het plotseling : Vader meende het echt, —
die speelde geen comedie. Maar wat was het dan
in hem, dat ,hij aldoor anders deed dan hij wilde,
dat hij zich aanstellen moest en dat hij juist aan
niets dacht dan aan belachelijke kleinigheden :
hoe hij zijn handen hield en hoe hij opstond en
zijn korte broek en zijn pet ; — hoe kwam het,
dat hij dat alles niet vergat in zijn droefheid om
Moeder? Hij gevoelde het als een schromelijke
tekort-koming ; het schrijnde in zijn hart, een
angstige pijn. Had hij dan niet veel van Moeder
gehouden? 0, de jongens van het gym hadden
hem altijd wel uitgelachen en hem „moeders
jongetje" genoemd, — toch, iederen middag om
vier uur als ze hem voor de school wachtte, was
hij steeds weer alien vooruit gerend de straat op,
haar tegemoet. Of hij van haar hield ! En tech...
nu... op haar begrafenis. Hoor tante Marie nog
huilen, het mensch, dat hij nooit had mogen
lijden... En met wat een plechtigheid trok oom
Piet zijn zwarte glace's aan... Was het wel netjes, dat hij, Henk, geen handschoenen droeg?
Wat stak hij als een kwajongen bij de anderen
af. Als maar niemand het zag. Zou de koetsier
straks om hem moeten lachen? Of de menschen,
die altijd te kijken stonden? Zoo'n jongen in een
korte broek, zonder handschoenen, mee op een
begrafenis. Dat Vader dit ook gewild had.
Haastig; en bang om gezien te warden, sloop
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hij even later achter oom Piet aan, het tweede
rijtuig in. Hij kreeg slechts een vage gewaarwording van een dubbele rij kijkende kinderen
en bij het portier een magere man in het zwart,
toen zat hij. Gelukkig waren de gordijntjes
half neergelaten ; niemand kon hem nu nog zien.
Tergend langzaam ging het voorwaarts. In
het hoekje, schuin tegenover hem, vlijde oom
Piet het zware lijf in de kussens. Henk hoorde,
hoe hij behagelijk zuchtte en jets vijandigs tegen
den dikken man stond in hem op. Hij zag nu, dat
de hooge hoed weer zorgvuldig gestreeld werd
met het strak-getrokken onder-eind van de jasmouw ; toen begonnen de dikke vingers de
glace's los to peuteren, en, even opkijkend, zei
de man, die zijn oom was : „'t Is hier warm ;
'k doe ze maar zoolang uit !"
Haastig wendde Henk het hoofd en onverschillig keek hij door het onderste deel van hef
rijtuigraampje neer op de straat ; langzaam zag
hij de keien achter elkaar wegschuiven. Hij antwoordde niet, maar wel had hij het verstaan.
Hij doet ze „zoolang" uit, dacht-ie,... „zoolang",
...kijk de gordijnen zijn nu neer, maar straks
begint de comedie opnieuw en dan trekt hij ze
weer aan...
Het werd een wonderlijke warreling van gedachten in zijn hoofd. Even was hij blij, dat hij
geen glace's droeg ; aan dat stukje tooneel deed
hij dan toch niet mee ; — maar onmiddellijk
daarna schaamde hij zich opnieuw voor zijn
bloote handen, zoo sjofel op een begrafenis, —
en met duwde hij ze in zijn broekzakken. Maar
toen rees ook dadelijk weer het zelf-verwijt
waaraan d'acht hij nu, — aan zijn bloote handen,
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Godbetert, — alsof dat nu van belang was, nu,
nu, nu Moeder begraven werd... En angstig-duidelijk zag hij plotseling, hoe ze daar, vebr, in den
eersten wagen liggen moest, lang uitgestrekt,
bleek en roerloos... „Moeder ! Moeder !" kermde
het in hem... 0, God, nu dacht hij to gaan huilen.
Maar niet doen, niet doen ! Als oom het zag !
„Heb je veel van je moeder gehouden?", hoorde hij opeens de stem van oom.
Dadelijk herstelde ,hij zieh ; alle ontroering
dreef hij terug en zijn gelaat verstrakte.
„Och ja, — ik geloof het wel," antwoordde hij,
— en hij schrok van zijn eigen stemgeluid, z•56
vreemd-hard en onverschillig. Hij wendde niet
zijn hoofd, maar bleef hardnekkig het stukje
raam uitkijken ; de keien dansten weg.
De dikke man tegenover hem verlegde zijn
lichaam, verplaatste zijn voeten en kuchte een
paar keeren.
Toen kwam er :
„Zoo !... Ik dacht, dat je nog al van haar hield."
Met stugge ergernis keerde Henk zijn hoofd
nog meer af. Wat moest dat gevraag? Wat wilde
oom ? Langen tijd antwoordde hij niet ; eindelijk zei hij, kort en hard :
„Je houdt altijd van je moeder."
Oom kuchte weer, keek toen op zijn horloge en
kuchte opnieuw.
Heel langzaam reden zij verder. Van rondom
hoorde Henk het gerucht van de groote stad ; —
een venter schreeuwde ; — uit een zijstraat
kwam het getingel van de tram.
Oom vroeg gelukkig niet meer ; ze zaten zwijgend tegen elkaar.
Hoe lang zou het nog duren? 't Was een heel
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eind naar het nieuwe kerkhof... Als daar straks
maar geen kennissen stonden, jongens van zijn
klas, die hem zouden zien.
Daar had je 't weer. Smartelijk vertrok zijn
gelaat. Hij, met zijn kleine gedachten van
schaamte op dozen dag... Als ze straks terugreden, zou moeder begraven zijn ; — clan was ze
daarginds alleen gebleven, onder den grond...Stil,
nu niet denken... En pas op, dat je niet ihuilt...
Weer borrelde de droefheid in hem op. Heimelijk slikte hij twee, drie keeren tegen de droogheid in zijn keel... Moeder...
Toen opeens hoorde hij weer oom's stem. Wat
was er? Wat zei oom? Moest hij antwoorden ?
Hij zweeg en keek in verwarring oom's kant uit.
„Wat zegt U?", vroeg hij fluisterend.
„Dat je nu wel eerst een moeilijken tijd zult
hebben, Henk."
Hij hoorde het aan de stem : Oom deed zijn
best om vriendelijk to zijn. Maar onwillig keerde
Henk zich weer tot het raampje ; 't was alsof
hij iets vans zijn schouders schudde en hardonverschillig vroeg hij :
„Waarom?"
Oom smakte even misprijzend met zijn lippen,
verplaatste behoedzaam zijn hoogen hoed van de
eene knie op de andere en keek toen over zijn
gouden lorgnet Henk aan, zooals ook de rector
kijken kon.
„Waarom? Hoe kim je 't vragen ! Je zult nu
je Moeder eerst recht waardeeren, denk ik,...
nu je haar niet meer hebt."
Henk liet zich plots zoover mogelijk achterover vallen in den donkeren hoek van het rijtuig.
Hij voelde zijn hart heftig kloppen , zijn hoof d
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suisde als in koorts ; pijnlijk verstrakte zijn gelaat. De tranen kwamen in zijn oogen, maar hij
beet op zijn lippen en balde achter zijn rug de
handen tot vuisten ; hij wilde niet, hij wilde
niet... Oom dacht natuurlijk allerlei slechts van
hem : een ongevoelige, ondankbare jongen, die
niet gaf om zijn Moeder... Goed, dan was hij
dat maar. Wat kon het hem schelen. Als hij maar
met rust gelaten werd. Als hij maar niet aldoor
antwoorden moest. Hij gevoelde den man tegenover hem als zijn vijand, iemand, die hem plagen
wilde en die hem in verwarring bracht.
„Je zult nu pas ondervinden, wat je Moeder
voor je geweest is. Ze was een vrouw, zooals er
niet veel zijn."
Was het nog niet gedaan? Moest het nog langer duren? Pas op nu weer, dat hij niet huilen
ging... Vooral nil niet, nou oom tech dacht...
En plotseling overwonnen de stugheid en de
wrevel alle andere gevoelens in hem , even dook
hij op uit zijn donkeren hoek, weer schudde hij
met zijn schouders alsof hij er iets afgooide
en met smalende onverschilligheid zei hij haastig en heesch :
„Ach wat ! Hou toch op,... dat geklets !"
Even zag hij nog, hoe oom schrok ; toen zonk
hij weer achterover en sloot zijn oogen. En zwijgend, in een soort verdooving, deed hij verder de
begrafenis mee.
Na den maaltijd bevrijdde Vader hem door te
zeggen, dat hij maar naar boven moest gaan om
zijn schoolwerk te maken. Op zijn kamertje zat
hij den geheelen avond met al zijn verwarde gedachten en gevoelens. Hij dacht aan de begrafeZelfkeur III
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nis en aan het kerkhof met Moeder, — aan oom
Piet en aan zijn stugge woorden in het rijtuig.
Hij gevoelde droefheid, schaamte, spijt en wrevel, alles, door elkaar en niets kwam tot klaarheid in hem. Urenlang bleef hij staren over zijn
thema-boek en dan schrok hij plotseling Op als
uit een droom.
Vroeg ging hij naar beneden en wenschte welte-rusten en ook oom Piet, die nog bleef tot
morgen, was vriendelijk tegen hem en gaf hem
als een man een stevigen handdruk ; — dat deed
hem toch goed.
Maar toen hij, even later, alleen in 't donker
op zijn bed lag, stortte de droefheid zich als een
vloedgolf over hem uit. De vorige week nog was
Moeder hier bij hem geweest en had hem
goeden-nacht gewenscht met een zoen op zijn
voorhoofd, toen even zijn rug toegestopt...
„Nacht vent", — hij hoorde haar het duidelijk
zeggen, — en even keek hij angstig zijwaarts ;
maar er was niemand.
Iederen avond kwam Moeder bij zijn bed ;
Vader had er wel eens om gelachen : zoo'n groote
jongen al, tweede klas van 't gym. En hij was
het in de enkele dagen van haar ziekte al bijna

ontwend, maar huiverend besefte hij nu plotseling, dat het nooit, nooit weer gebeuren zou, —
dat Moeder weg was, voor goed....
Toch, schreien deed hij niet. Hij lag, lang uitgestrekt en onbewegeIijk, met groote oogen recht
voor zich uit in de duisternis to staren. Zijn.gelaat gloeide, zijn keel was pijnlijk droog en hij
gevoelde zweet pikkelen op zijn voorhoofd en
ac ter zijn ooren...
Toen plotseling hoorde hij geschuifel in de
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gang, de deur werd behoedzaam geopend en daar
stond Vader. Hij draeg een blaker met bevendbrandende kaars in de hand ; zijn bleeke baardgezicht was geel van den schijn. In zijn andere
hand, waarmee hij de deur weer sloot, hield hij
een handdoek stijf-vastgeklemd.
„Ben je nog wakker?" vroeg Vader fluisterend
en met-een liet hij, als ter verontschuldiging, den
handdoek zien, „ik was bang, dat Mina misschien
niet alles in orde gemaakt had... Heb je wel een
handdoek ?"
Langzaam zag Henk hem naar de waschtafel
gaan. Daar lei Vader den handdoek bij den anderen, die er altijd was. De doek lag daar nu als
een ding, dat zijn dienst gedaan had... En nog
draalde Vader... Henk zag niets dan de zwarte
silhouet van zijn droefgebogen rug ;... het kaarselicht trilde rondom van het beven zijner
hand... En plotseling begreep Henk ; plotseling
ook hield hij het niet langer uit, maar met een
hevigen schok zich keerend op bed, hoofd in de
kussens, snikte hij het uit. Vrijelijk liet hij zijn
tranen gaan,
als een verlossing.
Toen stond Vader naast hem en lei zijn hand
streelend op den schokkenden rug.
„Stil, jongen,... stil...", — maar zijn stem
beefde al to zeer en, zachtjes in zijn baard,
schreide hij mee...
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Van Verleden en Heden.
Van het Groene Laken. (Uitverkocht.)
NOVELLEN:
Melvina en and ere Verhalen.
Melvina, Tweede druk,
TOONEEL:
Saul en David, (Bijbelsche tragedie,)
Aron Laguna. (Tooneelspel,)
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FRAGMENT UIT : „SAUL EN DAVID"
David.
Ik was nog herdersknaap.
De grond rond Bethlehem,
mijn eenig zwerrefoord.
Als wolke' wand'lend licht,
dreef ik de kudde voort,
in zilverrooden schijn bij 't donk'ren.
Ik zocht de zoetste welder' voor mijn
schaapkens, 't geurigst kruidenveld.
Ik leefde vrij in bosch, bij heuv'len en
bij akkers. Toch dikwijls in gevaar. —
Er aasden rooversvolk op rund en kudde,
en wilde beesten, hong'rig afgezworven
van steppe en woestijn.

1)

Soms uitgeschroeid van hette,
niets in de tasch dan brood en fluit.

Met lichten staf beroerde ik mijn zachtgedrilde troep met slingersteen trof 'k
d'afgedwaalden. —
De nachten waren mij het liefst, als
d'omheinde kudde, bij eengedreven, rustte.
't Onmeetbaar luchtgewelf, zoo eind'loos
hoog gespannen, — onsteltenis voor
't mijm'rend oog, — 'bedroomde ik in heel
zijn lichtend ver geheim.
Het uitgegolfd geluid van 't eeuw'ge,
doorruischte het heelal van
avondstond tot nieuwen morgen.
1 ) Treurspel in 4 bedrijven, verschenen bij de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur.
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De stilte zong, en mijne fluit, die
merel's lokkend keeltje leende,
zoet galmde een nieuwe stilt' erbij ! —
Plots werd ik toegelokt naar Saul,
op mare van mijn harpe-zang.
1k speelde en verloste hem
van knagende naargeestigheid.
Toen keerde 'k weer naar mijne schapen.
Eens op een dag, zond Isay tegen
d'avond mij naar 't heire Saul's.
Mijn broed'ren moest ik brengen, melkkaas
vet en versche brooden. Ik hoorde,
naad'rend de vallei der legerende
schaar', de brullende stem van een
vermetel mensch, als onweer van gerucht
de stilte gees'len. 1k schrok en keek. —
(staat op.)
Ik zag een reus, zoo hoog als fiere eik,
met zwaard en speer en blinkend koop'ren
schild. Dat Baalsch-gedrocht kwam
brullen als hongerige leeuw, en met
zijn dolle, kolderende stem God smalen,
Isrel's Heer. —
Saul's zwaar-beangste krijgers zwegen,
zich dompelend in rouw. De reus,
hij snorkte los, dat sterreker hij was dan
Isrel's God ; dat niemand hem dorst naken,
een ieg'lijk voor de vlam, de punt van zijne
spies al beefde. — Hij zou Ons bloed vergieten,
als wij van 't vastgesnoerde rund
aan offer-altaarvoet. —
Toen, plots, een wild besef van macht
doorduizelde mijn brein. Als boog,
gespannen met de hand, zOO schoot
mijn wil den toorn AI, op al het
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Filistijnsch gezwets. Dit schimpend
wangedrocht moest worden neergeveld.
Ik hoorde van de mannen Saul's, 'dat
gemeen soldaat noch stoutste vechter
dorst kampen met dien reus, terwiji het
dal bleef duist'ren van zijn schimp. —
Ik vroeg in argeloozen schroom,
wie ,deze menschenknots toch was.
Mijn broeders hoorden mij en hoonden
dat reeds enkel zijne stem, die 'donderde
van Socho naar Azeka, mij dooden kon.
Ik moest naar vaders kudde keeren,
in schapraai de meelmuis vangen,
liever dan hier, op wank'lend been
te bluff en. —
Weer stond de toorn in mij Op, 'dat Isrel's
God, zoo rauwelijk en roekeloos gesmaad,
niet een die koene borsten 't schild
deed grijpen voor Zijn eer. —
Ik snakte naar een wraak-vergelding.

'k Voelde een huiver in mij stollen ;
daarna een kracht zich rustig
in mijn spieren leeg'ren —
Ik voelde God's Wil-zelf zich spannen
door mijn knapenlijf tot stalen macht
en onverwinbaarheid. Ik vroeg den worst
verlof, dien reus te mogen slaan.
M i c h a l (angstig.)
Hoe dorst gij ?
David (ootmoedig.)
Het was geen menschen-moed alleen.
(goat zitten.)
Saul keek mij teeder aan, begreep allicht
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dat hier het werd ...... vergeldings-recht.
Gij zoudt het wagen, gij onbehaarde knaap,
waar mijne stoutste krijgers vreezend zwijgen?
Gij rosse herderke, met uwen staf, gedrild
door zwaard noch boog 2
zoo vroeg hij,
stil verbaasd.
Mijn wederwoord klonk zacht maar onbeschroomd.
Ik zei : God staalde mij de spieren vorst, toen
eons een leeuw zich wierp op mijn ram.
1k worgde hem den strot en kneep hem id'adem
af. —
Uw knecht vreest evenmin in 't dal,
den dollen schimper, dien Goliath men noemt.
Zoolang de Arke God's de Steenen Taaf'len
bergt in Tabernakel's Allerheiligst',
is vrees een Ongeloof !
Dit Gods-vertrouwend woord verstomde Saul.
Hij stemde toe.
Op mijne haren zijn helm plantte hij en om
mijn teng're leest sloot stijf zijn pantserend
kuras. — Ik glom in 't fonkelend
krijgskleedij als splinternieuwe held, maar
kon Been lid verroeren. Ik zei : mijn vorst,

't vlamt dit krijgsmanstuig,
maar ik bezwijk er ander.
Vergeef uw knecht dat hij de vracht
dier wapenen niet torsen kan. —
Toen kreeg ik stil verlof den reus op
eigen wijs to lokken tot een kamp. — Ik greep
mijn
tasch en staf en zocht den scherpst-geranden
steen in 't dal...... en vreesde niets ! —
Zacht-ontstelde uitroepen van de luisterenden.
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Michal.
Maar zoo de reus
u had verwonnen?
David.
Wie overwint er God?
Niet ik streed ...... Hij ! — (rust; zeer zaeht in

zetten.)
Ik naderde het Eikendal.
Van twee der bergkanten stilt'.
Een purper-violette gloed , de vallei
omdreef. De zon zonk rood als offerbioed
de rotsen langs. Een gouden schijn
van licht omdampte Goliath's wreed gelaat.
Ik hoorde al van ver het blinkende
beslag van zijne speer, gerammeld tegen
't scheen-harnas in drift. — Een
ongeduld'ge woede, hem spatte d'oogen
uit. Zijn koop'ren stormhelm, de
zware brauwen tot wilde fronsing spande.
Zijn her en der gespiegeld schild blonk

als een vuur'ge plaat van altaargoud.
En over heel zijn saamgeschubde rusting,
langs gansch zijn reuzige gestalt',
in koper Opgebouwd, speelde het late
licht een fonkelend tournooi van glansen. —
Aan zijnen heupeband los slingerde het
vrees'Iijk zwaard, waarmee hij heel de
streek reeds veertig dagen dreigde.
1k hoorde hem weer tartend spotten,
een woorden-hagelslag neerklett'ren op
ons hoofd. Zijn lasterlijke mond verzwolg
het roode licht, alsof hij van de zon was
afgestort. — Ik naderde. — (staat op.)
Een duiz'ling even, mij overviel. Toen,
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wankelloos, beduidde ik hem te dalen
ter vallei als ik. De reus, mij overziend
als toren-een-tent, keek op mij neer
en vloekte zot. Waarom een knaap als
kamper hem gezonden ?
riep hij in gram.
Ben ik een hond gelijk,
met stok stom of te rans'len?
Hij lachte brullend-barsch en krijschte,
dat hij mijn bloedend vleesch, rauw van de
lend'nen afgescheurd, den vogels werpen
zou tot malsche spijs. Hij hief zijn zwaard......
Vele stemmen.
0 gruwelijk !
Erbarming!
David.
en 't lemmer blonk in 't avondrood
als bliksemschicht. Met eenen slag
zou hij den kop mij klieven van den romp.
1k naderde nog meer en riep hem
onverschrokken toe, dat hij, met zwaard
en schild en speer, door mij gedood zou
worden, omdat God's kracht en zekerheid
mijn arm bestuurden. Hij kwam te pronk

met heel zijn brallende gedrocht'lijkheid,
de onbesnedene, vol wain, het brein
door Baal en Moloch gansch verduisterd.
1k schreed naar voor, onoog'lijk en schraal,
van schild en wapenen haast onbedekt ......
maar met den Heere Onverwinbaar ! —
Toen snel schoof ik in slingerlus
den vlijm-gesneden stem, en zwaaide,
d'eind' bijeengeknoopt, Opwaarts mijn
hoofd met heev'ge kracht...... en trOf. —
Terwiji zijn keel nog raasde en
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gift'ge woorden Opeengestapeld tot thorn,
starden in laatsten ademhaal,

de steen juist boorde door zijn
helm en slaap. — Hij wentelde met wilden
pijnkreet ,om zijne eig'ne logheid henen. —
Zoo daad'lijk sprong ik bij en rukte
zijn Overgruw'lijk zwaard ide dood-gestuipte
handen uit en kliefde Goliath's hoofd
van d'onmenschelijken romp. —
Aan beide kant der berge' ontsteeg geraas.
't Volk Israel's sloeg aan het juub'len
geheel een man. Bazuin-geschal ontjoelde
het leger. De Filistijnen schreiden wild
aan d'overkant, jammerden en vluchtten.
En Isrel's smader lag onthalsd,
to rooken in zijn bloed.
Z.66 was vergeldings-recht gepleegd,
door d'Almacht God's. —
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ZILVERSPARREN
Dit is mij lief, mijn voeten gaan
voorzichtig door de larixlaan,
tot waar de sparren, zilver-blauw,
nog druipen van den morgendauw.
De naalden trillen telkens weer,
van her naar der, omhoog, terneer,
als speren, glinstrend in de zon,
daar danig reeds de dag begon.
Staan, nu de jonge morgen kwam,
de blanke ridders rond den scam,
en weten zij van wijken niet
en zingen zij hun heilig lied?
IJ1-fijn geluid, metaalgerucht,
suist door de geurge morgenlucht,
en klankenrei, die hoog verluidt,
en 't wonder spelen heeft niet uit.

RUISCHT DAAR MUZIEK
Ruischt daar muziek niet langs de heuvelrijen,
ging over de aarde dan een godenzoon,
zacht slaand de tier, zoodat in groot verblijen
heel de omtrek zwijgend stond, gevend hem loon?
Zelfkeur III

5
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Klinkt uit de verte nog van 't lied een toon,
willen de boomen ihelder begeleien
dien zang met melodie van 't woud? Droomschoon
wieglen de kruinen boven de valleien.
Het licht gebladert trilt, daar wind waait aan,
neerstrijkend uit de lucht, om zacht opzwierend
het woud wijd to ioverheeren, dartel vierend
zijn wilden luim. De bergen roerloos staan,
alsof zij 'even in herinnering
aan ,dien zoo schoonen God, die zingend ging.
DIE JONGEN
Zoo zalig-blij , de jongen liet
klinken zijn wijs uit pijp van riet,
al loopend langs het water,
wie was 'hij, die maar floot en floot,
toen 't lichtend-gouden uchtend-rood
blonk boven wei en water?
De wind woei leutig langs het riet,
maar boven 't waaien klonk het lied
van den verdwaasden jongen,
die ging en spelend klanken vond,
die dartel in de lucht hij zond,
die onbezonnen jongen.
De zon kwam schijnen in de lucht,
zoo gouden-puur en een gerucht
van zangen waaide en zwierde,
een leeuwrik steeg omhoog en luid
zong 't diertje heel zijn blijdschap uit,
hoe 't lied de lucht door-zwierde...
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En zwijgend bleef de idroomer staan,
om woorden preevlend weer te gaan,
al dankend wei en water,
en wind en zon en leeuwerik
voor 't heilig-mooi, rijk oogenblik
genoten ,daar aan 't water...
Zoo lang geleen die jongen floot
op rieten fluit bij 't uchtendrood,
die jongen langs dat water,
zoo lang geleen, wie was hij, die
vond in zijn ziel de melodie
van lucht en land en water?
Ik weet het niet, maar niets bleef mij
mijn heele leven zoo nabij
als die verheven morgen,
en langzaam gaande weet ik weer
het land, ide lucht, de zon, het meer,
en 't zingen van den morgen.
WIJ MOETEN STERK STAAN
Wij moeten sterk staan in het leven sterk,
en al aanvaarden wat ons geeft het lot,
maar blij moet zijn, de held in ons, de God,
die zich verkoos idat moeizaam-zware werk,
Zichzelf beperkend in zoo broze woon,
open te bloeien, langzaam open gansch,
dan wint de kracht, dan zwiert de levens-dans
en blinkt het licht zoo helder en zoo schoon.
Dan wordt hij heerscher, die zichzelf bedwong,
zijn oorsprong wetend, noemend zacht ,een naam,
wijs man, een kind gebleven, toch een kind.

68

REDDINGIUS

Z(56 mensch to zijn, wie weet ,een schooner faam,
met alles een, met weiden, woud en wind,
met al wat leeft, een mensch, die leed en zong.
LICHT
Zoek niet de vreugd van luttele seconden,
zoek niet den glans, die schitter-fel verblindt,
eons zinkt gij neer en bloedt uit duizend wonden,
terwijl gij nergens, nergens uitkomst vindt.
1VIaar weet u eeuwig met het licht verbonden,
voel dat diep in uzelf, o dan begint
uw nieuw bestaan en hebt gij gansch hervonden
de hooge rust, die ge eenmaal hadt als kind.
Gij zijt niet meer alleen, want altijd weer
jubelt muziek, gij ziet licht-kindren reien,
die zingend dansen in uw lichte sfeer.
O leven, schoon, gij geeft een nieuw verblijen,
wie weet wat prachten nog de geest aanschouwt,
die moeizaam ging door dicht en nacht-zwart
woud.
O GLANS VAN LICHT
O glans van licht, van lief de, lach en leven,
goud-brandend vuur, ,dat stralend door de
nachten,
komt als een God , de pijn van 't hart verzachten,
u roep ik heil van allen last ontheven.
Al-eenig doel van mijn geduldig streven,
van worstlend winnen en van werkend wachten,
van durven:d zoeken en stoutmoedig trachten,
gij zijt mijn doel mijn eenig doel gebleven.
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Laat diep uw luister in mijn wezen zinken,
verhelder mij en laat mij moedig tijgen
en onder menschen van uw macht getuigen.
Ik zal niet wanklen of in wanhoop buigen,
maar needrig-sterk tot hooger hoogten stijgen,
waar van de Zaalgen licht de liedren klinken.
WENSCHEN
Ik wilde ik vond een populier,
die zingend stond in 't windgezwier,
het beef-geril van 't zilverblad
geheimen to vertellen had.
Ili wilde ik vond een rieten fluit,
ik blies een helder lied er uit,
zoodat een dans van levensvreugd
het water en het woud deed deugd.
Ili wou dat langs mijn leden gleed
een lang en luchtig zilverkleed,
als h'erfstdraad licht in, late zon,
zoo blank als ooit een spinster spon.
Ik wilde dat mijn hart kon zijn
een zilverbloem met bladen rein,
met goudgeblink van bloemenhart,
dat wijken doet een levenssmart.
Ik wou dat beek bij beek tot mij
gegleden kwam in blij geglij,
zoodat ik in den morgenstond
veel zingende riviertjes vond.
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Dan zong ik met die zangers mee,
gezeten bij de klaverzee,
op rieten fluit, die klaar van toon
mijn leven maakt zoo schoon.
LINDEBOOMEN
Lindeboomen, zon-beschenen, staan voor 't foude
huis
Moeder, dat ik uit mocht rusten in uw veilig
thuis.
Gij zoudt vreugdevol herkennen uw vereenzaamd
kind,
altijd in uw smartlijk leven hebt gij hem bemind.
Moeder, in mijn hart bleef klinken immer nog
uw lied,
schooner zangen dan uw woorden, Moeder, weet
ik niet.
Stil is alles ,om, ,ons henen, enkel gij en ik,
wijken duet gij uit mijn oogen twijfel-angst en
schrik.
Moeder, uw gebenedijde handen raken mij,
Moeder in de morgenstilte is al mijn leed voorbij.
Moeder, door de lindebomen zingt de wind zijn
wijs,
Moeder, oud zijn uwe trekken en uw haar is
grid s.
Moeder, 't is al lang geleden dat ik afscheid nam,
maar ik wist gij zoudt herkennen wie er tot u
kwam.
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Lindeboomen, zon-beschenen, staan voor 't oude
huis,
Moeder, dat ik uit mocht rusten in uw veilig
thuis.
DE SPEELMAN IS IN 'T DORP GEKOMEN
De speelman is in 't dorp gekomen,
de mooiste meisjes clansen al,
de zon schijnt op de lindeboomen,
ik weet dat Been mij roepen zal.
Eens mocht ik tot uw reien treden
en heerlijk-overmoedig zijn,
ik was zoo jong in 't schoon verleden,
de gansche wereld was then mijn.
Den speelman kende ik bij de linden,
hij kwam zoo vaak in 't middagtij,
ik mocht het mooiste meisje vinden,
wij dansten en. wij waren blij.
Dat was een zwaaien, zwenken, zwieren,
dat was een zingen, hoog en hel,
getweeen nu, en dan gevieren,
getweeen weer in 't wilde spel.
Te middag in het noengetijcle
was al het jonge yolk bijeen,
wij dansten in een schoon verblij den
rondom den ouden speelman heen.
De speelman is in 't dorp gekomen,
in de oogen blinken tranen, mij,
de zon schijnt op de lindeboomen,
ik weet dat alles is voorbij.
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WAAR HET LAMPLICHT BIJ DE LINDEN
Waar het lamplicht bij de linden
goudschijn door het duister spreidt,
zal ik wat mij lief is vinden,
daar gij stil mijn komst verbeidt.
Jaren lang heb ik gestreden
als een wezen geest-bewust,
in mijn zangen, mijn gebeden,
smeekte ik, leven, geef mij rust.
Veel is van mij weggetogen,
volgend eigen wensch en wil,
oogen zag ik, die bedrogen,
maar uw oogen bleven stil.
'k Weet hun licht glanst door mijn dagen
en door 't nachte-donker heen,
daarom kom ik zonder klagen,
weet mij veilig, niet alleen.
Waar het lamplicht bij de linden
goudschijn door het duister spreidt,
zal ik wat mij lief is vinden,
daar gij stil mijn komst verbeidt.
LIBELLEN
Is 't blauw, is 't goud, is 't zonneglans,
gevangen in een staaf van blauw,
zoo teer als de oogen van een vrouw,
luchtwezen, gij, die zwiert in clans,
en over 't wijde water 'zweeft
en trilt, omdat gij leeft?
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Wie heeft uw wonderkleed geplooid,
wie wierp het uit en Iachte blij
om al die mooie goudkleedij,
door 't teere blauw vermooid?
Een met een lente-blijden wil
volbracht het wonder stil.
EVA... AVE
Eva, licht in de dagen,
kind, zoo jong en fier,
'k wil to vragen wagen,
prinslijk is uw zwier,
Zal het wooed ik vinden,
dat gijzelve zijt?
Lieve diepst-beminde,
wees gebenedijd.
Eva, blank als het blonde
licht, dat vloeit 'door mijn raam,
't antwoord is gevonden,
Ave luidt uw naam...
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SINT-ELMSVUUR

I
E warme zomer van 1881. Windlooze
broeiIng van Juli-zon op een oude
Haarlemsche stadsgracht. De stoffige straatkeien, even strak als de
glimmend geoliede gevel van het
breede Hooglandhuis; weerkaatsten de hette.
Maar Huib, in zijn blije ,opgewondenheid en
jongensbranie niet achtend het zweet dat hem
uitsloeg, kwam .haastig aanloopen, rukte aan de
kantoorschel, lachte om zijn vergissing, die hij
hoorde in den klank, greep aanstonds het andere
knopje. Geslaagd! Over! Naar de hoogste klas
van 't Gym. En , dat zonder zoo'n ellendig herexamen wiskunde, als totnogtoe onvermijdelijk
had geschenen! Dat zou nu toch zeker wel Bens
blijheid geven thuis, trots op den eenigen
won en broer. En wat een heerlijk lange en
zorgelooze groote vacantie lag v6Or hem! Om
veel, veel in te wandelen en te roeien, te liggen
in 't gras ,onder den wolkenhemel, te lezen, te
luisteren, te staren... !
Vaders groezelig advocatenklerkje deed open.
„O ! Jan! Ben jij 't! Pardon, ik heb verkeerd
gescheld !" verontschuldigde Huib zich vroolijk.
Dan, zonder stilstaan of omzien, in den schemer
van de ondergang, in-eenen-door — verwonderd
al een weinig, dat hem nog niemand tegemoet-
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kwam — naar de tuinkamer, waar ze 's zomersmiddags gewoonlijk zaten. De .deur .daar gaf
hij een duw z•56 hard, dat de knop uit zijn hand
glipte. Maar then zag hij het ook onmiddellijk,
schrok, bleef staan, keek teleurgesteld road.
Een eindje afgeschoven van , de tafel, lusteloos, zielig in-een-gedoken — 't was deze houding vooral, die Huib ,onmiddellijk herkende
— zat zijn moeder, in haar schoot een hand die
naar .een zakdoek grabbelde; zij keek naar hem
op, een trilling van verrasten glimlach om den
nerveus vooruitgestoken mond, maar de ,00gen,
ziekelijk-bol en roodgerand, glimmende van tranen. Tegenover haar, recht voor de tafel, de
beide ellebogen hard hoekend op het onbedekte
hout, Charlotte, zijn oudste zuster — de smalle
vingers omvatten het bleeke meisjesgezicht, 'de
nagels vinnig piekten in 't bruine kapsel, even
maar opgeflitst had haar donkere blik bij Huibs
binnenkomen. Terwijl Willemien, de blonde, die
juist iets in de muurkast zette, zich schielijk
omdraaide en uitriep, schrikkend: „He! Gunst!
Ben jij daar nou al?... Wel ?"
Nog even zochten Huibs oogen. Neen Cootje
was niet in de kamer. Dan deed thij een poging
de narigheid te negeeren, het uit te juichen :
„Nou hoor, best! Zander her! Lollig he? Wat?"
En :hij kwam naar zijn moeder toe, reikend een
hand, die zij gretig greep en als krampig omklemde.
„Zoo jongen, wat heerlijk ! Ik feliciteer je,
hoor."
Haar stem snerpte. Hunkerig stak ze het
voile, rood en paars gevlekte gezicht naar het
zijne op, bevend tuitten haar lippen. Hij boog
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er naar over, liet zich de wang kussen, zoende
terug op zijn moeders klamme voorhoofd. Toen
was er niet langer aan to ontkomen. „Is er alweer wat," vroeg hij dof geergerd. En dadelijk
barstte Charlotte los :
„Nou, een lekkere boel, dat merk je !"
Zij rechtte zich, liet de bleeke handen gebald
op de tafel bonzen. „En toch zeg ik, dat papa
gelijk had, deze keer. Er is hier ook nooit 'is iets
heelemaal in orde !"
„Z(56 ! Nou! Had jij er dan óók 'is aan gedacht," verweet Willemien, verzachtend haar
stem met een blik op Huib.
„Wat? Ik? Nou nog mooier! Je weet toch, dat
ik uitgeweest ben."
„'k Bedoel natuurlijk voor je uitging !"
Terwijl zij kibbelden voelde Huib zijn warme
vingers nog altijd in de gloeienide van zijn
moeder ; kil viel een traan op zijn duim ; on.willekeurig trok hij zijn hand terug, veegde
haar droog, van achteren langs zijn broek.
„Prettige thuiskomst !" riep hij uit, trachtend
opnieuw, maar vergeefs, naar luchtigheid —
wrok ,stroefde zijn geluid.
„Feliciteeren jelie Huib nou niet-eens 'is ?"
Mevrouw Hooglands stem sloeg over en brak
in een snik. Dan aanstonds huppelde, kinderlijk
doende, Willemien naar hem toe, stond ook
Charlotte Iangzaam op en kwam een hand brengen. „Huib, wel gefeliciteerd."
„Heerlijk voor je ! Ben je niet vreeselijk blij ?"
voegde Willemien er aan toe.
Waarop mama, smartelijker en dieper voorovergebogen, weer aan het huilen sloeg. De anderen keken naar haar en voelden hun kelen als
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dichtgeknepen ; er was een droeve stilte. Dan
plotseling rukte Charlotte haar donkere hoofd
omhoog en begon opnieuw, als in frissche ergernis, over het ditmaal toch gelijkhebben van
vader. Er bleek weer niet op tijd aan gedacht
te zijn, hem zijn ,drankje te brengen. Een half
uur geleden, daar was hij eensklaps naar beneden gekomen, zoo moeilijk als idat ging met zijn
gezwollen beenen, had een heftige scene gemaakt, gebulderd, gedreigd.
„Nou ja, het gewone," stuitte Huib ongeduldig de beschrijving. Hij vroeg, wat ze dachten,
of het onder ideze omstandigheden wel geraden
zou zijn, dat hij naar vader toeging om 't hem
te vertellen. Er viel niets van te zeggen, vonden
ze. Het kon natuurlijk zijn, dat vaders humeur
door zoo'n goede boodschap verbetere, maar
niet minder mogelijk scheen, clat hij, bij wijze
van gelukwensch, opnieuw zou losbarsten, in
klachten en beschuldigingen, over 't gebrek aan
eerbied en liefde, de verwaarloozing waarvan hij
zich slachtoffer waande.
„Maar vent, denk erom, pa weet dat je 't
vanmiddag zou hooren," waarschuwde met haar
gebroken huilstem mevrouw Hoogland.
„Dat 's waar, Huib, ik zou toch maar gaan,"
rieden de zusters dan.
„Nou vooruit !" zei de jongen, kwasi luchtig,
en hij Boot even. Loom liep hij de gang
door, klom de trappen op. Die scenes altijd ; ze
bedierven je alles, Mies. En toen hij klopte aan
zijn vaders studeervertrek, bonsde 't in zijn
borst benauwend en was van zijn blijdschap
niets meer over. Toch slaagde hij erin, na 't
barsche „ja!" de kamer binnen te gaan met iets
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van ,een glimlach en klank van argelooze verheuging in zijn stem. „Dag vader ! 1k kom u
even vertellen, dat ik er door ben."
Een groote, rood vleezige manskop, waarover
maar weinige haren warden, werd uit gebukte
werkhouding naar hem op geheven. Mr. Frans
• Adam Hoogland, gezeten aan zijn bureauministre, midden in 't groote, koel schemerige
vertrek, keek zijn zoon vast in 't gelaat. Kleingeknepen lagen de oogen, als zich verschuilend
achter den stalen bril en onder nde zware, grauwzwarte brauwen ; toch staarden , ze strak en fel.
Maar in het stoppelige, rauw-roode vleesch, op
zij van den week bultenden neus en , de dikke,
paars-roode lippen, verflitste jets. De rechterhand werd als een zwaar ding van tafel getild,
zij maaide naar achteren de verwarde haar-res.
ten, krabde in de nekploonien. Dan pas werd zij
naar voren gestoken, in die van Huib gelegd,
met lets aarzelends nog. „O ! Zoo. Hm! Ja,"
kwam een diep en ‘scli.or geluid. „Ik feliciteer je
wel. Ga ,daar maar even zitten. Z66, ben je d'r
door. Heelemaal? Zonder herexamen deze keer?"
„Ja, vader!".
„Zoo, nou, .dat's goed, dats' mooi. Heel goed."
Weer trilde er jets langs den breeden mond, en
de oogen, knippend, - schenen zich to overfloersen. Dan vlood de blik .omlaag, werd de
.onderlip barsch vooruitgestoken, mondhoeken
neergedrukt.
„Je hebt dins blijkbaar je best gedaan, ook op
de wiskunde, deze cursus. Dat's braaf van je.
Zoo hoort het ook. Nu nog een jaar... en dan
studeeren. Ja... Hm!... Ja." Het geluid,
als met moeite voortgebracht, zakte en sleepte ;
Zelfkeur III

6
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de oogen keken niet weer op ; nog dieper weg te
duiken leken ze onder de al geweldiger fronsende brauwen ; de groote verweerde hand
kwam opnieuw naar boven, graaien en grabbelen over 't ontzaglijke hoofd met de roodige
kaalheden. „In de rechten wou je dus liever niet.
Jammer. 't Zou verreweg 't minste kosten. Dat
weet je, he? 't Minste tijd en geld."
„Nederlandsche letteren hoeft ook zoo lang
niet te duren, vader. Een jaar of drie — vier
misschien."
„Vier jaar, dat's nu nog vijf dus, poem
je dat niet lang?" Moedeloos kwam de hand weer
op tafel neer, verschoof ,daar het een en ander
in onrustigheid. Maar antwoord bleek niet verwacht to worden. Althans , de somber schorre
stem ging zelf weer door: „Nou ja. We zullen
nog wel zien. Er hoeft nog niets vastgesteld te
worden. Een volgend jaar... als God me 't leven
wil laten."
„Wel ja, vader, kom," zei Huib, schuchter opmonterend, toen er verder niets kwam.
Maar nu schoot het enorme oudemannenhoofd op en naar voren, keken , de kleine oogen
hem eensklaps weer strak en toornig aan. „He?
Wait wel-ja-vader-kom? Wat weet jij daarvan? Weet jij soms wat God met mij voor heeft?
Als heidenen leven jelie, als heidenen !" Nog te
zwellen scheen het dikke hoofd, het rood werd
purper, de aderen aan de slapen bewogen als
blauwe wurmen en in de kleine oogen brandde
een felheid, die verschrikte, schrijnend, pijnend,
den jongen in zijn ziel.
„Maar vader," stamelde hij.
„Stil maar ! 't Is een schande L.. Enfin ! Doet
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er ook niet toe!" — Er kwam bedaring, sombere berusting in de stem. „Ga jij je gang maar,
jongen. Doe óók maar waar je plezier in hebt.
Allemaal eender jelie ! Laat mij maar zitten hier,
werken, wurmen, tot ik er bij neerval, ala! kom,
vooruit !"
„Maar vader, wat miszeg ik nu toch? 1k mag
toch zeker wel hopen..."
„WM? Jawel! Dat ik me nog lang voor jelie
kan blijven aftobben, he? Ja, dat begrijp ik wel,
dat je dat hoopt !" Hij lacht kort en bitter. „Nou
ja! Al genoeg gekletst! 1k moet weer aan 't
werk ! 1k moet opschieten. 1k kom weer niet
klaar vandaag. Jij hebt dus ten minste geen
extra lessen noodig van de zomer, dat's een
goed ding !... Als je naar beneden gaat, zeg dan
tegen Jan dat hij bij me moet komen, maar
dadelijk !"
Aan tafel dien middag ontstond onmiddellijk,
duurde en groeide ' weer, ondraaglijk bijna,
het dompe, mokkende zwijgen, de drukkende
boudeerstemming, welbekend. Cootje alleen, de
frissche twaalfjarige, met haar, ,om 't beweeglijk hoofdje, altijd dansende bruine krulletjes,
snapte er soms een gezegdetje uit, keek dan rond,
verlegen. Ze merkte 't wel, idat er weer iets was,
zoo iets akeligs, vervelends, maar 't viel haar te
moeilijk aldoor binnen te houden verhaaltjes van
school en van Annie Burgers, haar vriendinnetje, bij wie ze 's middags te spelen was geweest.
En een woord ten antwoord kreeg ze telkens ook
wel, van Huib of Willemien. Een enkele keer
lachte zelfs mama haar flauwtjes toe, met
een gezicht of ze zoo zou gain huilen, zei
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iets terug — 1 . kind schrok dan van die schrille
piepstem. Terwiji aanstonds ook vader, naast
haar, iets bromde ; ze wist niet wat, ze verstond hem (haast nooit; hij schokte zoo raar
met zijn hoofd ; boos was hij zelf kon ze 't aan
zijn gezicht niet zien, maar ze merkte 't aan de
oogen tegenover haar. Zoo raakte ten slotte
ook Cootje meer en meer onder den druk, kreeg
een kleur, blikte telkens , schrikachtig op, hield
verder haar mondje. Aileen het tikken met vorken en messen werd nog gehoord, en toen dat
,ophield het schellen van Dientje, het korte bevel, door Charlotte gegeven, dat zij borden wegnemen, 't nagerecht opbrengen kon.
Huibs hoofd stond vol bittere gedachten. Hoe
dikwijls al had hij zich voorgenomen, het zich
niet meer aan te trekken — 't was immers
nu teenmaal zoo, er viel niets aan te veranderen !
— toch telkens griefden, smartten, benauwden
hem zoo geweldig dat eeuwige geruzie en gemok.
Als een dwaasheid en teen .onrecht onderging hij
't, en wrokte ertegen. 't Kon ten slotte misschien
wel waar zijn, dat zij . geen van alien meer het
juiste inzicht hadden in vaders toestand, dat
hem werkelijk gevaar idreigde, onmiddellijk
doodsgevaar misschien — wie weet! Hoe benauwd kon hij .opademen soms, met plotseling
als verbijsterd open-gesperde oogen, terwijl de
wren aan zijn voorhoofd zwollen en versprongen.
Maar de dokter deed er gewoonlijk luchtig over,
j a soms bijna spottend. En hoeveel jaren al klaagde vader elken dag ; ,hun gevoel ervoor scheen afgestompt. Huib herinnerde zich niet meer dat
het anders was dan zoo : vader, die zuchtte,
steunde, mompelde, zwaar en angstig, en moe-
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der die daar nooit genoeg notitie van nam naar
zijn zin ; ,dan het boos worden van vader, zijn
sombere stem, zijn verschrikkelijke voorspellingen — van dood, armoe, ellende — ze hadden
hem altijd aan verhalen uit het Oude Testament
herinnerd. En moeder die daar telkens opnieuw
van schrok, haast nooit jets terugzei, maar huilde... Teen, later, de meisj es, Charlotte en
Willemien, die moeder verdedigden, vader aanvielen, de oudste driftig, vinnig, luchtige
Willemien met dat lachje van haar, dat
den boozen man nog erger grief de en aanstookte. Wat 'n verwenschingen hij dan uitbulderen kon ! Vanmiddag moest het weer bar
geweest zijn.
Het dessert stond op tafel: flensjes, bessen en
frambozen. Plotseling, zijn nog leege bordje van
zich afschuivend, bromde de oude Hoogland jets
over het manna dat niet meer uit den hemel
regende tegenwoordig, en hij wierp zijn servet
op tafel, kwam Iangzaam overeind. „Ga je nou
al weg, man, wil je hier niets van hebben,"
vroeg zijn vrouw hem, zonder op te kijken, gedempt en angstig.
„Neen! 'k Moet weer aan m'n werk. 'k Heb
ook Been behoefte aan lekkernijen. Waar is 't
voor noodig?" Hij stond nu en begon te verzetten zijn zware beenen ; neer ploften ze, als zakken meel, maar hij vorderde toch.
„Noodig, vader? Uw sigaren zijn toch ook
niet bepaald noodig, zou ik zeggen," snibde
Charlotte.
„Hou jij je brutale mond, he? Wie vraagt
je wat!"
„Ik heb vanmiddag flensjes laten bakken, om-
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dat Huib daar zooveel van houdt," zei de moeder zacht.
„Hm ! Zoo ! Nou, Huib zal misschien later nog
wel 'is blij zijn als hij droog brood kan verdienen."
Willemien had een kort proestlachje. „Gezelhig vooruitzicht!" Haar vader was toen al bij
de 'deur. Maar daar draaide hij zich om en stak
een vuist naar haar uit, die hij heftig schudde ;
zijn vleezige gezicht werd purperrood en zijn
hals zwol bolderend op. „Ja-ja! Ga je gang
maar jelie! Eet en drinkt, brast en banketteert
maar! De gezelligheid, he? De gezelligheid,
dat's maar het voornaamste. Maar ik zeg
ulieden : op de vette jaren zullen de magere, de
magere volgen ! En het berouw! En de knarsing
van tanden !"
Hij was weg, de deur achter hem dicht-geslagen ; even duurde de stilte. Over haar bordje
gebogen, handen tegen 't gezichtje, waar de
danskrullen nu langs tuimelden, begon Cootje
to snikken. En Charlotte was de ieerste die woorden vond, funk hardop zeggend : „Kom kind,
zeg, ben je nou gek, niet huilen ! Wat's dat voor
malligheid?"
„'t Is niks, boor," dorst toen ook Willemien,
een hand uitreikend naar Cootjes achterhoofdje,
dat zij zachtjes beklopte : „Papa is 'n beetje
boos-kwaad-nij dig, he? Maar dat gaat wel weer
over. Kom 'is hier, wil jij de bovenste flens
hebben, die lekkere bruine?"
„Nee, nee !" zei heftig 't kind, met vlugge
vingers wegwisschend haar tranen. „Die 's voor
Huib. Omdat-ie door zijn examen is. Nie-waar,
mama?"
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II
Toen Huib, een kwartier later, binnentredend
zijn kamertje, hoog in 't huis, het groote, uitslaande raam daar wijd open vond staan, en de
koel-zwoele zomeravondlucht hem van over de
gracht en de jonge boomenkruinen tegemoet
kwam, vluchtigde snel en ijl, als vale damp voor
een vlaag van den wind, al dat sombere uit hem,
weg! Of zijn binnenste verruimd werd, de
wereld zich verhelderde! Diep haalde hij adem,
schrikkende bijna van idit plotseling genot, en
bleef met verwonderde oogen naar buiten staan
kijken, in 't nu zoo weldadig verstilde, verzuiverde... de avondklaarte van stad en hemel. Hoe
ontzaglijk ver waren gindsche wolkjes, en nog
veel wijder de groenige blauwte. Diep daaronder de donkere huizen, zoo menschelijk klein...
Wat een avond !
Nog uit te gaan had hij zich voorgenomen,

een beetje te gaan loopen in de avondlucht,
en misschien ook nog even naar Henri...

Elly.
Maar, als wist hij daar plotseling niets meer
van, zoo beweegloos bleef hij staan en kijken,
geruimen tijd, voor het groot open raam, staan
en staren, zijn oogen haast blind, naar den verren hemel, naar niets, naar ieen zolderruit aan
den overkant, waar de zon nog in fonkelde,
gloeiend rood, en zoo hel, zoo vol en heerlijk...
zooals vanmiddag het gansche lever hem had
geschenen, en zooals 't ook zijn kon, ja, 0 ja, als
je 't maar wou, sterk wou! Zoo vurig als zijn
verlangen was, zijn felle, heftige verlangen naar
— ja, naar wat eigenlijk? Naar later, naar het
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groote leven !... Vaster kneep hij zijn vuisten
dicht.
En een nieuwe, lichte beklemming overkroop
zijn borst. 0 maar, dit was geluk, een vreemd
geluk, onverwacht en hevig. Y Welk een dag toch,
deze ! Wat een wonderlijke dingen gebeurden er
weer met hem. Vanmiddag al even had hij ditzelfde gehad, nu kwam het terug en oneindig
sterker. Jets goddelijks, en waanzinnigs tegelijk.
Een machts- en een krachtsgevoel, opjuichend,
geweldig, uit het niet, een weten van heerlijkheden, die onmoglijk zijn, en toch naderen, naderen ! Leven voelde hij zich, leven, sterk en intens, en hoog, o hoog uit boven al die anderen,
die van , daarnet aan tafel nog, de anderen, die
daar nu zaten in hun kamers. Als uit een verte
zag hij hen,.uit een hoogte, als wezens heelemaal
buiten zich en waar hij niets mee had te maken.
Daar strompelde zijn oude vader en zette zich
moeilijk neer, om scharrelig wat te gaan werken
aan zijn duistere zaakjes, zijn actes, zijn processen. Zich op te richten poogde hij telkens,
uit innerlijke, pijnlijk gevoelde vernederingen ,
van daar die theatrale houdingen, die oud-testa-

mentische woorden en gebaren. Arme man, en
ook zij, zijn moeder, wat een stumperig vrouwtje, och-God ! Zij schrok er altijd weer van, en
leed, diep leed zij, omdat zij niet meer gelooven
kon in vader, en vader haar ook niet meer liefhal, al zooveel jaren niet meer. Hoe wist, hoe zag
hij dit ands nu plotseling zoo helder, zoo vreemd
precies. Nooit te voren had hij gedurfd, had hij
't zich toegestaan zoo te denken — nu schenen
hem deze gedachten in-eens zoo puur en eenvoudig, en ook heelemaal niet slecht meer. Smar-
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ten deden ze wel, en maakten eenzaam, maar
volstrekt niet ongelukkig.
Zie, daar waren ook zijn zusters, Charlotte
en Willemien, zijn twee oudere zusters. Als gewone meisjes zag hij ze voor zich, niet mooi en
niet leelijk, de oudste een beetje 'n snibbekatje,
de andere zachter, maar ook luchtiger, onbeduidender. Nader stonden ze hem dan zijn
ouders, hadden wel zelfde gedachten en gevoel ,
toch, of ze van dit, dit hoogere, dit leven bovende-dingen-uit, eenig besef hadden — hij geloofde
't niet. Cootje alleen ! Een kind nog —
wat een verdriet had ze zooeven ! — maar die
had jets in zich, van dat van hem. Hij zag het in
haar ioogen. Ook die scheen to raden, al droomende — Cootje, zijn zusje...
God, hoe zag en kende hij hen alien nu zoo
precies, ook zijn vrinden van school, ook Dirk
en Herman en Henri, die wonderlijk knappen,
schitterend intelligenten Henri. En Elly, zijn
zuster !... Neen ! Haar toch niet! Haar zag hij
eigenlijk nOOlt precies, ook al stond ze voor hem.
Een sfeer bleef om haar gestalte, zelfs dan, een
tintelende sfeer, waar hij niet , doorheen kon
kijken. Het was niet zoo iets als om de figuren
in romans kon zijn. Meer zooals vroeger : om de
prinses in een sprookje. Meer een licht scheen
ze, meer )een ster dan een mensch, meer een
engel, meer een heerlijke verschijning... jam
Kijk dat vuur daar nu stralen !...
In-eens liep Huib op straat. Vanzelf —
de tegenstand plotseling opgeheven, hij wilt niet
waardoor — hadden zijn voeten hem naar beneden en de deur uit gebracht. In een droom
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scheen het gebeurd, en ook nu nog, terwijl hij
help., amper wetende war, onder •grachteboomen, door nauwe straten, droomde hij voort.
Onwezenlijk, figuren zonder gehalte, bleef al het
levende dat langs en voor hem ging; toch, in
zijn gezamenlijkheid, iets dat hij gevoelde vagelijk, maar groot, ,om zich heen : de wereld —
iets als een zee, zoo groot, zoo vol, zoo onbekend. Ergens terzij kwam een jongen aan, fluitende schel en scherp, dat hinderde even, maar
't was gauw voorbij, de naklank verdroomd in
het wij d geheel, niets verbroken. En al sterker
werd deze bedwelming van binnen uit, tot zij
hem eensklaps beangstigde, hij stil stond, verward en als geschrokken, zich hevig inspande
om bewust voor zich uit te kijken. Te ,denken
dwong hij zich aan menschen die hij daar zag,
een dwergachtig mannetje, een groote vrouw
met een kind, twee dienstmeisjes. Ook dit waren
menschen, individuen, net als hij, in ieder van
die lijven was een leven als het zijne, een droom
als de zijne, een g e z i c h t als het zijne misschien. Hij vond het wel zeer moeilijk zich dat
voor te •stellen — neen, het was een onmogelijkheid ; al te bizonder beyond hij zijn eigen
wezen... Maar wat gebeurde er dan took vandaag met hem?
Denken nu. Niet meer droomen. Scherp denken. God, hoe moeilijk viel hem dat toch altijd,
zijn gedachten te besturen, hoe geweldig moest
hij er zich voor inspannen. Vandaar zeker, dat
hij zoo'n last had met wiskunde. De meeste anderen konden dat beter, o veel beter, ânderen
— die hij toch overigens beneden zich achtte!
Het was bespottelijk zoo superieur als hij zich
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voelde, aan eigenlijk haast alle anderen ! Hoe
kwam dat toch? Ook dit was weer zoo jets met
gedachten ondoordringbaars, een duister besef,
louter verbeelding waarschijnlijk. Hij kon het
verklaren noch verdedigen. Nu, 't hoefde gelukkig ook niet, want niemand wist er jets van,
noch zou er ooit lets van gewaar worden. Er
was een droomleven in hem, waar niemand, niemand eenig idee van had. Een onuitputtelijke
bron van voorstellingen, verbeeldingen, gezichten. In dat 'even was hij keizer of schooier,
deed felle misdaden en grOots.che heldhaftigheden. Maar niemand die daar ooit jets van
merkte , hij wist ook wel, men hield hem voor
een eenvoudigen, stillen jongen, droomerig,
schuchter, bizOnder bescheidenw
Het aller-vreemdste, dat wat hem zelf ten
minste het meest verwonderde, was dat hij,
zonder eigenlijk ooit jets geregeld of te denken,
als sprongsgewijs, zich van zooveel en zoo velerlei sterk en begrijpend bewust werd en dit ook
uiten kon. Scherp aandachtig kijken naar menschen of dingen, hij deed het eigenlijk zelden —
toch, in zijn verbeelding zag hij ze heel precies
en zoo kon hij ze beschrijven ook. Zijn opstellen
waren ide beste uit de klas, altijd geweest. Hij
schreef een goeden stijl, zei telkens weer zijn
leeraar in het nederlandsch. Een stijl, een goede
stijl, wat is dat eigenlijk, waar komt het vandaan ? Onlangs had blijkbaar ook de rector iets
van hem to lezen gekregen , met verraste tinteloogen knikte de oude man hem toe , Huib had
eerst niet begrepen : wat was er aan de hand?...
Zou het dat toch zijn misschien, clat hij
kon schrijven, dat hij schrijver worden kon,
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zou het daardoor ook zijn, dat hij die innerlijke
— o gelukkig volkomen geheime — die belachelijke pedanterie had gekregen? Ja, belachelijk,
want als dat (dan een begaafdheid was — welnu, anderen hadden andere begaafdheden !
Belachelijk ; hij herhaalde het woord tot zichzelf, liet het in zich opklinken, maar het baatte
niet, hij voelde : 't werd er niet door gerdakt,
diep-innerlijk bleef het ongerept voortbestaan,
dat vreemde besef van hem, lets beters te zijn,
lets fijners en ook eigenlijk grooters dan al die
anderen... Als maar niemand het ooit merkte !
Want dat het bespottelijk was, stond vast.
Schrijver, schrijver worden, hij had er van
gedroomd, hij geloofde al haast zoo lang als hij
lezen kon. Wakker gelegen er mee, warm en
woelend in zijn bed, jaren geleden al. Een
kleine jongen nog, wanneer hij verhalen las,
kwam het telkens in hem op met een scheut
van vreugde : dat hij dat ook wel zou kunnen,
en altijd dacht hij er over, hoe hij 't dan zou
doen. Anders als de meeste schrijvers, ,dat was
wel zeker ; hij vond ze haast geen van alien
natuurlijk genoeg, nooit heelemaal echt en waar.
Vaak genoeg had hij zich superieur gevoeld —
ja waarachtig! — zelfs aan die echte schrijvers.
Maar intusschen nog nooit geprobeerd, zelf eens
te maken zoo'n lang verhaal met allerlei personen. 't Zou niet meevallen waarschijnlijk ! Wat
hij totnogtoe geschreven had, voor school, en
voor de club, 't waren schetsj es en opstelletjes,
korte dingen. Maar misschien dat nu, in zijn
vacantie... Ideeen genoeg!
Vreemd toch, 'dat alles, die drang, dat willen
en kunnen ! Waar kwam het vandaan? Zijn
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vader noch zijn moeder hadden ooit geschreven,
iets litterairs... Waarom had hij dit . dan en een
ander niet? Henri wou advocaat worden, Dirk
dokter, Herman , doming, ieder had zijn eigen
plan, zijn aanleg of idee. Hij schrijver, schrijver ! Studeeren in, de letteren wilde hij eigenlijk alleen maar, omdat er niets was dat er
dichter bij lag, er meer bevorderlijk aan zijn
kon. Schrijven ! Het woord alleen al vond hij
prettig om in zich zelf te zeggen : schrijven —
Stijl — litterair — zuiver litterair — zulke
woorden was hij gewoon in 'zijn binnenste uit te
spreken, wanneer de buitenwereld te akelig
drukte. Schrijven ! Alleen wanneer hij voor een
stuk papier zat en zijn gedachten opschreef kon
hij oak werkelijke gedachten . dênken, afgerond,
gaaf, volledig. Of... men !... was het . dat toch
eigenlijk wel, denken? Hij twijfelde daar altijd
aan. Het ging van zelf, als je maar heel scherp
aandachtig bleef, sterk verdiept in je voorstellingen. Ze kwamen in je hoof d, je wist
niet waarvandaan, je zag ze als 't ware in-eens
en je beschreef ze. Niet altijd lukte het. .Soms
herkende je er niets van in 't geen je geschreven
had. Maar heerlijk, 0 heerlijk was het, als je ze
wel herkende, zooals je ze hadt gezien, vast en
helder ze terugvond in de zinnen op je papier.
Dat geluk dan, iets van jezelf naar buiten te
kunnen brengen, iets te kunnen maken uit jezelf...
Weer stond Huib plotseling stil. Het was op
de brug die uit de Houtstraat voert naar het
Plein. Veel menschen schoven rakelings aan hem
voorbij, maar hij merkte het nauwelijks. Er
werd gelachen, maar hij keek niet op. Kort en
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snel ging zijn adem en 't zweet sloeg hem overal
uit, scherp prikkend aan de haarwortels onder
't kiemmende hoedje. Als aangegrepen stand hij
daar door 't bewustzijn van zijn vermogen en
door een onstuimig verlangen naar de verwezenHiking , een verlangen naar de toekomst, zoo
groot, dat hij 't bijna niet beheerschen l oon, vooruitstormen wilde, heen over de trage jaren...
terwijl hij intusschen, staan bleef, hijgende en
als verlamd...
Toen hij weer met bewustzijn om zich heen
keek, dwaalde Huib in den Hout. De schemering
spon er haar grauwe sluiers ; al bijna donker
was het hier onder de boomen, die stonden zwart
en hoog en van-boven in elkaar grijpend ; ginds
in 't westen alleen, tusschen 't netwerk van stammen en takken door, klonk nog kleur aan den
hemel, paars-rood en groenachtig-blauw. Ook was
er een lichte koelte gekomen ; zachte ruisching
ging door de boomenkruinen. Losser raakte nu
Huibs aandacht van zijn dwingend innerlijk,
zijn Pomgeving trok en boeide hem, hij zag het
fluweelige boomen- en heesterzwart en die verre
hemelkleuren, hoorde het bladerenruischen en
zijn stappen over grint en op takjes, rook ook de
prikkelende rottingsgeur van het dampige bosch.
En hij merkte de levende stilte, voelde zich
natuur-omsloten, als in een onbekende, een betooverde wereld. Een nieuwe, nog vage, toch al
bijna angstige ontroering gaf dat in zijn borst,
een gevoel als had hij zich ongemerkt in gevaren begeven ; langzaam en als voorzichtig liep
hij door, deed zijn best het geluid van zijn stappen to dempen, huiverde even, toen een dikke
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dorre tak knapte onder zijn voet. Op een boschpleintj e wist hij banken te staan ; hij wilde er
wat gaan zitten ; maar alle waren ze bezet met
dicht tot elkaar gebogen, telkens maar een donkere figuur vormende menschenparen. De zaligen, zei Huib in zichzelf, en hij dacht aan Dante,
wist niet waarom. Gemompel en gefluister ving
hij op, zacht gelach en kusgeluiden. Een waren
ze met het boschgeruisch. En aldoor nieuwe ontroeringen, verlangens, ongrijpbaar vaag, klommen en klopten op in zijn jonge lijf ; hij voelde
zijn handen en voorhoofd bezweet en liep sneller
door. Eindelijk, in een loan aan den boschrand,
uitzicht gevende in het open veld en op den
westerhemel, waar langzaam het laatste licht
achter donkere massa's verkromp, vond hij een
onbezette bank. Met knikkende knieen, doof van
loomheid nu in-eens, liet hij er zich op neer. De
boomen ruischten fluisterend en in de verte was
dof geroep. Hij zat te turen naar de slinkende
lichtstreepjes, en verwonderde zich plotseling,
daar hij voelde hoe hem tranen over de wangen
liepen, hij eensklaps pijnlijk snikken moest, en
zich op de lippen bijten iom niet in huilen uit
te barsten. Van droefheid kon dit niet zijn, want
bedroefd was hij volstrekt niet ; van geluk toch
nog minder. Eer leek het op heimwee of een
ander weemoedig verlangen — maar hij wist
zelf weer niet waarnaar. Al wat hij hoopte van
de toekomst, diep en heimelijk hoopte en verlangde : schrijversschap, roem, geluk, alles was
het immers nog bereikbaar. Hoe kwam het dan,
dat plotseling zoo'n zwaarte lag op zijn Borst,
en tranen alleen hem een weinig verlichten konden ? VOOrgevoel van teleurstelling, mislukking?
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Waarom? Hij begreep het niet, maar weer bedacht hij zich . goddank, er was niemand die
het zien of weten kon ! En het deed hem immers
zoo goed. Al sinds van morgen had hij zich gespannen gevoeld, krampachtig gespannen.
0, wel dikwijls leek het groote leven hem jets
ontzaglijk rijks, moois, hevig begeerlijks — en
dan sours in-eens verkeerde het in een verschrikkelijke macht, waar je onmogelijk tegen op kon,
zoo geheimzinnig, zoo dreigend van alle kanten.
Zooveel dook dan op, zoo ontzettend veel, met
geen namen te noemen, maar ,dat je toch maar
moest bemeesteren, alles tegelijk L.. Leven —
wat is het toch eigenlijk, wat beduidt het in
diepste essentie, waar dient het voor? Zijn
tranen wegwisschend, zat Huib daar plotseling erg innig en met open mond aan te
denken. Leven, leven — je zegt het, maar je
verstadt het niet wat je zegt, kianken zijn het
maar. Het leven, hoe kon je het ooit werkelijk
leeren kennen, het doorproeven. Met jets anders
viel het niet te vergelijken, in zich en uit zichzelf begrijpen moest je het dus — maar hoe
kon dat ooit? Leven deed alles om je heen,
menschen, dieren, planten, de aarde zelf misschien — wie weet, kon niet het gansche heelal
een organisme zijn? Wij allen maar deeltj es van
een ontzaglijk — dier !... Leven is in beweging,
in geur, in geluid, in warmte, in vochtigheid.
Ook het rotten van een zoogenaamd dooden tak
is immers leven, een uit-zich-zelf-voortdurende
evolutie. Of... of was dat allemaal maar schijn,
illusie, voorstelling, en leefde — hij keek schuw
om zich heen — zag, hoorde, voelde en dacht —
eigenlijk enkel hij, Huib Hoogland, en was al
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het andere, de heele omringende wereld er maar
om hem, om inhoud to geven aan dit, zijn denken ?... Bespottelijk, waanzinnig van kinderachtige pedanterie, zulke ideen ! Ja maar, je wist,
je ondervond toch eigenlijk alleen maar van
jezelf dat je leefde, bestond, hoe kon je dan ooit
weten dat ook al het andere er werkelijk was,
ook leefde, anders dan door de indrukken, die
je ervan kreeg, en wie kon zeggen hoe die indrukken ontstonden, of zij iets werkelijks waren,
niet 'outer droom, zooals immers ook in je slaap
de soms niet minder sterke indrukken van...
niets, niets... van je verbeelding!
Langzaam verkwijnde de laatste bleeke gloed
boven de zwarte massa's aan den horizon. Rrits,
rrits ! ! Huib schrok en huiverde. Wat was dat?
Uit een grooten struik vlak naast hem scheen
iets weggeritseld — een nachtvogel? Hoe donker was het nu. Beangst stoned hij op. Nooit nog
was hij bier zoo laat geweest, alleen. Haastig
werden zijn stappen. Hij wilde nu weg uit het
bosch, weg uit die dreigende duisternis, die geheimende natuurvolte, naar het licht, naar het
warm omvattende, het geruststellende avondlicht in een huis met menschen. Zou hij toch nog
maar even naar Henri gaan? 't Kon nog best.
0 ja! Bij die vriendelijke, die vrOOlijke menschen kon haast Mies altijd wel...
De Valthe's woonden in een grout, nieuw huis,
dicht bij den Hout — een oude, voorname, toch
nog voorspoedige en levenslustige familie. Iederen avond straalde en schitterde in het raam
boven de voordeur een groote lantaarn van kristal en koper. Huib leefde op then hij die weer
Zelfkeur III
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zag. De vlam en de vele trillend weerkaatsende
lichtvlekjes schenen hem toe to lonken in vertrouwelijke innigheid. Hij Schelde aan en vroeg
of hij Henri nog even spreken kon.
„O, bent u 't, jongeheer," zei gemoedelijk de
nude meid, „wel zeker, gaat u maar in de huiskamer, dat zal wel goed zijn."
„Ja? Zou je 't niet eerst even vragen ?"
„Welnee! Gaat uws gang maar, hoor," lachte
ze bemoedigend. Toch aarzelde de jongen nog,
liep ,dralend de groote hal in — daar ging de
kamerdeur al open. Henri had hem gehoord,
kwam hem met uitgestoken hand tegemoet
„Ben jij daar? Kom binnen zeg, kom binnen !"
Veel liever had hij zijn vriend een poosje
alleen gehad, op zijn kamer — en dat dan Elly
daar lets was komen brengen, of vragen... Z•56
had hij zijn bezoek loopen fantaseeren.
Maar 't ging nu niet anders. Allen waren ze
in de huiskamer, mijnheer, mevrouw, Elly en
Henri. Huib trad op het mollige tapijt, vriendelijk verwelkomd, begroet en gefeliciteerd. 0 ja
— nu pas kwam het weer ten voile tot zijn bewustzijn — het was een blijde dag vandaag, ook
hier, Henri evenals hij geslaagd voor de zesde
klas. De laatste uren had hij daar in 't geheel
niet meer aan gedacht. Mevrouw en Elly lachten hem hartelijk toe — het meisje hem stevig
de hand drukkend — en mijnheer, met zijn
vroolijke stem, zei dat ook Huib het er
kranig had afgebracht. De jongen streek zich
een paar malen, snel, over voorhoofd en haren.
Ze waren hier altijd zoo helder en vief bij de
zaken , wat ,een mallen droomer moesten ze hem
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wel vinden. Dat was, het zeker ook, wat hij altijd
zag in hun gezichten, hun glimlach.
„Wil je nog een kopje thee, Huib," vroeg Elly,
met dat belle zanggeluid van haar.
„O !... heel graag!" Hij keek er haar bij aan.
Daar stond ze weer met haar tintelende oogen,
gansch in die stralende sfeer : een fee, prachtig, maar ongenaakbaar. Toch had ze hem daareven nog flink de hand gedrukt.
Gepraat werd er, vriendelijk, blij ; de groote
kamer met het goud-warme licht, de weelde van
rood-mahonie meubels en schilderij en in vergulde lijsten stond er feestelijk om heen. Mijnheer
vooral sprak opgewekt en joviaal tegen Huib en.
Henri, mevrouw als altijd stiller, met haar ingetogen minzaamheid. Maar het liefste telkens
gaf Elly's parelende lach, waarbij haar glanzende tandenrij bloot kwam. Niets dan licht genot, zoo blank en kalm, scheen het leven in dit
huis.
Huib intusschen merkte zich stil warden en
al meer verlegen en gloeierig. Hij dorst niet
voorstellen nog even met Henri naar diens kamer
te gaan ; te Wen zat hij enkel, dat dit nog zou
gebeuren. Hier kon hij niet met hem praten, en
met Elly nog veel minder. Gelukkig, daar stond
Henri op. „Kom, zeg, ga nou nog even mee naar
mijn kamer. 1k moet je iets laten zien." „Nu
dan...," zei vriendelijk mevrouw en stak een
hand uit. En Huib nam ,afscheid van haar en van
mijnheer. Ook Elly stond opnieuw vlak voor
hem, zoodat hij haar frischheid rook, en opnieuw
was haar hand in de zijne, een oogenblik, en
drukte die. En daarbij flonkerde jets in haar
oogen, haar heele gezichtj e, jets verbluffends,
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verlammends bijna, en waardoor hij toch,
terwijl hij achter Henri aan de trap op
liep, wel had kunnen juichen, ja schreeuwen
van geluk !
Toen zij alleen waren, zei Henri, dat hij
natuurlijk maar iets verzonnen had, om weg te
komen uit de huiskamer. En Huib lachte plotseling schaterend. Henri, wat verwonderd,
vroeg of hij niet begreep : de oude luidjes
waren zoo erg in hun noppen, dat zou bij hem
thuis zeker wel net zoo zijn...
„Jawel," zei Huib blozend, „och ja... maar ze
zijn er bij ons nooit zoo in, zie je. Wij zijn meer
gewoon ieder zijn gang te gaan. Dat vind ik
trouwens bij jelie altijd wel iets bizonders, dat
leven met elkaar."
„Zoo. Vind je? He? Ik dacht juist dat dat heel
gewoon was," zei Henri met een onverschillig
air. „Ik heb anders net gisteren wat herrie met
de ouwe heer gehad. Je weet, hij is eigenlijk
nog zoo'n echte, ouderwetsche conservatief."
„O ja? Nee, dat wist ik niet !" En Huib schaterde opnieuw, ongemotiveerd luid.
„Geweldig !" riep Henri uit. „Maar ga zitten,
zeg !" Zelf gooide hij zich nonchalant in een
fauteuil , hij had er twee op zijn kamer. „Hier,
steek een sigaret op... Ja, we hadden het over
mijn toekomst, moet je weten, en ik zei hem, dat
ik óók in de Staatswetenschappen dacht te promoveeren, en wel verbazend veel plezier zou hebben om in de politiek te gaan. Die uitdrukking
alleen verbaasde en ergerde hem, geloof ik, al
in de politiek ! Zoo iets bestaat bij ons in Holland niet, zei hij. En je hadt haast geen kans

ROBBERS

101

meer, om lid van de kamer to worden, nu „onze
menschen" daar aldoor minderen — onze menschen, begrijp je, dat zijn natuurlijk de aartsconservatieven. Er zijn er, geloof ik, nog net
twee of , drie in de Kamer! Nou, toen had je de
poppen aan 't dansen, want ik zei, dat ik daar
ook niet heelemaal hoorde, bij onze menschen,
maar volbloed liberaal was."
Opnieuw schaterde Huib. „Maar zeg, zou je
dat werkelijk willen, lid van de Kamer ?"
„Onder ons gezegd : waarachtig, zeker, 't is
een illusie van me! Och, weet je, papa is goedig.
Gisteren vond hij 't wel even beroerd, maar van.daag plaagt hij me er alweer mee, noemt me
onze toekomstige minister !"
Ze zwegen nu beiden even, achteroverliggend
en rookend hun sigaretten. Huib verwerkte zijn
vriends woorden en, besefte in-eens van hoe
gansch andere sport dan de zijne Henri's idealen waren. Zooveel meer op een doel gericht, op
een positie — mem& je , dat — een positie in
, de maatschappij. Maar de politiek — de kamer
— hoe was het mogelijk !
„Wat weet jij dat iallemaal al precies," sprak
hij zijn, verwondering uit.
„Ja zeker! Hoezoo? Jij dan niet? Jij weet
toch ook dat je in , de letteren wilt gaan, dat's
jouw liefhebberij immers? Ja, nou, ,dan moet iij
vanzelf wel leeraar worden, he, , daar zit niet
anders op, ten minste als je geld verdienen
moet."
„Leeraar? Nou jaw of... of schrijver." Huib
zei 't zachtjes, voelde zich weer blozen, en wou
dadelijk, dat hij , dit niet had gezegd. 't Was voor
't eerst.
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„Wat zeg je? Schrijver? Wil jij idan schrijver
worden?" Henri's hoofd schokte op.
„Misschien wel," zei Huib en lachte weer, ieen
geforceerden schater nu.
„He?... Maar zeg, denk je dan, dat je dat zal
kunnen, heele boeken schrijven, romans en zoo...
of wou je voor het tooneel ?"
„Dat weet ik nog zoo precies niet..."
„God .maar... dat kan je toch niet maar zoo
alleen zijn? Schrijver? Broodschrijver noemen
ze dat. a geloof trouwens niet dat je 'r van
leven kunt bij ons ! Als je rekent, de schrijvers
hier, Beets, Schimmel, Ten Brink... die zijn er
toch allemaal wat anders bij, he? Dominee, professor... dominee wel de meesten, geloof ik. Ja,
als je van je rente leven kon ! Zou jij dat
kunnen ?"
„Nee, dat denk ik wel niet ! Nou ja, 't kan
me ook eigenlijk 'moved niet schelen. Dan maar
leeraar, op een klein gymnasium bijvoorbeeld,
waar je niet te veel uren hebt. En dan schrijven. Ja! Dat is wat ik wil!"
„Zoo ! Gut, kerel! 1k wist niet, dat je dat zoo
sterk... Enfin maar, 't is, prachtig, hoar, ik
hoop dat het je lukken zal !"
Huib hoorde den twijfel in Henri's toon en
voelde zich scherp gehinderd ; zijn stemming
zakte. Tegelijk kwam een drang in hem, zich te
handhaven, te verdedigen. Hij zette zich rechtop
en sprak door over zijn illusies. Dat Henri 't
natuurlijk nog zorgvuldig voor zich houden
moest, want 't kon zoo licht pedant lijken, nuewaar — hierbij lachte de jongen weer luid en
bloosde sterk — hij op zijn leeftijd! Maar ja,
hij wou novellen gaan schrijven en romans, later
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gedichten en drama's misschien ook wel , Henri
wist, hij had al wel eens zoo iets gemaakt voor
zichzelf en voor hun club, en hij had nog veel
meer in zijn hoofd, ideeen, plannen, hij was er
vol van altijd, en hij hield ,er zooveel van , als
hij schreef had hij zijn gelukkigste . 00genblikken... Zoo doorsprekend, opgewonden, zweterig
warm, en kijkend naar 't even opgelichte hoofd
van zijn vriend, die kalm rookte, knikte soms,
en meer verwonderd en geInteresseerd dan verrukt, of zelfs maar hartelijk instemmend scheen,
wist Huib aldoor ,dat hij dom deed, vreeselijk
ondoordacht, dat hij er in 't geheel niet over had
moeten praten, zelfs met Henri niet, dat
niemand toch ooit gelooft aan talent, dat zich
nog niet heeft bewezen. Maar tegelijk ging door
zijn . denken die sterke, schoon volkomen redelooze hoop, dat Elly nu zou binnenkomen, en hem
ham-en spreken over zijn aspiraties, en hem.
,dadelijk begrijpen, en bekoord zijn. Hij verwachtte het bijna. En toen hij . de voordeurschel
hoorde, luid en lang, daarna stemmen, en toen
een stap die haastig naar boven kwam, had hij
een licht schrikkend besef, dat , dit . voor hem
zou zijn, dat er i e t s was... dat het mu zou
komen, het !...
En waarlijk, daar ging ook tde deur open en
stond zij, Elly. Maar ze lachte niet, integendeel,
ze keek hem strak en verschrokken aan. „Huib,"
zei ze, „daar is een boodschap voor je, of je
dadelijk thuis wilt komen... je vader is plotseling ernstig ongesteld geworden ?"
_
„WM?... Wat zeg je?" brabbelde de jongen
opstaande. „Vader?... Maar, hoe wisten ze dan
dat ik hier was?"
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„Ze hebben 't, geloof ik, maar'is geprobeerd,
he? Ze dachten het zeker wel ?"
Ook Henri was opgestaan. „Dees, kerel," zei
hij, nu in-eens heel hartelijk, „wat is dat ineens? Had je vader al iets?"
Huib liep al in de gang. „Nee... niets bizonders... je weet, vader was allang... de laatste
jaren... maar... nee..."
„Zou je niet met hem meegaan, Han ?" vroeg
Elly bezorgd.
„Welnee... welnee... !" weerde Huib, haar even
aanziende, sterk getroffen door den toon. En
terwijl hij de deur uit en de straten door naar
huis iholde, buiten adem al gauw en tot stikkens
toe warm en ibezweet — wat kon er zijn zoo ineens ; een nieuwe attaque? — zag hij telkens
weer voor zich het gezichtje van Elly, zooals ze
dat daar gezegd had, en hoorde haar lief-belangstellend geluid. En er straalde geluk &der zijn
angst. Een engel toch! Maar toen bedacht
hij dat het slecht was, monsterlijk, zoo to denken, nil!
De deur werd opengedaan nog voor hij Schelde. Dientje stond er achter.

„O jongeheer, gaat u gauw na' boven! Uws
vader heb, geloof ik, een beroerte. Hij is zoo
neergevallen, op zijn kamer. Maar we hebben
hem al op zijn bed gesjouwd, , de dames en ik ;
het was me iets !"
In de bovengang stond Charlotte, vaalbleek.
„Sst, sst," kwam ze, wenkbrauwfronsend —
daar Huib stommelig struikelde in zijn haast —
en ze fluisterde haastig: „Goed dat je d'r bent.
Ga jij bij Pa en zie dat je Ma ervandaan krijgt.
't Is blijkbaar weer een beroerte. We hebben
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om de dokter gestuurd. Hij mu dadelijk komen,
maar hij is er nog niet."
Nu zag hij ook het hoofd van Willemien, om
de deur van haar kamertje gestoken, angstig
meeluisterend.
Even later lag zijn vader voor hem,
rechtachterover in het groote bed, hijgende met
open mond en gesloten oogen. Zijn heele gezicht
blauwpaarsig en opgeloopen, als had hij vreeselijk gevochten. En tegen zijn borst aan drukte
de jongen het armelijk snikkende hoofdje van
zijn moeder, die voor het bed zat. „Moedertje,
moedertje," suste hij, „hou je goed, toe, 't zal
misschien alles wel weer..."
Verder kwam hij niet.

A. ROLAND HOLST
HET EILAND DER BEMINDEN
De harpen slaan, en vangen aan bijzijden
de reien der nu zingende beminden
te ruischen, en een zaligend verblinden
waait, en het bloed
wordt als een zee bevlogen, en de vloed
der dans breekt in het schuim van iji verblij den.
Zie , de verrukten, zie de nameloozen,
o, hart, dat nooit van de aarde dorst ontkomen —
zij hebben eenmaal roekeloos der droomen
noodweer getart,
en ingescheept op een ontredderd hart
zingende naar dit eiland zeegekozen.
0, de vergeten eeuwen na , die landing,
wat zijn zij in de glinsterende tijden
van de verrukkingen en het verblij den
dat dezen bindt?
Hoor, achter hen, ergens in licht en wind
jubelt de dood nog — hoor, de heldre branding.
NAJAAR EN ELYSIUM
Van weedom om de sombre vlucht genomen
door het verlangen naar den roep des doods
ruischt de verschemerende wereld groots
onder den avond van het jaar, en doet
afstand, en van het offer zijner droomen
hangt in het westen de verloren gloed.
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Zoo in den mensch ook, maar met hooger vloed
dan ooit de dood breekt aan des, werelds rand
werpt aan zijn hart zich nu de groote branding
der ziel, en hij gaat scheep, en ,een licht land
daagt, en hem, zingend van . die nieuwe landing,
ruischt een verheerlijkt juublen tegemoet.
AAN DE KUST
Hoor, hoor, er wordt gezongen in de verte —
een schip van ide zaligen vaart voorbij,
ijl
. door het maanlicht, voorbij aan mijn herte
jubelen zij.
Wat is de klacht mij van wie in de wereld
ik achterliet?
Al menig najaar ritselt en dwerelt
over het graf van een oud verdriet —
wat heeft mij weggelokt uit de wereld?
Altijd de wind tusschen mij en dit lied —
Alle de ,woningen liet ik achter,
om alle muren riep de wind —
uit elke schemer weende of lachte er
't lied, dat Been in wereld vindt —
o, hart, mijn hart — o, alleene wachter,
tusschen de wereld en de wind —
Hoor, hoor, ijler al dan te voren
over het tij
wijkende jubel — bijna te horen
de melodij —
is dit het einde : de wereld verloren
om een lied, en het lied voorbij ?

Felix J. J. H, Rutten wend den 13en Juli 1882 geboren te Sittard, waar de Limburgsche heuvels rijzen, genoot gymnasiaal onderwijs, studeerde twee jaar philosophie te Rolduc, daarna letteren te Leuven en doctoreerde
te Luik in wijsbegeerte en letteren, Verschillende jaren
zwierf hij door meest alle landen van Europa en bezocht
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FELIX RUTTEN

DE ACROPOLIS
AAR is in Athene weinig /neer dan
de groote glorie der zon en de stille
weemoed rover een groat verleden. Er
is eigenlijk niets dan de Acropolis.
Van haar voet goift de stad over heel
de wij de vlakte uit, tot de scherpe rotsnaald van
den Lykabettos. Zij wiegt zich tusschen deze twee
vaste punten. Maar zij hangt naar beide zij den
over de boorden van haar wieg. De witte huizen
stroomden de twee verten vol, over de glooiingen
van het land, dat daar buiten naakt en dor gestrekt ligt, tot de grondvesten van den Hymettos, den berg dien de bijen van Homeros lief
hadden om zijn zoet gebloemte, en ter andere zijde
tot de verjongde stad er vrij kan schouwen naar
de sneeuwen toppen van het marmergebergte.
Naar de derde zijde been, ver a•chter de stad,
alleen maar even zichtbaar van haar hoogste
punt, het park dat boven de straten uitsteekt, is
er dan nog de zee, de blauwe zee.
De zee is een levende schoonheid. Zij bloeit,
zij ademt ; zij leeft en zingt. In de onbezielde
natuur is zij ide meest bezielde. Zij heeft een
antwoord voor ionze klacht, een glimlach voor
onze bewondering, een gebaar voor 't heffen
onzer hand.
Hier blinkt de zee, en blauwt, als was zij van
gesmolten saffieren. Ala vloeiend zilver is de
weerschijn der zon op haar golven, onder het
ongerepte blauw der lucht.
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De heuvelrijen van de kust van Argolis leggen haar armen liefkoozend om haar heen. Zij
sluiten haar in tot een besloten rust. En in deze
afgezonderdheid is bevrediging. Hier vergeet de
ziel to verlangen.
De bergen staan in schoone kleurschakeeringen rondom, gemanteld in purperen schaduw, of
stralend als van edel metaal in het felle licht. De
lijningen hunner kruinen zijn als gedragen melodieen. Zij golven in bijna regelmatige evenmaat.
Hun reeksen glijiden en bewegen, als leefden zij.
Zij ademen de rust in gebeeldhouwd rythme, en
droomen de schoonheid der wiegende zee.
De rotsgevaarten van Salamis en Egina bestrijken die rust der droomende wijdte met hun
gekartelde vormen, als granietgeworden heldenschepen, die er wacht houden voor den vrede der
zee. En de zee klaart er tot kristal, onder den
weerschijn van den hemel.
Zou zij niet glimlachen in haar eeuwigen
droom? Zij droeg het jong geluk van Ariadne,
en zag de vlammen stijgen van 't offer dat Deucalion opdroeg aan Zeus, toen de laatste wateren
van den zondvloed your dit strand geweken
waren. Kroezelt aan haar zoomen niet het
schuim, waaruit Aphrodite gehoren werd als een
witte bloem?
Maar als de mythe ook haar golven niet bebloesemd had, zij is de zee van Hellas, de saffieren zee, om wier boezem alle lijnen zich melodisch ronden, en alle vormen worden als tot
beelden van muziek : en voor haar aanblik
bloeide de eeuwige schoonheid van Athene's
blanke tempels.
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Neen, er is in Athene eigenlijk niets dan de
Acropolis.
Ze is het eerste dat men ziet bij aankomst
naar alle zij den bestrijkt , de tempelrots de stad.
Vanwaar men Athene ook nadert, — al is de
naald van den Lykabettos zooveel hooger — de
Acropolis is de heerschende tussohen de bergtoppen . der 'omgeving. Zooals zij er 't hoogste
was waarnaar men zocht, zoo blijft zij er het
eenige waarnaar men terugverlangt.
Maar met een ,heiligen schroom wandelt men
eerst de rots rondom, , die ide hoogste iheiligdommen . draagt, alvorens dien gang to gaan, ,die de
kroon moet zetten op de verrukking. Weerhoudt
u niet een stille vrees voor teleurstelling? Aarzelend verdaagt gij het ,00genblik. Is dat Been
fijne ,zelfkwelling, .die zelf weer verfijnd genot
is? Of is het vrome schroom, die wacht op de
wijding der begenadigende stonde, als de stemming heilig over u ,daalt?
Zoo lieten wij , de ,groote rust ons eerst doordringen, van het wijcle land rondom, en van de
blauwe zee, die er de gouden kust bespoelt ; en
lieten die rythmen ons hun wonder openbaren :
de klare harmonie der vormen die under dezen
hemel bloeit, binnen Attika's gestrekte ,einders.
Het zijn die Ejnen, die melodisch golven door de
koorrei van Aeschylus, en voor hun aanschouwing stegen Plato , en Socrates tot hun verheven
zieningen op, en Perikles tot .zijn gebeeldhouwd
vizioen : zij inspireerden den kunstenaar tot de
majeiteit van het Parthenon.
En toen wij 's morgens in ,alle vroegte opgestegen waren tot den top van den Lykabettos,
nog eer de zon over . de staid soheen, beurde de
Zelfkeur III

8
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Acropolis voor onze oogen den witten zuilentempel als een harp, die de morgen streelde met
rozige vingeren, tot de zon, boven de bergen opgestaan, haar stralen er doorheen deed stroomen : en het marmer klaarde heerlijk in den
jongen idag, alsof het zong.
De groote weg naar den Acropolis, voert door
leeg land, waar eens het oude Athene stond. Nu
is het open veld , en langs den weg, die kronkelt
tusschen 't rotsgesteente, wisselen donkere
pijnen ,af met blauw-grijze cactus. „Athanatos"
noemt de Griek , deze plant, die niet dort. Altijd
groen 'zijn cle boomen die ze beschaduwen : het
zijn de . symbolen, die passen .aan den voet van
dezen berg.
Steil stijgen , de wanden van het rotsgevaarte.
Maar weinig igroen kleeft er aan de gladde
flanken. Hagedissen liggen ,er in ide zon to glanzen, als snoeren van smaragd.
Hier vliegt de vlucht , der hooge trappers op. De
zuilengang der Propyleen ,ommantelt den vreem&ling met zijn 'schaduw. Stil staan ide schachten
in rijen, ,onder de Witte architraven, ,die de restauratie van voor kort heeft geheschen over hun
breede toppen. De schaduw , dekt iden gebarsten
marmervioey, en de zwijgende 'zijruimten staan
donker tegen het licht van daarbuiten. Want
overal rondom is het zonlicht en het bate hemelblauw.
Ond;er de Propyleen hangt ;de schaduw vol geheimzinnige wij ding.
Nu betreedt uw voet een wit veld. Het is .de
vlakte van de Acropolis. De zon schittert er op
louter wit gesteente, een blinkend veld alsof er
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sneeuw lag. In, zijn zachte stijging straalt het u
toe.
't Is louter blinkend marmer 'dat de rotsvlakte bedekt, 'sneeuwig marmer ,dat er vergruizeld ligt, voetstukken en steenbrokken,
klompen van wand en zuil, soherven en plavuizen, ,gebarsten en versplinterd. : het is een woud
van standbeelden en zuilen, , dat er verbrijzeld
in 't rond verstrooid ligt en blinkt.
Links 'duikt uit de rotsige vlakte, stralend,
ruimte aan ruimte, in saamgestelden worm, het
Erechtheion op : gij ziet voor het nevenzaaltje,
naar , deze zilde toegewend, zijn caryati'den 'de
fries op hare hoofden ,steunen.
Maar uw oog heeft reeds het andere heiligdom
gezocht. Machtig slanken de zuilen op, langs
beide ziiden van het langwerpig gebouw. Aan
voor- en achterzij . de dragen zij nog de ,nude tempelfrontons. In het midden is hun reeks verbroken. Daar staan ide schachten geknot, en andere
zijn weggeslagen uit de rij : zij idekken in hun
voile lengte, aan, stukken gebroken, den grond
waar zij vielen. Maar idie er staande bleven,
majestatisch als koningen, in de ivoren blankheid hunner leden, 'schragen den blauwen hemel.
Dat is het Parthenon.
Het rijst op hooge trappen in het vierkant,
licht en iji. Toch zijn ide kolommen zijner dubbele zuilengangen zwaar, igeweldig. Trotsch is de
vaart waarmee zij iomhoog schieten. De schachten ,groeien voor uw gezicht, zij leven voor uw
aanblik. Dooraderd met de randen hunner gleuven, .omlijnd met in 't midden even aanzwellende
slankheid, staan zij er ,als levende schoonheid,
ademend in 't licht. Zij torsen niet ; ook die de
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frontons naar beide zijden dragen, , dragen niet
zwaar. De last drukt ze niet. Zij schieten omhoog en houden de dakranden zwevend op. Zij
dragen het marmeren juk, als koningen hun
kronen.
Blank schijnend staan zij tegen 't blauw der
lucht gelijn, d, maar hun blankheid is rozig overtogen. Over sommige sloeg een bruingouden
gloed ; over andere viel een 'grijzer tint, en
eenige zijn als van elpenbeen dat vergeelde, of
als barnsteen waar zon op schijnt. Maar alle
samen vormen 'zij ,een harmonie van wit. Hoe de
schaduw ,er zijn purperen streepen trekt, over
den marmeren bodem, en ,danker nestelt onder
de breede lijsten, der ,driehoeksfrontons, — de
tempel der Maagd blinkt als een sneeuwwit
vizioen onder 't 'doorzonde luchtgewelf.
Wie staat niet roerloos zwijgend voor ,die
massa van blinkered gesteente, , die rank en luchtig zweeft als een ,hymne? In , diepe aandacht
rondt de zonnige lucht er haar azuren koepel
over heen, en luistert ademloos. De macht van
het geheel heeft u ,overmeesterd ; ide weidschheid
vain het wonder heeft u overstelpt. Maar met
lokkende lieflijkhelid trekt het u ; en wat u even
rdreigde met zijn macht, verdwaast u tevens met
glimlachend bekoren.
Dat is het geheimzinnig wezen van dit bouwwerk : molt werd die ,geweldige kracht, in hoogste 'soberheid, zoo harmonisch vereenigd met
teerheid en ,gratie. Het massale marmer werd
omgetooverd tot een ijlheid van muziek. Hier
vond de mannelijke gedachte haar juiste uitdrukking in een vrouwelijk-schoonen norm.
Hoe was deze pracht in de sneeuwen onge-
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schonclenheid harer eerste jeugd ! Toen rees er
de tempel in stralende blankheid. De kapiteelen
waren gesmukt met kleuren en met goud. Om
den naos treste Phiclias , de fries langs 'de vier
zijclen ; en van buiten, wisselde de bewogenheid
der reliefs met de rust van geometrisch-omlijnde vakken. De langgerekte topdriehoeken herbergden dat yolk van heldengestalten, vow wier
verbrijzelde ledematen de wereld nog in bewondering ,staat. Die beelden prijkten, als de zuilentoppen, met goud ien rood, en in de triglyphen
wisselde rood of met blauw en groen. Rondom
hingen kronen van bontgeschilderd gebladerte,
en aan de pijlers hing Alexander 'schitterende
sohilden, na den slag van Granike. Toen
schoorden twee en zestig groote en , zes en dertig kleinere kolommen het vergulde idak, en to
midden van vijftig beelden, levensgroot, 'straalde
er de , dertien meter hooge Pallas-Athene.
Toen bedekte een onafzienbare beeldenstoet de
Acropolis, waar de tempels ,elkaar verdrongen,
en de altaren rookten van de .offeranden, wanneer het heele yolk in plechtigen optocht naar de
burcht , der Goclen toog met wagens en wijgeschenken en ,offerdieren met vergulde horens,
de witte flanken . omkranst. Zelf was het heele
yolk in 't witte feestgewaad, met bloemen gekroond. De zilveren bazuinen schetterden naar
't zonlioht op. De naakte knapen dansten bij 't
geruisch der cithers op 't bebloemde plein. En bij
't gezang der fluiten spreiclden de maagden der
stad, ter huldiging . der ischutsvrouwe, het rijk
geweven peplon, aan de voeten van het beeld van
ivoor en goud.
Was het Parthenon zoo schoon als nu, in de
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verre gloriedagen van Athene? In zijn voltrekking was het geheel besloten, ontoegankelijk.
Zijn staat van ruine geeft het thans een, nieuwe
maj esteit, — de ontroerende majesteit van alle
puin.
Bij zijn voltooiing ,onder het zware dak, hadden zijn zuilen toch nooit die vaart en ijle vlucht
van thans, nu de zon ze met haar stroomend
licht cloorspoelt. De omlijningen blijven genoegzaam ,aangeduid, zoodat de ,gedachte de voltooiing ziet. Maar ,daarenboven heeft het Parthenon van nu, de poezie der rulne ; en onze
droomen herbouwen Pallas' tempel en voltrekken
hem tot een ,schoonheid, die hij werkelijkheld wellicht niet heeft gekend.
Hier is verbrijzeling, maar geen weedom.
Waar zooveel blanke glorie schittert, kan geen
droefheid zijn. Hier is dood, maar geen rouw ;
verval en ondergang, en heugenis van krankzinnige verwoesting : maar daar tegenover straalt
er onverwoestbare heerlijkheid van jeugd en
eeuwig leven : de onsterfelijkheid der Goden
zelf in den godentempel vereeuwigd.
leder andere ru1ne idoet betreuren , dat het verleden is voorbijgegaan : maar voorbij en verleden is ,hier niet. De Acropolis 'schijnt hier nog
altijd de ivoren 'spil, waarom de wereld wentelt.
Haar 'schoonheid staat ,onwrikbaar. Zij staat
voor , de Schoonheicl zelf, die Been einde heeft. En
het Parthenon triomfeert over zijn eigen ondergang, 'eeuwig jeugdig in 'zijn eeuwenheugenden ,ouderdom. In tde gebroken stoffelijkheid
straalt zijn pracht onsterfelijk.
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AHASVERUS
,HASVERUS, als marskramer door de
wereld zwervend, is in een landelijke
herberg aangeland en verkrijgt er onderdak. De waard lopent voor hem de
deur van een slaapvertrekje. Op de
binnenzijde der deur bevindt zich een geschilderd kruis. Bij den aanblik daarvan, blijft
Ahasverus weifelend staan.
Ha, overal opnieuw die reikende armen,
Die heel de wereld tot iomhelzen nooden, —
Doch mij den weg versperren waar ik kom
En rust zoek. Overal dit eeuwig-zelfde
Weerhoudend armenpaar, deez weigering
Van 't wreed gebaar, dat me overal vervolgt
En dreigt en dringt, en nimmer, nimmer wijst
Naar links of rechts, maar altijd onaflaatbaar
Mij stuwt en voortstoot, — voort en immer
voort :
Eeuwge vervolging van den bittren vloek...
En voort start Ahasverus, onverpoosd,
Het hart vol wrok, een glimlach am de lippen.
Ha, ha, — ik lachte U in 't gelaat, — ha, ha,
En 'k lach ook nu nog... Ahasverus lacht!
eenige tooneelen verder:

1k lachte
Toen Christus met zijn kruis voorbij mij ging
In de ienge straat van 't 'oud Jerusalem.
En sedert moet ik eeuwig gaan en lachen.
Ili haat de liefde daar 'k geen liefde ken,
En 'k min mijn haat, daar die mijn eenge
troost is.
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Ik zie het zoet geluk van twee geliefden,
En lach... Ik zie de rustge vreedzaamheid
Der hut die vredig volk bergt... en ik lach.
Ik lach om goedheid, mij bewezen deernis ;
Want om mijn eigen , deernis lach ik, om
Mijn eigen bloedend hart, dat smachtend
breekt ;
En 'om mijn diepste ellende lath ik 't meest.
0, ik moet kwaad ,doen, daar 'k niet goed kan
zijn.
En als ik voor mijn duldelooze smart
Vergoeding vind in 't bitter leed van ,andren,
Dan lach ik, dat het woud schudt van mijn
lachen, —
En .om de vrijheid -die ik kreeg, om strafloos
De boosheid zelf to wezen, lach 'k : ha, ha...
uit het slottooneel:

Roept mij niet aan en laat mij ongemoeid ;
Want ik moet steeds verdwazen en bekoren,
En kwaad doen, — kwaad doen wijl ik lachen
moet.
De ruimte heeft voor mij alleen geen grens,
De tijd geen einde en dit bestaan geen doel.
Vervloeking deert mij niet en tranen roeren
Mijn hart niet, daar ik eeuwig lachen moet.
En waar mijn stap klinkt, mag de wereld
siddren.
Ik lach, — ik lach en wandel eeuwig voort ;
Want ik ben Ahasverus...

Uit „Ahasverus" (De Gids),
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BEATRIJS' AANROERING
0 Gij, die in de sneeuw der rozen
Van 't paradijs
Gezeteld, schoone, vlekkelooze,
Genegen glimlacht naar ide wijs
Die Serafs, op ihun penmen hangend,
Al spelemeienid van hun cithers slaan, —
Kunt Gij vol deernis om den waan
Der wereld, naar ons Neil verlangend,
Bij 't ruischen hunner zaalge koren
Ons klagen van beneden ,hooren
En 't oog op onze ellende slaan?
Zeeg ik, verworpen en bedorven,
Zoo idiep in smaad en schande en pijn:
Uw medelij is niet gestorven.
Hoe donker ook mijn zonden waren,
De doornen worden rozelaren,
Bij

't stralen van uw zonneschijn.

Maria, dageraad der zielen
En 't wassend licht
Der sterren, die in 't oosten knielen,
Waarvoor wij dankbaar dieper knielen
Naar Gij ions heerlijk hooger richt :
Gij zijt de troost van al wie schreien;
Gij zijt de vreugd van ons verblijen.

Uit „Beatrijs".
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CAIN IN DE WOESTIJN
Cain's vroaw, tot Cain:
Cain zal niet kinderloos
Gaan uit idit leven. Zie, uw eerstgeboorne, —
Vader of moeder van een nieUw geslacht, —
Brengt u den vrede, de .eindlijke verzoening,
Voor ,alle smart mijn loon... Want vs:Kw het wicht
Dat u zijn armen toehoudt, — voor het kind
U vader heetend, — vindt .gij 't eindlijk woord
Van teerheid en berouwen, idat Gods thorn
breekt,
En roept genade in, na ide bittre wraak.
SADORA,

CAIN :

Het kan niet waar zijn, wat gij zegt, Sadora...
SADORA:

Jehova neemt voor den verslagen Abel
Ten zoen, het offer aan van 't kind... uw kind.
CAIN :

Houd op, ik vat u niet , 'gij spreekt 'onwij.s...
Een kind... mijn kind... Heeft God mij niet
vervloekt?
SADORA :

De vloek verkeert in 'zegen over Cain :

Onder mijn hart draag ik , die zekerheid.
CAIN :

Een kind uit mij ,geboren, in mijn arm
Gewiegd, zal lachen tot zijn droeven vader?...
Eon kind ,dat de armpjes strekt naar mijn gelaat,
En praat en met de kroezels van mijn, baard
speelt,
En plukt ,de witte vlokken uit mijn haar...
Een kind, mijn eigen kind... een ,dochtertje, of
Wellicht een zoon, mijn ,ouden idag tot , vreugd,
Nieuw leven voor mijn droeven ouderdom...
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Een eigen kind, !dat „vader" zeggen. zal,
Mij voor de vreugde van zijn aanzijn 'dankt
En 't ioog niet afwendt van 'zijns vaders wezen...
Zijns vaders wezen... 0, het teeken .hier,
Het bloedig merk van mijn ondelgbre schande,
De vloek vereeuwigd in afzichtlijkheid, —
Het teeken dat mij vonnist... Cains teeken...
Mijn kind zal vragen wat Ida merk beduidt.
SADORA,

zijn knieen omvattend,

Het zal ,genezen warden, — ja, 't zal heelen...
CAIN :

Neen, tot het einde .m1 het branden, branden
En geven Cain ieders hoon ten prooi.
Mijn kind zal vragen : 'de oorzaak van dim
afschuw,
En weten dat zijn vader is vervloekt...
SADORA:
0, 'k bid u, o...
CAIN, in Wilde wanhoop,

Voor de eeuwigheid vervloekt is...
Dat is Jehova's izegen over mij,
Dat mij een kind gewordt om mij to schuwen, —
Een kind ' dat de eigen vader .schuwt en haat...
Bloed van mijn hart, vloei uit in milde stroomen
En draag het leven uit mijn jagend hart, —
't Vermaledijde leven ,dat ik sleep
Gelijk een 'slaaf de keten zijner !straf...
En ,dit doemwaardig leven der verworpnen,
Vermenigvuldigd tot geslacht, in zoon
Aan mon, zich over de ,aard, verbreidend, elk
Geteekend met den dood om Abels blood,
Onsohuldig, om mijn sohuld met vloek beladen
En als verworpen ,om verworpen vader,
Door God vervolgd tot tijd. en wereld eindt:
Dat dank ik u, ,gij zalvende, — mij gif, —
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Gif 'dat ik danken zou, kan bet mij dooden...
0, 't 'even dat gij draagt, rampzaalge moeder,
Moeder van een vertrapt, ,ontaard geslacht!
(Hij scoot Sadora van zich af.)
Hoe martelt gij mijn afgepijnden geest,
Die 't leven geeft, waar slechts do 'dood kan
redden !
Doch zij uw ingewand, nog eer het baarde,
Gevloekt, — gevloekt het kroost in uwen
. .school, —
Cain's geslacht, ,dat God alleen verwekt
Om feller mij te treffen, mij to pijngen
In 't ,eigen vleesch, nadat zelfs mijn woos lijk
Den warm en word tot ass, — wanneer een worm
Der aard zich voeden kain. met Cain's rotheid.
0 'k 'zie ze, die mijn zonen zullen zijn :
Hun vingers wijzen naar mijn brandend hoofd ;
Hun vuisten ballen zich, in woede onmaehtig...
Ik vlucht voor u!... Dood, red mij van mijn
kroost.
(SADORA voor hem kruipend, smeekt met stom
g ebaar .)
CAIN :

Haat ,zal ,er zijn in al wat zwoegend leeft,

En 't leven zelf is bange worsteling.
als een koeier 't vee.
Nijd zal u
Dat is mijn idaad, dat is mijn rijpende .00gst,
De bloedoogst van den eersten nij d, ,den
moord, —
En mij blijft niets , dan 't weten, het beseffen,
Dat ik ide schuld ben uwer ,eeuwge straf...
Daarop te bogen rest mij .dus alleen,
Dat ik Gods vloek draag, — hier, mijn zichtbaar
teeken,
Zooals een schip zijn wimpel, — 't Cainsmerk, —
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De wrange vrucht waaraan de boom gekend
wordt,
Den vloek, door alle tijden in zijn weergalm
Zich steeds herhalend... Cain, kunt gij roemen,
Zoo roem hierop : dit erf liet Abel u.
Zoo treft Gij dus, verschrikkelijke omhoog,
Dat 'k tegen' 't eigen kroost de hand verhef,
Verdoemend als Gij mij het eerst verdoemd
hebt, —
En vloek en leven en geluk en lief de,
Hemel en aarde, angstwekkend oog en u.
Uit „Eva's Droom".

SONNETTEN
Hoe keur ik, kostbaar als antieke gemmen,
Weer nieuwe Meurer' voor mijn klinkgedicht,
Klanken die met mijn stemming samenstemmen
En mijn verbeelding beelden voor 't gezicht ;
Woorden die 't woelen der gedachten temmen
Tot rythme en zang, in vormschoon evenwicht ;
Rijmen die 't :stroomen van de ziel niet
'stremmen,
Maar wieken aandoen van muziek en licht.
Des dichters werk is -vreemd en wonderbaar :
Hij voelt vocalen niet als klank alleen,
Klinkend als koper, luit of veel en snaar ;
Hem branden kleuren door die klanken heen.
Geluid legt hij in tinten op, en voor
't Gezicht is kleur, wat klanken zijn voor 't oor.
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Ik 'had mijn avond stil van storm gedacht
Met wat igezang van zacht gelispten regen...
Hoe wandelt 'gij zoo vreemd nu langs mijn
wegen,
Zoo ,onverhoopt en, ach, zoo onverwacht?
Ik had reeds lang 't verlangen dood gezwegen,
Dat voor beru:sting niet ,dan ionrust bracht...
Welk wonder .hebt ge, o lief, in mij volbracht
Met dus uw aangezicht mij toegenegen?
Aller beloften stralende vervulling,
Wonder van min, waarvoor ik ischroomvol kniel,
Schoonheid van liefde in deze ,ontmenschten Tijd,
Hoe vat ik in den glans van .deze ,onthulling,
Of werkelijkheid tot louter droom verviel,
Of droom werd verkristald tot .werkelijkheicl?
Mijn droom is in uwe zoete ziel verzonken
Gelijk de sagestad in de eeuw'ge zee.
De diepte heeft haar zwijgend ingedronken,
Die als, ten sluimer in haar schoot verglee.
Soms spelen langs de golven schuwe vonken ;
Soms hoort een, met de trage baren mee,
Geluiden als van klokken opgeklonken,
Gezang van wereld-verren, vreemden vree.
1k ken mij zelf niet meer en luister schuw
Naar de eigen blijden, wonderbaren klank...
Hoe werd mijn ziel zoo diep en rijk door u.
Hoe werd de dag zoo licht en parelblank
En wiegt de zee nu, zorgeloos en luid,
Die droom-muziek, al dag en nachten langk.

RUTTEN

127

O ‘zeg niet ,dat dit ,enkel grillen zijn
Dart ik u zoek en dus van liefde spreek...
1k heb mij 't zwijgen opgelegd in pijn
En vreesde ,dat die pijn voorbijgaand bleek.
Zooals een kunstig .opgehouden beek
Haar kracht hewaart, of ze ingeslapen schijn',
Plots wel moet uitslaa.n, bruisend als fontein
Of brekend wat als dam 'onbreekbaar leek,
Zoo barst het los en bronwelt van mijn lippen,
Het parelt in geluid en breekt zich baan, —
Een stroom noch te gebien noch te weerstaan,
Een zee . die brandend over alle klippen
Het uitjuicht naar den dag, die 't hoofd verhief
Mijn zonneschijn, mijn licht, ik heb u lief !

Gelijk de maan steeds wentelt om en om
Van sikkel tot voltogen ring en weer
Van ring tot sikkel, drijvend in een meer
Van klaarte langs der nachten koelen dom,
Steeds anders naar heur tal van 'dagen klom,
En steeds gelijk, aan 't hoofd van 't sterrenheer.
Verluchtend met haar schemer, veeren-teer,
De randen van verijlden wolkendrom, —
Zoo trekt gij langs ide luchten van mijn zang,
In pracht van immer wisselende beelden,
Verheerlijkt in uw eigen stralend licht.
Wordt elke .dag niet schoon als 1k verlang?
En ieder oogenblik is nieuwe weelde,
Zich zelf vergoddelijkend tot ,gedicht.
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Neem van mijn schouders nu 't verleden of ;
Zoo moogt gij elk toekomen van mij weren.
Wat kan ik aan herdenken niet ontberen?
Wat beter .heil begeeren tot mijn graf?
Want alle vreugd is bij cleez vreugde clraf,
En nooit kan mij teleurstelling nog deren.
Wat mij nog rest is : .stit to sterven leeren,
Na 't wonder M1 dat mij uw liefde .gaf.
Nu . schuif de luiken voor en sluit 'de 'deur,
Dat ik van wie voorbijgaan niet meer weet,
En niets meer hour van wat op straat gebeur...
Maar in den gouden Broom die na u bleef
Met 'de echo, uwer stem, mijn lief, vergeet
Dat 'k van uw ziel vervreemd, nog aem en leef.

Het vuur is in den haard een roode mijn,
Met goud 'dooraerd, waar blauwe vlammen beven.
De lamp verteedert met behangen schijn,
De stille dingen van het idaagsche leven.
De schemering is rondom weggedreven ;
Voor 't ,donker buiten schut het . strak gordijn. —
Hoe moest hier alles vroom en vredig zijn,
Als in een 'sfeer van aandacht stil geheven !
Wie a ontbeert, lijdt 'overal gemis.
Onrustig woelt de brand van mijn gedachten :
Mijn hart is louter angst , en iduisternis.
En alles om mij, in deez leege nachten, —
De dingen waarin vreugd noch . droetheid is,
Deelen met mij 't verdriet van eenzaam wachten.
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Nu zal ik tijden lang, als blindgeslagen,
Door duisternis van .,onvertroosten Broom
Dit leven slepen, als een schuwe stroom,
Door niet het minst verlangen voortgedragen.
Want alles wat ik ooit in verder idagen
Nog weer begeeren kan, ligt aan , den zoom
Van idezen zaalgen tijd, in dauw en doom,
Wijd achter me als een land van Touter sagen.
Blondlokkig aanschijn dat zoo minzaam lacht,
Mij sinds niet loslaat met uw wondre macht
En zoo betoovrend, dat ik mij verbaasde,
Nu ben ik voorts de schim van wat ik was,
Als een waarvan 'k — nog knaap — de sproke
las :
Een balling op deze aard, een arm verdwaasde.

Zelfkeur III

9

Van haar verschenen:

Een Meisje-studentje, Roman,
Verzen, eerste bundel,
Verzen, tweede bundel,
Langs het Geluk, een bundel novellen, 3de idruk,
Ada Gerlo: Herinneringen van een Onafhankelijke
Vrouw, 8ste druk,

Nieuwe Verzen.

ANNIE SALOMONS
BIJ HET VUUR
AT was in den tijd, toen ik de kaartjes knipte aan 't centraalstation,"
begon hij te vertellen — en toen zij
snel-vragend haar groote, pruilende
oogen naar hem ophief — „ja, heb
ik je dat nooit verteld, dat ik, toen 't aan die
bank met me misgeloopen was, me bij de Staatsspoor als conducteur ging aanbieden? 't Was
eigenlijk een onzinnige onderneming van De
Marez geweest, mij opeens in zoo'n dure betrekking aan zoo'n geheid-maatschappelijke instelling te willen vastleggen. Omdat ik, alleen uit
platonische belangstelling, als een sport, me in
effecten had verdiept...
Ik kwam met een paar nieuwe ideeen. Bankdirecteuren hebben nooit ideeen, behalve over de
heiligheid van 't bezit en dergelijke. Nou, mijn
eerste aanwijzingen hadden succes ; ze vonden
me wel een bijzonder mal verschijnsel, omdat
ik me nooit in hun langwoordige vergadertaal
uitsprak en grapjes maakte met de werkvrouw
en den liftjongen — maar ik scheen toch wel
drommels goed mijn verstand te hebben, en
daarom dachten ze, geloof ik, dat dat andere
maar hang naar originaliteit was... Ze verdroegen me dus in mijn onwijsheid, en alles ging
goed, tot er een crisis in de rubber kwam.
't Was een lekker-winderige dag, en ik ging
naar Noordwijk. Ili zwom wat, lag me in de zon
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te roosteren, en ik zat op een breker met steentjes in 't water te mikken, enfin, je kent die
dagen wel, dat 't leven go e d is van onder tot
boven, en ieder oogenblik zijn waarde heeft.
Toen ik 's avonds thuis kwam, behagelijk verbrand en moe, vond ik op m'n kamer telegrammen, brieven, een juffrouw, die op van zenuwachtigheid ;was door 'n heelen dag telefoongerinkel, en ergst van alles, De Marez met een nerveus, afgepijnigd gezicht... Waar ik den heelen
dag gezeten had? Of ik dan een kind was en
niet begreep, dat nu meer dan ooit mijn advies
noodig was geweest? Of ik geen gevoel van verantwoordelijkheid had? Of er mij dan niets ging
boven het genoegen, den zonderling te kunnen
uithangen? Toen voelde ik ineens, dat hij gelijk
had ; en tegelijk : dat ik er niet aan meedoen
kon.
Als zij mij de duizenden in de hand gaven,
die mij een zorgeloos bestaan verschaften pet
flanellen pakken en taxi's en een restaurant,
waar je je kippetje getrancheerd op je bord
kreeg, — dan hadden ze daarmee 't recht gekocht van mij te verlangen, dat ik uur aan uur
mijn hersens zou inspannen ,om voor hun de
millioenen binnen te sleepen, die, als je eenmaal
tot een zekere hoogte in de geldwereld bent gestegen, rond je in de lucht voor 't Brij pen hangen... En toen besefte ik : nee, van die soort ben
ik tech niet. Wie geld wil hebben, die zal het
hebben, maar hij moet er alles aan offeren : rust,
vrijheid, geluk ; — alles wat we leven noemen.
Ik wou juist 't andere. Daarom zei ik tegen
De Marez, dat 't een vergissing was. Dat ik wel
van tijd tot tijd een bruikbaren inval had ; maar
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dat een zomerdag voor mij een dag-om-in-dezon-te-liggen zou blijven, al steigerde de beurs
als een hollend paard. En terwijl we zoo naast
elkaar stonden, zag ik iopeens onze twee gezichten in den spiegel, zijn ronde, bleeke, correcte
hoofd en ik er naast als een boef met m'n haar
over m'n voorhoofd, verbrand en verwilderd. 1k
zei alleen maar : „Kijk nou zelf", — en toen
moest hij nog lachen ook, al zat hij er verschrikkelijk mee in, hoe hij zijn mede-directeuren de onvergeeflijke lichtzinnigheid van zijn
protégé iduidelijk moest maken. — Hij had 't
ook nooit moeten beginnen, maar hij had er een
kinderlijk vertrouwen in gehad, dat ik apres
tout niet zoo onnoozel zou zijn, om, wanneer ik
eenmaal als maatschappelijk man was geaccepteerd, er toch weer tusschenuit te breken... Maar
ik stond een paar dagen later te solliciteeren als
treinconducteur. 1k had illusies van 's avonds op
't treeplankje van den achtersten wagen mee te
rijden, en de donkere wereld in te staren, terwijl
de seinen verschoten, en de rails zich eindeloos
ver uitlijnden , ik stelde me voor, hoe genoeglijk
ik op vroege herfstochtenden langs de nevelige
stationnetjes zou slenteren, en een naam afroepen, die 't eenige geluid was in de stille lucht.
Ili had mijn Duitsche ingenieursdiploma en ik
had natuurlijk relaties. Als je eenmaal geboren
bent, waar wij zijn geboren, dan mag je je nog
zoo wonderlijk gedragen, — als je voor de
machthebbers komt te staan, hebben ze toch
altij d je vader of je grootvader gekend, en luisteren ze daarom toch Anders naar je, dan naar
een „geboren" stoker of putjesschepper...
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Nou, op de treinen rijden, mocht ik niet,
maar ik mocht wel de kaartjes controleeren.
Misschien dachten ze, ,dat ik toque was, en als
ik mijn kans schoon zag, de boel in de machinekamer in het honderd zou sturen ; misschien
wilden ze me paedagogisch naar hun geregelde
wereld terug voeren, door me in de ongeregelde
een niet al te aantrekkelijk baantje aan te bieden. — In elk geval: ik nam 't blijmoedig aan.
Ik ben m'n leven lang dol op stations geweest.
Dat is eigenlijk de eenige plaats ter wereld,
waar ik me thuis voel. Als die kolossen van treinen zoo onstuimig komen binnenstuiven ; of als
er een weggaat, weifelend, lijzig, alsof hij niet
scheiden kon... Treinén, rails, seinlichten, armen,
die op en neer gaan, — in niets zijn de groote
symbolen van 't leven zoo tastbaar uitgedrukt
als in al ,dat gedoe van vervoer... Ik ihoud zelfs
van de rookwalm en van de schreeuwerige krantenjongens. Ik vond 't heerlijk in die sfeer te
zullen ademen, dag aan dag ; zoo 'n wereld, waar
alles zoeken en veranderen en losheid is, nadat
ik me jUist bijna aan een brandkast had laten
verankeren... Maar toen ik er eenmaal stond,
vigil 't me niet mee. De treinen puften en stormden in de verte, maar ik mocht er niet in. 't Perron zelf was vrij luguber, met een grijs vervaald
licht, alsof het altijd regende. En de menschen,
de stroom menschen die den heelen .dag langs
mij heen golf de, zag ik altijd maar onder een
aspect : allemaal geagiteerd, allemaal gehaast,
allemaal met hun verengde bewustzijn alleen op
den eenen trein gericht.
Soms waren er wel eens een paar frissche
kerels onder, zooals ik ze graag mag, en met
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wie ik vroeger in minder ,dan Been tijd had zitten hoomen over , de vischteelt in Noorwegen of
de staatsinrichting op Bali... Kerels, die menschen zijn gebleven ; die ,een stoel een stoel noemen en , den hemel den hemel, en niet tot hun
keel vol zitten met positie en stand, en „alle weldenkende menschen"-meeningen, zoodat juist
die dingen hun van zelf sprekend lijken, waarover een ander niet kan ophouden zich te verbazen... Maar ik stond daar ieenmaal als een
; iedereen kwam langs me, maar ik
mocht ze niet vasthouden, en ik mocht niet mee.
Soms kwam een bleeke, zenuwachtige juffrouw
mij de sleutel van de retirade vragen ; of ik kon
iemand helpen 'zijn reis in elkaar te zetten, of
een koffertje bewaren ; .dat waren al zoo de
grootste emoties. 1k, die altijd had moeten zwerven was nu het eenige vaste punt geworden
in een bewogen, veranderlijke stroom. Het leek
een parodie van het noodlot, en ik ,dacht weld nu
geloof ik toch zelf ook, dat ik gek ben, omdat
ik , dit bestaan heb uitgekozen. Het was een
allerberoerdste
Maar ik wou je niet over mezelf maar over
het meisje vertellen ; ze kwam elken Dinsdagavond, en dan moest ze met 't locaaltj e mee ; ik
denk, dat ze op een buiten les ging geven, of een
oude dame voorlezen. Ze had altijd teen boekentasch bij zich, en ik had haar al gauw ,opgemerkt, zooals ik alle menschen opmerkte, die
niet als bezeten idioten langs me heen naar hun
trein drongen, maar die hun gewone menschelijkheid ook in zoo'n spannend oogenblik wisten
te bewaren... Ze kwam altijd vroeg; eerst nam
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ze haar kaartje, en dan verdween ze in de telefooncel ; daar bleef ze soms een heeler tijd. Ze
ging er in als een gewoon mensch, een doodeenvoudig meisje met een langen mantel en een
klein hoiedje ; als je goed keek, had ze wel een
lief gezicht ; maar om zoo goed to kijken, was
er geen aanleiding. Maar als ze er uit kwam, dan
straalde alles aan haar ; dan liep ze, of ze danste,
en toch zoo bedwongen, alsof ze met geweld alle
sluizen dichthield, omdat 't geluk anders haar
hart zou overstroomen ; dan leek de bleekheid
van haar gezicht tot een wit Licht geworden, en
haar oogen vlamden. 1k was altijd ontroerd en
blij, als ik haar zoo zag. Geluk is zoo iets wonderlijks. Het is misschien het heiligste, dat er
op de wereld bestaat. De menschen praten altijd
zooveel over de heiligheid van de smart. Die is
er ook wel, maar tot die hoogte kunnen betrekkelijk velen van ons het brengen. Maar het
heilige geluk is heel zeldzaam. Wie 't in zijn
leven mag zien, moet zijn oogen maar eerbiedig
neerslaan. Als zij langs me kwam, zoo stralend
boven de gewone wereld uitgeheven, had ik
altijd het gevoel, dat God bij zich zelf zou zeggen : De wereld is zoo verworden en verdraaid
en mislukt, dat ik wel lust heb soms, om 'm met
een pats in elkaar te slaan ; maar zoolang als er
nog een schepsel leeft, dat zoo lichten kan van
geluk, zal ik mijn handen maar stil in mijn
schoot houden..."
Er kwam een Dinsdagavond, dat ze besluiteloos tusschen de langs haar glippende menschen
in haar beursje stand te zoeken ; en eindelijk
verlegen naar mij toekwam. Of ik ook een dub-
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beltje kon wisselen ; de meneer aan 't loketje
had geen halve-stuiver-stukken ; en ze moest
telefoneeren, en ze wist niet hoe ze... Ik zocht
in mijn zak ; ik was niet in een rijken tijd ; ik
had vijf dubbeltjes, een paar kwartjes, en een
twee en een halve cent-stuk... Neen, wisselen
kon ik niet, maar als ze zoo vriendelijk zou willen zijn het eene, dat ik bezat, van mij aan te
nemen... Ze weifelde ; het zal je misschien ridicuul lijken, maar ik zag, dat het een ernstige
kwestie voor haar was, „of ze het aannemen
kon." Je moet niet vergeten : ik stond daar gewoon om kaartjes te knippen, en er zijn eenmaal menschen genoeg, die zonder gewetenswroeging je je vrouw of je leven zouden afnemen ; maar die terugschrikken zouden, als je
hun een dubbeitje aanbood. Geld neemt zoo'n
eigenaardige plaats in op de wereld ; het staat
voor macht, aanzien, veiligheid... Daarom mag
't niet zorgeloos weggegeven en zorgeloos aangenomen worden. Daarom deelen menschen alles
eerder, dan den inhoud van hun vestjeszak...
Enfin, maar ze nam 't aan. „'t Is te vriendelijk," zei ze, en ze kreeg een kleur ; maar ze
verdween er onmiddellijk mee in de telefooncel,
en toen ze er weer uitkwam, blinkend, verheven,
met lippen, die niet konden laten te glimlachen
en handen, 'die alles streelden, wat ze aanraakten, toen voelde ik me als een oue, goeie oom, die
zijn nichtje den zegen heeft gegeven, en ik moest
waarachtig 'n brok uit m'n keel slikken, toen ik
haar op 't perron heen en weer zag drentelen,
naar alles kijkend met haar lichtende oogen
zonder te zien.
De week er na bracht ze mij het geldstuk
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terug. 1k voelde me teleurgesteld, en voegde
mezelf bitter toe, dat ik nog dankbaar moest
zijn, dat ze me geen fooitje aanbood ; maar toen
zei ze er zoo lief bij, dat ze hoopte, dat ik 't
apart zou bewaren, om er dan nog eens een
ander mensch gelukkig mee te maker..., dat ik
me weer met haar verzoende en haar verzekerde,
dat ze nu altijd bij mij terecht kon, omdat ik
't in een aparte zak zou opbergen.
„Maar mij zal 't ook niet meer overkomen"
zei ze blij en kinderlijk, „ik zamel tegenwoordig
de heele week door halve-stuiver-stukken op, genoeg am een huis vol muntmeters mee te voorzien..."
De weken gingen voorbij. Haar geluk minderde niet. Het was geen bevlieging, het was
geen nieuwtje ; dat 'had ik van 't eerste oogenblik of gezien. Het was de zeldzame, groote
vlam, die van binnenuit wordt gevoed. Het was
de groote genade, die alleen voor de zuiveren en
sterken van hart is weggelegd. Telkens wisselden we nu een knikje ; telkens zag ik even in
haar iopengebloeide, verklaarde gezicht ; het
werd het bloemetje langs mijn dorren weg, de
zekerheid van die liefde, die zoo onaantastbaar
leek, als het leven. En dan peinsde ik soms over
dien andere, die datzelfde heil dragen mocht,
over die stem in 'de telefoon, die zooveel geluk
kon doen opschieten, over den man die den
heelen schat van dit simpele, kinderlijke meisje
in bezit nemen mocht.
Maar toen kwam er een avond, — het regende
en waaide ; ik denk dat 't November was...
November doet me altijd aan een jakhals denken. Wat een jakhals is under de dieren, is
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November onder de maanden. Ze moordt en
verslindt alles, dood of levend. Ze is leeg van
hoop en van wanhoop. Als de hemel voor mij
jaren van elf maanden beschikbaar wilde stellen,
dan mochten ze alle Novembers van m'n leven
aftrekken... In die maand is nog molt jets goeds
gebeurd.
Nou, ik stond naargeestig te knippen en te
leuteren over tweede perron zuidzijde en eerste
perron noord, — toen ik ineens haar zag staan
in de rij met de andere menschen. Ik zag haar,
en ik schrikte z(56 van haar gezicht, dat ik een
kaartje aan den verkeerden kant knipte en er
een verhaal achterop moest schrijven, dat 't mijn
schuld was... Ze schoof naderbij, en ik kon niet
anders dan naar haar kijken : ze was niet in de
telefooncel geweest. Ik had, wel staan suffen,
maar zoo iets zou ik tech zeker hebben opgemerkt. Ik voelde gejaagd naar het twee en een
halve cent-stuk, idat ik altijd bij me had ; ik
durfde het haar niet aan te bieden. Ze had oogen
als een aangeschoten hert ; haar mond trilde aan
den eenen hoek, en ze liep toch met de boekentasch ; ze zou dien avond toch met haar geduldige stem een oue douairiere moeten zitten voorlezen, of ide opstellen nakijken van een serie
onbezorgde freuletj es. Ik kon 't niet gelooven :
die kerel daar aan den anderen kant van den
draad was toch geen idioot geweest ; hij had
toch geweten, wat hij bezat in dat stil-stralende
wezen, dat in iederen vezel van hem vervuld
was... Hij had toch evengoed op die telefoontjes
geleefd, als zij, en 't zou hem in deze minuten
toch ook wezen, alsof de heele wer gild was leeggemoord... Hij zou met zijn vuisten voor zijn
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mond zitten om 't niet uit te jammeren ; hij
zou iedere seconde voelen hameren in zijn hoof d,
— en dan zou hij naar buiten draven ; hij zou
een taxi nemen en als ieen razende door de natte
waaierige stad jakkeren, — en dan zou hij buiten adem het perron opsnellen en zijn arm ,om
haar heen slaan ; zij zou even snikken als een
kind, en dan weer zoo beangstigend licht en vrij
worden, dat alle menschen een Bind op zij zouden gaan om haar te zien.
Hij zou, — maar ze liep nog aldoor alleen
heen en weer, met haar hoofd naar beneden en
haar schouders ingetrokken, alsof ze zich zelf
vasthield. Haar rechtermondhoek hield niet op
te trillen, en de hand met de tasch greep onrustig heen en weer.
„Die komt de volgende week niet meer terug,"
dacht ik vertwijfeld, „dan zit ze in de een of
andere zenuw-inrichting, waar haar sterke, zuivere hart uit elkaar wordt gezocht, alsof 't zanderige groente was." En ik wou naar haar toe,
en haar lets zeggen ; ik weet niet wat. Maar toen
stapte ze juist machinaal haar trein in.
Z e kwam de volgende week terug, met den
trillenden mondhoek en de afgepijnde oogen. Ik
liet haar nog eens zwijgend voorbij gaan. Maar
toen ze de week erop weer zoo langs me wou,
toen trok ik met een bruusk gebaar het twee en
een halve centstuk te voorschijn.
„Mag ik u nog eens helpen?"
De tranen sprongen uit haar oogen, en liepen
over haar wangen, terwijl ze me kinderlijk-vertwijfeld bleef aanzien. a begreep, dat schreien
haar dagelijksche bezigheid was... Ik begreep
opeens nog eindeloos veel meer, in dat eene
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oogenblik, clat haar tranen in haar mondhoeken
liepen en zij ze nonchalant met haar hand wegveegde... Deze tragedie kennen jUllie eigenlijk
niet, meisjes van „goede familie", meisjes uit
kringen, waar men als jets vanzelfsprekends
geld heeft. Maar er wordt zooveel doorgemaakt
door al die jonge kinderen, die op postkantoren,
op ministeries, in groote magazijnen, op scholen
of op bureaux in betrekking zijn ; die niets hebben, dan 'hun warme hart, en bun jeugd ; en die
toch zoo hunkeren naar 't leven. Je ziet ze achter
de loketten, met hun loge, te .dunne blouses en hun
oververzorgde kapsels, met hun , stralenden glimlach, die voor 'n ander is bedoeld, en hun altijd
weer kordaat-trekkende ruggetjes. Ze hebben
meestal maar twee kansen, de arme bloemen :
verschrompelen zonder ooit te hebben geleefd ;
of verschrompelen na .een kort geluk. Het huwelijk is een maatschappelijke instelling, geld bij
geld, en stand bij stand ; wie 't misschien in zijn
jeugd anders inzien mocht, heeft als beschermengelen ,een legioen van ooms en tantes meegekregen, die 't hem wel eens goed aan zijn verstand zullen brengen ; en die hem waarschuwend
„de slechte afloop" voorhouden van die enkelen,
die niet naar hun goeden raad hebben willen
luisteren. Die goede raad geldt internationaal ;
zooals „alle welmeenende menschen" ook een Internationale trust vormen. Wie daartegen storm
loopen wil, moet al een St. Joris-natuur hebben.
De meesten schikken er zich onder ; er is ook
inderdaad veel redelijkheid in . de argumenten ;
en daardoor loopen er ,overal bleeke meisjes over
de wereld met een trillenden mondhoek, en
voeten, die ze moeilijk voortsleepen, omdat er
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hun nergens meer lets goeds kan wachten...
„Neen," zei ze then alleen maar, „dat hoeft
niet meer, nooit meer." En ze liep meteen door.
Maar toen ze nog eens langs 't perron kwam,
ging ik naar haar toe: „Laat me lets voor je
doen," vroeg ik, „ik weet niet wat. Maar lets,
dat je niet zoo rampzalig bent."
Ik zag, dat ze schrikte ; en ze probeerde stug
te kijken ; het lukte niet, met die onophoudelijktrillende lip, en de vachtige randen langs haar
dood-moee-oogen. Maar ik besefte weer .opeens :
ik was maar de man, idie de kaartjes knipt ; en
ook dit: dat de verhouding tusschen de menschen zoo 'door en door bedorven en verleugend
en bevlekt was, , dat als .de een de ander naderde,
door 't zuiverste medelij den gedreven, de ander
dat toch niet aanvaarden kan, ,omdat menschen
nog meer voor elkaar op hun 'hoede moeten zijn,
dan voor wilde beesten.
Ik draaide me . om, en ging stomp naar m'n
plaats terug.
De volgende week koos ze de andere contrOle.
Ik ben er nog ,een poosje gebleven, maar toen
kreeg ik .een kans om mee te varen naar Australie. Dat nam ik toen natuurlijk .dadelijk aan,
en als ik 's ochtends in de vroegte, in . die ,heerlijk-zilte lucht het .dek stond op te zwabberen,
dan leek , dat sombere station met zijn menschenlucht en zijn rookwalm me een booze, nare
droom... Maar aan het meisje herb ik nog dikwijls moeten terugdenken. Ach God, ze zal nu
al oud zijn, en verdroogd. Dat is het vreeselijke
voor die meisjes, dat ze niet als een man zich
kunnen redden in lets anders ; maar als dit mislukt is, ten under gaan. Voor haar had ik wel
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heel veel willen doen. Niet omdat ik eigenlijk
verliefd op haar was. Dat word je op een ander
snort vrouwen ; en dan is 't het beste, maar
standvastig een anderen kant uit te kijken, anders kom je tot dingen, die je later haar en
jezelf verwijt. Van zulke geschiedenissen word
je zooveel minder. Daarom heb ik er me nooit
mee ingelaten. In baantjes zooveel onstandvastigheid als ik wou, maar niet in ,dingen van het
hart.
Ja, dat is net anders-om, idan bij andere mannen ; die hebben hun positie-voor-het-leven, en
hun vrouwen als episoden... Ik kan alleen spelen
met geld en aanzien ; niet met werkelijke dingen... Maar ,om haar had ik veel willen doen,
ook dat niet in mijn .lijn lag; omdat ik gezien
had, ,dat ze iets grootsch had. Omdat ze een
echt mensch was, idat volkomen gelukkig en
volkomen rampzalig kon zijn."
Hij boog zijn hoofd naar den haard, en zij
draaide haar gezicht onder de krulletj es langs
den gecapitonneerden stoelrug met poeze-langzaamheid naar hem toe: ze zag zijn smallen,
rechten neus en zijn heftigen mond ; de hooge
jukbeenderen, waarboven de . diepe oogen gespannen in het vuur staarden.
Ze voelde: zooals hij nu was, zoo aanbiddelijk
strak en ongenaakbaar, zoo zuiver en fel, zou
ze hem nooit tot het spel van haar kleine ijdelheld en 'haar ,behoefte aan teederheid naar beneden kunnen trekken. En toch: juist zoo had
ze hem lief, met zijn trouwe handen, zijn onrust
en zijn idealisme.
En terwij1 ze weifelde, wat moeilijker te dragen zou zijn : ide cynische triomf, als ze zelfs
Zelfkeur III

10
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dezen ridder Parzifal tot haar slaaf kon maken ;
of haar bezeerde trots, als hij bij haar bleef
komen, zonder zelfs te merken, dat er jets verontrustends uitging van haar naar hem, —
zuchtte ze als een voldaan, en toch teleurgesteld
kind, en zei alleen, met haar even-geaffecteerde
stem : „Het was een heel mooi verhaaltje."
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AAN DE LAATSTE GRENS
I
De dagen komen, nachten gaan,
Mg ben ik jong ; hoe lang... hoe lang?
Nog . kunnen licht mijn voeten slaan,
En weet mijn mond een zoeten tang.
Nog zijn mijn handen zacht en warm
En heeft mijn bilk een diepen gloed,
Die andre oogen, leeg en arm,
Er hunkerend in rusten doet.
Maar stadig groeit der jaren druk...
Ben ik nog jong? Is 't nog mijn ,dag?
Ik draag een donker, zwaar geluk,
Dat ik aan niemand geven mag.

II
0, hart, als gij nu stiller slaat
En langzaam-aan verstart,
U voegend naar de 'daagsche maat...
Wat blijft mij, als uw gloed vergaat,
Mijn levend, lievend hart?
Ik ben niet wijs, ik ben niet diep,
Ik was alleen maar warm en jong,
Een kind, dat zelf haar wereld schiep,
En altijd-door van liefde zong.
Ik droeg een vlam, die warmte bracht,
Waar 't Leven dorde in nucht'ren nijd ;
Ili schreide zalig in den nacht
Van smartelijke heerlijkheid.
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De tij d der droomen is voorbij ;
Wat geurde en bloeide, ligt verstard.
Wie heeft nu zachten troost voor mij ?
Wie wekt, wie warmt mijn stervend hart?
III
0 de geur van den grond om mijn gonzende
hoof d,
En de smaak van de lente op mijn lippen als
wijn,
En dan als een blinkende lelie te zijn,
Wier blankheid geen idurvende hand voor zich
rooft.
Te tasten naar 't leven, zijn lust en zijn leed,
Met hunkrende handen, die bonzen van bloed,
Verborgen te dragen met veinzenden moed
Een hart, dat maar eene gedachte meer weet.
En dan in den nacht, die vol suizeling is,
Te staan voor het venster aan ide eenzame straat,
En niet meer te hOpen, — 'wijl tergend-gewis
Met langzame uren het leven vergaat,
Mijn eenige leve' in ontbering vergaat.

VAGEBONDEN
Wij hebben de bijtendste pijnen geleden ;
Ons heeft de verwoedste extase gekust ;
We hebben gevloekt en we hebben gebeden,
Maar nimmer berust.
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Wel zitten we sums aan de tafel der blijden
En schijnen te deelen hun zorgloozen zin,
Maar altijd weer komt ons een onvrede scheiden,
En trekken we schreiend de duisternis in.
En pogen We sours in de rijen der sterken
Aan de opbouw der menschheid de handen te
slaan,
We moeten vernielen ons eigene werken,
We moeten 't breken, het moet vergaan :
We kunnen niet stadig aan de arbeid staan.
Voor ons zijn de nachten, voor ons zijn de
stormen,
Voor ens zijn de lippen slechts eenmaal geraakt ;
Wij kunnen niet blijven, we kunnen niet binden,
't Is alles een afscheid, een wisselend vinden,
Ons leven verwringt zich in eindlooze vormen,
Geen menschlijke ontroering blijft ons ongesmaakt.
Vaak, dagenlang, kunnen we ons wezen verschuilen,
En doen als de andren en praten als zij,
Maar altijd weer komt de herinnring aanhuilen :
Nooit kunnen voor veilig geluk wij verruilen
Dien gezegenden doem, die ens nimmer geeft
vrij.
En zeetlen wij eens op 't gestoelte der eere,
Het hoofd met een kroon van bereiken getooid,
Toch zullen we naar onze eenzaamheid keeren ;
Een zeker bezit zou ons leven verteren ;
Voor ens is de weelde van 't eeuwig ontberen,
Begeeren en weren,
Bevrediging nOOit.

CAREL SCHARTEN

In 1896 verschenen zijn eerste ,gedichten in De Gids;
van 1898-1899 gedichten en kritiek in De Arbeid; kritieken voorts in de weekbladen van •dien tijd, Sedert 1903
schreef hij voor De Gids het Overzicht der Nederlandsche
Letteren, aanvankelijk (tot 1906) in samenwerking met
zijn vrouw, Margo Antink, Dezelfde samenwerking bracht
later: Een Huis vol Menschen (1908), De Vreemde Heerschers (1911), Julie Simon (1913), den bundel Typen en

Curiositeiten (1917), en (1918) Het Geluk hangt als een
druiventros....
Zijn critische Gids-arbeid werd verzameld in twee bundels: De Krachten der Toekomst" (1909) en De Roeping
der Kunst (1918), Zijn Kroniek der Nederlandsche Letteren in De Telegraaf doet in twee jaarlijksche bundels Em,
Querido verschijnen, — Zijn jeugd-verzen Voor-Hal, gaf
in 1901 de firma Erven F, Bohn uit, Een nieuwe bundel
Het Smeulend Vuur, is in bewerking,
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DE OCTOBERDAG
De October-dag is goud en stil.
Er hangt een warmte — en geril
loopt daardoorheen — onder . de boomen.
Dun zijn ze en goude' en 't loof, bij stroomen,
ruischt voor den voet ; de hemel is
oud-groenig blauw, en 't gras is frisch
en vreem'd van idiepe groenheid ; hoe
staat 't al zoo trouwlijk om ons toe?
Het jaar is stil, het jaar is oud,
de idag is zoel, de , dag is goud.
zoele goudene Dag! in verre jaren...
waart gij het zelve niet, die dit zacht-klare
nabije licht om Ponze hoofden sloot?
zijt gij een nieuwe dag? is die dag dood?
zijn wij ,00k dood? de kind'ren die wij waren?
De dag is goud en stil... en 'k zie u staren
naar mij zoo vol en diep, en ik weer-staar
zoo warm en groot in uw begloeid gelaat!
Goud is het licht als in dat verre jaar,
eeuwig het goud-licht, dat rondom ons staat ;
goud is ide Dag, waarrond het jaar vergaat,
eeuwig ons stare', in 't goudlicht, naar elkaar
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PARIJZER AVOND
De loome avond door de stad
maakt lauwe straten domp en nat,
en 't vochte voorhoofd, klamme leden
komt kil een koeltje langsgegleden.
De gave boome-blaren staren
hel-groen, dood-stil, om 'n lantaren ;
de menschen gaan eronderdoor
in 't wissel-licht dat wiekt hun vOOrdan achter-langs, maar in dat dwalen
van 't licht loopt moe hun lijf in kwalen.
De Nacht in barremhartigheid
zal dooven in z'n zwartigheid
het ziek gevlam, en luid uit-stroomen
zal regen ruischend door de boomen,
opdat de aarde, in 't jonge blinken,
het roode morgenlicht indrinke
en schreie in ,dien koelen schijn
over deez' avond en zijn pijn.

LATE HERFST
De herfstelijke tuin is droef
in 't zonlicht, dat niet stooft maar koud
staat om de blaren, onvertrouwd...
Mijn herfstelijken hof is droef,
Mijn hart is stil, mijn oog is stroef.
't Geblaarte roest, verschrompelt, breekt,
en laat de schrale stengels naakt
der winde, tot de wind ze kraakt —
De asters zijn vergaan ; er leekt
nog geel, dat duizelt en verbleekt...
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Bang onder bossen rauw-groen blad
schuilt week en ziek het vooze rood
van de tomaat... de stokroos, dood,
blikt met haar doode - knoppen mat
en blind langs 't koud en zonnig pad.
d' Indische kers staat hoog en wild
to weenen in het goudene weer,
en langs haar leden vallen neer
de gele en roode kelken mild...
de grOene rank is krank, en rilt...
De herfstelijke tuin is goud
en brandt in koele pijn en sterft...
het geel bezwijmt, het rood verderft —
Mijn herfstelijken hof is goud,
Mijn oog is hel, mijn hart is koud.
(1904 en 1905)
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WAARIN DE SCHOONHEID VAN EEN
VERS BESTAAT
Jacques Perk zong:
„Het zuidewindje suist door zwarte twijgen
En kust het slapend dons der zangers teeder,
De zilvren boomen wiegen heen en weder,
En doen hun schaduw met hen mede nijgen,
Een stille zwoelte komt uit de akkers stijgen,
Een koele stilte •daalt op donzen veder, —
De zilvren nachtzon sprenkelt droomen neder,
En lacht van liefde in eeuwig-lachend zwijgen:
Mathilde sluimer! Zomernacht doet droomen,
En zomerdroomen zijn van manestralen,
En manestralen zijn als liefdestroomen:
De liefde doen zij uit iden hemel dalen,
En dalen in de ziel, die zij vervromen:
Is liefde dwaling, kan men zoeter dwalen .... ?"

Zoo schreef hij, en hij zag, dat hij een wonderschoon gedicht had gemaakt.
Hij had geschreven over den zuidewind, over
de wiegende boomen, over de „zangers" die sliepen op hun takken, over droomen in den zomernacht en manestralen, over de liefde en over de
ziel en over den hemel... ; maar was 't wel
hierom, dat zijn gedicht zoo schoon was geworden ?
Neen, zegt een kunstkenner, het was om de
mooie uitdrukkingen, die hij voor dit alles vond :
dat hij bij-voorbeeld de maan „zilv'ren" noemde
en de stilte deed dalen als op „donzen veder",
het was om het mooie vloeien van de verzen, en
om de mooie rijmen, en om al de alliteratie's...
Zoo zal 't wezen ; mogelijk komt de mooiheid
door 't een zoowel als door 't ander.

SCHARTEN

157

Maar nu heb ik hier een sonnet van een
onlangs te voorschijn gekomen .dichter, waarin
eveneens gesproken wordt van droomen en
maanlicht, van , de liefde en van , de ziel en van
den hemel ; ,00k hier heeft ode maan een
„zilv'ren glans", ook hier zweeft de avondschaduw met ,;donzen veder", en de verzen
vloeien net zoo mooi, en aan alliteratie's is er
geen gebrek ; waarom zou het idus niet een even
schoon gedicht wezen?
„Nu d'avondschaduw zweeft met donzen veder
Op 't sluim'rend woud in ,droomen neergevlijid
Zie aan de kimme maan en sterren weder, —
Wier .zilv'ren glans mijn Lief langs d'oogen
Weer zingt een merel door ,de scheem'ring feeder
Haar zang in zuiv're klanken wijd en zijd,
Tot waar wij luist'rend . dwalen, heen en weder,
Aan Bosch en cluinenrand in 'n tooverkring geleid,
Een klankmysterie zweeft door 't droomen henen
Van ons en 't sluim'rend woud, van ,duin en zee....
Mijn Lief, zoolang en lied en licht verleenen
Hun hemelglans op aard' ,droomen wij mee....
Nu 'k u zoo schoon zie door dat licht beschenen
Daalt in mijn ziel een ,goadelijke vree,”

„Jawel," zegt mijn kunstkenner, „maar dat
vind ik toch lang zoo mooi niet, want , de rijmen
zijn niet zoo rijk en verscheiden, en trouwens..."
Gij hebt gelijk, tdoch hier heb ik nog een sonnet, van een anderen ionlangs te voorschijn gekomen dichter , het handelt wel niet over boomen en vogels, maar de zee is een niet minder
poetisch onderwerp... de maan is er overigens
ook „zilvren" in, , de rust ,,daalt" er evengoed als
„donzen veder", en... het heeft bijna geheel
dezelfde rijmen als Perk's gedicht:
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„De lenteavond daalt op iduinentoppen
en stilte droomt in zoete droomen nedet,
en met een trage •eining heen en weder
gaan murm'lend zacht, de witte ,golvenkoppen,
Het mooie zonnegoud ,gaat zachtkens kwijnen
en kust voor 't laatst de blanke wolkj es teeder,
zacht zinkend, daalt de rust als donzen veder.
— Ver op het blauwe veld, de sterren schijnen —
mijn ziel, hoe ,gaat ge nu zoo stil aan 't droomen
als over igolven zilv c ren stralen dwalen
hoe ziet ge nu die fantasian komen
die lucht en blinkend op me nederdalen
en die bij teeder maanlicht zich niet schromen
maar angstig vlién bij helle zonnestralen."

Onze kunstkenner vliegt op over die schandelijke imitate_ maar wij noodigen hem vriendelijk uit, nog even te gaan • itten en ons aan
te hooren.
Wil voor een ,00genblik den factor der banvloeding elimineeren; wil voor een oogenblik de
, drie gedichten beschouwen ,als waren ze, toevalligerwijs in min of meer gelijke bewoordingen
en wendingen en rijmen, geheel onafhankelijk
van .elkaar ontstaan ; wil ze beschouwen z(56 als
ze, ieder voor zich, zijn, zonder overwegingen
van anderen aard.
Z(56 bezien, zijn de twee sonnetten der epigonen dichtwerk van een in ,onze hedendaagsche
letteren veel voorkomende snort, die men nu
niet hemelhoog verheft, maar toch ,gaarne als
„goede verzen" prijst — terwijl men hun maker
een dichter heet, „die er mag wezen". En niet
zonder reden : verzen als deze zijn volstrekt niet
onleesbaar van allerlei taal-geknoei en rijmgescharrel en verwrongen zinsbouw ; ze klinken
zoo wel vloeiend, ze zien er zoo wel zacht en

SCHARTEN

159

hoog en gevoelig uit, ze hebben een air van aangename zuiverheid, ze hebben zelfs zoo-genaamde „mooie regels" :
„Wier zilv'ren glans mijn Lief langs d'oogen glifdt."
„Haar zang in zuiv're klanken wijd en zijd,"
of: „Als over golven zilvren stralen dwalen."

Kijk eens aan, wat een qualiteiten al niet !
Vergelijk bij zulke „goede verzen" eens de
nog minder zeldz,ame „slechte verzen", , die ten
behoeve van h,un mislukkend ri.jm en hakkelend
metrum geschreven zijn in een allerdroevigst
Hollandsch, dat wat verwarde visie's en een
troebel gevoel niet d,an gissen laat!
Maar nu komen hier twee voorbeelden van
die gemeenlijk opgeld doende gedichten-soort
bij .,ongeluk vlak in de buurt van een stukje
echte' kunst...
Beluister Perk's heerlijk zuiveren, lichtenden
„Avon.dzang", boor hoe fijn en zeker zijn aanslag is, hoe eenvoudig en doordringend zijn plastiek, hoe teeder-rijk .zijn rijmen-ruisching, hoe
zacht-grandioos zijn melodie, — en zie dan ,hoe
dun en bleek het .eene, hoe hol het andere van, de
beide navolgers-gedichten wordt, ofschoon ze
met , dezelfde motieven werken, met ,dezelfde
rijmen ; ,ofschoon de gang dier gedichten uiterlijk wat heeft van Perk's vers-beweging.
Hieruit blijkt nog weer eens met proefondervindelijke , duidelijkheid, ,dat de 'schoonheid van
een vers niet alleen niet bestaat in de schoonheld der behandelde ionderwerpen, maar ,00k niet
in , den schoonsten tool van woorden en klanken.
De schoonheid van een, vers bestaat in dim
stroom van innigheid, in idat levens-magnetisme,
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dat, naar , den acrd van dat leven, op die en geen
andere wijze de woorden tot elkander trekt, in
die en geen andere figuren de rijen van woorden
schaart om elkaar, de rijmen wekt op ,die en
geen andere plaats, na die en geen andere voorafgaande klanken, in die en geen andere
rhythme-lijn als aan een buigenden, 'halm vonkelend, en underling de rijmen tegen elkaar zet,
tegen 61kaar aan , doet kleuren, in dat en geen
ander accoord.
De schoonheid van ,een vers bestaat in dat eenvoudige wonder, in , die wonderbaarlijke Aichemie, die ,de iglanslooze looden woorden doet Omvloeien in 't zuivere goud van het gezang, — in
dat verheven mirakel-met-d,e-taal, waarvan de
priesters zelve het Geheim niet kennen.
De terzinen bijv. van Perk's sonnet zijn van
een verrukkende schoonheid, nietwaar?
Is 't omdat „stralen" — „dalen" — „dwalen"
zulk een klank-vol rijm is?
Niet daarom opzichzelf. Doe „stralen" enz afwisselen met „haken" — „raken" enz. en 't kan
een heel leelijk en vaal rijm worden. Maar het
behOeft ook weer niet, in dat geval, leelijk to
zijn... het kan bijv. obsedeerend moeten werken
met een door hamerende onophoudelijkheid pijndoenden schamp-klank.
Hier echter wordt nu „stralen" enz. afgewisseld door „droomen" enz., in warm en kleurig
accoord.
Doch , dat het look idit accord opzichzelf niet is,
waaraan Perk's terzinen hunne schoonheid danken, dat blijkt uit de terzinen van het tweede
onzer toets-sonnetten, dat eveneens, geheel op
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dezelfde wijze, en met alleen een kleine verschikking in de rijm-woorden, „droomen" —
„komen" — „schromen" dooreenweeft met
„dwalen" — „dalen" — „stralen"... en, er volstrekt niets mee bereikt!
Neen, rijmen en rijm-accoorden, teedere gevoelens en beeldende woorden, inzichzelf machtelooze dingen, zij zijn evenzoovele schoonheden
in Perk's sonnet, omdat zij alle opgenomen zijn
in de eene schoonheid van die verzen, omdat zij
alle drijven en stijgen op dien innerlijken
stroom, die de , doode Taal tot een hemelseh leven
heft.
Schoon zijn die terzinen, omdat er staat — en
de opgaande o-strooni wordt nog getemperd
door den zachten „nacht"-toon:
„....ZOmernacht doet drOOmen...."

omdat dan de voller door-komende o ontluikt
en Opengaat op de zacht-stralende a's van
„manestralen" :

—

„En zomer-droomen...."

(geen „nacht" scheidt meet „zomer" en „droomen")
„En zomer-droomen zijn van manestralen''

en omdat daarna de opruisching weer overstijgt in den volgenden regel, stralender nog
aanvangend met het in klimmende vervoering
herhaalde: „En manestralen...", om dan op to
gaan in het zilveren geluid van het woord
„liefde", de liefde, die wijd zich uitbreidt tot
liefde-strOOmen":
—

„En manestralen zijn als liefde-stroomen....
Zelfkeur III
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en ,omdat het dan is, of, een koor heen-geruischt, er een sopraan jubelende alleen blijft in
mystieke glorie:
—

„De liefde doen zij uit den hemel dalenu

en zich verinnigt, rein en diep, tot de stillere
extase die herhaalt:
„En dalen.... in de ziel, die zij vervromen....“

Een koele nachtwind, lijkt 't, strijkt den dichter langs de wang, hij richt het hoofd op, en,
half nog in zijn schoone droomen verloren, half
bewust geworden, doet hij de vraag van den geluk-bezwijmden mensch, die, ontwakende, zijn
schoonheid, al ware zij logen, koesteren blijft,
— de vraag:
„Is liefde dwaling, kan men zOeter dwalen .... ?“

***

Eenige belangwekkende punten-van-vergelijking met de twee andere sonnetten, bieden ,00k
de kwartijnen van Perk's „Avondzang" :
„Een stille zwoelte komt uit de akkers stijgen,
Een koele stilte daalt op donzen veder, —"

hoor hoe 't teeder klankenspel van „stille zwoelte" en „koele 'stilte" de ,opstijgende zwoelte en de
dalende koelte zich mengelen idoet en een worden
in , de stilte van den maannacht.
Voel hoe de koelte daalt „op donzen veder",
d. w. z. ze is niet kil, de koelte, maar ze is zacht,
ze idoet aan als ware de lucht een etherisch dons,
dat koel zou zijn en daalde...
Maar de epigoon schrijft :
Nu d'avondschaduw zweeft met donzen veder"
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en het is, waar de avondschaduw wordt voorgesteld als zwevende met ... de traditioneele vierken, welke, in de poezie, de nacht, de schemering
en de schaduw geddrig van elkander leenen, —
eene (onjuiste) banaliteit.
En de regel van den anderen .epigoon :
„Zacht zinkend, daalt de rust als donzen veder"

is niet veel beter.
De rust „daalt" hier als de stilte bij Perk,
maar niet „op donzen veder", d. w. z. zacht,
maar „als (een) donzen veder". Wat bij Perk
eon in beeld gebrachte sensatie was, vergrooft
zich hier tot eon vergelijking, die alle innigheid
mist, en, miste zij die niet, nog noodeloos achteraan zou komen, daar er alreeds gezegd was, in
denzelfden regel, en dat de rust daalde, „zonk",
en dat zij „zacht" zonk.
Zie dan nog de plastiek van Perk's, gedicht,
fijn en vast in al den ieenvoud van hier en
daar een enkel woord: tde maanlicht-beglinsterde., .de „zilvren" lawmen „wiegen" voor hun
„mede-nijgende" schaduw, maar binnen-in zijn
„zwart" . de twijgen, waardoor het zuickwindje
suist en kust het onzichtbaar, het „slapend"
dons , der vogels; boven den aardgeurenden
akker hangt de ,maan in bizOnderen luister: „de
zilvren nacht-zon" ...
En wat is nu de plastiek van die andere
verzen?
De eene poeet 'ziet het sluim'rend woud „neergevlijd"(?), ofschoon hij niet van verre, maar
aan iden „boschrancl" staat, „neergevlijd" „in
droomen" , dat klinkt heel courant, maar 't is
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geheel zin- en gevoel- en visie-ledig. Hij ziet verder „aan de kimme maan en sterren weder,"
zooals bij zijn collega „ver op het blauwe veld de
sterren schijnen", al 't geen men voor notificatie
aanneemt.
De ander ontwaart nog „het mooie zonnegoud", wat ik graag wil gelooven, en „de witte
golvekoppen", die, let wel, „met een trage deifling peen, en weder gaan", wat beslist onwaar
is : het water vloeit wel toe en af, maar , de witte
schuim-stortingen rollen alleen han.
Ik hoop, zoo niet te hebben aangetoond, 'dan
toch te hebben doen gevoelen — becijferen laat
de poezie zich nu eenmaal niet — dat .schijnbaar vrij goed dichtwerk, dichtwerk zooals er
zeer veel geschreven wordt en au serieux genomen, ,dat ,dit in 't geheel niets blijkt, niets, zoodra men 't houdt bij enkele waarlijk schoone
verzen.
Waarom wij het feit ,der bier wat al te
zichtbare navolging rustig buiten beschouwing
konden laten, is duidelijk genoeg ; er wordt zooveel op Perk's „donzen veder" gezweefd, gezwaaid op Kloos' „vlammenwieken, " en gedreven
op het „vleugelkleppen" van Helene Swarth, dat
zoetjes-aan , dit daadwerkelijk gebruik van
andermans veeren niet langer — en misschien
terecht — ,als een „hoofdzonde" wordt aangemerkt ; het is immers een verschijnsel van alle
tij den en alle literaturen geweest, dat groote
voorgangers navolgers hebben gevonden, dat
het geluid van den voorganger voor een geheel tijdperk de grond-toon werd, waarop zich
de verschillende temperamenten der navolgers
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in lichter of donkerder tonen schakeerden?
Dat hier de navolging, van een zekere gelijkenis in den gang der verzen, in de constructie van
het gedicht, in de manier van zien en , voelen en
verbeelden — zooals zij ,gewoonlijk zich vertoont — zich voor een keer en hoogstwaarschijnlijk zonder opzet, verscherpte tot een gebruik
van eendere rijm-combinatie's en .woorden en
groepen van wool-den, —dat was, vooral omdat
de verzen er op-zich-zelf-beschouwd niet beter
of sleohter om zijn, een te verwaarloozen factor ;
terwiji nu eens op zeer directe wijze de geringe
waarde van dit snort dichtwerk kon worden bepaald, en 't enorm, onderscheid, te weinig gevoeld, tusschen allerlei geprezen dichters en
dichteressen en een waarachtigen Dichter als
Jacques Perk.
Is onze conclusie te algemeen?
Weet gij dan, lezer, wien ik meedeel, dat deze
bladzij den geschreven werden naar aanleiding
van een vijftal dichters, die gij uit tijdschrift
of bundel wel alien, of bijna alien kent : Julius
de Boer, P. J. van Baarda, Marie Metz-Koning,
Annie Salomons, J. H. de Veer, — weet gij van
wie die beide sonnetten zijn? of kunt gij zelfs
maar afleiden, van wie ze wel moeten zijn, omdat ze van dien, of van gene niet kimnen wezen?
Had men ze ens zoo voorgelegd, wij zouden 't
niet geweten hebben.
Is 't eerste van Julius de Boer? of zou misschien Marie Metz-Koning eens aan 't d:roomen
zijn geweest? of zien we den nieuweling Baarda
aan 't werk? Is 't tweede soms van hem, of is het
van Annie Salomons in een zoet oogenblik?
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of is het ook van J. H. ide Veer, product van een
dier rustiger avond-uurtjes, •waarin hij zijn gewonen koffiehuis-toon wel Bens. voor een poos
vergeet? —
Wat wil het zeggen, , dat wij zoo vragen kiinnen?
Dat er heel weinig zeer persoonlijke talenten zijn.
Er is tusschen idichters van , den tweeden en
zooveelsten rang , dikwijls wel genoeg temperaments-verschil, .om het gansche werk van den
een en van den tinder uit elkaar te kunnen houden ; zoo hebben wij hier te doen met den liefelijken Julius, idle schampere Marie Koning, de
vurige Annie, en iden leuterenden De Veer ; maar
dat zijn uiterlijke verschillen; ;denk niet dat die
onderscheidene persoonlijke geaardheden een
eenigszins diepgaanden invloed gehad hebben op
de factuur van hun vers...
Brent-, bij wijze van zeggen, die vier verschillende karakters op temperatuur, — breng
ze, den eersten door hem wat op te warmen, de
tweede door haar in al haar grieven gelijk te
geven, de ,derde door haar wat te kalmeeren, en
den vierden door hem eerst eens flink in
„spreektaal" te laten uitpakken, in ongeveer
dezelfde stemming, en vraag hun, ieder een sonnet te schrijven over hetzelfde onderwerp: de
vier sonnetten zullen als vier druppels water op
elkaar gelijken.
Ik bedoel: hun card heeft wel van buiten
maar niet inwendig hun kunst aangeraakt. Wel
schrijven zij niet vriendelijk als zij woedend
zijn, of treurig als ze vroolijk zijn ; maar zij
slaan hun woede niet z(56 omhoog, zij weenen
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hun dro, efenis niet zoo uit, zij lachen hun vroolijkheicl niet zoo tot u op in hun verzen, dat nu
niemand meer woedend of treurig of vroolijk
zou kunnen wezen en er verzen over schrijven,
welke met. die verzen kon'den worden verward.
Men zou molt een gedicht van Kloos kunnen
aanzien voor een gedicht van Garter ; dat is de
zaak.
Bij Mite dichters worden tot . de verste en
fijnste nerven en vezels van hun kunst gevoed
door het eerie lichtende . bio.ed hunner ziel ; in
wat vormen die kunst zich vertoon', altijd voelt
men Bien eeneh sterk-trillenden of zwaar-dreunenden kiop.
Maar ziet ge in dat idoodsch museum van de
vele minderwaardige verzenmakers, dat jaarlijks met ,een grout aantal nieuwe eollectie's
wordt uitgebreid, ziet ge, in , die , duffe galerijen, waar, op lange lange reeksen, in, de uniforme stopflesschen van , een fabriekmatig sonnet, hun tallooze denks:els en voelsels op sterk
water staan, een ander ,onderscheid tusschen de
afdeeling van' dezen en ide :afdeeling van lien
p.oeet, dan dat 't hier witgele slangen zijn, die
ineengekronkeld zitten binn .en het glas, en ,c1dAr
ontzilverde visschen met een insipide open
mondj e ?
Mei 1906

Op haar 12de jaar verscheen van haar hand in de Bergen-op-Zoomsche Courant een roman-feuilleton George
Couvron door Victorine d'Oxeme; vanaf haar 18de, dikwijls onder pseudoniem, schreef zij schetsen en novellen
in verschillende tijdschriften, tot in 1897 het eerste gedeelte van Catherine in De Gids verscheen, Het boek
kwam twee jaar later in zijn geheel uit bij de Erven F,
Bohn to Haarlem, In 1901 bezorgde dezelfde firma de

uitgave van haar bundel Van Scheiding en Dood, waaruit
later Vier Vertellingen werden herdrukt. Verder verschenen, in de W. B., Sprotje met de beide vervolgen daarop.
In samenwerking met haar man, Carel Scharten, schreef
zij: Een Huis vol Menschen, De Vreemde Heerschers en
den bundel Typen en Curiositeiten. Enkele der figuren
uit De Vreemde Heerschers vatte zij later weer op in hare
novelle Angelina's Huwelijk. Bij de firma P. N. van Kampen & Zoon verscheen van de Scharten's samen een historisch werk. Julie Simon, de levensroman van R. C. Bakhuizen van den Brink, en in de Nieuwe Romans, najaar
1918, Het Geluk hangt als een druiventros....
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DE VOGELAARS
UGUSTUS had de bergsteilten bruingeschroeid en de wegjes tusschen de
purperende wijngaardlanden verpulverd tot poederfijn zand. Toen waren
de nazomersche regens gevallen, en
de opgeklaarde Octoberdagen, wijdblauw en
stralend van zon, gingen open over het schoone
land daar hoog boven het meer, en zijn vele,
kleine, grijze dorpen en gehuchten.
En met de eerste herfstelijke helderheden zag
men, op een vroegen morgen, langs den aangloeienden hemel, zes fijne vlekken, die met een
gelijkelijk deinend en zwenkend beweeg van over
den Monte Baldo als voort to drijven geleken op
de uchtendfrischte.
Dat waren de voorboden van de groote najaarsvlucht der trekvogels. De trek zou vroeg
zijn dat jaar ! — 't voorspelde een harden
winter. Doch vooreerst dacht men slechts aan
het goede, dat nu op handen was. De lekkerbekken likten zich de lippen : zij voelden al
tusschen de tanden de brosse botjes der aan 't
spit geroosterde vogeltjes, en de teere sliertjes
van het even bitter, kruidig vleesch.
Alle roccolo's uit den omtrek werden in gereedheid gebracht ; thuis zagen de meisjes de
netten na, of de fijne mazen nog hielden en de
dubbele zakvormige stukken, waarin de kleine
vliegers bij het vluchten zich de pootj es en
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vlerken verwikkelen moesten. De mannen waren
in de weer met hun kooitjes en de lokvogels,
die zij er fokten.
Twee dagen later hingen, hoog naast de open
deur der dorpsherberg, de eerste koppels grijsbruin en roest-rood gevederde diertjes ; kleine
jongens, in een troepje, stonden er als hunkerende hondjes naar op te kijken. Des middags
kwam de waard ze afhaken en zat ze te plukken
voor zijn open vuur, terwiji naast hem de gast
wachtte op het maal en toekeek...
Ook Don Alessio, de jonge pastoor van het
dorp, had zich dien morgen een uur vroeger dan
gewoonlijk doen wekken, en de teenen kevie met
zijn beste lokmerel in de hand, was hij op weg
gegaan naar den roccolo, een uurtje van zijn
pastorie af, naar den meerkant toe. Hij hield
dien tezamen met Don Matteo den vrijen geestelijke, die in een naburig gehucht zijn landelijken
ouderdom sleet.
De „roccolo dei preti" was een der mooiste
roccolo's uit de gansche streek van Arias en
Mezzêma, — een, dien men, hoog en onbelemmerd gelegen als hij was, van alle zij den onderkennen kon, met het leemen blokje van zijn
wachthut onder het struische kastanjeloof, en,
aan den rand van het plateau, waar de roodgrijze rotsen bijna loodrecht zich stortten naar
de diepte van het water, ide wuivende groep nude
olmen, lokkend al van verre als een ruimschootsche rustplaats voor al wat er dezen langgerekten meeroever kwam langs gevlogen.
Don Alessio, met een vieven, morgen-klaren
kop, liep stevig-aan het smalle rotspad langs
den heuvelkling van Mezzema ; de merel, zulk
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een uitgang afgewend, vleugelklepte flauwtj es
schichtig in de schommelende kevie.
„Tjoe ! tjoe! tjoe!" suste soms de pastoor.
Dan floot hij zachtj es tusschen zijn tanden, zoo
voldaan was hij, in den vroegen, franken morgen met zijn vogel hier buiten te loopen en naar
zijn vinkebaan te gaan ! De kleine, zwarte koormuts stond hem achter op het scherpe voorhoofd ; diep in de kantige kassen lichtten de
oogen van een sterke vreugd, en zijn soutane was
bijkans te nauw voor zijn voortvarende passen.
Hij was zoo mager, dat zijn schouderbladen zich
afteekenden onder de glimmende stof. — Door
het land stond Don Alessi() bekend als een gestreng geestelijke, die zijn,kudde wel in 't gareel
hield, en als een die geleerd was, en welsprekend.
Toen de merel bij voortduren onrustig bleef
en aan de teenen tralies rukte, spreidde de
pastoor zijn bonten zakdoek over het kooidakje
en matigde lichtelijk zijn gang.
De morgen was van een zilverige doorschenenheid ; violette nevelingen verwaasden ver weg,
langs de onafzienbare lengten van het meer, doch
aan den naderen overkant stond feilloos helder
in het jonge licht en aan den jongen hemel, de
machtige muur van den Monte Baldo ; een enkel
verdwaald, wit wolkveegje wijlde nog, waar geweldig zijn kale ravijnen zich opbouwden uit de
glooiende weidelanden en geboschten aan den
voet.
Het rotspad van Mezzema zag nog ,donker van.
nachtdauw ; maar de zon klom al boven de bergtoppen ; 't was of over alle landen de geur der
rijpe druiven kwam aangedreven, en op den plat-
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ten heuveltop lokte van dichterbij reeds de roccolo met zijn lommer.
— Eh ! eh ! zei verrast Don Alessio, als hij
eindelijk de achterdeur van de leemen wachthut
was binnengegaan : — eh ! eh !... Don Matteo
moest er dien morgen al vOOr hem geweest
zijn !...
Op een stoel lag timmermansgereedschap, dat
er gisteren niet was, en er zwieren versche krulletj es houtschaafsel over den vloer.
Don Alessi() zette zijn kooi op den tweeden,
ledigen stoel bij de deur — zoodra hij binnen
kwam waren wel twintig vogels, die in kleine
kouwtjes aan de zoldering hingen, te fladderen
en te tjilpen begonnen — en haastig en zeer benieuwd stapte hij op de vallluikj es af, die in ,den
donker bestreken voormuur hun nieuw-houten
vierkantjes deden oplichten. Hij liet eerst het
eene luikje, dan het andere op en neer schiliven
in de blanke sponning. — Diamine, wat liepen ze
nu gladjes, en zonder een zucht ! Hij lachte welvoldaan. En tegelijkertijd zochten zijn scherpe
oogen uit te vorschen, hoe precies de ander het
euvel verholpen had.
Dan hing hij zijn koorkap aan den haak, en,
het fijn zwart krulhaar, dat zijn tonsuurtje
bijna overwoekerd had, vrij aan de nog frissche
morgenzoelte, stapte hij het grasland over om de
netten na te zien, die zij tezamen, den dag tevoren, van olmestam tot hazelaarstruik en olmestam, gespannen hadden... Als een bijna onzichtbare nevel, zoo ragfijn, gordijnde het maaswerk
in een halven cirkel, onder de even ruischende
kruinen, het grasveld af.
„Pie... pie... pie..." tjilpte Don Alessio, als
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onwillekeurig, een gevangen vogeltje na. Hij
was volstrekt niet van plan, dezen morgen al aan
den slag te gaan... maar zijn valluikjes, die zoo
lekker liepen, en het net, dat daar zoo zoetjes
deinend, als een zilverig spinneweb achter de
boomen wachtte... Even oogde ,hij naar het gevaarte van den vierwiekigen vogelverschrikker,
die aan zijn hoogen staak, boven het dak van de
wachthut, in het kastanjelommer stak... Kom,
hij kon althands de vogels buiten brengen, dat
die wenden aan het werk... Vol ijver ging hij de
kleine kouwtjes van de zoldering der wachthut
afhaken, hij had zijn soutane tot de knieen
losgeknoopt om beter op en of den stoel te kunnen stappen, — en bij vieren en vijven op elkaar
gestapeld bracht hij ze buiten ; zijn mooien lokmerel in het midden, schikte hij ze tusschen de
lage boomtakken, in het hazelaargroen en over
het gras.
Een oogenblik bleef het stil clan haalde de
merel zijn, eersten, glaszuiveren toon uit, en nog
een tj iep-tj iep uit een ander bekj e... een kwettertje, — en het teeder hel gekwinkel uit alle
kooitjes mengelde zich in ide morgenstilte.
Don Alessio zat op den hoogen grasrand terzij de en doorvorschte het land en den ,hemel : er
was het aangloeiend azuur met een enkel frisch,
wit wolkje vanwaar de wind kwam ; er waren de
zwaar-rijpe woudhellingen, die reeds neigden
naar de kleuring van het najaar ; er waren de
ernstige wijngaardlanden rondom, met hun
wichtigen groenval over de pracht der prangende trossen. En recht beneden, in de duizel-verre
diepte, was ide peilloos groene zuiverheid
van het meer, waar een enkel schuitje met
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een oranje-rood zeil langzaam op voortgleed ......
Langs het rotspad achter den roccolo kwamen
vrouwen uit het veel hooger gelegen Pregasio
voorbij, twee oude vrouwen met haar gedeukte
en vale mannen-vilthoeden over de oogen, die zij,
als mannen ook, ten groet van den warrigen
haarkop hieven, en ,een jongere, met een karmozijnen .doek om het hoofd gewonden, die zonder
een goeden-dag en neuriend doorging.
Dan, heel in de verte, poppetj es-klein, zag hij
Don Matteo, dwars de wijngaardlanden door,
naar den roccolo komen.
— Hoe zou die ook niet opdagen, als hun
vogels hier zoo lustig aan 't rumoeren waren,
dacht Don Alessio, en hij zag met een even , spottend vermaak, hoe kordaat de oude nog tegen de
kanten en kluiten van den akkergrond optornde.
Plots, met een slag, zweeg in alle kooitjes tegelijk de blije ruchtigheid ; de vogels, klein en smal
in hun glad Tangs het lijf gestreken veeren,
doken weg op den stok of in ,een hoek der kevie.
„Ai !" zei Don Alessio bij zichzelf. Tegen het
klare hemelblauw zag :hij de scherp-donkere
vlucht van een valk, die in breede roeiingen zich
de lengte van het meer langs voortbewoog en
zienderoogen verzwond in de stralende helderheid. Even later kwam er een tweede, iets lager,
denzelfden weg gevolgd. 't Was geen kwaad
teeken, als ,de valken zich zoo roerden in de
vroegte ! En Don Alessio doorvorschte opnieuw
den hemel en de bergen. Maar zijn .00gen knipperden van dat staren in het al straffer zich welvend blauw : 't zou een .heete dag geven, nog een
echte zomerdag! Uit zijn wijden soutanezak
haalde hij , den tros muscadeldruiven, die Costan-
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za, zijn huishoudster, hem zorgvuldig in een
grauw papier gewikkeld dien morgen meegaf.
Het grauwe papier spreidde hij over zijn soutane-knieen, en langzaam, als een die gewoon is
ger matig te eten, begon hij de lange, perelvormige druiven uit te zuigen, die warm gouclbruin
doorgloeid tusschen zijn bleeke vingertoppen
waren.
„Dat 's de tweede maal al. . . van morgen. . .",
kwam plotseling, in een zacht hijg-lachje, een
oude-mannestem viak achter Don Alessio, en Don
Matte°, met een paar piepende ademstootj es,
stapte den grasberm over, en stond daar, in zijn
te korte soutane, zijn hoed in de eene, zijn rooden-bruin geruiten zakdoek in , de andere hand.
„Goeie morgen," zei Don Alessio lakoniek.
„Wat zingen ze ! . . . . wat zijn ze in hun
schik ! .... " kwam don Matteo weer, opgetogen,
en zijn kinderlijke, ro x\id-open oogen zochten
zorgzaam elk kooitje tusschen takken en groen.

Een zweet-aartje tappelde hem weerszijden de
slapen. Even ging hij nog het grasveld af, om bij
den uitersten ,olm te onderzoeken of het vangnet
niet scheuren kon, waar het vastgelust zat in den
splinterigen gaffel ; dan zette hij zich naast den
ander op den grasberm te rusten.
Don Alessio, op een noon of hij een prijsje
bedoelde te geven, zei iets over de valluikjes, die
zoo glad liepen nu...
„'k Heb ook het touw van den molik nagezien,"
vulde Don Matteo tevreden aan. Onwillekeurig
oogden zij beiden naar den vervaarlijken vogelverschrikker in het lommer boven de wachthut ;
dan schoof zwijgend Don Alessio zijn knieen
terzij, met den nog bijna vollen druiventros op
Zelfkeur III
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het grauwe papier, en bij beurten, met rustige
tusschenpoozen, plukten zij de bedauwde geurigheid van eene muscadel.
Don Alessi°, zoog met fijne, aandachtige lippen het teugje zoete rinschheid in ; tusschen Don
Matteo's harde, tandenlooze kaken barstten met
een hoorbaar knapje de gespannen vruchthuidjes en dan mummelde hij lekker het sijpelende
sap naar binnen.
Don Matteo was al een zeer oud man en tooh
nog kloek ; hij had een lang, gezond-rood gelaat,
met slechts een enkelen, zachtzinnigen rimpel
geteekend, en zijn oogen waren van een verwonderd blauw ; hij had iets boersch en lets voornaams tegelijk, waaraan de armelijke soutane,
die hij des weeks placht te dragen, Been afbreuk
vermocht te doen.
In het gehucht van Arias bewoonde hij een
kleine boerenhofstee, die hij, ide jaren door, met
een reeks vernuftige verbouwingen, in een soort
landhuis had trachten te herscheppen. Er was
een oleander-terrasje aan de Zuid-zijde, naast
de wagenschuur, en een zomer-studeerkamertje
met een balcon, op het Noorden, boven de stalpoort. Bizonder naar zijn smaak waren in den
kleinen bloemhof de speelschheden van een fonteintje, dat drie voet hoog sprang, en van een
bedrieglijk majolicakonijn, naast zijn koolplant
in het gras gedoken.
Daar leefde hij sinds vijfendertig jaar ; een
oude boerenvrouw bereidde hem zijn simpele
maaltijden. Geen geestelijke uit den omtrek had
ooit op hem tevergeefs gerekend.
Toen de druiventros was leeggeplukt, ging Don
Alessio het restende takje, dat als een toortsje
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was, blinkend van zoete sap-puntjes, in de merelkooi hangen. Dan zaten de twee soutanen weer
naast elkaar op den grasberm ; hun vier zilvergegespte schoenen rustten eendrachtig naasteen; Don Matteo's kleine priesterhoed lag tusschen hen in. Beiden zagen zij toe, hoe de merel,
onderzoekend, nebde aan de glinsteringen van de
druiventoorts ; den bleven zij gelijkelijk vaagbevangen voor zich uit staren in het zon-doorwaasde verschiet.
„En toch is de natuur listig, misleidt en verstrikt er velen," zei heftig opeens Don Matteo ;
— hij had zitten denken aan hun laatste dispuut,
een, dat zij, als zoovele reeds, in een groot geschermutsel met kerkvaders en scholastieken,
niet tot een bevredigend eind hadden gebracht.
„Zij bedriegt er velen en heeft altijd zichzelf
ten doel" . . . .
„De menschelijke natuur, — tegenover de
genade gesteld", kwam Don Alessio hem aanstonds bondig tegen. Hij kende zijn „Imitazione"
zeker zoo goed als de ander.
„Maar in den heiligen Augustinus staat het :
drek en kostelijke zalf kunnen niet met gelijkelijke beroering bewogen worden . de een
geeft een gruwelijken damp van zich en de
ander een lieflijke reuke."
„En toch is ten slotte alles volgens de orde der
dingen," zei Don Alessio bijna bestraffend. „Het
kwaad is nooit. zonder nut ; men moet het geheel
en de algemeenheid der dingen beschouwen in de
ruimte en in den tijd
."
Don Matteo had een geloof, zoo zuivertjes als
van eel). communiekind ; loch de volgorde zijner
stukjes en brokjes citaat, bij hun redetwisten,
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bracht hem isomsop een punt, waar hij heelemaal
niet wezen wou. Zijn kinderlijke oogen hadden
dan plots de naIeve schuldbewustheid van een
op heeterdaad van liegen of snoepen betrapten
dreumes ; doch hij had een groote slimheid om
zich uit het netelige te redden.
„Natuurlijk natuurlijk ...", zei hij, „zoo
als onder een , dorschvlegel de stoppels gebroken
worden en , de korenkorrelen gezuiverd ... en
de droesem en , de olie zich niet mengen, al heeft
een pers ze uitgedrukt ...."
Maar Don Alessio luisterde al niet meer. „St!
st! ..." waarschuwde hij eensklaps, gespannen ;
een fijn rood als van een blij den schrik was hem
hoog naar de strakke kaken gevlogen. Hij luisterde, de hand met den vaag geheven wijsvinger
roerloos van hevige aandacht.
Sinds ,een ,00genblik hadden de lokvogels in
de kouwtjes gekwinkeld met luideren slag. En
van ergens hoog uit, of van ver weg, van over de
zon-sidderende helderheden van het meer, of
van uit de stralende diepten . der berglanden of
der lucht, nauw hoorbaar en toch onbedriegelijk
zeker, had er iets geantwoord, een tegenroep,
een vaag, een duizel-fijn tjuiken door de ijle
atmosfeer
„St ...!" zei op 'zijn beurt Don Matteo. En
plots, als een schaduwbeeld, zoo uit het tintelende niet geboren, repte zich daar een vlucht van
vijf, zes kleine vogels scheerlings langs de zilveren neveling van het deinende net ; gelijkelijk
te zamen maakten zij een zwenking, schoten
even ,omhoog, even omlaag... .en onnaspeurlijk
als zij opgedoemd waren, verwischten zij zich
weder in het zon-sidderend verschiet.
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Don Alessio en Don Matteo zaten bewegeloos,
staarden naar het punt, waar, als een zinsbedrog, het vogelwonder, met den rossen rotswand
mede, zich als gestort scheen te hebben naar de
verblindingen van het meer.
„De broer van Teresina heeft er van morgen
een dozijn gevangen," zei zachtjes Don Matteo.
In de nog luisterende oogen van , den ander
kwam een smeulende begeerte heftig aanlaaien.
Zij stonden tegelijk op ; even was er een blik
over-en-weer van verstandhouding, van comploteering bijna ; even hadden zij ook nog een
schielijk oog terzijde naar de kooitjes en het
net ; dan, heimelijk, of iedere ritseling een
nieuwe goedgunstige vlucht zou verstoren, slopen de twee zwarte gedaanten achter elkaar aan
het grasveld over en de wachthut binnen.
—————————
Don Alessio lag met zijn knieen op de lage
bank, die aan den voorwand onder de beide
valluikjes doorliep, en het eene luikje een paar
vingerbreed opgekierd, spiedde hij al luisterend
den hellen dag in.
Don Matteo boog zich voor het andere luikje
en spiedde evenzoo.
Dan, als al spoedig zijn aandacht van oud man
verflauwde, en oak zijn knieen hem pijnden,
kwam hij overeind, en zachtjes, — zoo zachtjes,
of hij wel wist te misdoen — liet hij het blank
houten raampje op en neer spelen in de blankgeschuurde sponning.
— Wat liepen ze lekker ! ---- wat had hij 'm
dat fijntjes geleverd .... je zou ze voor je
plezier .. ..
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„St ! laat toch, laat toch !" fluisterde, heesch
van verwachting, Don Alessio.
Toen, boog Don Matteo opnieuw zijn stramme
knie naar de bank en probeerde, al knipperend
tegen de gleuf felle zonnelucht in, op zijn post
te blijven.
Na een wijl schudde hij het hoofd. Vaag schoten hem ook een paar teksten, die hij zoo straks
nog had kunnen aanvoeren, door de gedachte, en
hij zocht ze te voltooien . . . Hij tastte naar het
muurplankje boven zich, waar hij zijn lijfboekje
wist te liggen ; hij vond het niet dadelijk, en
dorst zich niet meer te verroeren...
Maar Don Alessio had enkel heete aandacht
bij zijn spieden ; en als sinds een oogenblik het
gekwinkeleer der lokvogels in de kooitjes buiten
verflauwd leek, dook hij met den handgreep van
een straatjongen in zijn diepen soutanezak en
haalde, tusschen wat spijkers en ander klein
goed, twee fluitjes te voorschijn, een houten en
een stalen, aan een touwtje tezaam gebonden.
En klaaglijk-zoet en vlijmend-lieflijk begonnen,
boven het weer oplevend vogelgekwetter heen,
de tonen der lokfluit te vleien .. ..
Don Alessio's oogen waren genepen spleten,
waarin een duister vuur glom ; zijn mond, vochtrood en bleek-getrokken beurtelings, spande en
ontspande zich rond het zwart-houten mondstukje ; zijn heele wezen was een wil om zoo verleidelijk mogelijk het getjuik uit zijn fluitje te
lokken . ...
Don Matteo, na een nieuwe wijl, schudde nog
eens het hoofd : wat gaf de ander zich zooveel
moeite met zijn gekwinkel, er was toch niets in
aantocht !
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Dan, op hetzelfde oogenblik, brak er een
helsch lawaai los in de kleine ruimte. Met snerpende snijdingen kreesch de groote stalen fluit,
die den roofvogel-schreeuw nabootst ; de molikwieken op het dak maakten een gedruisch of de
wolken invielen, en Don Alessi() zelf gebaarde
als een bezetene, stampvoetend en blazend en
rukkend aan het moliktouw.
Schuin boven de zilverige neveling van het
vangnet repten sierlijk en onverstoord twee
vogelsilhouetten het azuren zwerk in, zwenkten,
en waren weg.
Met een kort, beschaamd lachje liet Don
Alessio het touw van den molik los en staakte
zijn vervaarlijk gekrijsch. Hij had even een
komiek spijtgebaar.
Maar als een oogenblik later twee andere
vogeltjes onverhoeds kwamen overgevlogen en
juist vOOr den roccolo en zijn kweelend lommer
een scherpen hoek maakten en verdwenen, zei

hij verontwaardigd :
„Ze zijn heelemaal ontaard ; op tien meter
of stand ruiken ze het net ...."
Toch zette hij zich weer in postuur, deed werktuigelijk zijn lokfluit tjilpen, had werktuigelijk
weer het touw gevat, dat de wieken op het dak
in leven moest brengen.
Don Matteo zat met den rug tegen het zijbeschot geleund en probeerde dwars door zijn
luik-reet te gluren ; maar als een kwartier verliep, en nog een, en met een onverstoorbaar geduld de ander daar maar al te loeren hurkte, en
maar al verdoovend zoet dat vleiend tjuiken
klonk, dan vielen hem langzaam — zoo ging dat
altijd, als zij wat onfortuinlijk aan 't vogelen
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waren — de oude oogen dicht, en zijn groot,
rood hoofd schuin op de soutane gezakt, deed hij
een reeks korte, diepe dutjes, telkens met een
schrikje uit een, half wakker wordend, om
dadelijk daarna in een volgend weer weg te
zinken.
Tot hij plotseling met een groote ontsteltenis
bij zinnen schoot. Het helsche spektakel was
opnieuw losgebroken ; de havikfluit kreesch, de
molik donderde boven hun hoofd, en een woeste
soutane wapperde uit en op, of er de baarlijke
duivel onder stak. En terwijl de oude nog knipperde tegen den on'derbroken slaap en tevergeefs
poogde te onderscheiden, of er iets spartelde in
de even wind-bewogen ebbingen van, het net, was
Don Alessio al het grasveld overgeloopen en begon handig de paar donker-gespikkelde vogels
los te pellen uit de dooreen gewoelde mazen.
Schuldbewust kwam Don Matted hem tegenloopen, als hij, in iedere hand een piepend diertje, naar de wachthut terughaastte.
Zij keurden samen den buit.
„Twee boomkruipers," zei de een.
„En vette !" zei de ander.
Dan onderzochten zij, welk letsel de kleine
fladderaars hadden opgeloopen ; de een, die zich
een vleugel tot bloedens toe verhavend had, werd
in de vangmand ondergebracht ; den ander, die
ongedeerd bleef, zetten zij in een kooitje buiten,
dat zijn tjilpen nog mee zou helpen tot lokking
van nieuwe prooi.
„'t Wordt vandaag nog een mooi begin," zei
Don Alessio, en zijn strakke kop, toegespitst
door de lange inspanning, bloosde diep-rood
weer ander de scherpe oogkassen.
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Heimelijk, achter elkaar, slopen de twee soutanen schielijk het kastanjelommer binnen.
En of waarlijk de eerste vangst het net had
gezegend, — tot vijfmaal toe nog idaverde de
wachthut van het uitzinnig getier en tot vijfmaal toe, verbijsterd door het onverhoedsch
roofvogel-gekrijsch en de razende molik-wieken,
repte zich een troepje kleine vliegers, die argloos
van dichterbij het lieflijk doorkweelde lommer
waren genaderd, ter ijlingsche vlucht, en verwarden zich deerlijk -in de mazen en mazenzakken van het verraderlijk net.
Zij vingen er eerst vijf tegelijk, toen zes, en
eenmaal tien.
' Don Alessio blaakte van ijver ; ook Don Matte°, was nu wakker en bij de pinken. Op de eerste
snerpingen der havikfluit liep hij al naar de
deur, en het grasveld over, op een sukkeldrafje,
om te zien, wat zij binnen kregen.
Doch hij kon niet zoo heel gauw de hevig zich

werende diertjes losplukken uit den warrel der
draden, omdat hij voorzichtig te werk ging ;
Don Alessio bemachtigde er altijd de meeste. En
nauwelijks waren de gevangenen opgeborgen, of
die hurkte alweer met zijn fluitje voor het valluik en spiedde uit.
Doch na de laatste vangst van tien scheen het,
of de kans wou keeren.
Een langen tijd zaten en wachtten zij, zonder
dat een vleugeltje zich roerde ; zelfs de lokvogels
schenen er slaperig van te worden, en tjilpten
maar Pauwtjes meer, hier ,een, en daar ......
De zon, allengs, begon te klimmen naar haar
hoogtepunt ; de schaduw onder de boomen
kromp in ; men had de kooitjes reeds dichter aan
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de stammen moeten zetten. En van over de landen kwam de walm der rijpe druiven al voller
en zwaarder aangezwoeld ; de hemel zag glanzend grijs van zon ; de berghellingen leken lager
en verder-af in het waas der licht-doortogen
dampen.
Er woei geen windje en er klonk geen gerucht.
Als een geweldige, wijde rust stolpte de middag
over de landen. En in de diepte, als ieen blinkend
wonder, lag roerloos de zon-beslagen transparantheid van het zuiver-groene meer ; een
schuitj e met een oranj erood zeil ,dreef langzaam
aan, naar waar-vandaan er dien morgen een
ander gekomen was...
Toen Don Alessio zag, dat door de loome lucht
geen vogels meer te wachten waren, veegde hij
zich het klamme voorhoofd droog en zei kort en
goed : „Basta!" —
Don Matteo, als dan eenmaal de vangst meeliep, was van een taaie goedsmoedsheid en wist
van geen uitscheiden ; alleen zoo een bondig
„basta" vermocht zijn ouide volharding te
keeren.
Dan zat hij vergenoegd gehurkt bij de groote,
ronde vangkorf, en tusschen de rieten spijlen
van het deksel doorglurend, telde hij, met den
vinger aanwijzend : „drie lijsters... een vink...
nog twee lijsters... drie boomkruipers..."
„Vierendertig bij elkaar," zei Don Alessio. En
zij begonnen het werk, zooals dat altijd, na afloop van de vangst, onderling verdeeld was.
Don Matteo ging de kooitjes van buiten halen ;
hij had zijn hoed diep in de oogen gezet tegen de
straffe zon en hij kuierde welvoldaan het blakerende grasveld over, heen en terug, op den terug-
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weg aan iedere hand een kooitje bengelend ; —
als zij alle binnen waren en aan , de muur- en
zolderhaken hingen, ging hij met groote zorgvuldigheid de . drinkglaasjes spoelen en de madbakjes opnieuw voorzien. Hij kon daarbij aardige geluidjes maken, een tjiep-tjiep-tjiep, dat
de beestjes dadelijk van hun stok naar den verschen voorraad lokte. De nieuwelingen kregen
een afzonderlijk woordje, om te wennen.
Don Alessi() zat in , den hoek der hut bij de
korf. Hij had zijn soutanemouwen tot aan den
elleboog opgestroopt, en den platten, harigen
arm schielijk schuivend telkens tusschen de reet
van het opgekierde ,deksel, ging hij al tastend
te zoek temidden van het spartelend en piepend
gefladder daarbinnen.
Een voor ,een werden de diertjes te voorschijn
gehaald en gemonsterd, hun kwetsuren bekeken,
hun veertjes opgekruifd .om te zien of het vel vet
en geel zag en er vleesch om de botjes stak. Een
paar nog geheel gave mannetj es werden in een
iok-kooi ondergebracht ; de meeste hadden zich
.dan.ig toegetakeld, een vlerk ingescheurd, een
pootje gebroken.
Met ,een bedreven kneepje van zijn duim en
dunnen, bleeken wijsvinger, tdrukte Don Alessio
het brosse achterko.pje in : even kraakte er jets,
sloeg sidderend een vleugel uit, trok krampachtig een pootje op, — .dan wierp hij het 'slappe
plukje, al naar . de boutjes gekleurd waren, bij
den hoop der vette of der magere.
Een vogeltje, dat, bij de haast van het vangen,
wat onachtzaam eerst in een ijzer-getralied
koo.itje was terecht gekomen, had zich, bij zijn
zinloos verweer tot ontvluchten, heel het kopje
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rauw gestooten tegen . de snijdende spijien. De
beronnen veertjes staken wit in het blauwige
vleesch en met angstige schokjes klopten daaronder de hersens. Toch verweerde het zich nog
met kracht tegen de hand, die het omknelde.
„Kleine uilskuikens !" zei Don Alessio met een
goedigen spot. Ze deden ‘dat veel, de vogels, zich
den kop zoo stuk vliegen... Zijn , duim en wijsvinger gaven ,hun kneepje, de botjes knapten, en
het grij s-witte, weeke hersenmoesje spatte naar
buiten. Don Alessi°, veegde haastig de paar
mergspikjes weg, die op zijn soutanemouw
waren gesprongen, — het werk liet hem bijna
geen tijd, maar hij was nu eenmaal precies op
zijn kleeren wischte zich ook den besmeurden
vinger schoon ; het schamele veerenplukje lag
reeds op het stapeltje der ,andere.
En nog een ander vogeltje vond hij zoo. Het
diertje had zich, tot over het kleine kraaloogje,
dat uitpuilde of het los zat, heel het veeren-schedeltje stuk gereten.
Don Alessio bezag het aandachtig, terwijl hij
het vast in de spanning van zijn hand hield.
— Hoe had ie 'm dat geleverd, dacht hij hardop ; die was toch dadelijk in de teenen vangmand
gezet... hoe had ie 'm dat klaargespeeld?
Hij schudde niet-begrijpend het hoofd.
Ook Don Matteo, met zijn kinderlijk verwonderden blik, kwam bijkijken, en begreep al evenmin.
„Pie... pie... pie..." kreet klaaglijk-verdwaasd
het 'diertje, waarover de twee soutanen zich
bogen.
„Misschien hebben de anderen het gedaan,"
opperde Don Matteo.
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„'t Zijn uilskuikens," zei Don Alessio nog
eens ; zijn vingers drukten saam, het kraakbeenschedeltj e barstte en het grijswitte merg-moesje
vermengde zich met het geronnen bloed.
Toen al de vogeltjes waren afgewerkt en de
vangmand leeg was, spreidde Don Alessio zijn
blauwen, Don Matteo zijn roodbruinen zakdoek
op den grond, en de deeling began.
Don Alessio verdeelde, en Don Matteo keek
toe ; hij keek toe, niet om toezicht uit te oefenen,
— hij wist wel, dat hij altij d het overgroote deel
kreeg, al deed de ander het meeste werk ; ook
niet om te voren reeds te gast te gaan aan het
maal van den avond, — hij was al even matig in
den mond als Don Alessio en at er hoogstens
twee of drie ; hij keek toe, alleen maar met het
argloos vermaak van te zien, hOeveel hij wel
kreeg.
Don Alessio, met een koel gebaar, gooide heel
het hoopje der magerlingen in den roodbruinen
doek ; ide elf die beter in hun vet staken,
verdeelde hij, zes voor den ander en vijf
voor zich.
Don Matte° had een verrast lachje. Hij vond
wel, dat van de laatste elf Don Allesio het meerendeel toekwam, doch hij kon het niet over
zich verkrijgen, dit voor te stellen.
— Een-en-twintig en zes, dacht hij ; — wat
zou Elvira wel zeggen, als hij zeven-en-twintig
vogeltjes thuis bracht... !
Zij knoopten hun zakdoeken dicht om den
buit. Toen Don Alessio zag, dat het grootste van
zijn vijftal nog flauw to vleugelkleppen lag,
greep hij het bij den vlerk en sloeg het hardhandig tweemaal tegen den leemen vloer.
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Madonna !" liet hij zich ontvallen, als het diertj e nog bewoog.
Dan werd hij boos, mikte even met den .hak
van zijn zilvergegespten schoen, en in een raak
zetje had hij het sidderende kopje verbrijzeld.
„'t Is jammer voor het figuur, dat het op tafel
maakt," zei hij met een liehte spijt.
„Ja, jammer," beaamde Don Matteo.
Dan schoof hij het verminkte diertje bij de
andere, en knoopte de twee laatste punten van
den zakdoek dicht.
Zij maakten zich tot vertrek gereed. Zij klopten hun soutanen en hun schoenen af, en streken
zich de haren glad. Don Matteo trok zijn kousen
op onder zijn kuitbroek, had nog een laatsten
zorgzamen blik voor alle kooitjes in het rond. En
Don Alessio voorop, de merelkooi in de hand,
zijn vijf vogeltjes in den soutanezak geborgen,
en achter hem aan Don Matteo, zijn roodbruin
vrachtje aan een olmestok over den schouder,
zoo togen zij op weg.
Als een kweelend en kwinkelend geheim van
vrede, bleef in de zoel-doorschenen schaduw de
wachthut achter hen ; argloos nevelde ,de deining van het net onder de roerlooze boomen , het
glanzige grasveld was een wade van rust.
't Geluk van den volschoonen Octoberdag spande
onder de wij de ihemelen, en van hoog uit, van den
klokketoren van Pregasio, vielen, langzaam en
zuiver verluidend, de twaalf middagslagen door
de stilte van het land.
En terwijl zij al zwijgend het ras stijgende
rotspad van Mezzêma opklommen, viel Don Alessio plots, als een naklank nog van hun onderbroken gesprek op het grasveld, een nieuwe plaats
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uit zijn Imitazione in... Wat kon Don Matteo
toch averechts redekavelen ! Het kwade in de
natuur... het was immers iduidelijk...? Nadenkend zei hij : „Indien gij niet kunt verstaan en
begrijpen hetgeen beneden u is, hoe zult gij dan
verstaan en begrijpen hetgeen boven u is."
En even later: „Aan wie zijn zinnen onderwerpt aan den Heer, zal zooveel licht en kennis
gegeven worden, als hem nuttig en noodig is..."
Don Matteo knikte werktuigelijk, verlegde
zijn vrachtje op den anderen schouder. Dan
klommen zij, zwijgend weder, verder. Met zoete
haaltjes tjuikte de merel in de schommelende
kevie.
1913
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„Radbout" (1907-1917) en vele Friese verzen,

JOHANNES BERNARD SCHEPERS
UIT BRABANT
Melancholiek is 't klinken van de bellen
Aan 't haam van 't paard, dat stapvoets sloft
in 't 'zand,
Het , opgeschoffeld . stof zw:eeft Haar de kant
En ganse zwermen, vliegen vergezellen
Het beest, 'dat scheukt en kopschudt van hun
kwellen.
De kop omlaag, door 't kwastig net iomrand,
Z:o trekt het dier langs 't huge dorre land
De tweewielskar en blijft eentonig schellen.
En naast hem loopt de man, zijn evenbeeld,
In 't grauwe kleed met sjokkig lame gang.
Verweerd zijn hoofd en haar, de hand vereelt ;
Staag klapt de zweep, doch maakt zijn paard
niet bang:
Zij ihebben . saam te lang hun werk gedeeld
En sukklen samen voort hun, leven lang.
BALDERS BRUIDSTIJD,
UIT DE ZANGEN VAN BERNLEF,
Een voorjaarsmythe
Tot beraadslagen rende het reuzen-volk
Met knoestige knotsen in grove knuisten ;
De dierenhuid 'dekte deels maar de leden,
De bruinverbrande, bonkig, gespierd,
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En horens staken uit stugge haren.
Het was of er wind woei door de bomen.
Ze maakten met mist-mantels een tent
Om zich, om 6,1 hun daden voor ieder
Bedekt te houden, dikgrijze mist was 't.
Luid klonk hun lachen, lelik en schril ;
't Solidle geschreeuw schrikte er de vogels.
Samen zaten ze op zandige brink
En op heuvels, die hoog zich hieven in 't bos,
In 't midden Midgard's 1) machtigste reus,
Surtur . de Rode, hij riep hun te zaam.
Roodlokken rolden rondom z'n nek
En over 't perk z'n pijnknots zwaaiende
Deed hij er idaavren de donder ider woorden :
„Reuzen, verraden heeft ons de rosse
Dochter van Aegir, de ,dieptebeheerser;
Als zeenevel zag ik haar zweven naar land
Boven de bruisende branding zich heffend ;
Ze blikte blozend naar 't blanke duin,
Angstig dan óm zich, of iemand ze zag.
Vermomd verwachtte een wildvreemde man haar.
Te flauw was 't flikkren van 't vochtige sterlicht ;
Duistere nacht dekte het paar,
Maar ook mij hielp het machtig bij 't sluipen,
Zo kon ik luistrend de liefj es horen ;
Met spot sprak ze van 't spijtige reusvolk
En vertelde wat tocht wij tegen ide Goden
Zouden beproeven, ze opende ons plan hem!
Wie hij geweest is, wist ik het maar,
Doch toen aan de toostkant 't lichtte uit de damp,
Smolt hij te zaam met de zon die kwam.
Oostwaarts omziende ging zij met aarzling
1)

De aarde,
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Naar vaders verre vochtige zalen :
Nanna, de nevel-slepende, noem ik
Schuldig aan :schendig schurkeverraad
Aegir's dochter verdient de .dood aan ,ons
yolk!" —
Als storm zich stort over stijgende vloed
En de baren doet bruisen en breken op 't strand,
Zo kreunden . de kale, knoppencle takken ;
In 't groenige grijze gierde 't als wind :
„Haal .haar de haatster der heerlike reuzen ;
Voer haar vOOr ons!" vorderden alien
En Surtur zocht in de zeegolven haar.
Onder 't gewuif van de waaiende bomen
Stonden stil de .struiken vol blad,
Beukebladen bruin en verschrompeld,
En: drop na drop droop uit ,de mist,
Ritselde in' 't ruisen:de ; 't rilde als van kou.
En zwijgend zaten daar .saam 'de reuzen.
Schuchter, alleen in de schare der mannen,
Naderde Nanna, haar naaktheid verbeTgend
In 't stromend goudhaar, dat strak zat en,
,glansde
Om de arrhen, die 't lichaam idekten, met liehtdraad.
Gefluister en vrolikheid vingen haar oren,
Blosrood Monk op haar bloeiende wangen
En zachter zin zeeg in' de reuzen :
„Mooi is het .meisje, minder zijn velen !"
Niet smijdiger echter werd Surtur's denken.
Achter haar Aegir, de oude zeevorst,
Gebogen ; z'n baard bungelde laag.
Hij steunde in z'n stramheid op 'n buigende
stok
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En trilde bij 't roepen van 't reuzemonster.
Zo kwamen ze aan, Surtur en Aegir.
„Wie was de man? Was het een God,
Die u in de arm had aan de ioever der zee !" -Nanna zweeg, maar zag die hem noemde
Moedig in 't ioog ; geen macht deed haar
spreken —
„Weten willen wij : wie was het, wie?"
Ze ,haalde zich 't haar, het heerlik roodgouden,
Enger, nu aller ogen haar zagen ,
„Niets zeg ik u !" dacht Nanna en zweeg.
Weer ontwaakte de woede in de reuzen :
„Sterven moet zij !" stemde de oudste,
„Als er, niet iemand haar onschuld bewijst."
Tweemaal weerklonk met tussenpozen
De roep om de roodblonde een ridder to geven.
Niemand nam 't op zich — Nog eenmaal klonk
die —
Vertrouwen in 't oog, blij toonde zich Nanna :
In haar binnenste blank het beeld van haar
liefste.
Als klappren van zeilen klonk boven 't woud ;
Goudachtig glommen de igrijze mistkleden,
Lichter en lichter, als losten a op.
Zwanegeklok zong in hun ,oren,
De zingenden zagen ze echter niet vliegen.
Geruis door het wood, ,dat ritselde en wuifde, —
En, goudblinkend in :die glanzige mist,
Een helm op 't hoofd kwam daar een held aan
Schittrend met schild van staal, schroeiend van
licht.
Fel ook fonkelde 't flikkerend zwaard
Omhoog geheven met heftig gebaar.
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Z'n lokken golfden lichtend de nek langs.
Schuw verschrokken ze bij die verschijning:
De ogee deden ze als lichtschuwen dicht.
„Niet schuldig is zij, mijn ,schuchtere Nanna ;
Zij wist niet wie 'k was, maar wilde alleen liefde.
Zo zat ze in het zand zorgloos to praten.
Klapte ze in 't kouten jets : kom, straf dan
mij !" —
„Niet overtuigd, ben 'k, o niemand-bekende !
Kijk Haar ,die klits : hoe was ze kluts kwijt
Straks : nu glanst ze stralend van pret !
Leg ons maar lagen, listige God,
Minzieke meiden moeten u helpen:
Verraders van reuzen, komt rechtens de dood
toe !" —
„Niet zolang kracht nut is tot kampen !
Hier is m'n zwaard! Helpe mij d'eerlikheid !" —
Surtur sloeg toen aan 't snijdende zwaard
De ruwe rechter: het rees in het waaslicht.

Onder de eeuwige eikestammen
Stonden de stoere strijclers in 't perk,
De ene als de eik, dik, reuzig-sterk,
Een blanke berk leek de blinkende, de andre.
De zwaarden zwaarden door 't zonnelicht,
Kletterend klikt6n ze dan met .een krak :
En spatten licht sprongen sprankelend rond.
De reuzen in 't rond riepen hun held toe,
Of zwegen en zagen mar, zorgvol voor 't 'elude ;
Storm en stilzwijgen streden er in hun.
Niemand zag Nanna , de naakte nog aan ;
De angst in de oogen, .cloodsbleek stond ze,
Een blinkend wit beeld in 't blondroode haar,
Doch fier, want idie forse vechter was 'n God :
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Een God slechts omgaf zo'n glorie van licht.
Plotseling plate bloedend in, 't perk
De rode reus, bloed rookte in het tgras
En stilte ,ontstond, eer de storm van geluiden
Losbarstte en loeide door 't lommerloos hout :
Zij wilden wraak voor de gewonde,
Die 'brullend van pijn 'bulderde en vloeken,d,
Hun iopriep met rnacht die een te ,overvallen,
Doch vreze vloeide op 't vuur van de strijd
Als de .o,lie die drijft op , dreigende zee.
Hij naderde en na,m Nanna's hand,
In de andere 't dofrode , druipende zwaard ;
Naar 'de reus z'n borst riehtte hij 't nijidig,
En luid klonk het : „Lafaard, laat het ons horen ;
Wat moest je het minzieke meisje bela,stren?
Schurk, beken schuld en ik schenk je het
leven !" —
Een oogwenk en angst opende Surtur
De mond tot spreken : „Spaar mij, almachtige,
Liefd' tot de lokkige liet mij Been rust ;
Maar ze wou niet: 'k was te woest, zei ze mij,
U gaf zij zich, ik moest het zien :
Lagen deed leggen, versmade liefde!" Woedend waren ide woe,ste reuzen,
Handen hingen als boven z'n hoofd,
Vergeving gaf hem gaarne de winnaar.
„Reuzen, gij Mort wat verraad ze pleegde,
Spreek haar dan vrij als spie van uw plannen." —
„Vrij is de vrouw, de vals beschuldigde !" —
Klonk hun kreet en de knots sloeg op 't schild.
Maar Surtur sloop naar de zee terug ;
Honend hieven hun handen de reuzen ;
Forse voeten volgden hem schoppend.
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Daar klonk weer krachtig het kloeke woord :
„Eerbied is in mij, Aegir, nu 'k vraag :
Noem mij de prij s van Nanna, uw dochter,
'k Wil hem u wegen in wichtig goud.
Het meisje is aan mij in minne, verbonden :
Onthoud ons niet het huwliksgeluk."
Hand in hand stond het hemelse paar ;
Met de andere drukte ze 't ,dekke,nd,e, haar vast
En, ,schuchtere schaamte scheen uit haar ogen,
Smekend ,00k sloeg ze somwijlen, op
En 't rood overtoog haar tot in het haar.
Rossig rookte de mist in het rond,
Als brak ,er Bald,ers blinkgloed ,do,orheen.
Dankbaar drukte 'm de oude de hand,
Z'n, trillen beteuglend, maar tranen in , de ogen,
Elk zag hem aan en eerst was z'n spraak weg ;
't Was of hij 't wooed overwoog, eer hij 't uitte :
„Ne'em u mijn Nanna, o niemand-bekende,
Wie gij ook wezen moogt, 'k weiger ze niet.
Koopprijs kon ik u kwalijk vragen :
Een vraag iechter, vreemdling, 'k vorder uw antwoior d :
'k Wil weten waar mijn dochter gaat wonen,
Land en Heiden laat ze ons h,oren!"
Nu 'schitterde, er schel licht en scheurde de mist,
De waden wuifden weg op de k,oelte
En van zonlichts zege zongen de vogels.
Uit 'de huge heldere hemel daalden
Vrouwen, vorstlike in 't flapperend wit
Als, zwan,en zweefden ze in 't zonnelicht.
Luide liederen lieten ze horen.
Bloemen ontbloeiden met balsemgeuren
En, in glans een God, gloeide de held daar ;
Gelukkiger leek hij z'n, liefste to maken,
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Zalig zag ze 'm in 't zonnige oog.
Schichtig en schuw aanschouwden 't de reuzen ;
Hun knuisten omknelden de knotsen in angst ;
Maar, als vogelzang vol, vervrolikte 't woord
hun
„Balder ben ik, .de blinker, die gloed
Mildheid en min nog mite com te schijnen,
Voor de wereld te werken, als Wodan gelastte:
Met kracht ideez' korst voor 't koren te breken,
De mens met macht tot minne te brengen,
Dat z'n lippen loven het leven op aard.
Balder vraagt u die fiere tot bruid,
Die 't leven hem Bat maakt met lippen en iogen.
Vrede biedt vader u, feest mag 't voor ieder zijn,
Blijheid, nu Balders bruiloftsfeest komt !"
Gejuich verjoeg de twijfel aan 't jawoord.
Lachende lei Aegir ide lieve
Hand van ,de heerlike in die van de held.
Ze sijrankelden gloed uit ; toen sprak hij nog 't
woord :
„Neem haar, m'n Nanna, niemand ontzegt ze u
Maar telkens toeve ze totdat ge daalt
In de zeewoning 's avonds, mijn zorg te vermind'ren,
Mijn woning met woord en warmte verblijdend.
Ga nu : een godlike gave is zij,
Houd haar in ere, heerlike Balder !" —
Als klappen van zeilen Monk 't boven 't wood :
Een zwaanwagen zeeg op de zonnige brink
En de reinwitte reien ruisten uiteen.
In glans van, goad en glinstring van stenen
Stond idaar starlend en stralend , de schelp.
Zeven zwanen sloegen de wieken uit,
Klapten en klokten, kiommen en .daalden.
Nanna en Balder, ,de blinkenden, namen
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In de prachtwagen plaats , plots was die weg,
Weg in het wazige wolkige blauw
Tussen de toppen van 't opengaand bos :
Lentelucht gaf licht aan alles.

203

J, A, SIMONS—MEES

(geboren 26 Juli 1863, Rotterdam)
Haar werk is to verdeelen over twee groepen: Jeugdarbeid en werk van rijperen leeftiid, Tot de eerste behooren o, a,: Droomleven, tooneelspel in 3 bedrijven (gespeeld door het Rotterd, Tooneelgezelschap in 1889) (niet
uitgegeven), en *) Voor het Diner, blijspel in een bedrig
(gespeeld door hetzelfde gezelschap; later in de T,B, verschenen), Ouders, tooneelspcl in 2 bedrijven, samen met

haar echtgenoot (vertoond door de Tooneelver, 1895, verschenen in Nederland) — Ontgoocheld, idem, (vertoond
door het Tivoli-gezelschap in Rotterdam),
Omstreeks 1900 met haar echtgenoot uit Engeland in
Holland teruggekeerd, schreef zij nu achtereenvolgens
een gansche reeks tooneelwerken, w/v, ode eerste nog
onder pseudoniem verschenen en gespeeld werden, Eerst
De Veroveraar (1905) wend onder eigen naam gespeeld: —
Toewijding, sprookjesdrama in 5 beds, (1900) (Leven
en Werken 1919) — Twee Geslachten (1901) (Nederland)
-- Twee Levenskringen (1902) — *) Van Hoogten en
Vlakten (1903) — *) Een Moeder (1904) — *) Zzjn Evenbeeld (1905) — *) De Veroveraar (1905) — *) Atie's
Huwelijk (1906) — *) Kasbloem (1906) — *) Sint Elisabeth (1907) — *) Een Paladijn (1908) — *) De Nimf (1912)
— *) Het Einde (1914) — *) Levensstroomingen (1916) —
Drie Spelen „van Droom en Leven" (1919/20), —

*) Verschenen in onze Nederl, Bibliotheek of Tooneelbibliotheek,

J. A. S1MONS—MEES
..... •-•
EEN TOONEEL UIT
„LEVENSSTROOMINGEN" 1)
Moeder en Zoon
M e v r. V e r v e e r (roepend mar acitteren):
Wal, kom jij nu 'ns hier? (Walter komt dadelijk
naar voren. Belden gaan zitten. Ken zwijgen).
Walter (zacht): Moeder, 't valt mij zoo
moeilijk. Voelt u niet wat ik u te zeggen heb?
(Hij vat hoar hand).
M e v r. V e r v e e r: Ik vermoed het. Je hebt
neiging tot het katholicisme, niet?
Walter (gedem,pt): Ik ben tot het katholicisme overgegaan.
Mevr. Verveer (verschrikt, met zacht
verwijt): 0 Wal, waarom heb je daar niet met
ons over gesproken, voor je dien stap deed?
Walter: Ik wou u strijd besparen, moeder,

— u stellen voor het onherroepelijke. En ook...
eerst weifelde ik nog... ik was zwak. Maar m'n
biechtvader — 'n man aan 'wien ik ontzaglijk
veel te danken heb, en dien u ook zeker heel
hoog zou stellen — hij meende, dat 't beter was,
beter vooral om u beiden, als ik er u niet van
te voren over schreef.
Mevr. Verveer (zacht, maar dringend):
Je hadt me belOOfd, Wal, jaren geleden, dat als
je er ooit...
1 ) Tooneelspel in 3 bedriiven, — Uitgave van de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam
1917, — Vertoond door het Hofstad-tooneel, Fehr. 1919.
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Walter (haar onderbrekend op denzelf den
zachten, maar vasten toon): Er zijn belangen,
moeder, die gaan boven alle aardsche beloften.
M e v r. V e r v e e r: Zeker, dat meen je eerlijk, daar ben je vast van overtuigd. Maar ben
je even zeker, dat je jezelf, niet, onwillens, bedrogen hebt door je zelf te doen gelooven, jezelf
iets op te dringen, wat je gelooven wilde? Wat
je je besluit gemakkelijker zou maken?
Walter (z'n gezicht vertrekt pijnlijk, hij is
even getroffen; dan beheerscht hij dat opwellend gevoel met geweld en zegt vast): Daar ben
ik volkomen zeker van.
M e v r. V e r v e e r: Natuurlijk, dan kan ik
niets meer zeggen. (met ernstigen nadruk) al
heb je voor mijn gevoel heel verkeerd gehandeld. (heel zacht) Arme vader... (nu innig)
Ben je gelukkig, Wal?
Walter: Onzegbaar gelukkig, moeder. (met
vuur) U weet niet hoe verloren en ontredderd
ik me langen tijd gevoeld heb, och zoo lang !
Hoe ik gedoold en gezocht heb naar zekerheid en 'n levensrichting, overal, op allerlei
dwaalwegen : bij het spiritisme, bij de theosofie, ja, waar al niet... (Hij vat haar handen)
Moedertjelief, ik was als 'n klein, kind, dat op
straat z'n moeder heeft verloren, in 'n groote,
drukke stad. 't Zoekt en zoekt overal, in angst
en smachtend verlangen, naar het bekende gezicht, de bekende lieve figuur. Ik ken 't zoo goed
dat gevoel, omdat ik zelf jaren geleden — en 't
was toen toch maar 'n spel — datzelfde doorleefd heb. Herinnert u u 't soms nog? 't Was
buiten in 't park, op 'n grijzen herfstdag, —
de boomen waren kaal. U speelde met me — wat
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speelde u vaak met ons, moedertje! — en u had
u verscholen, iets langer misschien dan anders,
achter 'n heesterpark. Voor 'n kind bestaat geen
tijd... Ik zocht u, ik zocht... er was niemand te
zien en ik voelde me alleen, verlaten in de
wereld, in 'n oneindige, grauwe, kille wereld.
Zelfs nu nog, op 'n lichtloozen najaarsdag, vloeit
die zelfde sensatie soms even over me heen. En
toen daarna die juichende blijheid en die rust,
moeder, toen u lachend te voorschijn kwam en
me met 'n zwaai opnam in uw lieve armen en
zoo vast, vast tegen u aandrukte. Al m'n veiligheid en m'n geluk waren toen in u.
M e v r. Verveer (heel zacht): Ja, teen
was ik dat alles voor je.
Walter: En zoo voel ik nu ook : 'n vrede :
koel, vast en door niets te verstoren, nu ik me
voor altij d omvat voel door Gods liefdevolle
armen. (Een stilte, voor zich) 't Eenige wat die
soms even verstoort !... (eindigt niet)
M e v r. Verveer: Wat is dat, jongen?
Toch geen verdriet om vader en mij ?... om wat
je ons...?
Walter (knikt): Mt_ (aarzelend) en ook
nog iets anders — 'n gevoel van angst om...
(ziet Naar droef-bezorgd aan).
M e v r. Verveer (hem begrijpend, smeekend): Zeg 't niet, Wal, dat niet, 't leidt tot
niets. (Forte stilte) Wat zijn nu je plannen,
jongen? Wat wil je...? (ze zien elkaar zwijgend
even aan; met 'n plotselingen angst, terwiji ze
hoar stem laat zinken) 0 ! je denkt toch niet...
aan 'n klooster?
Walt e r: Toe, wees niet zoo ontdaan, moeder. U hebt er immers vroeger ook naar verZelfkeur III

14

210

SIMONS—MEES

langd? — Ili ben 'n echt kind van m'n moeder.
Mevr. Verveer (grijpt plotseling z'n
handen; met 'n angstkreet): 0, ik zal je verliezen !
Walter (op rustigen, kalmeerenden toon):
Nooit. U zult me altijd even lief blijven. (zachter): 1k zal meer in het klooster voor u kunnen
doen dan wanneer ik in de wereld bleef.
Mevr. Verveer (dringend): Maar je
kunt je vergissen. Je bent nog zoo jong. Je kent
immers het 'even en de wereld nog niet. Ikzelf
heb me vroeger ook vergist. Ilc zou anders later
niet zoo gelukkig zijn geweest. (Met een smeekend, dringend gebaar legt ze hem het zwijgen
op, als hij spreken wil) 't Was een opwelling
van m'n „Sturm-und-Drangzeit" zooals die
heenkomt over zooveel jonge menschen. Als
later het verlangen naar liefde, naar aardsche
liefde, in je wakker zou worden...
Walter (haar nu onderbrekend, op gedempt-hevigen, fanatieken toon): Dan zou ik 't
dooden. Ik wil 't niet kennen, (dringend) Moeder, geloof me, 't is niet alleen het verlangen
om me, in eenzaamheid, aan God to wijden —
al smacht ik ook claar naar — 't is niet dat
alleen, wat me naar 't klooster drijft. Er is nog
zooveel anders... U zegt, ik ken 't niet, het leven.
...Maar a kent 't niet, u, zoo goed en rein. 13
weet niet wat 't is, — hoe ze leven de menschen
in de groote steden : jonge mannen en vrouwen,
(buigt even 't hoofd) zelfs kinderen soms. Zell
ben ik korten tijd ondergegaan in die zondepoel, heel kort maar... Daarna, o, zooals ik toen
walgde van mezelf. 1k werd verteerd van
afschuw en wroeging , — en van medelij den
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met de menschen, met al die verloren zielen, die
alleen leven met en door hun lichamen, voor wie
niets bestaat dan begeerte naar weelde, rijkdom
en laag zingenot. (Half fluisterend) 0, u weet
niet... 't vervelgde me voortdurend, te denken
hoe die heete duivelsbrand almaar, nacht-en-dag
door, zengt en laait... Tot 's nachts in m'n droomen toe zelfs had ik geen rust. Dan zag ik ze
om me heen, al die driften, als draken en groote,
stinkende beesten : wolven en honden, met
hijgende, stoomende muilen en hitsige oogen,
die me aangloeiden...
Mevr. Verveer (vat zijn hand en streelt
die koesterend): Arme Wal, wat een ziekelijke
verbeeldingen...
Walter: Nee moeder, ik geloof, ze waren
een straf en waarschuwing van God. Want toen,
temidden van m'n ellende, hoorde ik 'n stem in
m'n binnenste die zei, eerst zwak maar aldoor
luider :
„Je moet iets doen, lets er toe bijdragen om
de menschen te redden, om te trachten die zondemacht te vernietigen..." Alleen.., ik zocht, ik
zocht, ik wist niet hoe... En gelukkig leerde ik
toen vrienden kennen, waaronder een priester,
die me hielpen, door me nader te brengen tot het
katholicisme. Vooral aan hem heb ik oneindig
veel te danken... En toen langzamerhand ging
ik licht zien en begrijpen welken weg ik in
moest slaan...
M e v r. Ver y e e r: Waarom niet in de we...
Walter (zijn hand op de' hare leggend,
smeekend): Stil, laat me uitspreken. Nee, niet
in de wereld, in het klooster, moeder. U kent
niet, u gelooft niet aan de kracht van het gebed,
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alleen een katholiek begrijpt die... Maar ik zeg:
ZOnder de kloosters zou de menschheid al lang
verloren zijn gegaan. 't Zijn de monniken en
nonnen van de contemplatieve orden, die de zonden van de wereld op zich laden ; die door bidden en volkomen zelfverzaking een tegenwicht
vormen voor de macht van den Booze en Gods
mededoogen voor de zondaars afsmeeken.
M e v r. Verveer: Maar Wal... ioch, laat
mij nu eens spreken... Waarom moet je je daarvoor afzonderen? Waarom kun je niet blijven
in de wereld en de menschen helpen met daden?
Die zijn toch meer waard dan gebeden, dan
woorden alleen.
Walter: 'Gebeden zijn niet enkel woorden,
moeder. Niet van den mensch, die zijn ziel er
in uitstort, die waarachtig God zoekt to naderen. Van zulke gebeden gaat een levende kracht
uit, grooter dan die van daden. (nu op anderen,
weekeren Loon) Moedertje, ik heb vooral den
laatsten tijd, altijd 's avonds voor ik slapen
ging, zoo sterk, innig aan u gedacht en zoo vurig
voor u gebeden. Hebt u dat nooit gevoeld?
M v. V e r v e e r (getroffen, zacht): ...vooral
den laatsten tijd... (voor zich heenstarend) ...'t
is waar, toen had ik soms 't vreemde gevoel...
van je nabijheid... 't was me soms ook... of ik
je hoorde roepen...
Walter (dringend, haar hand vattend):
Dat deed ik, moeder, dan was ik bij u.
Mevr. Verveer (nu weer bewust, verschrikt over wat ze gezegd heeft): En zoo kan
je immers ook voor anderen bidden?
Walter: Gelooft u, dat dat voldoende is?
Hoeveel gedachten, hoeveel van hun tijd, geven

SIMONS—MEES

213

de meeste menschen aan hen die zondigen? Ik
zeif, wat Beef ik ,er aan? 't Kan ook niet anders.
Voortdurend in 't leven warden we afgeleid,
door middel van onze ioogen, door onze ooren,
onze gedachten. Zelfs u, u, zoo goed, hoeveel van
uw tijd wijidt u aan die ongelukkige verdoolden?
Mevr. V e r v e e r (getroffen, schitchter) :
't Is waar, zeker niet genoeg. Ik tracht wel te
helpen, om ongelukkigen te troosten en zooveel
mogelijk geluk om me heen te verspreiden...
Walter: Zeker, dat doet u : de armen en
ongelukkigen steunen en troosten, d.w.z. zij, die
't verdienen. Maar de zwakken en zondaars? Die
niet ; dat gaat altijd zoo in . de wereld. Daar
wendt men zich van af, die laat men in eenzaamheid dieper zinken en zinken, tot ze reddeloos verloren zijn. 't Is in het klooster alleen
dat men zich, door niets afgeleid, in volkomen
concentratie God dienende, aan het heil van de
menschheid kan, wijden.
.
Mevr.Verveer
(wanhopig) : Ik geloof 't
niet. Dat zelfde kun je ,doen in de wereld, 't is
dan alleen moeilijker. Ga en leef onder het yolk,
het allerlaagste, zooals de heilsoldaten, ik beloof
je, dat ik je ‘daar niet van af zal houden. Hoe
kun, je zeker zijn, .dat je je zeif niet bedriegt,
zonder 't te weten? Dat je 't kloosterleven kiest,
omdat 't je lökt?... Omdat je er rust in hoopt te
vinden (dringend) rust voor jezelf, Wal? En 'n
bevrediging voor je verlangen naar eenzaamheid en mystiek, die van jongsaf in je zijn geweest? Ik zelf heb 't immers gekend, nee, ik
weet wel, niet zoo sterk als jij, maar toch... toch
lets ervan : het verlangen, om me rustig en veilig
te voelen in overgave aan God. En ik weet nog
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hoe dat verlangen grootendeels voortkwam uit
huivering voor het leven, dat ik , droomde als iets
geweldigs — uit 'n stille vrees om er door gegrepen en geschokt te worden, zooals die soms
wel over me komt in 'n wereldstad, 's avonds
Iaat op m'n kamer, als ik dan, luister naar 't gedempte gedreun, , de branding van 't leven... En
ik, zooals je zelf zegt, ik ken het niet eens...
Hoeveel sterker moet die angst dus niet zijn in
jou... stil, stil nu, jongen... met je groote liefde
voor geestelijke en, stoffelijke schoonheid. En
daarom, och Wal, kan er 11661 onbewust, geen
egoisme en wat... lafheid zijn in dien drang,
om jezelf te willen bewaren voor iedere aanraking met 't leven ! (voorzichtig) Ook niet...
wat hoogmoed zelfs? Welk recht heb jij, om je
z(56 hoog en ver te willen houden van al wat
leelijk is, — van elke besmetting? — Zelfs
Jezus deed 't niet. Die ging tot het yolk. Is 't
eigenlijk niet mooier en grooter ook, ,om je zelf
rein te bewaren, zelfs temidden van 't leven en
al z'n verleidingen?
Walter (onzeker) : Misschien is dat zoo, —
voor de sterken. (met 'n lichten glimlach) U
mag me niet met Christus vergelijken, moeder.
Ik vrees... ik ben niet sterk. Och, als u wist (hij
zucht zacht) ...met honderden banden houden
de aardsche genietingen me vast en beletten m'n
ziel om zich vrij te maken, om zich over te geven
aan God. (Nu vaster) 1k geloof, ieder moet leven
volgens z'n aanleg. Alles drijft me naar 't klooster, en nee, ik ben zeker, niet alleen m'n eigen
wil en verlangen, (nu beslist) 't is God zelf, die
er me heendrijft. (ziet met extatischen blik
strak voor zich peen) a heb bij oogenblikken
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Zijn tegenwoordigheid zoo zeker gevoeld. Zijn
stem zelfs gehoord... En ik kan u niet zeggen,
wat er ,dan over me kwam ; een geluk z(56 wonderbaarlijk, ,een rust en zekerheid zoo volkomen
...Ik kan er geen woorden voor vinden...
Mevr. Verveer (zacht maar dringend
pleitend): Maar je talent, jon.gen? Dat is je toch
door God gegeven. Mag je dat verwaarloozen?
Is 't je plicht niet, om dat te ontwikkelen?
Denk ems aan Jezus' gelijkenis van de
talenten?
Wa 1 t e r : Daar heb ik aan gedacht, zonder
ophouden, moeder. Maar ik vrees juist, dat er
in m'n lief de voor de kunst — u weet hoe sterk
die is — 'n groot .gevaar schuilt ; dat ze misschien is 'n strik van den Booze, om m'n hart af
te leiden van m'n plicht en van 'God. Als ik werk,
vergeet ik soms alles, al waar ik anders vervuld
van ben, — (zachter) zelfs God.
M e v r. Verveer (a. v.): Maar wanneer je
je werk . stelde in 'dienst van de kerk? Dat .hebben zooveel echte geloovigen gedaan, in alle
tijden, ook in de middeleeuwen. Je zoudt kerken
en kapellen kunnen versieren. Heeft je biechtvader je daar niet van gesproken?
W a 1 te r (aarzeiend): Ja, dat heeft-ie (zacht)
Hij raadde me aan naar Beuron te gaan.
M e v r. V er v e e r: Naar 't klooster? (hij
knikt) En... (zij zucht) waarom zeg je dat aarzelend? Zou . dat je zelfs niet bevredigen?
Walter (zacht om haar te sparen): Ili zou
liever in 'n beschouwende orde gaan. 1k heb
zoo'n ,behoefte... (breekt aarzelend af.)
M e v r. Verveer (voor zich): Voor goed
van me af. Waarom spreek je niet uit? Geloof
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je, dat ik je niet begrijpen zal? Ik heb je vroeger immers altijd begrepen?
W a 1 te r (heel zacht): Ja vroeger...
Mevr. Verveer: En waarom nu niet
meer? Vindt je me veranderd?
Walter (ontwijkend): Misschien is 't...
dat ik ben veranderd. (nu innig) U bent
zoo goed, moedertje, zoo goed. (zijn moeder
zucht.)
Mevr. Verve er: Probeer eens of ik je
niet begrijpen kan. Ik wil 't zoo graag.
Walter (met stijgende drift): Ik heb zoo'n
behoefte moeder, zoo'n onweerstaanbaren drang
...om me te geven, om vrijwillig te offeren, het
liefste wat ik heb, m'n gehechtheid aan anderen, m'n kunst, mezelf : alles aan God, ten bate
van de menschen.
Mevr. Verveer (zacht): 't Liefste wat je
hebt... Meen je daaronder ook... je genegenheid
voor... voor vader en, mij? (Walter knikt)
(Mevr. Verveer op denzelfden zachten toon):
Dus afstand doen van alles...?
Walter (knikkend): Kunt u dat begrijpen,
moeder?

Mevr. Verveer: Zeker, Wal, waarom
niet? — Och, waarom heb je niet eer zoo eens
met me gesproken? verleden winter al ?... Je
was zoo stil ; toen was je zeker al van dit alles
vervuld?
Walter: Ik wilde gedurig, maar ik kon niet,
ik dorst niet... (zachter) U was zoo heelemaal
vervuld van uw bouwplannen, — het nieuwe
huffs en de tuin...
M e v r. V e r v e e r (verontschuldigend): Niet
heelemaal. Ik dacht heusch ook wel aan andere
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dingen. Ik ging haast iederen dag naar Bron z'n
zoon, die toen ziek was.
Walter (opeens met schrik): 't Is waar,
daar moet ik nog heen ; ik had 't vergeten.
Mevr. Verveer (met een zacht, humoristisch glimlachje, zonder eenige scherts of sarcasme) : Dat is toch óók je plicht, niet Wal?
Walter (beschaamd): Natuurlijk moeder.
Mevr. Verveer (haastig): Ik meen dat
ik Ada boor. We praten hier morgen nog wel
eens nader over. Zeg me nu even... ik ben zoo in
onrust over haar... vader ook... Wat is toch
haar verhouding tot dien man ?... Wat is hij
zelf?
Walter: Ada meent 't ernstig en eerlijk,
maar ze is op 'n dwaalweg. En hij ook, Wirtz.
Hij is 'n ernstig man, maar totaal verblind, en
iemand die 'n sterken invloed heeft op vrouwen.
Mevr. Verveer: 0, waarom heb je me
dan nooit gewaarschuwd?
Walter: Ik weet 't nog niet lang, moeder
(zacht, beschroomd) En... ik kon er zoo moeilijk
over schrijven, omdat ik u immers... over mezelf niets meedeelde. Maar ik heb wel gedaan
wat ik kon. Zoodra ze er mij over schreef, ben
ik naar haar toegegaan en heb dringend met
haar gesproken. Geloof me, u hadt niets meer
kunnen uitrichten : Ada is niet gemakkelijk to
overtuigen ; ze heeft een onverzettelijken wil.
Mevr. Verveer (met 'n droevig glimlachje): Net als iij, vrees ik.
Walter (ernstig): Ja, misschien net als ik.
(Op dit oogenblik komt Ada binnen. Beiden
zwijgen. Zij blijft staan, met den deurknop in
de hand.)
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POES
,OES wandelde met de losse bevalligheid eener koorddanseres op het heel
smalle randje van de schutting,
wipte met een elegant sprongetje op
het dak van 't schuurtje, ging zoo gemakkelijk mogelijk zitten en begon met groote
zorg en aandacht haar glanzend grijs pelsje te
wasschen.
„Kijk eens, Mina, hoe snoezig! Ze voelt zich
al heelemaal thuis, zie je wel? Ze zal er toch wel
of kunnen komen?"
„O, je, ja, juffrouw, zoo'n poes kan overal afkomen. Als-tie maar wil. Katten hebben soms
zulke rare kuren in d'r kop."

„Kom, poes !" vleide de frissche stem.
„Kom nu bij de vrouw, dan krijg je lekkere
melk."
De student, die in het naaste huis uit een
bovenraam lag te kijken, dacht dat die kat al
heel dom was, om niet dadelijk bij „de vrouw"
te komen. Had de invitatie hem gegolden, dan
was hij desnoods uit het raam geklommen en
langs de blinden naar beneden geklauterd ; de
melk had zij dan molten houden.
„De vrouw" was dan ook ,allerliefst, zooals ze
daar in een linnen japonnetje met een erg huishoudelijk schortje voor in den zonnigen tuin
stond. Ze had mooi bruin haar, heel lieve oogen,
een neusje dat even wipte, zachte wangen en een
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mend zoo frisch en rood, dat het een plezier was
er naar te kijken.
De student keek er dikwijls naar : wanneer hij
haar tegenkwam op straat, bij de zeldzame bezoeken, die hij met zijne moeder bij de buren
aflegde, ja, zelfs Zondags onder de preek, wat
zeer lichtzinnig van hem was.
Maar het meest gunde hij zich dat plezier in
de zoele zomerdagen, wanneer „de vrouw" veel
in den tuin wandelde, of er zat te naaien en te
lezen; op zulke dagen was hij veel op zijn studeerkamer en — lag dikwijls uit het raam. Zijn
moeder maakte zich bezorgd over. den Al te grooten studie-ijver van haar zoon ; zijn pitofessoren
niet.
Onder dat staren keek „de vrouw" wel Bens
naar boven ; soms zelfs met een knikje of een
lachje, maar de ijverige jongeling had er iets
moois voor willen geven, wanneer zij dan maar
eenmaal gebloosd had, zooals hij haar meermalen had zien doen voor dien ber... apotheker,
die aan den anderen kant woonde.
De „zoete bluf van 't eerst latijn" werd hem
wrang, als hij daaraan dacht , hij was ook nog
maar een student, al zou er in de toekomst Dr.
voor zijn naam prijken en al zou die ander heel
zijn leven lang een pillendraaier blijven.
Daar zijn veel gloeiende verzen op de lente
van het leven geschreven, maar het kan soms
zeer bitter wezen om jong te zijn !
Intusschen zat poes op het dak van het schuurtj e ; het kopje scheef, in aandachtig peinzende
houding, tuurde zij twee vogels na, die door de
zonnig blauwe lucht dreven.
„Poes, poes," klonk het vleiend uit de diepte.
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Ze keek even naar beneden met supreme minachting, stond op, rekte zich loom uit, en zonder
de minste aandacht voor hetgeen die menschelijke wezens in den tuin van haar hoopten of
verlangden, liet zij zich langzaam van de schutting afzakken naar de andere zij de.
„O, gunst, juffrouw, daar gaat-ie !" riep de
meid.
;,Hemel ! Mina, zou ik ze gaan halen ?"
De zachte wangen van „de vrouw" werden een
beetje donkerder van tint bij de gedachte straks
met den apotheker een onschuldige jacht op Poes
te houden.
De apotheker was heel lang en heel mager, op
zijn spichtige, nets te veel gegroeide gestalte
stond een rond jongenshoofd met verbaasde
blauwe oogen en te Berge rijzend blond krulhaar.
„De vrouw" noemde hem stil bij zich zelf een
blonden Germaan, of wel — zij had pas Gorter's
M e i gelezen — Balder. Hun bender verhouding
was vrij banaal een paar jongelui, die het
beiden „te pakken" hebben ; — wanneer men de
alte Geschichte ooit banaal zou kunnen noemen.
't Eenige wat er bijzonder grappig in mocht
heeten, was, dat zij alle twee even ijselijk verlegen voor elkander waren en daardoor geen
halven centimeter verder kwamen. Wel poogde
hij met mannenmoed zijne beschroomdheid te
overwinnen, wel poogde zij hem daarin met lieftalligheid tegemoet te komen, maar die pogingen
bleven heel fictief.
De apotheker was zeer knap in zijn vak. Als
deskundige beoefende hij de botanie ; in zijn
tuintje kweekte hij de meest zonderlinge gewassen. Meer clan eens had hij zijn lievelingsvak aan-
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gegrepen als wanhopige poging, om het ideaal
zijner droomen nader te komen. En zoo verscheen op de meest ongelegen tijdstippen zijn
verwarde krullebol plotseling boven de schutting.
Wanneer hij op het lage houten bankje ging
staan, dat de meid gebruikte om haar waschteil op te zetten, kon hij, met zijn onmogelijke
lengte, juist boven deze wreede belemmering
uitkijken. „De vrouw", als ze niet in de voorkamer zat, of op zolder de wasch vouwde, was
altijd onbegrijpelijk snel van deze verschijningen op de hoogte en kwam na een heldhaftigen
strijd met hare verlegenheid den tuin ingedrenteld, alsof zij juist op dat oogenblik een onweerstaanbare behoefte had even van lucht en zonneschijn te genieten. Een vreemdsoortige holle
kuch vestigde haar aandacht dan al spoedig op
de schutting.
„Ziet u eens, juffrouw, dat is nu de knikkende silene ; die heb ik nu Al z(56 dikwijls geprobeerd in m'n tuin over te brengen, maar 't
was telkens mis. Nu is 't mij eindelijk gelukt ze
in bloei te krijgen. Kijk u eens, nu zoudt u zeggen, dat al de bloemen op den stengel verwelkt
zijn, niet waar? Maar dat is juist het eigenaardige van deze plant ; vanavond..."
Boem ! Acht van de tien gesprekken over de
schutting eindigden z(56 : het houten bankje was
eenigszins wrak en wiebelig en wanneer de apotheker zoo recht in de bruine oogen van zijn
buurmeisje keek, kon hij ionmogelijk rustig en
kalm blijven. Terwijl hij snel doorpraatte om
zijn beschroomdheid meester te blijven, had hij
zijn voeten tenminste stil moeten houden ; zijn
geschuifel en gedraai waren te veel voor het
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bankje, het wipte om, 't warrige krulhoofd .verdween en „de vrouw" hoorde nog maar alleen
wat stamelende verontschuldigingen en ging
naar binnen met een erge kleur en een zeer
zonderling bloemgewas, dat ionmiddellijk, zooals
al de bloemgeschenken van den apotheker, de
luidruchtige hilariteit wekte van haar huisgenooten. Te meer, daar „de vrouw" het niet van
zich kon verkrijgen hettweg te werpen, maar het
zorgvuidig, als ware het een kostbare orchidee,
in ,een bloemvaasj e te prijk zette.
Doch laat ons tot de feitelijke heldin van dit
verhaal terugkeeren.
Poes was dezen morgen pas gekomen : een geschenk van den melkboer. Een geschenk, door
het bruinharige meisje met de grootste geestdrift begroet, want niet alleen hield zij erg veel
van beesten in het algemeen en van katten in het
bijzonder, maar de arglistige en toch zoo onschuldige gedacht kwam bij haar op, dat Poes
een aanknoopingspunt kon worden tusschen haar

en den apotheker, wanneer de bloemen daartoe
onmachtig bleken.
En Poes, alsof zij zich bewust was van de gewichtige zending, waartoe men haar had uitverkoren, nam een radicalen maatregel en sprong
de schutting over. „De vrouw", in haar voornemen door Mina gestijfd, trippelde de gang
in, keek eens even in ,den spiegel en wilde juist
de voordeur openen, om de vluchtelinge terug te
halen, toen...
Het noodlot beschikte anders.
De apotheker hield niet van katten. Hij had
een bijna ziekelijken afkeer van dit gezellig
huisdier, en daarbij kwam nog zijn rechtmatige
Zelfkeur III

15
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toorn, wanneer de indringster zijne kostbare
zaailingen in haar goedgemeende zinclelijkheid
allerjammerlijkst dooreenharkte. Terwijl hij
overigens het zachtmoedigste jongmensch ter
wereld was, wekte het gezicht van een kat in
hem wreedheid en bloeddorst. Op dienzelfden
morgen had hij een pas bezaaide plek weer dooreen gewoeld gevonden.
Juist stond hij voor de glazen deur van zijn
achterkamer, toen Poes kaim en behoedzaam de
schutting kwam afzakken. Een oogenblik, en hij
was naar buiten gevlogen, onder weg een koperen gewicht als werptuig meenemende. Een ijselijk geblaas en gesis, een hartverscheurend gemiauw, en Poes krabbelde op drie pooten weer
tegen de schutting op, het meest verontwaardigde en verongelijkte dier der schepping. Zielsverheugd over zijn gelukkigen worp snelde de
apotheker haar na, wipte op het wankelend
bankje en...
„Juffrouw, juffrouw, kom toch eens gauw
hier," riep Mina, de ineengedoken en klagelijk
miauwende kat voorzichtig naderend.
„Dat heb ik gedaan, meisje," grinnikte het
hoofd over ide schutting, „ik zal die beesten nu
toch eens voor goed afleeren m'n thin overhoop
te halen." De apotheker bemerkte natuurlijk, dat
„de vrouw", die nu in den tuin was gekomen,
zijn woorden hoorde, maar nog drong het besef
zijner gruweldaad niet tot hem door. Slechts
toen hij zag met wat liefderijke zorg Poes door
de zachte handen werd opgenomen en weggedragen, verstarde zijn glimlach tot een akeligen
grijns en begreep hij, om vergiffenis te moeten
vragen voor zijn misdrijf ; maar eer hij woorden
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kon vinden, ging zijn ideaal met het slachtoffer
in haar arm hem voorbij en de bruine oogen
keken hem aan, fonkelend van toorn. „U is een
afschuwelijk mensch, mijnheer," zeiden de roode
lippen hard en duidelijk — en de arme apotheker bleef op 'het bankje staan, totdat de loopjongen hem kwam roepen voor een klant, die een
dubbeltje sennastroop verlangde. Dat er dien
dag niemand vergiftigd werd, kon men een gelukkig toeval noemen.
De dag ging voorbij en nog vele andere dagen.
Het weer bleef verrukkelijk zoel. De pereboom
kreeg witte knoppen, , de lucht was blauw, men
plukte reeds primula's en viooltjes. Poes, die een
korten tijd gehinkt had, Rep weer met rustige
pasjes door het zonnige tuinpad, joeg speelsch de
vlinders en bijen na, balanceerde over de schutting en keek op het dak van het schuurtje met
begeerige oogen naar de vogels. Ze deed ook
zwerftochten in de naburige tuinen en op het

land daarachter, maar vermeed zeer opvallend
het terrein van den apotheker. Er hing een sombere wolk over de geburen, hoe heerlijk de lente
ook was. Men hoorde „de vrouw" soms zeer opzettelijk een liedje zingen, als ze door den tuin
ging, maar vroeger ihadden haar liedjes toch
heel anders geklonken en thuis was zij erg stil.
De student had een goeden tijd : hij had nog
nooit zooveel praatjes met zijn mooie buurtje
gemaakt en vooral was zij opvallend vriendelijk,
wanneer van de andere zijde het gekras van een
hark, of gestommel van een spade klonk. In den
tuin van den apotheker ontloken die lente zeer
zeldzame bloemen, maar hij durfde het wankele
bankje niet een keer op to stappen. Eens had hij
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op een wandeling een ruikertje viooltj es geplukt ;
zorgzaam met een draadje zij omwoeld had hij
het 's avonds op een randje van de schutting
gelegd... vreezende... hopende. Maar den volgenden dag vond hij het in zijn eigen tuin
teruggeworpen en besloot van toen of elke poging
tot verzoening op to geven. Wanneer zij zoo onvrouwelijk was... Hij kon natuurlijk niet weten,
dat Poes nog in den nacht over de schutting had
gewandeld en haar pootjes onbewust wraak had
genomen.
Kwamen de twee elkaar op straat tegen, de
apotheker bleef groeten, al werd zijn groet dan
ook niet beantwoord ; maar toch zag hij na
eenigen tijd een andere uitdrukking op het gezichtj e, dat niet ten groet wilde nijgen ; de booze
trots was tot droef verwijt geworden. Alle twee
hadden zij dolgraag het vredesverdrag geteekend, maar geen van beiden wist hoe. Tot Poes
de zaak in handen nam.
De nachten waren zacht en helder ; Poes verkoos een avontuurlijken zwerftocht boven de
zoete rust in haar warm mandje. Op het veld
achter den tuin werd gebouwd en het graven had
tal van muizenwoningen bloot gelegd ; het was
een heerlijk jachtveld. Maar op het bouwterrein
stond ook een groote kalkbak ; 's middags was de
kalk daarin gebluscht en 's avonds met planken
gedekt. Een opgejaagde muis vluchtte onder de
planken ; Poes, vol vuur voor de edele jachtsport,
schoot haar achterna en...... het eerste bedrijf
van de tragedie speelde in het nachtelijk duister.
Het tweede bedrijf kwam bij het lichten van
den morgen ; iets later feitelijk, want de morgen
licht al bijzonder vroeg in Mei, vroeger dan de
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melkboer pleegt te komen, en Mina gewoon was
de achterdeur open te maken.
Toen die deur geopend we/id : „o Heer, juffrouw, kom toch eens heel gauw benee, de kat is
zoo 'n eng, raar beest geworden," klonk het voor
't slaapkamertje van „de vrouw". „De vrouw"
ging 's ochtends naar de kerk, was dus meestal
nog al vroeg bij de hand, even een ochtendjaponnetje aangeschoten en op 'n drafje naar beneden. Dadr stond de meest jammerlijk en tegelijk de meest belachelijke kat, die men zich denken kan. In den nacht was ide kalk gedroogd en
Poes stond spierwit en stijf, als een spookkat
van gips met de pooten wijd uiteen en een raren,
dunnen, puntigen staart als een armzalige spriet
achteraan gestoken. Zelfs „de vrouw", vol deernis met het arme, pijnlijke beest, kon niet nalaten even te lachen bij ,dit dwaas en akelig caricatuur van de ranke, bevallige Poes. Maar haar
medelij den won het van haar lachlust : wat met

het dier te beginnen ; 't zou vast doodgaan, wanneer het zoo bleef loopen ; maar hoe kon ze het
helpen? Mina begon al te schreeuwen, als ze
naar het dier keek. Voor geen goud zou ze het
aanraken ! De bakker kwam en met den bakker
warm brood en raad. „Juffrouw, neem het beest
mee hiernaast in de apotheek. Ze hebben er daar
lets voor ; antlers gaat het dier vast kapot."
,,De vrouw" aarzelde ; maar een blik naar
Poes, die op alle lieve woordjes een akelig, dof
gemiauw liet hooren, deed haar een besluit
nemen. Voorzichtig nam ze het stijve dier beet
en droeg het de apotheek binnen, waar ze het op
de toonbank zette, alsof het een wonderlijk
kamersieraad was. De meid, die den winkel zijn

230

STEENHOFF—SMULDERS

morgenschoonmaak gaf, gilde, en tegelijkertij d
kwam Balder binnen van zijn morgenwandeling.
Een oogenblik van verwarring en verrassing,
toen was hij zich-zelf : een kundig en kalm apotheker.
„Juffrouw Malten, ik kan u niet beloven, dat
het poesje beter wordt, maar we kunnen het
probeeren. Iemand moet mij echter helpen ;
durft u het vast te houden?"
„De vrouw" durfde alles om haar poes te redden. Achter in het schuurtje werd een groote
teil neergezet, het theewater kookte juist, en een
oogenblik later spartelde Poes in een lauw bad,
terwiji twee paar handen haar van de hardnekkige kalklaag bevrijdden. De meid moest intusschen weer een andere teil met lauw water vullen, waarin de apotheker een kwalijk riekende
vloeistof goot ; in dat geprepareerde bad werd
Poes verder gereinigd, en na nog in zuiver water
te zijn afgespoeld, werd de patiente zoo goed
het ging gedroogd, met zoete olie ingesmeerd en
in haar, in dien tusschentijd gehaald mandje,
voorzichtig overgedragen.
„De vrouw" waschte in de gang onder het

fonteintje haar handen en nam de gelegenheid
waar, nu ze haar gezicht met goed fatsoen kon
afwenden, den apotheker te bedanken. Maar
deze had, nu hij op zijn eigen terrein stond,
evenals een vreesachtige hond, die in eigen hof
alles durft, plotseling alle verlegenheid afgelegd.
„Bedank mij nog niet, lieve buurvrouw," zeide
hij, „v6Or uw poesje waarlijk beter is. Wanneer
u het goedvindt, kom ik morgen de patiente eens
bekijken, en wanneer Poes weer op de schutting
kan wandelen, dan... dan... wil u misschien wel
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gelooven, .dat ik niet zoo'n heel afschuwelijk
mensch ben."
Poes had een zwaren dobber, want ze was
leelijk gehavend. Maar aan haar werden besteed de allerteerste zorgen en alle middelen der
wetenschap. Poes dronk weer melk en at weer
garnalen. Poes wandelde weer, een beetje trekbeenenctnog, in de zon. En op een mooien zomermiddag zat Poes op de schutting en keek verlangend naar de snelgewiekte vogels. Dien avond
werd in het prieel hare beterschap geconstateerd
en... menig zoet woordeke gefluisterd. Poes en
„de vrouw" wonen nu aan gene zijde van de
schutting.

Uit „Van onzen Tijd",
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'T LIEDJE, DAT IK NIET KAN ZINGEN...
't Liedje, dat ik niet kan zingen,
Ruischt zoo streelend om mij heen
Als de pluimen der seringen.
't Is zoo teer als bloesembladen,
Die in 't zoetste van de Mei
Sneeuwen op bezonde paden ;
't Is zoo blij als 't hel geschater
Van de meerle, die er fluit
Op zijn nest bij 't idansend water ;
't Is zoo licht als lenteluchten,
Waar in blauwe oneindigheid
Witte wolkenvogels vluchten ;
't Is zoo klaar als kinderoogen,
Waarin nooit een schaduw viel
Nog van droefheid of van logen ;
't Zou je wel tot luis'tren dwingen,
Maar het wiekt steeds van mij heen
't Liedje, dat ik niet kan zingen.
1901

WINTERMORGEN
Tegen de stille lucht
De stille boomen droomen,
Geen windje maakt gerucht.
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Over het vale veld
Komt bleeke morgen lichten
En zwart tot grauw versmelt ;
De vogel, die er drijft
Op boome, trage wieken,
Van koude lijkt verstijfd ;
De regen druppelt zacht,
De grijze morgenuren
Zijn doodscher dan de nacht.
Kwam nu in heldren schijn
De lentezonne dagen,
Zou 't mij dan beter zijn?
Ik mis uw zachten blik
En uwe zachte handen
Wel ieder oogenblik.
1902
Uit „Verzen"

OCTOBER
October, tijd van rustiger begeeren ......
Wij zijn to snel voorbij het jaar gegaan,
Wij mogen dan bij Maart ook blijven staan
En 't groenen zien der lichte lenteweien
En d'eerste merel, die ons komt verblijen :
Zoo traag nog is de dag, de wind waait kil ;
Wij zoeken wel viooltjes in April,
Maar denken aan de pluimen der seringen
En, o ! wanneer in klaren nacht zal zingen
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De stille, zoete zanger van de Mei ......
En nog is niet de bruiloftsmaand voorbij :
Wij droomen van de geur der Junirozen
En van de frissche vrucht, die er zal blozen
Zoodra de blanke bloesem is verwaaid.
Z6•5 gaat de zomer ; 't koren werd gemaaid.
October, tijd van rustiger begeeren ......
Nu zijn de lichte luchten hoog en blauw,
De dagen rood en geel, de nachten wit van dauw,
't Bosch glinstert in het spel der schuine stralen ;
't Is overal heel stil ; de blaren dalen
En ritslen bij het vallen, even, zacht ;
Ook soms een kreet van vogels in den nacht :
Een heir, dat wegtrekt over dennetoppen ......
Waar 't blad verdorde blinken reeds de knoppen
Voor nieuwe lente ; als die opengaan
En 't oude bosch in jongen tooi zal staan,
Zal ook de luchte vogel wederkeeren ......
October, tijd van rustiger begeeren !
1908

CREDO IN VITAM AETERNAM
Ik zie geen sterven in de late najaarsdagen,
Hoe is het licht zoo blank, hoe is de lucht zoo
blauw,
Hoe lijkt de nevel naar dien zilversluier : dauw,
Niet naar een lijkwa, die het moede jaar zal
dragen ;
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1k zie de blaren niet, die rotten op de paden,
Ik zie de blaren rood en goud in 't zonnelicht,
1k zie de gladde knoppen alweer opgericht,
Beloften van het bosch voor nieuwe lentedaden.
1k zie . de bloesem van de hazelaar reeds hangen
Die rekke en stuiven zal bij d'eersten voorjaarswind,
1k ga de paden langs en wijs alree m'n kind •
Wadr 't zaad zal kiemen, daar we nu reeds naar
verlangen.
Hoe zou ik vreezen, God, mijn God, daar we
tool' weten
Dat onder 't aardsche kleed, 'hoe 't ook aan
flarden viel,
Heel stil aan 't groeien zijn de vleugels onzer
ziel
En 't Eeuwig Leven ons den dood zal doen vergeten.
1910

Uit „Holland"
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FRAGMENT UIT „DE STILLE LACH"
IJ zaten aan 't ontbijt, zooals al deze
prachtige dagen nog buiten, op 't
frissche, kortgeschoren gazon voor
de serre, in de gezellige, witte leunstoeltjes, aan de witgedekte tafel.
De bakker was er nog niet geweest. Maar ilc
was, hongerig van 't zwemmen, maar vast begonnen met roggebrood, terwijl oom Edgar
zich vergenoegde met den Courier en een kop
thee, en nu en dan een radijsje snoepte.
Juffrouw Tersteeg wachtte natuurlijk, want de
broodjes behoorden er immers te zijn, en dat
was geen doen, en als het weer voorkwam, zou
ze bepaald van bakker veranderen, bepaald,

daar kon hij op rekenen, alles had z'n grenzen.
Maar juist had oom, na de niet zonder lichte
bevrediging uitgesproken mededeeling, dat de
behangers- of stukadoorswet of de koloniale begrooting of zoo lets, tOch zonder wijziging was
aangenomen, mij verzocht hem eigenlijk ook
maar zoo'n sneetj e mik met Edammer — niet te
dik, kindlief — te bereiden, en had juffrouw
Tersteeg een wesp, die bezig was in den honing te
verongelukken, alsof dit nog niet erg genoeg
was, bovendien voor een „ellendig beest" uitgemaakt, of wij hoorden de kar het grind opknerpen. Onwillekeurig keken wij naar 't hek en ik
kon nog net zien, hoe de wagen kwam aanrij den.
Op den bok zaten, inplaats van den bakkers-
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knecht, twee kindertjes ; een Blank meisje van
omstreeks negen jaar, met lange, goudblonde
haren en een jongetje van misschien zes, met
grappige, haast witte krulletjes boven z'n rond
gezichtje. Het ventje mende, liet met groote behendigheid de kar den hoek omdraaien en vlak
voor het hek stilstaan. De knecht, die er naast
had geloopen, vulde zijn mand, en wilde de laan
opgaan. Maar het koddig kereltje klouterde of
buitelde (hij had de kwiekheid van een duikelpoppetje) den bok af en zei : „Geef maar op, Kees,
ik mot hier zijn. — Is dat ze brood? Aaai, neemaar Kees, eet-ie dat allemaal? zOOveel kedettes? Geef .maar op, ik zal ze 'm wel brenge".
De knecht lachte en aarzelde. „Wat mot jij,
kleine aap, bij de burgemeester?"
Maar juffrouw Tersteeg was er al bij om den
knecht z'n standje te geven, en het brood aan te
nemen. „Dat was geen manier en dat moest niet
weer gebeuren, enz. enz." Jaapje had ondertusschen Anneke al van , den bok geholpen en liep
hand in hand met haar het hek door.
„En hoe kOmt dat nou, dat je zoo laat bent?"
vroeg juffrouw Tersteeg, vrij onlogisch aan het
slot van haar fulminatie, in plaats van aan het
begin. — Jaap keerde zich om, en nog voor de
knecht een verontschuldiging kon verzinnen,
begon hij :
„O, tuurlek zijn we te laat ; we zage witte hei,
verbeel-je, nou nog! en dat .moeste we tuurlek
plukke,, en toen ik hard gereje, nou lekker hoor !"
Hij keerde zich naar zijn zusje, nam haar een
bosje fijne, teerwitte heideplantjes af, gaf haar
de ,helft ervan terug en bood de andere helft
juffrouw Tersteeg aan.
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„Kijk 's, is dat niet mooi? Mag je allemaal
hebbe, met de buggemeeste same, de annere zijn
voor Joost, -zie je." En toen kalm tot den knecht :
„ga jij nou maar door, anners ben je nog veels
te later."
Juffrouw Tersteeg stond er vrij onbeholpen
bij. Zij liet den bakker gaan met de krachtelooze herhaling: „dat 't niet weer moest gebeuren" en keek toen de kinderen aan. Het bosje
heideplantjes had ze onwillekeurig aangenomen
en even onwillekeurig had ze, voor haar doen
tamelijk vriendelijk „dank je wel" gezegd.
„Wat willen jullie?" vroeg ze nu.
Anneke antwoordde, met een zacht, maar heel
niet verlegen stemmetje : „Jaap moet den burgemeester spreken."
Juffrouw Tersteeg nam Jaap eens weifelend op.
„Tuurlek," echo-de hij, „moet buggemeeste
spreke."
„Maar jongen," zei ze eindelijk resoluut, „dat
gaat niet, de burgemeester kan zoomaar geen
kleine jongens ontvangen."
De kinderen zagen haar even beteuterd aan
en ik vroeg mij juist af, of zij nu verder zou
meedeelen dat zij „hun verlangen schriftelijk
konden kenbaar maken", of „om gehoor ten
stadhuize" konden verzoeken, toen 't ventje uitriep : „Kijk, daar zit-ie zelf !" en meteen de laan
in holde.
Oom Edgar lachte hartelijk en riep hem te
gemoet : „Kom maar gerust hier, Jaap !" — Als
'n goedig grootvader streek hij het baasje door
z'n krullen en -stelde hem aan mij voor als „'n
pupil van dien Vermeer, je weet wel, waar we 't
Zelfkeur III

16
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laatst over hadden." Jaap gaf me even z'n klein
zanderig handje hij scheen mij niet te herkennen. Intusschen waren juffrouw Tersteeg en
Anneke naderbijgekomen. Zij was nog net als
verleden jaar : klein en teen en gracelijk als 'n
elfje, geschapen om in een streelend licht te
dansen en te spelemeien. Ook haar blik was
dezelfde, stil en diep, met die onbewuste verwondering, die alleen kinderoogen kunnen uitdrukken.
„Jullie bent me toch kinderen," zei juffrouw
Tersteeg hoofdschuiddend.
„Tuurlek zijn we," antwoordde Jaap ad rem,
blijkbaar lichtelijk verbaasd over de mogelijkheid dat men hem voor jets anders zou kunnen
houden. Het klonk zoo heel argeloos, maar juffrouw Tersteeg scheen het brutaal te vinden,
want zij schudde nog eens het hoofd. Maar ze
kon toch niet nalaten voor elk een versch
kadetje met honing te besmeren. Dat deed me
wezenlijk goed, ofschoon ik sterk vrees, dat haar
stemming alleen zoo verteederde, doordat zij de
wederhelft van Joost's bloemetjes in haar blouse
droeg.

Anneke was dadelijk bij mij gekomen. „Zend
je al die mooie takjes naar Joost?" vroeg ik.
kon niet „meneer" zeggen, maar die gemeenzaamheid scheen haar niets te verbazen. Zij
knikte zwijgend, en na een poosje : „Moeder
zegt : da's geluk." En meteen legde ze ook twee
takjes naast mljn bord. Zij keek mij met haar
stille, grijsblauwe oogen aandachtig aan zij
herkende mij wel, maar scheen instinktief te
gevoelen, dat de anderen daar niets mee te
maken hadden. „Joost is overmorgen jarig, zie
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je," vervolgde zij toen ,opeens, en haar blik was
daarbij zoo vertrouwelijk, dat 't leek alsof zij
vroeg: „Je zult hem toch wel wat heel moois
sturen ?"
Jaap had z'n broodje opgeknabbeld. „Wel,"
vroeg ,00m hem, „en vertel nu eens wat je op
't hart hebt, Jaap."
Jaap sprong als 'n duveltje overend. „Aaai ja,
da's waar," lachte hij ; en toen in een agitatie :
„Da's van 't fiespad, zie je : da's zoo vreesik
stom van de manne ; ,dat mot je ze toch verbiede.
1k 'zeg tegen ze, dat vtn buggemeeste niet goed.
Ze gooie daar zoomaar ouwe teenkool, allemaal
kleine kruimeltjes teenkool, nou, tda's wel goed,
tuurlek. Maar da's toch stom, dan slaan ze 'r
geen paaltjes naas, en dan tuurlek gaan al de
zware wagens d'r op rije. De bakker wou 't ook
al, maar ik zei, nee net lekker niet, hoor. En
vader zei, en allemaal zei-ze : An zoo'n pad
hebbe we niks, dat rife de karre drek weer
kapot. En toen zei ik : d'r moete ook paaltjes
langs, en toen lachte . ze allemaal, en vader zei en
allemaal : Jaap, ga jij dat maar 's zegge an de
buggemeeste, dat zal wel helpe en zij lache en
en... nou mot je maar paaltjes geve, zie je, voor
d'r langs, zie je, voor de wages."
Oom lachte, zoo van harte genoegelijk, als ik
het nog niet van hem gehoord had. Hij beloofde
zooveel paaltjes, als er maar noodig waren, en
wenkte juffrouw Tersteeg om den kinderen een
bordje druiven te geven. Maar voor .Anneke
aan haar portie begon, schoot hem jets te
binnen.
„Halt, meiske," zei hij, „eerst moet je ons wat
vOOrspringen!" En met 'n haast trotsch lachje
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naar mij : „Ja, wij hebben hier ook onze
Duncan."
Anneke haalde bedaard een springtouw uit
haar boezelzak to voorschijn. „ H'ou je zooveel
van touwtjespringen?" vroeg ik.
Zij knikte, en liet weer, net als daarvOOr, na
even zwijgen volgen :
„Joost ook, ik spring altijd voor hem..." En
toen droomerig. „Jaw als hij stil is."
Het klonk zoo wonderlijk, dit spreken over
hem, alsof hij nog bij hen was. En dat vreemdweemoedige : als hij stil ts. Oom zag haar even
verwonderd aan, maar ik was dankbaar, dat hij
haar verder niets vroeg. En weer keek zij mij in
de oogen en zei : „Dat vindt Joost zoo prettig."
En toen sprong zij, huppelend, dansend in den
zwaaienden cirkel ; met 'n knikje naar mij van :
„dar's alleen voor jOu."
En zij danste en sprong. Haar lange haren
wapperden in een waas van zonlicht, haar
blauwe rokje fladderde om haar sierlijke been.tjes. Haar wangen gloeiden, haar oogen schitterden, haar voetjes repten en klepten als vlindertjes over het gras. En het stemmetje, waarmee ze haar springwijsjes zong, was fijn en.
feeeriek. Zij zong de malste liedjes, maar ik geloof niet, dat zijzelf ze ook maar een oogenblik
dwaas vond, of een tegenstelling voelde tusschen
hun vulgaire zinloosheid en haar eigen harmonieuze gratie. Ja, ikzelf vond ze eigenlijk eerst
zot in herinnering, en het hinderde mij, als oom
er nu en dan even om lachte.
Zij zong:
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„Sinaasappele mooie waar,
Sinaasappele born.
Messche, schare slijpe,
Sinaasappele bom,
Jan, sla je vrouw,
Dat doen ik niet, , dat doen ik niet,
Jan, sla je vrouw,
Dat doen ik niet voor jou,"

En daarna :
„Ik heb igeen meester meer,
Hij loopt met schoenesmeer,
Een cent per doos,
Maak mij niet boos,"

0, ik hoor ze nog alle in mijn herinnering ; ik
ben nooit zó(5 blij geweest over mijn fenomenaal
versgeheugen ; Leentje hoefde mij maar weinig
to helpen. En nu ik ze opschrijf hoor ik ook de
wijsjes weer. Zij zijn eigenlijk van een verrukkelijke rhytmiek, waarin alle mogelijke gevoelsschakeeringen kunnen worden uitgedrukt. En
zij brengt ze er ook werkelijk in tot uiting.
„Mamma sjillip van je ihoelasje,
Eenokale hoelasje;
Mamma sjillip van je danslokaal
Eenokale exlokaal
Mamma mag ik met u perkeer,
Dansen is geen mode meer."

Zij danste het als een lieflijk menuetje, met
gracelijke ritardo's en lachende accelerando's en
het „dansen is geen mode meer" klonk als de
fijnste ironie van een volmaakte levenswijsheid.
En hoe anders deed hetzelfde liedje in de
variatie :
,Mamma sjillip van je hoelasje,
M
' e vader het 'n bochel en me moeder het er twee."
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waarvan de woorden oom deden lachen en
juffrouw Tersteeg het hoofd schudden, maar die
mij, in hun krachtig ,openbarstend élan van feilloos veerend rythme zoo lieflijk aandeden als
een opeens te voorschijn dartelend koor van
engeltj es.
„Meester Mop
Heeft geen kop,
Heeft geen ooren,
Zoo werd meester Mop geboren,"

Zij stapte het langzaam, fier en cordaat, martiaal haast. Het werd ook niet gezongen, maar
gedeclameerd. Maar , dit is toch niet haar natuurlijke houding. Zij moet een vrij, spelemeiend
elfje zijn, vol lief-ondeugende verrassinkjes in
haar bewegingen, zooals in haar slotdansje :
„Me moeder die is ziek,
Ze het de rimmetiek,
Me moeder die is ziek-ziek-ziek,
Ze het de rimmetiek-tiek-tiek
Me moeder die is ziek,"

0 die weergalooze, scherzo-achtige elegance
van dat druppelende „tiek-tiek-tiek !"
Ja, dat is schoonheid om naar te kijken en te
luisteren „als je stil bent". Ik zie hem zitten,
Joost ; moe van z'n werk ; eenzaam, óók „alleen
met z'n gedachten" droevig, wie weet, om mij
— ach, oom Edgar, Anneke ! ik, ik heb hem uit
zijn koers geslagen ! — en ik hoor hem dan zeggen : „Anneke, spring eens wat voor me." En
zij springt : haar haren wapperen, haar blauwe
rokje fladdert, haar gouden stemmetje lacht. En
zij springt en zingt, tot hij zijn eenzaamheid en
verdriet vergeet en weer glimlacht.

VAN SUCHTELEN

247

Zij gingen heen, hand in hand, het teere, goudblonde elfje en het grappige, kordate duikelpoppetje. Wij keken ze na, zooals ze 'daar keuvelend wegdrentelden, en voelden alle drie, dat
er even iets heel lieflijks bij ons geweest was.
Juffrouw Tersteeg stak oom een takje witte
hei op het revers van z'n zwarte jas en zei,
vriendelijker dan ik haar ooit iets heb hooren
zeggen : „U hebt oak uw portie aan 't geluk verdiend." Maar oom zuchtte, en zag mij even met
een droef-verlegen, hulpeloozen blik aan, en wij
dachten beiden aan Frangoise, die het leven had
willen dOOrhuppelen...
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UIT : „LIEFDE'S DOOL"
DE SCHOONE SCHEPPING
Ik zal de schoone schepping prijzen
Nu iedren dag en ieder uur,
En wat mijn doling ook verduur'
En of mij zorg en leed vergrijzen :
Ik zal de schoone schepping prijzen,
Wijl ik uit alle •kreatuur
Den weergloed van eenzelfde vuur
In duurge glorie zie verrijzen.
Ik zal de schoone schepping minnen
Met heel den hartstocht mijner zinnen
En met een gloed die nimmer faalt ;
Ik zal den lof der liefde zingen
Tot aller, aller wereld dingen
Die Gij, Schoon Lief, met uwen glans bestraalt.
UIT : „VERZEN"
MUSA SALVATRIX
Licht mij opnieuw de milde dag
Van uwen lach
En 't glanzen van uw oogen?
Zoo zal mijn ziel, die nederlag,
Gelijk een bloem door hagelslag
Te grond gebogen,
Met nieuwe krachten opgestaan,
In steel en blaan
Gestevigd opwaarts groeien
En knop na knop weer uit zich slaan,
Die zwellend zullen opengaan
In schoonst ontbloeien.
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Wat leed mij 't leven heeft gedaan,
Wat wilde waan
Mijn hart sloeg in zijn boeien,
En hoe verlangen, onverstaan
En liefde, om loge' en lust verraan,
Verterend schroeien ;
Ik weet, dat wie uw schoonheid zag
Geen smart te breken meer vermag
Om waan noch logen.
Zoo laat mij lichten dag aan dag
Mijn Lief, de lach
En 't glanzen van uw oogen !
UIT DANTE'S NIEUWE LEVEN
Mijn Vrouwe straalt zoo zoete liefde uit de
oogen,
Dat zij verlieflijkt al wat zij aanschouwt ;
Waar zij voorbij schrijdt wendt zich jong en
oud,
En wien zij groet voelt zoo zijn hart bewogen,
Dat hij verbleekt en, 't hoofd omneer gebogen,
Zuchtend zijn kleinste zonde nog berouwt ;
Want toorn noch trots zich voor haar staande
houdt.
Helpt, Vrouwen, dan mij haren lof verhoogen !
In 't hart dat haar hoort spreken wordt geboren
Zoetste verteedring en een deemoed zacht ;
Zaalg zij, wie voor het eerst haar ziet, geprezen !
Onzeglijk is 't, onvatlijk, op wat wezen
Zij lijkt wanneer haar mond slechts even lacht :
Een wonder is ze, als nooit aanschouwd te voren.

Geboren te Dordrecht 1878, dochter van J, R, Naeff en
A, C, Vriesendorp, Gehuwd met Dr, H, W. van Rhijn, arts
te Dordrecht,
Schrijfster van: School-ldyllen. De Tweelingen. 't Veulen. In den Dop. De Dochter. De Salle Getuige. Voor de
Poort. In Mineur. Oogst. De Genadeslag. Aan Flarden.
't Weerzien. Tooneelrecensente aan het Weekblad „De
Amsterdammer",
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DEBUTANTEN
droeg een jurkje uit een sjaal ge•j knipt, zoo vlind'erlicht en ingepind,
s,;iir
zoo heupeloos en strak, dat er geen
geen hemdje ender scheen, ter nauwernood een lijfje.
Het spinsel hing aan twee imitatie-parelsnoertjes, als een doorschijnend schootsvel, van haar
schrale schouders af, en de heeren van „Kunst
en Kennis", die haar hadden ontvangen, waren
door deze hengseltjes, als ze eens braken... afgeleid en gansch bevangen geweest.
Mientje van den Brink heette ze op het prospectus, een naam, die waarlijk niet vermoeden
liet... Op dien naam waren ze afgegaan ; den
„premier prix Conservatoire royal de Bruxelles", een wenk nu welbeschouwd, een waarschuwing, hadden ze lichtvaardig onderschat.
Al toen haar hoofdje uit het rijtuig dook, een
hoofdje met een pluim, was twijfel opgerezen,
en toen op de besneeuwde trede, tusschen de
wielen als molenraderen, het eerste zilveren
voetj e tripte, het rokj e — was 't een, rokje?
spleet, en een lang been... ja, toen hadden sommigen inderdaad iets ergs gevreesd.
Mientje van den Brink zat tusschen den notaris en het schoolhoofd aan een groene tafel in een
kamer, waar het naar cathechisatie rook, en op
haar schoot lag Alfred de Musset.
Zij sprak niet, want waarover zou zij spreken
"
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in dezen voorhal zonder kachel en met den „Meinacht" in het hart?
„floor, van een lange reis..." Het welde haar
tot de lippen, die beefden van koude en van
vervoering, en de notaris aan haar linkerzijde
meende zelfs haar tanden te hooren klapperen.
Geen wonder in dit seizoen en, bij deze kleedij
„floor, van een lange reis kwam eens de pelikaan..."
Zij ook kwam van een lange reis, per spoor
en toen per tram, een reis als naar het einde der
wereld, door witte woestenijen, waarover de bel
kiepte, wijd in het rond en halsstarrig als een
kind, dat schreit in zijn verlatenheid.
Van het daaropvolgend vluchtig avontuur in
het gastvrij huis van den hoofdonderwijzer...
een gedekte tafel met veel menschen en een
kalfsfricandeau, waarvan ze niet dorst eten —
Bouwmeester en. Albert Vogel deden dat ook
niet, — en een zolderkamer met bebloemde ruiten, kaarsverlichting en een muizengaatje in
het behang, heugde haar de schoone verbeelding.
Was niet de kunstenaar geboren om te ontberen
en werd niet juist de zolder bij voorkeur door
de Muzen bezocht!
Met haar hakjes om de bovenste stoelsport,
heur vingers vast om Alfred de Musset en zulk
een bibbering in haar knieen, dat het sjaaltje
met de arabesken kabbelde als een kleine zee,
herhaalde ze bij zich zelve, terwijl de heeren
over den Gemeenteraad spraken : „les Stances a
la Malibran". En zij vestigde daarbij, onbewust
en volstrekt zonder bedoeling, haar oogen, waarin de liefde leefde, op den kurkbleeken apotheker tegenover haar, die al in geen twintig jaren
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de grenzen overschreden had. Doch in zulk een
hooge eenzaamheid troonde Mientje, dat zelfs
indien de apotheker zijn bede als een gebed :
toch dien vurigen blik van hem of te laten —
had durven uitspreken, zij haar taak om zijnentwil niet zou hebben onderbroken. Elk redelijk
begrip ontbrak haar, de stille Fransche stances
bezwaarden haar in . verband met dit NoordNederlandsch gezelschap niet in het minst, en
Been minnares had zich met inniger overgave
aan Alfred de Musset geboden dan Mientje van
den Brink.
Eerst toen de heeren zich, ten behoeve van
Kunst en Kennis, aan het dispuut over den
Gemeenteraad hadden onttrokken en in een kleinen optocht waren weggewandeld naar de zaal,
voelde Mientje den keukenstoel, waarop zij zat,
de temperatuur, en het alom-ledige. Op het programma, dat vOOr haar lag, ontdekte zij als het
ware haar naam, met dien bezwaarlijken „premier prix", als de steen aan den hals eens drenkelings. Zij zag nu ,00k hoe garnalig rood haar
vingers waren, die het boek — niets dan een
boek — omknelden, en begreep hoe moeilijk het
zou zijn met deze stramme instrumenten in geval van nood een blaadje om te slaan.
De verantwoordelijkheid van haar daad, de
doorluchtigheid van haar jurkje en de geplengde
fricandeau deden zich gelden. Zij veegde een
vochtigheidje van haar neus, drukte „l'Espoir en
Dieu" aan haar maagje en tastte wantrouwig
naar den pluim op haar hoof d, die wel in een ijskegel veranderd kon zijn...
Voorzichtig opstaande, want och, hoe licht
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scheurde zoo'n jurkje, en dat moest er waarlijk
nog bijkomen... ! — kraak-porseleinig opstaande,
werd ze nu ook het trapje gewaar, het schavottrapje in den achterwand, stond er op haar zilveren voetjes met haar bevend schootje voor, en
haalde aan de parelrankjes het sjaaltje wat op,
met een gebaar, dat voor geen eersten prijs in
aanmerking zou zijn gekomen.
Zij herinnerde zich allengs alle voorschriften,
vatte den vollen omvang van het geval, wist zelfs
weer waar ze was : in een stadje, heel hoog, het
viel bijna van de kaart, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen, waar ook werd geloot
en ingeent.
Deze tuitelige parnassus moest ze op om, in
de donkere spelonken achter het tooneeltje, to
wachten, misschien lang, misschien kort — de
apotheker zonder vrees of blaam zou haar komen
waarschuwen — tot de voorzitter van hoe-heette-het, de meneer bij wien zij logeerde, zijn redevoering geeindigd had.
Mientje van den Brink zette beraden haar
zilveren teen op de onderste trede en ademde
diep. Ze sprak nog een woordje bi-ba-bo in de
stilte en beyond, dat het lijmerig ei, hetwelk ze,
haar aangeboren afkeer van eieren overwinnend
en tot ontsteltenis van het onderwijzers-gezin
voor den afrit had geslikt — Bouwmeester en
Albert Vogel deden dat ook altijd, haar stem
eer geschaad had dan gebaat.
Ba — be — bi
bo — bu... Krrrentenbrrroodj e !
Mogelijk zou een slokje water helpen ? In
den hoek hing een geheimzinnig koord.
Wat zou er gebeuren indien zij daaraan trok?
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Zij had getrokken, met de gewaarwording van
Simson then hij zijn armen ,om de pilaren sloeg.
Doch er was niets ingestort, een zwak gekreun
van het galgje bij ide zoldering, overigens geen
gevolg.
Toch met misdadige gevoelens was ze de plek
ontvlucht, stond nu, als een hazenwind te beven,
boven in de spelonk. Hier tochtte het nog meer...
een orkaan
... ,,de wind vol zoele bloesemgeuren, doet
gloeien mij de lippen"...
Hoeveel bedevaarten met Alfred de Musset
zou zij nog moeten maken om de witte vossen te
kunnen koopen uit ide vitrine van Hirsch? De
gedachte aan de vossen sterkte Mientje ; zich
bukkend naar de grootste scheur in het achterdoek, overschouwde zij de plaats, waar zij dan
nu haar eerste lauweren, een vossenstaart, zou
moeten plukken.
Zij zag inderdaad een bosch, biljartgroene
struiken. In het lommer stond een •afeltje en
weer een andere keukenstoel.
„Mijn dichter, neem uw luit ! Het blije Meigebeuren...
In de diepte achter het open doek speurde
Mientje rijen, iets als een reversiespel, alle schijyen naar een kant gekeerd : blank boven. In den
preekstoel, links daarvOOr, stond de hoofdonderwijzer en sprak onverstaanbaar met grooten
nadruk.
„Het blije Mei-gebeuren..." Hoe was bet verder ? In . de tram kon .ze het droomen. Was dit
nu haar bestemming? Had ze hiervoor in Brussel en Parijs gestudeerd, en een boeket gezonden
aan Sarah Bernhardt? Om ;dit te bereiken? En
Zelfkeur III

17

258

TOP VAN RHIJN—NAEFF

was het eigenlijk wel noodig geweest zich zó(5
dun te kleeden?
Mientje richtte zich op uit de spinnewebben
en ging op de bovenste traptrede zitten om op
te zoeken wat er kwam na Mei-gebeuren. Hoewel de gezichten, die zij langzamerhand in de
gelederen der zaal had meenen te onderscheiden,
er geduldig uitzagen, en volstrekt niet zoo vertrouwd met ide Musset als zij aanvankelijk
vreesde, zou zij toch niet gaarne haperen ! Vooral niet in het vertaald gedeelte van haar programma ; bij het verbluffend slot-nummer : de
„Stances", zou het , desnoods... Doch door welk
een rijstenbrei-berg — alle gevoel voor poezie
begaf Mientje — had ze to bijten eer ze aan deze
finale toe was !
„Mijn dichter, neem uw luit..."
Zij wenschte nu wel, dat de apotheker kwam,
een mensch voor het minst.
„...En kus mijn rooden mond."
Verschrikkelijk moest ze daarvan geeuwen !
En was het welbeschouwd niet onverstandig zich
zoo dicht voor een examen — want daarbij liet
zich deze abnormale onderneming toch het best
vergelijken — dusdanig om de vragen te bekommeren ?
Mientje wist geen woord meer. Gansch bevangen van koude, uitgehongerd, en door de stilte
omsloten, dacht zij ten slotte nog slechts aan
den apotheker.
Gelijk in den put op het ganzebord verbeidde
ze hem, hartstochtelijk en humeurig. Neen, een
menagerie van witte vossen zou nog geen belooning zijn voor deze beproeving. Als ze eens
wegliep met de Musset... Doch aleer zij deze
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romantiek verwezenlijkt had, ging de deur open
en een verschijning, niet Rafael en ook niet de
apotheker, zweefde aan. Het was de kleine kellner van de gelegenheid voor kunsten, wetenschappen enzoovoorts, die met een buiginkje,
zijn sierlijk kuifje rakelings langs haar voorsten
zilveren voet, vroeg of ze gebeld had?.
„Gebeld? Ik?" kleurde Mientje.
Ook hij kleurde. Was dat de elfenkoningin?
„O, ik dacht, ze idachten achter"...
Mientje bedoelde niet te jokken en voor alles
wenschte ze dit — het leek een mensch — te
behouden.
Met een zijdelingschen blik naar den hoek,
waar het koord hing, herstelde ze snel : „Dan...
was het toch een bel !"
Hoe kon ze daar aan twijfelen ? Hij vestigde
nu ook zijn knikker-oogen op het koord, nam,
een hand in de zijde, een houdinkje aan, zijn
rokje waardig, en wachtte. En na een wijle,
waarin zij haar guest te zuiveren wist van maat
en rijm, begreep Mientje, dat het overige thans
van haar moest komen, bekende ze, Bouwmeester
en Albert Vogel indachtig :
„Ik wou graag een glaasje suikerwater."
„Sublet !"
In een wipje was hij weg, in een wipje terug.
Hij droeg — tafeltje dek-je een groat zwart
presenteerblad, met een karaf als een lampetkan en een glas, waaruit een pook van een lepel
stak over zijn armpje hing een servet. Met deze
rinkelende inrichting postte hij zich aan den
voet van het trapje en overwon zijn mannelijken
schroom :
„Waar moet ik het zetten ?"
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Mientje, onzeker, daalde een treedje — wat
een beeldig beentje stak ze uit, een beentje van
sneeuw, — en betrok hem vierkant in haar nood :
„Ja, waar zullen we het zetten?"
Hij zweeg, vervuld van de arabesken op haar
schootje. En bovendien was dit ook niet zijn
zaak.
„Ik kan dat heele glas niet ineens uitdrinken".
„Neen," schrok hij. Waar wou ze 't laten !
Mientje bukte, met vertrouwen in de pareldrankjes, nam tusschen haar twee blauwe .handen het glas van het blvd en zette haar lippen
aan den Oceaan.
„Weet je," vervolgde ze, terwiji haar maagje
krimpend den kouden .druppel ving en hij zijn
hartje voelde kloppen onder het glanzend borstje
van zijn eerste .overhemd : „Weet je wat we
doen moesten ? Het glas op het tafeltje op het
tooneel zetten, , dan kan ik telkens een slokje..."
Bloedrood werd hij tot under zijn kuifje. Hij
doorzag het voorstel terstond in al zijn geheime
verschrikkingen : vanzelf zou idat glas niet iop
het tooneel wandelen... en in den ,geheelen omtrek was er 'geen man to bekennen ,dan hij...
Hoe kon die lieve jonge dame hem idat aandoen !
„Zou je het , daar willen brengen ?"
In de donkere .catacomben, waar zij zich
tegenover den lotgenoot alreeds een weinig thuis
gevoelde, ging Mientje hem vO6r, wees hem het
deurtj e in den achterwand der boschwachterswoning, waar hij door kon, en luisterde met haar
oor tegen het beschot naar , den laatsten snik van
den hoofonderwijzer.
Het gestoelte stond ledig, de redenaar was
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verdwenen en de gelijkvormige gezichten klaarden op voor het tweede bedrijf.
„'t Is uit. Ga gauw !"
De kleine kellner, versch van de schoolbanken,
verzamelde zijn cooed. Met het blad tegen
de 'deur, en zijn buikje tegen het blad... had hij
maar te duwen. Door de spleet tusschen de
scharnieren onderscheidde hij op zijn beurt het
biljartgroen bosch met de tafel en den stoel, en
hij wist dat het deurtje naar binnen zou openvallen.
„Ik vind 't zoo gek !"'
Wat hij daar in de idiepte ontwaarde was erger
dan een haai. Een huffs vol oogen ! En een zwerm
Witte handen.
„Als ze maar niet beginnen te klappen !"
Het overspannen denkbeeld kwam Mientj e
ongerijmd voor. Vreemd stond zij, die met de
Musset verkeerde, naast dezen debutant, die van
lampenkoorts droop.

„Gauw nu!"
Hij dorst haar niet aanzien, de eer van zijn
stand verbood hem elk beroep op haar collegiale
gevoelens. Maar indien zijn moeder op dit oogenblik ware binnengekomen zou hij in tranen zijn
uitgebarsten. Zwaar woog het blad, een rinkelen de stormram...
„Zal ik de , deur voor je openhouden ?"
„Neen," schudde hij. Wanneer zij nu — ze
was toch al zoo lief — nog liever werd...
Ongeduldig duwde Mientje — ze was volstrekt
zoo lief niet, maar zenuwachtig, halfbevroren en
boos — met haar vinger tegen de bouwvallige
deur der boschwachterswoning. Een streep verblindend licht...
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Haar gezel deinsde achteruit, zette met een
plof, of er een bom barstte, het blvd op den
grond. Vastberaden zag hij haar aan :
„Ik doe het niet," zei hij.
En toen eerst begreep zij.
Bleek en bezweet, zijn kuifje omgevallen, alle
innerlijke kracht gebroken, stond hij daar, naast
zijn plicht : een schilletje van een mensch. Zij
lachte hem toe. Na den geheelen avond niet gelachen to hebben glimlachte zij, tot troost van
den kleinen kellner, misschien tot zijn eeuwig geluk... Het was een Mei-gebeuren, een wonder van
lieflijkheid.
„Laat het dan maar staan," glimlachte ze. Er
zijn minuten, die verleden, heden . en toekomst
omvatten, waarin een kind tot mensch rijpt en
mysterieen worden onthuld.
Zulk een minuut doorleefde de kleine kellner
van de gelegenheid voor kunsten en wetenschappen, in het stadje dat bijna van de kaart viel,
terwij1 hij, versch van de schoolbanken, met
neergeslagen oogen, tusschen een glazen lampetkan en twee zilveren voetjes, in een wereld vol
geheimenis, plotseling de genade vond.
Ze glimlachte voort :
„Dan schraap ik wel..."
Schrapen... ? Het duizelde hem, de zuiverste
goedheid goot zich over hem uit. Hoewel de technische bijzonderheid hem ontging, begreep hij
aan den toon waarop zij sprak en aan den weemoed van haar glimlach, dat zij een offer — en
niet het eerste dien dag — bracht. Schrapen ! De
ridderlijkheid van zijn ras ontwaakte in hem.
Zou hij dat op zich laten zitten?
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Met het servet droogde hij zijn rimpelig voorhoofd, waarover het kuifje spriette, en zijn
snelle adem was zichtbaar als stoom. Zou hij
lafhartig... Zijn keurig gepoetste schoenen bevielen hem. Hij trok zijn vestje of en lachte nu
ook, even, oud, en nog zeer pijnlijk.
Een hooger wezen scheen zij hem, doorschijnend, fijn en Overslank. En dit wezen behoefde
zijn steun, zijn mannelijken arm. Een held
groeide in hem. Jan van Schaffelaer !
Neen ! Hij versaagde niet ! Met zelfvertrouwen
en vakkennis... Hij wierp het servet weer over
den schouder, bukte zich, beet de tanden op
elkaar : „Nou doe ik 't toch !" grimde hij.
In een overval van licht stond eensklaps
Mientje. Van dragonder-schreden dreunde de
grond. Toen werd het weer duister, maar door
de scheur... In luister zag ze hem gaan, fier,
secuur, buik-in, burst vooruit, in zijn handen de
Heilige Graal. Recht op het tafeltje stevende hij
aan, rustig, zijn waarde bewust.
Geen hand bewoog in de zaal, de stemming
was er ! In schoonheid nam hij het glas van het
blad, in schoonheid schikte hij ide lampetkan en
het schoteltje met sulker. En het moeilijkste volbracht hij, het ledig blad op drie vingers van de
linkerhand, in evenwicht... een zwenking...
bravo !
Mientje wierp haar pluim in den nek.
Dit optreden, het was voortreffelijk, zij Wilde
het evenaren. Met zelfvertrouwen en vakkennis,
met liefde en vlijt. Een ieder kreeg zijn kans.
Wat beteekenden honger en koude, spinnewebben, en misschien een muffs ? Wat, apothekers,
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onderwijzers en notarissen, heel dit onaanzienlijk zaaltje en de goede lieden die erin zaten?
Wat beteekeniden ze in verhouding tot de innerlijke vreugde der in schoonheid vervulde taak !
De kleine kellner, Alfred de Musset en zij, Mientje van den Brink, op hen kwam het aan, voor
hen was deze wereld geschapen. En onafhankelijk traden zij naar binnen, sterk, en van hemellicht omstraald.
Dichter, neem uw luit !

BALTHAZAR HUIBRECHT VERHAGEN,

geb, 18811, sedert 1915 directeur van ide Tooneelschool to
Amsterdam en leeraar in de dramatische letterkunde, de
poetica en voordracht van verzen en proza aan genoemde
instelling,
Schrijver van: „Marsyas of de Betooverde Bron",
mythische komedie, in 1910 opgevoerd door (le N, V, „Het
Tooneel", Dir, W. Royaards, met muziek van A, Diepenbrock en verschenen in „De Tijdspiegel" van 1915; --

„Orpheus", dramatisch gedicht (zie „Onze Eeuw" 1917);
— een •dichtbundel „Nachtwaken” (Nijmegen, H,
Prakke, z, j.); — eene bloemlezing „Chansons de Guerre
et Chansons de Paix" (Amsterdam, S, L, v, Looy); —
Prosodie, ontleding ,der structuur van het vers, ten dienste
van het voordrachtsonderwijs (Amsterdam, Tooneelschool
1918); enz,

BALTHAZAR VERHAGEN

DE NACHTWAKE VAN PALINURUS
Zoo had bij kalmen vloed weer Troje's ranke
vloot
Zich van Sicilie gewend en zee gekozen ;
En de bezielde slag der riemen dreef de broze,
Wel-uitgeruste schepen door het avondrood
Naar 't heerlijk ,doel : om in vijandige gewesten
Het Hart der wereld, Rome, de Eeuw'ge Stad to
vesten.
Nog lang had, peinzensmoede, roerloos aan den
boeg,
Aeneas het verleden, al 't verwonnen lij den
Gewogen tegen hoop op vreugdevoller tijden,
Toen hem de nacht heur floersen om de slapen
sloeg,
Vergetelheid en rust hem over de oogen vloeide,
En al zijn somberheid in blijder droom ontbloeide.
De vocht'ge nacht klom hoog ten Pool en nam
heur keer.
De riemen hingen ,onbewogen langs de kielen,
De stoere roeiers, waar zij van de banken vielen,
Ontspanden hunne leden, strekten zich ter neer,
Wanord'lijk, ruggelings, of 't voorhoofd zwaar
op de armen,
En zonken in des sluimers vrede en mild erbarmen.

268

VERHAGEN

Met langen adem blies de koele wind in 't veil,
Licht ruischende door 't want, en deed de masten
kraken,
Maar aan het roer ,hield Palinurus trouwe wake :
Hij tuurde naar der sterren loop, mat mijl na
mijl,
En stelde 't luist'rend oor, of door den zang der
baren
Een luider schallen ,duidde op klippen en gevaren.
De breed geschouderde stond vast van hand en
oog
En zwenkte stadig naar het went'len der
Pleijaden,
Als wijze gids der vloot, die vlot langs gladde
paden
Met blanke zeilen door de stille stonden toog.
Hij speurde of niet een wervelstrooming een der
schepen
Ter zij, naar eenzaamheid en ondergang mocht
sleepen.
Wijd-rondom gleden door het suizelen der nacht
De waat'ren, rustig stuwend in bedwongen
stropmen,
Zij deinden, vloeiden, in een eind'loos gaan en
komen,
En trilden in den maneschijn, die bleeke pracht
Van huiv'rend zilver over trans en zeeen
spreidde
En 't alles in een diep, geheiligd zwijgen wijdde.
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Toen is, geruischloos glijdend uit het sterrenlicht,
De schaduwen der naehtlucht lichtelijk bewegend,
De God des Slaaps, o Palinurus, u bejegend.
Op donzen wieken streek hij voor uw aangezicht,
Zijn donk're blik bracht, argelooze, u trieste
idroomen,
Toen hij bedwelmend fluist'ren u in 't oor deed
stroomen :
0, zoon van Jasos, Palinurus, waakt gij thans?
De maan staat hoog, de sterren stralen, en geen
vlagen
Bedreigen 't schip, dat door den veil'gen vloed
gedragen,
Nu zelf zijn weg wel vindt in wiegelenden clans.
Voorspoedig is de vaart — strek thans uw leden
breeder
En sluit uw moede wimpers, vlei uw hoofd ter
neder.
„Uw koning ligt in droomen en vergeet zijn wee,
Gij hoort den adem van uw sluim'rende gezellen,
Geen vogel heft zich, om door 't nacht'lijk ruim
to snellen,
De visschen drijven blind'lings met de golven
mee —
Nu zijn de volk'ren blind, en blind de hooge
goden :
Geen ziel waakt in dit uur, nu 't leven is gevloden.
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„'t Is al geheimnis van Oneindigheid en Rust,
Voleinding van het eeuwig smachtende Verlangen,
Een tijd van stillen hartslag, van verstomde
zangen,
Een ademtocht des Doods, die 't woelend Leven
kust,
Geheimnis, als Been menschen wakend zouden
schouwen,
Die, stoer in 't licht, der wereld zware werken
bouwen !"
De stuurman sloeg vermoeid zijn •oogen op en
sprak :
„O, wie gij zijt, een bode uit eeuwige aetherzalen,
Die mij der goden gunsten meldt in milde tale,
Of wel een kreet van 't eigen hart, dat loom en
zwak
't Verlangen roept naar droomen en ter rust wil
neigen,
0, stem vol zoetheid en bekoring, wil mij
zwijgen !
„Den kalmen glans der luchten en der baren
rust,
Alle elementen in hun snelle wisselingen
Zou 'k onderkennen ? Niet tot staren de oogen
dwingen,
Nu mij de /toning waakzaam waant en wel bewust
Van rampen, wen de koelten ons het veiligst
wiegen,
Indachtig, dat de reinste schijnsels 't meest bedriegen ?
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„Nog ligt het oosten in den fellen gloed en damp
Van Troje's brand, en 't is of nog mijn ooren
dreunen
Van 't storten der paleizen en het doffe kreunen
Van wie vertwijfeld vielen in dien laatsten
kamp.
Maar macht'ger stem hoor 'k door de starre
stilte breken
En manend mij van plicht en grootscher toekomst spreken !
„Indien mijn makkers rusten en mijn koning
droomt,
Zoo is 't, opdat de kracht en adel onzer vaad'ren
Zich sterken in hun bronzen borst en zwellende
aad'ren,
En zij, wen aan de morgenkim Italie doomt,
Met vuur'gen wil in 't oog en onverwinb're leden
Het ons ten roem beschoren, heilig strand betreden !
„De kiem van 's werelds grootheid sluimert aan
mijn voet :
't Geslacht, welks naam in 't goud Ider sterren
staat geschreven,
De goddelijke held, die, door het Lot gedreven,
In zwaren strijd der volk'ren bruisende gemoed
Tot reiner zeden temperend, zijn tocht zal
richten,
Om 't fier Latijnsche Rijk en Rome's roem to
stichten.
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„Uit zijn onsterflijk bloed zal dan in 't Capitool,
Op zeven heuv'len, eenmaal Caesar stralend
tronen,
Den scepter strekken naar de verste regionen,
En 't toga-dragend yolk verheffen tot symbool
Van mannendeugd en wijsheid, dat voor alle
tij den
Zijn smetteloozen luister over de aard' zal
spreiden !"
Hij zweeg — Als een orakel had de zware stem
Van Palinurus langs de wijde zee weerklonken.
Zijn deinzende oogen, diep in 't bleek gelaat
verzonken,
Hief hij nog Bens naar 't firmament — Met
vasten klem
Greep hij het roer, zwaar leunend op den stang
— hij hijgde,
En streed met de verdooving, die zijn hart
bedreigde.
Toen hief de God zijn staf, gedrenkt in 't zoete
vocht
Van eeuwig slapen en van doodelijk vermoeien,
En deed de droppen dauwend op zijn slapen
vloeien,
Hem oog en geest bedwelmend, ,dat hij duiz'lend
zocht
Naar steun — en wankelend, met angstige gebaren,
Het brekend hout omklemde en neergleed in de
baren...

VERHAGEN

273

Zijn kreten heeft die nacht Been mensch'lijk
oar verstaan.
En toen de stervensnood zijn adem deed verstijven,
Zag hij het schip ontredderd van de vloot af
, drij yen,
Eenzaam verdolend in den weifelschijn der
maan.
De God verhief zich wieken'd naar de sterren
weder
En staarde op 't nachtlijk onheil onbewogen
neder.
Maar toen de kiel langs der Sirenen rotsen voer,
De onheil'ge, waar 't gebeent' van velen ligt to
bleeken,
Kwam 't luid gebruis der branding 's konings
droomen breken.
Hij snelde toe, greep zelf het ionbeheerde roer,
En zocht den einder af, tot hij de witte zeilen
Van zijn genooten door de late nacht zag ijlen.
Hij weende en aan zijn borst ontwelde een diepe
,zucht :
„O, gij, dien stille nacht en maanlicht overman den ,
Naakt zult gij liggen, vriend, aan onbekende
stranden...
De sterren bleeken, 't morgenrood doorgloeit de
lucht,
Op, mannen, aan de riemen, laat den scheepsroep
klinken,
Ons drijft het Noodlot voort : Ik zie de bergen
blinken !"
Zelfkeur III
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OPROEP
Hoor de wilde Noordervlagen
Door de donk're straten jagen,
Zie den dans der doode blaren
Om de trillende lantaren
Zware winterwolken zwellen
Uit de branding en zij snellen
Over de verkleumde landen,
Waar de kleine lichten branden.
Kom ! Nu sluit ik de gordijnen :
Hier óók zal een lampje schijnen.
Blauwe en roode vlammen stoeien
In mijn haard — de kolen gloeien !
En de wijn zingt in de glazen :
Is 't niet schoon, als wijze dwazen
Aan Gods gave ons te verkwikken?
't And're mag de Tijd beschikken,
Die de buien weer zal dringen
Naar de kille Noorderkringen,
't Warme suizelen zal brengen
En den luwen regen plengen,
Z(56 dat over avond-weiden
Kruidengeur en dauw zich spreiden.

Manestralen zullen stroomen
Over nieuwe liefde-droomen,
Wen wij onder donk're linden,
Heimelijk, als zelf-verblinden,
Zonder weernoed, zonder woorden
Schuilen in verscholen oorden.
Maar nu is het kaud daar-buiten.
'k Zal de stormen buiten sluiten,
Feestelijk mijn kamer cieren —
Korn, den winter door te vieren !
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Want in 't haardvuur idansen vonken,
Roode wijn staat ingeschonken,
Kaarsjes droomen aan de wanden
En in hagelwitte manden
Lokken ooft en zoete spijzen.
'k Heb een vedel, die }de wijzen
Onzer zomerschemeringen
Smeltend aan uw oor zal zingen.
'k Zal u naar den leunstoel leiden,
Aan uw voeten nederglijden,
't Hoofd op uwe knieen leggen.
En de zoete waarheid zeggen,
Dat de weelde van den zomer
Nog in den verliefden droomer
Voortgloeit, nu de Noordervlagen
Door de idonk're straten jagen.
Winterwolken mogen zwellen
Uit de branding, razend snellen
Over de verschraalde landen :
Hier zal 's harten zomer branden.
Kom dan! 't Boos getij begint, —
En ik hen zoo eenzaam, kind!
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AVONDSTEMMING
Het is stil : de blaadj es van den popel trillen
slechts even ;
nauw merkbaar beweegt de bonte eschdoorn, beweegt de bruine beuk zijn takken op en neer.
Uit de verte klinkt het schreiend blaten van een
geitje, — ik weet niet waarom het schreit.
Trouwens ik wil mij ook niet bedroeven over
leed, dat ik niet verhelpen, niet lenigen kan.
Ook een koe loeit met klagend, langgerekt geloei ......
Misschien klinkt het alleen maar zoo klagend,
misschien is het juist wel prettig, zoo droevig to
staan loeien in het avondlicht, met een stem
die de stilte ver door de ruimte draagt.
1k glimlach.
Er is zooveel vreugde op aarde, ook waar men
die het minst vermoeden zou.
Maar er is ook veel verdriet.
Als er een beetje blijdschap was en een beetje
droefheid, ik zou mij verblij den met de blij den
en weenen met de treurenden.
Maar het lijden is zoo groot, zoo verbijsterend ;
nog opzichtiger nu, nog schrijnender misschien dan anders, maar het is er altijd,
altij d ......
Ik zie omhoog en glimlach.
zou ik mij bekommeren om leed, dat ik niet verhelpen, niet afwenden kan? —
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Dat God in Zijn hand heeft?
Als eenmaal het lijden komt, ook over mij,
zoo moge ik gereed zijn het te aanvaarden,
zoo moge ik de kracht hebben het te dragen, lichtelijk te dragen —
met den glimlach waarmede ik het leed van
anderen draag.
IN HET HOOI
Ik lag in het hooi,
De hemel was mooi,
Mijn bed zacht en goed,
En het geurde zoo zoet.
Ik keek met een zucht
Van genot naar de lucht :
Mijn geluk was als dat
Van een spinnende kat.
En ik dacht : „Zoo meteen
Moet ik op, moet ik heen —
Maar ik weet nog niet, hoe
Ili dat kan, ik dat doe.
Als nu spelenderwijs
Mij de Man met de Zeis
Had gemaaid, als het gras,
Dat dit hooi eenmaal was,
1k behoefde niet op
meer te staan, niet rechtop
Meer door 't leven te gaan ... . .. "
En dat lokte mij aan.
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GODSVERLANGEN
Ci6 the m'incontra nella mente more
Quando vegno a veder voi, ^bella gioia,
Dante,

Zoo mijn gedachten, God, zich tot U keeren,
't Sterft alles wat mij vreugde of droefheid
scheen,
In Uw nabij heid leeft de liefde alleen —
Leeft naar Uw liefde, God, het groot begeeren.
Ik heb als sneeuw, die voor de zon verdween,
Voor U mijn hoop, mijn onrust zien verteren,
En met . de volheid van Uw met ontberen
Gevuld het ledig in me en om mij heen.
Wanneer ik uit het duister opwaarts zag,
En tot U riep, zoo zijt Gij niet gekomen,
Maar met Uw bijzijn vulde ik mijn droomen
En met Uw afzijn vulde ik mijn dag...
En in den teedren spot van Uwen lach
Yoelde ik, mijn God, mijn glimlach opgenomen.

MAURITS WAGENVOORT
,
JONGE KUNSTENAARS. FRAGMENT UIT
HET „KOFFIEHUIS MET DE ROODE
BUISJES"
lEPPO MAllINI... had in den laatsten tijd gewerkt alseen galeislaaf
om klaar te komen voor zijn tentoonstellinkje schilderijen en gipsen in
een zaaltj e van de Cavourstraat. In
zijn werk had hij zijn kunstenaarsziel haast verteerd door arbeidskoorts. Nu hij er zoo goed
als klaar mee was, het tentoonstellinkje stond
geopend te worden, en hij zeker wist in zijn
nieuwe kunst het tienvoudig-betere en hoogere
te hebben gegeven van datgene, waarmee hij
voorheen roem en rijkdom tonider zijn bereik had
gezien, nu werd hij geplaagd door den twijfel of
het publiek reeds rijp was voor zijn scheppingen, en hij er wel eenige waardeering voor zou
oogsten.
Natuurlijk, zijn vrienden bemoedigden hem ;
Spinelli schreef reeds vooraf geestdriftige artikelen over hem in De Zweep, en brak daarvoor
eigen arbeid aan een groot werk van litteraire
critiek of ; dr. Furla, die op Mazzini's studio was
gain kijken, had den goeden wil getoond iom al
zijn vooroordeelen van wat behoorlijke kunst is,
op zijde te zetten, en beloofde hem in De Ster
een artikel te'wijden ; het jonge mensch Arnaldo
Bastiani verheerlijkte den kunstenaar in De
Galg met schuimende opgetogenheid. Maar uit
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kleine spot en hatelijkheidjes was reeds duidelijk, .dat de dagbladen der stad de gelegenheid
niet zouden laten voorbijgaan om dezen kunstenaar voorheen van groot talent, die zoo op eens
zijn eigen weg was gegaan, te meppen in den
schepper der zonderlinge doeken en gipsen van
heden. 0, het slijk aan zijn hakken verachtte
Mazzini niet meer idan ,hun stompzinnig geschrijf, maar... de armoede thuis werd wel
nijpender, en hij wist van vroeger hoe invloedrijk de burgerlijke critiek kon zijn op den verkoop van kunstwerken.
Wel hielden de dagbladen zich ingenomen
bezig met A. F. Dona doch niet met den vermetelen dichter van „Berluda, de leeuw" of „De
Zegezang der Appenijnen", maar met den autorenner en den luchtschipper. -De Mods op het
Marsveld naderde haar voltooiing, er werd reeds
druk over zijn aanstaande vliegtochten gepraat
en geschreven, wat hem niet onwelgevallig was
sinds hij, zooals hij beweerde, zijn kunstnaarsziel vrijer en ijler uitsprak door een wilde ren
of een koene vlucht. Al deze kunstenaars en denkers waren doordrongen van de vergankelijkheid van het ,00genblik. De kunst, de „Kunst"
met een hoofdletter, de kunst van „het altaar"
was hun leugen. Het hoogste in welke kunst ook
was door ‘de koorts der bezieling de materie te
overwinnen zonder bijgedachte aan roem en
zoogenaamde onsterflijkheid. Van ide bezieling
van een uur, van een dag een schoon levensoogenblik te maken, en dit te kenmerken door
een schilderwerk, een beeld, een gedicht, een gedachte, een harmonie, onverschillig hoe de dag
van morgen het oordeel van schepper en aan-
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schouwer zou bepalen, dit was wat boven alles
aan het leven waarde schonk. In dezen zin had.
„A. F." wel gelijk, ,dat zijn auto-rennen en vliegtochten niet minder bezield behoefden te zijn
‘dan welk kunstwerk ook, al bezaten zij , dan zelfs
niet dat volgend oogenblik — begin van „onsterflijkheid", welke zij verwierpen — waarin
de schepper voor zijn werk staat en het in hooge
onlij delijkheid beoordeelt.
Vooral in de dagen, dat de antlers Loch zoo
sterke Mazzini zenuwachtig was uit vrees voor
het geschrijf in) de kranten ; dat Orazio di Bello
verdrietig, en brieschend van woede tevens, van
Bologna terug kwam, wijI het publiek van , een
philharmonisch concert er zijn „symphonie van
zonne-opkomst" had uitgefloten, erkenden zij
met zelfbespotting, welke 'hurl zelf-verheerlijking
verkernde, de tegenspraak hunner ijle theorieen
met de grove werkelijkheid. Dan echter kwam
het tot een, dier bruisende gedachtenwisselingen,
waaraan zij zich soms zoo , heerlijk bedwelmden,
en die de 'omzitters met verwondering, zoo niet
met ergernis, toehoorden, of enkel aanzagen zonder er veel van te begrijpen.
Natuurlijk, toen de tentoonstelling van werken van Peppo Mazzini in het Cavourzaaltje was
geopend, gebeurde wat zij voorzien .hadden : de
bezoekers lachten er zich „een aap" van pret, of
kregen er „een stuip" van verontwaardiging ;
ook was het er een ionophoudelijk vuurwerk van
geestigheden voor , die doeken van fel door elkaar
schietende kleuren, welke . de bewering inhielden,
dat zij geheel het 'doorzielde leven van een enkel
moment weergaven,, en de vreemd-gevormde
gipsen, welke den sinds eeuwen aanvaarden
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vorm der schoone lijnen verloochenden, maar
daarentegen naïve hulpmiddelen ter versterking
van het beoogde effect niet versmaadden. Nog
nooit misschien in ,haar kunstleven van zoovele
eeuwen was Florence geestiger geweest, zeker
had zij :haar door geestelijk verval, sleur en
winstzucht der laatste eeuwen vergroofde ziel in
lang niet zoo hartstochtelijk geuit, als nu zij het
werk kon verguisen van een kunstenaar, wiens
talent niemand kon ontkennen, maar . die gewaagd had met haar en met eigen verleden to
breken. Doch indien Peppo Mazzini .zich zenuwachtig had gevoeld veer de , opening zijner tentoonstelling, nu hij de voile laag van burgerlijken spot en ,boon had to verduren, was hij
weer , de sterke, levensbliide en moedige geestesstrij. der, idien zijn vrienden zoozeer genegen
waren en vereerden.
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FRAGMENT UIT „MARIA VAN MAGDALA"
E Farizeen waren voor de toekomst
zedelijk vernietigd. Men zou hen
voortaan niet meer aanzien, noch hun
naam uitspreken, zonder aan het
„Wee U, gij veinzers !" te denken,
door Jezus over hen uitgesproken. Maar deze
overwinning besliste over den 'dood van hun
vijand. Zij verwijderden zich, het hart vol van
een haat, die enkel door bloed, enkel door het
lijden van den vijand kon bevredigd worden.
Was deze overwinning waarlijk wel een overwinning voor den Heilan'd der Liefde? Was zij
niet zijn grootste nederlaag? Tegen zonsondergang opklimmende naar Bethanie, dacht hij er
aan wat ,hij-zelf verloren had in den langen, onafgebroken strijd tegen deze lieden. In een droeviger ,ontmoediging dan hij ooit te voren had
gevoeld, zwijgend, het hoof d op de borst, het
voorhoofd samengetrokken tusschen de oogen,
die somber voor zich uitstaarden, de keel dik van
weerhouden tranen ging daar de overwinnaar,
gevolgd door zijn zwijgende discipelen, door de
mannen en vrouwen, die hem liefhadden en dienden, berg ,opwaarts, moeizaam, langzaam, vermoeid. De gedachte schrijnde hem, dat men
tegen een vijand strijdende, zich-zelf allengs, en
zonder het te weten aan hem gelijk maakt. Was
dit dan het , doel zijns levens over menschen, die
dwaalden, die zondigden in hun verblindheid,
het oordeel uit te spreken, hen over te geven aan
, de verachting en den spot der menschheid, hij
die gekomen was als 'de verkondiger van Jahwe's
Liefde? Niet hij had de Farizeeen, de Farizeeen
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hadden hem overwonnen, hem neergehaald uit
den sfeer van louterheid, van dulding, van altijd
vaardige vergiffenis naar hun eigen laagheid
van menschelijken toorn, ,ongeduld en wraak.
Terwijl om hem heen de natuur in haar rijkste
heerlijkheid bloemde en groende, in de Pdalen,
vervuld van ,den violetten avondschemer, over de
Bergen, beschenen door de laatste gouden gloren
der ondergaande zon, die het Westen en het Oosten tegelijk met een pracht van kleuren bevloeide, overal de zwieringen van vruchtdragende
boomen, bracht zijn herinnering hem terug naar
den lentemorgen van ,eenige jaren geleden, ‘op de
bebloemde bergweide van Bethsaida, toen hij,
omgeven van duizenden eenvoudige en goedhartige menschen, met andere stem, met andere
oogen, met ander gebaar zijn zaligsprekingen
over de Menschheid had uit geroepen : „Zalig
zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beerven ! — Zalig zijn ide barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid geschieden ! —
Zalig zijn die vervolgd worden om der Gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der
hemelen !"
Een zucht ontsnapte zijn benauwde borst, de
tranen schoten op in zijn oogen. Welk een verschil tusschen den menschenzoon van toen en
dien van 'heden ! Welk een weg iomlaag had hij
sinds afgelegd ! Hoe werd zijn kleed van louterheid dus besmet door zijn striid tegen de Farizeen ! 0, welk een uitkomst, welk een loutering
de idood, die aanstaande was, en hoezeer was het
tijd, dat hij stierf, wilde hij zoo rein sterven,
als hij geleefd had !
Zijn droefheid overstelpte hem. Hij zette zich
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neder op een steen machteloos om voort te gaan,
sprakeloos, terwijl de tranen langs zijn vermagerde wangen biggelden. Beneden hem, op den
Moriahberg, aan de andere zijde van het dal,
lag de stad in het rozig nalichten der ondergaande zon, als een versteening van blanke gedachten. Haar koepels, haar paleizen, haar galerijen, de Tempel, omsloten door de zware muren
van den tempelburcht, die uit de rotsen leken op
te stijgen, heel haar marmeren louterheid werd
een oogenblik gekleurd door zachte roode en
violette tinten, die haar glanzen deden met de
pracht van Salomons rijkdommen. Hoog vlamde
het vuur van het altaar op, waarvan de rook
statig en recht opsteeg in den avondhemel, die
nu in het Westen goudgeel, in het Oosten blauwpurper gekleurd werd, en van bloedige gloeiingen was doortrokken. Jahwe's weduwe was
schoon nog altijd, was schooner dan ooit zelfs,
maar welke stad was afkeeriger van Gods liefde,
harder van boosheid, valscher van verleiding?
Hij herinnerde zich dat visioen van verschrikking : Jeruzalem vernield, verbrand, uitgehongerd, haar straten bedekt met pestlijken, haar
burgers krankzinnig geworden, weggevoerd in
ballingschap of vermoord, en nu, terwijl de
hemelsche zachtheid, het wezen zelf van. al zijn
denken en voelen, in zijn hart, door tranen verteederd, was terug gekeerd, weende hij om
harentwil. 0, zijn heerlijk Galilea, waar de
levenbrengende rivier doorheen spoelde in nooit
falende vruchtbaarheid. 0, zijn lieflijke bergen,
die als hoog opgebouwde altaren hun graan en
vruchten en bloemen als steeds nieuw opgelegde
offers ophieven tot God ! 0, op de berghellingen,
Zelfkeur III
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die kleine eenvoudige dorpen midden in de weiden met het dartele vee, bewoond door de eenvoudigen, de ongeletterden, de armen, de goeden
der aarde! 0, eindelijk dat stille blauwe meer,
met zijn snoer van blanke, palmverscholen steden, dat, van de bergen gezien, een altijd tot
God opziend oog leek, onbewogen, louter, stil van
hemelsche aanschouwingen, en, meer, de witte
zeilen scherend over zijn glanzende wateren als
blanke, vlug gewiekte vogels! En hier de weelderige, God vergeten stad met haar trotschen
tempel, door Jahwe verlaten, die eerlang neergeworpen zou worden in de dalen, die haar omringden ! Hij stond op en bleef haar aanzien.
Eindelijk, zacht, verteederd door de vreeselijke
straf, die spoedig over haar voltrokken stond
to worden, zei hij : „Jeruzalem ! Jeruzalem, gij
die de profeten doodt, en steenigt, die tot U gezonden zijn ! hoe menigmaal heb ik Uwe kinderen willen bijeen vergaderen gelijkerwijs een
hen 'hare kiekens bijeen vergadert ander de
vleugels, en gij hebt niet gewild !"
Dit was zijn ware overwinning: zijn verteedering voor Jeruzalem, dat hem dooden ging!
Door haar gesterkt schreed hij voort, in gedachten nog altijd, maar niet meer moedeloos ; met
een schaduw van droefheid nog altijd in de ziel
van licht, maar niet meer klagend, en gekomen
in de woning van Lazarus, gebruikte hij daar,
op het dak, met zijn discipelen het avondmaal,
en sprak weder tot zijn vriend, tot zijn volgelingen, blijmoedig en tevreden. Maar voor dien
avond wilde hij alleen zijn, en hij zei dit aan
hen, die hem omringden, en alien klommen af,
naar den hof, waar zij zich nederlegden.
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De nacht was gekomen : de maansikkel van
blank licht glansde in den doorzichtigen hemel,
die trilde van de uitstraling der groote sterren,
als een onstoffelijke sneeuw overal omhoog.
Geen geluid stoorde de stilte der beduisterde
aarde, die te luisteren scheen naar de gedachten
van hem, die in alleenigheid opzag naar zijn
vader. Niet de adem des winds suizelde over de
toppen der stille boomen, als zwarte schaduwen
opstaande. Niet het wiekgeklap van een vogel
over de bergen van Judea's woestijn, golvende
naar de Doode Zee, wier zacht glinsteren in het
duister zichtbaar was als een uit de diepte opstijgenide maan. Rust, kalmte, vrede, verademing over en op de aarde en in het gemoed van
den Menschenzoon. En zoo geheel weg van het
leven was hij, dat hij niet bemerkte, dat iemand
op het dak van Lazarus' woning was gekomen :
een vrouw, die hem gadesloeg, Maria Magdalena, die verbijsterd door het woord van den
wrekenden Messias, de tranen had gezien, die
haar Heer in de aanschouwing van Jeruzalem
had gestort, en nu tot hem kwam, met den zachten tred van een ‘ die liefheeft en troosten komt.
Zij verlangde een enkel woord van liefde tot
hem te spreken, in een enkel woord haar hemel
van liefde te omvatten, en hem dit in het oor te
fluisteren, zoodat geen ander het hoorde, den
troost van een ziel, die geleden heeft en tot een
ziel, die lijdt, zégt : „een zee, een wereld, een
oneindigheid van liefde wil ik tot U uitspreken
door een blik van mijn oogen, die de Uwen
zoeken, door een druk van mijn handen, die de
Uwen vasthouden, door mijn hoofd te doen rusten op Uw schouder en tot U op te zien, o, mijn
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Jezus, o, mijn Heer en mijn God, zoodat gij niet
meer de tranen schreit, die ik voor U wil en meet
schreien, niet meer het lijden voelt, dat ik voor
U wil en moet lijden, niet meer den haat der
onverzoenlijken draagt, dien ik voor U wil en
moet dragen. 0, mijn zaligheid, o, mijn verrukking ! 1k ben een vrouw, die gezondigd heeft
door liefde en door U in liefde is gelouterd : ik
heb U lief boven deze wereld uit, en in mijn
liefde bezit ik de kracht om den last van dit
leven voor U te verlichten !"
Maar toen zij den Heer was genaderd en zijn
in zalige geestverrukking opgeheven gelaat van
onaardsche bleekheid zag, en zijn lieflijke gemoedsrust, die een was met den teer-blauwen
lichtschijn, jclie hem ontscheen, toen gevoelde zij,
dat een vrouw, een mensch van stof geen troost
heeft voor een smart, zooals menschen niet konden beseffen, en Messias In zich-zelf een troost
gevonden had, zooals . menschen niet konden
geven. Zij sprak, zij naderde den Heer niet, stillekens zette zij zich op een afstand van hem
neer, enkel om beschenen te worden door zijn
hemelsch licht, om gezuiverd te worden door zijn
nabijheid, om nu en dan naar hem te zien, zooals
hij nu en dan opzag tot zijn vader.

Bio- en bibliografie. Geboren 2 Januari 1879 te 's-Gravenhage, Werkkring: privaat-docent aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
Schreef een academisch proefschrift over „De Varianten van Vondel's Palamedes" (1906) en publiceerde verschillende monografian en redevoeringen (o, a, een
levensschets van W, G. van Nouhuys in ide Levensberichten van de Mij, van Ned. Letterkunde te Leiden, „Punt en

Corver" — intreerede als privaat-docent —; „Een nationaal tooneel" — Handelingen van de Mij. v, Ned, Letterkunde — „De Kunst van het Tooneel"), een „Lijst van
nog opvoerbare oude vaderlandsche tooneelstukken" in
het tijdschrift Het Tooneel; en tal van critische tijdschriftartikelen op wetenschappelijk tgebied,
Voorts een studie over „Het Tooneel to Parijs", litteratuur-overzichten in den Mercure de France, geregelde
litteraire en dramatische beschouwingen in Groot-Nedetland; alsmede in tal van andere tijdschriften en bladen,
Op belletristisch gebied gaf hij uit twee verzenbundels:
„Holland, Eerste Gedichten" (Stads Boek- en Courantdrukkerij, Kampen) (1905) en ,,Een jaar van Liefde"
(Amsterdam, W. Versluys, 1908), Schreef eenige toot-meistukken, o, a, „Judas Ish kariot" (opgevoerd door de
Tooneelvereeniging en, in Indiê, door de tournee Louis
de Vries); uitgegeven door de Mij, v, Goede en Goedkoope Lectuur 1914), „Antithese" (opgevoerd door Het
Rotterd, Tooneelgez, en in veranderde lezing, door Die
Haghe spelers, ,,De Hoogste Wet" (opgevoerd door de
Tooneelvereeniging); „Voor de Heilige Stad" (opgevoerd
door de Koninklijke Vereen, Het Ned. Tooneel); „Het
Wonder" (uitgegeven met drie teekeningen van P. Cornelis de Moor door Brusse 1916). „Mysterie Spel" (uitgegeven met drie etsen van Lodewijk Schelfhout door
Van Dishoeck 1916); „Abailard en Heloise", „Kerstnacht“,
„De Ster", „Van het oude in 't nieuwe", Voorts tal van
novellen en schetsen, een aantal in 1918 gebundeld uitgegeven door de Mij, v, G, en G, Lectuur onder den titel
„Machten en -Menschen".
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DE ARME
I
R is in mijn hoofd een heel eenvoudig
verhaaltje opgebloeid ; het levensverhaal van een armen knaap. Dat zou ik
graag willen vertellen, maar ik ben
een beetje bang, dat ge het vervelend
zult vinden. Inderdaad is het eentonig ; maar
voor mijn gevoel ligt er in dat leven toch een
bijzondere melodie ; en ik kan het niet laten, ik
mOet een poging doen om die to doen hooren.
Mocht dat mij gelukken, dan ben ik geslaagd ;
want dan zullen althans enkelen de naïve bekoring van ,dit simpel leven met mij mee gevoelen.

II
Hij was een klerkj e op het kantoor van een
groote fabriek, welke dag en nacht, 's Zondags
en in de week, winter en zomer, altijd, altijd
doorwerkte ; .hetgeen hoorbaar was aan het onafgebroken geluid, dat was als het ron-ron, het
snorrend gespin van 'n ontzaglijke poes, en dat
men op het veld en op de wegen en op de schuiten die langs den Vliet voeren wel tien minuten
ver hoorde. Wat voor een fabriek het was, zou
ik u niet kunnen zeggen ; mij dunkt er moest
iets van meel of rijst bewerkt worden, want heel
het gebouw en de sintelpaden eromheen en de
werklieden die er in hun blauwe kielen en met
zakken over 't hoofd in en uit gingen — men ziet
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ze over , den Vliet ; en er vlakbij komen is onmogelijk — , dat is alles overstoven van een Wittig
poeder, als een versche tulband of eenig ander
smakelijk gebak ; en ik kan dan ook niet aan die
fabriek denken als aan iets akeligs ; zoodat ook
dat nimmer-eindigende geluid, al getuigt het
dan van rust-loozen arbeid, mij nooit een onaangenamen, eer een plezierig-nijveren indruk heeft
gegeven.
Wel, de jongen van wien ik nu vertellen ga,
moet, dunkt mij, ook iets van dat plezierige hebben gevoeld ; want nooit kwam hij uit het houten, aangebouwde kantoortje met dien moe-wreveligen trek dien men zoo vaak leest van het
gelaat van dergelijke employes, die we tegen
vijven uit de siniestere poorten van de vuilberookte werkplaatsen der industrie zien komen.
De jonge man was, zoodra hij van school ging;
op dit kantoor gekomen. Hij had er aanvankelijk
het allergeringste werk verricht van opruimen,
clienten aandienen en ze uitlaten, wanneer hun
aanzien of de omvang hunner bestelling Diet
meebrachten, rdat de patroon of de procuratiehouder dit zelven deden. Langzamerhand was
hij opgeklommen tot wat met een mooien term
„licht administratief werk" heette, als adressen
schrijven, ,bandjes voor drukwerk plakken, catalogussen bijwerken. Doch , daar hij alles nauwkeurig deed en in alles betrouwbaar bleek, werd
hij aldra met arbeid van meer verantwoordelijk
karakter belast. Hij werd klerk ; hij werd hulpboekhouder. Verder evenwel zou hij het wel nooit
brengen ; daarvoor ontbrak hem alle opleiding,
en alle handelskennis. En nog iets anders. Want
deze leemten kunnen nog door jongelieden vol
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ijver, jongelieden die vooruit willen komen en
die belangstelling hebben, wel warden aangevuld. Doch Piet Herzeling had Been belangstelling, dat was het ; en zoo hij dan ook wat uiterlijke handelskennis kon opdoen, het wezenlijke
handelsinzicht, waar het op aankomt, zou hem
altijd vreemd blijven.
Want het innerlijk leven van Piet Herzeling
was iets dat ver lag van al het zakelijke en het
maatschappelijke waarin hij, die erin wil opschieten, ook 'n wezenlijk, van-binnen-uit
komend belang moet stellen. Het innerlijk leven
van Piet Herzeling kon alleen ongestoord naar
buiten komen — en hem dan omgeven als een
adem van teeder aroma — op zijn vrije
dagen.
Die vrije dagen waren — daar de Zondag niet
als 'n'algemeene rustdag voor de fabriek bestond
— bijna altijd weekdagen ; ja, spoedig waren
het dat uitsluitend. Immers het ander kantoorpersoneel, waarvan de meesten getrouwd of verloofd waren, of het althans eens hoopten te worden, of verwanten hadden of vrienden, — dat
andere kantoorpersoneel was tuk op iederen Zondag ; en toen Piet eenmaal had gezegd, dat hij
voor dien dag Been voorkeur had, was men al
gauw met hem gaan ruilen ; aanvankelijk met
eenigen schroom, omdat men het gevoel had toch
iets kostbaarders te krijgen dan men afstond ;
weldra met gemak, en — zoo is de gesteidheid
der maatschappelijke menschen — heel spoedig
daarna met 'n toontje van spottende geringschatting ; omdat die jongen zoo onnoozel was
om, niet prijs te stellen op iets waarop iedereen
prijs stelde. 'n Toontje dat Piet wel hoorde,
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maar dat hem weinig te deren vermocht. Hij had
andere dingen om aan te denken.
III
Als het zijn vrije dag was, ontwaakte hij
altijd iets vroeger dan op de werkdagen ; en hij
ontwaakte op een andere wijze. Men zou misschien mogen zeggen, dat hij in een andere
wereld wakker werd. Want zijn heele kamertje,
ofschoon het natuurlijk naar alle mogelijke
wereldsche aanwijzing hetzelfde kamertje was
als altijd, ofschoon het gelegen bleef in het
Burgwalstraatje No. 14, en in dat perceel de
„ordentelijke zolderkamer" bleef, waarvoor zijn
hospita het hem had verhuurd, — dat kamertje
was nu overvlijd door een stil licht ; een licht
van de verholen Vreugde, ja van de verholen
Zaligheid. Dat licht — men moet niet denken
dat het iets met het zonlicht te maken had. Het
was wezenlijk hetzelfde in alle getij, in alle seizoenen. Het was het licht, waarin zijn eigenlijk,
innerlijk wezen ontlook. Jets naders kan ik er
moeilijk van zeggen. Maar dat hij nu eigenlijk
anders leefde dan op de gewone dagen, een
ander wezen in een andere wereld, dat zou hijzelf nooit bedacht hebben. Hij wist alleen deze
eenvoudige waarheid : dat hij gelukkig was, omdat hij vrij was ; omidat hij ging wandelen.
Want, dit was het eigene zijner dagen buiten
de fabriek : dat hij wandeltocihten maakte. Hij
deed dit bij alle weer en wind ; regende het, dan
kleedde hij zich eenvoutlig naar den regen. Dan
trok hij een oude zeildoekjas aan, die hij eens
voor 'n bagatel van een chauffeur had gekocht ;
en 'n paar vetleeren laarzen, die hij had opge-
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daan in een winkel waar de visschers zich van
hun uitrusting voorzagen. Een van zijn medebedienden op het kantoor had hem eens op zoo'n
tocht ontmoet ; en had er den anderen van verteld ; en er was wat meer waardeering gekomen
in den toon, waarop men tot Piet sprak : men
meende dat hij aan sport deed, en zich trainde.
Maar toen er een daarover begon, was Piets verbazing al dadelijk weer het bewijs zijner onsportieve onnoozelheid.
Neen, hij wan:delde niet om zich to oefenen ;
hij deed niet aan sport. Evenmin als hij aan
kunst deed ; hoewel hij in zeer bijzondere gewaarwordingen leefde. Doch daarvan gaf hij
zich zoomin rekenschap als hij ze ooit uitte ; hij
genOOt ze alleen ; stil verrukt ; en het eenige wat
er bewust in hem werd, was deze gedachte, die
hij, als ze heel sterk werd, wel eens, stilstaande,
zacht in de eenzaamheid uitsprak : „Ik ben het ;
en ik zie dit". Het zijn onnoozele woorden — hoe
zou het anders kunnen zijn, daar ze gezegd
werden door den onnoozelen Piet ; die n6Oit
iets zou zeggen, 'dat voor de wereld waarde kon
hebben — zooals afgevaardigden en dichters dat
dagelijks doen. Maar wie ze had gehoord, zou,
geloof ik, er toch door getroffen zijn, door den
toon van innige verrukking en verbijzondering
waarop ze werden uitgesproken. En ja, ik kan
van dien toon alleen maar weer vertellen, dat er
hetzelfde in was, als in het Licht van die dagen.
Evenwel, geen mensch heeft die woorden en dien
toon ooit van Piet gehoord ; alleen de boomen en
't Bras en 't net Tangs den weg en in de vaart
hoorden dat ; en , die negen met een feestelijke
vroomheid.
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IV
Wat was het eigenlijk ? Ja — wat? Als ik dat
kon zeggen, zou dit vervelend verhaaltje plots
interessant kunnen worden. Maar ik kan het
alleen maar even met woord en duiding aanstreelen. Het was... of er in zijn hart een bijna altijd
sluimerend besef werd aangetinteld. Het was
een weten van... iets heerlijks ; iets onvergankelijks... Maar ge zult lachen, wanneer ik u zeg,
waardOOr dat bij hem werd opgewekt. Men
denkt bij zooiets meestal aan een treffende predicatie ; of minstens aan een statige boschlaan ;
— doch dat was het niet. Het kwam soms
op uit de meest alledaagsche dingen. Als kind
had hij het eens, en wel uitzonderlijk sterk, gevoeld — z(56 sterk dat het een herinnering bleef
— toen hij op een zonnigen morgen boven de
pijp van een armzalig stoomtramlocomotiefje
het trillen zag van de heete lucht vOOr den helder, fielder blauwen en kil-doorwaaiden hemel.
Een moderne, eentonige buitenwijkstraat, die
men toch als het type van iets prozaIsch beschouwt, gaf hem de sensatie gestadigst ; want
in alle licht ; ja in het nuchter-namiddaglicht
meest. Men ziet wel : een artistieke aandoening
was het niet! — al sloeg ze soms in onder
omstandigheden die geschikt waren, 66k artiesten door hare gesteldheid to inspireeren. Zoo —
ik noem maar als een korte aanduiding iets op — :
een oude man, die langs een dijk liep in vaal
licht ; en een boot met een zwarte pijp, varensree gemeerd in de vaart bij een gehucht. De
roode vlag had een klein wit vierkantje in het
midden, en woei in de stadige bries gestrekt
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ter zij met een beweging die een strak, heerlijk
verlangen, maar even in rilling van verrukking
onderbroken, zijn kon. Dit was jets zoo zaligs,
dat het bedwelmde... Bij Piet uitte het zich op
deze manier, dat hij aan den kant van den weg
ging zitten, en er telkens naar keek, tot de boot
— met bewegingen vol zwaaiing en zwiering
losgeraakt van de kade — midden op 't tintelende beweeglijke water wegdobberde, naar ver ;
en de vlag popelde en zwierde uit nog zaliger ;
al zag je haar vastgehouden door den stok. —
Maar wat had ze eigenlijk met den stok to
maken?
Toen de boot bijna verdwenen was, keek Piet
dichter-om-zich. En nu zag hij twee ganzen,
nabij stilstaande ; de gele snebben boven de
stijve witte lijven stil in de hoogte, met alleen
de kraaloogen gewoon ; en mal. Het was een
wonderlijk uur.
V
Toen geviel een droeven dag het ongeluk. In
de fabriek, waar hij den meesterknecht van de
expeditie opzocht, wien hij een order moest
overbrengen, greep hem plots een van de eeuwig
stom rondzwaaiende leeren riemen, trok hem
met vaart naar de machine, en die verbrijzelde
zijn beide beenen.
Het eerste besef dat in hem lichtte, toen hij in
de groote zaal van het Ziekenhuis bijkwam, was
de gewaarwording, dat hij alle blijdschap van
zijn leven ver weggeweken zag ; zoo, als iemand
klein en klaar afgeteekend beeldinkjes ziet door
een omgekeerden binocle. Hij ook zag ze 11661
helder ; en bij het weten dat dit geluk verleden
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voor hem werd, voegde zich aanstonds de hoogzuivere troost, dat het als verleden toch zichtbaar bleef. Dit was het besef van een oogenblik ; het was als 'n reddend touw dat ihij greep,
zinkende in een zwarte kolking van smorend
leed. Het touw dat hij onmiddellijk greep uit
zelfbehoud.
Maar daarmee was de strijd niet voistreden.
Want het menschelijk gevoel van gemis om de
werkelijkheden waarin zijne vreugde zich had
geopenbaard, kwam weer, telkens en telkens —
Het ging zoo : Hij zag jets idat hem aan de dagen
van zijn wezenlijk leven herinnerde — een tak,
die bewoog voor 't raam der ziekenzaal ; een
bloem ; den regen op de jas van een bezoeker.
Dan reageerde zijn lichaam, als wilde hij zijn
beenen uitwerpen in de beweging, waarmee hij
Bens door de vreugd der vrijheid ging ; maar 'n
vreemd gevoel, dat Been pijn was, maar ijlte
onder hem, deed weten : Nooit meer. Dan zonk
zijn machtelooze romp als door de wanhoop van
zwart water — En dan zag hij weer : de redding.
1k zei : als een touw, waaraan men zich vastgrijpt ; en waarlijk : juist-mió was wel eerst zijn
gewaarwording. Doch dra werd 't anders. Als
hij de smart voelde aanzwalpen, sloeg hij de
oogen naar boven, en 't was een Licht dat hij
zag ; een witte schijn. Met de oogen, neen, met
jets achter zijn oogen dat even versprong achter
de strakheid van zijn blik, hield lib dien schijn
vast ; een pool vast ; lang en sterk, tot hij moe
werd ; weida dig moe, als van veel klaren wind ;
en dan — als van den buiten in een stilte-volle
kamer — trad zijn geest in de warme herinnering.
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VI
Zijn verder leven te verhalen, ware wel een
bezwarende taak. 0, ik 'zou U kunnen vertellen
van het wagentje dat . hij kreeg van de idirectie
der fabriek ; van de vele wonderlijke sensaties
die bet gaf, zich te bewegen kleiner dan de andere menschen ; en in een atmosfeer van medelij den, kleineerend óók — Doch hem niet zoo
vreemd als die anderen kon zijn ; en hem niet zoo
opstandig makend ; want het scheen eenvoudig
een consequent gevolg van de lijn zijns uiterlijken levens, die altijd geweest was z(56-clanig.
En — dit scheen een mechanisch evenwicht, gelijk er bestond tusschen de beide handvatten
waarmede hij zich voortbewoog —: in harmonische mate steeg ide troost ; steeg het besef vin
het Andere. Hij kon nu niet meer uitgaan, en
zwerven en vele verschijningen zien ; maar, wonderbaar, hij voelde idat hij het ook niet meer
noodig had. In de kleine omgeving van zijn
kamertje, met een enkele bloem, voelde hij, daar
de vrije uren lang zittend, hetzelfde, het heerlijke komen uit de grove wenclingen . der behangsellijnen ; uit de in-zich-zelfheicl van een strak
staanden stoel.
Wat was het?
Ja — nu had hij den tijd om dit te bemijmeren ; glimlachend. Glimlachend over de wonderlijke ..winst die het ,ongeluk hem bracht ; een
winst van ondeerbaarheid ; wijl hij nu wist eene
stille rust ; die het leven zelf was, en door welk
weten hij al meer, al meer, uiterlijk kon missen.
Hij sprak hierover met niemand. Eens had
hij het gewaagd met een geestelijke, die hem tot
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berusting manen kwam. Die had hem met afwezigen blik, kalm knikkend aangehoord ; en gezegd, dat hij verstandig was, door tevreden te
zijn met zijn lot, hoe treurig het dan ook mocht
wezen. Piet zweeg, verschrikt over dit antwoord ; en begreep dat hij zich niet duidelijk
kon uitdrukken, omdat hij maar een domme
jongen was, die niet veel had geleerd.
Alle zieken, oreerde de man-in-'t-zwart voort,
moesten zoo zijn ; en blijmoedig het schoone
zoeken dat er in 't leven te genieten overbleef.
Doch 't armelijke kamertje eens rondziende,
scheen hij zich ietwat te schamen over dezen
raad ; en stapte maar gauw op. Toen ,hij dies
avond op een visite den dokter ontmoette, vertelde hij dezen op den meewarig-nederbuigenden
tobn die in zoo'n geval gebruikelijk is, dat die
jongen zich zoo flink hield.
„Ja," zei de dokter, „dat is de zelfbevrediging
der natuur. Il se fait une raison — onbewust
natuurlijk. Hij sterft langzaam-maar-zeker af,
dat jongemensch. En nu verstellen zich zijn verlangens met de mogelijkheid om ze te bevredigen. Dat komt meer voor." En de dominee
knikte instemmend. Want hij wist dat „de natuur" prachtig was ingericht ; en, als geestelijke,
wist hij zelfs precies wat daar achter zat.
VII
Piet's volgende vrije dag was de schoonste van
zijn leven. Hij zag alles, alles heerlijker dan
ooit. Tot ,hij tegen den avond dan ook stierf.
Wat hij toen ervoer, valt buiten het kader van
dit toch al te wonderlijk verhaal.

geboren te Schiedam in 1881, bezocht het gymnasium
aldaar en de universiteit te Leiden als student in de
medicijnen, Na 'n tweejarig verblijf aan die Hoogeschool
kon hij gevolg ngeven aan z'n lang gekoesterden wensch
en zich , aan de schilderkunst wijden, Studeerde aan de
Academie voor B, K, en T. W. te Rotterdam onder F,
Okleweldt en v, Maasdijk, vestigde zich na z'n huwelijk
eenigen tijd te Munchen en vervolgens te Oisterwijk
(N,-B,),
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Behalve bijdragen aan tijdschriften verschenen van hem
de romans „In Retraite"; Nieuwe Wegen, het gezin van.
Herman Leyter, twee deelen; De verloving van Jaap Mennings, Geruineerden, alle uitgegeven door ide firma P, N.
v, Kampen en Zn, te Amsterdam,
Ter perse bij Paul Brand te Bussum is „Het Iokkende
Leven",
Tooneel: Het gouden Juk, tooneelspel in 4 bedrijven
(verschenen in „de Beiaard") en Hotelratten, blijspel in 3
bedrijven (bij Heynis, Zaandijk),

A. JURRIAAN ZOETMULDER
DE FAMILIE LARYSSE
(FRAGMENT UIT 'N DORPSROMAN)
OU-DE ,denken, Lucia, dat de Vlaam
bij 'n ander... bij de Gruyter mis! 4/ schien...?"
Neus-snuffend, of ze plots verkouACt■'
vw.wa, den werd, onderbrak Anna haar
eigen vraag. Langzaam de suiker roerend door
haar geurende koffie, overdacht ze wat haar zuster zoo juist verteld had van de beweging, die
onder de georganiseerde werklui gaande was
tegen wat ze gedwongen winkelnering noemden
en 't verband, dat bestaan kon tusschen die beweging en de verminderde inkoopen van vrouw
de Vlaam in haar winkel. In plaats van vijf pond
rijst een pond, in plaats van een kilo suiker
heelemaal geen suiker...
„'k Weet nie" antwoordde Lucia, „moar d'r
zit iet in woar?"
„D'r zit iet in," beaamde Anna, bedenkelijk.
„'t Zal mij benieuwen, hoe Wijnand 't opvat."
„Daar komt-ie krek," zei Lucia, die automatisch bij 't noemen van haar broers naam door
het venster naar de looierij gekeken had.
Aangedrenteld met z'n maaiend beenen-beweeg, de handen hangend in de steekzakken van
z'n slobber-broek, naderde Wijnand Larysse
langs het smalle moestuinpad, dat, den hof halveerend, van de looierij recht op het achterhuis
aanliep,
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Hij was 'n grof-gebouwd man, goed-moedigboersch van uiterlijk door het glad-geschorene,
blozende van z'n gezicht, waarin rond den mond
'n paar trekken fijntjes geetst waren, die er
'n eeuwigen, zoeten glimlach op teekenden. Z'n
kort geknipt haar was koperig-rood , metaligglanzend in den licht-overvloed omsloot het als
'n helm den merkwaardig zuiver-ronden schedel, waarop, als 'n overdadige bedekking, 'n tot
'n calotj e verfrommelde zwarte pet losjes ,gelegd
leek. Onaangenaam echter deed de blik aan van
z'n grijs-blauwe, fletse oogen. Daar was lets
irriteerend-stompzinnigs in, doch bij intuitie
voelde je, dat het tam-domme gekijk en de lachplooi in het dikke, rasperige gezicht volkomen
misleidend waren, dat er in de hersens achter 't
beestig-massieve, snel wegglooiende voorhoofd
gedachten werkten, , die volstrekt niet in 'overeenstemming waren met de suf-beminnelijke gelaatsuitdrukking. De onoprechtheid speurde je,
je wist niet hoe, voor er nog 'n woord gekomen
was over de krullende zoenlippen van Wijnand
Larysse. — Niet te weten wat je aan hem had,
was trquwens in Dintelrode de tamelijk algemeene ,opinie over den leerlooier-kerkmeester. En
nochtans leek men niet buiten hem te kunnen,
werd bij elke bestuursvacature in, alle mogelijke
vereenigingen Wijnand iaangezocht als de aangewezen man, al wist men z'n werk- en stuwkracht niet bijster groot. De verklaring van dit
verschijnsel was, dat Larysse zich altijd beschikbaar stelde, terwijl anderen niet of met moeite
zich lieten vinden voor de dorpsche eerebaantjes.
Het besef van onmisbaarheid had ,daardoor echter wortel geschoten in Wijnands aan eerzuch-

ZOETMULDER

309

tige droomen niet weinig vruchtbaren geest en
op eigen terrein, in eigen huffs en op eigen erf,
mocht hij in vlagen van zelfgenoegzaamheid wel
graag of-en-toe heersehers-allures aannemen,
speciaal tegenover z'n werkvolk en, in heel moedige buien, ook tegenover z'n zusters, ofschoon
die erkend de baas waren.
Ook dezen morgen, gaande door den blij zomerschen, door-zonden tuin in 'n zorgeloos gezondzich-voelen, was in Wijnands borst z'n voortreffelijkheidsbesef aan 't zwellen. Onbespied zich
wanend, verbreedde zich z'n gewone grijns tot
'n gelukzaligen glimlach, z'n oogen trokken klein
van de zelf-genoegzame, dartele gedachtetj es, die
door z'n brein hupten. Hij had 'n mooi zaakje
afgesloten, 'n flinke partij leer tegen 'n aardigen
prijs aan 'n Antwerpschen zakenvrind verkocht,
die, genoegelijkst van al, hem weer 'ns naar de
groote stad noodde. Belangrijke affaires... hij
had den brief in den binnenzak, waarin de handelsvrind dit schreef en dien hij aanstonds met
'n effen gezicht, als was ide reis 'n corvee, aan
z'n zusters zou voorlezen. 'n Leutig, frivool tingel-tangel-liedje drong in z'n mond, maar kwam,
tijdig betoomd, in woordloos geneurie over z'n
lippen. Vive la vie, zoemde het in hem, vive la
vie !
Hij liep tusschen de bedden erwten en peulen
in vollen bloei. Blauw en wit vlinderden de tallooze bloemen tusschen de twijgen-wriemeling
van het erwtrijs en de klimmende fijn-groene
ranken als 'n neergestreken insectenzwerm.
Maar opeens schoot die grove, breede . klauw van
Wijnand uit den broekzak, dook weg in die teere
weelde en z'n stompe nagels knipten 'n welhaast
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rijpe vrucht van 't , draad-dunne steeltje. Tusschen duim en wijsvinger knapte hij , de schede
open. Als 'n rij bleek-groene paarlen lagen de
jonge erwten in de schelp, waarin 'n glans van
de zonlichtkleuren leefde. Wijnand bekeek ze
met welgevallen. Zondag eten we ze, gulzigde
hij, j onge doppers met kalfsfricandeau.
Ze waren vroeg met hun groenten, dit keer,
vroeger dan de buren. Ja, ja ze boerden goed...
de boel stond er van 't jaar bij... 'n lieve lust... !
Z'n oogen gingen zich verlustigend door den hof
langs de groentenbedden met het malsche gewas ,
doch . daarop verhaastte hij z'n maaigang, de ,erwten als iets broos en kostbaars dragend in z'n
grove knuist. En voor het raam toonde hij z'n
zusters ide vondst met 'n breede grijns. Goedkeurend knikten die hem tegen, riepen iets, dat
al niet meer tot hem doordrong, want z'n overlegging keerde terug naar z'n Antwerpsch
snoepreisje. Heelemaal gerust was hij er nooit
op, dat hij onbevangen gerioeg dergelijke voornemens aan z'n zusters kon vertellen, zoodat
enkel en alleen de nadruk op het commercieele
doel viel. Want , dat ze heimelijk toch wel 'n
beetjeargwaan koesterden, hij was er bang voor.
De leeren pantoffels afschrappend tegen den
ijzeren rooster, bestudeerde hij reeds de houding, die hij zoo aanstonds aan zou nemen.
't Meest vreesde hij Anna's twijfelblik, dien hij
reeds meermalen had opgemerkt, als hij aankondigde, dat hij voor zaken op reis moest. Hij
voelde (hair verzwegen wantrouwen, hoe gerechtvaardigd ook, als 'n soort beleediging. Maar
vreemd genoeg, bekroop hem daarbij 'n jongensachtige bangheid. Z'n geweten sprak het luidst
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in Anna's bijzijn. Want Wijnand mocht dan
onder de burgerij tot de eersten worden gerekend, thuis was hij hoogstens nummer twee ; en
als de zusters het eens waren, de gedweee derde.
Hij mocht al 'ns 'n min of meer krachtige oppositie voeren, wat Anna verkoos gebeurde tenslate.
Toen hij de huiskamer binnentrad, stond z'n
kop koffie al klaar en hij zat nauwelijks in den
met bruin leerdoek overtrokken leunstoel, die
z'n vader bij een of andere gelegenheid cadeau
had gekregen en 'n kleine, zilveren gedenkplaat
sierde, of Lucia polste hem over de houding van
Janus de Vlaam.
„'k He niks an um gemerkt," zei Wijnand,
z'n wenkbrauwen verbaasd optrekkend. „Hij is
een van de kopstukken van de werkliedenbond,
maar... e... anders, 't is'ne pronte mensch. 1k
zou nie weten..."
De rest van den zin spoelde hij terug met
'n slok koffie.
„Nou moar," meende Lucia, „d'r broeit wat,
dat vertel 'k oe..."
En ze besomde heftig de verdacht-weinige
inkoopen van vrouw de Vlaam, waarop ze haar
veronderstelling bouwde.
Doch Wijnand bleef rustig. Onder haar betoog had hij jets gegrommeld, dat van alles kon
beduiden. Nu Tied hij : kalm afwachten, wat ze
de volgende week zouden doen, de Vlamen, en
als dan iets bleek van wat Lucia onderstelde...
Weer sprak Wijnand zich niet uit, maar z'n
toon werd plots vol bedreiging. Z'n bruine tanden beten nijdig de punt van 'n dikke sigaar,
met 'n nijdige kras streek hij 'n lucifer aan.
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Doch die schijnbare boosheid was maar comedie, hij deelde het vermoeden van Lucia heelemaal niet, maar vond dit vertoon van ontstemming 'n geschikte inleiding voor z'n gewichtige mededeeling. Hij zou het voor laten
komen, of de reis naar Antwerpen hem deksels
ongelegen kwam en de brief van den zakenvrind
hem ook al uit z'n humeur had gebracht. Juist
echter, toen z'n hand in den binnenzak naar het
bewuste epistel , dook, rammelde de winkelbel,
'n forsche slap kwam naar het achterhuis en 'n
eenigszins luidruchtige stem inviteerde zich zelf :
„Ik mag wel binnenkomen, he ?"
„Kapelaan Laakman !" schrok Anna op en
haar ,onderzoekende blikken flitsten door het
vertrek om te zien, of het er ordelijk genoeg
was om den bezoeker te ontvangen. Wat verstelwerk, 'n vrouwehemcd, griste ze haastig van tafel,
frommelde het onherkenbaar op, duwde het in
'n teenen mandje, dat meer dergelijks bevatte
Wijnand maakte 'n ongeduldige schuifelbeweging in z'n stoel, doch Lucia, met 'n verheerlijkt
blosje, was opgewipt om den geestelijke tegemoet te gaan. De deur zwa,aide open en 't binnentreden van meneer Laakman kenmerkte den
volbloedigen enthousiast. Hij was 'n forsche,
blozende man met glimmende appelwangetjes,
wien de soutane plooiloos-strak om 't gevulde
lichaam spande. Oudste kapelaan bij 'n ziekelijken pastoor, had hij in z'n optreden reeds het
zelf-bewuste van den herder van 'n parochie en
het levendig igebarende van 'n temperamentvol
man. Nog staande op den drempel van de lage
kamerdeur — 't vettige steekje, glimmend als
nat, raakte bijna den bovenpost — vulde hij
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reeds het vertrek met z'n daverend predikersgeluid en de bewegelijkheid van z'n persoon.
„Goeie merge, goeie merge, goeie merge...
y in ik de heele familie bij ,mekaar?" groette hij
met wiekend handgewuif.
„Meneer kap'laan... meneer Laakman..." De
begroeting van Anna en Wijnand klonk er
schuchter op.
Maar Lucia, in ,haar dweperige vrindschap
voor den geestelijke, brak los in ongemotiveerde
kir-lachj es.
„U komt op de koffie af," plaag-grinnikte zij.
„Ja meid, idat doe ik," grappigde kapelaan
Laakman zwaar terug. Hij had z'n hoedje met
kwieke nonchalance in den hoek van de canapé
gekeild, liet zich vervolgens neer in den
leunstoel, dien Wijnand gedienstig had bifgeschoven.
„Wat 'n oogenlust," prees hij, turend door
het venster en met 'n armzwaai de heerlijkheid
van den zonnigen voorjaarstuin als zegenend.
„'t Staat er allemaal schoon bij," erkende
Anna.
„Zondag zitten we achter de erwtjes," pochte
Wijnand.
„Da's vlug, da's weerga's vlug." Meneer
Laakman zei 't langzaam met 'n nadenkelijke
plooi boven de verernstigde oogen, als kostte
het hem moeite de wat pralerige mededeeling
to gelooven.
„Ik vertel 't oe," kwam echter ook Lucia bevestigen, terwijl ze voorzichtig 'n kop koffie
aanbood. En ze praatten nog even daarover als
over 'n natuurwonder. In den pastorietuin
waren ze nog lang zoo ver niet, moest de gees-
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telijke spijtig erkennen, maar de koster werd
oud, hij was met 'alles achter, hij had alles te
laat 'gezaaid...
„'n Lekker sigaartje, meneer kap'laan ?"
kwam toen Wijnand als om te troosten en zonder op te staan, maar z'n stoel achterover wippend, rekte hij zich naar den schoorsteen,
waarop terzijde 'n kistje met goud-plakkaatjes
— het kistje met de pastoorssigaren — .stond.
Doch Lucia, in. gedienstigen ijver, voorkwam
haar broer om 't genoegen voor zich te hebben
den geestelijke van 'n sigaar en 'n vlammetje
te bedienen. Echter bijna achteloos nam deze
het aangebodene, boog zich direct over naar
Wijnand, terwijl hij met 'n toegespitst mondje
de goud-geringde sigaar aantrok.
„Ik heb de begrooting van 't Patronaatsgebouw gekregen,"- zei hij in z'n nopjes, den lucifer uitwapperend.
„Zoo? !" Het gezicht van den kerkmeester
verstrakte en de oogen der vrouwen betuurden
op-eens strak, als hypnotiseerend, de handen
van den geestelijke, die uit , de kierende openbolling van de soutane ter hoogte van de horst,
'n groote, gele enveloppe te voorschijn werkten ;
de inhoud ging nochtans rechtstreeks naar
Wijnand en de nieuwsgierigheid der zusters
bleef vooralsnog onbevredigd.
„Nou 't is nog al kOstelijk, dunkt .oe niet ?"
ontsnapte lichtelijk geprikkeld , den kerkmeester.
Z'n fletse oogen .hadden allereerst het eindcijfer
gezocht en dra gevonden. Dat was voor hem
ook het voornaamste. In cijfers placht kerkmeester Larysse z'n passieven tegenstand te hullen tegen kapelaan Laakmans grootsche, maar

ZOETMULDER

315

kostbare plannen, waarvan de stichting van
'n patronaatsgebouw met tooneelzaal er een
was. De gemakkelijkheid, waarmee de kapelaan
met duizenden rekende en het optimisme, waarmee hij aan belangrijke sommen dacht te komen
en tekorten wegcijferde, had voor Wijnand en
z'n conservatieve mede-kerkmeesters iets verbijsterend. Ze achtten het dan ook hun duren
plicht tegenover zijn .optimistisch gegoochel hun
nuchtere berekeningen van zakenmenschen te
stellen, waarmee ze bij den ziekelijken, weinig
ondernemingsgezinden, Ouden pastoor succes
hadden, maar den voortvarenden kapelaan
ergerden en prikkelden. De benauwde uitroep
van Wijnand, dat de begrooting zoo in de papieren liep, beantwoordde hij dan ook met 'n kort
hoonlachj e.
„Kiistelijk, ha 't zou wat! Als we jets doen,
moeten we 't goed doen. Geen half werk. En
geld? 't Geld komt er, daar hoef-de niet voor
te bangen."
„Hoeveul is er wel nedig?" vroeg Lucia
schuchter.
Wijnand noemde het cijfer met 'n versmoord
stemgeluid, of het heele bedrag uit zijn zak
moest komen.
„'t Is in alle geval nie niks," schertste Anna
met 'n zuur-zoeten glimlach.
Nee," beaamde de geestelijke, zonder Miter
iets van z'n geestdrift in te toomen, „ik geef
toe, 't is 'n heele som, 't is 'n heele som, maar
ik maak me sterk, die hebben we in 'n week
bij mekaar, als we er ons 'n beetje moeite voor
geven. Ili heb nou al 'n toezegging van vijfhonderd gulden."
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„'t Is 'n begin," aarzelde Wijnand.
„Ik noem 't 'n schoon begin. Als tien menschen, uit 't dorp dat voorbeeld volgen..."
„'t Is nog al 'n tijd tegenworrig," weeklaagde onmiddellijk zuster Anna en Wijnand
verduidelijkte:
„D'r wordt in de looierij igeene cent verdiend,
wil-de 't gleuven ?"
Doch kapelaan Laakman liet zich niet uit het
veld slaan.
„Jawel, jawel, dat kennen we," lachte hij
breed, weelderige rookpluimen uit z'n sigaar
zuigen'd, „jullie ouwe potters. De heeren
motte maar 'ns over de brug komme, heure.
't Zou 'n schancl zijn, als we hier niet tot stand
kosten brengen, wat ze overal elders wel voor
elkaar gekregen hebben." En .hij noemde achter
elkander drie, vier dorpen in , den omtrek op,
kleiner dan Dintelrode, die patronaatsgebouwen
hadden gesticht, roemde het nut, weer op de
prachtige resultaten van , die instelling. De jeugd
van de straat, de jeugd onder degelijke, godsdienstige leiding... gepaste ontspanning en ontwikkelingsavonden, took voor ouderen... Maar
vooral om ,de jonge generatie ging 't... Die de
jeugd heeft, heeft de toekomst... Hoog tijid werd
't, dat in 't Roomsche Zuiden 'n dam werd opgeworpen, tegen den rooden vloed... Uit welbegrepen eigenbelang moest daarom ieder, die voelde
voor kerk en maatschappij...
Als van 'n sermoen rolden de woorden over
kapelaan Laakmans vleezige lippen, overstortten de benepen vasthoutiendheid van de Laryssens, wier gezichten, onwillens, jets pijnlijkstroefs kregen. In de verdediging van hun
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beurs, tegen wie , dan ook, waren ze onmiddellijk
een, al wend het 'ook 'n verdediging in serviele
kruiperigheid. 'n Oogenblik viel er 'n: drukkende
stilte na het opgewonden betoog, als .durfd'e Been
van :drieen met z'n verzet voor den dag komen.
Doch eindelijk zei Wijnand, zich op 't hoofd
krabbend :
„'t Is allemaal goed en wel, maar... e... zie-de
•••'t kost maar te veul. 't Kost maar te veul...
'Fijn, 'k zal de begrooting nog 'ns nazien..."
schoof hij z'n tegenkanting op de lange baan.
Kapelaan Laakman had z'n forsche gestalte
uit den zetel geheven.
„Dat doe maar 'ns," spoorde hij opgewekt
aan, alsof hij niets van den tegenzin der Laryssens gemerkt had.
„Nog niet 'n taske?" noodde Lucia tot blijven.
„Ik heb ,om twaalf uur catechismus, ik moet
gaan."
De zachte, blanke hand van den geestelijke
ging groetend rond en, terwijl 'hij de eeltige
knuist van den kerkmeester drukte:
„'t Patronaat komt er. Gij teekent boven aan
de lijst en wordt onze penningmeester."
Gevolgd door Lucia vertrok hij met 'n daverenden, zelf-bewusten lach, waarvan , de galm
natrilde in de ooren der achterblijvers.
Wijnand was niet meer gaan zitten , z!n gezicht, waarop z'n innerlijke misnoegdheid vocht
met den eeuwigen glimlach, , dien de natuur er
op gestempeld had, kreeg 'n tobbende uitdrukking van stumperigheid. Geld, geld... 't was om
den bliksem altijd om geld te doen bij kapelaan
Laakman, alsof ze 't bij hoopen hadden liggen...
En al die nieuwigheden, werkliedenbond, Patro-
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naatsgebouw... vroeger kwamen ze er zonder
al die fraaiigheid ook wel...
Met 'n nijdig geduw stopte hij de gele enveloppe met de begrooting in z'n binnenzak. Z'n
vingertoppen betastten daarbij den brief van
den zakenvrind, die hem naar Antwerpen inviteerde. 'n Oogenblik flitste het door z'n denken,
dat hij z'n zusters nog niet over die reis had
ingelicht ; maar hij vond die gelegenheid niet
gunstig meer ; 't plezier in z'n uitstapje was
zelfs in de verdrukking igeraakt. Hij kon alleen
nog maar denken aan , de doordrijverij van den
kapelaan en zinnen op de manier, hoe hij met
goed fatsoen en ondanks z'n kerkmeesterschap,
het plan verijdelen of althans z'n portemonnaie
dicht houden kon. Hij .knoopte driftig z'n jas
dicht, gaf 'n klap op den borstzak, waar de
ergernis-gevende begrooting rustte op den brief,
die hem zulke lustige perspectieven had geopend
en stapte terug naar de looierij met loomzwaaiende beenen.
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