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Dasz der Menschenkopf Ideale zu konstruiren vermag,
ist sicherlich ein schatzbares Geschenk der Natur, aber
auch ein Geschenk, das viel Wirrsal angerichtet hat, das
zur Entwicklung seiner Schiltzbarkeit noch erst der klaren
Erkenntnisz bedarf, wie die Ideale aus Wirklichem Material
konstruirt werden. Ohne diese Kenntnisz wird es dem
Menschengescblecht nicht gelingen, sein ideates Vermligen
sachgemisz zu verwenden.
Insofern es ein Denkgesetz ist, dasz wir uns mittilst
des Gedankens ein maglichst treffliches Bild von den
Dingen machen, miissen wir uns auch vom Denkgesetz
belehren lassen, wie alle Dinge, Prozesse and Vorgange
ohne Ausnahme, keine Dinge sind, sondern der Farbe
jener Seide gleichen, die, obschon sie sich selbst gleich
oder einerlei bleibt, dennoch sehr ungleich in den verschiedensten Schattirungen schillert.
J. DIETZGEN.

I.

DE AANTOCHT.
PETRUS CORDATUS.
Grootmoedig hart en sterke waterlaarzen
Verdappren wij de moegeworden pas I
't Bezwarelijke lot heeft ons een schaarsche
Maar goddelijke dagtaak opgelegd, —
Zij zij volvoerd 1 zij zij weldra begonnen !
Zoodra de eerste stadsstraat is bereikt.
Mijn groote geestkracht heeft het al gewonnen, —
't Is nog maar zaak dat dit tot waarheid worth,
Dat wij de stumpers uit hun bedden wekken,
Dat wij hun hart bestormen en met paard
En os en zweep de blanke ploegschaar trekken
Door 't brake akkerland van hunne ziel ! —
Het regent weer, — de hemel schijnt mijn droomen
Niet welgezind, — de leeuwrik valt in 't gras, -0 God! mijn hart gelijkt uw pruimeboomen,
Die deze zwarte eindelooze weg
Van kolengruis als dunne treurcypressen
Versieren I — ai ! mijn voeten zuigen door
Dit zwarte sop als om hun Borst te lesschen
Aan 't wee van deze halfverdronken weerid ! —
Komaan mijn ziel! een task staat u te wachten
Grooter dan David, — — ach ! de dwaze mensch
Heeft de afstand van de dappere gedachte
Tot de eigenlijke daad te groat gesteld:
In wezen is 't niet anders dan 't verzetten
Van de eene voet na de ander, -- doch 't is waar:

Den zwakken mensch Belden die zwakke wetten
Wat deed hij nu al zonder paal en perk,
Met zoo'n loszinnig hart! — voor Ons bewegen
Gedachte en daad tot dene harmonie,
En zij zijn den!
— — — — — En altijd maar die regen! —
Hei I joodje ! zeg, is dit de weg naar stad?
HET JOODJE.
Joodje! joodje! — Ben 'k kleiner uitgevallen
Dan uw grootmogende parmantigheid?
Ja 'k loop waarachtig hier nog voor de malle,
'k Heb al genoeg naar mijn oud hoofd gehad!
PETRUS CORDATUS.
De wereld lijkt op deze jood: — het kwade
Zoekt ze altijd op! — 1k vroeg de weg naar stad.
HET JOODJE.
De weg naar stad? die kan je makklijk raden,
Die 's hier en daar en daar — 't gaat allemaal
Naar stad, — kijk naar ons-lieve-heer daarboven: —
Zie je die schoorsteenpijp? — zie je die rook ? —
Nou als je op die pijp je gat laat stoven
Zie je de stad ! die gekheid kost je niks !
In ernst : volg maar de rook, — maar zeg 't is slechte
Negotie daar! ze zijn er al bediend!
Of wat woudt uwes doen? —
PETRUS CORDATUS.
Ik ga er vechten!
HET JOODJE.
Vechten I vechten ? met wie? — met wat ? — waarom?
Vechten? — God mag mijn oud gebeente kraken,
Dat doen ze er niet I
PETRUS CORDATUS.
Ik zeg dat doen zei er wel 1
En overall Had gij dan nooit to maken
Met de oorlog die op garde worth gevoerd!

Gij oude vent! van kruitdamp zijn uw oogen
Toch blind! uw ooren zijn toch doof van al
't Lawaai! Uw rug is immers kromgebogen,
Gij zelf draagt toch uw marskraam in de strijd
Als een kanon I — Daar ginder wordt gevochten !
Zie op ! — ziet gij die rook ? — die gaat naar stad ! —
Dat is de zwarte adem der gedrochten
Van uw verwoede strijd, — van onze strijd, —
Mijn eigen strijd f — mijn heerlijke victorie 1
Dus dit 's de weg naar stady —
HET JOODJE.
Gij hebt gelijk I
Gij strijkt over mijn rimplig hart ! — goddorie
Gij hebt gelijk, mijn groene rug is krom ! —
Mijn hoed is door! — het waar' niet overbodig
Zoo gij wat zalt voor mijne voeten had ! — —
Maar jongeling zoo'n strijd heeft wapens noodig ! —
Kies uit mijn hart ! mijn al to voile kraam !
Uw edelachtbaarheid daar 's van uw gading : —
Kijk hier een fijne kam ! die vangt ze goed I
Die haalt je met een schep de heele lading,
Zoo'n wapentuig heeft elke heilsoldaat I —
Zie jongeling hier hebt gij blauwe glazen,
Dat is mijn laatste kostelijke brill
Als jij de wereld nou voor een Jan-Klazen
Aanziet en alles lijkt je bont en blauw —
Dan zet je hem op je neus : het blauw houdt je over,
En 't operatieveld kan je bezien i
Hier jongeling hebt gij een twin- of tooverOf bolle spiegel ! — dat 's niet voor de pronk :
Een vechtapostel, elke man in bonis,
Heeft zoo iets noodig, anders sliep hij niet,
Of droomde van zich zelf als van Adonis, —
Die zet je 's avonds op je nachttoilet 1 —
Hier jongeling hebt gij een wit papieren
Extrakt van 's levens zwarte strijd ! dat is
Nog nooit vertoond : — dat vouw je zoo in vieren,
En zoo — en zoo — dan is 't een steek voor een

Napoleon! — die heb je op te zetten,
Dan doe je je oogen dicht — en klaar is kees!
Nou doe ik zoo, — nou moet je daar op letten
Voor 't peper- en zoutvat, — zie je, het zout
Om op de staart van vogeltjes te strooien,
De peper is voor 'n anderman z'n neus 1
Nou doe ik zoo, — kijk bier! daar heb 'k 'n mooie
Suikerpot! daar heb je iedre bittre pil
En elke zure druif maar in te doopen,
Dan wordt ze een arebei ! — Daar heb je een schuit,
Een oorlogsboot! die loopt wel honderd knoopen
En neemt de heele mooie santekraam
Voor niks aan boord! die zal 'k te water laten!
Nou stoomt ze op de sloot, — die sloot gaat ook
Naar stall, — kijk kijk! houdt u hem in de gaten? —
Hier jongeling —
PETRUS CORDATUS.
Oude schavuit! houd op
Om mij zoo hard in mijn gezicht te schreeuwen
Met lorrepijperij ! jij ouderwetsch
Produkt! verschijnsel uit de middeleeuwen,
Dat eigenlijk niet eens meer kon bestaan!
Jij voddenmand met akelige prullen!
Jij vieze vent! oud roest I — Dat is misschien
Hoovaardig ook nog op zijn grijze krullen
En kromme rug ! — zie naar mijn hoofd : — -als de
Gedachte en Naar last vergrijsde — ah ! grijzer
Zou 'k zijn dan gij ! — Oa heen! gij blinde mensch i
Gij kunt mij niet misdoen, — gij zijt niet wijzer,
Gij zijt
— — Waar zijt gij nu ? — 'k zie u niet meer ! —
De wind verguist een rookwolk naar beneden
En blaast ze tusschen ons — en in de rook
Is ook uw spookgestalte weggegleden ! — —
Ziezoo, die oude gek komt niet weerom,
Die neemt de vlucht en is voorgoed geslagen! —
Al verder ! immer voort ! wij kennen niet
De weeke rust -- wij kennen niet versagen!

Daar ligt de stad 1 Onder de natte lucht
Gaan plots haar nare vergezichten open
Van rook en steen en achterbaksche buurt.
Waar is de belt? waar zijn mijn vuilnishoopen,
De nieuwe wallen van de nieuwe stad ! —
Ha ha ! daar rijst mijn bosch van stee p en masten
Uit allerlei ellende in de lucht!
Ha zie ! als Lange rafelige kwasten
Hangt op de wind aan elke pijp de rook
Over de stad I — Dat zijn hun donkre geese's !
Die dalen uit de lucht als een symbool ! —
Een is genoeg voor honderd van die ezels I
Wacht maar, — staat pal — bereidt u voor — ik kom i
Opent het moedig oorlogsveld — wij stormen —
Wij naderen — wij nemen alles in i —
Veroovren alle zwakke harte' en vormen
Ze elk als was tot eene teedre bloem ! —
Betoom uw vaart mijn hart en houd uw tranen
Ditmaal nog in ! — — Daar werkt een maagre man, —
Het paard trekt met zijn fladderende manen
De ploeg door 't land, — vlak langs de blinde muur
Van de fabriek, — die stakkert loopt ten slotte
Immers zijn hoofd kapot! die harde muur
Ziet op hem neer, die wil hem nog bespotten, —
Hei I goede vriend I is dit de weg naar stad? —

DE BOER.
De weg naar stad ? — die kan je moeilijk missen ! —
Zie je die rook? — die rook die gaat naar stad, —
Recht uit mijnheer i je kan je niet vergissen.
PETRUS CORDATUS.
Jawel, jawel, — hei ! goede vriend ! wat heb
je daar op 't land ? verbouw je biet en uitjes
Zoo dicht bij stad?, dat 's zeker slechte grond !
DE BOER.
Wat 'k heb mijnheer — dat 's boerekool met spruitjes,
En dat 's genoeg i
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PETRUS CORDATUS.
Genoeg? — maar mensch i
DE BOER.
Nee, zoo
Is 't goed!
PETRUS CORDATUS.
Zoo goed ? — — Wat krijg je voor die knollen!
Zoo goed ? kijk naar je meesters vette grond!
Kijk over 't land ! kijk over de propvolle
Gemeste wereldbal ! — Heb jij dan fruit
En biefstuk? — nee ! goed is het niet op aarde!
DE BOER.
Nee, zoo is 't goed!
PETRUS CORDATUS.
Sta op! Bestijg je paard!
En neem je ploeg! — volg mij! en leer de waarde
Begrijpen van een mensch!
DE BOER.
Nee, zoo is 't goed!
PETRUS CORDATUS.
Stom ras! Je bent niet wijs! maar boerelummel
Zie op! zie je die rook? — zie je die muur?
Die muur die leeft, beloert jou, stomme pummel!
Die blinde muur die ziet jou altijd aan ! —
Zijn stee pen zweeten, — kijk ! hij wordt al vetter!
En eindlijk zet hij uit — — en drukt je kool
En boerehoofd en beenderen to pletter! --Die muur
— — — Hei ! goede vriend ! waar ben je nu!
Ik zie je niet! — de rook slaat in mijn oogen,
En in de regen en de natte wind
Blijf ik alleen. — De vogel is gevlogen.
Lafhartig mensch! Stik in je knollentuin !
Zak weg onder je zanderige kluiten!

Drijf heen naar 't onvermijdelijke eind!
Zoo'n boerekinkel en al zijn kornuiten,
't Is alles ijdelheid! — Geduld mijn hart!
't Is groat om met het kleine te beginnen :
Wij lieten een kleinood in deze ziel,
Ons licht komt ook die boereborst eens binnen, —
Gaan wij plechtstatig voort! — Ilc mis de belt,
1k mis de vuilnishoop, het somber teeken
Dat onze tocht haar donker Joel bereikt,
De stad genaakt, — zij mogen niet ontbreken
Mijn feestguirlanden van geschilde prei,
Mijn piramides van gebroken potten,
Mijn eerepoort van rook en vette damp!
Waar ligt het land van de afval dan te rotten ?
Wat zou een intocht wezen zonder u! —
Aha! een roeste ijzren pot ligt ginder
In 't zwartgetrapte gras! — de bodem is
Versleten en de droefgestemde vinder
Ziet er niets in dan 't eigen treurig beeld.
Waar heeft die pot al over 't vuur gehangen ? —
Wat varier vulde haar, — wat arme vrouw
Schudde haar op, — wat kinderlijk verlangen
Hurkte om die pot en prikte de inhoud leeg,
Al was het paardevleesch, al waren 't boonen
Met mosterdsaus ! — Zoo vliegt uit deze pot
De geest omhoog, — zij ziet de menschen wonen,
Zij hoort de harten slaan! — en ginder ligt
Een Witte kelk — gebarsten en gebroken, —
Een ideaal — een zuiver hart, dat al
In scherven viel nog voor het was ontloken,
Een afgeslagen bloem — ach ! die vergeefs
De bitterheid van 't leven zocht te weren! —
Zie toe ! niets is te groot — zij nimmer lets
Te klein om er het leven uit te leeren : —
Dit was een pot — — dit was een waterpot!
Het zij genoeg! — — Maar zie daar voor ons opent
Het dor verschiet zich en het voorgebergt
Van de aschbelt staart ons aan. Dicht opeenhoopend
Kruipen er donkre wezens door de mest,
En op de zachte korst, tusschen de slierten
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Van vuile schille' en 't kleverige goed,
Wriemelt en krielt het grauwe ongedierte, —
Dat's in zichzelf een stad — een staat — een weerld
Van treurigheid ! Maar kijk me daar! — daarboven
Op 'n berg van vuil staat een reusachtig wijf, —
Zij kijkt en grijnst als om een lijk te rooven,
Zij wacht de wagen af, — daar komt de kar!
Hij nadert waggelend, als 'n weltevreden
Langzame luis, de buik gaat open en —
Daar roll de rotte vullis naar beneden !
Zij duikt ze na, — zij wroetelt in de hoop, —
Zij komt weer op: — zij heeft twee lauwerkransen,
Zij zwaait een koekepan, — zij hangt ze om
Haar hook'. — de oude karreman gaat dansen, —
Zij danst met hem! — — dat is een sabbatdans!
Hallo! hallo! kom af! — De wind is tegen, —
Zij hoort me niet, het is te ver, — de rook
Waait om haar heen, en in de bleeke regen
Verdwijnt het grijze wijf. — Jammer! jammer!
Er was daar veel te doen ! Zij gaat verloren, —
Misschien heeft zij mijn noodkreet nog gehoord. —
Doch zie ! opnieuw een oorlogsveld geboren!
Voorwaar ons hart vindt werk en volgt zijn spreuk:
Doe wel en kijk niet om ! — zie, vrouwen rapen
De vuilnis uit elkaar, wij hadden ze
Daar net al in het oog — neen het zijn schapen,
Zij Brazen aan de bouwval van een huffs,
Een klein bleekveldje, 'n herder staat te rooken,
Een oude bond draaft alles bij elkaar.
Die oude man herinnert me aan de sproken
Uit mijne grijze kindertijd, — wat grootsch
Kontrast: — het liefelijke — 't argelooze
Weidt aan de randen van de groote stad,
Het goede graast aan de afgrond van het booze ! —
Als deze ga ook ik ten oorlog op
Met aan mijn voile borst een weeke kudde
Van lammeren ! — Die man is oud — zie hem
Als 'n grimmig beest zijn grauwe manen schudden,
Dit is een groote man ! — dit is een held ! —
Dit's een hero ! — dit, dit ben ik : de herder
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Bij 't zwervend en gedachtelooze hart!
Dit, dit — — ontwaken wij, en gaan wij verder
Op 't oorlogspad. — Hei! oude man! — is dit
De weg naar stad?
DE HERDER.
Volg jij de rook maar jonker!
Die gaat naar stad.
PETRUS CORDATUS.
1k ben geen jonker loch
Uw broeder man, al tast ik niet in donker,
Als gij. Ook ik drijf zulk een kudde voor
mij uit, maar 'k jaag haar op de lichte wegen
Die naar het zonnig hooggebergte van
Uw schoone toekomst gaan! -DE HERDER.
Ja ja, de regen
Doet scha!
PETRUS CORDATUS.
De man is doof, — — hei ! goede man!
Versta mij wel i — koest hond ! — zie toe: — daar waaien
De wolken rook — die gaan naar stad, die doen
De raders van de heele wereld draaien —
Die hebben jou voor 't eind tot 'n schapenstaf
Gebracht — koest hond ! — welnu ! zooals de straten
Met rook en asch —
DE HERDER.
Ja ja, die pijp is goed! —
PETRUS CORDATUS.
De man is doof, — ik moet wat harder praten : —
Maar oude man luister nou toch ! — ziet gij
Die rook? Welnu zij neemt uw kinders mede,
Zij neemt uw hart — uw hoop — toe hond schei uit! —
Zij rolt de hel van boven naar beneden
En maakt u levend dood ! — welnu — welnu !
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DE HERDER.
Ja jonker ja, 'k moet voor de schapen zorgen,
Dat had de meester voor mij weggelegd, —
Ja ja, 't is een geluk zoo goed geborgen
Met de oude dag! 't is goed zoo jonker — ach
Mijn pijp gaat uit! —
PETRUS CORDATUS.
Dit hart moet opgebroken !
Wanhopig mensch ! — zie toe ! — koest hond dan toch ! —
Kijk nou! ziet gij die schoorsteenpijp daar rooken?
Welnu dat is een andre pijp — dat is
Uw meesters pijp ! — die blies ten eigen bate
De rook in uwe saamgelezen korf!
Bijtijds nam hij uw voile honigraten !
Bijtijds deed hij de korf weer op uw hoofd ! —
Toe oude, denk eens goed — was dat geen dwaze
Meester, was dat geen kwade pijp ?
DE HERDER.
ja ja,
De meester heeft toen in de pijp geblazenf
Hij heeft het goed gemaakt, — ja ik begrijp
De jonker — 'k had je er al op aangekeken —
Een neefje van de baas ! — —
PETRUS CORDATUS.
Verdomd ! je baas
Mag stikken ! — kalm mijn hart, en harder spreken : —
Toe goede man! — koest hohd! — ziet gij die rook?
Hou op! die hond wil in mijn beenen bijten!
Hou op ! schei uit ! — — genoeg : — hier is de plicht
Gedaan, — hier heb ik mij niets te verwijten,
Genoeg 1 met de elementen vecht men niet! —
..........

Wel is het zwaar de aarde te bekeeren!
Wel is 't een donker pad waarlangs ik al
Die domme menschen 't paradijs moet leeren !
Donker als deze zwarte weg, met aan
De eene kant een schutting zwarte planken,
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En aan de andre een stekelige haag,
Een droge sloot met allerhande stanken, —
En ach — ach kijk ! mijn levensbeeld voltooit
Haar sombre zin : — hier is het treurig einde —
Ja doodenakker, 'k voel mij u nabij !
Maar neen — dit is 't begin — ik moet nog heinde
En ver voor ons de goede dood verlost !
Wij moeten door, al staat de dood te wenken,
Helaas ! — Doch neen, rusten wij hier, verman
U, moedig hart! treed binnen en gedenken
Wij 'n oogenblik de dood. — Wat is het sfil,
Hier is Been levend mensch ! — Hier kan ik zitten,
Onder die treurcypres, en peinzen, en
Misschien ook schreien — hoor i is dat het spitten
Van doodgravers? — neen 't is een vogeltje.
Hoor hoe de bulderende winden loeien
Door het geboomt — hei, wie gooit daar ! — wat 's dat ! —
Bloemen ? — 't is waar — mijn treurwilg staat te bloeien I
't Is waar, 't is waar — de zomer is in 't land ! —
Niet in mijn hart! neen in mijn heete boezem
Is 't winter totdat elke treurwilg zoo
Te bloeien staat, — doch vlechten wij die bloesem
Ons tot een lauwerkrans en treden wij
Aldus getooid de wereld weder binnen —
Of — drogen wij ze in 't gedachtenboek,
Het teeken dat ons aanwijst waar wij winnen,
Het teeken van de strijd, veroverd op
De vijanden — gedroogde oorlogslauwer !
Hier zijn wij weer aan 't pad. Scheppen wij moed
Met nieuwe teugen, — hoor mijn hart gaat gauwer
En klopt — zoo schraapt een oorlogspaard de grond
En stampt de harde heirweg —

HET KIND.
Dag meneertje I

PETRUS CORDATUS.
Wie roept! Wat is 't? — Gij arme vrouw of man
Of wie ge ook zijt, roept gij mij aan om hulp ? bezeert je
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Dit leven? 'k bind uw open wonden dicht, —
Deel mij uw leed — deel mij uw tranen mede!
HET KIND.
Meneertje!
PETRUS CORDATUS.
1k zie u niet — waar zijt gij dan? —
HET KIND.
Hier boven!
PETRUS CORDATUS.
Ah lief kind ! 'k zocht u beneden
Op de aard, niet in de hooge lucht! — al is
Uw hemel zwart, uw hoofd steekt als een engel
Er uit, — gij hangt daar als een Spaansche kers
Van melk en bloed, — — zeg mij eens blonde bengel :
Werkt vader daar in stall op de fabriek? —
Is vader rijk? —
HET KIND.
Meneertje, ik ben jarig!
PETRUS CORDATUS.
Jarig mijn kind ? en lacht gij om het feit
Van de ouderdom ! Gij maakt mijn hart meewarig
Met die nafeve lath! — — maar zeg mij kind,
Is vader thuis?
HET KIND.
Nee vader is aan 't werken i
PETRUS CORDATUS.
Ja ja mijn kind, dat zijn wij allemaal ! —
Helaas, dat zal je vroeg genoeg wel merken:
Het gretig leven haalt je gauw achter
Dat venstertje vandaan ! — mijn kind het leven
Is --
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HET KIND.
Dag meneertje !
PETRUS CORDATUS.
In 's hemels naam mijn kind,
Ga nu niet daadlijk weg! — blijf daar nog even
En luister naar een sprookje, een —
HET KIND.
Wat zeg
Je toch meneertje ?
PETRUS CORDATUS.
Een sprookje kind, een aardig —
Of eiglijk vreeslijk sprookje, — hoor mijn kind : —
Daar was eens op de weerld een heel boosaardig
Wezen, — loch nee, begin ik zoo : — ziet gij
Die rook mijn kind ? — die gaat naar stad, — en deze
Pikzwarte weg? — die gaat naar stad toe, —
HET KIND.
Nee
Meneertje, dat 's niet waar !
PETRUS CORDATUS.
Dat moet zoo wezen
Mijn kind, dat heeft men mij reeds meer dan eens
Gezegd, — hoor nu mijn kind : — een heel nieuwsgierig
Klein meisje dwaalde eens langs deze weg
Naar stad, — daar was het niet heel erg pleizierig :
De menschen die —
HET KIND.
Nee maar meneertje 't is
Niet waar! — die weg gaat heelemaal naar buiten I
PETRUS CORDATUS.
Ben ik dan niet terecht ! — hoe kan dat dan ?
ZOO was de weg, — — dan hebben die schavuiten
Mij in de war gestuurd ! — wacht -- nee — nee toch,
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't Is waar, ik ben rondom de stall getrokken : —
Daar woe! de rook erheen — — hier waait hij er
Vandaan ! Zoo is 't, zoo trekt een onverschrokken
Veldheer eerst het gevarelijke front
Voorzichtig om — tot hij zijn vlag kan planten
Midden in 's vijands kamp! — Mijn kind hier schuilt
Een les voor u: — de wereld heeft twee kanten —
Een voor- en achtervlak, een boven en
Een onder, — buiten staand, ziet gij de eene
Of de andre kant — maar binnenin daar ziet
Gij alle kanten, — kind! — zij is verdwenen! —
De rook valt neer, — — zoo gaat een vlammetje
Weg door de schoorsteenpijp in rook en regen ! —
Mijn hals is stijf — Atlas, ik voel met u
De pijn! — Vooruit! al verder langs de wegen
Mijn wandelstaf!
De richting is nu goed.
Hier bonkt en hamert het lawaai, hier schuimen
De spuitfonteinen van het leven op,
Hier ploft de heete stoom met witte pluimen
Uit gaten in de grond, uit reten van
De muur. Uit elleke verscholen koker
Grijnst mij de barre vijand tegemoet.
1k ruik hem al ! — Daar ginder staat een stoker
Voor 't vuur, — hij wordt geroosterd — kijk, de klep
Gaat dicht — — to ver! ik kan hem niet bereiken ! —
Hier sta ik stevig vast! Zoo, — hiervandaan
Kan ik de heele buitenstad bestrijken.
Hier vind ik dus het strijdperk openstaan,
Hier is mijn doel, dit zijn mijn elementen!
Ontplooi u hier mijn hart, mijn toeverlaat!
Wat nu! — de bittre spot van kermistenten
Tusschen geharnaste fabrieken in !
Mijn kinderen, verdraagt gij zulke grappen?
Of staat dat enkel voor uw arme kroost
Daar zoo? Zij breken op, de dunne lappen,
De muren van de kramen, zijn al weg, —
Mijn kinderen, zoo stort het blind gesteente
Van 't leven neer voor hem die helder ziet,
Voor hem die dringt tot merreg en gebeente.
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Voorwaar, voorwaar ik hoef niet ver te gaan :
Dit is het evenbeeld van deze aarde —
Ziedaar 't geraamte van de wereldbol!
Mijn kinderen ! dit zijn uw hobbelpaarden
Waarop gij door de ronde wereld rijdt, —
De stoutste beklimt geelgekrulde leeuwen,
De zwakste een schommelboot, — hier stond de kraam
Van zoete koek, — hier stond de man te schreeuwen,
Wie 't hardst Jan-Klazen op zijn bochel sloeg, —
Daar hangt het schuitje om u te verheffen
Boven de aard . — ging de een omhoog, dan ging
De ander neer, — — kindren kunt gij beseffen
Wat deze kermistent —

DE ARBEIDERS.
Kijk hij i kijk MO

PETRUS CORDATUS.
Wie roept? — zij komen als van God gezonden I
Hier vangt dus de optocht van de arbeid aan,
Hier heb ik dus de goede weg gevonden !
Dit zijn de strijders voor mijn nieuwe weerld,
Dit zijn mijn arme afgejaagde slaven,
Dit zijn —

DE ARBEIDERS.
Kijk hij !

PETRUS CORDATUS.
Hier is wat groots te doen —
Grijp naar hun hart! — Mijn kinderen, mijn brave
Gezellen! zeg me is dit de weg naar stad?
EEN ARBEIDER.
Hoor me zoo'n snothannes I ben je bezopen !
EEN ANDER.
Hei Pietje heb je 't in je krakepit!

2
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EEN ANDER.
De stad ligt voor je kont! doe je oogen open!
EEN ANDER.
Mane!
PETRUS CORDATUS.
Gij doet mij pijn, — 'k vraag niet de weg
Naar stad — nee 'k wil tot u! — ja kameraden
Aan uw vereelte harten klop ik aan i
Ja 'k kom tot uwe harten, zwaar beladen
Met ketenen, — ja 'k ruk ze los — ze zijn
Nog zwart van rook — welnu, daarboven strijken
De wolken rook I — die gaan naar stad --

EEN ARBEIDER.
Hoor me
Dat kreng es an ! — Janus kom 's hier — kom 's kijken!
Zoo'n varkensblaas!

EEN ANDER.
Een mooie jongen he!

EEN ANDER.
Een fijne hoot-1
EEN ANDER.
Zeg hebt u ook sigaren?
Ha ha!
EEN ANDER.
Ben je belazerd 1 laat hem gaan!
PETRUS CORDATUS.
Beroerde kerels !
EEN ARBEIDER.
God zal me bewaren,

- 19 Wat zegt ie nou? hebt u het tegen mij I
Woudt uwes wat? —
PETRUS CORDATUS.
'k Heb niets met u te maken !
EEN ARBEIDER.
0 zoo, ik dacht ook al! — moet uwes hier
Voorbij?
EEN ANDER.
Zeg jij ! pas op je eigen zaken!
EEN ANDER.
Die heeft ie in i'n zak! Gaat u maar door,
Gaat uwes gang, — hei! uit de weg! hei heeren!
Heeren! Daar komt zijn excellentie an!
EEN ANDER.
Verexcuseerl
PETRUS CORDATUS.
'k Verzoek u te passeeren !
EEN ARBEIDER.
Geneer je niet Jeannetje 1
EEN ANDER.
Heii pas op!
Verliest u daar niet wat?
EEN ANDER.
Hij kijkt! — Hei kale! —
PETRUS CORDATUS.
• ■• ■■••

..........

■■•

Verdomde schobbejakken! stom gebroed i
Beroerd gespuis i de duvet zal ze haler'!
Beroerde kerels!
Zoo, hier ben 'k alleen!
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Ha ik moet lachen ! lachen ! — nee 'k moet schreien !
Hier achterafl — hier op die naakte steen !
Hier in de open lucht 1 onder die rijen
Van druppelende boomen ! -- Ach ! dit was
De weg arm hart, waar gij hebt aangebonden, —
Hier in 't natte vertrapte platte gras
Keer 'k snikkend weer ! — Ha 1 't lot bespot mijn wonden:
Aan de eene kant een vuile witte geit —
Aan de andre staat een gans mij aan te starer' I
Stomme wereld I waar 's uw rechtvaardigheid ! —
Beroerde beesten! vort!
Nee, nee, laat varen
Uw morn mijn hart! Ben ik niet hun gelijk?
Kwam 'k niet blank als die arme geit en even
Goedaardig als die gans? — Wees stil! wijk! wijk!
Krijgzuchtig hart! uw werk is nu : — vergeven ! —
Ik had het goed bedoeld! — kwam 'k dan niet aan
Zooals een toekomstdroom ! een beter wezen 1 —
Vergeef mijn hart — dat 's grooter dan verslaan! —
Die zwakken ! Ach ! zij zullen wel genezen!
Ik dacht het wel, had 'k niet mijzelf gezegd : —
„Uw taak is zwaar 1 Hier heeft men helden noodle'
Het is volbracht! Het zaad is neergelegd
In menig rauwe ziel, — 't is overbodig
Hier verder stil te staan, — wij tellen niet
De wonden van dit hart — goddank! wij tellen
Geen zegepraal ! — Onnoozle dieren ! ziet
Die rook ! die gaat naar stad ! — mij vergezellen
Die wolken kronklend naar de strijd — de buit! —
Ik voel de tranen naar mijn oogen zwellen —
Al voort! al verder dapper hart! — vooruit!

II.

DE INTOCHT.
PETRUS CORDATUS.
Ga voor, ga voor mijn zon, mijn jong heraut!
Ga naar de stad, en kondig mijn toernooien
Op al uw koopren strijdtrompetters aan I
Treed uit uw perk, en strijk de laatste plooien
Van mijne schoone hemeltenten glad !
Zeg dat ik kom, laat alle straten ruimen
Mijn wapenknaap, en gesp mijn blank rapier
En poets mijn paard, zet de vergulde pluimen
Op mijn kuras — ah ! zie de lucht klaart op,
De vriendelijke hemel straalt mij tegen,
Verlicht de weg, versterkt mijn dapper hart
En vaagt de vlakte schoon ! dit is de zege,
Dit is het spiegelbeeld van mijne strijd : —
Daar gaat mijn troep van zilvren bajonetten
De vijand achterna ! daarginder, van
Die groote opgeblazen berg, beletten
Mijn batterijen hun de Jaffe vlucht!
Kijk, kijk dat kruit in dikke wolken zwerven
Over mijn oorlogsveld! daar verderop
Draven de laatsten weg, — de rijen sterven,
Lossen zich Wend op! ik blaas ze weg,
Zij liggen al omver, hun Witte pruiken
Vallen, — hun gladde schedels komen bloot —
Ik kom ! en daar — en daar — en daar ontluiken
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De blauwe vlaggen van mijn overmacht!
Pas op dan toch! — wij zijn er al! — wij stormen,
Wij planten 't zegevierend vaandel op
Die steile witte top en een enorme — — —
Hier glijdt een schaduw in mijn ziel, — terug!
Terug mijn hart! ontwaak! — — — —
Helaas wie staarde
Niet met een lack en traan de hemel in ! —
Keeren wij weder tot de plompe aarde. —
Hij is de ware held, die 't onderscheid
Van zijn verbeelding en de naakte rede
Kent en aanvaardt ! — En toch — en toch — is het
Verschil zoo groot? — heb ik dan niet gestreden
In 't veld van fantasie? heb 'k niet gedacht —
Gedurfd — gedaan — niet eerelijk gewonnen!
Tellen de tranen van een Broom voor niets? —
Welaan het zij dan zoo, — op nieuw begonnen,
Van voren aan! — is 't eenmaal niet genoeg,
Dan weer: — tweemaal heeft elke held te leven!
De hemel glimlacht weer — zegent haar kind. —
Is dit de werklijkheid van mijn verheven
Gevecht? is dit de stad — die leege straat,
Die Lange blinde muur? — Kom voort, wij dringen
Al verder door! — Het schijnt hier stil te zijn.
Ik zie geen mensch, geen afgeleefde dingen
Doen denken aan de heete levensstrijd.
Hier wordt het breed, dit lijkt een zeer voorname
Mooi-geplaveide straat. Geen sterveling
Schijnt hier te zijn ! — aha ! daar gaat een dame —
Een mooie vrouw! een rijke vrouw! die heeft
Een rijke man, slaapt in een rijke woning
Die vrouw heeft veel te veel! — Voorzichtig aan —
Met takt! — met takt!
Mevrouw ik vraag verschooning,
Weet u wellicht de weg naar deze stad? —
'k Bedoel de weg in stad — dat is te zeggen,
De weg door deze stad, — mevrouw ik vraag
U verschooning — 't is lastig uit te leggen
Zoo gauw — maar 'k zoek de weg, —
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HET HOERTJE.
De weg naar 't feest
Misschien mijnheer? ')
PETRUS CORDATUS.
Naar 't feest? ja dat zou kunnen —
Naar 't feest zegt u! — is hier een feest mevrouw?
HET HOERTJE.
Nou als 't u blieft! Ik wil u wel vergunnen
Mij daar te brengen. 0! het is heel mooi :
Er is muziek, er zijn kostuums, kanonnen,
Tentoongesteld, — en wijn mijnheer, — en — en
PETRUS CORDATUS.
0 zoo mevrouw, — vergeef mijn onbezonnen
Vragen, maar 'k zocht geen feest, en toch — en toch —
11c zoek een ander feest mevrouw, — hoe heeten
De straten hier, — woont u in deze straat? —
HET HOERTJE.
't Is hier dichtbij, — zoudt u dat willen weten
Mijnheer? — dit is de Bismarckstraat, ik woon
Wat verderop, — de rechterkant maar houden,
Vlak om de hock mijn vriend, u belt maar aan!
PETRUS CORDATUS.
U zegt? — o zoo mevrouw, — ik zal 't onthouden
Als 't noodig is. — Er is hier veel te doen
In deze stad — en juist voor u, voor vrouwen.
Ach 1 'k zocht een vrouwenhand — een vrouwenhart
Daartoe, — ik dank, ik dank u voor 't vertrouwen
Dat ge aan een vreemdling geeft! Ilc wist het wel :
Hier zou ik eindelijk toch iemand vinden
Die mij begreep, die met mij wilde gaan
In 't heet gevecht, mij vleugels aan zou binden ! —

1)
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Ja vrouw — ik zocht een hart — ik zocht een feest —
1k zocht een weg daarheen 1 — o! vele wegen —
HET HOERTJE.
Jawel je vraagt naar de bekende weg,
Maar beste vent, wees toch niet zoo verlegen!
Kom geef me een hand, — ziezoo de kennis is
Gemaakt, — en nou wat wijn — ai! niet zoo knijpen!
Jij kleine — kom nou mee naar de overkant! —
PETRUS CORDATUS.
Mevfouw! — juffrouw! — ik weiger te begrijpen! —
Gij hebt — gij wilt — gij zijt een vrouw! — een slet! —
HET HOERTJE.
Nou nou bedaar mijn schat! — wees nou verstandig,
En drink tenminste een fijne flesch met me, —
Dat wijnhuis daar is goed — daar zijn ze handig,
En zijn we op ons gemak —
PETRUS CORDATUS.
Houd stil ! houd op! —
Vrouw! weet gij wel dat gij mij hebt geslagen?
Dit was een slag in 't aangezicht ! een slag
In 't openstaand vizier! — mijn nederlagen,
Mijn overwinningen — zij zonken reeds
Als wrakken weg, — de haven was gevonden,
Een vaste ankerplaats, — ik steeg te paard —
Ik — ah ! gij vrouwen slaat de diepste wonden
In 't mannenhard
HET HOERTJE.
Maar vent wees nou toch niet
Zoo dwaas ! luister nou even, ga nou even
Mee naar de overkant!
PETRUS CORDATUS.
Oa vrouw! ga heen! —
Schaamt gij u niet over uw schandlijk Leven 1
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Schaamt gij u niet ! — Waar andren in het zweet
Huns aanschijns werken, daar — — gij dweilt de straten
En neemt al 't vuile als een bezem mee
Om eedle harten maar alleen te later' I
Waar anderen een hooggelegen doel,
Een ideaal, een paradijs najagen,
Daar — — ja moet zelfs ik niet, een ruw soldaat,
Mij schamen aan dit veile hart te vragen :
Waar ligt uw paradijs?
HET HOERTJE.
Nou mijnheer dan
Oa 'k heen !
PETRUS CORDATUS.
Gij gaat! — gij wilt mij nieteens hooren !
Juffrouw, gij hebt mij veel verdriet gedaan !
'k Heb 't altijd wel gevoeld : — ik was geboren
Door 'n vrouw, om door een vrouw eenmaal te zijn
Bedrogen ! — Meisje, ik kan u niet bekeeren —
Gij gaat ? — goed, ga! — Bedenk wat ik u heb
Gezegd 1 — — Kindje, ik wou je niet bezeeren, —
1k was misschien wat hard — ik ben daarin —
Ik ben in zulke dingen —
HET HOERTJE.
Laat je kennen,
Jij malle vent ! — ga nou maar mee, — ik wist
Het immers wel, — dat moet ook eerst wat wennen
Nietwaar, —
PETRUS CORDATUS.
Laat af! laat af! — die plaats doet pijn ! —
Vrouw 'k ben gewond! — 'k ben moe — moe van het strijden,
Maar sterk genoeg om vrouwen te weerstaan !
Gij zijt wel slecht, — gij zoudt mij nog verleiden !
Gij weet uw prooi te kiezen, als ze moe
Neerligt, — ga! zeg ik u, die Tangs de goten
Uw zielevoedsel zoekt, — gij zeemeermin
Die mannenharten wenkt, die zwakke booten, —
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En dat nog overdag! — en dat nog wel
Een vrouw!
— — — Zij gaat, — het is volbracht! de zege
Is weer aan mij. — Hier is althans een van
De twee gered ! Ik voel mij lichter wegen.
En toch, mijn hart voelt zwaar. 0 inderdaad!
Bij elke voetstap laat ik diepe merken
Van harde strijd, zelfs in een leege stad!
En toch — helaas I helaas zijn dit uw werken
Mijn weeke ziel, zulk een hardvochtigheid?
'k Heb in mijn droom een schooner strijd gestreden : —
Een vrouwenhart teruggestooten — ach,
Een vrouwenhand versmaad ! een kus vermeden, — —
Mij, mij viel vrouwenliefde niet ten deel! —
Hoeveel me in stilte minden en begeerden —
Dat weet ik niet, — zij zwegen, en ik heb
Slechts in een droom hun zucht gehoord! — 1k leerde
Het leven aanzien als een strijd, — heil! die,
Voor 't grootere van 's levens lauwertakken,
De kleine buit van vrouwenmin veracht: —
„Laat deze schotel gaan, dit 's spijs voor zwakken!"
Heb ik gezegd, — „dit is de toespijs voor
De kreuple dag, ik zal daar niet van eten !" —
En 'k deed mijn oogen dicht. En toch — en nu —
0! 't doet toch goed om zich bemind to weten, —
Althans, zoo niet bemind, dan toch begeerd —
Toch niet voorbijgezien — toch aangesproken ! —
Hier ging een vrouw, — ik heb Naar niet gezien,
1k ben voorbijgegaan, ben weggedoken,
'k Weet nauwlijks meer wat eiglijk is gebeurd,
En toch — — komaan mijn droomrig hart word wakker!
1k dwaal op 't oorlogsveld en zoek — maar vind
De vijand niet.
Hei jongen! koekebakker!
Is dit de weg naar 't feest?

DE JONGEN.
Het feest mijnheer?
Moet u naar 't feest? — bij wie moet u dan wezen?
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PETRUS CORDATUS.
Men sprak mij van een feest — en van nog meer,
Maar 't lieve kind heeft niet de weg gewezen, —
Is er dan meer dan een feest tegelijk?
DE JONGEN.
0 ja mijnheer: — er is een klein soireetje
Bij weduwe van Soes tot Zachte Room,
Mevrouw van Boterplas geeft een dineetje,
Dan is er bal bij dames Bloemeknop —
Ik moet met deze loos naar de IJzervreter.
Dat is een feest! Die kan het doen ziet u: —
Die krijgt een taart van anderhalve meter,
Vol arebeien en geslagen room
En dat om deze tijd! — en dan pasteitjes
Van kippeborst met truffeltjes erin,
En dan kompote met slaatjes en geleitjes,
En doperwtjes met fijne fricassee, —
Dan zijn er opgevulde biggepootjes,
En gelardeerde haas, — dan krijgt ie visch,
Een heele zaim, niet zoo aan kleine mootjes
Apart, maar in zijn heele lijf gekookt ! —
Ja, dat is duur ! dat kost hem twintig marken
Voor den persoon! — o ja, dan krijgt ie nog —
PETRUS CORDATUS.
Genoeg, genoeg! wat is dat voor een varken?
DE JONGEN.
Varken mijnheer? — dat 's onze beste klant,
Dat 's onze klant ! ik zou hem niet graag missen
Want daar wordt goed gefooid —
PETRUS CORDATUS.
Gefooid I — dus jij
Wil ook wel graag in troebel water visschen ?
Ah zoo ! zoo zoo ! jij houdt ze maar to vriend
Nietwaar, de rijke lui, — en dat voor fooien ! -bouwt ook op een koekebakkershart i —
Alweer een wond!
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DE JONGEN.
Nou u bent ook een mooie!
Ja 'k zou me zoo'n douceurtje laten gaan!
Verbeel je eens ! — daar haal ik nog een slaatje
Uit, Been kleintje ook, dat 's hoofdverdienste man I
Ja 'k ben de baas — ik zit niet aan het laatje!
Nou ik moet door, — ajuus!
PETRUS CORDATUS.
Hei jonge man!
Hei, hoor eens ! kom eens hier ! wacht nog eens even, —
Wat is dat dan voor een bijzonderheid,
Hoe komt die man zoo'n eetpartij te geven?
DE JONGEN.
Dat 's onze klant, de rijkste uit de stad :
Zijn vader deed in oude kachelpijpen,
Die kwam van onder opt — daar weet de zoon
Al niks meer van, dat kan je wel begrijpen, —
Nou als je ook de grootste gieterij
En dan nog mooie huizen hebt, — ze zeggen:
Zijn vrouw heeft gouden hemden aan er lig!
Maar dat ze stiekem gouden eieren leggen,
Dat 's waar! zeg daar maar Bonder op! Zij is,
Zeggen ze, een malle opgeblazen kikkert —
Ik heb haar nooit gezien, maar 't is een kreng!
Hem ken ik goed — hij is een goede dikkert,
En —
PETRUS CORDATUS.
Ha ! 'k ben dus op 't spoor ! — 't hol van de leeuw
Is dus dichtbij! — ik zal hem dus bereiken,
En 't knarsend oorlogspad is niet vergeefs
Gevolgd ! — vooruit ! wat sta je daar te kijken
Als Pietje Snot! vooruit, ik moet naar 't feest! —

DE JONGEN.
Jawel, 't is ginderop, bij die lantaren,
Ik wist toch niet dat u er wezen moest!
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Dan heb ik niks gezegd hoor, — god beware! — —
Wacht, even nog die doozen op mijn hoofd: —
Hupsa! ziezoo — ai ! hoort u daar niets kraken?
Daar zit wat moois in hoor I dat is wat fijns!
Maar 'k mag het onderweg niet openmaken,
Al zoudt u het nou zellef willen zien! —
Dus u is dan toch ook een van de gasten?
PETRUS CORDATUS.
Ik daar te gast! — te gast in 's vijands kamp I
Ja, met het zwaard op zij! 'n geharrenaste,
Een ongenoode gast!
DE JONGEN.
0 zoo, ik dacht
Ook al! — U doet toch zeker ook in ijzer?
PETRUS CORDATUS.
Zwijg dwaas ! — een vurig oorlogssmid „doet" niet
In jets!
DE JONGEN.
Dan bent u zeker onderwijzer?
PETRUS CORDATUS.
Zwijg jij malloot! — elk mensch moest meester zijn:
Meester voor zich — meester voor nageslachten —
Een herder voor de schapen — een —
DE JONGEN.
Mijnheer
We zijn er gauw, maar 'k moet hier even wachten, —
Dat doet zoo duvels zeer, die steenpuist in
Mijn nek, en dan mijn voet vol eksteroogen : —
1k heb er al een roomsoes opgelegd,
Mijn kameraad heeft er al op gespogen,
Maar 't gaat niet open en —
PETRUS CORDATUS.
Schaam jij je niet!
Een puist ! en dat is dan nog koekebakker!
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DE JONGEN.
0 God mijnheer vertel 't niet aan de baas!
Dan moet ik weg, —
PETRUS CORDATUS.
Weg? — weg? — ach arme stakker,
Gij hebt gelijk! — mijn hart heb medelij!
Jezus, de meester zelf, ging tot melaatschen,
En ik — ik zou verbleeken voor een puist! —
Mijn jongen, 'k kan uw puisten niet verplaatsen,
Maar 't komt waarschijnlijk van die malle doos:
Dat's ongezond, dat's slecht, zoo'n babelstoren
Boven dat kleine hoofd!
DE JONGEN.
Ja juist mijnheer,
Daar komt het van ! maar kwam 't de baas to hooren,
Dan moest ik weg — ai jee! wat doet dat zeer! — —
Ach toe mijnheer, zoudt u hem willen dragen?
Kijk het is daar, 't is bij de hoek — auw ! auw!
Wat doet dat zeer!
PETRUS CORDATUS.
Gij zoudt mij dat niet vragen
Mijn jongen, zoo gij wist met wien gij spraakt, —
Welaan, wijs mij de weg, — ik zal 't probeeren — —
Een doos met soezen op het hoofd waarvoor
De lauwer groeit !
DE JONGEN.
Pas op ! niet balanceeren
Mijnheer 1 mijnheer dat gaat niet, op uw hoofd, —
U zoudt de heele boel waarachtig breken I
Zoo als 't u blieft! — houd u hem voor uw buik,
Als u nou bei uw handen uit wilt steken,
Dan gaat ie goed, — zoo — zoo ! —
PETRUS CORDATUS.
Wat is dat zwaar ! —
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Daar zitten meer dan soezen in! daar — — donders
Wat zit daar in?
DE JONGEN.
Dat heb ik al gezegd
Mijnheer — dat's fijn ! dat is iets heel bijzonders 1
Maar 'k mag 't niet laten zien.
PETRUS CORDATUS.
Laat zien! laat zien I
Wat zit daar in? daar is iets niet in orde!
Daar zit een zonde in !
DE JONGEN.
Mijnheer, de baas
Die heeft gezegd: 't mag niet bekeken worden!
PETRUS CORDATUS.
Wat! is 't niet mooi dat ik die doozen draag! —
Als een kameel bier door de straten loopen!
Misschien beladen met de schande van
Een rijkaard die — vooruit ! vooruit ! doe open!
DE JONGEN.
Mijnheer de baas —
PETRUS CORDATUS.
Doe weg die baas ! bazen
Zijn slechte menschen i — wacht: moet ik hem zeggen
Dat jij een — — jonge man : open die doos!
DE JONGEN.
Nou kijk, — 't is niet zoo makklijk uit te leggen : —
Mijnheer, ziet u, die viert zijn zilvren feest —
Zijn bruiloft — en nou heeft hij ook het pootje,
Daarom kan hij nooit meer naar de fabriek, —
Nou wou zijn y olk meteen hem een kadootje —
Om zoo te zeggen een gedachtenis,
Een blijvend —
3
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PETRUS CORDATUS.
Ahl
DE JONGEN.
Nou zoudt u toch nooit raden
Wat of ze geven he! — nou krijgt ie me —
De heele gieterij in chocolade —
PETRUS CORDATUS.
Ah I
DE JONGIsl.
Bij 't diner! — wat zeg je daar nou van?
De meesterknecht heeft het model gegoten,
Maar wij hebben 't toch heelemaal gemaakt! — —
Nou 'k zal het laten zien — ja 't is een groote ! —
Pas op — pas op! voorzichtig an! — kijk : —
PETRUS CORDATUS.
Ah!
DE JONGEN.
Kijk nou ! maar zeg : — in godsnaam niet vertellen ! —
De muur en zoo dat's alles chocola,
Dat glas is van gesmolten ulevellen,
Ziet u die schoorsteenpijp — de rook en stoom
Die komt er uit — dat is natuurlijk watte,
Zie je die lange streep van gele room,
Dat's gloeiend ijzer —
PETRUS CORDATUS.
Pah!
DE JONGEN.
Pas op ! niet spatten !
Zie je: — daar gieten ze, — die wieltjes zijn
Van chocola met zilveren papiertjes,
Kijk nou, kijk nou! hier rijdt de baas! dat is
Hij zelf! — zijn eigen bald — de palfreniertjes
Zijn op de bok, — hij rijdt naar de fabriek, —
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De weg die is van kleine amandelkruimpjes, —
Dat's fijn nietwaar?
PETRUS CORDATUS.
Ah!
DE JONGEN.
Kijk daar binnenin —
Kunt u ze zien? — kijk al die rose schuimpjes,
Dat zijn de werklui nou, — die hebben 'r lijf
Half nakend, dat's van wege al de hitte, —
De meesterknecht die is van marsepein,
Die heeft het nou bedacht — ziet u hem zitten ?
Dat's mooi nietwaar! — kijk nou die huisjes daar,
De witte die zijn allemaal van suiker :
Dat zijn de arrebeierswoningen, —
Piek fljn, is 't niet? — dat's alles echt! ja ruik er
Maar aan i ruik maar 1
PETRUS CORDATUS.
Ah bah! — en dat heb ik
Gedragen I ah I — maar 'k had het in de gaten :
Mij woog dat zwaarder dan het zwaarste kruis ! —
En jij wist wat het was ! jij woudt maar praten,
Maar praten he ! — jij schobbejak — spion !
Kwajongen ! wacht maar, 'k zal je straks wel vinden,
Waar woont je baas, — waar woont je vader, he? —
Laat staan die doos! dat twig! — En ik — ik blinde
Die dat gedragen heb ! — Maar 'k voelde 't we!,
Ik dacht het al: dat is een paard van Troje ! —
Laat staan die doos ! dat vuile ding moet weg!
Waar is hier water om het in to gooien?
DE JONGEN.
0 God ! mijnheer ! — help ! help !
PETRUS CORDATUS.
Hou jij je stil!
Daar komen menschen aan ! daar wordt gesproken !
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DE JONGEN.
Help! help! -PETRUS CORDATUS.
Daar dan! —
DE JONGEN.
Gemeene diefi — dief! — diefi —
0 God hij heeft de schoorsteenpijp gebroken!
0 God ! o God! o God! —
PETRUS CORDATUS.
Hier was het tijd
Te gaan ! de nood was op het hoogst gekiommen,
Dan gaat ook de kaptein van boord, — hier was
Het laatste woord gezegd. — Zoo'n eend, zoo'n stomme
Bruidssuikersknecht! — en dan nog schreeuwen ook! —
Maar ik heb hier dan toch eens wraak genomen!
Hier is tenminste iets gedaan : — de pijp
Is stuk, en 't zal niet heel op tafel komen ! —
't Leven is vreemd ! — 'k zie 't zoo verstandig aan,
Maar 't schijnt toch soms niet heelemaal te passen —
De werklijkheid wijkt hier een beetje af.
Wel is het rijk, dat het nog kan verrassen,
Zelfs wie het hoogste en diepste en verste ziet:
De stad was me als 'n verlaten kamp verschenen,
En zie mijn rijke hand vindt toch haar werk! —
't Leven is soms een veld vol blinde steenen:
Van buiten lijkt het flood, maar tilt men ze op —
Dan krielt er onder elk een griezlig leven
Van kil gedierte — juist! juist! dat is goed
Gedacht !—schrijf op !—hoe was 't ook weer—wacht even,—
Zoo — zoo ! en nu opnieuw de oorlog in ! —
Hier schijnt de heele wereld wel te zwijgen,
Hier loopt geen kat of hond of arrem mensch,
1k zie geen vuil, geen spat, geen paardevijgen,
Zelfs geen papiertje aan de mooie straat!
Zijn hier dan niets als blauwe brievenbussen,
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Bedorven vuile koekebakkersknechts,
En — afgewezen wulpsche vrouwenkussen I —
Waarachtig weer een vrouw ! — in Licht kostuum !
En met een kind ! — pas op, dat geeft te denken, —
Voorzichtig nu, — jawel zij komt hierheen,
En naar mij toe, zij kijkt, — zij loopt te wenken —
Nee 't is haar lange lint! — bedaard — bedaard,
En stevig aangepakt!
Mevrouw gaat deze
Weg hier naar 't feest? een andre dame heeft
Daarstraks mij de verkeerde weg gewezen,
Ik vraag u dringend naar de juiste plaats !
DE BAKER.
Het feest — het feest, — bedoelt u de verlichting
Mijnheer ? — die is van avond op 't terrein,
Dat's hier 'n kwartier vandaan, tot uw verplichting,
1k ga er ook naar toe.

..........

PETRUS CORDATUS.
Dacht ik het flied
Zij is — zij gaat — zoo'n vrouw moest zich toch schamen ! —
Zoo zoo, — en gaat u zoo alleen ?
DE BAKER.
Welnee
Mijn kameraad gaat mee, — nee we gaan samen.
PETRUS CORDATUS.
Een kameraad ! — zij denkt dus niet aan mij I
Dat is — door zoo iets voel je je al bedrogen !
Je zoudt zoo'n vrouw — — maar nu voorzichtig aan :
Men haalt de zonde niet ineens op 't droge, —
Nu met een kleine omweg recht op 't doel, —
Liefde is 't halve werk, en dan geduldig
En kuisch — en kiesch bij vrouwen, kiesch vooral! —
Zij lijkt, opzij gezien, toch vrij onschuldig! — —
Mevrouw ! bent u getrouwd ?
DE BAKER.
Getrouwd mijnheer i
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Verbeel je eens! dat kunt u wel begrijpen,
Dat past niet bij ons vak nietwaar.
PETRUS CORDATUS.
Hoor dat:
Haar vak! — 't vak van de kat in donker knijpen! —
Voor u juffrouw is zulk een kind een last
Nietwaar?
DE BAKER.
Och nee mijnheer, je moet het kennen,
Het vak, ziet u, dan houdt je ze wel stil,
En dan — natuurlijk ja het moet wel wennen,
Altijd zoo'n lastig wurrem aan je lig!
PETRUS CORDATUS.
Wat koud gezegd ! — waar zijn de moedertranen!
Waar is de borst bij een gevallen vrouw!
Wat helpt berouw, wat helpt ernstig vermanen
Voor het onnoozel wicht, de wrange vrucht,
Van deze boom der zonde afgesprongen —
Al bijna rijp! — al bijna rot! — arm kind!
DE BAKER.
Waarachtig niet 't is een gezonde jongen!
'n Pracht van een kind, en met een goede duit:
Zoo'n luiermand had ik nou ongelogen
Nog nooit gezien ! — nee hoor, dat's anders : arm!
PETRUS CORDATUS.
Ze is wel verdwaald! Mijn hart, open de oogen
Van deze lichtekooi ! — Juffrouw ! uw vak
Is slecht —
DE BAKER.
De kost is goed, en ze betalen
Ordentelijk! — och nee, slecht is het niet: —
Er is nog wel's een extratje to halen,
De menschen zijn royaal, en dan 't verval,
En dan — och God ik mag ze wel die schapen,
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't Is dikwijls aardig goed 1 — Natuurlijk he,
't Is nachtwerk, en je kunt er slecht bij slapen,
En al to jong nietwaar moet je niet zijn !
Maar 'k val goddank niet heel gauw van mijn stokkie, —
MO moeder zei : — een oog op bed en een
Op 't kind — nou, en zoo nu en dan een slokkie,
Zei ze — dan houdt je 't zwakke lijf gezond! —
PETRUS CORDATUS.
Zonde uw beeld wordt op mijn hart gespijkerd ! —
Vrouw ! spreek ! — van wie's dat kind ?
DE BAKER.
Van Hoogeboom, —
Ja 'k had die dienst al 'n tijdje in de kijkert !
Ik was juist vrij, en 't was hun eerste kind,
Dat had ik bij mijn zuster uitgevonden, —
PETRUS CORDATUS.
Vrouw wees oprecht : — is dit kind onbevlekt
Ontvangen — of is 't van u?
DE BAKER.
Nee 't is zonde
Mijnheer! nee hoor, ik loop er mee —
PETRUS CORDATUS.
Dus 't is
Een uithangbord ! — en doet u dat dan vaker?
DE BAKER.
Dat's elke dag.
PETRUS CORDATUS.
Gij zijt de moeder toch ?
DE BAKER.
Maar jezus-nog-aan-toe ik ben de baker!
PETRUS CORDATUS.
0 ja 1 -- o zoo 1 — dan ben 'k hier niet terecht I

—
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Dat's jammer ! 'k dacht dat men u hier schoffeerde —
Of liever 'k dacht dat gij mijzelf — ik dacht
Dat gij — — goddank 1 gij zijt dus de verkeerde ! —
'k Zag niet zoo gauw dat gij een dienstmaagd waart I
Juffrouw ik hoop dat u mij verontschuldigt I
DE BAKER.
0 gunst! mijnheer!
PETRUS CORDATUS.
Ik heb het dus erkend,
Dat u hier zonder smet en valsch beschuldigd —
DE BAKER.
U is hier zeker vreemd ?
PETRUS CORDATUS.
Ik was hier nooit
Geweest, — maar „vreemd" juffrouw — neen ! mij vertoonen
De menschen hier niets vreemds I — waar zij ook zijn,
Op welke verre plek zij mogen wonen : —
Wie zich in de aarde diep heeft doorgedacht,
Hij ziet elk ding, ziet alle stervelingen —
Ziet haar aan beide kanten tegelijk !
Voor hem bestaan dus nergens vreemdelingen : —
Wijs mij een mensch, en 'k zeg u wie hij is ! —
Neen, vreemd en nieuw — dat zijn mij vreemde klanken, —
Maar 'k was hier nooit geweest.
DE BAKER.
Nou 'k dacht ook al ! —
Mijnheer, hier in de buurt zijn goede banken :
Het hoekje om, dan zijn wij in het park, —
Zoo'n schaap is zwaar, en 'k mag hem nog niet rijden —
'k Moet even rusten hoor, — hier deze kant —
Komt u niet mee?
PETRUS CORDATUS.
Ik zal u begeleiden !
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DE BAKER.
Nou 'k voel mijn beenen boor! he he! — komt u
Niet naast me zitten, om wat uit te blazen?
PETRUS CORDATUS.
Neen daarvoor is het leven hier te kort
—
juffrouw.
— Dit schijnt een bloeiende oase
In eene zandwoestijn van droog verdriet!
Hier komt mijn ziel tot rust, hier slaan de booze
Golven van 't leven niet tot aan mijn hart, —
Hier heb ik tijd een diepe zucht te loozen, —
Hier gaan mijn oogen en mijn ooren dicht!
0 luister toch : hier zwijgen de krakeelen!
0 zie, o zie : het groene gras zwelt op —
Golft als de vloed aan zee ! — de bloemprieelen
Storten als 't stormig schuim zich over haar,
En vallen aan het land als witte reepen! —
De groote boomen maken zich gereed:
Zij tooien zich als groene oorlogsschepen ! —
Zij zeilen uit met krakensvolle mast
Over de opgezwollen vijverplassen !
Zij vallen aan ! — het buldert in de stad
Tegen de steenen op! — de huiskarkassen
Ploffen omver! — zij rooken uit het puin! — _
Het is gedaan ! — de steden zijn veroverd :
De bloemen groeien op de leege straat —
Over de brug — de torens zijn belooverd — —
Mijn hart gaat open als een rozenstruik
En ziet de tuin der aarde —
DE BAKER.
U moet het weten,
Maar 't tocht daar veel te hard! Komt u hier bij
Mij op de bank!
PETRUS CORDATUS.
Ach ik was u vergeten! —
Weerom ! weerom! ontbladerd hart, — waar is
De werklijkheid?
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DE BAKER.
Ja zeker 't tocht daar duchtig!
Ik heb mijn kleine wurm al ingepakt.
Mevrouw die kleedt het wel een beetje luchtig,
Maar 'k zeg —
PETRUS CORDATUS.
Ach ja dat kind ! — er is dan toch
Op aarde nog jets liefs! — Kijk 't ligt te slapen —
Te slapen! bij het dondren van de strijd!
Ai slaap nog maar! ook gij zijt toch geschapen
Om eens soldaat te zijn ! — Waar droomt het van?
Wat gaat zijn geest voorbij ? — droomt het van 't offer
Dat hem zijn moeder bracht? — droomt het misschien
Van vaders strijd? — neen 't droomt van duif en doffer!
Van beide! — — of glijdt mijn schaduw in die ziel,
En komt mijn oorlogsgeest dit geestje nader,
En zet reeds nu zijn ijzeren rapier
Op 't kinderhart —
DE BAKER.
Mijnheer is zeker vader ?
PETRUS CORDATUS.
Ik heb geen kind, 'k ben kinderloos mijn kind! —
Maar toch — maar weet : — daar zijn in 't leven laden,
Die meer dan kindren zijn, — o! meer dan een
Natuurlijk kind —
DE BAKER.
Ach ja! goeie genade!
Mijnheer daar weet ik immers alles van, —
Maar u bent toch getrouwd?
PETRUS CORDATUS.
In oorlogstenten
Slaapt nooit een .vrouw! — zij blaast teveel alarm !
Zij hindert maar de vlucht der krijgstalenten : —
Draagt dan de ulaan een vrouw te paard ? bindt hij
Zijn harnas vast met dunne vrouwenharen? —
Is dan de vrouw 't kompas voor de oorlogsboot
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Wanneer zij stoomt en dobbert op de baren ? —
Draagt dan de adelaar — draagt dan — neen vrouw:
Dit hart is nooit voor 'n vrouwenhart bezweken!
DE BAKER.
Zoo zoo! ik dacht ook al! — Dus niet getrouwd?
Ja kijk : — de ouderdom komt met gebreken,
En 'k kan niet alles evengoed verstaan,
Maar ik moet zeggen, 'k mag u graag zoo hooren,
Dus niet getrouwd!

..........

PETRUS CORDATUS.
't Is waar — een vrouw is veel!
Een lieve vrouw, met al haar toebehooren,
Telt mee i — gij hebt gelijk : een vrouwenzucht
Komt menigmaal al 't krijgsrumoer te boven ! —
Soms blaast zoo'n echo uit de verse in
Mijn hart en schijnt mijn krachten te verdooven, — —
En nu 'k uW stem zoo hoor —
DE BAKER.
Pas op het beeld
Van Bismarck ! hei, pas op het ijzren hekje
Mijnheer I
PETRUS CORDATUS.
Bismarck! — waarzoo? —
DE BAKER.
Daar achter u, —
Ja ja ! 't is hier een uitgekozen plekje !
PETRUS CORDATUS.
Gij dwaze man ! gij arme groote man!
Uw beeld zal mijn gedachten niet verbreken,
Uw geest leidt mij van deze vrouw niet af! —
Waar was 'k ook weer, — waar hield ik op met spreken? —
DE BAKER.
Zoo staat u moon
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PETRUS CORDATUS.
Hoe ? — zoo?
DE BAKER.
Zoo staat u goed!
Zoo heb ik op het feest, bij mijn broers trouwen,
'n Vriend van mijn broer gezien —
PETRUS CORDATUS.
Welnu juffrouw I
Waar was 'k? — o juist! wij waren .bij de vrouwen, —
Welnu julfrouw : — 't is waar, een vrouw is veel — —
Een kind is meer: — Een kind ! dat is het plantje
Dat van de aarde naar de hemel groeit, —
Dat is het engeltje uit luilekkerlandje,
Dat met de grootemenschenharten stoeit,
Op 's levens waterplassen spelevarend,
Dobberend als een witte waterroos, —
Een kind juffrouw, dat is een jonge arend I —
Neen! 'n kind is meer : — een eendje in het kroos !
Een leeuwerik! die van zijn kwinkeleeren
Daarboven uitrust bij ons-lieve-heer —
Om als een nachtegaaltje weer to keeren
In 't schemerende hart! — neen! 't is nog meer : —
Het is een dansend lachend zonnelichtje,
Dat met de wereld, als een bloempje, speelt —
0 ! 'n kind is meer ! — een kind is een gedichtje I — — —
En nu 'k u aanzie, als een levend beeld,
Nu wilde ik u, en 't kindje met u, zeegnen —
Nu moet ik denken aan de moedermaagd!
DE BAKER.
Godbeterhet! mijnheer daar gaat het reegnen !
1k ben al over 't uur — 't is godgeklaagd!
Nou boor, ajuus mijnheer! ik moet me haasten,
Tot uw verplichting hoor I
PETRUS CORDATUS.
Ook gij! — Zij gaat! —
—
Zelfzucht waar is de liefde tot uw naasten! —
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Dit is de tweede vrouw die mij verlaat! — —
Maar 't komt er niet op aan : -- wij moeten wijken
Voor 't ideaal I — wat 'k in dit hart geplant,
Onder dit beeld — — —
Kijk hij i — kijk hij eens kijken!
Jij groote man, kijk naar die andre kant! —
Met wapens he, met kogels en granaten,
Zoo kwam je er gemakklijk bovenop ! —
Een vogel heeft wat op je neus gelaten,
Hei! aan je sabel hangt een spinnekop 1
Kijk ! aan — — was ik maar in die tijd geboren, —
Toen was het makkelijk om groot to zijn,
Nietwaar? — maar nu! — ha! jij was lang verloren
In deze tijd! — ha! jij zou nu zelfs klein —
En hij kijkt maar van boven naar beneden ! —
Ha jijl — Och man : ook jouw plaats was bepaald, —
Door tijd, — door allerlei omstandigheden, —
Ja 1 ja! de tijd die heeft je opgehaald 1
Door louter toeval ben je opgeklommen ! —
Alles hangt aan elkaar — en wij zijn kiet!
Wat is de wijze dan zonder de dommen,
De grootste zonder 't kleinste : — als ik er niet — —
En hij trekt maar minachtende gezichten ! —
Wat wou jij danl — ben je dan nog niet dood I —
Kom op! kom op! ik zal je graf oplichten —
Probeer het dan nog eens en word es groot ! —
Toe dan I — je lag omver! — 'k zou 'r over stappen ! — —
Hij kijkt! — — o! als je nog maar levend was!
1k zou — ik zou je trappen! 'k zou je trappen!
Ah jij! — pias! — pias! — pias! — pias! —

DE UITTOCHT.
PETRUS CORDATUS.
De bleeke zon is al een poos aan 't zakken,
De grijze vlagen gaan met haar omlaag
En kruipen aan mijn ziel als grauwe slakken
Ten teeken dat de dag ten onder gaat.
Hooger 1 hooger mijn hart! rijs als een toren
Uit deze natgeweende slatuin op! —
Maar stil — 't is waar, laat er geen uur verloren,
Geen aarzelende stap aan 't dralen gaan : —
De voile voorstad is zoowat bezweken,
Haar meest bijzondre harten zijn bestookt, —
Het leege midden zond, als machtloos teeken,
Een Leger schoone vrouwen op mij af —
1k zag haar aan — ik heb haar overwonnen, —
Maar hier, hier heeft de vijand zich verschanst l)
En richt naar mij zijn gapende kanonnen
En stapeit al zijn oorlogswapens op !
Dit ijzren kamp moet voor de nacht genomen —
Bestormd — bekeerd — begeesterd zijn ! — mijn hart,
Mijn oorlogspaard, waar zijt gij toe gekomen !
Was hier een zijpad opgedraafd ! — ziet men
De vijand niet, dan hoeft hij niet verslagen,
Niet moeilijk afgemaakt, — dit is de flood
Verzoeken en — — o bleeke zonnewagen
Hier houdt mijn zegekar u kreunend bij ! —

1) y id. Hoot Pag. 25.

4

— 50 —
Dit is te veel ! — hier mag opzij gekeken ! — —
Te veel? — zeg ik te veel? — wie zegt te veel?
Blijft lets dan, bij lets grooters vergeleken,
Te veel ? — die plek, als deel beschouwd, worth klein, —
Een schreeuwend kind zal aan de zee verstommen,
Zoo zal ik — — ja hier wordt de daad gevraagd !
Welnu dit bierkasteel zij 't eerst beklommen : —
Staan wij erop, dat wordt het oorlogsveld
Al kleiner — 'k zelf word grooter op die tinnen,
En 't onderste is bovenop gekeerd! —
Vanhier kan onze oorlogstocht beginnen,
Vanhier zend ik mijn booze blikken uit,
Waaraan geen zwakke weerstand wordt geboden : —
Waarlijk, wie in de geest zich zoo verheft,
Hij heeft de werklijkheid niet meer van noode,
Hij stelt zich boven haar bestek, door met
Zijn eigen geest zichzelf in top te hijschen,
Als 't vaandel boven de ingenomen vest ! —
Maar ach, de kleine wereldlingen eischen
Nog meer dan geest ! Welnu dan eerst wat bier : —
Zoo'n schuimkop uit het voile glas te ploffen
Vult al een krijgsmanshart met het idee
Dat een schuimbekkend leger is getroffen
En voor de vlakte ligt!
Laten wij van
Dit bierplateau de vestingen beschouwen : —
Daar doemt het uit hun drukke leger op,
Als kwam een bende ijzeren karbouwen
Recht op mij af, — en boven alle staat
Een zwarte kop met twee gepunte horens,
Dat gianst gevaarlijk als van 't blauwe beest, —
Het schijnt hun hoofdkwartier met ijzren torens ! —
Gindervandaan beeft de gestampte grond,
Daar naderen wel duizend paardepooten !
Maar 't komt niet voort, — 't is krakend wapentuig,
Hamers en zwaarden die op schilden stooten,
Dat dreunt — dat leeft — dat lijkt een levend beest!
Zijn loerend oog, dat uit de holte fonkelt,
Kijkt naar mij toe ! — dat is een wallevisch 1
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De groote pluim, die naar de hoogte kronkelt,
Draait als het water uit de gaten van
Zijn neus I — nee, nee, 't zijn Platte lange schuren,
't Is witte stoom, het is hun arsenaal,
Een smederij, waar ze op hun heete vuren
Harnassementen — — hei ! kijk daar opzij i —
Daar komt een levend oorlogsschip aanvaren I
Dwars door het land — word ik betooverd of —
Het ligt al stil — ik kom al tot bedaren, —
Beweegt het nog ? — nee, het is nagemaakt!
Maar 't heeft mij toch ontsteld, — pas op : trompetten!
Blaast daar de vijand niet? — nee 't is muziek ! —
Zij willen hier de hel voor me openzetten —
Ha! ha ! nog meer : — wat barst daar op mijn hoofd
Voor oordeel los ! — het zijn alarremklokken ! —
Nee 't is een roomsche vesper ! — ah ! dit brengt
Tot razernij ! — hou vast ! blijf onverschrokken!
De stad was stil, maar hier begint het pas, —
Welaan : vooruit — — — — — — —
Maar eerst de boezem vullen
Met moed en kracht ! — geef bier' kellner, geef bier! —
Ah kijk ze daar aan de overkant eens smullen !
Wat is 't — wat hebben ze ? — rolpens met vet!
Ai rijk gebroed, wacht maar tot straks ! — ik nader
Smulpapen I — ah dat bier is goed ! dat sterkt
En wekt ten strijde op ! Gij zijt de vader
Van moedige gedachten vreemde drank : —
Hem, die u en zichzelve kent, tot zegen,
Hem wordt uw glas een knots, uw ton een paard,
Hem leidt gij vast op kronkelende wegen I —
Maar voor de zwakke een prikkelende pest,
Een schuimend graf, — -- kijk! men kan veel vergoeden
Aan 't wereldsch ras — als men 't van boven ziet :
Zie hen eens aan ! men zou geen kwaad vermoeden,
Zag ik hen niet meteen in 't hart! zie hoe
Zij zich van buiten vriendelijk vertoonen ! —
Hier is het vol, de heele stad schijnt hier
Naar toe gezakt: — een schotel bruine boonen,
Schuin op het vuur gezet i — ja, ja i dat is
Uw geestlijk beeld ! een beeld dat u vernedert,

Vernietigt ! — Maar ik voel mij feestelijk
En welgezind — hier schijnt mijn hart, gevederd,
Zijn vleugels aan te schieten — als een duff
Uit teeder blauwe tintelende sfeeren
Daalt het tot u, tot u goedaardig yolk !
Om u het hoogervliegen ook te leeren! —
1k voel het nu : — ik ben niet slecht — ik heb
lets heel zachts — en sours voel ik mij van binnen
Schreien —
EERSTE FABRIKANT.
Mijnheer is deze plaats bezet?
PETRUS CORDATUS.
Een vriendlijk mensch — de wereld wil mij winnen
Voor zich ! — die plaats mijnheer is vrij, gaat u
Maar rustig zitten, 'k zal u graag ontvangen.
1k was juist bezig met mijn medemensch,
1k voelde juist een vreemd en zoet verlangen
Naar 'n menschenstem, een menschenhart — maar ga
Zitten mijnheer!
EERSTE FABRIKANT.
1k vreesde u te storen.
PETRUS CORDATUS.
't Is waar ik zat te denken, — maar 't is goed
Een enkel maal een ander aan te hooren —
Twee glazen bier kellner I — u drinkt toch bier?
EERSTE FABRIKANT.
0 zeer gaarne ! — Het is wat regenachtig,
Vindt u ook niet?
PETRUS CORDATUS.
1k merk dat nauwlijks op
Mijnheer: — ik vind de wereld altijd prachtig,
Als ik maar denk aan haar bestemming, en
Zooals 'k in menschen, als in kerseboomen,
De harten hangen zie — zoo zie 'k de zon
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Door wolken heen de hemel overstroomen!
Mij wordt de nacht de dag —
EERSTE FABRIKANT.
Ik kan u niet
Geheel verstaan, u spreekt nog wat gebroken,
Vergeef mij, — maar gij hebt gelijk: het weer
Kon erger zijn.
PETRUS CORDATUS.
Niet duidelijk gesproken!
Dat is het ergst voor u mijnheer: — daar is
Een taal, een wijze van zich uit te drukken,
Die elk slecht mensch verstaat, — maar daar is ook
Een taal mijnheer, wier bloem slechts is te plukken
Door 'n fijnbeschaafde hand!
EERSTE FABRIKANT.
Maar toch mijnheer,
Om veel bezoekers naar het feest te lokken
Schijnt dit weer niet geschikt.
PETRUS CORDATUS.
Het feest ? — gij hebt
Gelijk! — ik was verdwaald in vrouwenrokken,
En vrouwentongen hadden mij misleid, —
1k ben er dan ten laatste toch gekomen!
Ja 't is hier feest — en ditmaal ook voor mij!
1k heb gezocht, gevonden en genomen : —
Dit is mijn feest — dit is mijn biergelag —
Dit is mijn glas en disch om aan te zitten:
Omhoog staat hier mijn hart, een feestboeket, —
Omlaag blaas ik de harde pruimepitten
Van mijn bestraffing op de menschen neer,
En houd ze schuin in 't oog om te bewaken,
En zet de oorlog voort, — — dat bier is goed
Mijnheer ! — dat doer mij goed ! —
EERSTE FABRIKANT.
Ik doe in laken
Mijnheer, — ik heb een kleine weverij
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Tentoongesteld van mooie nieuwe stollen :
'k Ben fabrikant mijnheer.
PETRUS CORDATUS.
Geef bier kellner ! —
Gij hebt mij zeer onaangenaam getroffen I
Een fabrikant! — was ik niet feestelijk
Gezind en had ik niet wat bier gedronken,
Dan zou — — mijnheer weet gij wel wat gij doet:
Het krijgsrumoer was om mij weggezonken,
Een oogenblik kon 'k met mijzelve zijn,
Een stonde ging mij 't eigen harte open
En zag ik weer hoe liefelijk dit was —
En nu zou 'k al die blijdschap laten loopen
Om u — laat af mijnheer! dat is geen vak!
Gij draait van menschenharten spinnewielen,
Gij plukt de levensdraad van andren af
Om eigen zijden hemden te bezielen, —
Is dat niet slecht? — is het niet pijnelijk
Om arme menschen levend fijn te knijpen I —
Laat af mijnheer — en laat me in godsnaam toch
Eindlijk met rust!
EERSTE FABRIKANT.
1k kan u niet begrijpen,
U spreekt van — slecht? — u hebt mij niet verstaan :
Prosit mijn goede heer! — ik doe in laken,
Hier is mijn kaart mijnheer. Is dat niet schoon
Zoo van een draad een sierlijk kleed te maken?
Is dat niet schoon die mooie bloemetjes
Te strooien op tapijten en gordijnen
En al dat damesgoed ? Mijn beste heer
Is dat niet schoon die groote magazijnen,
Die groote werken en die weverij,
Is dat niet schoon die nieuwe teekeningen :
Een roos, een druiventros en een vergeetMij-niet! — is dat niet schoon die rekeningen,
Is dat —
PETRUS CORDATUS.
Nee! nee mijnheer! dat is niet schoon I
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Geef bier kellner! anders kan ik niet praten
Met deze fabrikant ! — dat is niet schoon
Mijnheer, en ik verzoek u dat te laten,
Want dat is slecht! — Weet gij mijnheer wat er
Voor wulpsche beddehemels zijn geweven
Of erger nog — nachthemden zijn gemaakt!
Weet gij dan wat een bedgordijn omgeven,
Wat luchtig damesgoed verbergen kan ? —
Hebt gij, behalve dat, die bloempatronen
Nog niet in grijnzen zien veranderen?
Geen rozebladen die zich meer vertoonen
Op 't schuifgordijn, wanneer gij wakker ligt
Nee valsche man : van 's nachts tot 's morgens &Oen
Daar platte harten om uw gierig hoofd!
Geen druiventrossen die u doen verstijven —
Galnoten zien u aan i — en als benauwd
Uw vingers over kille dekens glijden,
Denkt ge een vergeet-mij-niet te vinden, — nee!
't Zijn tranen die twee blauwe oogen schreiden, —
Ja kinderoogen — niet voor u bestemd!
Niet voor het hart dat hen te voorschijn perste —
Maar voor een hart dat om hen teed — dat voor
Hen vocht — dat zwol — dat eindlijk zich te berste —
Ah ! — hij is weg ! — 't werd hem te veel — lafaard!
Verdwijn gij maar! Verleidt gij mij tot woede —
Ik kom toch altijd op iets lieflijks weer
Terecht! — Zoo keert mijn geest het al ten goede,
Zoo duikt hij onder in een troeble poet
En komt er uit met twee vergeet-mij-nieten —
Een lief betraand gelaat — — een zwakke vrouw!
Satan last of met op dit hart te schieten!
Satan —
TWEEDE FABRIKANT.
Mijnheer is deze plaats bezet?
PETRUS CORDATUS.
Wat ? — wie ? — bezet ? — helaas ik zou het willen
Mijnheer — die plaats is onbezet, — weet gij
Wat gij daar deed ? — — gij stoordet een idille!
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Een zoete droom. — Maar ik ontwaak en kom
Al tot de waarheid weer, — die maakt ons nuchter
Mijnheer! Maar gaat u zitten, — bier kellner!
U drinkt toch bier? — ik droomde van een schuchter
een kind — een vrouw een ach
Meisje mijnheer
Maar laat dat zijn
ik mag daar niet van weten, —
Dit bier is goed!
TWEEDE FABRIKANT.
Fameus! prosit mijnheer!
Hoe vindt u 't weer?
PETRUS CORDATUS.
Ik ben haar al vergeten
TWEEDE FABRIKANT.
Wat zegt u wel van 't weer? — het is nu mooi!
PETRUS CORDATUS.
Het weer? — hoedat?

't is jammer dat het regent.

TWEEDE FABRIKANT.
Regent mijnheer? — 't is juist weer 'n zonnetje!
PETRUS CORDATUS.
Het regent in mijn hart ! 'k Ben slecht bejegend
een man, brutaal
Door 'n fabrikant mijnheer
En koud en vies en zonder idealen:
Hij dorst mij niet verstaan, hij was te laf
En nam de vlucht — en laat mij 't bier betalen!
bijna! had hij mijn vreugd vergald! —
Bijna
't Eischt moed mijnheer om opgeruimd te wezen,
Om met een lach door tranen heen te gaan I
't Eischt moed om zulke menschen niet te vreezen :
Ik ben bescheiden op dit oogenblik —
maar zoo er iemand
Dat voel ik goed mijnheer
Die moed bezit — 'k geloof dat ik het ben
TWEEDE FABRIKANT.
Wij Duitschers vreezen God en anders niemand
PETRUS CORDATUS.
Dikwijls heb ik dat evenzoo gevoeld
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En ik werd stil — en 'k beefde voor mijzelve: —
1k voelde binnenin een groote God ! —
1k daalde langzaam af tot .de gewelven
Van een geweldig hart, — als 'n pelikaan
Die met zijn eigen bloed zijn kind moet voeden
En zelf niet drinkt — — ach kijk ! de zon schijnt weer! —
Ook in mijn hart — ik voel mij wel te moede:—
Gezegend zij mijnheer, die op hun tijd
Ook vroolijk kunnen zijn! — 'k Vergeet te drinken:
Prosit mijnheer!
TWEEDE FABRIKANT.
Prosit mijnheer ! — ik zeg
Altijd : — een goed glas bier dat maakt een flinke
Gezonde Duitscher, en een Duitscher is
Een goed soldaat — en Leger en soldaten
Mijnheer die zie ik graag, die hooren bij
Mijn zaak: 'k ben fabrikant in pantserplaten
En in —
PETRUS CORDATUS.
Houd op! Houd op! — mijn ziel wend u
Hier af! mijn blinde geest sluit hier uw oogen : —
Het is soms moedig om iets niet te zien!
1k zag dit gaarne flied 1k was bewogen
Door iets — jets liefs — ik weet niet wat het was,
Maar 't was jets liefs — en nu ! — Ga heen gij kudde
Van feestgedachten ! — ha ! kijk maar mijn ziel!
Begin maar weer - uw gramschap uit te schudden
Over dit slecht ges1acht! — breng bier kellner! —
Gij fabrikant — hebt ge eindlijk uitgesproken ?
Luister dan stil: — weet gij dat gij een droom
Gestolen hebt, een kleine bloem gebroken,
Weet gij —
TWEEDE FABRIKANT.
Mijnheer dat kan ik niet verstaan,
Misschien wilt u voor mij wat langzaam spreken.
PETRUS CORDATUS.
Juist I joist mijnheer! dat is mijn trots dat gij
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Dat ik bereik, dat ik maar al te goed
Begrepen word, dat zich de afgrond opent
Voor u : — dwars door 't gevarelijke yolk,
Hun hasten en hun oogen openstootend,
Met zachte hand de weg hun wijzende,
Ben 'k hier naar toe gegaan, — zij ! zij verstonden
Mij al te goed ! — dat volligt mij mijnheer !
Dat komt i dat kegelt met uw honderdponden!
Dat blaast uw pantserplaten naar de maan!
TWEEDE FABRIKANT.
Prosit mijnheer! U schijnt dan niet te deelen
In mijn gevoelens? — zie, 'k versta u slecht: —
Mijn yak mijnheer, dat heeft een idedele
En eene materieele zijde, — zie :
Het idedele van de pantserplaten,
Hetgeen mijn yak zoo onafhanklijk maakt,
Is dat ik, in verbinding met granaten,
Buiten de materieele wereld sta —
ja 'k mag wel zeggen, dat 'k in zeekre mate
Mij boven de onbestendigheid verhef: —
Wij bouwen eerst de schepen en de staten
Met staten platen op — dan scherpen wij
De geest om weer het ijzer te bezielen —
Wij vinden 't kruit waarvoor het pantser barst ....._
Wij leveren weer nieuwe projectielen, —
Dan scherpen wij opnieuw de geest mijnheer,
Om weer opnieuw de kringloop te voltooien! -materieele zijde —
PETRUS CORDATUS.
Mensch! had ik
Een pantserplaat om op uw ziel te gooien —
Op deze ton zoudt gij verpletterd zijn! —
Wereld waar is dan nog iets goeds te vinden I
0 slechter zijt gij dan ik dacht ! — geef mij
Een pantserplaat om voor mijn hart te binden,
Dat mij de booze wereld niet meer wondt!
Geef mij er een om voor mijn oog te dragen,
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bat ik de nare wereld niet meer zie! —
Zij leeft dus nog! zij is dus niet verslagen
Zij wapent zich, zij buldert om mij heen
Zij stampt haar zwarte krult diep in mijn omen —
— goddank ik ben Wet doof!
En steekt het aan !
Ik ben niet blind ! ik kan nog zien en hooren
Wat er voor kwaads op aarde worth gedaan
1k kan haar leelijk hart nog voelen kioppen
Waaruit haar kroost ever de hemel rolt
Als bleeke opgevulde donderkoppen —
welnu ik bes gereed:
Tegen mij aan ! —
laat in die eene
Geer op de storremram I
gij!
Veel meer dan een zijn boosheid boeten
Gij zijt een slechte mensch!
Hij is verdwenen —
Lafaard I kom hier ! hier ben ik nog I hier sta
'k zal dit feit bewaren
Ik nog te praten !
dit
— pas op —
Dit moet de wereld weten!
Bedaar mijn hart! strooi olie op de baren
vergeet u zelve niet:
Van uw gemoed
De veldheer mag zich niet te veel afmatten,
Ik waag mij hier te diep in 't krijgsgewoel,
Ik moet de zaak wijsgeeriger opvatten. —
geef bier
Dit was genoeg, dit was te veel!
Kellner!
daar staat het sprekend
——
Zie naar dat glas:
Toonbeeld van mijn bestormde klare ziel
Zie zie dat dikke schuim daarop beteekent
De werklijkheid, die drukt mijn ziel omlaag —
1k kom eraan om 't schuim opzij te blazen —
't komt aldoor weer weerom!
Maar 't gaat niet weg
Zie — als de belletjes in voile glazen
Rijzen de parels van mijn ziel omhoog
Om in het schuim daarboven te verdwijnen, -rijke ziel ! die om zich henen strooit
't zijn parels voor de zwijnen I —
Nee — arme ziel !
't is of daar weer iets liefelijks
Nee toch
Naar binnen komt — of op de maat der teugen
een dansmuziek
Van 't bier een soort muziek
Begint, — daar huppelt lets in mijn geheugen

't Is een bevalligheidje — een vischje — .een schaap —
Een bloem — een oog — — het zijn vergeet-mij-nieten!
Hou vast! — hou vast!
DERDE FABRIKANT.
Is deze plaats bezet
Mijnheer?
PETRUS CORDATUS.
't Was Venus met Naar satellieten! —
Hou vast!
DERDE FABRIKANT.
Mijnheer is deze plaats bezet?
PETRUS CORDATUS.
Zijt gij '? — wie is 't? — wie klopt daar aan de poorten
Van deze ziel ? — laat varen alle hoop !
Ha zijt gij weer een man ! — met honderd soorten
Van u en van uw ras is deze ziel
Vandaag bezaaid — — misschien weldra bezweken —
Neem plaats mijn waarde heeri
DERDE FABRIKANT.
En mag 'k uw naam —
PETRUS CORDATUS.
'k Ben filosoof mijnheer en slecht to spreken, —
Toch is dit hart veel beter dan gij denkt i —
En wie zijt gij mijnheer, als "ik mag vragen?
DERDE FABRIKANT.
Tandraderen, kamraderen mijnheer 'k Ben fabrikant der groote firma Hagen,
Vliegraderen, schepraderen mijnheer,
Liftraderen — wij leevren aan de mijnen
In hoofdzaak ziet u en —
PETRUS CORDATUS.
Bier! bier kellner 1 —
Uw hoofd komt als de voile maan verschijnen
Binnen de stille kamer van mijn ziel
En licht mij bij. — Mijn hart stond al in voile
Luister mijnheer, als 'n weiland in de bloei !
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Gij komt er als een os naar binnen holien
dit hart
En plukt de — ah mijnheer ! een mijn !
Dat was een mijn van gloeiend heete kolen —
De wereld heeft een rad daarop gezet
zij zijn gestolen! —
En haalt ze in de kou
Een rad mijnheer dat is filosofie :
Dat draait — wat onder is wordt altijd boven
Omdat het onder is, — daar 's geen begin
Of eind — maar wie aan een begin gelooven,
Die komen ook aan 't eind — en 't eind is als
't Begin — en waar 't begin eens is begonnen,
Daar keert het als 't begin van 't einde weer —
En lijkt hetzelfde — maar heeft iets gewonnen —
En toch verloren ook — en is niet meer
Wat 't was, — het schijnt al 't andre voort te planters —
Maar plant zichzelve voort, — 't lijkt stil te staan
Hoe harder 't draait, — het werkt aan alle kanten —
En draait toch altijd naar den kant — en — en
Steek jij je kleine vinger in de spaken
Dan — dan —
DERDE FABRIKANT.
Mijnheer ik kan u slecht verstaan
PETRUS CORDATUS.
Wees stil 1 dat heeft niets met de zaak te maken ! —
Ha zijt ge er nog! — ha ik herken u wel :
Gij zijt een fabrikant
een der gedrochten
gij zijt
Die ik versloeg!
komt gij weerom ?
De tiende niet met wie ik heb gevochten
En die — er waren vrouwen bij mijnheer!
zij die mij hoorden,
1k heb ze goed gezien
Zij stamelden niet meer — zij vielen om
Zij zijn al lang verdronken in mijn woorden —
Welnu, ziet gij die plas? — daar liggen zij
Kunt gij die kale rotspartij bespeuren
Daar boven uit? — welnu dat is uw hoofd —
Welnu welnu! daar gaat een daad gebeuren
Een daad een daad
ik voel de kracht ! — dit bier
Moet op uw hoofd : — — 't wordt daarop uitgeschonken
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DERDE FABRIKANT.
Houd op! houd op! hu! help!
PETRUS CORDATUS.
Mijn ziel het is
Volbracht!
BEN MAN.
Hei i ho i
BEN ANDER.
Ha! ha! die man is dronken!
EEN ANDER.
Die vent is gek!
BEN ANDER.
Er uit I — er uit!
DE WAARD.
Nee hier!
Hierzoo ! betalen ! ik moet eerst mijn duiten,
En dan er uit, — jewel, zoo'n kerel ! 'k had
Een oog op hem: hij zat zijn neus to snuiten
In het servet — jawel ! —
DERDE FABRIKANT.
Een dief! — een diet! —
Pak hem! — waar is de vent — ik kan niet kijken !
DE WAARD.
Ziezoo ! nou bier vandaan ! — vooruit ! vooruit!
PETRUS CORDATUS.
Ik zal voor de overmacht vrijwillig wijken!
EEN MAN.
Gooi hem er uit I
EEN ANDER.
Hierzoo ! — hierheen i
PETRUS CORDATUS.
Laat los !
DERDE PABRIKANT.
Mijn hoofd is no! — is hier dan Been politie!
'k Ben nit!
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PETRUS CORDATUS.
Laat los! laat los! ik ben gewond!
Mijn vinger bloedt!
DERDE FABRIKANT.
Mijnheeren maakt notitie:
Hij heeft me nat gemaakt!
PETRUS CORDATUS.
1k ben gewond!
EEN WACHTER.
Van het terrein!
DE WAARD.
1k had hem in de gaten!
EEN ANDER.
Gooi hem erafi
EEN WACHTER.
Vooruit!
PETRUS CORDATUS.
Pas op mijnheer :
1k ben gewond! — ik zal 't terrein verlaten i

Hier is de brug — hier is het standbeeld van
De leeuw I — Bedrogen hart hier moogt gij weenen ! —
Gespuis! gespuis I — 0! draag dit als een man ! —
1k ben een man gespuis I — Gooi maar met steenen!
Nu 'k bloed, nu 'k uitgeput ben en gewond, —
Gesteenigd! — niet van buiten maar van binnen ! —
En ik I ik die al op de vesting stond!
1k die nu eigenlijk pas ging beginnen!
1k die — waarom! wat heb ik dan gedaan!
0! o I zij hebben mij niet goed begrepen!
Arm hart, ween niet te veel ! — trek 't u niet aan,
Gij zijt te groot! — — Zij wilden mij wegsleepen,
Zij wilden — ach ! vergeef het hun : — het weet
Niet beter — 't vee ! 't herkent niet goed het groote, —
Nee! nee ! Pilatus wist niet wat hij deed,
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Rivier ! ga naar de zee ! en zeg dat ik
Hier heb geweend! — niet om mijn eigen zonden —
Om 't kwaad van andren ! — zeg dat 'n diepe snik
Is opgegaan om hen die niet verstonden
Wie al zijn bloed en tranen voor hen gaf! -- —
Zie 't water wordt met rozerood beladen! —
Het is het eind ! — ach was het maar een graf —
Was 't maar mijn eind : — een bed van rozebladen ! —
Helaas dat morgen 't licht ook mij opgaat ! — —
Hetzij! — vandaag heb 'k dan Loch niet gestreden
Voor niets ! — vandaag is wat gedaan : — een daad!
Ja 't was — als die rivier kwam 'k naar beneden
Over hun hoofden heen! — mijn krijgsgeschreeuw
Kwam als dat water op hen aangestoven ! —
Nietwaar? — — Nee, nee, — wees stil, — zooals die leeuw,
Zoo wil ik zijn: — koning i als gij daarboven,
Die zwijgt en moedig kijkt en nimmer weent —
Ja zoo ben ik — zoo tarten wij de baren! —
'k Voel dat mijn lijf nu sterft — langzaam versteent, —
1k voel het leven langs mijn lenden varen
Zoo kil — zoo koud — ik voel een leeuwenaard
In mij ontwaken ! — 'k voel 't verdriet verdooven — —
Makker! leg in mijn hand uw stille staart! — —
Nu zwijgen wij — twee steenen filosofen i
Maar nee ! helaas mijn zwanger hart ! o keer!
0 ga tot hen ! zij kunnen u niet missen, —
Zij murmelen, zij roepen u al weer ! —
Welaan : — terug naar hunne wildernissen!
Blijf, hun ter wille, menschelijk mijn hart!
Daal Mozes van uw berg voor het to laat is, —
En zie hun zonde — en — acid uw eigen smart
Glimlachend aan: —
sub specie aeternitatis !
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