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ANGST

I
Hij stond op de platte stoep van het deftige huis, en trok aan de
grote, koperen belleknop. Met diepe klank, galmde het door de
hoge gang. De rug gekeerd naar de brede, bruine panelen van de
deur, bleef hij wachten, peinzend v66r zich uit.
De september-herfstnamiddag droomde stil over het smalle
grachtje, waar, van de hoge bomen, pier en daar een enkel geel blad
neerzweefde in 't olieachtig groene water, dat onbeweeglijk tussen
de donkere walkanten dommelde...
De overkant lag nog in de zon.
Tegen de gesloten huizengevels en op de gele klinkers sidderde
het zonlicht, zevend door het goudgroen loof, in fel gele lichtplekken, dooraderd van de fijn zwarte schaduwing der bometwijgen.
Op de volgende gracht klonken stappen. Dat was het enig gerucht
in de zware middagstilte, waarin het stadje weggezwijmeld lag.
Een sloffen van pantoffels in 't voorhuis, daarna het knippen van
een slot... hij keerde zich om, terwijl de deur langzaam op een kier
week. In de opening het tanig, knorrig gezicht van een oude meid
met stijfgepijpte kornet, brandschone katoenen japon en sneeuwwit
boezelaar, neerhangend in stugge stijfselplooien.
`Is de notaris thuis ?'
`Nee meheer, meheer is niet thuis.'
`Met thuis ?...' herhaalde hij teleurgesteld... `maar meneer wist
dat ik komen zou?...'
`Jam daar kan ik niks an doen...' zei de meid onverschillig, met een
beweging van haar hand, of ze de deur weer sluiten wilde, toen
opeens zich bedenkend:
`Um is u misschien die meneer, die komme zou om 't huis in de
Langestraat te zien... meheer Doef?'
`Jam ik ben meneer Doef...'
`Dan kan ik u wel helpen... Kom u even binnen,' zei ze vriendelijker, terzij wijkend om hem voorbij te laten, zonder de deur echter
verder te openen.
Hij stapte op de mat.
`Ziet u,' vervolgde zij, `meheer moest uit, maar hij heeft me de
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sleutel gegeven, als u moch komme om 't huis, dat ik dan maar even
meegaan zou... ik weet waar 't staat... dus, as u maar een ogenblikkie
dan zal ik 'm halen... Gaat u even binnen.'
wachten
En zij deed de deur open van een koele, donkere spreekkamer en
slofte naar achter.
Hij ging binnen, gerustgesteld dat zijn tocht ten minste niet geheel vergeefs zou zijn ; hij had de notaris nog wel over andere dingen
willen spreken, maar dat kon later ook wel.
In het midden van de kamer bleefhij staan, onbewust in zich opnemend de vreemdheid van het langwerpig vertrekje met zijn versleten kleed, groen en rood, en karakterloze mahoniehouten menbels, onderwiji denkend over wat hij bier kwam doen, zacht tevreden gestemd door de slaperige rust van het kleine stadje. Daar het
lang duurde voor de meid terugkwam, zette bij zich eindelijk op
een stoel bij de open deur, de handen gevouwen om de zilveren
knop van zijn bruin rotting, daarboven het hoofd gebogen, het
fijne, matwitte profiel met 't zwart, lichtkroezend haar, zwak uitkomend tegen de vage achtergrond. Om zijn diep gekromde rug
hing slap een grijze demi-saison. En hij mijmerde weg in zijn zichkalm-alleen-gevoelen, terwijl de hoge gangstilte over hem heen
binnen suisde... In hun eentonig vloeiend leven van de laatste jaren
was daar plotseling dat zonderlinge gebeurd, die erfenis van een
achterneef, die hij helemaal niet en die zijn moeder maar weinig gekend had. Zijn moeder en bij, zij woonden, sedert de dood van zijn
vader, samen op een stille gracht in Amsterdam, met hun klein fortuin, in betrekkelijke welstand de rustige dagen doorlevend.
Zijn moeder, van een teer, zenuwachtig gestel, ging weinig uit;
hij leefde enigszins meer in de wereld, was vaste medewerker aan
een paar tijdschriften en maakte 't zich juist zo druk als voor zijn indolente aard en zwakke, teringachtige gezondheid aangenaam was.
In 't algemeen voelde hij zich tevreden in dit bestaan, dat hem
bewaarde voor het grate leven, dat hij in woelige stroming zich
voorbij voelde trekken.
Maar daar was nu drie weken geleden die onbekende neefgestorven, zonder testament. Zij hadden zijn klein kapitaaltje en zijn huis
geerfd, en plotseling was bij zijn moeder een hevig verlangen antI0

staan naar het stadje waar hij gestorven was. Zij was daar geboren,
had er een groot deel van haar jeugd doorgebracht, en nu wilde zij
het terugzien, er ook het einde van haar leven doorbrengen, in een
plotselinge afkeer van de grote stad, die zo koortsig-hevig en zo
onverschillig om haar leefde. Een heimwee naar de onverstoorde
rust van stile grachtjes, naar de vertrouwelijke bekendheid der lage
huizen, die dezelfde bleven, jaar in jaar nit, naar de gezellige drukte
der marktdagen en het zaterdagse, bedrijvig geplas aan alle huizen,
in blijde voorbereiding voor de stemmige ernststilte van de komende zondag...
Eindelijk had zij haar zoon overgehaald. Zij zouden het geerfde
huis gaan bewonen, als het ten minste bewoonbaar was. En dit
kwam hij nu onderzoeken.
En thans, in de grote rust van dit uur, bekoord door de gouden
herfststemming van stil geluk, waarin hij 't stadje had gezien, lachte
hem het plan zijner moeder toe, met beloften van ongestoord werken in een wijde, weldoende kalmte van gezelligheid, waarin de
ganse stad een grote familie was, louter bekenden. Hij zou hier niet
meer voelen het steken van een vage jaloezie, door het aanzien van
het goddelijk, vol, koortsig leven daarginds, waarvan hij zo verre
stond en dat hem aantrok met een duizelig gevoel als een grote
diepte... Hij zou ruimer kunnen leven bier, waar alles goedkoper
was dan in een grote stad...
Wil uwe dan maar even meegaan?'
Hij schrikte op, hij had de meid niet Koren komen, die nu met
een grote, blankgepoetste sleutel aan haar pink naar hem stond to
kijken in de gang.
`Ik ben tot je dienst,' zei hij, opstaande...
Langs het nog even verlaten grachtje, in de koesterende zomerlucht, schreden zij voort, eerst zwijgend, zij, gedachteloos voortsloff'end over de droge idinkers, met het ondereind van de sleutel in
de palm van haar knokige, perkamentachtige linkerhand tikkend,
hij, in rechts en links kijken, de omgeving indrinkend.
Toen vroeg hij 't een en ander over zijn neef en over het huis. Of
zijn neef en de notaris goede bekenden geweest waren, of de eerste
in het huis gestorven was, of 't groot was en goed onderhouden...
II

De meid, minder spraakzaam, antwoordde in korte zinnetjes. Vroeger waren meneer Dalman en haar meneer dikke vrinden geweest,
later was dat erg geluwd. Het laatst had er in het huis een meneer
Hoevelaer gewoond, een drogist, die van zijn rente leefde. Meneer
Dalman zeif was er maar kort in geweest, jaren geleden: het was
hem te groot en toen had hij 't verhuurd aan die meneer Hoevelaer,
die nu voor een klein jaar gestorven was... Sedert had 't huis leeg
gestaan. Dat meneer Dalman er ooit veel aan had laten doen, geloofde zij niet, of 't goed onderhouden was, moest meneer maar
zelf zien...
Zij waren in een straat gekomen: de Langestraat, zei de meid. Die
viel hem niet mee, zij was doods en kleurloos. Maar dat kwam zeker
ook wel omdat de zon was weggegaan. Boven, tegen de luchtstrook trokken opgetaste, vuilgrijze en helwitte wolkbergen op, het
blauw veroverend. Daardoor zou het wel komen, dat het zoveel
minder warm-gezellig pier was, dan op de grachten...
Enkele mensen kwamen zij tegen, een zwarte hond liep hen snuffelend vooruit, en van achter de tulen gordijntjes op breedkoperen
roetjes, die 't inkijken beletten, rees bier en daar een vrouwenhoofd
provinciaal nieuwsgierig.
Voor een oud huis stond de meid stil.
`Hier is 't, meheer.'
Terwijl zij op de stoep trad en tastend het sleutelgat zocht, gingen
zijn blikken Tangs de gevel. Er waren twee ramen naast de deur, drie
in de bovenverdieping, dan nog een groot dakraam, precies zoals
bij de huizen er naast en verderop. Het was 't algemeen type. Maar
terwijl de andere aantrokken door hun propere, verzorgde gevels,
met glimmende deur en raamlijsten en vlekkeloze doorzichtigheid
van hun schoongeboende vensters, was bier een air van verwaarlozing en klaaglijke verlatenheid. De tot glansloos roodbruin versomberde baksteen, zonder voegen, met donkere vochtplekken bier
en daar, recht gehouden door roestverteerde voegijzers, drukte
zwaar op de grauw-verveloze ramen, door goorwitte luiken gesloten, waarmee het huis, als met blinde, starre ogen, scheen te staren.
Dat was z6 verlaten, z6 oud-bouwvallig, dat het hem pijnlijk aandeed: een sensatie van teleurstelling en vage schrik...
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Intussen was de grote deur opengemorreld en week langzaam
naar binnen. Hij stapte de meid voorbij in de vochtig-kille, hoge
gang, bleef toen wachten tot de sleutel uit het slot genomen en de
deur gesloten zou zijn. En terwij1 de meid daaarmee bezig was, treuzelig frommelende aan het roestig slot, haar lichaam in de deuropening, half nog op de stoep, ging zijn ogenkijken tussen de vaalwitte gangmuren naar achter, waar de gang zich verbreedde en de
marmervloer plotseling afbrak. Er was daar blijkbaar een trapje naar
een benedengang, die op de tuin uitkwam, want boven de gangvloer, verderaf, was achter een glazen deur, glansloos tuingroen
zichtbaar, dat zacht heen en weer bewoog. Naast het benedentrapje,
links, waren een paar slechts gedeeltelijk zichtbare treden naar boven, naar een gele deur: de zaal natuurlijk, dacht hij. Al die huizen
waren hetzelfde...
In een oogopslag had hij dit alles gezien en overdacht. Nu kwamen zijn ogen terug naar de vloerstenen van de voorgang, ongelijkliggend en twee middendoor gebarsten.
Dat maakte een armelijke indruk ; het zou veranderd moeten worden, dacht hij, en zijn peinzende blik ging weer naar het einde van
de gang, naar de tuindeur... toen hij opeens een schok voelde door
zijn ganse lichaam. Op bonkte zijn hart, pijnlijk-heftig tegen zijn
borst, het suisde in zijn oren en zijn oogleden brandden, die een paar
maal snelknipten, toen zich wijd spalkten. Hij schreeuwde niet, stond
roerloos, met onbewust opgetrokken armen, met gebalde vuisten
en staarde... staarde...
Want daar... boven de benedentrap, het tuingroen bedekkend,
kwam een hoofd, alsof iemand er beneden stond, een lijkenkop,
scherp omlijnd tegen de dag, groenig vaal, een weinig achterover
gebogen, alsof het aan het haar getrokken werd... En van uit de
wijdgespleten ogen schoot een doodstarre bilk tot hem, die hem
vasthield op de plek en zijn denken paralyseerde...
Dit duurde, hij wist niet hoe lang. Hij voelde weer zichzelf, nadat
hij reeds enige seconden niets dan het tuingroen had gezien, toen de
deur achter hem met een hallende bang dichtviel, die in zijn borst
pijnlijk terugsloeg.
Als lets, ver af, hoorde hij de meld zeggen, dat 't zo ellendig was,
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dat 't slot zo moeilijk ging, en nog iets van luiken open waken in de
spreekkamer. Onderwijl leunde hij tegen de muur, hijgend, met
tranende ogen, duizelig in een halfbewustheid.
Hoe lang was 't geleden dat hij dat hoofd diar gezien had?... dat
scheen een eeuwigheid... had hij 't wel gezien ? Woonde hier nog
iemand ?... Dat moest 't zijn... Maar terwijl hij trachtte te redeneren,
zijn gedachten geregelder gingen en hij de werkelijkheid weer gewoon zag, maakten zich hevige angstrillingen los van zijn ruggestreng, die het vel onder zijn haar koud samentrokken.
Was hij gek!... hij leek wel een klein kind! schold hij zichzelf. Het
was natuurlijk iemand die in huis was, misschien een bewaarder !
Het was idioot om zo te schrikken!... Maar het hielp niet: de afschuwelijke kop stond voor zijn geest... en bij de plotseling opschietende gedachte, dat elk ogenblik weer daar boven de trap datzelfde kon verschijnen, liep hij gauw de kamer binnen, waar de
meid was.
Zij leunde tegen het halfgeopende luik van het ene raam.
Door de ontdekte ruitenstrook zeeg een klaaglijk daglicht bleekgrijs over de stoffige planken vloer, over het vellerig bruin behang
en de drukkend donkere balkenzoldering. Het rook duf in 't vertrek, naar bedorven lucht en stof.
"t Is hier in lang niet gelucht geworden,' zei de meid, `dat kan
uwe wel merken... Toen meheer Dalman hier nog zelf woonde,
was 't bier zo'n soort spreekkamer; ik ben bier vaak geweest om
een boodschap te zeggen van onze meheer... as 't dan 's winters erg
koud was, dan zei meheer Dalman: Kom waar effen binnen, Mina,
't is zo koud in die gang !... meheer was altijd een vriendelijk mens,
tegen de booien ook; as-ti bij onze meheer kwam kaartspelen, dan
kregen we...'
Woont bier nog iemand in huis ?' onderbrak haar Willem, hoog
horend boven haar spreken heen of hij ook een sluiptred hoorde in
de gang.
`Hier in huis ?... wel nee ! meheer, dat heb ik uwe immers gezeid...
nou al een halfjaar nie weer,' antwoordde ze een beetje knorrig...
`ik geloof dat onze meheer d'r nog in geweest is na 't overlijen van
meheer Dalman, anders niet...'
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Zijn hart bonkte weer hevig op en het was of hij omhoog getild
werd in de jagende huiveringen over zijn leden.
Om niet te vallen leunde hij tegen het behang, niets horend door
het razen in zijn oren, verblind door de tranen, die overvloedig uit
zijn ogen werden geperst...
`God, meheer ; mankeert uwe wat, u ziet zo wit as een doek!'
hoorde hij de meid zeggen.
Met hevig willen drong hij de emotie terug, bedwong zijn brandende begeerte, haar te zeggen wat hij gezien had, in een vaag
gevoel dat er dan lets gebeuren zou, als zij 't 66k wist, als ook haar
de angst had aangegrepen. Maar hij moest weg, bier vandaan,
weg en dan nadenken, orde brengen in zijn dol draaiend denken!...
ja,' zei hij, 'ik ben wat duizelig,... 't is bier zo benauwd... laten
we maar in de lucht gaan, dan is 't wel over...'
`1.7 ziet er uit of u van uw stokkie zal gaan...' vervolgde de meid,...
`d'r is bier ook geen stoel,... wil u effen op de trap gaan zitten ?'
Nee! weg maar!...'
`Nou! zo as u wil... dan zal ik weer sluiten bier...' en zij ging
naar het raam om het luik weer uit te slaan en de bout er voor te
doen.
Hij bleef bij de deur, in angstkoorts ziende naar de ganghoek of
daar niets kwam, horend boven het doffe stoten uit, of daar niets
kwam; zich onbeschermd alleen gevoelend in een krankzinnig ongeduld om van bier weg te vluchten...
Eindelijk was de kamer weer in 't donker en ging de meid hem
voorbij de deur openen... Goddank! het ging ditmaal gauw en met
de straat nu zichtbaar, kwam lets beschermends binnen, een gevoel
van gemeenschap met de buitenwereld.
Zonder achter zich te zien, ging hij snel de gang door, de stoep
of op straat, waar hij diep ademhaalde.
Maar tegelijk voelde hij zich zo lamgeslagen, met zo grote behoefte om alleen te zijn, dat hij de verbaasde meid zei niet meer naar
het notarishuis te kunnen terugkeren, omdat hij geen tijd meer had,
daar hij de trein moest halen. Meneer zou wel van hem horen, hij
kwam gauw terug, om dan het hele huis te zien.
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`Maar mot uwe dan niet... drink uwe dan eerst een slokkie water I'
Zij begreep niet dat hij zo gauw weer beter was. Hij was al een
eind weg.
`Dankje, dankje! mijn groeten aan de notaris... zeg, dat 't me erg
spijt - dat ik weg moest!...'
`Dan was 't ook de moeite niet eerst nog na 't huis te gaan, als je
dan toch geen tijd had!' bromde de meid, hem naziende. `Wat mankeert die vent!'
En zij keerde zich om en slofte langzaam naar huis terug, van tijd
tot tijd bedenkelijk 't hoofd schuddend.

II
Zijn voeten op de rand van een kachelhaardje, de benen behaaglijk
gestrekt, zat daarWillemDoefgevlijd in een ouderwets lederen leuningstoel. Hij las niet in het boek, dat op zijn knieen lag, heenturend
uit zijn roerloos, tegen de hoge stoelrug geleund hoofd, naar het
stemmig plooiend groen gordijn van een lange boekenkast. Zijn
handen waren warm in de wijde mouwen van een chambercloak
met bruine omslagen.
Het vuurknetteren alleen sprak nu en dan in de ruststilte van de
studeerkamer, waar, in de helderheid van een zachtmooie novembermiddag, de ernstige meubelen, schrijfbureau, twee hoge boekenkasten, ronde, bruinbeklede tafel, aandachtig stonden. Grote gipskoppen op de kasten staarden met blinde ogen, vlak onder het gladwine plafond.
Na een lange poos richtte Willem zich op, strekte de arm om het
boek weg op de tafel te leggen en bleef toen voorover zitten, met
de ellebogen op de knieen en het hoofd in de handen. Van het boekenlezen weg, waren zijn gedachten heengetrokken naar 't geen in
de laatste weken steeds in hem was: het vertrek naar zijn moeders
geboortestad en het wonen daar. Maar deze middag was dat denken pijnlijker dan anders. Als een groot, donker, onoverkomelijk
iets stond in zijn hoofd het gaan daarheen, al weken lang maar nooit
was het zo angstigend nabij geweest als nu. Plotseling had de ge16

dachte in hem geweerlicht: over een kleine veertien dagen zijn we
al hiervandaan! en nu vulde dat zijn hele hoofd en trok zijn denken
naar binnen.
Een seconde lang zag hij in zijn verbeelding tegelijk drie, vier
brokken uit de tijd der laatste vier weken.
Zijn eerste bezoek aan het huis, zijn staan in die gang, waarvan
hij de benauwde vochtlucht weer rook, 't lopen naar het station
vervolgens, rillend in de koudprikkelende motregen, de straten
vaag gezien in het hoog stromen van zijn koortsgedachten, verdwaald eindelijk in de vreemde stad, zodat hij met een latere trein
had moeten vertrekken...
De wachtkamer van het verlaten station, hol en kil, in de flauwe
schijn van een te kleine lamp... zijn zwellend heimwee naar thuiszijn en zich kalm veilig gevoelen, terwijl al meer zijn hoofd vermoeiend-zwaar koortsklopte, pijnigend, gekmakend...
Hij stond op, begon de kamer heen en weer te lopen, om zich te
bevrijden van de al te hevige herinnering, die rillingen over hem
losliet, bij het enkel nadenken van toen...
Maar het wilde hem niet loslaten, momentverbeeldingen sprongen op, telkens dezelfde : de gangscene, de spoorwandeling, de
wachtkamer... nu ook een nieuwe : het sterk zien van de tweedeklas-coupe in de trein, met hemzelfdaarin : het hardbolle grijsgrauw
der lange bankbekleding... geel daarboven het houtbeschot,... het
schemerig licht, schuw-dwalend, onrustig, met plotselinge glanzen
over het slapend gezicht van de enkele medereiziger, schuinover
in de hoek.
Hij ook had gepoogd te slapen, maar in de roze duisternis achter
zijn toee oogleden, had hij de kop weer gezien, zeer duidelijk, zodat zijn hart hoorbaar klopte...
Toen was hij gaan denken, hevig verlangend orde te brengen in
de draaiing van zijn ongrijpbare, vluchtende hersenbeelden. Hij had
tenminste telkens zich gezegd, dat hij nu logisch wilde zijn, nuchter
nagaan, maar elke gedachtenschakeling brak weer, als door een
overgolving van koortsend bloed. ook had de regelmatige wagendreuning hem pijn gedaan in zijn gevoelige hersens.
Eindelijk had hij loom toegegeven, willoos tegen 't jagen in zijn
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vol hoofd, zonder zich langer te dwingen tot begrijpen, waaraan hij
dacht.
Die nacht en nog twee dagen daarna had hij zich ziek gevoeld...
Onbewust was Willem weer in de leunstoel gaan zitten, omdat
zijn voeten koud werden. Hij kwam nu tot zijn tegenwoordige zelf
terug, omdat een gedachte in hem daalde, zwaar van twijfel, de verbeeldingen dominerend... Zou hij eindelijk aan zijn moeder zeggen,
wat hij in het huis had gezien, wat de ware reden was van zijn ongesteldheid na het bezoek ?...
Hij had eerst niet gewild, zich zeggende, dat het voor zijn zenuwachtige moeder niet goed zou zijn, terwijl het toch eigenlijk de
ijdelheid was, die hem zwijgen deed. Hij was bang zich belachelijk
te maken. Zijn koorts had hij toegeschreven aan een gevatte kou...
Maar omdat hij van het huis eigenlijk niets gezien had, was zijn raad
geweest, dat zijn moeder en hij er nog eens samen zouden heengaan,
v66r zij definitief besloten. De verwaarloosde bouwvalligheid zou
haar dan wel afschrikken, dacht hij.
Zo waren ze in oktober opnieuw voor het huis gekomen, nu met
de notaris en hadden het van boven tot onder bezichtigd, Willem
half aangenaam-verbaasd, half teleurgesteld over het veranderd
uiterlijk van het gebouw. Er was in de tussentijd schoongemaakt en
gelucht, ook bier en daar wat hersteld, zodat het zijn drukkende stilte
en zijn lucht van lang gesloten graf totaal had verloren.
Een kwijnend zonnige oktoberdag had daarbinnen de oude kamers vriendelijk en stil belicht en als er iets tot hem gesproken had
in de vale stilte van de gang en uit de wijdopene kamers, dan was 't
een peinzende weemoed geweest, die het huis eerwaardig maakte in
zijn gevoel.
Toch was zijn beklemdheid niet geheel geweken en hij had een
ogenblik weer de hartsamenknijpende angst gevoeld, toen hij, achter zijn moeder en de notaris, het trapje afging naar de keuken.
Doch hij was spoedig tot kalmte gekomen in de prozaische gewoonheid van het gangetje, vanwaar de eikehouten traptreden,
naast de vuile, gestucadoorde gangwand opgingen, z6 onnozel reed,
dat een innige verwondering in hem kwam, hoe hij ooit zich bier
iets bovenaards, iets fantastisch had kunnen voorstellen.
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En hij was blij niets er van gezegd te hebben.
Z6 verliet hij het huis, geruster dan hij er was ingekomen, maar
ook verwarder in zijn hoofd, meer dan ooit verlangend met zichzelf tot klaarheid te komen in die eeuwige vraag: heb ik 't waarlijk
gezien, of was 't een hallucinatie, iets in mijzelf? En onder zijn pijnlijk niet-begrijpen en toch begrijpen willen, smartte, onlogisch, inconsequent, de teleurstelling, dat de hele zaak hiermee niet uit kon
zijn, dat hun wonen hier nu vast bepaald was, onherroepelijk ook
voor hem.
Na dat tweede bezoek waren voor hem moeilijke dagen gekomen
van onafgebroken, resultaatloos peinzen, uren, uren lang, waarbij
zijn denken onophoudelijk een zelfde weg aflegde tot een zelfde
punt, als een onoverkomelijke muur.
Wat was het dan, dat hij gezien had? Telkens als zijn redenering
hem tot twijfelen had gebracht, sprong helder, onloochenbaar,
brutaal reeel dat visioen voor hem op en was hij gedwongen weer
van voren aan te beginnen. Dat maakte dat hij uit die denkingen
opkwam, hijgend, koudrillerig, koortsig en in wrevel over zichzelf,
omdat hij toch niet verder was. En ten slotte had hij de macht niet
meer zich opnieuw in die donkere denkgang te begeven, waar hij
wist, dat het spookgezicht onvermijdelijk aan het eind stond, in
vreemd-strakke, schrille duidelijkheid. Hun vertrek was nog ver,
waartoe zich al die tijd ziek te maken!
Zo was weer de kalmte in hem gekomen, de dagelijks gewone
kalmte, ofschoon hij zijn ziel nooit meer geheel vrij gevoelde.
Maar thans was het ook met die betrekkelijke rust gedaan. Het
benauwend besef van de nabijheid der verhuizing was plotseling
overmeesterend en alvervullend in zijn niet-willen-wetende denken
gekomen, en nu kon hij het niet meer wegstoten, nu moest hij er
aan denken. Daarmee zou weer de sleep van verward, brokkelig,
vermoeid gepeins komen, dat hij van te voren zonder uitkomst gevoelde... In hevig ongeduld stond hij weer op, liep opnieuw zenuwachtig door de stille kamer, wrevelig een boek opnemend om het
hard weer neer te kletsen op tafel...
...God almachtig ! wat wilde hij dan toch!... wat wou hij dan?...
wat wou hij dan?...
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Stil nu!... stil... scherp denken... alleen denken... niet met onuitgesproken woorden in zich redeneren... juist! dat was 't : hij wou
zichbrengen tot het geloofdat 't in hem-zelf was, dat vreemde,niet
in dat huis, in hem-zelfen altijd in hem-zelf... Het idee van iets dreigends dat daargindswachtte, was ondraaglijk... hoe nu verder ? maar
het was toch niet minder erg eigenlijk, warmeer 't een hallucinatie
geweest was... dan zou hij voor zichzelf nergens veilig zijn...
Zo hier nu... wat was het donker geworden!... hij had de schemering niet zien komen, die thans de kamer vervulde... Donker-vaag
waren de roerloze massa's der kasten, de gipskoppen lichtten schimmig bleek...
Nog kwam geen lantarenlichtschijn door de als metaal glanzende
ruiten. Het was unheimisch genoeg bier! waarom was hij nu niet
bang ?...
En Willem zag rond in de kamer, poogde angst te vinden in het
spikkelend schemerdonkeren...
Doch in zich voelde hij : bier was 't niet... het zou onnut zijn bier
zijn verbeelding tot die dingen te forceren, niet minder bleef het
Ontzaggelijke hem dial. wachten... En hij gaf toe. Zuchtend begon
hij de lamp aan te steken: tegen gevoel was toch geen redeneren...
hij moest afwachten...
Op eens deed een schrikschok zijn hart samenkrimpen: de deurknop kraakte, de deur ging open. Zijn schrik viel terug in wrevel :
het was natuurlijk zijn moeder, die binnenkwam. Met trillende handen lichtte hij de lampepit aan en zette het glas er op.
`Wel Wim! zit je nog zo in het donker!'
`Zoals u ziet, ja!'
Mevrouw Doef merkte de scherpheid van het antwoord niet,
ging rustig door de nu zacht oplevende kamer naar het linker-hoekraam om het gordijn te laten vallen.
Terwijl hij 't rechter raam deed, smolt zijn kregelheid in een be-.
hoefte om vriendelijk te zijn, om geen pijn te doen, en hoorde hij
nu kalm zijn moeder vertellen van de boodschappen, die middag
gedaan, van de inkopen voor het nieuwe huis. In zijn letmstoel gezeten, luisterde hij vervolgens toe, terwijl zij voor hem stond, tegen
de tafel geleund, klein in haar zwarte japon, het onderdeel van het
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smalle, bleke gezichtje mat belicht, het witblond haar gescheiden
onder een zwartkanten mutsje.
Zij was voor ideden en gordijnen uit geweest, overal geweest,
zonder goed haar keus te kunnen vinden. Eindelijk had ze aan die
winkel op het Singel gedacht, waar de Van Velzens hun kleed in de
voorkamer vandaan hadden. Willem wist wel: dat met die groene
en rooie strepen, en daar had ze nu wel iets gevonden, dat misschien
goed was, de stalen zouden komen, dan kon Willem meekijken...
maar 't was anders wel lastig, zo'n verhuizing gafeen boel herrie en
drukte, haar hoofd liep om soms, zij zou blij zijn, als ze kalmpjes
eindelijk daar zat.
In een opnieuw hevig opkomende malaise, luisterde Willem
afgetrokken naar de onverschillige dingen waarover zijn moeder sprak: zo moest hij dan telkens fataal terug naar dat beroerde
huis!
En van onder uit zijn gedachten kwam het weer op, verlokkend,
bevrijding belovend. Als hij nu nog zei, wat hem zo lang gekweld
had, dan zou misschien alles nog kunnen afspringen; zij zouden
kalm en veilig hier blijven in dit heerlijk gezellige huisje... Maar
toen hij, dwars door het ongehoorde spreken zijner moeder, die
woorden won beginnen te zeggen, Idopte zijn hart op eens hevig
en steeg het bloed in zijn hoofd. Hij kon niet. Mevrouw Doef ging
ook al heen, zij had in haar tevredenheid over de goed bestede middag zijn halve oplettendheid niet gezien.
`Non jonge, kom je eten? 't is klaar beneden!'
`Dadelijk, moeder!' zei hij terug, opstaande om de lamp uit te
doen en terwijl zij de trap afging met langzame, voorzichtige stappen, volgde hij dralend, in gedachten, wrevelig...
En het werd een obsessie in die laatste twee weken, het eerste, dat 's
morgens scherp in zijn ontwakend bewustzijn boorde, het laatste,
dat hem donker bijbleef 's avonds, v66r het denken wegvloeide, na
een lang klaarwakker liggen in hete, p ijnlijk op zijn hersens drukkende peinzing. En de ganse dag verliet het hem niet, 66n met een
gloeiend, rillerig koortsgevoel, waarbij het was of hij zijn bloed
door zijn hoofd en zijn leden merkte stromen. Hij voelde zich le21

yen, prikkelbaar, schrikachtig, benauwd, verloor meer en meer alle
stuur over de snelwielende gedachten, die door zijn hoofd trokken,
even gezien, dan weer weg.
Zijn overspanning was buiten alle evenredigheid met wat er gebeuren kon, mijmerde hij sours en duidelijk voelde hij, hoe in zijn
geest de werkelijkheid vervalst werd. Hij voelde 't, en was toch niet
minder beinvloed door die verkeerd-gewetenvoorstellingen.
De rustigende indruk van het tweede bezoek aan het huis verzwakte allengs in het groot, duister wantrouwen, dat zijn gehele
zieleleven opslorpte. De weemoedige rust van toen scheen hem nu
verdacht. Hij zag thans de benedengang en het trapje in strak, gesloten zwijgen, in geveinsde onbeweeglijkheid, in schijnheilig onnozelhouden... Ze deden maar zo, ze wilden toen niet spreken, maar
achter hun geslotenheid voelde hij wel het groot, afschuwelijk geheim, dat zij eens zouden openbaren!...
Dan kwamen er weer ogenblikken, dat hij zich zei, hoe dwaas 't
was, dat stomme hout en steen van iets te verdenken, dat hijzelf
ziek was, en verder niets... maar in de nacht wolkte het weer op, het
logisch denken verjagend, pijnlijk en onweerstaanbaar : de angst
voor wat daarginds komen zou. Zo martelend was dat, en onduldbaar knagend, dat hij begon te wensen naar het vertrek. De werkelijkheid zou minder erg zijn!
Twee dagen v66r zij gingen, kocht hij een revolver.
In een der zeldzame ogenblikken van kalm denken had hij dit besloten. Als het waarlijk iets geweest was, moest 't toch wel een mens
zijn, en dan was 't goed zich te wapenen. Want hij geloofde immers
niet aan geesten of zo iets ?...
Ten minste, hij had er nooit aan geloofd... Maar aan de onrustige
twijfel, die hij nu in zich voelde, zag hij gedurende een ogenblik, als
in het helle licht van een bliksemstraal, hoe zijn vroeger denken en
voorstellen geschokt was, verpletterd onder de zwaarte van het
visioen. En hij had die verwarring niet kunnen meester worden: 't
ging zoals het wilde, bekende hij zich met een heftig stekende smart,
het leidde hij wist niet waarheen, naar een gekkenhuis misschien...
en... och! 't zou wel zijn als hij daar van zijn hijgende, uitputtende
angst bevrijd was. Maar zolang het ging, wilde hij de toestand voor
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zijn moeder verbergen, nu in een waarlijk gevoelde ongerustheid
voor wat 't Naar doen zou, als zij wist hoe ziek hij was.
En dit veinzen werd hem een kwelling te meer. Hij moest zijn
gedachten tot honderden zaken dwingen, raad geven, goed- en afkeuren, meeregelen, op de herhaalde bezorgde vragen antwoordend, dat hij altijd nog koortsig was en moe door de drukte, dat 't
daarginds in de kalmte wel voorbij zou gaan...
Toen moest hij ook helpen pakken, in de stof van overhoopkamers, onder het treurend licht der trage dagen, over koffers gebukt staan,... en 't was geen afleiding, maar een voortdurende inspanning, zijn gedachten te houden bij wat hij deed en niet telkens
op de kofferrand te gaan zitten en vaag weg te peinzen... te peinzen...

Zo kwam de dag van hun vertrek.

III
De dag was in een koudgrijze verlatenheid, toen Willem en zijn moeder in het stadje kwamen. Door de lege Langestraat woei hun een
droge oostenwind in de oren. De huizen stonden wezenloos in hun
gelid, staarden tot elkaar van beide kanten der harde, drooggeschrobde straat, die ver uitlag, in bruin en grijs.
Strak, ondoordringbaar grijs was de onverbiddelijke hemel daarboven.
De hoge kast van een verhuiswagen stond voor het oude huis en
er was gedraaf van mannen, de wijdopen voordeur in en uit, toen
zij naderden.
V6Or hij binnen ging, keek Willem scherp de gevel langs.
Dat zag zo goedmoedig provinciaal in zijn samengezakte breedheid, zo prozaisch-nuchter en onnozel, dat 't hemhaastgeruststelde...
Maar hij wist wel beter, hij zou op zijn hoede zijn... En toch, als 't
eens niet zo was?... Stond het huis er niet als elk ander? een gewoon
huis in een provinciestadje ? Maar dan wat hij gezien had?
In Godsnaam! Hij moest afwachten, hij was nu gewapend; tegen
iets reeds was hij nu gewapend...
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En Willem trad de gang in, die druk was van roepgegalm en
kletterende stappen. Zo veilig voelde hij zich hierdoor, zo hoog
durvend, met toch iets donkers onder in zijn ziel, waarboven hij
zijn moed ophief, een onbestemde weeheid, die hij niet merken
Wilde.
Naar achter liep hij, naar de lege keuken, naar het zaaltje, toen
naar boven, het hele huis door om zich zelf te beproeven en gerust
te stellen.
Overal dezelfde geaffaireerdheid en boven wachtten de kamers
stil, maar niet vijandig.
Toen ging Willem meehelpen dragen, in een behoefte zich warm
en moe te maken, veel de gang en de kamers te belopen, opdat zij
hem familiaar zouden worden. De morgen ging zo in bezige rust
voorbij.
In de voorkamer, die een uitdragerswinkel geleek, dronken ze
geimproviseerd koffie, met wat ze meegenomen hadden, zijn moeder en hij. De mannen waren weggegaan tot straks.
Maar toen,in't samen-alleen-zijn en zwijgend eten, bij die wijdopen
deur, hernam het huis zijn eigen, wreed-geheimzinnig leven en
steeg in Willem weer langzaam de angstweeheid...
Het kwam aan van achter, uit de alleengelaten, grijnzende stilteruimten, van boven van de nog onbetreden zolders, waar het was
teruggedrongen, het kwam aan door de hoge schemergang in ruisende stiltegolven, onweerstaanbaar, onophoudelijk, verpletterend...
Zijn ogen strak naar de ganghoek gericht, de hand heimelijk op
de revolver, zat Willem onbeweeglijk, huiverend, koortsbonzend.
Voor hem op kwam de herinnering, aan zijn eerste bezoek hier,
toen hij ook zo had gestaard...
Nee! Het moest uit zijn, het k6n zo niet langer! hij moest zien!
Met een hevig, pijnlijk willen kwam hij op van zijn stoel, zeggend, met een vreemde stem tot zijn moeder, die hem stilbezorgd
en oplettend aankeek: `ik moet even weg, na de bestekamer,... kom
dalijk terug...'
En hij ging door de deur.
`Wim, ben je niet goed?' vroeg zijn moeder hem achterna.
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V66r hem nu onmiddellijk de hock, waaromheen hij zo dadelijk
zien zou... achter hem than ook die angststem, die zijn eigen angst
hardop verraadde aan de vijand, die hij tegen ging! Vervloekt! Hij
moest stilte hebben om te horen...
Nee, ik ben heel wel!' snauwde hij terug, halfluid, zonder om te
zien.
De hock om... een snelle blik naar achter... niets!... of toch wel?...
Wat ging daar?...
De revolver uitrukkend, snel, met harde stappen, liep hij voort,
half verbiind door de angstkoorts, die hem in de rug greep.
Bij het benedentrapje stond hij stil, luisterde voorover, de hand
tegen de stijl gesteund... Niets!...
Daar kraakte iets, boven hem, in het half opene zaaltje...
Verdomd! het was daar boven!
Met twee sprongen het trapje op, een harde vuiststoot tegen de
deur, die dreunend wijd openzwaaide... en hij stond midden in het
vertrek, waar, door de hoge, naakte ruiten, de schemerdag binnenstaarde...
Weer niets... natuurlijk!
Toen voelde hij weer de ruimte achter zich en keerde om... Niets
in de schaduwend-witte gang... maar t6ch verdachtzijn...
Uit de voorkamer hoorde hij zijn moeder opstaan, stoelverschuivend, daarna in de gang haar stem:
`Willem! wat doe je toch, jongen? wat voer je toch uit?...'
In haar toon voelde hij de ongerustheid, die zich tot kalmte
dwong en hij kwam weer tot zichzelve.
Hijgend, oorsuizend, met pijnlijk-snelle harteldop, steeg hij het
trapje af... trachtte zijn stem te beheersen, die zenuwachtig hoog
klonk, overslaand, onzeker:
`Waar is ook weer de plee bier? Ik kan het waarachtig niet vinden!...'
`Tweede deur in de gang, naast de trap,' riep zij terug, naar binnen gaande. Of zij hem geloofde, kon hij niet horen.
In het vierkant hokje gekomen, drukte hij zijn gloeiend voorhoofd tegen de koude, witte tegeltjes van de wand.
Hij wilde, wilde kalm worden! kon hij dan niet om zijn moeder
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denken... ! arme, goeie moeder... zij was toch al zo zwak en zenuwachtig... wat zou ze schrikken als hij haar zei... schrikken vooral
om hem... omdat hij ziek was,... want het was alleen in hem, in zijn
verwarde kop, het huis was zo dood als een pier!
Stommeling ! hij zou nog helemaal van streek raken z6...
Betrekkelijk kalm ging hij weer naar voren, zonder zelfs hevige
begeerte te gevoelen, achter zich te zien.
Kort daarna luidde de schel en de mannen kwamen van schaften
terug. Het indragen begon weer en zijn opgezweepte emotie verkalmde allengs tot een lome, geslagen moeheid, die dof en lijdelijk
wachtte wat komen moest.
Toen het begon te donkeren, verlieten Willem en zijn moeder
tegelijk met de mannen het huis, om bij de notaris te gaan eten en
verder die nacht te blijven.
Het grote verhuiswerk was nu gedaan, het overige bepaalde zich
tot schikken en ordenen, en dit kon morgen gebeuren. Morgen zou
ook de meid komen en het huis voorgoed betrokken worden.
De rustigende, comfortabele gezelligheid van het ouderwetse,
ruime notarishuis omving Willem weldadig. In de zwartende schemering van de voorkamer vaagden de gewende vormen der massief
degelijke meubelen allengs weg en Opleefden, bij de ramen, schaarse
glimlichten, op 't gepoetst haardstel, op de tafelrand, de schilderijlijsten...
Zij spraken kalm over onverschillige dingen.
Daarna het huiselijk, familiaar eten in het zachte, liefkozenddoordringende lichtzijn van een kleine tuinkamer. Onder zijn ogen
was het witglanzend tafellaken en het levendig sprankelend glasgefonkel, waarop hij keek met ongeweten welbehagen, en om hem.
klonk 't rustig gewone gepraat van de notaris en zijn vrouw, overredend vriendelijk, waarin hij dankbaar de bedoeling voelde, het de
vermoeide gasten gemakkelijk te maken.
Zo soesde hij 't diner door. Onder het eten verdoften zijn sensaties
en scheen al dieper te zinken het grote benauwende, ver-hoog, achter in zijn hoofd.
En terwijl het wegging in de tevreden warmte van zijn hele wezen, in de zware slaperigheid na veel wijn drinken, was er een vaag
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gonzen vol troosting door zijn hersens: het zal rich wel schikken...
vooreerst is er deze heerlijke avond...
In de bovenkamer werd thee gedronken.
Daar wachtte hun de huiselijkheid, de buitenwereld weggedaan
achter de zware, gesloten gordijnen. In de wijde lichtkring was de
tafel, met 't fijn wit porselein op het donkerbruin fluwelen tafelkleed, volplooiend, rijk en warm.
De kamer rondom peinsde in schemer, de oude meubelen zedig,
onbeweeglijk... alleen de theeketel neuriede hardop, aandachtig
voor zich heen, toen zij binnenkwamen.
Gezeten op een laag stoeltje bij de tafel, genoot Willem in het
intiem-vriendelijke, in de koesterende beslotenheid van de ernstige
kamer. Al meer voelde hij zich afdrijven in zalig verlichtzijn en hij
gaf zich over met wellust: deze avond ten minste wilde hij veilig
genieten...
En het gesprek kwijnde toen het later werd.
Lange zwijgpozen, die Willem innig vertrouwelijk en kalm gevoelde, scheidden de korte opmerkingen van zijn moeder en de
notaris, soms ook van de gastvrouw, die dan het gebogen hoofd
even ophief in het voile lamplicht. Het water was stil geworden,
met nu en dan nog een kort stotend geraas. Van buiten kwam geen
geluid,... de stad sliep.
Willem verzette zich een tijdlang tegen de verdovende slaperigheid; toen, overwonnen door de rust, liet hij zijn pijnlijke dikke
oogleden zinken, en het bewustzijn dreeflangzaam weg.
Op eens hoorde hij als van ver de stem van de notaris: `1.1 hebt
meneer Dalman natuurlijk wel gekend, mevrouw?'
ja, da's to zeggen, eigenlijk gekend niet,' kwam het antwoord,
`ik heb 'm een paar maal gezien... maar bier, mijn zoon, heeft 'm
zelfs, geloofik, nooit gezien, onze neef, is 't wel, Wim?'
Hij kwam weer bij in een half bewustzijn, dwong zijn woorden
moeilijk uit zijn mond:
`Nee, dat ik me herinner niet...'
`Zo, heeft u uw neef nooit gezien?... Wel, dan kan ik u zijn portret laten kijken...' De notaris pakte gretig dat nieuwe onderwerp
van conversatie aan.
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Van een pluche-tafeltje achter hem een kleine, zwartleren album
nemend, stondhij op, tegen de tafel, om onder het licht de krakende
bladen om te slaan. Willem tuurde onderwij1 naar de dikke, gouden horlogesnoer, over het rondende, grijze vest... tot de notaris
hem het album v66rhield, de vinger bij een oudverbleekt portret:
`Het is eigenlijk maar een daguerreotype, ziet u wel?... ze waren
toen nog zo ver niet...'
Willems blik uit zijn slaperige ogen ging over het portret...
`0!' steunde tussen zijn lippen nit een halfgesmoorde schreeuw
van angst, en hij hijgde, terwijl zijn wijde ogen staarden.
Hij zag de spookkop, trek voor trek! Als een zware slag op zijn
hoofd was dit geweest waarvan hij de dreuning navoelde, terwijl
zijn hart bonkte tegen zijn borst, nadat het een seconde had stilgestaan, of een ruwe hand het samenkneep. En een ogenblik duizelde hij in het suizen van zijn oren en de al te hevige hartroering.
Voor zijn geloken ogen verschoten rode sterren en een ijskoude
prikkeling breidde zich over zijn huid...
Toen dacht hij aan zijn moeder, aan de vreemde mensen, die niets
merken mochten, en zwol in hem, alvervullend, de spijt, dat het nu
uit was met zijn geluksstemming...
Onderdrukken wilde hij dat besef, in een donkere vrees voor
doordenken, zichzelf verdoven wilde hij... en zich flauw herinnerend, als iets heel lang geleden, dat hij de notaris had horen zeggen,
van erg verbleekt en niet zo goed als tegenwoordig de fotografie...
drong hij zijn vreemde stem uit zijn keel tot antwoorden.
't is nog erg primitief dat,... 't scheelt een hele boel met 'n...
maar as je niet anders heb, moet je 't er wel mee...'
`Kijk is, die kent u misschien ook niet, da's ook nog een oudtante
van u,' brak hem de notaris zijn zeggen af, die intussen, met het
album dicht onder de lamp, nog enige bladen had omgeslagen en
weer teruggeslagen, zonder iets van Willems ontroering te zien, zoals deze nu tot zijn verlichting merkte.
En hij keek naar het portret van een oude dame met een grote
luifelhoed en wijde mouwen zonder het te zien, weg in het grote
gevoel van zijn wrevelige smart en angst. Machtloos overgeleverd
aan het leven in hem voelde hij zich. Daar was nu geen ontkomen
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meer aan. Al sterker zwol het omhoog tot het oppervlak van zijn
bewustheid en het was iets vreselijks, wist hij, iets dat fang opgesloten was geweest binnen zijn oude, onaantastbare jeugdbegrippen
van mogelijk en onmogelijk. Maar nu was die muur doorgebroken,
en in dat ogenblik, toen hij 't portret zag, had hij duidelijk de omstorting gevoeld van al wat door opvoeding en omgeving en eigen
ervaring in hem was overeind gezet. En hij kende zichzelf niet meer,
die nieuwe onrustige zelf en hij was bang voor wat er komen zou,
als hij ten einde toe doordacht...
Daarom sprak hij ijverig mee, de rest van de avond, wond zich
op over onverschillige dingen, tot stille verwondering van zijn
moeder, die hem niet begreep, sprak luid en heftig... dan weer
kwamen er plotselinge stilten, dat hij, achterover geleund in zijn
stoel, voor zich staarde, de mond zenuwachtig trekkend, beziggehouden door iets in hem.
Zij vroegen hem eindelijk of hij niet wel was, maar hij zeide
alleen moe te zijn.
Het was ook tijd om naar bed te gaan.
Toen Willem, met zijn kaars in de hand, langzaam de boventrap
opging, voelde hij zich dodelijk vermoeid in zijn leden en brandend
helder in zijn hoofd, met een onzekerheid over zichzelf en een be-.
geerte zich te begrijpen en toch weer angst daarvoor. Zo graag had
hij het zware wicht van zijn ikheid willen afgooien, zichzelf eens
niet voelen en vage gedachten gingen door zijn hoofd aan opium,
aan morfine, aan zoveel dingen waardoor hij zich zou kunnen verdoven...
Als hij er ook maar aan gedacht had veel wijn te drinken!... maar
't was nu te laat nog iets te vragen... hij zou ook niet durven...
Boven op het portaal stond hij een ogenblik peinzend, deed toen
de deur van de logeerkamer open en huiverde over zijn ganse lijf,
toen de kille, duffe lucht zijn kaars bijna uitwoei en hij in de hone
donkerte staarde...
0 God! hoe kwam hij hem door, die lange nacht!
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IV
Willem lag eindelijk te bed, klein en eenzaam onder de hoge baldakijn van het logeerbed tussen de vochtig-kille, stijve lakens. Op 't
beddetafeltje de kaars, met stilbewegende puntvlam, als opgeaaid
door een onzichtbare hand... Ben kleine flauwlichtcirkel maakte die
aandachtig voor zich heen levende vlam, waarin ook nog Willem
zelf was opgenomen, daarachter was de hone, wijdstarende kamerdonkerte, waartegen hij onbeschermd open lag.
Nog wat geloop in huis en slaan van deuren. Dat gaf een klein
gevoel van veiligheid... gauw trachten te slapen eer dit eindigde... de
kaars maar aan laten... In zich overwoog hij dit met onuitgesproken
woorden en dook onder het dek. Zijn hart bonsde, bonsde geweldig, nu zijn hoofd op 't kussen lag en er was een vinnig kloppende
pijn in zijn hersens met een suizen, of hij kinine had genomen. Maar
het ergste was het kwellend denken en verbeelden in de overspannen
helderheid van zijn geest... Het deed angstrillingen losschieten,
waarvan zijn hoofdvel kil samentrok en zijn ogen brandden. Een
fel denken was het, dat hij nu weerloos lag tegen 't verschrikkelijke,
dat als hij opkeek in de donkerte, die kop daar kon zijn, groengeel,
wreed grijnzend, versteend starend... in een blauwig geel licht...
Want hij wist nu dat het reeel was geweest, wat hij gezien had en
ook dat 't geen levend mens kon zijn... Maar wat was 't dan ?... en
wat Wilde het ?... en wat zou er van dit alles komen... en wat kon
hij doen, nu zijn revolver nutteloos was ?... o God! o God !...
Z6 wanhopig voelde hij zich in zijn onduldbare angstkoorts, z6
benauwd op eens, in het branden van zijn huid onder het hete dek,
dat hij zijn loden weerzin overwon, alles heftig van zich wierp en
overeind kwam...
Niets ! er was niets dan de vage donkerten... de kaarsvlam brandde
nog altijd in lome waaiingen... en het was stil, zo stil...
Daar kraakte iets in de hoek, waar een mahoniehouten kast
stond... nog eens... en hij zat rechtop, hijgend, met de handen om
zijn kruin saamgeslagen, drukkend om de pijn te verdoven, zich
klam voelend van zweet, terwijl onophoudelijk angsthuiveringen
hem zweepten.
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Het k6n zo niet langer! hij had angst voor de stil duistere kamerruimte, achter hem, op zij, waar zijn grote schaduw op het behang
zich bewoog en daar verder, bij het raam, overal...
Ging daar de deur niet langzaam open... heel langzaam?...
Een ogenblik staarde hij scherper... neen, toch niet!... 't was
niets geweest... maar char, achter het voetbeschot van 't ledikant
ruiste de stilte verdacht... Als daar plotseling boven de rand van
het hout eens die kop oprees, in blauwig-geel licht, en breed grijnzend!...
Willem liet zich snel uit het bed zakken, zonder van die kant de
ogen of te wenden... toen keek hij in eens achter 't beschot... stapte
daar zelf in die ruimte...
De vinnig prikkende nachtkou was nu om zijn benen en schouders, en hij klappertandde...
Wat nu te doen? Wat kon hij doen om rust te vinden, in Godsnaam... een ogenblik zichzelf te vergeten!
Hij dacht er aan, zijn hoofd buiten het raam te steken, maar toen
hij op het raam toetrad, waarvoor de roodwollen gordijnen waren
dichtgeschoven, ontzette hem het denkbeeld wat hij daar achter die
plooien kon vinden.
Als daar... van midden in het ruitendonker hem die kop eens
tegenstaarde, gedrukt tegen het glas ! Zo iets had hij wel geleden in
een Engels verhaaltje, lang geleden.
Het duurde een paar seconden,—terwijl hij gebogen stond, de
gordijnstrook in zijn rechterhand, de linker steunend tegen de muur,
voelend de angst-atmosfeer rondom hem,—v66r hij zich kon overwinnen... Toen rukte hij het gordijn op zij en staarde 't vaal zwart
hem aan met een kleine spiegeling van het kaarslicht in de rechtse
ruiten...
Verder was er niets.
Het raam ging stroef bij 't omhoogschuiven, maar hij kreeg 't
toch z6ver, dat zijn hoofd er tussendoor kon.
Het was fel koud, maar ook rustigend in het hoge nachtbuiten.
Van de stille, donkere luchten daalde kalmte en veiligheid om Willems kloppend hoofd en hij ademde vrijer op... Zo getroost voelde
hij zich in de bekende gewoonheid, in de positieve kou van de win31

ternacht. Hierbuiten was niets veranderd, alles zoals hij 't steeds had
gezien...
Toen dacht hij op eens aan de donkere ruimte, die achter hem
was, en de angst kwam weer op...
Doch allengs kalmde 't in hem door de scherpe buitenkou, die
hem verkleumde en naar bedwarmte deed verlangen, en door de
gedachte, plotseling in zijn geest lichtende en waarvan hij 't waarom
nietrechtbegreep, dat het spook wel air in 't huis op hem wachtte,
maar hem hfer zeker niet opzoeken zou.
Hij zat nu weer in bed, koesterend in de bewaarde warmte en trager vloeiden de angstgolven over hem. Het scheen of 't nu alleen de
koorts was, die rillen deed, zonder andere oorzaak. Ook voelde hij
zich loom en mat en dof, het scherpe denken afgeslepen, lijdelijk
berustend... Nog eens kwam een angstschok over hem, toen hij de
kaars hoorde knetteren en haar bijna opgebrand zag : hoe zou 't
worden als hij straks geheel in 't donker zou zijn!...
Maar nog v66r dat gebeurde, zonk hij weg in een loodzware verdoving, ongedacht en plotseling, als in een diep zwart gat, en hij
kwam eerst bij, toen er herhaaldelijk op zijn deur was getikt.
Het eerst schoot scherp en pijnlijk de herinnering aan het portret
door zijn geest. Daarna lag hij een pons wakker, doorstraald van
stile tevredenheid, omdat de nacht nu om en het licht was. Maar hij
voelde zich zo moe en zijn hoofd was zo zwaar, als hij het verlegde,
dat hij eerst voornam maar te blijven liggen. Toen deed echter de
gedachte aan het vreemde huis en de vreemde mensen hem weer anders besluiten. Hij zou maar proberen op te staan en zien hoe 't
ging... hij kon toch niet hier blijven... moest toch eens naar het
huis... hoe gauwer dat dan gebeurde, hoe beter, opdat er een einde
kwam, want hij was 't moe...
Zo stond hij dan duizelend op de koude kamervloer, koortshuiverend, maar vooral dof in zijn hoofd, zwaar-dof...
Onder het dralend, werktuiglijk aankleden waren zijn gedachten op een zonderling vage manier bezig met wat er nu in 't huis in
de Langestraat kon gebeuren. Het was een kleine belangloze nieuwsgierigheid naar hetgeen komen zou, alsofhijzelf daarin niet betrokken was. Het ontroerde hem niet daarheen te denken, het deed hem
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niet aan met de pijnlijke angstemotie, zo ontelbare malen ondervonden, sedert hij voor 't eerst in die gang gestaan had, alsof al zijn
angst nu dood was, opgebruikt in de kwelling van deze lange
nacht...
En even verwonderde hij zich, dat 't zo wezen kon.
Maar hij was te soezig om geregeld te denken en zo zonk die bevreemding weer weg in de vage golving, die geen denken was,
veeleer een dromen over dingen, die hem nu en dan bewust werden.
Veel moeite en lange tijd had hij nodig gekleed te komen, hervond zich telkens zittend op een stoel, v6Or zich turend, terwijl zijn
handen en voeten verkleumden.
Eens zag hij, opkijkend na zo'n poos van onbewustheid, zichzelf
in de spiegel, bijna ten voeten uit. Het beeld was groezelig bleek en
vaag in de vale morgenschemering en nu voor 't eerst weer schrikte
hij in een hevige, beklemmende filling_
Eindelijk kon hij naar beneden gaan.
Het trage licht van de bleke decembermorgen hing stildroevig om
de meubels in de achterkamer, waar zij ontbeten. Het was er schemerdonker en stil, met schaars gepraat: enkele beleefde, kleurloze
zinnetjes over de tafel heen gezegd tussen de notaris en mevrouw
Doef, het even kletteren van lepeltjes, het toeklappen van een deksel, ter-vvijl de notarisvrouw thee zette : alles nog nuchter en bleek,
verwonderd in de doezeligheid van het pas-op-zijn.
Zij wachtten op Willem in stiltepozen, de roodgloeiende kachel
gezelligheid knappend, de witgedekte ontbijttafel nog ongebruikt
en appetijtelijk tussen hen.
Eindelijk kwam Willem, met iets looms in zijn bewegingen en
lusteloosheid in zijn stem, toen hij goedemorgen wenste. Het was te
donker om duidelijk te zien, maar toch meende zijn moeder, als zij
hem ongemerkt, oplettend aankeek, dat hij bleek zag en paarse
kringen onder de ogen had. Ook knipten zijn oogleden telkens
zenuwachtig, merkte zij op. Of hij wel goed geslapen had, vroeg
ze.
Eerst zei hij ja, op een schichtige, zonderlinge manier, toen dadelijk daarop : `peen, tochniet!' en dat het bed hem zo vreemd was ge33

weest , hij sliep nooit goed zo'n eerste nacht in een vreemd huis,...
misschien was hij ook wat overmoeid geweest... en ook... maar dat
was allemaal niets bijzonders... en hoe had moeder geslapen, was zij
uitgerust ?
Het scheen of hij iets had willen zeggen, n6g een reden waarom
hij niet had kunnen slapen, maar het inhield nu.
Zijn moeder voelde het, maar dorst er niet naar vragen: het kon
zijn, dat hij om de notaris en zijn vrouw gezwegen had, doch als ze
alleen waren, wilde zij hem er toch aan herinneren. Hij had zeker
ook hoofdpijn, want zijn rechterhand streek telkens over zijn achterhoofd... daarbij sloot hij dan even de ogen... Wat zag hij er z6 vermoeid uit! Als 't vandaag niet beter ging, moest er morgen een dokter komen.
Zij staarde hem mijmerend aan, tot hij opzag, haar blik voelend.
Toen keek ze van hem if, maar hij raakte van dat ogenblik zijn
hoofd minder dikwijls aan en trachtte nu en dan lets vriendelijks te
zeggen, iets, dat bewees, dat hij er bij was.
Maar zij zag wel, hoezeer hij zich daartoe dwingen moest.

Het ontbijt gedaan. De notaris weg, naar zijn kantoor, zijn moeder
naar boven om zich klaar te maken tot heengaan. Mevrouw en de
meid de ontbijtboel wegwassend, de meid spoelen, mevrouw omdrogen, Willem, in 't wachten tot zijn moeder zou beneden komen,
gezeten bij het raam in een ouderwetse leunstoel, met hoge, ovale
rug, wegturend over de slappe bladen van de Hollandsche Illustratie,
die hij voor de vorm van het tafeltje had genomen.
Hij voelde zich nu bevrijd van de plicht iets te zeggen, nu de
meid er bij was en ze zo bezig waren, en kon zijn vermoeide gedachten vrij laten weggaan onder het duizelende kloppen in zijn
achterhoofd. Niet denken, dat was zo weldadig...
`Wim! Jonge, Willem!... Wat heb je toch?... Ga je mee?... 1k ben
klaar...'
`He!' zei Willem.
Mevrouw Doef stond v66r hem, de beide anderen keken ernstig
oplettend.
Hij zag zijn moeder een ogenblik in 't bezorgde gezicht met pein34

zende, nietsziende ogen, toen, bijkomend, zich inspannend om te
begrijpen, sprak hij :
`0 ja! lk ga mee!'
De stille winterdag schoof ongemerkt en geluidloos voorbij in 't
oude huis aan de Langestraat, dat vol was van een geaffaireerde, ongezellige werkplaatsdrukte : geloop door de gang en over de trappen,
brutaal, doordringend-luid gehamer in de kamers, waar gordijnen
werden opgehangen en harde, grove straatstemmen van mannen
op krakende kamertrappen voor de vensters.
Mevrouw Doef was door het hele huis heen bezig, opzichthoudend over 't behangerswerk en aanwijzingen gevend, waar dit en
dat gezet moest worden.
Zij had Willem dringend gevraagd, zich niet te vermoeien deze
dag; hij kon zijn koffers nitpakken en zijn eigen kamers—twee op de
eerste verdieping —wat in orde brengen. Dat was hens genoeg.
Daar was hij nu, in de halfduistere slaapkamer, die op 't binnenplaatsje uitzag met een breed raam, zittend op het bed in zijn gewone houding, de handen onder het hoofd, de ellebogen op de
knieen, terwijl twee koffers open stonden en alle stoelen met kleren
en boeken waren belegd.
Z6 vond hem zijn moeder tweemaal, toen zij, benauwd door een
onrust, die scherp heenpijnde door al haar roezige absorberende
drukte van honderderlei dingen te regelen en te bedenken, naar
boven was gelopen, om te zien of hij vorderde.
Zij zag hem zitten, roerloos, met vreemd-strak starende ogen
en bewustloos... Zij bleefeen ogenblik staan in de deur, durfde hem
niet roepen in een plotselinge, killende vrees, dat dit hem kwaad
zou doen... en ging zacht weer heen, donker voelend dat Willem
aan 't begin was van een grote ziekte en dat zij weten moest, wat
hem scheelde als deze dag 't voornaamste in orde zou zijn.
De derde maal, toen zij tegen vier uur de trap opkwam, schrikte
ze terug. Een riling huiverde over haar en zij greep de leuning om
niet te vallen.
Want in 't onzeker schemerlicht van de wegstervende dag aan het
einde van de gang, bij de half open deur van de voorkamer, stond
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Willem, 't hoofd tegen de Witte muur gesteund, de armen slap langs 't
lichaam neer. Hij stond daar even roerloos, als zij hem vroeger op
't bed had gezien en blijkbaar even onbewust van zijn omgeving,
met half open mond, de wijde ogen naar de gangzoldering gericht.
Maar toen zij, nog met kloppend hart, en om de verstijvende betovering van zij wist niet welke onbestemde, afschuwelijke angst te
breken, die haar plotseling aanwoei van die onbegrepen figuur in
dat naargeestig licht,... toen zij hem roepen wilde, naar hem toegaan, iets doen, wat ook, dat hij haar merken zou en zeggen wat er
was, keerde hij op eens, zonder schok, of hij haar van de beginne
&Ur geweten had, zijn hoofd naar haar heen en legde de vinger op
de lippen...
Als gebiologeerd ging zij werktuiglijk de trap weer af, bleef beneden staan en luisterde naar omhoog of zij horen kon, wat er gebeurde.
Maar zij hoorde niets, hij stond er nog altijd... Want hij moest
immers weten, van welke kant 't nu komen zou, waar 't zou beginnen !
Hij wilde niet meer overvallen worden, zoals vroeger, hij wilde
't zien worden van de aanvang af... Straks, als 't donker zou zijn,
zou 't hem omgeven, ineens, overal... maar nu, waar was 't nu?
Hij kende 't huis wel, 't kon hem nu niet meer bedriegen! het
deed zo stemmig en onschuldig, zolang er ruwe mensen in rondgingen en de dag leefde... maar dat was schijn, die onnozelheid!
Hij hoorde in de stilte wel fluisteren en het ritselen van iets, dat ging,
als hij een hoek omkwam.
Het beloerde hem, om hem te bespringen zodra 't donker zou
zijn... maar hij wilde zich niet laten overvallen, hij voelde dat het
(liar was, en zou 't opzoeken. Want hij was nu niet meer dof en niet
vermoeid: een vreemde helderheid was in zijn hoofd en z ijn zintuigen waren gescherpt.
Alleen als die verdoemde huiveringen opzetten, en zijn hart zo
bonkte, kon hij niet goed luisteren. Dan suisde het te veel in zijn
oren. En hij was van 't bed opgestaan, omdat hij in de gang beter
horen kon...
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Beneden was nog dofgeloop over de houten vloeren, en gepraat,
...dat hinderde hem, maar 't werd allengs stiller: telkens ging er een
weg en dan sloeg de voordeur met een bang achter hem toe.
Zo stond hij heel lang, 't hoofd tegen de muur gesteund, de wijde
ogen luisterend op de gangzoldering gericht...
En hij hoorde het komen in de heter suizingen boven de trap,...
draaide snel zijn hoofd daarheen... dan was 't weer stil... daar bewoog 't ritselend, vlak bij hem in de zwijgende voorkamer... weer
zag hij scherp in de holle ruimte en... nets. Maar nu was 'top drie
plaatsen tegelijk en de zoldering kraakte... angst golfde over hem...
en toen hij weer horen kon, was alles in rust.
Zo was de stilte als een zee, onophoudelijk aan- en afgolvend. En
een moedeloosheid kwam over hem, een diep gevoel van zijn onmacht.
Och ja! hij wist 't wel: het zou komen te zijner tijd; daar was niet
anders te doen dan te wachten... op het einde...
Stil sloop hij in de bijna-donkerte zijn slaapkamer weer binnen,
zonk neer op de rand van een koffer. Daar zat hij enige ogenblikken,
nog hijgend en afgemat van emotie, toen zijn neerpeinzende ogen
in de koffer, op een stapel linnengoed, de revolver zagen.
Het was toen of zijn dwalend denken even zich bewust werd en
zijn toestand. Hij nam het wapen op, dat nog geladen was van
gisteren, draaide het om in zijn vingers, stond op en bergde het
werktuiglijk weg in de la van zijn beddetafeltje.
En toen, neerknielend voor het bed, snikte hij 6p in een grote,
weke treurigheid, maar half begrepen... snikte,... snikte, met zijn
voorhoofd in het laken gedrukt... tot hem op eens de donkerte en
stilte bewust werden en hij opsprong :
nu was 't de tijd... ml zou 't komen!...
Maar zijn moeder, die al geroepen had zonder antwoord te krijgen, kwam hem halen om naar beneden te gaan en dromerig, gewillig als een kind, liet hij zich meevoeren.
Toen aten zij in de kamer, die hij vroeger het zaaltje had genoemd.
Eerst zwijgend. En het gas in de drie ballons suisde ernstig en aandachtig over hun hoofden door de holle kamer, waar 't nog naakt
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en ongezellig was: langs de wanden weinig meubelen, de brede
sombere behangselvlakken zonder schilderijen, zonder iets dat
brak. Op de schoorsteenmantel alleen een kleine zwartmarmeren
pendule, waarvan de gejaagde tiktak de stilte voortdreef.
Eerst zaten ze zwijgend een lange poos. Willem telkens, na enige
haastige happen, ophoudend om te luisteren, met gefronste wenkbrauwen en strakke blik, zijn moeder, die hij geheel vergeten scheen
te hebben, hem dan aanziende, de smalle, bleke lippen op elkaar geperst, om haar jagende onrust te bedwingen... en er was geen geluid
dan 't schaars geklik van een schaaldeksel of een vork tegen een borderand en dan rusteloos, rusteloos die waarschuwende pendule-tik
en 't wazende gas, of een grote ontzetting over hen ademde.
Het scheen mevrouw Doef of 't al sterker werd als een opkomende
angstvloed... zij moest spreken om die schrikstilte te breken!...
Nog even wachtte ze om haar stem niet te doen beven en zo gewoon mogelijk te zijn, toen:
`Willem, heb je nou wel gezien... dat we bijna helemaal op orde
zijn? morgen komen we khan.?
Hij antwoordde niet, 't hoofd half naar de deur gewend, in uiterste aandacht 6phorend...
En het was z6 angstigend, die uitdrukking op zijn gezicht, dat
luisteren naar iets donker-vreselijks daarbuiten, dat haar hart heftig
opbonsde en het lang duurde v66r zij weer dorst spreken. Eindelijk
waagde ze het:
`Zeg, Wim! is jouw kamer nou al klaar... je slaapkamer ten
minste ?... Zeg!'
Nog altijd dezelfde houding, roerloos... hij scheen haar niet te
Koren...
God! o God! kwam die dokter maar!
V66r het eten al had zij naar een dokter in de buurt gezonden en
de boodschap teruggekregen, dat meneer op 't ogenblik niet thuis
was, maar dat ze zouden zien hem te vinden.
En nu wachtte zij van minuut tot minuut... Enige ogenblikken
van stomme ontzetting ruisten voorbij. Borden kletterden in de
keuken.
Toen vroeg zij bevend en zacht :
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`Wim, Wim! waar poor je toch zo na ?... toe Wim!'
`Stil!' zei hij op eens hard, met een ongeduldige hoofdbeweging,
kwam daarna langzaam op van zijn stoel, onveranderlijk zijn ogen
op de deur gericht, alsof 't mi. kwam. Zijn moeder stond ook op,
even Naar ogen met de handen bedekkend, in een ijskoude schrik
om hem of om wat hij scheen te wachten, zij wist 't niet duidelijk...
Maarhij zette zich weer na een paar seconden, met licht schouderophalen en liet zich tegen de hoge stoelrug zakken, de ogen gesloten.
Hij was mat-wit, onder het helle gaslicht, en zij zag dat zijn voorhoofd klam was van zweet.
Niets durfde zij meer zeggen in de minuten, die volgden, wachtend in schroeiend ongeduld, of de dokter niet schelde... Maar Willem luisterde ten minste niet meer, scheen ook rustiger en afgemat,
en zo waagde zij het eindelijk op te staan en de meid te roepen om
of te nemen, hoewel zij bijna niet gegeten hadden.
De meidkwambinnen en terwijl zij zachtheen en weer ging tussen
de tafel en het buffetkastje, sprak zij fluisterend telkens met mevrouw
Doef, die bij de tafel stond, op Willem neerziend.
Deze scheen niets te merken, even geabsorbeerd nu in zijn afmatting als hij 't vroeger in zijn luisteren was geweest. Hij ademde gejaagd met dichte ogen, sliep echter niet, want van tijd tot tijd trok
hij zijn wenkbrauwen samen en streek met de hand over zijn hoofd.
De twee vrouwen spraken over wat zij doen konden.
Zij kon nog even naar de dokter gaan, stelde de meid voor, maar
mevrouw Doef, overspannen en zenuwachtig, schrikte er voor alleen
met Willem in het huis te blijven. Bovendien zou 't ook niets helpen :
die dokter zou wel zo gauw komen als hij kon...
`ja maar, as er nog is zo'n tweede boodschap komt, dan begrijpen
ze toch nog is meer, dat er haast is,' vond de meid.
jaw goed dan,' stemde mevrouw aarzelend toe, `misschien geefi 't
ook wel wat,... maar gauw dan! denk dat ik hier alleen ben.'
De meid ging weg... even later dreunde de verre deur! Willem
scheen dit te horen, hij deed de ogen op en zag zijn moeder over de
tafel, waar nu het zilver en wit van 't theeservies op 't groene kleed
stond, kalm vragend aan.
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Zij voelde dankbaar en getroost, dat hij weer gewoon was.
`Dat is Door, die even om een boodschap gaat... hoe gaat 't je nou
me jonge... wil je niet een kop thee?...'
Zij zag hem zacht-medelijdend en vriendelijk aan en hij lachte
haar even toe, in een stil, vermoeid glimlachje.
Toen deed hij weer de ogen toe terwijl zij inschonk.
`Daar, drink dat non is warm uit, vent... je bent zo moei en je
ziet zo bleek... je bent zeker ziek.'
Willem haalde het kopje loom naar zich toe, begon 't toen met
kleine slurpteugjes te drinken, nog altijd tegen de rug van zijn stoel
leunend.
la,' zei hij eindelijk, met een langzame, klankloze stem, `ik geloof
ook, dat ik ziek ben, al lang eigenlijk...'
'Maar lieve jonge, waarom heb je dat niet vroeger gezegd? dan
had er wat aan gedaan kunnen worden... en wil je nou niet liever
na bed gaan... hens, 't zou zoveel beter voor je zijn.'
Hij schudde driftig 't hoofd, alsof hij schrikte van dat idee, naar
bed te gaan en zei met energieker stem: Neen, ik wil niet naar
bed... ik slaap toch niet!'
`Goed, m'n beste jonge; maar maak 't je bier dan makkelijk, dat
je wat rust...' Zij stond op en schoofeen stoel tot dicht bij Willem...
lijk is, als je bier nou je voeten op legt... en dan zal ik zometeen Door
een deken van boven laten halen en me plaid. Probeer dan is of je
niet wat slapen kan...'
Hij had haar lijdelijk laten begaan, in een zoet gevoel van willoosheid, schikte zich behaaglijk op de twee stoelen, terwijl zijn moeder
weer ging zitten voor het theeblad en haar breiwerk opnam.
Weet je,' vervolgde ze, een breipen op de tafel leggende en even
naar hem opziend, `ik heb eigenlijk al tweemaal na een dokter gestuurd... dat yin je toch wel goed, he?...'
jawel,' klonk het loom tot haar, terwijl zij ijverig voortbreide.
`Door is er nou juist weer heen,... misschien komt-ie wel mee...
dan moet je 'm is alles vertellen, hoor! alles wat je heb...' zo sprak
zij kalm door.
Zij dacht dat 't hem bezighield en rustig maakte, terwijl 't ook
haar stijgend ongeduld verdoofde, dat Door zo lang wegbleef.
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Maar toen zij weer van haar werk opzag om een andere naald
neer te leggen en hem aankeek, stokte haar spreken ineens, in een
loden gevoel van onverwachte schrik.
Daar was 't weer!
Hij zat rechtop in de stoel, de andere leeg naast hem en staarde
haar aan met die nietsziende, luisterende blik, waarvoor ze zo vreesde terwijl in zijn gezicht weer die trek van irritatie was over haar
praten, of over iets anders... zij wist niet.
Zij hield haar adem in, hopend, dat 't voorbij zou gaan, als onder
't eten...
Waar die meid toch bleef! Ze wist toch, hoe alleen zij bier zat!...
Langzaam kwam Willem op uit de stoel, die hij zacht achteruit
schoof, zonder overhaasting. Daarna ging hij met geluidloze stappen de kamer uit.
`Waar ga je non na toe, Wim! toe, blijf hied... wat moet je daar
in die kouwe gang ?...' smeekte zijn moeder hem na, en zij stond
ook op bevend, met knikkende knieen.
Al buiten de deur, mompelde hij iets, dat ze niet verstond. Het
trapje kraakte, hoe voorzichtig hij ook zijn voeten zette... Vervloekt
ding !
Nu stond hij beneden, bij de keukentrap, luisterend naar omlaag,
zoals hij nog eens gestaan had, steunend met de gestrekte arm tegen
de muur, het lichaam voorover gebogen.
Achter hem was de hoge gang open in het twijfelend, schaduwend
licht van een gaspit in 't voorhuis, maar dat kon hem niet schelen nti.
Mar was 't nu niet... Hij had 't duidelijk van beneden voelen
komen... daarom was hij uit de kamer gegaan. Hij kon daar niet
goed horen, en hij wou niet verrast worden... dat was te vreselijk...
Zijn ademen inhoudend, hoorde hij met alle inspanning.
V66r hem was de gaspit, die het ondergangetje verlichtte. De
blauw-gele waaiervlam trilde onrustig voor zijn staar-ogen en het
suisde scherp en waarschuwend onder de schemerige zoldering...
En toen op eens kwam de uiterste angst over hem, als een grote,
kille klauw, de huid van zijn ganse lijfsamentrekkend, en hij hijgde
onder 't ruwe Opbonken van zijn hart, dat pijnlijk hamerde binnen
tegen zijn borst... Het duurde een ogenblik... toen barstte overal
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het hete zweet hem uit, of de greep plotseling losliet, en zwikten
zijn benen onder hem, als verlamd. V66r zijn brandende ogen trok
een grijzig waas, en in zijn oren was nu geen suizen meer... een
loden stilte...
Een sensatie of een grote hal van stilte zich optrok en verwijdde
rondom hem, waarbuiten de wereld ver wegzonk, diep omlaag...
hoge stilteruimten v66r en achter, waarin alleen hijzelf was, hijzelf en dat wat komen ging... zonder iets tot bescherming of redding...
Uit instinct week hij terug, de armen uitgestrekt ter verwering...
tot hij ergens tegen stootte... zijn moeder. Toen zonk hij in de
knieen, krachteloos, terwijl als van ver, flauw hoorbaar haar stem
tot hem kwam:
`Och God! m'n jonge, zeg dan toch wat je heb!... wat is er dan
toch? wat zie je dan?...'
Tegen haar geleund, terwijl haar armen om zijn hals waren, zijn
gezicht vertrokken in starre angst, wees hij voor zich uit, naar de
benedengang, tervvijl hij telkens trachtte te spreken...
Zelf vaal-bleek en huiverend, fluisterde zij tot hem neer:
`Maar jonge, d'r is daar niets, heus, d'r is niets!'... telkens hem in
haar armen tegen zich drukkend, als hij weer met een schok samenkromp.
En nauw wetend wat ze zei, herhaalde zij nog eens en nog eens:
`Er is niets, er is niets... geloof me toch, er is niets!'
Goddank! de schel ging over, galmend over hen heen,... een verlossing, een reading!
Opademend, zichzelf weer bewust, sprak zij met vaster stem:
`Korn, ventlief, sta nou op, dan gaan we voor opendoen, frisse lucht
zal je goed doen.'
En weer liet hij zich als een kind leiden, zwaar steunend op haar
arm, onzeker stappend door de gang tot de deur.
De meid was alleen. Terwijl mevrouw haar inliet, herinnerde zij
zich 't lang wegblijven en haar ongeduld en een verbittering steeg
in haar op. Maar de meid, buiten adem, liet haar geen tijd iets te
zeggen, vertelde in veel woorden, waarom 't zo lang geduurd had.
De dokter was nog niet thuis geweest, en toen hadden ze haar ge42

zegd waar hij gezegd had zijn laatste visite te zullen brengen, dan
kon zij zelfzien of hij mogelijk &Sr was. En dat had ze gedaan, maar
bij die mensen, op de Spanjaardsgracht, was hij al geweest, en toen
was ze weer naar zijn huis gegaan, denkend dat hij daar ondertussen
wel gekomen zou zijn, maar niks 'r van! Hij was dus zeker nog onverwacht bij een ander geroepen, na zijn laatste visite... maar ze
zouen 'm dadelijk sturen, als hij tenminste niet al te laat daarvandaan
kwam... anders morgenochtend vroeg...
Zij had dit alles verteld, terwijl ze op een wenk van mevrouw
Willem bij de arm steunde, 't trapje op in de kamer, waar zij hem
op de leunstoel neerzette. Daarna haalde zij eau-de-cologne en linnen van boven, gaande in een bedrijvig frou-frou van haar rokken
door de gang en langs de trappen, dat gezelligheid maakte door het
huis. En mevrouw bette zijn slapen en deed hem makkelijk zitten
met een kussen achter zijn hoofd, wat hij Ales liet gebeuren, zonder
bewustheid, met dichte ogen.
Eindelijk, terwijl ze nog bij hem stonden en zwegen en op hem
neerzagen, sloeg hij vermoeid de leden op en bleefvoor zich kijken
een poos.
Zacht van de tafel weg, ging toen de meid naar de keuken, menend, dat ze nu liever alleen zouden zijn, nu Willem bij was.
Willem merkte 't heengaan, zag haar na, door de open deur, hoe
't lichaam met schokjes verkleinde boven het trapje en eindelijk
niets dan 't hoofd zichtbaar bled... Toen ging zijn blik even over
zijn moeder en weer naar de grond.
Mevrouw Doef kwam zacht bij de stoel, schoof haar arm, achter
het kussen langs, om zijn hals en zoende hem op 't voorhoofd : 66n
lichte, vluchtige aanraking.
`Gaat 't nou beter?' vroeg ze stil-liefkozend.
`Beter,' herhaalde hij, zonder opzien, en toen, meer tot zichzelf
dan tot haar:
`Hoe kin 't beter gaan, zolang ik hier in huis ben?... hij wil 't immers niet!'
` 1-iij ?... Wie hij ?' vroeg zij en dadelijk berouwde haar de vraag,
zonder dat zij juist wist waarom.
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`Ach!... natuurlijk die man van wie 't huis is?... Bedoel je neef
Dalman ?... maar die is immers Lang dood en begraven!...'
`Ststt
stil toch!...'
Onder haar luide stem saamgekrompen, huiverde hij krampachtig, bleef zitten met gebogen hoofd en gebalde vuisten, wachtend wat er komen zou... Toen dwong hij zich tot een schuwe blik
in de gang.
Er was niets ongewoons daar : de ruimte wachtte stil. Gerustgesteld fluisterde hij het antwoord op wat zij gezegd had, wrevelig
over het nietbegrijpen:
"ja, dat weet ik immers wel, dat-i dood is... maar ik zag 'm in 't
begin, toen ik 't eerst bier kwam... ik herkende 'm aan 't portret...
hij wil niet, dat wij bier zijn, waarom weet ik niet,... of misschien
wil hij 't alleen van mij niet!
En dan loert-i overal, moeder !... daar straks voelde ik 'm komen...
van beneden... Maar hij is niet alleen &arm hij is overal... dat is zo
verschrikkelijk!... overal waar ik ben...'
`Maar ik ben toch bij je, mijn lieve, lieve jonge!... ik ben toch
bier...' poogde zijn moeder hem te sussen. Zij wilde zijn onrustig
hoofd tegen haar borst leggen, maar hij duwde haar ruw weg, om
in de gang te kunnen zien.
`Och! dat geeft immers niet... hij komt toch, hij wil niet dat ik
bier ben... en mogelijk zie ik hem dan maar alleen... ik voel 't altijd...'
Willem stond op met een woeste ruk uit haar armen,... staarde
even met grote schrikogen in de gang, viel toen weer terug in de
stoel, waar hij zijn handen voor de ogen drukte en zijn hoofd
schudde als in benauwdheid. Zijn wangen waren bleek geworden.
Mevrouw had zijn blik gevolgd, maar zag niets... en staarde met
sprakeloze angst op hem neer... haar handen gevouwen in wanhopige machteloosheid...
`God! God! hoe moet dat aflopen! Kwam die dokter dan toch...
`Door!... Doortje!...' riep ze toen laid, lom is boven!'
Nog v66r de meid, zelfbevend en ontsteld, was binnengekomen,
had Willem mevrouws arm gegrepen.
`Moeder...' zei hij, met angst sidderend achter in zijn stem, "t is
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nou in de zaal en in de voorkamer, hier beneden... 't komt nit de
donker en de stilte... heel langzaam... Ziet u dan niet wat de stilte
in de zaal doet !... laat u dat begaan!... Non gaat de dew open, 't
komt hierheen 1' schreeuwde hij op eens, sprong met z ijn voile
kracht overeind... de zware stoel viel dreunend achterover, en met
een sprong voorbij de tafel wierp hij zich in de hoek bij 't raam.
Daar zakte hij op de grond, als gebroken, met de arm beschermend
voor zijn gezicht, hijgend, sidderend...
Bij zijn alarmkreet hadden ook de twee vrouwen omgekeken in
de gangruimte, de meid met stomme schrik, de moeder met een
scherpe gil.
De meid had 't eerst zelfbeheersing herkregen: die man was
krankzinnig... de gang was net als altijd!
Dit bewustzijn deed haar weer kalm worden: ze had liever met
een gek, dan met een spook te doen...
Zij ging besloten op Willem toe, terwijl mevrouw snikkend op
een stoel neerzonk, en richtte hem bedaard, onder de arm, op. Toen
bracht ze hem weer naar zijn oude plaats terug, in 't voorbijgaan de
leunstoel overeind tillend.
De vlaag scheen voorbij te zijn: Willem liet met zich doen, slap
neerliggend, zonder bewustheid.
Mevrouw schreide nog altijd, wanhopig, haar kracht uitgeput
voelend.
`Het gaat zo niet langer, ik kin niet meer,'... mompelde ze.
`Korn, mevrouwtje,'... troostte Door, lom! u moet 'r de moed
in houen! zo dadelijk komt die dokter misschien...'
Mevrouw schudde moedeloos haar hoofd, maar droogde toch
haar ogen en stond op.
Toen fluisterden ze samen wat te doen, als Willem weer zo'n
aanval kreeg.
Mevrouw kon niet bedenken hoe dan te handelen. In haar vermoeide, verwarde gedachten was alleen duidelijk 't besef, dat 'Willem krankzinnig was, waarvan de felle smart slechts werd gedempt
door de kleine hoop, dat 't voorbijgaand mocht zijn, of een koortstoestand of zo iets.
Toch had zij een vage herinnering, wel gehoord te hebben van
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gekken, die zich in zo'n moment van crisis van 't leven hadden
willen beroven.
Als Willem ook eens op de gedachte kwam!
Zij zagen elkaar aan, elk in de ogen van de ander 't ontzettende
van de toestand lezend, en elk voor de ander zich trachtend goed
te houden.
Doortje fluisterde toen, bevend en zonder naar Willem te durven
omzien, dat zij maar de messen en scharen en alles wat gevaarlijk
kon zijn, moest wegbergen. Dat was 't enige wat zij doen konden,
stemde mevrouw toe, en zij wilden er aan beginnen, toen deze rich
herinnerde, dat zij een flesje laudanum uit Amsterdam had meegebracht. Als zij daar Willem wat van konden laten innemen, dan
zou hij misschien in slaap vallen.
Maar 't bleek onnodig. Doortje stootte mevrouw Doef aan met
een blik op Willem.
Hij lag met het hoofd op zij tegen de hoge stoelrug, de handen
gevouwen, de benen gestrekt en tussen de even geopende lippen
ging de adem snel maar regelmatig. Hij sliep.
Op de tenen lopend, bedekten zij nu zijn benen en bovenlijf met
een grote shawl, sloten de deur en zetten zich toen om te waken.
Bij elke kleine beweging, die hij maakte, klopten hun harten, dat
hij zou wakker worden.
Maar een reactie van uitputting was blijkbaar over hem gekomen
en zijn slaap werd vaster, zodat zijn moeder na een half uur zelfs zijn
hangend hoofd op een kussen kon schuiven, zonder dat hij een
teken gaf van bewustheid.
Zo waakten zij in de eindeloosheid der large uren, die een torenklok dichtbij tot hen omlaag telde in somber brommende slagen.
De kachelwarmte minderde allengs en de nachtkou begon op te
kruipen langs de wanden, hun voeten en handen verkleumend. Een
wee gevoel van flauwheid en slaperige afmatting deed hen rillen en
geeuwen. Nu en dan sluimerden zij een poos onrustig, met 't hoofd
op de borst, knikkebollend... tot ze plotseling opschrikten...
Wat was dat!... Hadden zij niet zacht horen lopen in de gang ?...
En wat kraakte daar zo luid in de kamer boven !...
Maar scherp toeluisterend hoorden zij weer niets dan Willems
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zwaar ademen, 't kleine klokketikken en 't hoog suizen van 't gas in
het grote, alomme nachtzwijgen.

V
De volgende morgen om acht uur, toen de dag nog nuchter en
bleek was, kwam de dokter. Hij zag naar Willem, die een paar uren
te voren naar bed was gebracht op zijn kamer, en hoorde oplettend
wat mevrouw Doef vertelde van de woeste, ijlende vlagen. Toen
schreef hij een drank voor tot kalmering van zenuwen, ook kinine
tegen de koorts, en beloofde 's avonds terug te zullen komen.
Mevrouw Doef, vaag denkend dat hij er niet veel van begrepen
konhebben, vanWillems toestand, nu deze zo stil en bleek lag, alleen
met een weinig koorts, besloot Willem zo weinig mogelijk alleen
te laten. Er was nog wel een heleboel te doen in huis, maar dat kon
dan later wel.
De morgenuren door zat zij dus in die triestige bovenachterkamer,
met het uitzicht op 't plaatsje, zacht 't een en ander uitpakkend en
bergend en schikkend, om het vertrek zo min mogelijk kaal te doen
zijn. Willem scheen meest te slapen, maar ook als hij wakker was
en stil lag te kijken uit open ogen, scheen hij haar niet te kennen en
antwoordde niet als zij hem vroeg.
Na de koffie, en terwijl de grauwe winterdag stil verouderde,
kwam de notarisvrouw een bezoek brengen. Zij kwam eens zien,
zei zij mevrouw Doef, die haar in de eetkamer ontving, of men al
op orde was en of zij ook met 't een of ander helpen kon.
Mevrouw Doef vond 't erg lief gepresenteerd van mevrouw,
maar kon voorlopig niets zeggen, omdat ze er niet aan kon denken
aan iets te beginnen. Er was een erge kink in de kabel gekomen, verbeeld u!... en toegevend aan de behoefte te zeggen wat haar kwelde,
vertelde zij hoe Willem op eens zo ziek was geworden en hoe ellendig ze de nacht hadden doorgebracht, zij en Door.
...Het was bij vieren toen de notarisvrouw opstond om heen te
gaan.
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Die ganse twee uren lang lag Willem boven alleen, soezend in halve
bewustheid. Hij zag de kamer wel, had ook zijn moeder zien bezigzijn, maar alles ver en vreemd.
Dat zijn moeder hem enige malen had geroepen, wist hij wel,
maar dat scheen hem niet aan te gaan.
Gelukkig ! Want hij zou toch niet hebben kunnen antwoorden,
hij voelde zich geen macht over zijn lichaam en verlangde dat ook
niet in een heerlijk wijd gevoel van afmatting. In zijn hoofd was 't
nu stil, leeg en licht, maar hij vreesde dat, als hij zich bewoog, er
weer die golving en dat woelen zou komen, waarvan hij de heugenis
donker in zich had. Zo zonderling voelde hij zich in zijn loodzwaar
lijf, dat te groot en te log voor zijn geest scheen geworden. Maar 't
was lastig om aan die dingen te denken, al kwam hij er ook telkens
op terug. Het liefst wou hij maar liggen en stil zijn, de eeuwen door,
als in een graf.
Soms kwamen geluiden tot hem-wagengeratel op de stenen, geroep, gejoel van kinderen, -maar alles zwak en van heel ver, vreemd
verfijnd. En hij soesde op een oppervlakkige manier wat dit alles
zijn kon, kwam echter nooit tot een besluit en verzonk weer in zijn
wijduitgolvende apathie.
Het enige, dat sterk in hem bleef, was de begeerte zo te rusten,
zich niet te verroeren en niet te denken.
Hij had zijn moeder niet zien weggaan, maar lange tijd voelde hij,
dat er iets miste, zonder dat hij wist wat.
Toen hij het zich eindelijk bewust werd, oneindig veel later in
zijn gevoel, was dit besef het eerste, meer duidelijke, en dat ook pijn
deed in zijn zwak hoofd. En een spijt treurde in hem dat nu de heerlijke gevoelloosheid weg was, onherroepelijk.
Na het zeker weten dat zijn moeder bier was geweest en de kamer
lang geleden had verlaten, kwam ook de zelfreflectie:
hoe lang lag hij bier al?... en of hij ziek was ?...
Dat zeker wel, want anders zou hij toch niet in bed zijn, bij daglicht... Maar waarom dan... wat had hij dan?...
Plotseling schoot de herinnering aan de vorige avond door zijn
hoofd, en aan zijn angsten in 't notarishuis en zijn eerste bezoek
bier... aan alles wat met 't huis in verband stond.
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`01... o!...' steunde hij, met moeite zich oprichtend. Hij was dan
nog altijd hier en dat andere was er ook nog altijd en hij was alleen,
en door de vitrage begon weer het schemerlicht weg te trekken!
Zo meteen zou 't weer donker zijn!
In zijn hoofd met felle pijn begon 't weer te kloppen en zijn hart
bonkte in een huivering die over hem vloeide. Een hete toorn golfde
omhoog, met zijn vuist sloeg hij zich tegen 't voorhoofd.
Alles was dan 'tzelfde gebleven, alleen misschien nog pijnlijker,
stroever!
Hij wou niet! hij wou niet! Moest dat allemaal weer beginnen.
Weer dat lijden van gister en eergister en al de vroegere dagen zolang hij bedenken kon? Hij was 't moe! hij wilde zich niet meer
laten martelen. Er moest een eind komen, hoe ook!...
En gesterkt door dit besluit, keek hij in de kamer, nu met een uittartend gevoel of hij thans veilig was voor wat ook komen zou.
Toch trachtte hij zijn gedachten of te keren van de herinnering
aan zijn eerste bezoek in 't huis, maar hij kon aan niets anders denken en gaf eindelijk toe, daar de inspanning hem te veel vermoeide.
Toen ging het aan hem voorbij met schelle duidelijkheid. De
zware voordeur hoorde hij weer knarsend opengaan,... toen de
dreunslag van 't dichtvallen... onderwijl de stilte vol geheim...
En de meid, die niets zag en hij, zo hulpeloos alleen tegen... ja...
tegen dat spooksel, daar hem aangrijnzend, boven de trap, dreigend...
Toen was 't weer weg geweest... en o ! de angst door de leegte en de
stilte daarna, waarin 't nog was, onzichtbaar!
Dat ogenblik was 't begin geweest van alles. Toch had hij sinds
die kop niet weergezien... maar o! hem overal gevoeld, overal gevoeld, in de medeplichtigheid van de lang niet bewoonde kamers,
in 't wazen van de gasvlammen, in de schemering van de verre gang
en vooral,... ja vooral in de donkerheid, de wemelende vage diepten van zwart, waarin 't ruiste en leefde: een geestenleven... zoals
nu!...
Schuw rondblikkend, zag hij in de kamer, waar de schemering
waarde... Een zonderlinge schemering ! meende hij. Grijsgrauw en
rossig als een regenlucht op winteravonden... daaraan deed 't denken.
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Zo vreemd en zo anders !... 0, zou 't nu komen?...
Hij had het fantoom niet weergezien,... maar hij wist immers al
lang dat 't komen zou...
Zou 't nil komen ?... Nee ! weg, weg die gedachte, waaruit 't
kwaad kon groeien! Iets anders denken!
Wild schudde hij zijn hoofd, zijn oogleden sterk samengedrukt,
maar het bleefvastzitten in zijn hersens, zwol tot bange zekerheid...
tot ijskoude, onbeweeglijk vaste bewustheid: nu komt het!
Bliksemsnel ging het door zijn denken: om hulp roepen, 't bed
uitspringen, de kamer uit, naar beneden... Hij deed de ogen op, onzeker of hij 't zou doen... maar zijn kijken stuitte op gesloten zwart,
overal, overal dicht op hem... benauwend!
Hij voelde zich opgesloten, kon niet meer de ligging van zijn
kamer herinneren... waar de deur was... waar zijn bed stond...
En in zijn hoofd, waar de weke gedachten rondfladderden als een
zwerm opgejaagde, verschrikte duiven, zocht hij wanhopig een
herinnering te vatten, wetend dat 't zo dadelijk te laat zou zijn...
Maar 't was niet langer de kamer, voelde hij. Als gisteren drong,
te midden van de uiterste, martelende angstopzweping, de sensatie
in hem van 't wereldwegzinken: hij alleen in onmetelijke stilteruimten, naakt en hulpeloos op een grauwe vlakte van zwijgen en geen
macht meer, die hem kon redden...
Men wachtte hij, zonder weerstand, zichzelfniet meer wetend in
't albeheersend afgrijzen, dat zijn lichaam paralyseerde... en v66r
hem, hoog in de zwarte diepte, lichtte een plek van dofgeel,... dan,
in 66n seconde, of het eensklaps naar voren werd gestoten, drong
uit 't geel de spookkop, reusachtig groot!
Juist als hij 't then had gezien!
Achterovergetrokken met halfdichte ogen, maar duidelijker, veel
duidelijker. De lijnen der ogen en wenkbrauwen vervloeiend in de
groen-gele, glanzende gezichtsmassa, omgeven door een blauwig
licht, dat verflauwde en aanwakkerde, staarde 't uit de hoogte op
Willem, met lang uitgetrokken grijnsmond, waarvan de hoeken
weer onduidelijk waren...
Onbeweeglijk stond 't... staarde uit de halfgeloken ogen en Willem zag toe, en uit zijn wijdopen mond, tussen de schroeiendhete
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lippen, hijgde een benauwde keelklank, een klein geluid in 't eindeloos wijde zwijgen...
Toen vloeide het masker weer terug tot een nevelplek en daarna
onmiddellijk sloot zich weer 't zwart tot verbijsterende ondoordringbaarheid zo plotseling, dat 't voelde als een slag op de ogen.
Maar hij wist dat 't weer kwam, dichter, lager, al dichter.
`Nee !... nee!...' hijgde hij en met wanhoopsinspanning zijn krampende vingers dwingend, deed hij hen tasten opzij af.
Daar moest de beddetafella zijn... en daarin...
Ja 't was er,... zijn zoekvingers stuitten op iets metaalkouds. Hij
greep 't... zonder zijn ogen te wenden van de donkere wand v66r
hem... tastend langs de loop naar de trekker...
En toen hij meende vlak v66r hem, uit de verte van 't zwartdonker weer de lichtplek te zien worden, trok hij ruw af, ergens
tegen zijn hoofd.
Een korte, droge knal... een daverslag door 't verraste huis...
In de bijna donkere kamer, na de donderslag van het schot, was 't
als hield de stilte haar adem in. Roerloos, verstomd in ontzetting,
stonden de wanden recht, stonden starend de meubelen, stond het
ijzeren ledikant, vaag in wolkige schemering.
Niets bewoog meer, nadat, met een lome tik op 't beddekleedje,
de revolver uit de slappe hand was gevallen. Zijn hoofd, opzij gezonken, op de ijzeren bedrand, maakte met 't zwarte haar een donkere vlek op 't bleek van laken en kussen...
En geluidloos in de stomme verslagenheid der medeplichtige kamer, begon bloed te vloeien uit een wondje aan de slaap, leekte
drup voor drup op de vloer...
Hij leefde nog, toen zij aan zijn bed waren gekomen, maar stierf
weinige minuten daarna.
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In het aparte slaapkamertje, waar kleine Wim sliep, begonnen de
dingen op te komen uit hun zwarte nachtgepeinzen.
Zij waren vaag-grijs en als verwonderd zich in de nieuwwordende
dag terug te vinden. Een nuchter-bleke stilte hing in 't kleine kamertje. De meubelen,-het ijzeren ledikantje, lichtgele kast en wastafel en stoel, -stonden daar bewegenloos wachtend, ondergingen
lijdzaam het treurlicht, dat onder het grauwe valgordijn traag inzeeg
uit de buiten-ochtend.
Maar buiten was de dag al gewoon en be-leefd.
De slappe vlaagwinden kenden al lang die baan tussen de grijze
huishoogten, die zij sedert de vroege nacht onophoudelijk met hortende rukken gingen. De grauwe achtergevels stonden oud en zatvan-leven in verre rij. Hun muren donkerden van vocht, hun veelrijige raamvierkanten waren dofgesloten of hol-zwart-ogend; uit
de schoorsteenpijpen op de vals-licht-glimmende daken stoven enkele angstig-gejaagde rookwolkjes, die opgingen in de schrei-bleke
luchten, waar grijs over grauw in geluidloze vlucht verstoof. In de
diepte tussen de huisopstanden waren de omheinde tuinhokjes zwart
en verlaten, waaruit schrale boompjes wanhopig hun starre takarmen strekten.
Dat alles was al lang zo, het had zich sedert het eerste, onzekere
lichtflemen dat over de huizen viel, daar herkend.
Eerst later was in de huizen, in de cellen van die stenen korven,
het mensengezwerm begonnen, dat allengs naar buiten begon te
blijken. Tuintjesdeuren knarsten uit het nachtslot en kleurige menspopjes verbraken het starre staan der dingen, ramen werden wakker,
hoofden staken naar buiten, met stoflappen die fladderden in de
wind en de holle ruimten achter de glazen werden telkens verrast
van gedaanten en kleuren, die verdwenen en weer opkwamen en
verdwenen.
Dat was het beginnend dagleven van de mensen, dat gars afgezonderd bewoog van dat der dingen, van de bomen en de zwarte
grond, van de starre huizen en de winden en de stormluchten, waar
de dag met een wondere verschrikking was begonnen.
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In het kamertje van de kleine Wim was de dag nog pas schuchter
nieuw-geboren. Het licht fluisterde er tot de meubels en de stomme
wanden, die neerzagen op het slapende kind.
Hij sliep op een zij, met een arm om het verward blonde haar, de
mond open, blazend onrustige adem. Zijn wangen kleurden gerood,
zijn leden onder 't slap-plooiend dek trokken zenuwschokkend op
en strekten zich uit.
In regelmatige keren kwamen de winden en schudden het raam
in zijn sponningen, maar dat deerde de slapende niet. Met dat geluid
waren onbewust de hele nacht zijn oren gevuld. En als de vlaag was
voorbijgegaan, hield de binnenhuisstilte nog meer de adem in, om
het slaapleven der bewoners.
Doch daar kraakte scherp de trap op het portaal onder afdalende
schreden en door dat onverwacht gerucht in de dompe rust begon
kleine Wim te ontwaken.
Dat trede-kraken scheurde in zijn slaaphoofd, eens, tweemaal, en
met het oogontsluiten spleet de donswarme, de donkere slaapbol
uiteen, waarin hij veilig besloten was geweest en alle dingen van de
koude werkelijkheid tegelijk hidden intocht in zijn denken. Met
troebele grauw-wintermorgen-ogen zag zijn kamertje hem aan. Uit
het donker-heerlijk verweg-zijn vond hij zich klein en vreesachtig
tussen de harde dingen terug, waar het dagleven hem opeiste.
0, wat was de nieuwe dag moeilijk. Achter het zwijgend kamerOmstaan waren mede daar in de verte van zijn denken: de kilwaaiige regenstraat, de somber gelichte schoolholen, waar het jongensstem-rumoeren, de inslaand bevelende enkel-stem van de meester. En pijnlijk stekend tot hartklopping toe was nu het denken
aan die som, die gisteravond maar niet uit Wilde komen, en het geschiedenislesje, waarvan hij zich niets meer herinnerde... Hij moest
't nog even nazien v66r schooltijd, maar die tijd had hij juist bewaard voor de Franse les om nog eens na te kijken. Dat was een
ouwe les, van de vorige keer nog blijven staan. Die had hij toen goed
geleerd en daarom ze gisteravond maar gelaten. Wacht even, nu
zien of hij 't nog kende ! Maar in zijn haastig overdenken verstoven
alle herinneringen. Hij zag de plaatsen op de bladzijden wel, maar
de woorden niet meer... zie je!... nou moist-i 't niet meer... Alles was
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d'r weer uit!... o je!... hoe moest dat nou?... Hij kon toch niet alles
doen in dat kleine ogenblikje na 't ontbijt!
Opstaan en zijn boek van beneden halen op zijn blote voeten?
Maar het voelde zo koud buiten bed en hij zag zo op tegen 't kille
lopen door de gang, de trap af... misschien de meid tegenkomen...
want die was zo net naar beneden gegaan... diarvan was hij wakker
geworden... En dan de ongezellige overhoopkamer beneden... Ze
was misschien daar al aan 't stollen en de ramen stonden open...
Hij kon niet besluiten, hoewel de onwendbaar komende dreiging
van 't moeten-les-opzeggen hem benauwde. Hij strekte zich in 't
koesterwarme bed, trok het dek over zijn schouders en poogde zich
weer veilig te voeten, bier toch alleen in zijn bed in zijn eigen
kamertje, terwij1 't nog vroeg was.
Maar hij voelde scherp de snelle minuten vergaan, die hem al die
geduchtheden van de dag nabijbrachten. Hij zag rond in 't kamertje,
om ergens troost te vinden, beveiliging voor het zwaar-komende,
doch de muren en de meubelen waren onverschillig en stom en buiten stond de grauwe winterdag en grimde hem aan.
Toen hield hij 't niet langer uit, wierp de deken terug en sprong
op de vloer. Voorzichtig-zachtjes draaide hij de deurknop om, dat
de gangstilte niet gestoord zou worden en sloop haastig de trappen
af, zijn kleumende voetjes op 't kille hout, een vluchtig wit verschijninkje in de druilige schemer van de trapruimte. Beneden zag
hij door de open keukendeur de meid bij het fornuis bezig. Er was
een lucht van turfrook in 't onderhuis. Zij liet Idetterende ijzeren
ringen vallen, en bukte om een stroefschurende asbak uit te halen...
Onhoorbaar gleed hij voorbij, naar de tuinkamerdeur, die aan
stond. Daarbinnen waren nog de lange gordijnen dicht en een zwaar
schemerdonker zwartte in de kilkoude ruimte. Het licht doorzeefde
het weefsel der gordijnen en ze leken akelig grof, en de hele kamer
onwonelijk en hol-eenzaam.
Beklemd bleef kleine Wim staan om aan 't donker te wennen,
nam toen op de tast tilt zijn kastje het vellerig-gebruikte boekje en
liep zo gauw hij kon weer naar boven. De meid rumoerde nog altijd
aan het fornuis. Juist toen hij boven kwam, ging een harde schel
over, die zijn hart deed opbonken.
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Dat was de bakker al. Hij had nog maar even tijd voor 't opstaan... Hij zou er nooit mee klaar komen!
Verkleumd kroop hij weer onder dek, sloeg zenuwachtig het
bock open en begon...
Maar al dringender werd de tijd, al dichterbij kwam het onherroepelijk moment dat hij niet meer zou kunnen blijven, veilig en
alleen, en ter-wijI zijn hart klopte van angstige onrust, prevelden zijn
lippen de woorden van de les, die hij in zijn benauwdheid maar
half begreep.
Van een enkel eenzaam gerucht, vallend in stilte-wijdheid, brak in
huis het ochtendleven alom open. Kleine Wim hoorde de buitenklank der melkemmers op de stoep, en de schorre mompelwoorden
van de melkboer en het klaterend brutaal uitslaan van de meidstem
daartegen. TO6n de zware voordeur dichtslaan, waarvan de dreun,
door de gang galmend, de stilte-rust verder onmogelijk maakte.
De trap kraakte nu telkens onder 't geslepslap van pantoffelzolen,
stormig omlaag, met een bons van de laatste treden op de grond, of
zwoegend-zwaar haastig opkomend. In de gang hoorde hij Leen,
de keukenmeid, met Jans praten, een lang gesprek van hese fiuistering en dofstotend woordgeklank, tot een van hen verder ging. De
ander trad de huiskamer binnen. Wim hoorde de deurknop kraken
en de deur piepte zeurend lang na.
Nu wist hij dat ook daar de dikke stilte van de nacht verjaagd
werd, en de roerloosheid der dingen gebroken. Hij voelde alsof een
stroom doorbrak, waarin alles werd meegesleurd.
Weldra ook hij...
Hij zat op in bed, nog in de nachtstilte van 't eigen kamertje, maar
't werd al onverschilliger rondom en hartkloppend wachtte hij, dat
zijn moeder beneden kwam, die hem zou roepen.
Onderwijl, benauwd door het snel wegstromen van zijn nachtveiligheidsgevoel, met al het kille daglicht om zijn open hoofd, zat
hij en leerde. Met prevellippen, dan vaag naar buiten, dan op zijn
bock turende, dat hij in kleumhanden hield, drong hij in de stroeve
zinnen, hard-fluisterend de woorden voor zich heen, om de morgengeruchten weg to houden: de bijvoeglijke naamwoorden uitgaande
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opf, veranderen in 't vrouwelijk dezefin ye: vjf; vive; neuf,neuve...
de bijvoeglijke naamwoorden op f... de bijvoeglijke naamwoorden opf... veranderenfin ve... f in ve...f in ve. W at hadden die meiden toch zo te hollen vanmorgen !... vif, vive; neuf, neuve... De adjectieven op x veranderen in 't vrouwelijk... o, daar kwam Jans al met
theewater!... non zou ma ook dadelijk komen... en d'r was nog zoveel. Zijn ogen keken schuw de rechtlijnige, onverbiddelijke paragrafen langs, hard-zwart op wit, met een massa cursief gedrukte
woorden om te leren. Hij herinnerde zich nu wel dat het veel was.
Waarom had hij 't gisteravond ook zo laten lopen!... Maar gisteravond stond 't hem nog zo duidelijk voor en nu wist hij niets meer.
En hij k6n ook zo niet, in dit ogenblikje.
Hij begon, zenuwachtig, half te snikken, toen hij, opschrikkend,
inhield van een harde plof voor de kamerdeur: zijn laarzen. Die
Jans smeet die laarzen ook altijd maar zo neer!... Dat was niks goed
d'r voor.... Hij zou 't ma 's zeggen...
Hij had 't theewaterrazen langs de trap horen opkomen, en het
geluid verging nu in de lange gang, tot de huiskamerdeur openpiepte.
Gauw maar! gauw maar ! Als hij nu nog die drie paragraafjes kon
doen, dan zou hij de rest wel strak zien, na 't ontbijt, of onder 't lopen, of voor de les.
De adjectieven op x veranderen x in se: honteux, honteuse, beschaamd... honteux... honteuse... beschaamd... x in se... honteux...
honteuse... De adjectieven, wier mannelijk uitgaat op er... o! daar
was ma al!
Van de verre gangtrap spraken de harde treden snel na elkander,
en een rustig-elastische stap, zwaar maar niet plomp-bonzend als het
lopen van de meiden, naderde de deur.
Die knarste open... jongetje, Wim! gauw opstaan, b.00r! 't is al
bij achten L.' zei de bekende stem.
`Ben je wakker, vent? Toe gauw... Pa is al klaar!...'
la ma...' antwoordde Wim, hoorde tegelijk het zware kraakstappen van zijn vader boven zijn hoofd. Die was al van de kamer
af... dan moest hij zich nog haasten ook!... Nou, dan moest 't ook
maar gaan als het ging... hij kon er niets meer aan doen, dacht hij
met tranen in zijn ogen.
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Maar de ruwe jachting der dingen nu al sedert de vroege morgen
en het grauw geducht toekomstnaderen deden hem even wanhopig
en wrokkend uitsnikken.
Toen, daar hij zijn zusje van boven hoorde komen, hoog van
bovenaf, met vlugge, brutale hakke-sprongetjes hard roffelend
langs de trap en een wilde dreunsprong in de gang, veegde hij zijn
ogen droog aan het weekwarme laken, en greep naar zijn kousen
op de stoel naast het bed.
Hij haastte zich, wou nog tot aan het wassen toekomen, vO6r zijn
vader beneden was. Maar een kouseband was zoek... zeker onder 't
bed gevallen... Maar grijpend in 't drooghardharige kleed, voelde
hij nergens iets en, duizelend van 't bukken en met een wanhopig
stikkend gevoel in zijn keel, tastte hij nu verder, op 't bed, onder de
dekens, waar 't ellendige ding toch niet kon zijn en vond nets. Dan
maar zonder... eerst maar broek aantrekken... die sloot wel zowat
onder de knie. Veel jongens droegen niet eens kousebanden,... maar
hij kon 't niet uithouen, dat geslobber om je benen...
Uit zijn ene broekspijp kwam geltikkig 't blame elastiek vallen.
Dat was tenminste terecht. Nu de laarzen, maar gauw. Zijn moeder
had ze al binnen de deur gezet, en op zijn stoel voorover zittende,
trokken zijn twee handen hevig de rijgveters aan. Juist kraakten zijn
vaders zware laarzen op de trap. Jammer nu, zo gauw al! In zijn rukken sprong de veter... gotogot, wat verschrikkelijk! nou weer dat!
Zo kwam je ook niet v66rt! 't Was dan toch zijn schuld niet als hij
to laat aan 't ontbijt kwam... Maar dat geloofden ze natuurlijk niet...
Eerst moest hij de veter uithalen, die stoffige veter, kleverig van
schoensmeer aan 't eind, die zijn vingers zo droogheet maakte en
zwartig van smeer. Dan moest de nieuwe er in, zo lastig door de
eerste gaatjes to brengen, en dat hield allemaal zo vreselijk op...
Aan de les dacht hij nu haast niet meer, maar in 't warrige, gejaagde doen van zijn aankleden, bleef toch het gehele schoolleven
van de komende dag zwaar op zijn hart, alleen minder duidelijk gevoeld door wat in 't naaste ogenblik drukte.
Vim, of je komt, vraagt pa, of je klaar bent ?...' luidde de scherphoge meisjesstem van zijn zusje voor de deur.
Die lammert... zij was altijd op d'r tijd beneden en dan kwam ze
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zo vreselijk gedienstig voor pa vragen of hij al klaar was. Dat was
expres om hem te plagen.
`Ach ja L.. naarling! moet je weer 's laten zien, dat jij altijd zo op
tijd bent!'
`Nou, pa vraagt 't. Of je nou da'lijk komt, vraagt-i.'
ja, ja, ja, ja!... 'k kom al... ga nou maar heen, mispunt,' riep hij
zenuwig-woedend terug.
`Gut jongetje, maak je zo dik met, dun is de mode. Maak maar
liever een beetje voort, anders wordt pa boos.'
En plaaglachend liep ze door de gang terug.
`Ga je weg !...' schreeuwde hij nog achterna... lam kind!' Voor
zijn wastafeltje stond hij en sponsde zich haastig en vluchtig af, griezelend tegen 't koue water. Hij zou 't vandaag maar zowit doen...
Nou zijn haar nog... dan blouse aandoen en hij was klaar.
Maar toen hij zijn blouse al aan had, bedacht hij vergeten te hebben zijn tanden te poetsen. Zou hij 't nog doen? ma was daar zo
op... Ach wat..., vandaag maar 's niet... geen tijd... ze zaten nou
zeker op 'm te wachten binnen... Zo liep hij dan maar heen, uit het
treurlichte kamerhokje, de kille bleek-schemerige gang in naar de
huiskamer.
Wim trad binnen. Koesterende kachelwarmte omving hem in de
kamer, die diep lag in vroeg-winterochtend-schemering. Zij zaten
rond de tafel: pa en ma en zijn zusje, zij waren al bezig te ontbijten.
Verwacht en toch nijpend angstigend kwam zijn vaders stem over
hem, zwaar-ontevreden vragend waar hij bleef, waarom hij weer
niet op tijd was. Met verstikte tranenstem zeide hij iets van zolang
opgehouden, van die veter, die gebroken was, en dat ma hem ook
zo laat geroepen had. Met alle moeite bedwong hij zijn kroppende
huildrang in het doffe, hoofdpijnige gevoel boven zijn ogen.
Hij voelde zich benauwd of al zijn orde voor de dag van hier en
van school reddeloos dooreen lag. Het was alles verward en hij overzag 't niet meer, maar straks, op vreselijke ogenblikken, zou hij er
toch rekenschap van geven moeten. Dof-wanhopig schikte hij zich
naast zijn zusje aan tafel, terwijl hij zijn moeder zachtkalmerend
hoorde zeggen, dat 't wel gedeeltelijk haar schuld was. Zij was 66k
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laat beneden geweest met dat donker. 't Wou haast geen dag worden vanmorgen. Ja maar, dan moest Willem door de meiden geroepen warden, vroeger, als hij anders niet op tijd kon klaar zijn...
Wim at zwijgend van de twee boterhammen, die gladgelig van
boter op 't glimmig bordewit lagen, hij dronk een grote slok uit
zijn glas melk, maar alles zonder te proeven. Hij voelde zich arm
en bloat in 't leven en van allen verlaten. De moeite ging boven
zijn krachten en 't was onrechtvaardig. Terwijl hij werktuiglijk at,
voelde hij 't steken in zijn ogen, en moest bij elke slok die propping
van huildrang overwinnen, die zijn keel beklemde.
Plotselinghoordehij zijn zusje, die recht op haar kruk al kauwend,
onverschillig vO6r zich had zitten kijken, vragen, en zij schudde het
donker los haar met een hoofdbewegen naar achter: `Zal u d'r om
denken, ma?'
"ja kind, wees maar gerust, als je om vier uur thuis komt, zal alles
klaar zijn, of ik kom je zelf halen.'
`Wat klaar zijn?' hoorde hij zijn vader, half-oplettend van achter
zijn krant vragen.
`Da's nou een apartje tussen ons, niewaar Truus?' zei moeder zo
innig knusjes en prettig-huiselijk en het meisje lachte hel-op en
knikte plagerig: 'Dag pa!'
Pa schudde vrolijk-bedenkelijk zijn hoofd en zei: zo... zo, en ging
weer voort met lezen.
Terwijl hij glazig zat te staren door het raam in het waterlichtend
winterbuiten van de sombere tuin, was dit alles tot Wim doorgedrongen met een knagend paria-gevoel, alsofhij er heel buiten stond
en van de huisgenoten niemand met hem te doen wilde hebben. Hij
klemde zijn tanden opeen, om niet opnieuw te gaan huilen, hij verhardde zich in 't kijken, zonder iets te zien, ofschoon het hem een
steek van pijn gaf, toen met heldere klank het schoorsteenklokje
half negen sloeg. Het werd al te laat om nog wat van die Franse les
te leren... en dan nog die geschiedenis !...
Maar om nu zijn ogen weg te wenden en op te slaan om een boek
te halen, dat was hem te moeilijk. Dan zou hij de aandacht trekken,
zijn moeder of Truus zou misschien wat zeggen, dat pare nest! of
zijn vader zou van achter zijn krant opkijken. Zij zouden hem weer
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bevitten en dan zou hij zeker 't snikken niet meer kunnen ophouden,
zoals nu, zolang hij maar stil bleef.
Daar voelde hij dat ma haar zachtwarme, grote hand op zijn kleumige vingers legde, en neerziend vond hij haar gezicht dicht bij
hem, haar bruine ogen vriendelijk-open in de zijne blikkend en
haar mond die zachtjes sprak : 'Korn Wim, ventje, kijk nou niet zo
boos meer, wees nou 's vriendelijk en laten we de dag niet bederven
door zo'n kleinigheid. Dat was nou toch geen reden om dadelijk zo
op je teentjes getrapt te zijn, dat pa dat zei.'
Dat spreken, die zachte stemklank deed 't in Wims hoofd warrelen van gedachten. Hij moest zich hevig rechthouden om niet uit te
huilen ineens, maar dat was omdat die bemoeiing met zijn verlatenheid hem zo strelend-wel deed, niet meer uit smart-woede als tevoren. Doch bijna tegelijk schoot ook weer felle verbittering op, omdat 't altijd maar weer goed moest zijn als zij wilden... En al wat hij
tegemoet ging in school, daar konden ze hem toch niet voor helpen...
ZO, eer hij 't zelf wist, vertrok zijn gezicht in een kregelige grimas, terwijl hij weer voor zich heen zag en zijn hand driftig wegtrok.
En hij zag zonder te kijken, hoe nu ook ma's gezicht verstrengde
en zij ook haar hand weer wegnam.
Nou, als je dan absoluut boos wil blijven, dan moet je 't maar
weten ook, dan moet je maar in je eigen boze sop gaar koken, mannetje,' hoorde hij haar zeggen, en nu had hij ineens erg berouw niet
toegegeven te hebben en bevrijd te zijn uit de starre beklemming.
Maar 't was te laat, voelde hij, en 't was nog gelukkig dat zijn vader
niets zei, maar zonder te merken bleef doorlezen.
Even later sprong zijn zusje bruusk van haar kruk af om naar
school te gaan.
En terwijl zij in druk-gewichtig af- en aanlopen haar zwartleren
schooltas pakte, waarin griftenkoker en sponzedoos blikkig rammelden, sprak zij nog veel en levendig, of ma er nu zeker om denken zou, ze wist wel waaraan,... en of ze vanmiddag dadelijk na
school naar juffrouw Friens zou doorlopen voor de pianoles, of dat
zij vanavond thuis les zou hebben. En de woorden sloegen opgewekt over en weer rond hem om, terwijl Wim zwijgend zat, alsof
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hij nets hiervan hoorde, totdat met een: dig ma! dig pa! dig Wim !
zijn zusje de kamer uitging, wild met de deur slaande.
Toen liet ook hij zich stil van zijn stoeltje zakken en ging met ingehouden bewegingen in 't overhoopte kastje zijn boeken bijeenzoeken. Het was stil in de kamer, zijn moeder zat over haar breiwerk gebogen, een rusteloos klein bewegen tussen haar vingers met
telkens een halt als zij een lange naald uithaalde, zijn vader was aan 't
laatste blad van zijn krant. Het papier trilde en knisterde tussen zijn
vingers. In zijn verharde dofheid, terwijl hij voor 't open kastje geknield lag, kwam dit alles vaag tot Wims bewustheid. Hij voelde de
warme omkoestering van de gezellige ontbijtkamer en een mattende
traagheid bekroop hem, om tegen alle mogelijkheid en rede in, alles
wat komen moest uit zijn gedachten weg te doen en bier maar stil
te blijven, onbeweeglijk in doezel-stilte... Zijn zusje hoorde hij klaterend lachen met Jans in 't voorhuis. Jans kwam de gang door.
En onverwacht deed zij de kamerdeur open en zeihard-luid, zodat
hij weer aan alle aandacht werd blootgegeven uit zijn zalig zich met
de omgeving voelen samenvloeien: `Wim, daar is Jantje Eekhof, of
je mee naar school gaat ?'
la, ik kom,' zei Wim haastig. Het hurriend voortmoeten stormde
weer op hem in, sloeg ijzig om zijn hart, dat fel opklopte. En schuw
onder het oplettend denken van zijn ouders, dat hij nu naar hem
heen gevoelde, bezon hij zich moeilijk op wat hij vandaag aan boeken nodig zou hebben: Geschiedenis... aardrijkskunde... rekenen...
boek en schrift... Frans... Waar was 't themaboek? Op de plank
vond hij 't net... 0, waar was nu het themaboek?... Ter-wijl hij nog
eens alles 6m schommelde op de plank, voelde hij ontzetting om
zijn hoofd samendringen : als hij 't eens niet vond!... Maar eensklaps
scheen een stuk bruin kaft van terzij op het tapijt in zijn oog. Diir
was 't, daar lag 't al, onder het stapeltje op de grond...
Gelukkig ! Nu de grammaire?... waar had hij ook weer die grammaire gelaten?... 0 ja... die lag nog in 't kamertje in zijn bed...
Snel stond hij op, nam 't bundeltje boeken en wilde zo, vluchtig
zeggend: dag pa! dag ma! wegsluipen.
Zijn vader had de krant neergelegd en dronk juist uit zijn kop
thee.
64

`Dag Willem!' gaf hij rustig-onverschillig de groet terug, tussen
twee slokken in. Maar zijn moeder Meld hem nog terug, stug vragend, met koel-ingehouden blik op de boeken onder zijn arm, of
hij die zomaar los dacht mee te nemen.
`De boekendrager hangt aan de standaard ma...'
`0... da's wat anders... maar d'r ook 't zeiltje omheen doen, hoor,
anders bederven ze in de regen.'
ja, ma...' en Wim was in de kil-lichte gang.
Een zwarte kleine gedaante, leunend tegen de muur in de vestibule, kwam 6p bij Wims buitentreden.
`Wacht nog even... ik kom dalijk, Jan,' riep Wim hem van terzij
toe, terwijl hij naar zijn kamertje holde.
Zijn stem luidde hel op tussen de marmeren wanden.
ja, gauw dan maar!...' klonk het gedempt van 't voorhuis terug.
In het slaapkamertje waren de ramen hoog op en stond het bed
afgehaald. Er was een onherbergzame kilte tussen de wanden, en
het trof Wim als iets onverwachts hier niet meer het afgesloten stille
van een verlaten slaapkamer terug te vinden, met de gebruikte wastafel, de vochtzwaar-neerhangende handdoek en het ontredderde
bed, dat nog lauw aanvoelt onder de dekens.
Daar had hij gedacht zijn boek te vinden... Waar lag 't nu? Stilstaande keek hij rond. Uit de tuintjes, uit de achterhuizen snorden
de morgengeluiden binnen, onduldbaar van grauwgewoonheid.
Schelle vrouwenstemmen, de trage donder van uitgeslagen ldeden,
ainhoudend kindergegrien...
Wim rilde in de vochtig-killende tocht, die 't athangend laken bij
het raam zwakjes deed waaien.
Waar had die lamme Jans nou weer dat boek gelaten... Kon ze
d'r niet afblijven... 0, daar was 't: op de kast, half over de rand
uitstekend.
Wim haastte zich nu weer de gang door naar het voorhuis, deed
haastig zijn boeken in 't zeil, zo maar wat slordig, omdat hij geen
tijd had en weg wilde eer zijn vader door de gang kwam, sloeg de
blauwe kapmantel om, muts op...
Nou, be-je nou klaar ? eindelijk?' vroeg Jan die al op de stoep
stond.
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"ja, vooruit maar !' en Wim sloeg de zware voordeur achter zich
dacht en sprong tegelijk van de twee treden of op straat.
Zij liepen naast elkaar voort over het plassige, zwartmodderige
trottoir, ongelijk stappend, klein bewegend tussen de hoge barre
straatwanden die roerloos in de onrust van dofgrijs wolkendrijven
over hen weg en slap-rukkend windgevlaag, terugtrekkend en aanzettend om hen om, opstonden.
Kleine Wim voelde zich even-verlucht nu uit huis te zijn en prettig samen met Jan, van wie hij wel hield. Dat verhoogde hem in zijn
gevoel, zo'n flinke jongen als Jan tot vriend te hebben, die zo durvig
en vrij in 't jongens- en schoolleven bewoog. Maar alles aan Jan was
hem lief: zijn fris-rond gezicht, donzig blankroze als van een meisje,
met de brutale blauwe ogen en de matrozenmuts losjes op het
blonde haar. Dan de manier waarop Jan zijn slanke zwarte benen in
hoge rijglaarzen bewoog, en het achteloos geplooi en uitwaaien van
zijn lange fietsmantel zonder mouwen en het krachtig dragen van
de schoudertas, die hij bij de riemen hield, telkens er mee zwaaiend
alsof hij zijn armkracht probeerde.
Hem zo te zien wekte dikwijls bij kleine Wim een gloeiende
drang van mee-willen-doen en flinke-jongen-zijn, wie al dat geduvel
niks niemendal schelen kan, maar thans, al voelde hij flauw de opwekking, droeg hij zijn hart al te zwaar in de bleek-regenige ochtend en vroeg, waarover hij 't pijnlijkst dacht: 'Ken jij die Franse
les goed?'
`Gaat nog al... jij ?'
`Geen laars... en van me geschiedenis ook niet.'
Frank en jongen-onverschillig had Wim getracht dit te zeggen,
maar zijn hart kromp samen toen Jan, hetzij hij 't meende of enkel
om de ander te plagen, antwoordde: `Jees! nou... daar kan je lelijk
tegenan lopen. Wiggert heeft joist gezeid, dat-i deze les heel streng
zou overhoren, omdat-i zo gewichtig was.'
`Heeft Wiggert dat gezeid? daar weet ik nies van,' zei Wim
flauwtjes.
`Ja, toen was jij zeker net na achter... verdik-me! ik zou 'm nog
maar gauw leren, zeg...'
`Wanner mot ik dat nou nog leren? Neus komt altijd dalijk bin66

nen, als we d'r in zijn. Non... ik kan d'r ook niks an doen; ik had de
vorige keer dat lamme ding wat best geleerd en nou van morgen
keek ik 'm na en wist ik 'r niks meer van.'
Wim voelde het huilen weer opkroppen in zijn keel, terwijl hij
strak voor zich keek met verblinde ogen.
ja, daar geeft Wiggert wat om,' hoorde hij Jan zeggen. Wiggert
vraagt maar: ken j'm of ken j'm niet... Nou, da's nog zo erg niet,
dan moet je 'm driemaal overschrijven... dan laat je je zusje maar
helpen, dat doe ik ook altijd... zeg!...' en Jan schoot ineens levendig
uit met een krachtige haifronde zwaai van zijn tas... `weet je, dat we
gisteren nog gevochten hebben?... op de Wijkbrug?... we waren
met ons vijven: Kootje Lom en Piet Malsen, Duyfhuis, Grieters en
ik... we dachten helemaal niet an vechten, en daar komen op de
hoek van de Beukersgracht die mispunten van Van Wessink an...
zeker wel met z'n twintigen...'
Wim had even opgehoord, maar zijn belangstelling zakte dadelijk
weer weg in de dof-angstige beklemming waarmee al zijn voelen
was omgeven. Hij Wilde toch iets zeggen.
`En hebben jullie toen gevochten?...'
ja, Jees rt most wel, die lammelingen wouen ons eerst niet doorlaten... Hadden we 't maar geweten... niemand had een wapen bij
zich... geliikkig had ik me tas en Grieters zijn boekeplank... en toen
hebben we de anderen ongewapenden tussen ons in genomen, en
zo zijn we d'r op los gegaan.'
`En kregen jullie toen niet op je kop?'
`Be-je gek... we hakten d'r op in... en d'r kwam net een meester
van Van Wessink an, en die heeft ze uit mekaar gejaagd.'
`Non, anders had jullie toch lelijk op je gezicht gekregen,' zei
Wim in een lust om ook eens hatelijk te zijn.
`Dat stond nog... maar zij waren ook met d'r twintigen, allemaal
met leren en kattepullen... ik heb d'r nog een een opdonder gegeven
tegen zijn smoel, dat-i begon te grienen... en kijk 's... ik heb deze
krab gekregen, over mijn hand,... zeker met een spijker, die vuilikken!'
En Jan liet van onder zijn mantel zijn hand zien met een lange
rode krabstreep dwars over de rug.
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Kleine Wim begreep niet hoe Jan aan die dingen vrij denken kon,
nu de geduchte schooldag nog hoog voor hen stond. Hij benijdde
hem vaag om zijn onbezorgd-jongen-zijn, maar zelfvoelde hij zijn
hart weer samenkrimpen bij 't al dichter, 't onophoudelijk naderen.
Dat eerste eind weg hoorde nog bij huis, scheen nog vertrouwelijk
in zijn bekende muren, ramen en mensen, ver of nog van dat harde,
dreigend-wachtende van zo-meteen, de school, maar hier in deze
straat was 't of de dingen al van school wisten, of ze zich terugtrokken, niet meer Wim veilig omringden en hij nu die zware aanval van alles op hem alleen moest weerstaan.
Jan had intussen wel voortgepraat en Wim ook geantwoord,
maar onder zijn kille, wankele woorden bleekten de dingen waarvan zij spraken weg voor zijn aandacht, die nu geheel naar 't zostrakse was gekeerd. Zij gingen de hoek om, waar een rukkende
windvlaag met regen hun wangen kilde en loeide in hun oren, alsof
zij nu eerst in 't onbeschut-opene kwamen.
De regen-gracht lag voor hen met het ruwgrauwe koudgolvende
water en huizenmuren, somber-bruin en star gelijnd naast de plassige, donkerende weg. En de regenlucht over dit alles in een huileriggrijze welving omlaag. Het was of men hier op een winderige
hoogte stond, wijd open voor de ruwe vlagen.
Kleine Wim zag de zwarte groepen jongens, klein tegen de straat,
en toen ook het dofbruine huis, zo in de schuinte on-onder-scheiden
ingelijnd tussen de huizen er naast, maar toch zo anders in zijn veelopgelette, groezelwit strepende kozijnen en de lage deur, die wel
een donker gat geleek.
Terwijl Wim naast Jan op de groepjes toeliep, doorwoelde hem
feller de onrust over het niet-Franse-les-kennen. Hoe dat gaan zou
en hoe het later in de geschiedenisles gaan moest... hij zag die ogenblikken in snelverschietende beelden vooruit. Zijn zitten in het
kleurloos lokaal onder het druilig daglicht... het vragen begon,meestal van voren of en hij zat middenin... of zou hij vandaag niet de rij
afvragen? Dat deed hij 66k wel. Wim had de vorige keer een beurt
gehad... maar dat deed er soms niet toe... er zou wel Been tijd meer
zijn als ze naar binnen mochten...
Zo teruggetrokken in zijn gedachten had Wim maar vaag op zijn
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lopen geacht. Meestal was dat anders, voelde hij zich moeilijk gaand
in het kijken van de jongens en was altijd blij als hij met zo'n goedgeziene, flinke jongen als Jan Eekhof mee kon lopen. Dan voelde
hij zich veiliger tegen het kijken. De jongens waren hem niet vertrouwelijk, vooral als er veel tezamen stonden. Hij was tot hen altijd
in twijfelachtige, pijnlijke verhouding, voelde zich dan meer, dan
minder geacht en voelde zichzelf altijd zoals zij hem vonden.
Maar nu, in de druk van dat komende grotere, lette Wim niet
veel op wie daar stonden. Er waren vier of vijf druk schreeuwend
Alen tegelijk tegen elkaar in, terwijl anderen, meest klein.eren, stil
toehoorden of opzij of praatten.
Jan Eekhof was in Bens midden in 't gekwetter.
`Zeg... hoe is 't nog gegaan gisteren?'
`0 jii! wat jammer dat je d'r niet bij was... ze hebben ons nagezeten... toen jij al in huis was...'
`Zeg, Eekhof, heb jij je sommen goed?...'
`Natuurlijk! die makkelijke dingen!... nou, en wat heb jullie toe
gegaan?...
`Zeg Eekhof... Beef ze mij dan nog even, he?'
`Nou, toe hebben we ieder een andere weg genomen... je weet
wel, net als de Indianen doen als ze de vijand van 't spoor willen
brengen...'
`En toe?... Ja, Jees! je zal ze hebben... waarom maak je je eigen
sommen niet, stommeling !...'
`Ach, lammeling, die je bent... verrek dan!... dan wil ik ze geeneens hebben... 'k heb jou niet nodig, hoor...'
`Zoveel's to beter... mI3'je ook niet vragen...'
`Nou Eekhof, hoor nou...'
;P., die Thijssen die lult zo... vertel nou op... La'we maar even
oplopen, dan he'we rust...'
En de twee jongens, allebei even groot en eender gekleed in de
iladderend-losse mantel en matrozenmuts, verlieten de groep. Wim
zag hun vier benen stappend op de grachtkant toe. Hij had met een
innerlijke branding van angstig ongeduld zo wat staan luisteren,
zonder dat de jongens hem veel opgemerkt hadden. 'Dag Stolck,'
hadden een paar gezegd en hij, nietig-bleek ventje, was stil en klein69

tjes blijven staan bij die rumoerige groep. Toen zag hij ineens achter
de grote Van Dissel, die opgewonden stond te schreeuwen, Piet
Lampe, ernstig-oplettend de beginnende ruzie tussen de woest bewegende Van Dissel en de kleine De Leeuw, die zenuwachtig-bleek,
alsofhij bang was op zijn kop te krijgen, met strakke ogen tegen de
ander stand hield. Wim schooflangs de jongens voorbij tot hij naast
Piet kwam, die op school zijn achterbuurman was.
`Dag Piet,' zei hij haastig, 'ken je je Franse les goed?'
`Dag Stolck... of ik me Frans ken, jawel ! Waarom ? Mot je voorgezegd worden?'
`He toe, ja Piet... ik ken d'r geen snars van...'
`Non, 'k zal kijken hoor... die Wiggert kijkt je zo op je vingers.
Dan moet je goed achteruit gaan zitten... o duivel! kijk's...' en Piets
stem schoot opgewonden hoog uit... `Ze gaan vechten... kijk die
Leeuw 's bang zijn!... hij krijgt op z'n mieter... die Van Dissel is zo
verdommes sterk...' en hij drong met de hoop mee, naar de gracht
toe, waar De Leeuw geweken was voor het opdringen van de grote.
`Zal je me dan helpen, Piet ?' zeiWim nog eens, terwijI hij, aarzelig
volgend, de j ongen v66r hem even bij de mouw trok.
`Ach ja!' snauwde die van terzij nijdig terug... `zanik nou niet !...
ik zal wel zien...' en ineens mengde ook hij zijn stem in 't fel geschreeuw om de vechtenden: 'Nee, da's gemeen ! da's gemeen! geen
beentje lichten!... Dissel, da's gemeen wat je doet.'
`Hon je bek, jij,' dof-hijgde de grote bolle jongen, al wringende
met plotselinge rukken om dat taaie, magere ventje, De Leeuw,
van de benen te krijgen.
`Leeuw! hou je taai, Leeuw! hou je goed,' schreeuwden zenuwachtig-hoog andere stemmen en de benen trappelden en dansten
van ongeduld, in-engend en verwijdend de kring om de vechtenden.
Zijn benen wijdgeplant, het bolle hoofd proestig-rood van inspanning, met glazig-starre ogen, Meld Van Dissel het klein-slanke
lijf van de andere omkneld en telkens, na een ogenblik rust deed
hij in een halve omdraai een forse ruk, om De Leeuw van de grond
te lichten.
Maar deze, bleek, hijgend, alle aandacht naar binnen getrokken,
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Held zich stijf en altijd stutten weer zijn strakke benen het lijf, als de
grote jongen hem van de plek had gerukt. Tot die eindelijk, woedend, weer zijn lomp-zware voet tussen De Leeuws fijne benen
drong, om er een eind aan te maken. Dadelijk schreeuwde 't weer
van alle kanten: dat hij vals deed, dat 't gemeen was, beentjelichten,
en boven de andere uit luidde Piets scherpe stem : longes, la'we
Leeuw helpen, la'we die smiegt van 'm athalen... toe gauw... we
moeten Leeuw ontzetten !...'
ja, ja goed, l'awe Leeuw tegen 'm helpen... die valse pestkop!...
da's geen eerlijk vechten zo,' schetterde het van alle kanten en de
ganse jongensdrom stortte over de twee saam-geknelde lijven heen,
rukkend, benenwoelend, armheffend, deinend heen en weer onder
verwarde woedekreten: au, au, au, me poot! laat je los... laat je los,
lammeling, pak 'm bij z'n been... toe!... je scheurt me jas... sla
op z'n gezicht... laat los...
Kleine Wim, op een afstand, zag de jongenstroep woelen met
geheven armen, fladderende mantelslippen, inspanningsgezichten,
trappelende zwarte benen: die ganse warrige kluit met geschreeuw
rondom de hoofden, en trots zijn aarzelige verlegenheid, die zich
Her voelde staan: een jongen als de anderen en toch niet m6t hen,
had hij even een voldoening niet temidden van die vechtende
klomp te z ijn. Maar achter zich ziende, merkte hij dat de deur open
stond; zij mochten dus naar binnen.
Op een drafje liep hij nu door de lange, dof-schemerige gang, de
trap op naar zijn lokaal, achter op de eerste verdieping.
Niemand kwam hij tegen, en ook boven in de derde klas, die hij
door moest, was alles leeg-wachtend. Toen deed hij de tussendeur
open en stond in zijn eigen lokaal. Hij trok weer strak in 't slot de
deur en voelde zich wat verruimd in de veiligheid van de stille
leegte. Dikwijls kwam hij bier zo 's morgens het eerst en de nuchtere morgenbleekheid over gele bankenrijen en hoge star-suffende
wanden was hem gemeenzaam.
De lange groezelige lappen voor de vensters hingen in slappe
plooien, juist zoals ze gisterenmiddag in het laatste uur weggetrokken waren. Op het zwartglazen bord witten nog forse krijtcijfers
van een breukensom, die meneer gisteren had voorgedaan, omdat
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niemand 'm goed had. Een vierkant stuk krijt, stomp geschreven,
was op de borderand; de ganzevleugel, waarmee het krijt werd uitgewist, lag op de grond. Aan de wand tegenover de ramen hing een
grote blinde kaart van Nederland, eeuwig hetzelfde met de dikke
zwarte moppen en zwarte kronkellijnen der rivieren. Aan de achterkant was de kaart van Europa, met het vervelend hoekschrift, dat
hij van buiten kende : Wandkaart van Geheel Europa, Klein-Azie en
Noord-Afrika.
Wim ging tussen de bankenrijen heen naar zijn plaats achteraan,
en hoezeer die platte gele lessenaars en dofgewreven zitbanken elkaar ook geleken, scheen toch zyn plaats met zo loket iets eigens
te hebben. Hij ontbond snel zijn boekenleer, vouwde dat op in het
loket en greep tussen het glijdend stapeltje uit zijn Franse grammaire.
Zenuwachtig gehaast sloeg hij het bekende blad op en zette zich
tot leren, elbogen op de lessenaar, handen op de oren. Zo prevelde
hij met starre ogen de lastige woorden, telkens scherp ophorend of
nog niet de anderen kwamen. En zijn hart bonsde snel.
Maar het bleefalles stil, grijzig, suffig stil. En opziende, al memorerende, gingen hem nogmaals die herinneringen van gistermiddag
door zijn gedachten, toen hij weer de witkrijtcijfers zag met de
grauwe uitveegplekken... Die cijfers stonden er altijd weer als hij
zijn ogen opsloeg, vervelend onbeweeglijk, en even schoot dan de
gedachte aan dat andere ogenblik door zijn hoofd, toen Jager het
gordijn had weggetrokken. Hij hoorde nog het schuren der ringen
langs de roei... En onder die klare, obsedante herinneringen, begon
een bevreemding te zijn, hemzelf nauw bewust, hoe het toch was
dit gisteren en dit nu, wat er eigenlijk bleef en wat er verging van
een dag, en hoe het zo verbijsterend snel elkander volgde.
Zo kon hij in dit mijmerbegin, uit stilte en leegte geboren en bij
zijn zenuwachtige wachtangst daaroverheen, die zo stroef-vreemde
woorden niet onthouden. Zijn lippen vormden de klanken wel,
maar het denken volgde niet.
Tot, van ver omlaag, een driftig gedruis opklonk, Wim welbekend: stappen en stemmen. Toen hol daveren op de trappen en gejoel zich verbreidend onder hem, in de benedenschool.
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Naderend-hard de stappen nu in het andere lokaal en luidruchtigbrutaal de stemmen. De deur kraakte open en zij stortten binnen.
`He, daar heb je Stolck al!... Die Stolck is altijd bang te laat te
komen... Dag StolcIde... dag jongen... Heb je hier vannacht geslapen ?...' riep de een de ander na bij het binnenkomen. Tussen de
starre wanden, boven de gele onbeweeglijkheid der banken werd
het nu levend van snel-roerig bewegen. De kleine donkere lijven
met de blonde en bruine koppen wipten uit en in, doken achter de
loketten, bogen voorover... Twee aan weerszijden van een gangpad
trachtten elkaar te schoppen. Telkens deed een een uitval, felkijkend,
de tong uit de mondhoek. En Wim, met al dat bewegend geschoffel
en gedraai en praatgegons rondom, voelde kilbeklemmend dat hij
niet meer leren zou kunnen. Uit het rumoerig bewegen moest hij
telkens naar de stile deur kijken die aanstond, en dan weer naar het
bordvierkant met nog altijd die verleden en toch zo stellig staande
cijfers. Maar de verwachtingsangst ging nu zijn ganse gevoel beheersen of misschien Neus ziek zou zijn, omdat hij zo lang wegbleef. In de klas naast hen was 't al stil geworden. Door de deurkier
werden de luide enkelklanken van de onderwijzende stem hoorbaar.
De jongens waren stiller geworden en velen keken ook leegwachtend naar de deur.
`Zou Neus niet komen, zeg ?' hoorde Wim achter hem Piet vragen en huiverig van zenuwachtigheid, scherpluisterend, wilde hij
voorzichtig antwoorden, zijn oplevende hoop niet al te veel toegeven, toen snel-naderende kraakstappen ineens alle verwachtingsgloeien tot een dood-gevoel in zijn borst deden verstijven. Dat
was Neus z'n stap...
En dadelijk daarop trad hij ook binnen, in een fikse dreun de
deur achter rich sluitend.
Ale roezig praatleven verstierfonmiddellijk en in de zwoele stilte
tussen de vier streng gesloten wanden, gevoelde Wim nu de beldemming van het hard-inspannende dat ging beginnen.
Neus had zijn boeken op het gele tafeltje gelegd, de ganzevleugel
opgeraapt en stond nu voor de klas gereed, zijn ogen van bank tot
bank alle verstrooide aandacht verzamelend. Hij was een jonge
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man met een benige hongerkop, waaraan een lange spitse neus
vooruitstak. Zijn haren, vettig donkerblond, werden in lange lokken telkens naar achter gestreken door zijn benige-bleke vingers.
Op de jukbeenderen onder de groene ogen waren bleekrode vlekjes.
De bleke dunne lippen, steeds v6Or het begin van een les getrokken
in een welwillendheidsglimlach, ontdekten een paar groenige tanden. De puntige kaken waren zwartig van baardstoppels en de
magere gestalte omhing slordig een sjofel bruin pak waarboven
een groezelig halthempje en boordje uitkwamen.
'Waar beginnen we mee ?' vroeg hij in 't algemeen, aisof hij 't
niet wist.
`Rekenen, meneer,' zei een gedienstige stem aan de eerste bank.
'Zorn dan alle andere boeken van tafel en de sommencahiers
open... ik zal langs komen om to corrigeren.'
En dadelijk begon hij, zich overbuigende, met de rug naar de klas,
bij de jongen naast wie hij stond.
Wim had zijn sommen goed op een na, maar die bij niemand
helemaal uitkwam. Hij was dus niet bang voor 't nazien en het verschoof weer een ogenblik banger dat verschrikkelijke uit het hoofd
rekenen. Ook gaf 't een gevoel van veiligheid als mijnheer zich zo
telkens met maar een alleen bezighield. Die strakke klasse-aandacht
en dat voortdurende toezicht was hem altijd pijnlijk. Hij voelde
zich dan zo armelijk bloot voor de opmerkzaamheid van alien, die
elk ogenblik op hem kon drukken na een woord van de meester.
Maar nou zou het nog web een tien minuten duren eer Neus
klaar was met corrigeren.
Er dreef nu lispelige stilte in het lokaal, waar het licht uit het huilerig buiten traag ping om de jong-beweeglijke hoofden.
Kleine Wim zag Neus van bank tot bank gaan. Soms kraakten
zijn laarzen, soms klonken zijn enkele droge woorden, halfluid gesproken.
Toen Neus over zijn bank boog, had Wim een eerbiedig-vertrouwelijk gevoeletje als van een jong klein hondje, onbezorgd door
zijn eigen nietigheid, tussen de klauwen van een leeuw. Maar hij
voelde stotende stugheid en trok zijn voelen bangelijk terug. En
daarna wachtte hij beklemd of dat het sommen-nakijken zou gain-
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digd zijn. Rondom fluisterden twee aan twee de jongens. Jan Eekhof en zijn buurman, in de schuinte op de middenrij, rukten zwijgend, met ingehouden proestpret en rode koppen, aan een cahier,
dat zij onder de bank hielden. Tot de een plotseling losliet en Eekhof
bijna op de grond viel. Zijn laarzen bonkten tegen het beschot.
`Nou!... is 't gedaan daar !' dreigde Neus' stem en zij waren proestend-benauwd stil.
Nog een ogenblik en Neus kwam naar voren. Het uit 't hoofd
rekenen ging beginners onder een oplettende stilte. Recht en onbewogen waren al de hoofden opgericht, terwijl Neus met de ganzeveer het bord schoonveegde. Al wat er over was van de vorige dag
zag Wim nu verdwijnen, terwijl hij hartkloppend wachtte wiens
naam wel het eerst zou worden geroepen. Maar Neus zei : 'We zullen vandaag 's niet uit hoofd rekenen... ieder komt op zijn beurt
maar een som op bord uitwerken... Peters, begin jij maar 's.'
Uit een achterste bank kwam een langslungelige jongen met een
schapegezicht naar voren. Zijn rode handen en polsen hingen stokkerig uit de korte mouwen en zijn boord was altijd groezelig. Hij
was suffig en knap, met een saaislepende stem.
Die stond nu met het stuk krijt wit zijn rode vuist boven zijn hoofd
Witte cijfers te krassen op het zwart, terwiji Neus, opmerkzaam,
hem nadrukkelijk voorzei...
Wim, gehoorzaam-ijverig, als een angstig-braaf jongie dat hij
was, drong zijn aandacht bij dat doen te blijven. Hij voelde zich
verruimd. Het zou nu niet zo gauw gaan en meneer was zo ver
achteraan begonnen, dat 't aan hem misschien niet toekwam. Maar
de aandacht der anderen vloog als jonge vogeltjes rusteloos, zodra
maar de waakzame ogen naar het bord keerden. Sommigen fluisterden weer samen en achteraan zaten, achter hun handen, een paar te
leren uit de boeken, die ze onder hun wijd-open sommenschrift
hadden opgeslagen. Maar soms werden plotseling scherpe vragen
gedaan, die een jongen verward en roodverlegen deden stamelen.
Dan weer verder ging het redenerend praten bij het bord, onder de
gedwongen oplettendheid der jongens op de eerste banken.
Kleine Wims ogen werden star van het kijken, hij begreep meestal niet; Wilde wel vragen, maar dorst niet; omdat dan het ganse
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ledig van zijn onkunde zou blijken, dacht hij. Dat rekenen was iets
onverzetbaar-bars en straks in zijn gedachten. Telkens liep zijn begrip het hoofd te pletter tegen diezelfde hoge wand.
Hij wist niet wat te doen om te begrijpen, was er toe gekomen
zijn tekort aan weten, al vergrotend, schuw geheim te houden voor
de onderwijzers. Maar als hij er aan dacht kwelde het hem als een
zonde. Hij kon dan ook niets doen, dan hopen dat de volgende zijn
beurt niet mocht zijn, en zijn hart kromp ineen bij het denken, dat
hij daar zo open aan het bord zou staan en al schandelijker zijn onweten duidelijk worden voor Neus, die met wreed vermaak zeker
de attentie van alle jongens er toe zou roepen.
Telkens als er weer een weg ging van 't bord, luchtig van zijn
handen het krijt afslaande, was 't of hij zich klein moest maken, of
hij, weerloos, zo dadelijk een hevige slag kon krijgen.
Maar het ging hem deze morgen nog voorbij, gelukkig. Hij
voelde het uur al later worden, tot de eerste zwakke tjingel-Idokkeklanken van buiten flauwtjes in zijn gehoor drongen.
Hij ademde op : het uur was om... maar o god, nu 't Frans...
`Nou, we moeten 't vandaag hierbij laten... de volgende keer rekenen we weer uit het hoofd... dan kan ieder een beurt krijgen,' zei
Neus bij het weggaan.
Wim had zijn rekenboeken al weg gedaan en zat onder 't opzwatelen der praatstemmen en 't roezemoezen om hem heen al te leren:
les adjectifs qui se terminent...'
Maar de lange Wiggert, die hun Frans gaf, was al binnen gekomen, commandeerde: `Boeken dicht, opletten, de les begint.'
`Zeg me nou voor... zeg voor, poor, ik weet niks...' fluisterden
Wims lippen angstig, terwijl zijn ogen naar die meester, een lange
droog-bruine met een vierkant zwart baardje, bleven kijken. En
Lampe schoof achter Wims rug weg, om ongezien te kunnen
fluisteren.
`Ga dan nog een beetje schuins zitten, dan kan je me horen,' kwam
zijn stem tot Wims oor. En Wim deed als hem gezegd werd, maar
hij voelde zich benauwd-angstig : 't zou allemaal toch niets helpen.
Plotseling echter kreeg hij de eerste vraag. Meneer had zich de les
laten wijzen en begon bij de middenste rij af.
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`Hoe wordt 't feminin van een adjectifgevormd ? Stolck jij...' en
de woorden gingen Wim glad van de tong.
Dat was 't enige van de les dat hij moist, die paar eerste zinnen. Hij
antwoordde met een vlugge ijver, die de indruk maakte, dat hij blij
was te mogen zeggen wat hij zo goed in zijn geheugen had.
`Wie volgt,' zei even daarna meneer Wiggert en Wim voelde een
blijde rust weldadig in zich dalen. Zich even omwendend naar
Lampe, gaf hij die een olijke oogknip.
`Non jij boft 66k, zeg...' fluisterde deze, en Wim met opgeklaard
gezicht knikte vrolijk voor zich heen.
Hij hoorde nauwelijks hoe het lesopzeggen al verder van hem
afging, zo jubelde het van binnen. Hij was er nu haast trots op niets
geleerd te hebben, voelde zich meer een echte jongen, die 't er maar
op aan laat komen.
In zijn blijheid moest hij 't even zeggen aan de jongen die gelijk
met hem op de middenbanken zat.
`Zeg,... zeg... ik kende d'r geen woord van dan net die eerste
regels... daar ben ik goed afgekomen, he ?...'
knikte die terug... "je zat lelijk in de rats... he?'
`Nou... niet zo erg...'
`Wat hei jullie daar te smoezen?...' zei de lange Wiggert zich opheb ik gezegd, ga recht zitten, Stolck...'
richtend om te kijken...
Wim zweeg dadelijk stil, verward-beschaamd een ogenblik, dat
hij bestraft was en de anderen keken, maar spoedig schoten nu ook
zijn vrije gedachten de lesuren vooruit, eerst naar de middag...
Maar daar was 't nog druilig van daglicht en saaislepend van eentonige leergang. Toch niet zo rul-kil-angstwekkend als deze morgenuren tevoren schenen. Maar de avond met 't licht... eerst 't eten,
dan 't stille zijn in de warme kamer, schoolwerk maken en dan lezen... daar was 't heerlijk heen te denken. De dag was hem nog
altijd een groot brok, zwaar drukkend tegen zijn voelen en denken.
Het zou zo langzaam en moeilijk voorbij hem schuiven. Al die donkerdruilige uren moesten eerst over zijn, en daarin z6veel gezeg en
bewegen en vermoeiend zitten en slaperig aanhoren.
Dat was neerdrukkend om v66r te voelen en doodde bijna zijn
eerste onberedeneerde blijheid. Maar er was toch iets verkregen, er
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was toch iets voorbij. Angst had hij nu niet meer. De geschiedenis
zou ook wel gaan vanmiddag. Hemel! je moest je daar zo moeilijk
niet om maken, dat deden de anderen ook niet, wat kon 't hem
schelen!... Hij wou wel eens ondeugend zijn... Maar dat ondeugend,
in zijn denken klinkend, was een heel beschamend woord in betrekking tot hem zelf. Hij wou wel anderen, Jan Eekhof bijvoorbeeld,
Oink ondeugend zien. Dat stond zo goed-jongensachtig, dat hoorde
zo bij die blank-en-roze kop met dat aardige blondborstelig opstaand haar, dat achter in de hals in een punt uitgroeide in 't nekkuiltje. Ondeugend-zijn, dat hoorde zo helemaal bij Jan met zijn
ruimplooiende blouse en zijn aardige laarzenbenen en als hij dan
strafkreeg en zijn lip trilde onder zijn neergeslagen ogen, was 't nog
aardiger.
Maar hijzelf, Wim, wilde niet ondeugend zijn, bestraft worden.
Hij wist niet hoe hij er precies van buiten uitzag, zeker wel bleekjes
en mager... maar innerlijk voelde hij zich niet in staat ondeugend te
zijn. Het hoorde lang niet zo bij hem. Die anderen waren het, en
dachten er misschien niet over, maar hij voelde schaamte opkomen,
een walging, als hij zich zo doen en zo behandeld dacht als Jan en
nog wel een paar die altijd haantje-de-voorste waren.
Maar hij kon daarom toch wel een echte jongen zijn en eens beter
meedoen...
Maar hij schrok op uit zijn peinzen door de vermeerderde beweging om hem heen. Jongens verschikten hun houding en alien legden boeken open. Temidden van het geritsel en lijf-beweeg echter,
ging de droge beveelstem in kort afgebroken woorden, om de
themacahiers op te halen. Hier zouden ze nu nog wat vertalen...
Wim voelde hoe na die woorden een verslagenheid over de klasse
kwam, die de harten deed kloppen, de gezichten strak trok, want de
meesten hadden in hun thema op zo streng nakijken niet gerekend.
`0 jasses!' hoorde Wim zijn achterbuurman ingehouden stamelen. Hij zag aan de angstig-schuwe ogen en bang-fluisterende lippen
naast hem op de middenrij, naar 't veelbetekenend omkijken, dat
ook bij die dit onverwachte zwaar op 't hart viel.
`Non— is 't haast klaar ?' kwam weer de stem, die de aarzelige
onrust tot spoed dreef.
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`Eike rij schuift zijn thema-schrift naar 't midden en daar worden
ze door gegeven, tot ik ze hier op een hoop krijg... gauw maar
wat!'
En terwijl nu, onverschillig of met een wanhoopsgebaar, elk zijn
schrift aan zijn buurman afgaf en terwijl er velen van de achtersten
met benauwdvragende ogen nog snel wat trachtten op te krabbelen
ter verbetering, zat de lange Wiggert achterover op zijn stoel,
kalm-opmerkzaam zijn nagels met een mesje schoon te krassen, wat
Wim kriegelig-wee maakte tot in zijn tanden toe.
Hem had 't niet kunnen schelen, dat de thema's werden opgehaald, hij had op deze nogal zijn best gedaan en ma had hem
dikwijls geholpen, maar hij zag nu allerlei standjes voor morgen
vooruit en dat was een beetje een drukkende gedachte. Harde woorden en tranen vond hij bijna altijd pijnlijk om bij te wonen en ditmaal had hij wel gezien, dat 't velen treffen zou.
Maar hij moest opletten, want 't lezen was al begonnen. Een
dunne jongensstem strompelde moeilijk over de vreemde woorden
heen... een lijzig eentonig geluid waarin het niet-begr ijpen doorklonk. En Wim rekende zijn zin al uit die hij krijgen zou en vroeg,
achterover geleund met de hand voor zijn mond en schuwe ogen
gericht op de lang-uit op zijn stoel luierende gestalte voor de klas,
aan zijn achterburen de betekenis van een paar woorden.
Doch toen hij zijn beurt gehad had, was 't hem moeilijk te blijyen opletten. Hij had het verhaaltje uit het leesboek al lang ten einde
gelezen en ze waren nog niet eens half-weg. Het was een historietje
van Engelsen, reizend in 't Oosten en van inhalige muildierdrijvers,
die hen slim trachtten beet te nemen en van een rechtvaardige, edele
Kaid, die alles weer in 't refine bracht.
Maar om die intrige dacht hij nu minder. Hij soesde, terwijl in zijn
oren het vertaal-hakkelen vaag bleefvoortgonzen, over die vrijheid
en dat onbereikbaar heerlijke van de Engelsen-op-reis. Zou hij later
ook wel eens in 't `Oosten' komen ? Wie weet... als hij groot was.
Maar in 't hier-zitten op deze regenige ochtend, terwijl het waterig
daglicht in het lokaal onder de donkerende wolken telkens bijna
doodging, was toch iets dat alle groot toekomst-vertrouwen verdofte... Neen, zo ver zwervend zou hij wel nooit komen... Hij kende
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niemand in zijn familie en omgeving die ooit naar 't `Oosten' geweest was. Waar lag eigenlijk 't 60osten'... Klein-Azie zeker en
Turkije... en nog verder, vreselijk veel verder. Hij had een gevoel
of 't daar geheimzinnig duister wezen moest met veel wit maanlicht op vreemde steden aan de grens van de woestijn. De woestijn
was een eindeloze vlakte van fijn geel zand, net als schuurzand, waar
rode leeuwen liepen. En als je dan heel lang liep, heel heel lang, tot
je niet meer kon van dorst en moeheid—net zo als 't lopen door de
duinen—dan kwam je aan een `oase' en dat waren drie palmbomen
met een 'bron'. Hoe de bron er uitzag wist hij niet, maar de palmbomen stelde zij zich voor als in de speelgoeddoos van Kees Verveer, bij wie hij wel spelen ging. Die had een hele woestijnjacht met
lichtbruine kamelen en witte Arabieren en paarden en springende
tijgers en leeuwen, allemaal zwaar-massief. De palmbomen waren
telkens met hun tweeen op een voetstuk. Glanzend bruin de stainmen en glanzend groen de stijve blaren, wijdwaaierig afhangend.
En dan waren er ook nog enkelstaande bomen, dun en hoog, met
blaren als veren... maar die vielen zo gauw om. Hij zou ook wel
zo'n doos willen hebben. In de Voorstraat, had hij in die speelgoedwinkel er een prachtige gezien. Het was een aanval van blauwe
matrozen op inboorlingen, 66k met palmbomen en struiken en
kamelen. De inboorlingen waren bruinglimmend-naakt met gele
rokjes en rode, groene, blauwe veren op hun koppen. Sommigen
hadden ook armbanden aan hun benen en ze zwaaiden met speren
met gele punten of vielen met hun handen in de hoogte, getroffen
neer. Maar aan die vielen had je niet veel. Je kon ze nergens voor
gebruiken. Je kon ze niet laten uittrekken en niet op wacht zetten.
Je moest ze altijd wegleggen. Stom dat ze d'r van zulke maakten in
zo'n doos! Begrepen ze dan niet dat je ze toch ook voor iets anders
wilde gebruiken dan voor opzetten in zo een gevecht. Je wilde er
toch mee spelen... hele middagen lang... bij Kees in 't benedenkamertje. Dan haalden ze alles om... he, lekker, zo'n lange zaterdagmiddag... Dan was 't zo stil in huis... Drie tafels aan mekaar en dan
turven en cokes om de bergen to maken en dan een rivier, die daar
ontsprong. De kant werd gemaakt door struiken en ook wel met
dozen of stukjes turf. Dat waren dan de moerassen, waarin je ver8o

zonk. En hun kano's hadden ze zelf gemaakt van kaarten. Kees had
zo'n macht soldaten... lekker... Hij was alleen maar soms zo lastig...
dan verveelde 't hem zo gauw en wou hij de boel door mekaar
smijten... Hij was ook niets voorzichtig met zijn dozen... Hij smeet
de poppetjes d'r zo maar in en dan braken d'r natuurlijk... Hij had
ook een boerderij ; heel klein maar ook massief, met koeien en gele
hekjes... dat was zo leuk... Wim zelf had niet veel dozen en er was
ook geen prettige gelegenheid om thuis to spelen... Maar nu zou hij
toch voor zijn verjaardag eens niets dan soldaten vragen. Misschien
zou hij ze niet eens krijgen... Ma vond dat eeuwige `opzetten' niet
goed... Waarom toch niet? Vooral samen was 't zo heerlijk. Dan
had je twee landen en was er eerst vrede en dan later oorlog en dan
trok je met een expeditie uit je hoofdstad, over land langs de rivier
langzaam–want dat was heel veel dagen–naar de bergen. En die
dan over op smalle passen, waar telkens soldaatjes naar beneden vielen En dan werd er gevochten. leder verstopte zijn manschappen
zoveel mogelijk in spleten en achter stukken cokes of kiezelstenen,
als die er waren, en dan schoten ze, elk op de legermacht van de
ander met propjes papier... Dat was een zenuwachtig werk, en 't
eindigde dikwijls genoeg dat Kees en hij gingen vechten, omdat
Kees zó woedend werd dat hij Wims soldaten niet raken kon, dat
hij ze met zijn hand omgooide... Maar dan sloot je toch ook weer
vrede en ging je mekaar in je hoofdstad bezoeken. De straten werden er dan afgezet met ruiters, net als wanner de heuse koning in
de stad kwam... Maar ma was niet erg gesteld op dat `eeuwige opzetten', zei ze. Ze wou liever dat hij in de tuin met Kees speelde.
Maar daar was nou niks an, an die tuin hier, zo'n stadstuin. Je kon
er geen hol maken en je niet verstoppen. Je zag mekaar dadelijk...
Maar buiten, toen hij 't vorige jaar bij grootma Stokk in Bennekom logeerde, toen had hij heerlijk gespeeld met de jongens van de
notaris vooral en met zijn neefje, dat ook bij grootma was. Toen
speelden ze Indianen' en hij was de `Arendsveer, de Grote Chef der
Comanchen'. Hij had een zelfgesneden tomahawk in zijn gordel en
een echte wilden-boog met lange pijlen, die prachtig schoot en zo
galoppeerde hij langs de dichtbegroeide tuinpaden of sloop door de
bosjes, terwijl het rondom stil werd van schemering.
81

Ze mochten wel niet in de bosjes van de tuinman, omdat ze de
heesters zo beschadigden, maar ze deden 't toch.
En dan, als de Apachen kwamen, klonk driemaal de kreet van de
nachtuil en vlogen ze d'r op los en plotseling, midden in 't gevecht,
verdwenen ze weer spoorloos, op hun ongetemde mustangs...
Dat was lekker spelen geweest, in die grote tuin. Maar hier, in
zo'n stadstuin, was d'r niks an. 'tWas zo kinderachtig en je schaamde
je voor de meiden, die je uit de keuken zagen...
En ook in de winter en met elke dag school kon je niet 'indianen'
spelen... Dan was opzetten beter en boeken lezen, Aimardboeken
en Verneboeken. Vooral die eerste waren heerlijk...
En Wim zag voor zich 't doorgesleten boek met de losvallende
bruine band, waarop een gevederde Indiaan in goud, en de groezele
bladzijden met rafelranden.
't Begin van zo'n hoofdstuk: 'Op een avond van het jaar ***
draafden twee ruiters langs de oever van de Rio Gilo in de Staat...'
Dat was prachtig ! 't Voelde zo als aan 't begin van iets vreemdgroots. Je kon er helemaal in wegdenken en de letters zagen er uit
of 't dichte struiken waren en 't blad zelf 't land waar je al dieper
indrong...
Hier hoorde Wim zwakjes van verre de bromgalm van de volgende uurslag... He, was 't uur al om? Hij had 't niets lang gevonden...
Het was nu elf uur en zij hadden vaderlandse geschiedenis. Er was
weer een ogenblik onderbreking van de strenge leergang door de
trage tijd. De stille houdingen werden verlaten, de eentonige geluidsgalmen in de zeurige lokaalrust verving een verward stemgeklater. Jongens doken hun hoofden onder de hoog-opslaande loketkleppen, stootten rammelend met boeken tegen de wanden; er
zaten er halfomgedraaid die nijdig tot hun achterburen praatten. In
het geroes van geluiden bewogen onhoorbaar de monden, keken
boos de ogen, tot ineens kleine vuisten boven de bankrand uitschoten, gepareerd door een vlugge armbeweging. Soms ook kletste
een klap raak op een Wang. Dan onmiddellijk wendde de gever een
schuwe blik naar de lange Wiggert, die, in gedachten, geeuwend
voor de klas heen en weer liep om zich wat to vertreden, de han82

den diep in de zakken. En de geslagene zat stil, met de arm steunend
op de lessenaar, de hand half voor de gerode wang ; zijn ogen staarden van tranen verblind en zijn trillende lippen mompelden onhoorbare bedreigingen.
JanEekhofen zijn buurman van de middenbank hadden hun spelletje van elkaar over en weer te schoppen hernomen en zelfs kleine
Wim interesseerde het als een echt duel, wie van de twee het behendigst en vlugst zou zijn. Telkens deed een een uitval, op zijn handen
steunend om het onderlijf met de benen vrij te laten uitschieten. En
de ander trachtte zich te bergen, week zo ver terug als mogelijk of
deed plotseling de knieen uit elkaar, waarop de tegenpartij mikte. Zij
werden telkens meer opgewonden, de ogen waren ernstig en gespannen op elkaars bewegingen gericht en als een schoppend uitviel,
klemde hij zijn tanden wreed saam. Langzamerhand trok dit tweegevecht de belangstelling van al de banken samen, het bewegen
kwam tot stilstand en toen zelfs het praten, zodat het stemgeklater
zonk. Daardoor waarschijnlijk werd Wiggerts opmerkzaamheid uit
zijn eigen denken gerukt, hij zag even terzij en begreep ineens het
ganse geval.
`Kwaje rakkers... zal dat nou Bens uit zijn!' riep hij en gafmeteen
Jan Eekhof een klinkende oorveeg.
` Korn d'r uit.., hien.. bier staan... 't hele uur Lang en pas op dat
je je niet beweegt.' Hij zag rood van woede, tervvijl hij Jan aan de
arm uit de bank had gerukt en hem nu tegen de muur naast het
bord drukte... `Draai je niet om, hoor... dat raai ik je... of ik zal je
anders leren...' Wiggert hijgde van kwaadheid en zijn zwarte ogen
stonden dreigend-boos.
Kleine Wim zag van terzij het gezicht van Jan Eekhof.
Hij had hem met de ogen zien knippen en zijn rood hoofd terugtrekken en spillen onder het plotseling opsleuren en voortstrompelen
in de greep van Wiggert. Maar Jan hield zich goed, zijn gezicht was
roze-gerood, de ogen brandend-strak starend, maar hij huilde niet.
Wiggert keerde zich nu tot de andere schuldige, die bleek-stil,
ineengedoken, voor zijn loket zat.
` En jij... ik zal jou ook we1 krijgen... ik had 't jullie genoeg verboden... nou zal je 't weten... allebei...'
83

Nou... hij begon...' verontschuldigde zich de jongen lamentabel
en met zijn handen om zijn hoofd begon hij over de lessenaar hevig
te snikken, dat grote tranen op het hout neerdruppelden.
Terwijl de lange Wiggert, weer bedaard geworden, bij het tafeltje
zitten ging, was in het zware zwijgen over de klasse, de ernstig kijkende gelaten en de roerloze houdingen de indruk voelbaar, die
het voorval gemaakt had, hoewel bier en daar een met een verknepen lachtrek om de mond omkeek naar die achter hem zat.
Wim had zijn hart voelen bonzen, toen Jan Eekhof uit de bank
getrokken werd en nu nog voelde hij pijnlijkscherp het gebeurde
en de ontzette stilte en de goede verstandhouding verbroken. Het
scheen altijd of er van zulke scenes ook iets op hem neer kwam, al
was hij er volkomen buiten.
Het was of hij, als jongen tussen de anderen, er altijd mede enige
schuld aan had, en dit in de stem van de meester doorklonk, in zijn
wantrouwend kijken duidelijk werd. Hij kon zich van dat verlammend gevoel niet vrijmaken, en het bleef zwaar op hem drukken.
Hij wilde zo graag groot-menselijk-gewoon met die meesters omgaan, niet jongensachtig, niet ondeugend, en ook niet braaf-kinderlijk, maar gewoon, zonder hoogheid of laagheid, als ware hij een
volwassene. Dat zij les gaven en hij les kreeg hoefde toch geen reden
te zijn van zulke schokkende gebeurtenissen. Hij had een schamige
afkeer van straf, het was vernederend, hij wist niet hoe zich daaronder te houden in zijn scherp zelfbewustzijn, en zo schaamde hij
zich ook voor anderen, die gestraft werden, en had tegelijk een onduidelijk gevoel dat hin buitensporige daad op alle anderen terugviel, de gewoon-rustige omgang weer verbrak en jongens opnieuw
de meesters tegenover zette. En dit waren ook wel in 't algemeen de
redenen van zijn angstig-opzien tegen de schooldagen: 't onzekere
en pijnlijke van zijn verhouding tot jongens en onderwijzers.
De rest van het uur verliep blank-kalm, in een ontspannen rust.
Toch kreeg Wim een paar boze, beschamende woorden over zijn
slecht les-kennen. In de schok door de hevige scene van straks was
hij 't bijna vergeten, dat hij 't lesje slecht wist; 't scheen hem van
geen belang meer en hij voelde opeens zich weer innerlijk ruw door84

een geschud, toen in de leer-stilte de berispende woorden vielen.
Maar Wiggerts aandacht trok spoedig van hem weg en in Wims
soezig hoofd verdoften die woorden gauw, ook door het vooruitzicht van zo-dadelijk twaalfuur. Het laatste kwartier duurde echter
lang. Het zitten begon zo te vermoeien, de lucht was zo benauwd
in 't vertrek en Wim durfde zich niet veel keren op zijn bank. Gespannen luisterde hij of 't hoog-verre klokketjingelen nog niet
kwam... Hij trachtte op te letten, maar dat ging niet meer... Hoe
hielden de jongens en lange Wiggert zelf 't uit!...
Eindelijk, daar was 't. Heel fijn van ver klonk het, toen luider en
daarna kwam er rumoer, gestamp met voeten en geklep van loketkasten in 't lokaal naast-aan.
`Nou... nou zullen we ophouen... 't is twaalfuur,' zei Wiggert.
Het lokaal werd nu vol brokkel-geluiden. Loketten klepten, papieren ritselden, onderwijl haastten de jongens telkens bij drieen en
vieren weg, hun hol-trappelende kleine stappen door het v66rlokaal heen hoorbaar. Kleine Wim voelde een zenuw-blije haast in
zich, een drang niet de laatste te zijn, om weg te komen. Hij zag Jan
Eekhof, nu op zijn plaats gezeten, onbeweeglijk wachten, met mokkende lippen en onverschillige ogen. Die moest nablijven voor
Wiggert, die lui op de stoel zat, de handen in de zakken, en de
ogen naar de zoldering gericht, als in gedachten.
Wim was blij dat hij 't niet was, die blijven moest. Terwijl hij, zijn
boeken zuiver-vierkant in het zeiltje stapelend, Jan zo stil zag zitten,
voelde hij even de zware druk van zo'n geval in 't toch al niet makkelijk schoolleven, 66k nu de ontroering van de eerste hevigheid in
de klas voorbij was.
Eerst het pijnlijk standje van Wiggert, misschien wel van meneer
Lang zelf, dan het laat thuiskomen, het ongewone, de vragen thuis,
al het vertellen en verdedigen hoe 't gegaan was en eindelijk de
boze gezichten van pa en ma, de stifle, gezwollen kwaadheid-stemming, het zich jammerlijk alleen en geminacht voelen. Daarbij
kwam nog het strafwerk... zo vervelend en wanhopig tijdrovend...
Wim voelde het alles in een indruk van tevredenheid dat dit hem
niet getroffen had, maar ook dat 't hem elke dag treffen kon, en
het schoolleven woog er zwaarder om.
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Hij liep nu ook met zijn boekenzeiltje onder de arm naar de deur,
flauw zeggend: `dag meneer...' waarop Wiggert niet eens lette. In
het voorlokaal rook het duf, terwijI hij op een drafje voorbij de
banken liep, maar op de trappen en in de benedengang sloeg de
frisse buitenkilte hem tegemoet. Al lopende sloeg hij zijn mantel
om en trad op straat in het waaiig regenig buiten. Er viel een prikkelende motregen en nog altijd dekte een dofgrijze wolkenlaag over
de donkernatte huizen. Maar Wim lette nu niet veel op het buitenaspect der dingen. Hij voelde enkel dat het regende en trok de puntkap van zijn mantel over zijn muts. Enkele jongens treuzelden nog
voor de deur, die dol-levendig het geval met Jan EekhofenWiggert
bespraken.
lees! wat heb ik moeten lachen... ik kon het haast niet inhouen...'
hoorde Wim zeggen, en: `Je had die lange Wiggert moeten zien!—
hij werd zo rood als een kalkoense haan... die stommeling van een
Eekhofschopte net zo hard tegen het loket an... dat maakte een leven! nou die Eeldiof zal z'n plezier op kenne, Wiggert geeft altijd
viermaal de les... nietwaar! maar tweemaal! Dat lieg je, viermaal,
Frees heeft 't laatst nog gehad... Ach jongen, je zeurt, dat was bij
Wiggert niet... 't Is welles... 't is metes...'
Wim liet ze staan kijven. Wat kon 't hem schelen of Wiggert
altijd viermaal of tweemaal de les gaf!
`Loop je mee Piet,' vroeg hij aan Piet Lampe, die juist buiten was
gekomen.
jaw lawe maar oplopen,' zei die kortaf, en zij gingen zwijgend
naast elkaar. Een eindje verder voegde zich nog een klein donkermager ventje stil bij hen, een Oostindisch jongetje, dat Wildeman
heette en altijd om die naam voor de gek gehouden werd. Wim zag
een beetje op hem neer, dacht hem nog minder mans dan zichzelf,
kende hem overigens heel weinig.
Zij gingen eerst zonder spreken, maar Wim, nu verlucht door 't
voorbijzijn van de moeilijke schoolmorgen, had behoefte om te
praten.
`Zeg, wat werd die Wiggert woedend, he?' zei hij naar Piet been,
belust om het geval nog eens kneuterig-gezellig te bespreken. `Zag
je, wat 'n rooie kop ofti kreeg?'
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Maar Piet was korzelig, stemde niet mee in dat gevoel van flinkeschooljongen-zijn, waarvan Wim nu vol was.
`Och, die Wiggert is een lammert...' antwoordde hij nijdig-kortaf... le mag tegenwoordig ook niks meer doen... maar die Eekhof
is ook een stomme ezel... Och, 't is een lamme boel tegenwoordig
op school... en ze geven hoe langer hoe meer werk ook... yin je
niet?'
la, dat vin ik ook,' zei Wim, hoewel hij op 't ogenblik er geen
juist begrip van had of hij 't werk veel of weinig vond.
Maar in Piet kriewelde nog voortdurend de ergernis: Tom, lawe
maar voortmaken,' knorde hij... `ik weet nog geen snars van m'n
aardrijkskunde van vanmiddag; je werkt je waarachtig half kapot
tegenwoordig...'
`Non, onder schoonschrijven kan je nog wel wat doen,' zei Wim
sussend, maar Piet wilde geen troost.
Vich, hoe kin dat nou,' snauwde hij ; `di's nou ook een stommigheid van je...' en hij sprakWim lijmend na: `onder-schoonschrijvenkan-je-nog-wel-wat-doen... Ja-maar-dan-komt-telkens-de-baasbinnen, omdat die kleine Bout geen orde kan houen. Weet je dat
geen eens?'
jamaar... jij zit toch zo achteran...'
jamaar-jij-zit-toch-zo-achteran,' lijmde Piet weer smadelijk
na... `ik zit helemaal niet achteran...'
Tom, bauw me niet na, hoor,' riep Wim, boosdoende, maar hij
vond 't ellendig dat Piet zo was.
Wat had hij toch... hij deed 'm toch niks.
`Ach, je bent een sufferd...' riep Piet hem ineens tegen en Wim
kreeg er een schok van. Het had nu behoord dat hij Piet een
pomp in zijn gezicht gaf, maar hij vond 't schrikkelijk te vechten
met Piet en te vechten op straat. Het moest eigenlijk wel, want Piet
had hem beledigd, maar hij zag er zo tegen op uit zijn moeilijk verkregen evenwichtsstemming uit te gaan en hij voelde ook zwaar
de mogelijke gevolgen: pet in de modder, jas gescheurd, beslikte
broek en kousen...
`Zeg, ik doe je niks... wat mankeer jij? Je bent gek!...'
`...Wat zeg jij nou Wildeman?... ik verpik 't om langer met jou
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te lopen... &Ad— bonjour hoor!' en Wim draaide zich op zijn hielen om en ging naar de andere kant van de straat.
Terwijl hij daar liep, kwam de kleine Wildeman zwijgend naast
hem lopen. Piet ging aan de overzijde alleen, woedend schoppend
tegen alle stukken glas en blikjes, die zijn voet liggen vond, totdat
zij klinkend en kletterend vooruitschoten over de keien.
Nu Wildeman bij hem liep voelde Wim zich rustiger. Er was een
pijnlijke on-vrede in hem geweest alsofhij niet genoeg had gedaan
en de belediging van Piet misschien te zoetsappig verdragen. Al was
hij ook boos weggegaan, hij had misschien moeten vechten. Maar
nu Wildeman vanzelf hem volgde, scheen 't wel of aan de eer voldaan was-tenminste, anders zou Wildeman niet met hem willen
lopen, want die was wel een stil jongetje, maar hij was eens woedend nijdig geworden, toen Wiggert hem plaagde... Wim voelde
in elk geval Wildemans b ijzijn als een goedkeuring van zijn doen
en ze waren nu ook twee tegenover een.
`Ik weet niet wat die Piet scheelt vandaag...' zei hij.
`Ach... last 'm lopen,' antwoordde 't kleine donkere joggie...
Maar Wim bleef bedrukt denken, hoe het nu later met Piet op
school zou gaan. Hij voelde zich altijd hulpeloos en niet het rechte
wetend in zulke gevallen. Hij wou nog liever vechten, al zou hij
ook op zijn kop krijgen, dan dat de anderen hem een mispunt en
een slomerd noemden. Piet kon wel de hele klas bij elkaar roepen en
hun op z ijn manier het geval vertellen en dan zouden ze zich misschien tegen hem keren... Het was mogelijk t6ch nog beter geweest, als hij maar ineens met Piet had uitgevochten. Of die kleine
Wildeman 't al goed vond, zoals hij gedaan had, dat hielp zo weinig.
Maar Piet Lampe was, hard fluitend om te tonen dat 't hem niet
schelen kon, de hoek van de Westergracht omgeslagen en een eind
verder was Wildeman ook aan zijn huis...
'Bonjour,' zei Wim, toen de ander de stoep optrad, en begon op
een drage naar huis te lopen. Het geval met Piet raakte uit zijn gedachten weg, terwijl hij zijn huis naderde. Hij ging zich in 't dagleven meer op zijn gemak voelen, in de rustiging van zijn morgenangsten, en bij 't vooruitzicht van een makkelijke middag straks. En
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eerst was er nog het gezellig koffiedrinken... Als ma nu maar niet
meer boos was... Maar hij herinnerde zich dat er iemand op de koffie
zou komen en dan had ma zeker geen gelegenheid veel op hem te
letten...
Wim moest lang wachten eer hem werd opengedaan. Dat deden
die meiden altijd, als ze dachten dat hij 't was. Zijn voeten waren
kilkoud in de natte laarzen en hij trippelde op de stoepstenen om
zich beweging te geven. Juist wilde hij, woedend, weer hard schellen, toen hij stappen hoorde en de deur open ging.
`Zeg, kan je me wel laten wachten?' grauwde hij Jans toe.
`Wel zeker, we staan daar achter de deur !' antwoordde die en `wil
je asjeblief goed voeten vegen, met die smerige schoenen, kijk je
d'r weer's uitzien! 't loopt allemaal maar in!...'
Wim wilde terugzeggen, dat 't 'r niks anging, toen hij aan de
standaard een vreemde jas zag met een bruinglimmend rond hoedje.
`Is 'r al iemand binnen,' vroeg hij geheimzinnig-zacht.
Jans knikte: een jonge meheer... Koffiedrinken? Jans knikte nog
eens en nu waren Wims gedachten bij wat hij binnen zien zou. Hij
zag er tegen op en vond 't tegelijk gezellig, maar 't binnenkomen
was naar, omdat hij dan ineens in 't midden van al dat kijken kwam.
Zijn muts en mantel waren echter al aan de kapstok achter de jas
van de vreemde meneer, en hij moest nu wel naar binnen. Hij
hoorde praten; zijn vaders stem en een vreemde. Zo deed hij de
deur voorzichtig open en ging de kamer in. Die was niet meer als 's
morgens, zo schemerig-dofen koesterend-warm. In 't koeler, blanker licht van de middag stonden alle rustige meubels en zaten de
mensen. Zijn vader aan de gewone plaats, maar wat schuin in zijn
stoel, gezellig-breed de gast toegewend, een deftig-zwarte jonge
meneer, die op Wims plaats zat v66r de tafel, drukpratende. Zijn
moeder zat niet, maar praatte achter in de kamer zacht met Leen.
Zij letten niet zo dadelijk en vol op hem, als Wim gevreesd had.
Nee, maar kijk u 's, dat kan bij ons niet voorkomen, wij doen
haast niet op Spanje,' hoorde Wim de meneer zeggen, met een weekvoorname stem en zeer snel.
Wim stond een ogenblik aan de deur, toen, daar hij zag dat zijn
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vaders blik zijlings op hem viel, zei hij aarzelig: 'Dag pa,' en kwam
nader.
Zijn vader keerde het hoofd naar hem heen.
`0, daar is Wim ook,' zei hij en Wims handje nemend, keerde hij
hem naar de vreemde.
`Meneer Wilde, dat is onze jongste zoon, dat is Willem...'
`Dag meneer,' zei Wim met een klein stemmetje en legde zijn
hand in de grote blanke handpalm, die de jonge meneer joviaal hem
voorhield, terwijl hij zei: 'Dag kleine man, hoe gaat 't ? hoe maak
je 't?'
Wim bleef, na een snelle blik op het smal fletsbleek baardloos gezicht, bedremmeld kijken naar de wijde hagelwitte manchet van
de hand, die zijn handje breedwarm omsloten hield en verder langs
de diepzwarte voornaam-nieuwe jasmouw en zo naar boven, naar
het wijdomgeslagen keurig witte boord en de glanszwarte brede
das, waarop een grote diamanten speld, die fonkelde.
`Is dat uw jongste, meneer ?' sprak de vreemde over hem heen
naar zijn vader en hij bleef, vervelend, nog altijd Wims hand vasthouden. Wim wilde wel heen gaan, maar hij dorst zijn hand niet
losrukken. Hij bleef dus maar kijken naar de diamant, hoe die bij
elke kleine beweging lichttintelde. Maar dat kijken was maar halfbewust, hij voelde zich pijnlijk verlegen staan, wenste wel dat zijn
vader hem nu maar zei to gaan zitten. Hij voelde dat 't de vreemde
meneer toch niets schelen kon en dat hij maar zo belangstellend
deed.
`Nee, na hem is er nog een meisje, dat een jaar jonger is, dat kan
ik je nou niet laten zien, die blijft meest over op school... maar hij
komt altijd thuis koffiedrinken.'
`Is hij op 't gymnasium of op de burgerschool?' ging weer de
vraag over Wims hoofd en deze gevoelde een kleine schaamte, alsof
't eigenlijk behoord had dat hij zover al was. Daar waren wel jongens, die al op hun tiende jaar admissie-examen deden. Hij voelde
zich klein en dom en wilde graag pier weg. Zo wrong hij dan zachtjes zijn hand los, terwijl vader breed-welwillend zei: 'Nee, nee, zo
ver zijn we nog niet. Hij is nog geen tien... weer je? Hij is voorlopig
nog maar op de lagere school, bij meneer Lange. Als hij nu maar
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geregeld overgaat, weet u? meneer Wilde... Dat is voorlopig 't
voornaamste, niewaar Wim?'
De toon waarop dit werd gezegd, was zacht-plagend en wendde
zich weer rechtstreeks naar hem en daarom vond Wim 't gesprek
tegenover de vreemde meneer nu dubbel pijnlijk.
'Jam pa...' zei hij zacht-bedeesd.
Nou, ga dan maar gauw zitten...' en Wim kon uit hun tweeer
aandacht weggaan, naar zijn kruk achter de tafel, voor 't raam.
De meneer had flauwtjes gelachen, toen zijn vader van 't over..
gaan gesproken had, maar niets gezegd, alsof hij niet wist wat te
zeggen en Wim voelde ook in hem nog iets jong-verlegens en onvasts. Dat trot hem even, dat iemand zo oud kon zijn en toch niet
geheel op zijn gemak.
De meid ging nu de kamer uit en ma kwam zitten.
`Dag Wim, dag jonlde,' zei ze zacht-hartelijk, hem toeknikkend,
`eet nu maar gauw je boterhammetjes, want je moet weer weg.'
Het was Wim een verlichting, dat ma niet meer boos was van
vanmorgen. Dat kwam misschien ook wel door de vreemde, dat
ze d'r niet meer om dacht of er voor deze niet van wilde doen merken.
'Korn, meneer Wilde, nog een boterhammetje,' zei ma nu luid en
erg-vriendelijk tot de meneer gewend. `Kijk 's, nu een boterhammetje met zalm...'
`Heel graag mevrouw... heel graag een stukje zalm... mag ik dat
maar...?'
Wim, die zijn reepjes stil-kijkend zat te kauwen, zag de meneer
met zijn verzorgde vingers, waarvan de zorgvuldig rondgeknipte
nagels rozig glansden, de vork opvatten en de sappig-dunne plakjes
zalm op zijn boterham schikken, al pratend met pa. Zijn bewegingen volgend, merkte Wim echter, dat de meneer de vork op zijn
bord bleef houden en, mes en vork te gelijk hanterend, er de reepjes
brood mee in de mond stak. Verwonderd keek Wim toen ma aan,
en zag dat zij 't ook oplette, met een even-wenkbrauwtrekken,
maar dadelijk deed als had zij niets gezien.
Maar de meneer, op zijn bord kijkend, merkte zelf de vergissing, wilde onwillekeurig de vork terugleggen, trok weer haastig
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terug en werd verlegen, toen hij zag dat de overigen zijn doen opletten.
`0 mevrouw, daar heb ik in vergissing de zalmvork...'
`0, da's Hies, meneer Wilde... dat komt 'r niet op an... hier is al
een ander...'
Wim zag de verlegenheid van de meneer, hoe zijn smal en gelig
bleek gezicht met de flauw-blauwe ogen, rodig doorscheen en hij
geagiteerd iets mompelde van nogal stom... en hij merkte ook hoe
zijn pa en ma beiden zich nu, overdreven lachend, haastten hem
gerust te stellen, om vooral zijn verlegenheid niet groter te maken.
Die ging dan ook spoedig voorbij onder 't wat gedwongenlevendig weer aangeknoopte gesprek tussen de twee heren.
Maar voor Wim was er iets pijnlijks in dit voorvalletje geweest,
dat hem van verder opletten aftrok. Nog sterker als straks was een
stekende verwondering hem voorbij gegaan, dat iemand een meneer kon zijn, zo gewichtig en mooi gekleed als deze en toch nog
soms verlegen in zijn doen. Het zou nog heel lang duren eer hij zelf
zo groot was als die meneer met die prachtige speld en dat in 't midden geplakt-gescheiden haar, en dan zou hij zich toch niet volkomen
zeker voelen tussen de mensen ? Dan zou hij 66k nog gekke dingen
doen en daarom verlegen worden? Hij begreep niet...
En wat later, toen hij weer vaag luisterde naar het grote-mensengesprek, dat altijd voortging, trof hem nogeens diezelfde sensatie,
dat 't de moeite niet waard was groot en `meneer' te worden, als iemand zich toch niet vrij en zeker voelde en dezelfde benauwingen
van 't jongensleven bleven bestaan.
Het was toen meneer Wilde, die ergens bij een vriend van pa op
kantoor moest zijn, vertelde hoe streng die meneer was, die hij de
patroon noemde. Hoe er een laatst een standje gekregen had dat niet
mals was.
`Als meneer Heuvels eens begint, is-i niet makkelijk, ik heb er
ook al 's van gelust...'
...Wim keek de vreemde meneer aan, terwijl hij dit zo halflacherig met zijn wat-gemaakt-voorname stem zeide, en hij dacht
h6e de meneer 't zo zeggen kon, juist als de jongens op school over
meneer Lange spraken...
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Als je zo groot was, moest je dan nog altijd weer onder een meneer staan, die over je te zeggen had? En dan was 't nog erger, want
dan was je groot ! En hoe kon een grote meneer dat zonder schaamte
bekennen? Wim begreep 't van de jongens al niet, maar van zo'n
grote man nog minder... Hij had altijd zich 't grootzijn als een verlossing gedacht. Was dat dan niet zo? 't Voelde onrustig zo te moeten denken... 't was lam om te denken...
longetje, moet je niet weg ?'t is al bij even...' hoorde hij zijn moeder ineens zachtjes naar hem vragen.
Het viel hem ineens koud op 't hart. Was 't al zo laat ? Zoeven liep
de grote wijzer nog veilig tussen half en kwart... Wim zag peen naar
de kil-schemerige, ronde plaat met de roerloos zwarte cijferkring.
De vinnige wijzernaald strekte zich bijna recht nu, dreigend dicht
bij de twaalf, en dit ziende besloop Wim een weekoud gevoel van
schoolleven en rumoerig-volle schoollokalen in gr ijsgrauw regenlicht. En zijn armelijke verlatenheid daarin, waarheen hij nu alleen
moest gaan, weg van dit gezellig-huiselijke. Want 't was toch wel
ruim-gezellig, als er zo iemand vreemds mee-at. Het gaf 't gelukkig
gevoel van een andere, betere, dan de grauwe schoolwereld. Maar
zij bleven nu hier, onwetend van dat nare en beengende, hoog er
buiten, heerlijk er boven uit...
`Korn, zullen we nou nog een sigaartje gaan roken, boven?' vroeg
zijn vader.
`Heel graag,' antwoordde die meneer, en terwijl zij opstonden,
hun gestalten nu hoog boven de tafel, liet Wim zich stilletjes van
zijn kruk glijden, knikte: dag ma! en liep achter die grote mensen
om. Hij zou maar gauw heengaan zonder goeiendag te zeggen...
Terwijl hij al in de gang was, door een deurkier weggeslopen,
hoorde hij ze nog praten: de stem van de vreemde meneer.
`Mevrouw, ik zie u toch straks nog wel ?...' en daarop ma's stem,
heel erg vriendelijk: `Ik weet niet zeker, meneer Wilde... maar in
elk geval, ik reken d'r op, dat we u nog veel zien zullen, dat u heel
dikwijls zult aankomen... U zult ons altijd welkom zijn...'
't Verdere hoorde Wim niet duidelijk meer, hij had haast weg te
komen v•56r de twee heren in de gang traden. Zijn mantel nam hij
maar zo in zijn hand mee en met zijn muts scheef op, deed hij gauw
93

de voordeur open, en was op de stoep, toen hij de kamerdeur
hoorde piepen...
In de straat over de plassen benend, met de killige vlagen om zijn
hoofd, kwam hij allengs weer in de schoolstemming. Hij dacht aan
Jan, wou wel weten hoe 't die nog gegaan was en wat hij gekregen
had: twee- of viermaal de geschiedenis. Ineens zag hij weer die
ruzie v66r school, toen ze mekaar opstreeen dat de lange Wiggert
altijd viermaal gaf... Dat was ook niet waar: Wiggert gaf volstrekt
niet altijd 't zelfde... Dan gaf hij tweemaal de les, dan viermaal...
Maar wat kon dat ook schelen ? Wat kinderachtig om daarover te
strijen... as je 't kreeg zou je wel zien hoeveel of 't was... 0 ja! daar
was ook zijn ruzie met Piet Lampe... Dat was hij helemaal vergeten.
Wat een lamme jongen toch! Waarom had die Piet nu ineens ruzie
gezocht met hem? En zou die nou nog met hem vechten willen?...
Terwijl hij voortliep, schuin tegen de vlagen in, voelde Wim zich
kilhuiverig en zo allenig in de dag. De schooluren stonden eindeloos-saai en dof v66r hem en daarachter kwam weer de volgende
dag... Hij herinnerde zich 't verlucht gevoel, toen de morgen voorbij was en hij begreep dat niet, want, de middag was wel niet zo
dreigend en angstig-schokkend, maar suf en slepend om niet door
te komen. Hij zou koue voeten hebben en koue vingers bij dat
kriebelig schoonschrijven en daarna kreeg hij meestal slaap. En morgen was 't weer precies zo...
Aileen op het avondzijn kwamen zijn gedachten gewoonlijk rusten als moeie vogels. Daar was lamplicht en warme koestering.
...Maar hij had sommen vanavond en vreesde de nijpende angst,
als ze niet uit wilden komen. Dan ging de tijd onverbiddelijk voort
en hij rekende, raakte verward en rekende weer, tot zijn hoofd
gloeide en hij in wanhoop zat te staren op het witte blad met al die
kwellende cijfers. Het was wel gebeurd dat hij eindelijk zelfs niet
meer gewoon kon optellen, zo raakte hij verward en danste hem
alles voor de ogen. Dan was hij ten slotte in zenuwachtig huilen uitgebarsten, omdat 't zo laat werd en er nog zoveel te doen was...
Toen had ma hem maar naar bed laten gaan, en de volgende morgen kreeg hij een briefje mee, dat hij zijn werk niet had kunnen
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maken. Maar dat was ook akelig, zo'n briefje... 't Scheen zo kinderachtig, je was zo'n papkindje en niets geen jongen, als je van je ma
een briefje mee moest hebben en je was niet ziek of uit geweest. En
er werd zo'n lawaai van gemaakt. Eerst was 't al moeilijk om dat
allemaal in 't midden van de klas hardop te vertellen en uit te leggen;
dat trok zo vreselijk de aandacht en 't was toch ook maar stom als
je zulke sommen niet kon maken... En die hele morgen was Wiggert zo akelig treiterig-medelijdend geweest... Neen, liever geen
briefjes meer... veel beter om dan die sommen even van iemand
over te schrijven... Zo'n briefje van je ma, dat stood zo sloom...
'tWas al over enen, toenWim voor school kwam. Hij had langzaam
gelopen, al maar soezende. Maar ze mochten maandags en donderdags wat later komen, dus 't hinderde niet, als ze maar v66r kwart
over binnen waren.
Toch liep Wim op een draf over het eindje gracht van de Torenstraat naar school, want 't zag er zo leeg uit, zonder een enkele jongen op straat en de sch000ldeur open.
't Scheen of al lang iedereen binnen was en het hok al aan de
gang...
Haastig liep Wim de trappen op, waar hij 't stemgezwatel hoorde.
De jongens waren er dus al, maar nog geen meesters en er was nog
niets begonnen, gelukkig.
In zijn klas was een algemene drukte over het geval met Jan Eekhof in de morgen. Jan was zo'n beetje de held van de dag. Zij omringden hem, vroegen wat hij en wat die beroerling van een Wiggert nog gezegd hadden en hij sneed op, zodat 't was of hij Wiggert
nog lekker voor de mal gehouden had. Hij moest nablijven en
strafthema's maken, maar dat kon 'm niets schelen. Maar 't was gemeen want 't was niet eens zijn schuld geweest... hij was niet eens
begonnen, die lammeling van een Simens was begonnen, en, dat
leugenbeest had gezeid dat hij, Jan, begonnen was... maar daar was
niks van an...
Wim vond het aardig naar Jan Eekhof te kijken, terwijl die zo
heftig zat te redeneren. Jan scheen niets bang en niets gedrukt.
Maar plotseling stolde alle stemgerucht in een loden zwijgen en
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verstarde het drukke bewegen der gebaren tot roerloos zitten en.
kijken. Want in de deuropening stond de Baas, met het hoofd afgewend pratend in 't andere lokaal. Zijn harde schoolstem was gedempt hoorbaar in brommende klanken. Zijn voeten in grote roodfluwelen pantoffels stonden stil en Wim, wiens hart zwaar hamerde,
kon nets dan strak naar de hoge grijze pantalonbenen, de lange
vaalzwarte jas en 't grofgebeend profiel staren.
Hij zag de borstelige bakkebaard en 't grote oor... de gouden bril
stond op de gebogen grote neus en het brilglas blikkerde soms bij
een hoofdbeweging. In een zwaar-koud gevoel van verslagenheid
dacht hij wat er nu gebeuren zou. Zeker was Bout, de schrijfmeester,
niet gekomen en zouen ze nu de Baas moeten hebben.
Dat was vreselijk. Het was ongewoon en angstigend. Tegen de
Baas zag hij op als tegen iets grof-geweldigs. Die begreep hem ook
nooit. Wim wist niet hoe hem te antwoorden, had 't wanhopig gevoel, dat deze hem niet kende en zijn kleinheid verdrukte, dat hij bij
hem als een vogeltje in een grote hand was. 0, moesten ze hem nu
hebben! 0, hij hoopte maar, hij hoopte van niet... Bout kom nou,
kom nou, toe... fluisterde in hem de angst, terwijl nog altijd gewichtig-brommend de stem van de Baas in de deuropening klonk...
Wou, meneer Eilers, afgesproken dan,' zei hij luider en keerde
zijn gezicht naar de gehoorzaam-stil-wachtende klas en kwam langzaam binnen. Hij hield zijn hoofd wat omhoog en de ogen achter
de blikkerende brilglazen keken halfgesloten over de rijen heen. De
brede baardloze mond met de scherpe neusgroeven stond streng gesloten en boven de borstelige wenkbrauwen ging het gerimpeld
brede voorhoofd, met een zwakke boog naar de steile kuif, die aan
het game gelaat iets schril-vogelachtigs gaf...
Maar dadelijk achter hem kwam Bout haastig binnen, een klein
mannetje in ruig blauw gekleed, met een glimmend kaal, zoetlacherig hoofd, gebrild en zonder baard. Hij zag even verwonderd Meneer bier te vinden, maar die zei, schuin op 't kleine mannetje ziende,
met zijn grove fluisterstem: '0, meneer Bout... u neemt me niet
kwalijk... ik mag wel een woordje tot de jongelui spreken... ik ben
zo dadelijk klaar...'
'Wel zeker, meneer... gaat uw gang, wel zeker... natuurlijk...'
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antwoordde onderdanig-gedienstig de kleine, terwijl hij verlegen
zijn harige handjes wreef...
De Baas stond nu stil voor de klas nog altijd dominerend op de
rijen hoofden neer te zien. Hij steunde met de handen op twee
voorste banken en kleine Wim, wiens hart weer verlucht was, toen
hij hoorde dat de Baas alleen wat zeggen kwam, zag naar die brede,
rode handen en bedacht vaag dat zij vreselijk geschikt waren om in
woedende drift de jongens bij de lurven uit de bank te trekken. Hij
had ze 't wel zien doen, nu lagen ze stil daar, maar bleven geducht.
Gelijk met dit bezinnen hoorde hij de Baas zeggen, dat er de volgende week repetitie zou zijn in rekenen en talen en de daaropvolgende week in geschiedenis, tekenen en aardrijkskunde; dat alle
boeken dan meteen nagezien zouden worden; en dan nog : dat hij
gehoord had van vechterijen 's middags na schooltijd, dat hem zelfs
enkele jongens bijzonder waren aangewezen, maar dat hij daar nu
nog geen werk van wou maken. Maar als hij weer klachten hoorde,
dan zou hij streng straffen want hij wilde geen schandaal voor zijn
school hebben... Wie 't aanging moest 't nu maar weten...
Dat alles werd gezegd met een grofbrommende gesleten keelstem, expres langzaam en koel-onverschillig om indruk te maken
op de roerloze rijen. Wim bleef nog gedweeer dan anders opzien
naar die rotsige geduchtheid, de Baas. Hij was wel blij dat 't gevaar
geweken was, maar de mededelingen over de repetitie lagen hem
nu zwaar op 't hart. Dat was in de toekomst een vermeerdering van
werk en van trillende, hartkloppende angst. Wim voelde zich moedeloos bij het bedenken...
Maar Meneer had zich afgewend en sprak nog even met Bout, die
naar hem opglimlachte en zijn handen wreef. Enige ogenblikken
nog klonk het rasperig fluisteren door het vertrek... Wim lette op
hoe de Baas allerlei rare gezichten trok, zijn ogen toekneep, zijn
lippen rekte en ze dan weer overdreven spitste, grimassen, die voor
Wim de indruk verhoogden van iets ongenaakbaar-vreemds en geduchts, volkomen onvertrouwd en angstwekkend.
Het was een verademing toen ein.delijk de Baas was weggegaan,
en de neergehouden roerigheid van de jongens brak uit, zodra de
deur achter hem dicht was. De kleine Bout trachtte wel het los97

gelaten stemgezwatel te onderdrukken. Hij riep telkens stilte, beval
deze en gene afzonderlijk dat hij zijn mond zou houden, doch eindigde met het op te geven en zich niet meer te verzetten tegen die
gelijkmatig roezende stemming onder de jongens.
Na de ontroering van straks en onder de werking der spijsvertering, was Wim suffig geworden. Loom over zijn lessenaar hangend,
voelde hij zijn hoofd gloeien in de mufwarme atmosfeer.
Zijn ogen brandden, dik van slaap en hij had hevige lust zijn
zwaar hoofd neer te leggen op zijn arm en in te dutten. Maar dat
kon niet en dus liet hij het steunen in zijn hand, die op de elboog
rustte. Dan vielen zijn ogen wel een tijdlang toe, maar juist als de
omgeving uit zijn besef weg zou gaan, durfde hij niet meer en
schokte wakker om te zien of Bout ook op hem lette. Die ging van
bank tot bank het schrift nazien en trok dan zelf sierlijke letters
voor. Voor hij bij Wim kwam, schreef die nog gauw en slordig een
paar hoofdletters in rondschrift. 't Kwam er niet op aan, schoonschrijven was toch maar zo'n prutsvakje.
Eindelijk stond Bout ook naast Wim zijn bank, zeggend dat Wim
er nog maar een bitter beetje van kende en hij deed hem ook voor
en ging toen verder.
't Kon Wim niks schelen wat Bout gezegd had. Je hoefde toch
geen examen in schoonschrijven te doen. Wat kwam 't er dan op
an? En Bout was een vieze vent met zijn harige beestehandjes, en
die uit zijn adem rook dat je d'er naar van werd. Wim was altijd blij
als hij maar weer uit zijn buurt ging. Intussen had dit hem wat wakker gemaakt en de rest van 't uur ging nogal gezellig voorbij. Hij
praatte achterom met Piet Lampe, die weer heel goed was en net
deed of er niks gebeurd was. Toen zei Wim 66k maar niets, blij dat
die kleine onrust zo verdween.
De twee laatste uren moesten ze Wiggert hebben : eerst Hollandse
taal en dan aardrijkskunde van Nederland.
Wiggert kwam binnen, deed de deur met een slag achter zich toe.
En Wim kreeg opnieuw het gevoel van diep gevangen-zitten en
overgeleverd zijn, voor een eindeloze leegte van tijd, aan de benauwing van gevraagd te worden en hardop-antwoorden en misschien niet te weten en de angst voor heftige tonelen, waar elk
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ogenblik een toevalligheid de gelijkmatige stemming kon verbreken.
De taalles begon. Wiggert schreef een zin op het bord en elke
jongen op zijn beurt moest daar dan het onderwerp, voorwerp en
gezegde uitzoeken en de bepaling van het onderwerp en van het
voorwerp en van het gezegde en zo meer. Dat was soms moeilijk en
Wim, die oplette, ondervond met onrust dat hij dikwijls ook niet
zou geweten hebben, waarvoor de jongens door Wiggert werden
uitgescholden voor 'nil' en `ezelshoofd'. Toen zijn beurt kwam,
klopte weer zijn hart, maar het viel mee en hij bracht het er af met
maar 66n enkele vergissing. Daarna verviel hij in een vermoeiende
staring naar het bord, waar de letters scherper wit lichtten in de
druilige halfschemer, die alle vorm in het lokaal vervaagde en verdofte, terwijl enkele jongenskoppen am de ramen schril in 't licht
waren.
Buiten, onder de grauwwattende wolkenvloering, schimde dat
onderschepte licht, dat wel een zware bui voorafgaat. De droeve
bomen lieten stil hun druipende takken hangen en de donkere
achterhuizen stonden star-roerloos, als angstig voor wat komen ging.
Aller vermoeide aandacht in de klas trok naar dat buiten en de
leergang was stroef en loom-onverschillig. De lange Wiggert was
op de voorste bank gaan zitten, met de knieen opgetrokken en hield
zich lang en wreedplagend met een jongen bezig, die maar niet zien
kon wat onderwerp en wat voorwerp was in een bijzin. En rondom
die twee dwaalde de opmerkzaamheid af. Sommigen keken verveeld naar buiten, sommigen suften met vage ogen in de dofheid
van de trage namiddag.
Zo zat ook Wim, star kijkend naar het bord, waar hij de letters
onderscheidde, maar de zin niet meer begreep. Aan zijn oor sloegen
de dreinende, harde stemldanken van Wiggert en telkens 't zachtaarzelig gespreek van de jongen, die maar niet begrijpen kon; maar
Wim hoorde het niet meer, hij was verstijfd in zijn zware zitten
bier op de harde bank, met ijskoue voeten, in dit halfdonkere muffe
lokaal.
Het duurde hem onduldbaar lang... Toen wedde hij in zichzelf
dat de beurt niet meer aan Hermans zou komen. V66r Wiggert zo99

ver was zou 't al slaan, en toen die jongen toch een beurt kreeg,
stelde hij weer op een rij verder de uurslag en dacht dat Wiggert
dan toch zeker niet tot daartoe zou komen. Maar 't kwam wel zover en Wim begon nu te vrezen dat hij ook nog een beurt kon krijgen. Voor 't evenwel zover was, liet Wiggert hen ophouden en
zeide dat hij vijf minuten verpozen wou.
Het laatste uur verstreek lichter dan 't vorige en nogal erg gauw.
Want Wiggert, met een large stok Tangs de blinde kaart van Nederland wijzend, vroeg door elkaar allerlei namen van steden en rivieren.
Dat gaf een angstige oplettendheid en een consternatie, want
Wiggert vroeg niet volgens de les van vandaag. Hij zei dat ze de
vorige lessen ook maar moesten kennen, en 't zou immers ook gauw
repetitie zijn. Natuurlijk reeen d'r een heleboel, maar Wim was blijverbaasd en trots dat hij alles van vroeger nog zo goed wist en de
namen hem vanzelf en zonder moeite invielen.
Het sloeg vier uren, terwiji hij er nog helemaal niet aan dacht.
Hij had nog best gewild dat 't zo doorging!
Op straat was 't al vaal-schemerig en de lantaams begonnen op te
vlamrnen voor hem uit, toen Wim, huiverig in de koude wind,
naar huis liep. Hij voelde zijn hoofd dof, maar was toch blij dat 't
gedaan was, tenminste voor vandaag alweer. Ze hadden nogal niet
veel huiswerk en Wim sprak met Jan Eekhof, die niet had hoeven
te blijven, af, dat ze sommen en Franse thema zouden ruilen, dan
was 't gauw gedaan. Wim vroeg aan Jan wat Wiggert gezegd had
en waarom hij er zo genadig was afgekomen, maar Jan beweerde
dat die beroerling van een Wiggert zelf Been lol had om na te blijven en hem daarom maar naar huis had gestuurd.
`Nou, jij bent er maar lekker af,' zei Wim.
"t Kan mijn ook wat schelen,' gaf Jan onverschillig terug.
`Zorn en as ze 't dan thuis gemerkt hadden?'
`Nou, wat dan nog?... Got j4;5! dat is zo dikwijls gebeurd!... daar
vragen ze nooit na... en as ze vragen, dan zeg ik dat 't door die lammeling van een Wiggert kwam en dan vinden ze 't best. Die vent is
zo'n idioot... dat weten ze...'
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Nou, bij mij zouen ze 't niks goed vinden,' zei Wim.
`O... bij j6ti ook... bij jou gebeurt 't nooit... jij bent zo'n zoet
jongetje...'
Kleine Wim kwam thuis.
Er was nog geen licht; 't was kil en grauw-schaduwig in de gang,
toen Wim binnentrad.
`Waarom is bier nou geen licht an?' vroeg Wim teleurgesteldknorrig.
`Omdat 't nog veel te licht is, kind... strakkies steken we licht an,
boor...'
`Licht... "tier? je kan geen hand voor ogen zien, waarachies...'
`Dan mot je je bril opzetten...' en Jans ging lachend naar achteren.
lamme meid,' bromde Wim, terwijl hij met zijn boeken door
de holschemerige gang naar de huiskamer liep. Maar daar, achter
de lijzig-piepende deur, vond hij gelijke vereenzaming. Er was een
grote stilte. Het nachtzwart was de verlaten kamer door het bleke
venster binnengestroomd en alle dingen stonden er in slaap verzonken. Aileen de pendule waakte en tikte en uit de zwarte kachel
knetterde het zacht.
Wim keek om zich heen met een zwaar verlaten gevoel in zich,
alsof het huis was uitgestorven. Hij had zo gedacht koesterende
warmte en licht te vinden... En waar was ma ?... Was er dan niemand
thins dan die meiden?... Wat was dat nou ellendig! Hij had ook
zo'n trek in een koekje... ma had nog Gouwse spritsen in 't trommeltje... En nou moest hij wachten... en waar moest hij gaan zitten?... 't was bier koud... ma was zeker al lang uit en ze hadden pas
de kachel weer wat opgestookt tegen 't eten.
Hij voelde een propping in zijn keel en wou wel huilen. 't Was
een schande dat 't nergens licht was en zo koud... Hij zou kijken of
ze in de tuinkamer ook vuur aan hadden gemaakt, dan kon hij daar
zitten... Als 't niet was, zou-i ze toch een standje maken!... Dat ma
ook niet thuis bled...
In de gang hoorde hij van beneden het slepend gegaim van een
meidenstem. Dat maakte de doffe stilte nog eenzamer. Wim werd
bijna bang tussen al 't schemerig-witte en met die holle kamer naast
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zich. Hij liep gauw de gang door naar de keukentrap, waar hij juist
zwaar krakende treden hoorde en het klinkend neerzetten van een
emmer. Het was Piet de schoonmaakster, die nog de trap ging
dweilen.
`Is ma niet thuis?' vroeg Wim haar. De vrouw lichtte een grofbenig, ingevallen gezicht naar hem op, de trekken onscherp in de
schemering.
`Dag jongeneer,...' zei ze met een stem zonder klank, 'nee, uws
ma is niet thuis, mevrouw is de jongejuffrouw Truus gaan halen.'
`0,...' zei Wim, `...ik moet even voorbij, naar beneden...'
Het mens week gedwee ter zijde en Wim sprong omlaag, met
een harde bonk op de gangvloer.
In de tuinkamer was het juist als boven: verlaten of er lang niemand was geweest. Wim wist eigenlijk wel dat 't zo zou zijn. Ze
maakten hier nooit v66r 's avonds de kachel aan, maar nu scherpte
het nog zijn gevoel van onrecht. Dat er dan ook nergens voor hem
gezorgd was...
Met een paar stappen stond hij in de keuken waar 't licht-warm
was en vol etensdamp.
`Waarom is 'r dan toch nergens licht angestoken? Zijn jullie helemaal gek... Waar mot ik nou gaan zitten? Als ma weg is, doen jullie
ook helemaal niks,' zei hij in een adem, met heettrillende klank, tegen de verbaasde meiden. Die keken hem roerloos een ogenblik
aan.
`Zeg kind, wat mankeert je? Wat mankeert die jongen nou?' riepen ze toen tegelijk. `Wat een geweld! Ik zou een standje komen
maken...' en Jans de keukenmeid gromde; nu werkelijk boos: 'We
hebben van jou geen rippelementen of to wachten, kleine aap!... als
je nog wat heb, bonjour ik je vierkant de keuken uit...'
Kleine Wim voelde zijn boosheid neergeslagen.
`Nou, waar mot ik dan blijven...' zei hij half huilend.
`Dan ga je maar op je duim zitten,' spotte Leen, en keerde zich
onverschillig af, weer naar haar fornuis.
Maar de werkmeid kreeg meelij.
`Dan zal ik wel even boven licht maken voor je, ga dan maar
mee,' zei ze en ging Wim voor, die zwijgend meeliep.
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De schoonmaakster hiefzich met moeilijke, hoekige bewegingen
weer van de knieen op, toen zij voorbij traden en terwijl in de donkere kamer de meid naar lucifers zocht, hoorde Wim nog telkens
de klank van de emmer, die stotend verzet werd.
De kamer leefde op in het licht, maar het was er nog te kil om
gezellig te zijn en Wim was ook niet gewoon bier te zitten. Toen
Jans het gordijn had laten zakken en weg was gegaan, trok hij de
stoel bij de kachel en zette zich om zijn voeten te warmen. Zo bleef
bij lang in de stille kamer, aan niets bepaalds denkend, zich armelijk
en gedrukt gevoelend in een doffe verbittering tegen de meiden, tegen ma, tegen alles.
Eindelijk werd er gescheld en hoorde hij de bekende stappen in
de gang en de hoge praatstem van zijn zusje.
`Zie je wel? Wim is al thuis; zie je wel Truus? Die arme jongen...'
hoorde hij ma nog buiten de deur zeggen...
Toen kwam ze binnen en dadelijk naar hem toe.
`Och beer, mijn ventje... en ben je nou al zo lang thuis en was er
nou zo niemand, he? Geen ma en geen Truus... 't is toch schande...
Maar we moesten samen wat kopen, Truus en ik...'
Zij bukte zich naar Wim en zoende hem, terwijl haar twee handen zijn gezicht vriendelijk namen. In haar hartelijk meelijden versmolt zijn verbittering.
`Ja en d'r was nergens licht an, nergens!' klaagde hij.
`En ik had ze nogal zo gezegd 't bier gezellig te maken... da's niet
aardig van Jans... Wil je nou een Gouwse sprits, om 't weer goed te
maken.'
`He ja, ma,' riep Truus.
"jij Ca?... o, jij ook? Krijg dan maar 't trommeltje uit de kast...'
Toen Wim, al koekknabbelend, naar beneden was gegaan om zijn
boeken weg te leggen, terwijl de werkmeid boven de tafel dekte,
vond bij dat in de tuinkamer de gaskachel al brandde met een voile
blijde lichtglans op de vloer en tegen de zoldering. Hij had dadelijk
weer naar boven willen gaan, maar nu, in dit gezellig lichtschemerende, bleef bij bier een beetje treuzelen, tot hij geroepen zou worden. Hij staarde in 't vage tuinbuiten, waar niets zichtbaar was dan
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een zwaar-donkere opstand : de schutting en verderweg een donkere vlakte waarin ongelijkmatig rosrode vierkanten waren verspreid. Met een scherp oppuntende lijn sloot die tegen 't bleekgrijs
der lucht...
Wim hoorde zijn vader thuiskomen, en met zware kraakstappen
naar boven gaan. Nu zou hij wel dadelijk geroepen worden. Hij
voelde een heimelijk, kneuterig plezier hier te blijven, nog dit ogenblik, zo alleen en in 't donker, wetend straks in de warmte en 't gezellig licht te zijn.
Wim luisterde of hij pa ook naar beneden hoorde komen, maar
Jans riep in de gang : `Wim ben je daar ? eten!...' en hij durfde niet
langer blijven.
Juist kwam zijn zusje ook van boven.
Ma zat al op haar grote stoel en de tafel wachtte.
`Kinderen, stil zijn, hoor, aan tafel,' zei ze haastig en ernstig kijkend, 'pa is niet in zijn humeur, hij heeft erge hoofdpijn, dus stil
zijn, niet druk zijn, anders maak jullie 'm maar boos...'
"jakkes, heeft pa weer hoofdpijn?' zei Truus spijtig en Wim
voelde door ma's zacht-haastige waarschuwing een onrust in zich
losmaken, die alle blije stemming van licht en gezelligheid doofde.
Zwijgend ging hij op zijn kruk zitten, naast Truus, beklemd wachtend tot pa beneden kwam. Hij dacht dat in de laatste tijd pa dikwijls
zo hoofdpijn had en dan was telkens 't eten gedrukt en benauwend,
Wim wist niet precies waarom. Pa had dan zo'n rood hoofd en keek
zo kwaad, dat hij nauwelijks van zijn bord opzien durfde. En er was
zo iets angstigends in, dat geen van alien dan een woord zei, dat hij
blij was als 't eten maar gedaan kwam.
En nu zou 't weer zo zijn,... he, 't was wel akelig erge hoofdpijn
te hebben, maar waarom bleef pa dan niet boven?...
Daar hoorde hij de zware stap, eerst de trappen af, toen door de
gang en pa kwam binnen. Met een zijdelingse blik zag Wim naar
de grote baardige kop, nu donkerrood. De zware wenkbrauwen
waren gefronst en de halfgesloten ogen keken nors voor zich.
`Dag kinderen,' zei hij dof, als terloops, terwijl hij met stijve bewegingen zitten ging.
.
`Dag pa,' zeiden ze tegelijk, bedeesd.
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En toen begon het maal in die gedrukte stilte. Maar nu en dan
een korte vraag en antwoord tussen pa en ma. Wim, zonder ijn
ogen op te slaan, zag dat pa dikwijls met zijn hand over het voorhoofd streek en at met schokkende bewegingen. Hijzelftrachtte zo
weinig mogelijk leven te maken, zijn vork niet tegen het bord te
doen klikken, om vooral niet pa's opmerkzaamheid te trekken. En
dan keek hij maar voor zich uit naar de bruine raamgordijnen en
naar 't tafellaken met de gele matjes en 't peper-en-zoutstel of lette
op hoe de Hessen stil lichtglansden aan de halzen. Pa had zeker erge
pijn en Wim voelde wel meelij, maar toch vooral beklemdheid om
dat vreemde, dat er aan hem was en dat maakte, dat hij hem niet
durfde aanzien.
Maar bij het nagerecht begon pa weer te praten, allerlei van plannen die hij gemaakt en kennissen die hij gezien had, waarop ma bijna
niet antwoordde en hij sprak veel harder en gauwer dan gewoonlijk
en lachte soms met een korte, schokkende lach. Dat was nog pijnlijker dan het zwijgen. Er was zo iets zenuwachtigs in dat luidruchtige spreken, dat Wim zijn hart van trillende angst voelde toegenepen.
Het was of pa ijlde! Hij vermande zich en keek op en pa v61 aan.
Onder het lamplicht scheen het gezicht bolrood opgezet en de ogen
stonden diep en klein en schitterden koortsig. Zo had hij hem toch
nog nooit gezien!... En naar ma kijkend, trof het Wim dat zij wit
zag en haar lippen streng vast gesloten waren. Zij deed heel rustig,
als altijd, maar toch langzamer, alsof zij op zichzelve lette.
Toen zij zag dat Wim naar haar keek, keerde zij zich tot hem en
vroeg haast fluisterend of hij nog van 't schoteltje wilde. Hij knikte
van neen, haar aanziend met groot-angstige ogen. Hij wilde maar
dat 't gedaan was...
Maar hij hoorde, midden tussen een gezegde van pa over zijn
drukte vandaag, door ma vragen op een heel bijzondere toon, met
een trilling in haar stem, of er dan weer zoveil ouwe kennissen op
de soos waren geweest vanmiddag... waarop pa, ineens woedend,
met een grote bulderstem hard over tafel riep, dat Wims hart in zijn
keel klopte van ontzetting: Waarom vraag je dat? Kan je dat wat
schelen ? Ik zal toch waarachtig wel 't recht hebben...' waarop ma,
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die niet verschrikt scheen—en dat trof Wim toch even—zacht nadrukkelijk zei, terwijl zij hem strak aankeek: `De kinderen...' en
daarop zich tot hen kerend, vriendelijk knikkend: `ga jullie nou
maar heen jongens, we hebben gedaan en pa en ik hebben nog te
praten.'
Wim en Truus, die ook angstig had zitten staren, slopen haastig
weg uit de kamer in de koue gang.
`God, wat heeft pa?' fluisterde Truus, zodra de deur gesloten
was.
`Ik weet niet, laten we maar naar beneden gaan.' Wim, die nog
beefde van schrik, wilde maar weg en niets meer horen. Met Truus
achter hem, liep hij zo snel mogelijk trap af, gang door naar de tuinkamer, waar zij het licht aangestoken vonden en daar bleven zij luisterend en bang fluisterend bij de tafel dralen.
Boven hen klommen en daalden in de stilte van 't huis de stemmen van pa en ma luider dan anders. Vooral pa's stem ging hoog
met snel, als gebiedend, uitgesproken zinnen, luide brommingen als
rollende spoorwagens recht op hun doel af, en ma daarentegen met
korte uitroepen, als rake pijlen treffend, ofeenklankige, onverzettelijke lange zeggingen, die muren schenen te trekken, grenzen af te
bakenen, waartegen die aanrollende brommingen moesten stuiten.
Zo ging 't lang voort, onverbroken, in wisselklanking en gelijkhete
drift scheen die stemmen voort te jagen door de stilte.
Eindelijk fluisterde Truus: '0, ze hebben zeker ruzie!... Hoor je
Wim? Wat zou pa hebben? Wat werd-i ineens boos, he? En zag je
wel hoe rood of-i was?'
`Nee,' zei Wim, al luisterend. Goddank, 't hield op !...
`Och, kind, jij ziet ook niks,...' snauwde Truus hardop.
Boven werden stoelen hard verschoven daarna de deur hard dicht
en met dreunende stappen pa door de gang, de trap op, zijn kamer
in.
`Pa gaat weg,' fluisterde weer Truus, en zij luisterden nog. Maar
toen er niets volgde dan stilte, ademden zij op.
`Zeg, wat zou pa hebben?' vroeg zij nieuwsgierig... `zo erg zijn
pa en ma nog nooit tegen elkaar geweest... Ja, verleden, op een
woensdagavond, toen was jij naar catechisatie, toen hebben ze ook
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erg ruzie gehad... maar toch lang zo erg niet, god, lang zo erg niet
als nou. Zeg, wat zou 't wezen, dat pa zo erg raar dee ?...'
`Ach, ik weet 't niet,' zei Wim, kribbig van angst, want hij wilde
blijven luisteren en dat gebabbel van Truus stoorde en ook voelde
hij een pijnlijkheid zo over die dingen te spreken. Het was of ze
daardoor nog vreselijker werden.
Maar Truus was beledigd.
`Nou kind, je kan me toch wel antwoord geven... ik zeg toch
niks van jou... he, je kan ook nooit 'rs met jou spreken,... daar ben
je veel te suf voor...'
Er werd gescheld.
`0, dat is juifrouw Friens,' riep Truus, `jasses, nou al! he, dat vervelende mens!' en terwijl boven werd open gedaan, liep zij vlug de
kamer uit en hoorde Wim de trap even kraken onder haar lichte
stappen. In de gang hoorde hij toen de opklinkende begroeting van
de pianojuffrouw en Truus.
Wim was nu alleen. Hij had wel naar boven willen gaan en ma
vragen, om zijn angst te doyen, wat er toch was met pa en haar, en
zien hoe 't haar ging na dat heftig gepraat... Maar hij durfde helemaal niet. Het was zo ontzettend en ook pijnlijk vreemd... 0, daar
kwam pa weer beneden! wat zou er nu gebeuren?... misschien zouden ze weer beginnen, o nee, o nee toch!
Hij ging op een stoel voor de tafel zitten en sloeg de handen voor
de oren, om het maar buiten zich te houden, als zij weer zo hard
spreken gingen...
Maar toen, een ogenblik later, hij waagde te luisteren vernam hij
niets in de binnenhuis-rust, dan de verre broze pianotonen. Dat was
Truus, die les kreeg.
Daar boven bleef alles stil en pa was toch naar binnen gegaan. In
't verder luisteren ontspande zich allengs zijn opmerkzaamheid,
gingen zijn gedachten van het onmiddellijk-angstigende weg naar
de donkere verschrikking, die van 't gebeurde uitging. Wim voelde
een zekere bodem wegzinken, waarop tot nog toe veilig zijn moede
gedachten waren te ruste gegaan, als zij in 't schoolleven niet meer
konden.
0, wat was er toch tussen pa en ma ? en waarom deed pa zo ?
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Waarom werd hij ineens zo woedend en waarom keek ma hem zo
strak aan en bleef zij onverschrikt?...
Wim voelde zich heel klein nu, heel nietig en zware onbekende
dreigingen van alom boven hem. Al het rustige, al het veilig thuiszijn scheen nu wel voor goed verloren... Hij had vroeger 't wel eens
even gedacht. Hij wist 't nu zeker! Er was iets niet goed tussen pa
en ma dat hij niet begrijpen kon, maar hij voelde donker, dat veel
ontzettends daar uit kon komen en nooit meer, dacht hem, zou hij
voortaan rustig kunnen zijn in het vertrouwen, dat door pa en ma
alles ten beste voor alien werd beschikt. Het deed hem nu pijn aan
pa to denken. Die was altijd wel ver en hoog geweest in zijn gevoel,
maar hij was toch trots op hem als op iets heerlijks en onaantastbaars. En nu... hij had een schaamachtig-beklemd gevoel als hij aan
hem dacht...
Maar dat andere was het ergste, dat dit hele huiselijk bestaan met
pa en ma samen nu onzeker werd in angst en twijfeling.
Wim schrikte op door het slaan van de klok : half acht al! Nog
eens luisterde hij scherp op, maar niets anders drong tot hem door
dan wat vaatgeklank uit de keuken en soms, heel teer en zwak, die
broze tingeltoontjes van de verre piano... Toen stond Wim loom
op, niet meer zo angstig, maar heel bedrukt, heel eenzaam in zware
twijfel.
Maar hij moest zich haasten. Jan kon elk ogenblik komen en hij
had nog niets van zijn Franse thema af.
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IN BELGIE

LUIK
Ik wens geen beschrijving te geven van Luik, een stad, die iedereen
kent.
In een tijd, dat niet alleen de bekende kruienier van de hoek, maar
zelfs de derde bediende van een commissionairskantoor zijn jaarlijks reisje naar de Rijn maakt, behoorde men na te laten enige stad
te beschrijven, die nader bij ons ligt dan Timboektoe, omdat anders
de kans te vervelen groot is, terwijl bovendien elk, die ergens zelf
geweest is, het altijd veel beter weet dan ieder ander.
Dat is de vloek van de opkomst der nieuwe vervoermiddelen en
van de vierde stand: het reizen is te gemakkelijk en plebejisch geworden, en zal mettertijd hopeloos eentonig zijn. Het lijkt mij 't
meest benijdbaar in die tijden van 't verleden, dat de wereld toen
zoveel groter was dan nu. Werd toen niet reeds de reis naar Rotterdam, en zelfs naar Den Haag een moeilijke en bijna gevaarvolle
tocht geacht, waartoe men degelijk proviand meenam, mitsgaders
zijn familie, om aan de schuit afscheid te nemen. En had niet de
man, die een dag lang in de saaie schommeling ener trekschuit zich
gaar had gezeten, of in de hutselende rommeling ener diligence
ademloos en murw was geschud, een gevoel of het jaren geleden
was dat hij vertrok en hij onmetelijke ruimten had doorreisd ? En als
hij dan eindelijk, tegen het vallen van de nacht, aanlegde bij het
veer, of in de grauwe morgenschemering uitstapte voor een dicht
gesloten logementje in een doodstil stadje, was 't hem dan niet of
hij zich in een ander land, onder een ander yolk, of hij zich waarlijk
in den vreemde beyond?
En dan hoeft men nog niet eens zo ver terug te gaan als de gouden
tijden onzer onvolprezen en haspelige Zeven Provincial, toen men
werkelijk door elke nieuwe stadspoort ook een nieuw rijk binnentrok, welks bewoners zo slecht te spreken waren over de stad, die een
uur gaans verwijderd lag, of daar de ongelovige Turk zelf woonde.
Toen was 't leven op de kleine plek, die men te zien kreeg, veel
gezelliger en beslotener, en alles had vanzelf, wat men nu met wanhopige moeite tracht op te sporen: een lokale kleur. Wat werd 't
leven en de wereld wijd, als men aan de landen buiten zijn land
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dacha Aan Hongarije, aan Polen en zelfs aan Duitsland! En daarachter was altijd nog weer wereld, onbekende landen, hoevele wist
niemand, met gruwzame mensen bevolkt, z6 afzichtelijk en woest
als men zelf maar geliefde te denken.
Ter zee, wel is waar, bestonden de afstanden niet in die mate,
doch een rustig en beschaafd poorter, die niet joist bij zee en handel
was geboren en opgevoed, bedacht zich toch wel tweemaal eer hij
zijn lijf aan het vege schip en zijn maag aan het pekelvlees voor geruime tijd toevertrouwde. Wie er naar Italie wilde, ging dan maar
liever over land, en dat werd dan een zaak van jaren, jaren, die een
afzonderlijk stuk leven besloegen in het bestaan der beschaafde
Nederlanders. Niets van een vliegreisje of van 'een paar maandjes'
in Italie, met acht dagen in Florence, drie weken in Rome, nog eens
acht dagen voor Napels en de Vesuvius, en Capri, Pompeji, en dan
weer terug naar Venetia en van daar over Zwitserland en de Rijn
naar huis...
De betrekkelijk weinigen, die toen Italie zagen, bleven er lang
genoeg, om behoorlijk Italiaans te leren spreken, hadden aanbevelingen aan de aanzienlijke families, zagen het Italiaanse leven, de
kunst zowel als de kunstenaar van nabij, en kwamen eindelijk terug,
als lieden voor wie niet enkel in letterlijke zin de horizont zich
verruimd had, waarachtig doortrokken van een andere beschaving
en met een betere kennis dan die van reisgelegenheid en hotels, van
Italiaanse schildersnamen en bouwwerken, waarop de Jan-enAlleman van thans zich te goed doet.
Het is onbegrijpelijk, zoveel mensen als tegenwoordig de treurige moed bezitten Italie te bereizen, terwijl er toch landen genoeg
zijn waar men zonder pretentie peen kan gaan. Want ieder, die uit
eigen vrije wil naar 't 'Land der Klassieke en Middeneeuwse Beschaving' trekt, wordt gehouden ook, hetzij klassiek, hetzij middeneeuws, enigszins beschaafd te zijn. Het schijnt nu eenmaal niet te
kunnen dat men, zoals naar Zwitserland of de Duitse Middelgebergten, naar Italie gaat alleen voor de natuur. Italie is het land van natuur en kunst beide, en de natuurschoonheid is daar zodanig met
herinneringen van kunst en historie verbonden, dat zij, naar de algemene mening, alleen door hem ten voile genoten kan worden,
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voor wiens geest, wanner een blauw-tintelende zeegolfin een krans
van donker-rustige bergen, of een stad, wit en pittoresk gelegen tegen de hellingen der Apenijnen, met donker olijvengroen bewassen,
zich voor zijn onverwachte blikken opdoet, enige namen van beroemde mannen der oudheid of enige historische feiten opspringen
gelijk de hamertjes van een piano. Iemand, die derhalve beweert
Italia schoonheid genoten te hebben, wordt onmiddellijk voorondersteld een man van tenminste enige kunst- en historische kennis te zijn. En dan hoeft hij nog geen stap in enig museum gezet te
hebben. Doch dit laatste, het bezoeken van musea, is een plicht, die
geen Italie-bezoeker zou wagen onvervuld te laten, want hij zou
voor zijn ganse leven ridicuul gevonden worden, zo hij, thuis komende, bekennen moest al die onsterfelijke kunstschatten onbezichtigd voorbijgetrokken te zijn.
Dan had hij ook wel daar vandaan kunnen blijven en zich dichter
bij huis aan natuurgenot laven, zou men zeggen.
En van bezichtigen komt onvermijdelijk bewonderen. Want wie
zou verwaand of dom genoeg durven zijn, te zeggen dat hij al die
Michelangelo's en Titiaans en Da Vinci's niet mooi vond of niet begreep ! Al zo staat 't dan nog steviger vast, dat meneer Die en meneer Deze, die al z'n leven in 't vaderland meer hun werk van pruimen en tabak dan van schilderijen of sculptuur gemaakt hebben,
plotseling vurige aanbidders der Primitieven zijn geworden, met de
smaak zowel als de kennis, waarop zulk een bewondering dient gebouwd te zijn.
Evenwel, als dit een zonde is, brengt zij Naar eigen straftegelijkertijd mede en de heugenis van al die museumzalen zal in later dagenbij menigeen veel meer dan het gezicht der schilder ijen en marmerbeelden-het gevoel van een suf hoofd en loodzware benen opwekken, als een factor, onvermijdelijk aan 't bewonderen van zoveel
kunstschatten verbonden. En men zal dit zeer duidelijk kunnen bemerken in de matte toon en de eentonigheid, waarmee de vermoeide kunstpelgrim van zijn bewondering gewaagt en nog duidelijker waar hij er ten slotte aan zijn dithyramben toevoegt : `maar
weet je, d'r is zo'n boel... je krijgt er toch eindelijk wel een beetje
te veel van.'
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Ik zal dus geen beschrijving geven van Luik, een stad, die ieder
kent.
Wel kan ik trachten te zeggen, hoe 't daar voelt in wisselend
augustusweer en als men nog een ganse reis v6Or zich heeft.
De met spoorwegen omgordelde stad,–waar 't spoorfluiten, de
zich repercuterende schok der elkander stotende wagons op de rangeerterreinen, bijna op alle punten deel uitmaakt van het stadsgerucht, dat in Luik steeds beheerst wordt door het ritmisch metalen
hameren, klinkend van alom–krijgt jets van een holgalmende poort
uit op het bergland, waarnaar onze verlangens strekken, of van een
stoombootaanlegplaats. De dingen hebben er de bekoring van het
voorbijgaande. Huizenstraten en de bergen er achter zijn als een
fris-nieuw decor, dat straks weer veranderen gaat. Men ziet 't alles
oppervlakkig en men merkt toch vele der kleinste bijzonderheden:
schelknoppen, naambordjes, een wijdbladige sierplant voor een
raam, de eigenaardige val van een gordijn–met als 't ware een honger naar kijken en in zich opnemen, met een scherpe lust bij 't onbeduidendste een ogenblik te verwijlen, juist omdat 't zo voorbijgaand is en de tegenstelling zo groot tussen dat heel, heel klein
plekje en de verre vlucht van onze reis.
1k weet niet of dat wel duidelijk is uitgedrukt. Als ik er mij indenk gaat 't gevoel dieper. Er is een vreemde bekoring in 't even,
scherp zien van mule heel onbeduidende dingen, voor ons vluchtig
en onwezenlijk als de beelden, die men in wolken zien kan en die
toch gewoon-feitelijk daar bestaan, reeel daar bestaan, jaar op jaar,
met een eigen leven', had ik haast gezegd. 't Is dezelfde impressie,
die wij overal zullen ontvangen, van 't vreemde aanzien, dat de
dingen hebben voor hem, die, ze schielijk voorbijgaande, voor de
eerste maal ziet, en daarna nooit weer, terwijl hij toch weet dat zij
daar altijd waren en ook blijven zullen na zijn heengaan.
In dat vreemd aspect ligt, geloofik, een bekoring van het reizen,
omdat het zelfs 't gewoonste overwaast met jets eenzaams, alsof het
te beklagen ware om zijn onveranderlijk vastzijn aan die ene plek
van de ganse wijde, verre wereld.
Zo heb ik wel de kiezelstenen op een stationsterrein of de ijzeren
voluten aan de pijler van een stationskap, zolang het oponthoud
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duurde, zitten aanstaren en hun vormen, schoon halfbewust, nauwkeurig volgen, terwijl ze mij toch wezenlyk nets schelen konden.
Naast deze, die men zou kunnen noemen algemene, is er nog een
speciale oorzaak waarom, voor ons Hollanders, de dingen er zo
vreemd uitzien. En hier komen wij weer op aanmerkelijk positiever
bodem.
Het is niet alleen dat Luik voor ons een nooit geziene stad is, maar
ook dat het een vreemde, een on-Hollandse is, anders in natuurlijke
ligging, in bouw van huizen, in kleur van plaveisel en vooral anders
in atmosfeer dan wij ooit bij ons—tenminste in de noordelijke provincial.— te zien krijgen. Van nu of zullen wij in alle plaatsen, zo
grote als kleine, die wij aandoen, dezelfde eigenaardigheden terugvinden en het schijnt daarom niet ongepast zich hierover verder uit
te spreken.
Wanneer een gewoon Hollands mens reizen gaat in de ons omliggende landen, niet al te lang noch al te ver, moet 't hem toeschijnen of alle uiterlijk van steden maar tweeerlei karakter kan hebben : een, hem bekend, Hollands, of een buitenlands-vreemd. Hij
zal wel verschillen opmerken in de bijzondere delen, maar de indruk
van het geheel blijft hem dezelfde, hetzij hij Luik bezoekt of Bonn
of Koblenz, of enige Noordfranse stad, als Sedan of Arlon.
Er is iets straks en iets klaars, iets gedurfds en levendigs in al dat
bouwen van straten en huizen, dat hij in zijn eigen land mist en dat
hem wel goed doet en bevredigt, vooral zolang de zon schijnt. Hij
voelt er iets in van een vievere aard en een minder peuterig en loom
leven, dan in Holland wel geleid wordt. Het blaast misschien wel
een lichte koorts van durven en levenslust bij hem aan, en meer dan
ooit is hij geneigd het thuis een `beroerde boel' te vinden, bij dit
buitenland vergeleken. En evenwel kan het zijn, indien de reisroes
hem tenminste niet geheel verblindt, 6n 't regenen gaat, dat hij al
gauw een zekere vaalheid in 't buitene opmerkt, die hem mogelijk
wel de impressie van onzindelijkheid geeft en zijn gemoed weer
voor Holland verzacht. Hij herinnert zich dan hoe de reinheid,
vooral van stoepen en raamkozijnen, toch aangenaam afsteekt tegen
de groezeligheid hier.
Vooral als het enige tijd achtereen blijft regenen, verdwijnt de
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bekoring der uiterlijke stede-dingen gans en al. Hij kan het voor de
uitwerking van zijn neerslachtigheid houden, maar een feit is het,
dat alles hem zo vervelend aanldjkt. Niet zwaarmoedig of zelfs somber, gelijk de grachten en straten der steden in 't vaderland, maar
rechtuit vervelend, kleur- en zielloos, hard en zonder diepte en eentonig.
Het schijnt of alle gebouwen sedert eeuwen daar gestaan hebben
en bewoond en uitgewoond werden, terwijl niemand geld heeft ze
wat op te frissen. Het is alles verwaarloosd en onhuiselijk. Zelfs de
jonge huizen en die nog niet of zijn, hebben reeds een oud-vergrauwd aanzien. Dat komt geloof ik, behalve misschien nog van
wie weer hoeveel onnaspeurlijke oorzaken, wel grotendeels daarvan, dat de atmosfeer buiten ons land droger is en het frisse Hollandse
baksteen ontbreekt.
De schilders weten 't wel, dat 't de vochtige atmosfeer is, die voornamelijk Hollands bekoring maakt, de zware dampige lucht, die de
dingen omhult en verhult en er diepte en vaagheid aan geeft. In het
buitenland daarentegen staan huizen, bomen, bergen, zo maar pardoes voor onze ogen, zonder iets, dat het licht breekt of tegenhoudt
en zij worden daardoor van een vaak onaangename strakheid en
duidelijkheid, als de zon hen niet vriendelijkt in zijn glans. 1:3j ons is
daar meestal iets dromigs in 't buiten, dat vaak tot somberheid
gaat, als de hemel grijs is en 't regenen wil. Heel zelden zien we dat
levendig-klare, dat 't geheel onbelemmerde aanzien der dingen
geeft. Maar 't prenterig-harde, het te dicht-bije, dat vreemde land-.
schappen en vooral steden kunnen hebben, wordt hier nooit gevonden, en op den duur, omdat 't ruw en hard is en de wezenloosheidin-zichzelve der dingen zo weinig verbergt, is dat laatste veel minder draaglijk dan het eerste.
En dan deze grauwe Steen, waarin de grote huizenblokken opgetrokken zijn. Die universele grijsheid, veel minder uit te staan dan 't
baksteenbruin en rood, dat overigens ook heel onplezierig zich voor
kan doen aan huizen, die niet nieuw en nog niet oud zijn, in regenweer of wintergrijsheid.
Evenwel, z6 kazerne-achtig worden onze huizen nooit, als deze
blokkige gevaarten met hun dikke muren en kleine, diepliggende
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vensters. Zo zeer de indruk van het benauwde, doodgedrukte leven
heb ik nergens in Holland ontvangen, waar maar het baksteen over-.
wegend het materiaal vormde, en dit groezelige en kelderachtigvunze van buitenlandse huizen werkt met 't desolate onmiddellijk
samen tot een indruk van pletterende levensbarheid, waaraan het
zeker lange tijd kost zich te gewennen.
Zulke indrukken echter komen alleen in de kwade dagen van regen, of als men lang genoeg op een plaats blijft om het alledaagse er
in te gaan zien.

ST.-HUBERT
Het is grijs weer en niet vrolijk in de middag, als wij uitgaan.
De straten zijn slijkerig-nat en glibberig om of te dalen. Wij passeren de kerk met het overhoop liggende voorplein, en gaan langs
het glimmend nieuwe tuinhek der burgemeesterswoning en andere
geringere huizen, op een straatweg vooruit, die, weldra weer langzaam stijgend, onder hoge, zwaarmoedige dennen, naar een groene
bergverte leidt.
Op enige afstand, aan onze rechterhand, staan de hoge sombergrauwe muren en het leiendak van een laag, gevangenisachtig gebouw, rechthoekig aangesloten bij andere muren van hetzelfde
grauwe, dofzware aanzien.
Volgens Baedeker is dit Tancienne abbaye convertie en penitencier', en het heeft er wel het uitzicht van.
Omhoog in de zware muren, donker van vocht en ouderdom, is
een rij zwartgetraliede langwerpige ramen, met breeduitstekende
kozijnen. In hun verstarde gaping hebben zij iets weg van vierkantgrijnzende monden met zware onderlip, iets breeds en star-idioots.
Geen geluid wordt gehoord achter de muren, een doodstilte
alom, terwijl, verder-weg, de rechte dennen langs de chaussee hun
roerloze takken zwaar spreiden onder de drukkende melancholic
van dit uitgestorven middaguur. Wij wandelen langzaam voort op
de zachtrijzende weghelling, onder het strakke luchtgrijs, voorbij de
stile bomen en wij hebben het gevoel van niet juist te weten wat.
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Dan nadert aan een kromming van de weg, tussen het schemerend groen onduidelijk, een grijze kudde van kleine gedaanten,
regelmatig opschokkend als een marcherende troep soldaten, ter-.
wijl de militaire dreun der gelijk-vallende stappen in onze oren komt.
Als wij dichterbij komen, zien we een kleine troep drie aan drie
gaande jongens, blijkbaar die van de strafkolonie, in grijze pakken,
door twee of drie sober geuniformde mannen, links en rechts, begeleid.
Gesprokenwordt er niet, terwijl zij gestadig aanmarcheren. Aileen
de droge, doffe dreun van al die in cadans stappende voeten weerklinkt. De lijven deinen op en neer, gelijk en stijf, de benen warrelen dooreen, als ware de ganse troep een reuzendier op vele poten.
Zo komen zij aan en, passerende, lichten achtereenvolgens de mutsen af, terwiji zij ons vluchtig aankijken in het langsheen gaan.
Er zijn allerlei gezichten, de meeste zijn er boers gevormd, maar
een enkel is vol uitdrukking en richt op ons een scherponderzoekende blik van heimelijke gedachte. De anderen zien ons schielijk
even aan, als in een dorpsschool boerenjongens, wanneer de schoolopziener binnenkomt en kijken weer verlegen voor zich, in argeloze eerbied voor `hogergeplaatsten%
Zij zijn al voorbij, hun zwaarschrijdende eenheidsstap dreunt al
achter ons, terwijl wij nog staan to kijken.
Dat zijn dan de bewoners van die hoge grijze gebouwen met
hun leepogende tralieramen. In deze gedrukte omgeving, in dit rotnmelig stadje, dat is als een verlaten werkplaats, wordt hun dus de
orde en tucht geleerd,- geleerd met harde hand door de `organen'
der gemeenschap-waarvan het gemis hen vroeger tot misdrijfheeft
gebracht. Hun opvoeding wordt hier weer opgenomen (eerder begonnen, voor sommigen), en onder een regime, dat voor velen wet
regelmatiger maar niet harder zal zijn dan dat der ouders, doorgevoerd zolang hun verblijf hier duurt.
Dat lijkt alles niet zachtzinnig of meelijdend. Het zal eerder administratief-onverschillig zijn, maar ook redelijk en consequent en
eenvoudig. Het soort jongens dat bier komt, zijn joist geen tere verwende kindertjes, maar zijn ook geen monsters'. Wat hun
bier geschiedt, is als systeem geen straf, maar noodzakelijke ver-
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betering, de allereenvoudigste, algemeenste stilering van hun wilduitgroeiende neigingen en begrippen. Zij komen pier als kleine wilden en kunnen gaan-misschien wel de meerderheid onder hen-als
tamelijk beschaafde mensen.
En als ze dan weer, wat de maatschappij noemt `misdrijfplegen',
dan kunnen ze tenminste weten hoe en waarom, en zullen ze hun
positie ten opzichte dier maatschappij beter begrijpen. Wat altijd
zoveel gewonnen is. Zo dan toch een zekere categoric van onze
medemensen boeven moet heten, is het immers minder beschamend
voor ons, als zij het zijn met dan zonder bewustheid. Deze keer is
het hun eigen schuld, kan men dan met enige goede wil tot optimisme beweren.
Zo beschouwd, wat is de gemeenschap dan vriendelijk-zorgzaam
en verstandig als een kleine voorzienigheid. Daar zijn enige arme
schapen, die onbillijk doen tegenover andere niet arme en lastig zijn
uit onwetendheid. Goed, de maatschappij neemt ze uit het gedrang
en brengt hun de enkele eenvoudige begrippen bij, die wij alien
nodig hebben om in rust naast elkaar te leven. En laat hen dan weer
lopen om de verkregen wijsheid in praktijk te brengen.
Kan zij 't nu nog helpen, als de domoren of onwilligen opnieuw
zich vergrijpen? En heeft zij niet tenvolle het recht, niet alleen hen
dan voor lange tijd te verwijderen, maar ook om verontwaardigd
te zijn over zoveel ondank en onverstand? Is dat niet alles logisch
en rechtvaardig, volkomen gelijk het behoort?
En evenwel hebben wij, toen die kleine grijze gedaanten ons straks
voorbijgingen, lets als schaamte gevoeld en alsof wij mede schuldig
waren aan enig onrecht. Terwijl het veel eerder behoorde, dat zij
zich schaamden, was 't een pijnlijke sensatie in ons, hen zo jong, zo
grijs aangekleed en zo argeloos-eerbiedig te zien.
Het is niet moeilijk op de ondergrond van dat gevoel te kornen
en te zien wat het beduidt. Het is eerstens het schuldbesef, dat de
maatschappij -waartoe dan toch ook wij behoren-hen nog niet
jonger tot zich genomen heeft, veel jonger, toen zij nog nauwelijks
bewustzijn hadden. Nu heeft elk hunner, hoe jeugdig ook; nog een
groot, grauw verleden. Heugenissen van dronken vaders, verliederlijkte moeders, vunze binnenholen, die `woning' heetten, ongeH9

dierte, verwaarlozing, mishandeling en wrok. Menigeen onzer zou
onder minder bezwijken. Zij hebben het doorstaan om eindelijk,
eindelijk, na wie weet hoeveel zulke jaren, te komen tot die bijzondere officiele daad, die onder de naam misdrilf, hun op de zorg der
overheid recht gafen ze onttrok aan die omgeving van beest-achtige
ellende in een mensen-maatschappij.
Dat is het eerste, dat bij hun aanblik een vaag gevoel van onrust
in ons doer opwoelen. Wij hadden hun, bij een betere inrichting, veel
kunnen besparen, wat hen nu misschien, daar hun aard al gevormd
is, onvatbaar zal maken voor alle pogingen tot opvoeding.
Maar de indruk gaat nog dieper, als wij zien, hoe ze onderdanig
groeten, met een blijkbaar besef, hoe groot het onderscheid is tussen
ons en hen, hoe aardwijd het onderscheid tussen zelfbewust fatsoen,
door geld gesteund, en hun armoedige slechtheid, him verleden,
hun toekomst. Alsof het hun schuld was dat ze zo jong en grijs daar
lopen, als kleine misdadigers, en de onze dat we vry rondwandelen
in pakjes van zelf gekozen kleur ! Het is heel niet verbazend, dat zij
geworden zijn wit zij zijn, op de mesthopen, waar ze groeiden,
maar wij, de maatschappij, hebben zo goed als nets gedaan om al
die vuiligheid op te ruimen.
Hun bederf is mede onze schuld, die met meer middelen en verstand niet werkten om het te voorkomen, ons beroepende op een
inrichting der maatschappij, die het noodzakelijk zo wilde en het
altijd zo had doen zijn.
En dit is het diepere, moeilijker te begrijpene, dat in ons bewegen
gaat, altijd en overal, waar wij de mensen, de met ons levenden op
dezelfde aarde, zien, Wier bestaan een grauwe werkdag is, die moeten zwoegen en sjouwen, en kruipend smeken, om wat wij zo gemakkelijk verkrijgen; en als wij zien wat daarvan wordt.
Waar dan, zoals bier, die gedrukten, benauwdlevenden, wreedgejaagden nog gedwee zich tonen, met een naief besef hunner minderheid, daar overvalt ons een gevoel, als wanneer wij in drift een
kind slaan, en het kijkt met de grote tranenogen stil berouwvol tot
ons op, innig vertrouwend, dat 't wel goed en rechtvaardig zal wezen, wat wij, grote mensen, het aandoen.
Maar de grote mensen weten wel beter!
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Waarom zou een mens meer dan een ander recht hebben op de
materiele dingen, die het bestaan kunnen vergemakkelijken, waarom
zou de natuurlijke onrechtvaardigheid, die er ligt in het verschil van
aanleg en eigenschappen, nog moeten verergerd worden door de
onthouding van zaken, die toch immers voor alien gelijkelijk geschikt zijn. Zo wij weinig kunnen veranderen aan de ongelijkheid
der geboorten, die zich uit in meer of minder geschiktheid en talent,
des te meer reden is er in de verdeling der goederen, waarover wij
tezamen wel beschikken kunnen, billijkheid voor alien te betrachten. En wie daartoe niet medewerkt in deze tijden, die geen onwetendheid meer veinzen kunnen, niet meewerkt met alle kracht
en met opoffering van behaaglijk leven en rust, die zal zich niet behoeven te verwonderen, zo hij later als een vijand wordt beschouwd,
trots zijn goedmenend gevoel.
Er waren er velen, denk ik, van de edelen, die v66r de Franse revolutie even welwillend gezind waren, misschien even ruimvoelend
spraken en schreven als honderden van thans, maar hun misdaad
voor de veranderde tijden was, dat zij 't bij voelen en spreken gelaten hadden, en niet met alle inspanning meegewerkt ter verwezenlijIdng der nieuwe ideeen.
Zulke mensen kan een omwenteling niet gebruiken. Men moet
meedoen en niet aan de weg staan kijken, ook al knikt men van
tijd tot tijd de werkers bemoedigend toe. Want zulke kijkers zijn
hinderlijk en op den duur ergerlijk voor de koortsig werkzame
mannen, die welwillendheid niet van node hebben, maar handreiking en vroeger oflater ruimen zij zulke struikelblokken achteloos op.
Liberaliteit, onpartijdige waardering is voor de zware, moeilijke
ontwikkeling van nieuwe menselijke verhoudingen nooit veel
waard geweest, maar wel fanatisme, dat is als de schouder tegen het
wiel, en z6 is 't dan ook billijk dat later Alen van de vloer worden
geveegd, die geen deel hebben toegebracht aan de nieuwe toestanden, alien, de tegenwerkers met de passieven...
Wie onzer daarom zich, uit een of andere oorzaak, niet geneigd
gevoelt daadwerklyk mee te doen aan de strijd der klassen, ofschoon
zijn gevoel moge spreken voor die thans nog het zwakst zijn, zal
w61 doen, tot berging van eigen lijf, zijn zwakke steun te geven aan
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de falanx der behoudsmannen, (zolang die er nog zijn). Want het zal
hem waarlijk luttel helpen, zo hij ten `Groten Dage der Gerechtigheid' een bordje met `welmenendheid naar vermogen' aan zijn deur
zal zetten. Zijn huis zal er niet minder om worden omver gehaald
en zijn oud porselein in 't stofvertreden. Men zal spreken (en voor
de tijdsomstandigheden niet geheel ten onrechte) dat zulk een neutrale broeder eigenlijk een dubbele dood verdiend heeft, omdat hij
van de oude toestanden wel profiteerde, maar door zijn liberaliteit
nimmer hun odium droeg, terwijl thans diezelfde vrijzinnigheid
hem ongedeerd moet doen overgaan in het nieuwe, waartoe hij
metterdaad niets heeft toegebracht.

BOUILLON
Allengs werd, toen wij Bouillon naderden, de streek welvarender,
minder dor-armoedig onder de opklarende dag.
Meer huizen, meer bouwlanden tegen de glooiingen op, kwamen in 't zicht, en al voldeed dat ook het verlangen niet geheel, het
vrolijkte toch op, na zo lang reizen tussen zand en heide.
Toenplotseling, terwijl de tram, voorzichtig-ingehoudendalende,
schel ijzer-piepend, een bocht omtrok, zagen onze verraste ogen
even een nauwe dalspleet in tussen steile bergen. En het warrelde
in de diepte van grijze daakjes, door donkere lange kasteelmuren,
rustigzwaar, overheerst.
Dat was Bouillon met zijn vesting op de rots! Het visioen verdween weer, maar wij wisten nu, dat dit kalm-tevreden glooiende
land een hoogvlakte was en wij zo dadelijk voorgoed in het dal van
de Semois zouden nederdalen.
Zo ging het ook. Met bedachtzame langzaamheid vervolgde de
tram langs de helling haar weg, de bergplooien omtrekkende in
zulke scherpe wendingen, dat 't metaalknarsen tot een lang, uitgehouden, zangende toon werd, onverbroken.
En telkens keerde nu het zonnig dalpanorama terug : het warrelig
dakverschiet, waarover de somberbruine vestingmuren rustig wacht
hielden. Eerst was het in de verte als een droomverschiet, onwezen122

lijk. Allengs werd 't gelofelijker, tastbaarder, tot een rustig-gelukkige werkelijkheid, en een poperende vreugde zette onze harten uit,
dat waarlijk dit land 't onze zou zijn, om in te wonen en rond te
gaan, en dit sprookjesachtig-mooie ons tot gewone werkelijkheid
gegeven werd.
wij hielden stil voor 't nieuw gebouwde stationshuisje en het
stadje was er n6g en de vesting, nu imposant-hoog voor ons, was er
n6g, geducht en stom de lange, gecreneleerde muren lijnend langs
de bruine bergfiank. En beneden trok de lichttintelende Semois zijn
hier en daar schuimende stroomdraden voort, terwijl beweging en
verkeer druiste uit de bouwvallig-grijze huisjes naast de waterkant.
Op een afstand waren drie of vier vrouwen bezig met linnen
spoelen, heel kleine figuurtjes op de knieen gedoken, en de patsende
slagen hunner battoirs kaatsten blij tegen de bergen en haar luide
stemmen klonken over het water...
Zo was in de sterke zonmiddag onze joyeuse entrée in Bouillon.
Het hotel was een kunstloos, praktisch-voortvarend opgebouwd
huis, gelijk ze daar allemaal zijn. Drie grauwe verdiepingen hoog,
met de deur midden onder regelmatige vensterrijen, was het van
binnen somber en hokkig door donkergeverfd hout. Het stond aan
een einde van het stadje, door de straatweg van de diepliggende
rivier gescheiden.
En achter-langs ging een oude chaussee steil omhoog, op de flank
van de berg, waartegen het huis stond aangerugd.
Een zwaar, breedgeschouderd man met gebaard gezicht, ontving
ons in de deur, waar hij zeer pacifiek stond te roken en ging met
onverschillige bedaardheid ons v66r naar een grote kamer op de
eerste verdieping. Met zijn donkere stem, in karige woorden, on-.
verstoorbaar kalm tot onverschilligheid toe, sprak hij. over het
etensuur, over het athalen van onze koffers, over de prijzen van het
pension, en slofte daarna, hinderlijk bedaard, weer heen, vergetend
water en handdoeken te doen brengen, zodat wij daar eindelijk nog
zelf om vragen moesten.
Maar wij vergaten deze enigszins kwetsende achteloosheid van
de `proprietaire', gelijk hij bleek te zijn in de verrukking om het
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bezonde verschiet, dat zich uit onze ramen naar weerszijden opende.
Links glooiden van het op korte afstand 6m-bochtend dal de hellingen : een diepe, voile groening, als bezwijmd onder 't strakke
zonnebranden. De witte Semois schuimde er langs henen, dromerigeentonig razend. En aan de andere oever stond een voorgebergte in
de bocht vooruit getreden, met een klein koepeltje en enkele dennen gekroond. Vele bomen lagen langs de helling verstrooid, als had
een grote storm daar gewaaid en de berghuid ontbloot.
Maar meer naar 't stadje heen, vlekten witte huisjes de glooiing,
stonden in bouwvallige groepjes tot aan de waterkant.
Dicht daarbij, uit ons raam naar links uitziende, witte de grijze,
schel-bezonde stenen brug, waaraan zich de stadshuisjes sloten in
rijen langs het water en daarachter, in brokkellijnig verschiet boven
elkaar, weer de hoge berghelling op. Groene en witte vlekken wisselden daar af, tot in de verte de bergkring aansloot tot een zware
bosbegroeide wand.
En dat alles in middagblankheid, schaduwloos, in een gloedhete,
bezwijmde rust, zwak druisend van gerucht naar de stadszijde heen,
maar beweegloos-stil stroomop tegen het glooiend groene, waar de
rij van kleine golfjes eentonig bruiste.
Hoe mooi moest dit uitzicht tegen zonsondergang zijn, of in de
morgenfriste!
Toen wij de trap afkwamen om naar de eetzaal to gaan, reed juist,
in de omlijsting van de voordeur, een grote gele kast op zware wielen voorbij. Sedan-Bouillon stond met blauwe letters boven de
raampjes, en de hotelier, die op zijn zwarte sloffen weer even stugonverschillig tegen de deurpost leunde, antwoordde koel op ons
vragen: 'ca.? c'est la route de Sedan... oui, monsieur...'
Terwijl wij binnen gingen in de zwaar-bruine eetzaal, klonk dat
woord na, dat wij nu voor 't eerst zo gewoon en als van alledaags
gebruik hadden gehoord : Sedan...
Sedan... Bazeilles. – Het verwijdde zich achter die klanken tot iets
dreunend-martiaals van vaag horen-en-zien, neerslag uit lectuur en
vroegere verbeeldingen.
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Nog niet heel diep weg in het verleden beneden ons, stond die dag
van zomerpracht, van strak blauw en hitte-laaiing, zoals er vele waren
in die maanden van 187o, toen de naam van een onbekende grensstad voor altijd wereldbekend was geworden, omhoog gestegen tot
een klank van grandioze somberheid, waarin men rook en woeste
vlammen waant te zien en het dreunen van kanonnen te Koren...
Het was met vage bevreemding, dat wij die naam nu zo kalm
hoorden uitspreken, als van elke andere gewone stad. En het besef
der afslijping door het leven, en het zerend gevoel van geweest-zijn
en wereld-onverschilligheid kwam in ons bloot, en 't maakte ons
hoofd met peinzen vol. Wat was van dat alles nog over en wat was
het geweest ? En toch moest het als een Oordeelsdag voor de mensen geklonken hebben, dat kanongebulder, dat een revolutie voorspelde...
Maar nu in dit klaar, gemoedelijk leven was het alles vergeten. De
zaken gingen elke dag haar gewone gang, de mensen deden kleinrustig hun kleine daden en Sedan was voor hen weer de stad geworden van vroeger : de kleine metropool, waarheen ze gingen om inkopen te doen. Aileen voor ons, die ver woonden, had dieklank zijn
vaste plaats en betekenis gekregen en behoudende zinvollenagalm...
die wij nu echter bezig waren zelf te vernietigen door ons zo dichtbij de werkelijkheid te begeven.
Men moest eigenlijk nooit zulke historische plaatsen gaan zien.
Het geeft maar zelden bevredigende indrukken voor gewone mensen. Bij grote steden als Londen of Parijs, die vergaarbakken zijn
van geschiedenis, is het wat anders, want air heeft het ene feit de
zuivere, eenvoudige heugenis van het andere al verdrongen, doch
van hen alle, van die ganse verwarde menigte, schijnt als een adem
van verleden uit te gaan, die aan alle dingen de bekoring van het gesloten-stille, geheime weten verleent.
Maar waar steden of plaatsen zijn beroemd geworden van een
enkel feit, daar is het bezoek teleurstellend, omdat de voornaamste
impressie zal zijn, dat de dag van heden die van gisteren niet meer
weet en het Leven - als een praktische immer bezige huisvrouweven vriendelijk en even prozaisch al de volgende dag met opruimen en schoonmaken moet begonnen zijn.
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In de latere middag, toen de zon over de groene hoogte stond en
alles opkwam uit de neergeworpen, verstikte stilte, betraden wij de
glooiende straat naar het slot.
Zwaar-bruin strekte het verweerde muursteen naastboven ons,
onwrikbaar en tijdloos als de rots zelf, en beneden lag het levend
opene stadje met het saamdringend huizenvolk, waartussen de
vloed onverpoosd bezig was.
Langs een klein plateau, met hoge kastanjebomen, nu goudgroen
beglansd, naderden wij als door een voorportaal de vesting.
Er was joist een toeristengezelschap op terugkomen met een gids,
zei ons een man in grijze kleding, die binnen de eerste kille omwalling ons ontving. Wij zouden even dienen to wachten.
En zo deden we in een holle, stenige kamer een vroeger 'corps de
garde', waar wij ons verwonderden hoe men Kier ooit had kunnen
wonen, in dit vertrek dat er uitzag als een ontruimde steenhouwerswerkplaats.
Maar buiten de dikke vensteropeningen weefde de warme innige
zonning van het buitene, ver onder het milde hemelblauw tot over
de donzig groene glooiingen en dat maakte elk verblijf, zelfs dit
kelderachtige, verdraaglijk.
Eindelijk–het had vrij lang geduurd–hoorden wij het gezelschap
terugkomen : luidruchtige jongensstemmen en stappen weerhallend
tussen geluidgevoelige steenwanden.
Zij traden ons wachtlokaal binnen, een opgewonden gymnasiastentroep, blijkbaar op een voetreis uit Sedan of Luxemburg bier
aangekomen en die nog dezelfde dag verder wilden, zoveel haast
hadden ze.
Een ander man in grijs, met een files jong soldatengezicht, blozend
rood en met blonde snor onder onvervaard-kalme grijze ogen, ging
ons nu dadelijk vO6r weer de vesting in en tussen het zwaar-opgaand steen, waren wij thans in de stilte van afgeslotenheid.
Wij beklommen langs het grijs van ongelijke stenen trappen de
eerste, de tweede, de derde bastion en het was overal zo verlaten als
het er van beneden uitzag. Deze gehele vesting was een verleden. De
zomerdag was er omhenen : hete zon, groeigeluiden in de warme
broeilucht ; de druising uit het stadje sloeg uit de diepte omhoog en
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het zachtgroene gras overal op de binnenplaatsen wuifde met lange
sprieten in de zoele wind...
Maar aan de muren, aan de donkere gebouwen, deed die zomervan-heden niets meer. Die waren als een stenen geraamte, onaantastbaar en onpersoonlijk, maar toch een verre heugenis van vroegere bezieling bewarend. Een somber bouwsel, uit de tijd weggezonken tot fossiele verstarring, waarin wij rondgingen met het gevoel, dat het nooit meer te beleven was en wij er niets van begrepen.
Onze gids vertelde van de Hollandse troepen, die hier gelegen
hadden in de vorige eeuw, toen Bouillon een der vestingen was van
het Barriere-traktaat, en het was als geschiedde ons even iets vriendelijks hier de Hollandse naam terug te vinden. Wat zij (liar en
diar veranderd en verbouwd hadden in de kazernegebouwen, wees
hij, en hoe zij de vesting zelve versterkt en vergroot hadden. En
door die herinneringen kruisten andere van Napoleon, wat hj verricht had om de weerbaarheid van dit belangrijk punt te verhogen.
Maar toen wij dieper in kwamen, beneden, in de oudste gedeelten,
was het–nog onwezenlijker dan de andere–de naam van Gottfried
van Bouillon, die aan onze oren sloeg. In de diepstgelegen rotslagen
van de vesting waren lage mijngangen en rotsopeningen, die door
hem gemaakt heetten.
En de vochtig-zwarte gesteenten bewaarden deze heugenis gelijk
boven de bruine, verweerde muren, die andere bewaarden: in
grimme geslotenheid, in starre onverzettelijkheid. Zij waren het
reuzige materiaal geweest, waarmede kleine mensen hun zeer ernstige bedoelingen hadden bevorderd ; thans waren met de bedoelingen de mensen verdwenen, maar de ontzaglijke werktuigen waren
daar nog in hun nu zo vreemd-nutteloos geworden geweldigheid
en woeste kracht.
Dit was wel de voornaamste indruk, die wij van onze wandeling
medenamen, doch in het oude slotgedeelte, dat het oorspronkelijke
geweest was, doordrong ons nog iets anders.
De gids toonde daar, in een verwarrende kruising van kil-koele
gangen, waar zijn lantaren een voortschuivende slingerschijn wierp,
een vierkant stenen hol achter een zwaar-houten deur met getralied
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gat. Dat was in die feodale tijden de gevangenis geweest, en aan het
achtereinde, onder zware ijzeren roosters, bevonden zich twee
oublietten, die ook veel later nog wel gediend moesten hebben. Om
de diepte te laten zien, stak de man een krant aan en wierp die vlammend in de zwarte ruimte.
Heel diep ging het niet en de vlam scheen op de donkere grond
te doyen in andere bladderig-verkoolde papieroverblijfsels, bij ontelbare vroegere gelegenheden, ten gerieve der bezoekers daar ingegooid... Het was niet zeer huiveringwekkend... Maar toch: door
die donkere kerker in de pletterende rotszwaarte en, vlakbij, dat
kleine platform naast loodrechte wand, waar de gids zei, dat de veroordeelden werden gehangen, om vervolgens, afgesneden, van die
duizelende hoogte in de stroom te ploffen, dat het water hoog opzwalpte... door dat alles kwam toch wel op de sensatie der reddeloosheid, der hulpeloze nietigheid van de ellendelingen, die eenmaal
de toorn van deze machtigen hadden opgewekt.
Want ieders persoonlijkheid was toen als een gesloten vesting,
waaruit hij geen gemeenschap hield met dat wat buiten hem leefde.
Veel meer dan thans was het dieper zelf voor de naast-levende
een onbekendheid, die hij echter ook niet begeerde te doorgronden, omdat hij er, naar de algemene moraal, niets mee te maken
had.
Wat de mens eigenlijk bewoog, ging niemand aan, alleen wat
hem moest bewegen. Daarnaar werd hij behandeld en gericht en het
zwakke stamelen, dat in doodsangst van zelfonbegrepen, diepere
motieven iets mocht openbaren, kon niemand verstaan. En zo werd
dan in wreed-koude onbegrepenheid gehandeld met het leven alsof
het niet het uitsluitend eigendom van het individu ware, alsof anderen, naastlevende persoonlijkheden daar iets van weten konden.
Het was hem alles, geheel en alles, hun niets en toch namen zij het
om het te vernietigen, terwijl duizend levensgeesten in hem zich
verhieven, die zij niet horen konden. Het grote onrecht, dat in de
schrikbare barheid van deze verblijven vagelijk duidelijkte, was dit,
dat de heersers niet wisten wat zij hun offer aandeden, omdat zij, een
vreemd leven hebbend, ook zelfs niet voor een klein deel in 't gevoel
van de veroordeelde konden meevoelen, noch in zijn gedachten
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meedenken. En het zwak beseffen van het hier geledene in die verre
tijden greep ons thans nog benauwend in de keel...
Het was al avondlijk in de zoele lucht toenwij opnieuw onder het
dicht kastanjeloof, nu verdonkerd en stil, doorgingen naar ons hotel
terug. Het luid verkeer van de middag was ingekrompen, het leven
ebde zachtjes in een rust-van-ontspanning, terwijl boven de daakjes
blauwe rook omhoog kringelde tot de hemelkoepel volwijdeklaarheid. Het bruin der zware vestingmuren versomberde reeds in de
dichtende schemering en alleen het yolk groen van een bergwoud,
de zon tegenover, guldde zacht.
Er stonden mensen aan hun deuren tepraten, toenwij indeblanke
avondschijn de steile straat afkwamen. Zij zwegen bij onze nadering, keken nieuwsgierig na, terwijl kleine honden uitschoten en.
blaften. Koeien, met schommelende tred, werden bij drieen en vieren gedreven naar hun stallen. Zij gingen indolent, bleven staan en
staarden met dromerige blikken of besnuffelden de grond... dan
met schreeuwen en doffe slagen op hun uitstekende botten, dreven
de kleine jongens ze weer voort.
Voor het hotel, in het opene, was het nog licht en aan de deur
stond een groep van logeergasten, pratend met de zware waard, die
daar altijd scheen gestaan to hebben, zo lang wij weg waren geweest,
met zijn handen in de zakken en zijn pijp in de mond.
Maar nu was er ook zijn vrouw, een plompe figuur, met breedgoedig, grofgezicht en verstandig-klare ogen. Haar klinkende stem
vulde de monosyllaben van haar man aan in het praatje, dat gaande
was v66r het souper begon.
Wij bleven mede buiten staan, spraken over de vesting en over
het wijde landgezicht, dat men daarboven had en vroegen toen ook
naar wat ons voortdurend in de gedachten kwam, naar de stad
Sedan en wat zij van die oorlogsdag wisten.
Of ze er van gemerkt hadden! 'Le canon toute la journee,
monsieur! c'etait terrible... et puis les blesses, douze mille blesses,
une file interminable... ici a Bouillon tout ce monde devait etre
loge... et toujours it en venait de nouveaux...'
Wij hadden boven op de vesting al gehoord van die twaalfduizend gewonden, die Bouillon had moeten herbergen... Al de
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kazematten, al de kazernen der forteresse waren er vol van geweest,
terwijl onophoudelijk over de groene bergen, die zware kanondreun ldonk, met martelende gestadigheid.
Terwijl wij in de zuivere avondschijn nog poosden voor de deur,
schenen ons die verhalen van een verre vreemdheid. Het was zo
kalm rondom. De bergen donkerden in gelaten vrede, uit het stadje
brak een zeldzaam gerucht en alleen het water leefde nog en lichtte
schel onder de doorzichtig kristallen koepel, die de hemel was.
De absolute rust van dit uur drong tot ons in en maakte al die
woorden over het verleden tot lege klanken. Enkel een zoete mijmerij ontstond er van, die paste in de avondstemming, en niet hoe
groot en gewichtig dat alles eens geweest was, bepeinsden wij, maar
hoe niets voor het heden-ogenblik en hoe twijfelachtig de dingen
zijn, die toch gebeuren.
Op een der laatste morgens van ons verblijf werden wij wakker
door een knal, die zwaar nadreunde en onze ramen rammelen deed.
Even daarna nog een ontploffmg... en nog een...
In onze halfslaap kwamen onrniddellijk de gedachten aan een
kanonnade, aan Sedan en de veldslag... toen wij ons, nu geheelwakker, herinnerden dat men bezig was tunnels to doen springen aan
de andere kant van de berg, voor een tramspoorweg.
Bij het aankleden, een poos later, volgden nog enige ontploffingen kort na elkaar. Het was telkens een doffe korte knal, breed uitdreunend met zwaar-rustige vibratie. Het was een ogenblik alvervullend en dan viel weer de stilte, waarin wij de volgende knal verwachtten.
En de nerveuze benauwing der geesten op die lang geleden oorlogsdag werd ons zeer duidelijk.
Hoe het moest geweest zijn, toen die doffe dreuning gestadig
aanhield, wat verder af, wat meer gelijk aan verre donder, maar onophoudelijk... met het weten daarachter, dat elke minuut langer
van die starrige klank zoveel dode en verscheurde mensenlijven
meer beduidde en dichter tot de uitslag bracht. Want allen hadden
natuurlijk hun sympathieen, de meesten voor Frankrijk, enkelen
voor Duitsland. En de verre donder rommelde steeds voort, en men
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kon niet weten of het Franse of Duitse kanonnen waren, die het
zwaarst spraken... Niets dan die doffe dreuning de ganse dag lang,
die 't al doordrong en niet to ontvluchtenwas voor de overprikkelde
zenuwen.
Toen later, op de middag, begon het zwijgend, eindeloos defile
der gewonden, een traagschrijdende stoet neer in het stifle dal, en
altijd, als een achtergrond van geluid, die doffe kanonnendonder in
de verse...
Op die dag moet het de geesten wel geschenen hebben of de tijdgang barsten ging, alsof der dingen regelmatige loop in razende
vaart naar een eindpunt joeg en er geen morgen komen zou.
Maar de volgende morgen was er weer stilte in de lucht. lk denk
dat het grijs weer was en regende en die menigte bloedend verminkte gewonden was wel het meest re8e en het langst nablijvende
uit die Oordeelsdag, toen toch zo duidelijk de tekenen gesproken
hadden.
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OP STRAAT

De jongens speelden.
Als het hard gekwetter van een schaar grote vogels rumoerde hun
geschreeuw door de stille avond-straat, waar het late licht kwijnde.
Er waren er zeven, even oud zowat, met sporthemden en buisjes en
korte broeken, maar een slungelig-lange was veertien en droeg al
een lange broek... die hem te kort was... Zij waren burgermanskinderen, echte straatkinderen, met blonde groezelig-bleke gezichten, stompig-brutaal of miezerig-zwak en knokige vuile handen uit
de korte mouwen.
Al uren lang hadden zij samen omgezworven, stoeiend, vechtend, tegen elkaar opkrijsend; samengeklit, als er een wat te zien
had: een postzegel, een stukje rood glas in zijnkleinegroezel-zwarte
vingers; gehunkerd voor winkelramen in de buurt, waar ze 't
schone glas met hun adems smoezelden; woest rennend elkaar gejaagd met gehoekte elbogen en de hielen in de lucht.
En nu waren ze vermoeid en verveeld, alleen samenblijvend uit
traagheid, lusteloos slierend van het ene trottoir over naar het andere, straat in, straat uit, waar hun hang naar afleiding hen trok,
prikkelbaar en wreed voor elkander en al wat hun nakwam en klein
of ongewoon was.
`He jonges, lawe 's blindemannetje spelen!' riep ineens de lange,
terwijl ze doelloos drentelden op de hock van een straat.
lasses, nei!' lees, ja!"Goddome ja!"Boa, blindemannetje, wat
hei je nou in jesisnaam an blindemannetje!'
`Toe maar !"V'ruit maar!"Maen goed!' riepen de stemmen
dooreen.
`Ik verdom 't, ik doen niet mee,' ldonk een enkel-stem na.
`Och, toe nou, verdomme! Slome Dries! Hij 's bang voor se
moeder! toe nou, wees nou nie so scheiterig!...'
`Nai, ik verdom 't nou... ik mot noa huts toe.'
`Hoar hat nou: hij mot noa huts toe... ach jonge, en je moeder is
nog geen eens thuis!... jassis, blaef nou hier...'
`Och, li'me toch me logen gang gaon!... ik doen 't niet, seg ik...
nou atjuus, jullie, spec-el plesierig...'
`Ach verrek !... lamstrial... mispunt!...'
Ze riepen 't hem na, terwijl hij opzettelijk langzaam, met trei135

terig-wiegende pasjes van hen afging, onverschillig rechts en links
kijkend, handen in de zakken.
`Och jonges, la't 'm gaon ! die beroerling !...' riep weer de lange,
maar er was toch een aarzeling, een weer-in-zinken van de opgewekte lust bij de groep. Alleen de tegenzin om al naar huis te gaan,
op de zwoele, vunze bovenkamers, bij de harde wijf-moeders en de
nors-bonkige vaders, hield hen nog bijeen. Ze stonden een ogenblik
te druilen. Toen riep er een: `Nou, verdomme, spele we nou? Wie
zal 'm saen?'
'1k the... ik nie,' krijsten de anderen, en toen: 'Hendriks! Hendriks ! laat Hendriks 'm zijn.'
Een min joggie met nuchter-kaal geschoren, blond koppie
schreeuwde tegen, de gevouwen, half-vuile zakdoek afwerend, die
een andere jongen hem voor wou binden.
Maar die, een bol-bleke met brutale stompneus en blauw omwalde ogen, drong toe; de lange schreeuwde: 'Korn Hendriksie,
kom jonge,' en de anderen duwden plagerig rondom op, zodat de
kleine zich eindelijk, onwillig met een kwaad gezicht, liet binden.
Hij werd daarop vlug bij de schouders rondgedraaid en stond
even wankelend met tastend-gespreide vingers, terwijl de jongens
nu als een schaar mussen schreeuwend uit elkaar stoven. Maar zij
liepen terug en dansten voor hem heen, grimassend achter hem
langs, sclueeuw-joelend in een kring rondom hem. Een gaf °peens
een harde stoot in zijn rug. 'Nee, da's gemeen, da's gemeen!' riep
hij, maar zij bedrongen hem hoe langer hoe enger, krijsten en gierden door elkaar.
En eindelijkwierpen zij de slappe bleke tegenhem aan,wiens zakdoek zijn ogen bedekte, en toen rukte hij woedend de doek omlaag,
wendend en met elbogen stompend links en rechts tegen hun
treiterig bestoken, al maar schreeuwend: 'Ik doen 't niet! ik doen
't the weer, poor !... ik schai d'r uit.'
Zijn ogen bleek-blauw, keken angstig-boos uit het gerode apesnoetje, terwijl zijn rood-vuile vingertjes zenuwig plukten in de
zakdoekknoop achter aan zijn hals.
Maar ook de bleke was nijdig geworden, krijste mee in het
schreeuwgekwetter dat onophoudelijk hing om de beweeglijke
136

groep. Hij wou 66k niet meer, hij wou zijn zakdoek terug, en dicht
op de kleine gedrongen, plukten zijn vingers mee in de knoop.
`Gee 'm bier, goddome ! gee me zaddoek op !... maak dan 16s,
maak 16s, maak 16s tan !... 1k mot me zaddoek hebbe...'
Maar dat ging zo gemakkelijk niet, de knoop was te stijftoegetrokken, en de anderen, uitgelaten door dit nieuw plaagspelletje,
zorgden wel dat de kleine niet stilstond. Dansend sprongen ze om
hem rond, met pretlichtende ogen en wijde schreeuwmonden en
telkens kwam er een dichtbij en joepte een snelle ruk aan de zakdock, tussen de woest molenwiekende armen van de huilerig boze
jongen door. Of de lange slungel sjorde hem aan zijn buis een eind
op zij of naar voren, dat zijn bruine lijf op zijn struikelende benen
met een ruk verzette, en het arme rood-gehavende bolletje naar
achter getrokken werd, vastgehouden door de kneukels van de
bleke, die zijn zakdoek niet losliet en almaar door nijdig rukte aan
de knoop. Met de bruuske schokken van het ventjemee in ongelijke
linkse beweging, volgde het lange lijf van de bleke, die woedend
schreeuwend de kleine tot stilstaan trachtte te dwingen. En telkens
werd deze bijna gekeeld, als weer een jongen aan een arm of een
been hem onder de handen van de lange had weggerukt. Hij trapte
eindelijk van zich of en sloeg metvuistenblindrazendom zichheen...
toen opeens met een schok de knoop losschoot en de witte lap, van
de rode kop of de lange in de hand bled*.
Maar nu begon de kwelling eerst hevig van deze ene door glen.
Zijn eerste beweging was hard weg te lopen, omzwermd door de
tierende hoop. Hij werd gestompt, gestoten, wankelde over de
straat, telkens zich omkerend, struikelend en weer half-rondgedraaid, tot hij razend van woede een van zijn vervolgers achternastoof. Maar de anderen beletten hem die te bereiken, sprongen er
tussen, dansten al gillende tegen hem aan en hij, met zijn huil-rode
kop, voelend zijn keel rauw van het schreeuwen, zijn hals en oren
gloei-schrijnen van de harde dock, werd verbijsterd en wanhopig,
liep weer hardop grienend weg.
En dan begon het spel van vervolgen en opdrijven opnieuw.
Zo telkens met loop en tegenloop naderde de troep de hock der
stille avondstraat, waar de weinige voorbijgangers naar het wrede
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spel nauwelijks omzagen. De plagers raakten vermoeid, zij liepen
niet hard meer, volgden op een korte afstand, altijd nog dooreen
schreeuwend en joelend, hun klein plaagoffer, zonder hem echter
meer aan te raken.
Die, doodmoe, keek hen over de rug huilerig-boos aan, een enkele maal nog woest uitvallend. Maar meest trachtte hij met telkens
enkele dralende stappen de bende langzaam te ontsnappen, als katten wel doen als ze in 't nauw zitten en schuinsweg met sluiptreden,
loer-ogend pogen te ontkomen.
En evenals zij, zette opeens de jongen het op een lopen, met al
zijn laatste krachten, angstig-hijgend omkijkend, met uiterste inspanning de hielen opslaande in de lucht.
Maar de overigen vervolgden hem niet, bleven mat dralen, hem
uitjouwend al meer uit de verte, tot hij de straathoek omsloeg en
verdween.
Toen drentelden zij langzaam, onderling krakelend en zwak
schreeuwende, terug en verliep de troep allengs en hun stemmen
verklonken, terwijl de huizen verwaasden in de dichtende schemering.
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Hij werkte in het bezonde moestuintje, gebukt staande tussen de
forse, donker-groene boonblaren, en zijn bruin verbrande kop
deinde op en neer met het rekken der lange armen.
Tussen de groene lagen van spreidende, trillende blaren verzetten schuivend telkens zijn benen, alsof hij tot zijn kuiten door een
stijfgestold vocht waadde. Onder de felle brand van het zonnelicht
begon zijn kop, met de lange neus en het hoge, benige voorhoofd,
to zweetglimmen, terwijl rusteloos in het ritselende groene zijnhanden omtastten naar de verscholen platte peultjes.
Geplukt wierp hij ze in een blauw bakje, waar ze week kletsend
op de hoop neerkwamen.
Zo werkte hij het veldje af, langzaam-zorgvuldig de struiken betastend met zijn werkhanden, op zijn gezicht de stereotiepe uitdrukking van bezadigde ernst, waarmee hij alles deed.
Soms hief hij even het hoofd op en riep, naluisterend: 'Edo !...
Edo! waar ben je ventje ?...'
Maar als er niet geantwoord werd, schudde hij, nog ernstiger, het
hoofd en ging weer met plukken voort.
Tot hij, aan het eind gekomen, tegen de afsluiting van ijzergaas,
zich heel oprichtte en met de hand op het latwerk geleund, dofernstig oogde over het zandstraatje met de huisjes aan weerszij...
Het was het uur van de middag, waarop alles zongeslagen neerligt, geellicht trillende, vlak en hard. Zijn verbrand saai gezicht van
dood-fatsoenlijk burgerman, spiedde, met de hand boven de ogen,
naar alle zijden.
`Edo! Edo!' riep hij weer, met een klank van kalm-welwillend
vaderlijke autoriteit.
En toen zich omkerend, knorriger en haastiger : `teen, ga toch
's kijken waar de jongen is...'
En uit de open deur van het snikhete keukentje kwam een sluike
vrouw, groezelig in vuilwitte morgenjapon, porseleinig-blauw bebloemd.
De kleine, neutraal-grijze ogen in 't spitsige schamele gezicht,
blakend van hitte, knipperden tegen het licht.
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`Ach, is-ti nou weer weg !...' zei ze moedeloos met een doffe, binnensmondse stemmeklank... `D'r is toch geen huis mee te houen op
zo'n manier...'
ja, as je-n ook is niet na' m kijkt. Hij is een jongen, hij wil kattekwaad uitvoeren. Dat spreekt.'
Nou, ldjk jij dan ook 's een beetje uit, ik ben hier midden in me
werk.'
`Ik heb me handen vol... dat weet je wel, en dan ook: een moeder
mot op d'r kind passen, da's moederswerk.'
ja, jij heb goed praten...' mompelde ze, het hekje uitgaande, dat
achter haar nadrukkelijk dichtklapte. En met de linkerhand haar
slappe japon saamnemend, stapte zij, het bovenlijf moe-wiegend,
op de mulle zwarte grond naar de voorkant van 't huisje.
Dat stond, met de zijkant op de ene hoek van het straatje, als aan
de spits van een gelid grijze werkmanshuisjes, alle door een bleekveldje omgeven. Maar het lage bakstenen geveltje van him huis zag
uit, over een leeg straatje, op het vrije veld: een langzaam naar
rechts opglooiende vlakte van bouwland, door een verre rand van
donker geboomte gesloten.
Daarheen kwam zij nu, gedrukt-ontevreden ziende en met een
zorgtrek om de grote dungelipte mond.
`Edo!... Edo!... Edo, waar ben je?' riep zij over het wijde aardappelland heen, dat uitlag, kleurloos van hittebrand, tot waar een
jonggeplante laan van bezemachtige boompjes door de wij de bouwvlakte schreed. Die boompjes stonden nu stoffig en grauw tegen de
blauw-grijs blakende hemel op.
VO6r het aardappelveld schel-lichtte met zijn kleine kantige keien
het straatje, verlaten naar beide zijden. De leidaken der villa's links,
waar het keiwegje op de grote straat mondde, schitterden zilvergrauw. Rook steeg moede er boven uit... En alles trilde van hitte:
in de verlaten tuintjes der huisjes op gelijke lijn met het hunne, waar
geraniums en goudsbloemen fel kleurden; over het suf-groen aardappelveld; over de verre gele korenvelden, achter de jonge laanplanting zichtbaar.
De vrouw alleen, bleek-armoedig figuurtje, bewoog klein in de
lichtlaaiing, aarzelig lopend, telkens staande om te spieden in de
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tuintjes of in een volgend zijlaantje, parallel met dat waaraan hun
huisje lag.
Zij zag de jongen nergens en een kriebel van ongeduld steeg in
haar, versmeltend in een gevoel van moedeloosheid en benauwing
wel om te huilen.
`Edo !... beroerde jongen! waar zit je nou toch weer...'
Zij moest naar haar pot zien: de bonen stonden op.
...Dat Thijs nou toch ook niet 's naar zo'n jongen keek, alles
kwam ook maar op haar an!...
0... daar zag ze zijn kruiwagentje, geel uit 't aardappelgroen opstaan. Nu zou de jongen zelfook wel in de buurt zijn...
En zij zag hem zitten: wit hoopje in 't lichte, op de greppelrand,
half in de grote aardappels verscholen. Zijn handjes woelden in 't
grijze stofzand onder de struiken en zijn rode gezichtje zag onder de
blauwe baret tevreden toe, ogen neer, witte tandjes blinkend in
't halfopen mondje.
Zo wreed-vergenoegd zag hij er altijd uit als hij kwaad deed.
Twee vuile arbeiderskinderen met begroezelde gezichten stonden
zwijg-suffend op hem beer te zien... Ach god... ach god... daarhad-i
zich zeker weer smerig gemaakt!...
`Edo !... Edo dan!'
Het rode bakkesje wendde even naar haar om met een uitdrukking van schrik, maar hij zei niets.
Zij sjorde hem overend.
`Smerige jongen, da' je toch bent!... Kijk nou die handen 's... en
die jurk... pas schoon vanochtend an!... Kom, goof neer dat vuile
goed, smeerpoes! Kan je dan nooit 's je netjes houen... Kom, mee...
je mag niet weglopen van pa, dat weet je wel...'
Zij trok hem aan 't handje mee, de kruiwagen voor zich uitstuwend. Hij, bedeesd, strompelde mee, nog altijd sprakeloos. Maar
midden op het bezonde straatje, begon hij te schreeuwen, kwaadaardig stampvoetend en zich eindelijk latende slepen.
`Mamma nee !... Mamma nee!'
`Edo... wil je nou 's zoet meelopen! Edo... Pas op dat pa 't niet
ziet... poor!... hoor je niet, Edo... nare jongen!... Nou, wees dan
stil, wees dan maar stil...'
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Zij had, inspanning op haar blakend gezicht, het zware kind opgetild, maar hij huilde uit met wijdopen mond, trappelde heftig
met de benen en duwde met twee handen haar af.
`Nou, wees dan maar stil... hou je dan maar stil,... dan krijg je een
balletje... dan krijgt Edo een lekker balletje, as-ti zoet is... Dan
moet-i ook heel gauw zoet meelopen...'
Toen zij hem neerzette, liep hij, weer getroost, zijn gezichtje nog
groezelig betraand, met kleine stapjes mee, het zijstraatje in naar de
felbeschenen keuken.
`0, wat ziet-ie d'r weer uit!' riep de man achter in 't moestuintje,
boven de bonen zijn zweetgezicht heffend.
"ja, ik kan 'm weer gaan afboenen...' gaf zij terug, en tegen 't
kind: 'Korn dan hier, Edo... dan krijg je eerst een balletje...'
V66r hem ging zehetdonker-gehouden, zwaar-zwoelekeukentje
in, hij, voorzichtig-hoog stappend over de drempels, eerst bij 't
hekje, toen bij de deur, haar na.
Zij kreeg uit de voor-kast het trommeltje en hij zag er naar op
met begerige ogen, de handjes samenklappend.
Wat zeg je nou? Dank je, moe...'
`Da...ank,' zei hij vleierig-gerekt, handjes uitgestoken naar 't rode
balletje.
`En nou gauw je gezicht onder de pomp...'t balletje in je mond
steken, d'r niet mee knoeien, hoor !... Och kind, wees nou toch 's
even stil...'
Bij de kraan, in het donker, smoorhete vertrekje, terwijl voor het
open deurgat de dag lichtlaaiend stond, sponsde zij zijn weerstrevend bakkesje af met snelle, krachtige vegen. Toen zijn handjes, die
zij een voor een vlak-open hield...
`Zie zo... en ga nou maar naar buiten in 't gangetje spelen... maar
nou niet meer weglopen hoor!... Hier... hier is je kruiwagen...
Schep ook hebben? Goed... dan zal mamma de schep ook krijgen...
En nou zoet spelen, hoor... Da 'k eindelijk eens rust van je heb...'
De schop omslachtig gebruikend als een hoge, zware staf, stapte
de dikke jongen met besliste, kleine passen de keuken uit, 't helle
buiten in...
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II
Edo, het kleine ventje, dribbelde aan over de zwarte grond van het
zijlaantje, tussen de lage huisjes.
Hij ging met vlugge, stijve stapjes, waarbij telkens even zijn stevig-gevleesd lijfje trilde: een wit-rood kleurvlekje tegen 't grijs en
groen en de zwarte grond. Zo stapte hij, wat sjokkend, handjes op
de rug, buikje vooruit, hoofdje hangend in nadenken. En welberaden roerden zich in wisselpasjes de bruin-omklede mollige been tj es,
het rond, vlasharig bolletje met plat neusje en uitstekend snoekebekje op de borst, ogen neer. Tot hij, uit het laantje gekomen op de
keienstraat, donkerblauwe oogjes onder witblonde wenkbrauw opsloeg en een ander kind zag, onnozel treuzelend op kromme beentjes, wijd-ogend uit veil begroezeld gezichtje, met een vingertje in
de mond, onder kapotte strohoed uit.
Edo stond even stil. Zijn snuitje glunderde op bij dit ontwaren.
Zijn ogen knepen klein, witte tandjes lache-blonken tussen de rode
lippen, wijd open getrokken in stille blijheid.
`Kintjie !' zei hij met een diepe stem van verrukking en resoluut
marcheerde hij op 't kind af, dat hem uit ronde ogen bot bleef aanstaren.
`0-och... kintjie !' brabbelde hij nog eens en stilstaande, het hoofd
voor-uit, keek hij met glundere blijheid het diep in de ogen. Dan,
opeens, greep zijn hand het vuile kindhandje en trok het mee.
`Mee !...' zei hij, en het kind het zich leiden.
Zo trokken ze-handje in handje, op wankelvoetjes, de lijfjes ongelijk hortend-langs de afgerasterde tuintjes en bleekvelden, waar
de armoedig-verldeurde goudsbloemen stijfstonden voor het
gloeiend. zonnegezicht. Edo's bol gezichtje was voortdurend naar
het vuile kindje gewend, het met de ogen strelend in verrukte tederheid als iets zeldzaam-moois. Zij wankelden met ongelijk stappende
beentjes verder, zeer behoedzaam als bij een lastig werk...
Maar even hoger reikend dan het groen aardappelveld naast hen,
waren zij-vooral Edo met zijn rood dekselmutsje-twee kleurdingies op het grijzig straatje onder de schelwitlichte, onrustige wolkenlucht, die van de einder opstapelde.
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Tot opeens twee bonte katjes, vliegensvlug ravottend op een
veldje, hun aandachtig oogkijken trokken en zij onbewust ophielden te lopen.
Met starre opmerkzaamheid keken ze naar de telkens verschietende diertjes, die met wiebelende achterlijfjes op sprong lagen, hun
kopjes vol kinderernst op het doel gericht,... dan toeschoten, aarzelden en met luchtige, dwaas-schuinse sprong weer athielden.
De twee kleine mensjes keken toe, het boerenkindje weer in zijn
staren verzonken.
Maar Edo ging met uitgespreide handjes naar het draadhek.
`Och... takkie, takkie...' stamelde hij, weer met diezelfde tederheid als hij eerst voor 't kind had getoond...
`Mamma... takkie... ebben...'
Doch de katjes, verschrikt door zijn plotselinge beweging, verschoten ineens naar het huisje toe, bleven daar wantrouwig kijken,
zover mogelijk van het ijzerdraad af.
Toen keerde Edo zich af, en ineens het ldndweermerkende, ging
hij er naar toe met uitgestoken grijphandjes, zijnblondbolletje terzij
geneigd van tederheid.
`Kintjie...' zei hij weer, maar nu met een vleiende intonatie, als
van een moeder, die liefspreekt tot haar kind.
Hij deed nu zijn arm om de nek van het groezelig wurm en trok
het liefkozend naar zich toe. Doch in het witte tandjesglimmen uit
het wijdgesperde mondje, in de geknepen tinteloogjes, en de bollende rasperig-rode wangetjes was nu ook iets van wreedheid en
kwelzucht.
Nog eens en nog eens trok hij het willoze hoofdje tot zich, al
sneller en ruwer openend en sluitend zijn hoekende arm, als een
tang... Het werd een spelletje en altijd-door keek hij het kind met
die uitdrukking van wrede blijheid aan.
Tot dit, gepijnigd en verschrikt, al groter ogen opende en plotseling zijn kop uit de benauwing losrukkend, heftig-uit te krijten
begon, toen, als een kip in flood, benen maakte naar het huisje,
waar de moeder woonde.
Edo keek hem na, beduusd.
`Kwaje rakkert ! mot jij dat kindje slaan !... Kom jij maar bij moe146

der, hoor...' klonk een scherpe vrouwenstem uit het huisje, waarvan
de deur half open stond.
Toen trok Edo's rodend gezichtje zeer bedenkelijk. Het zakte
over de borst van verlegenheid en zonder opzien, beende hij met
haastig-stijve stapjes op zijn huis toe.
Maar de moeder van het dorpskind, een kwaad-magere vrouw,
slonzig, met benig-bruine kop, was wijdstappend buiten getreden
en had het grienend wicht opgenomen.
`Korn jij maar bier, liefie...' suste ze. `Wat het dat kleine ongeluk
je gedaan? Geslagen? Wacht 's even, jou...'
En zij, het ijzerdraadhekje openrukkend, met dreigende stappen Edo na, die nu snel heen-waggelde, al gillende: 'Mamma!
mamma!... mamma!...'
In de keukendeur van het huis, aan de andere kant van het dwarsstraatje, verscheen de sluike jonge vrouw met het schamele, blonde
hoofd, waarin het gezicht bleek-moe tekende.
`Wat is 't nou?...' kwam ze verwonderd tot het wijf... `Wat wou
je met m'n jongen?'
`Jam hou dan dat kleine kreng bij je!... Wat het-i mijn Riekie te
slaan !...'
`Dat heeft-i niet gedaan, wel Edo ? Heb jij dat kindje geslagen,
Edo ? Wehiee he?' Meld zij aan, trachtend de jongen in de ogen te
zien, die het hail-hoofdje in haar rok duwde.
'Jam dat kan-i nou wel zeggen... maar dat kind huilt toch niet
voor niks... ineens...'
`Korn, dan hoeft mijn jonge 't toch nog niet gedaan te hebben...'
`Jewel... ze waren samen...–nou, as j'em nou maar bij je houdt...
want as 't weer gebeurt...'
`Got, mens, wat bezielt je! 'k Kan toch met dat kind niet op me
schoot blijven zitten voor jouw plezier... En de weg is toch vrij, zou
ik denken!'
`Nou maar, ik zeg je dan: as ti weer an Riekie komt, dan za'k
'm 's even krijgen...'
`Nou en ik verbied je mijn kind an te raken! Wat verbeel jij je
wel? Ik zal me jongen laten lopen waar ik wil...'
Hiermee keerde de jonge vrouw zich waardig af...
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`Ga mee... Edo...' zei ze en sloot de deur achter zich.
Wat verbeel jij je wel, mevrouw !' schreeuwde nu het wijftegen
de dichte deur... `Ga maar an je wastobbe, mevrouw !... Mevrouw
van niks!'
ja, dat wil nog wat te zeggen hebben van ons,' wendde zij zich
aan de buurvrouw van dernaast, die langzaam loerend uit het
gangetje tussen de huisjes naar voren kwam getreden.
`Dat wil de mevrouw spelen en mot zelf d'r eigen hemd wassen...
Maar as dat kreng van 'n jong weer 's an Riekie raakt, dan slaanik 'm vierkant z'n hersens in, al kwamme d'r honderd mevrouwen !... lk het 't al meer gewaar geworden, dat-i de kinderen bier
slaat...'
En nu volgde, met klaterend-harde stem, een verhaal, hoe zij een
paar dagen gelejen Edo die kleine meid van Trees met een dikke lat
op d'r hoofie had zien ranselen.
Achter de keukendeur in het hellichte vertrek stond de jonge
vrouw, bevend en gekrenkt, te luisteren.
`Ellendig yolk!' zei ze verbeten, terwijl tranen in haar ogen welden... ja, je kan 't kind altijd hierbinnen houen!...'
Edo, nog huilerig, stond ongeduldig aan haar rok te trekken:
`mamma !... mamma !...'
Toen knielde zij bij hem neer, snoot het lopende neusje, streek
zijn haren uit het gezicht, veegde met een vuile zakdoek zijn ogen
langs.
`Zorn wees nu maar stil, Edo... ga maar zoet spelen met je paardje...
Je mag de kinderen niet slaan hoor ! Zal je 't niet doen?...'
De jongen dribbelde heen, zijn aandacht al afgeleid.Zij ging weer
bij de rechtbank snijbonen afhalen, de vingers ijverig, 't hoofd oplettend gebogen. Maar nog soms trok het om haar dunne lippen, als
zij de smadelijke woorden van straks in zich na hoorde klinken.

HI
In de druilige ochtend stond de sluike jonge vrouw uit te kijken naar
de nieuwe buren, die gisteren gekomen waren. Scherp tuurde zij
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door het vitrage der keukendeur, haar schamel hoofd met het dunne
toetje blonde haren op in 't wit-lichte. Het profiel van haar lange,
benige gezicht was onbeweeglijk aandachtig. De kin stak spits naar
beneden, de kleine spleetogen loerden half geloken onder het slaapgroezelig gespriet der papillottenharen op haar laag-bollend voorhoofd. De halfvuile nachtjapon stond in rechte, stille plooien, haar
arm met de werkvingers steunde aan de deurpost.
En rondom haar bleekte het keukentje in de stille vroegmorgenschijn met hier en daar een suffige glim op blikken vormpjes en de
rand van een petroleumstel.
Maar boven, zeer gehorig, kraakte telkens de zoldering onder
doffe stappen, als van iemand, die zwaar op kousen liep en bromde
een grove mannenstem vermanend. Daartegen telkens schelle kreetjes, juichgeluidjes of stamelende woorden van een hoog kinderstemmetje.
Daar er na een lange pons nog Been leven te ontwaren was aan de
overkant, in 't wit gepleisterde keukentje, waar door het blote raam
een verwarring van keukengerei op de rechtbank zichtbaar was,
nosh in het huisje zelf, waar het enige zijraam blind geloken bleef,
keerde de vrouw zich half af, aarzelend, de ogen nog turend.
`Korn Leen! kOm nou,... de jongen wordt zo ongedurig,' ldonk
nu dezelfde grofbrommende mannenstem van boven, niet onvriendelijk, maar vaderlijk-berispend.
`Ach ja,...' riep zij half binnensmonds ongeduldig terug, want zij
meende juist in de holle keukenruimte een gedaante te zien voorbijgaan, een even-geziene vrouwenfiguur in een hemd met warrig
hoofdhaar en blote armen.
God... zou dat mens 's nachts zonder pon in bed leggen... dacht
ze, ...en wat een raar hoofd met haar... la, ik kom...' riep zij op een
ruwe aanmaning naar boven... 'god, ke-je nou dat kind niet even
zoet houen!'
Zware stappen kraakten de trap af en de bromstem klonk nu verder af, van links... Nee— maar 't is omdat ik klaar ben... ik mot an
me werk... ik kan maar niet altijd daarboven blijven.'
Nou, ik ben d'r al...' en zij haastte zich door de open deur der
kleine huiskamer, naar de trap. In de deur naar het gangetje recht
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tegenover slofte toen ook haar man binnen, de schrale vent met de
grote grof-benige kop. Boven schreeuwde de kinderstem met
scherpe driftgrillen.
`Ach!... waarom laat je 'm nou schreeuwen... dan maakt-i zich
weer zo overstuur, en dan kan ik 'm maar weer tot bedaren brengen.
`1k?... nee jij...' verdedigde hij zich, "jij staat bier maar je tijd te
verdoen met door die glazen te loeren en je laat mijn maar met die
jongen optrekken, ik kom ook niet voort zo... ik heb me nog geeneens gewassen en 't is nou al bij zevene...'
Zijn schorrig stemgeluid, waarin de woorden traag-brommend
elkander volgden, gonsde in haar oren, terwijl de traptreden, een
voor een scherp kraakten.
De man was intussen voor de gootsteen gegaan en terwijl zijn
stompe werkvingers het groene pompje op en neer drukten, dat het
aamborstig te kreunen begon, wierp hij haar nog onverschillig-weg
uit zijn half omgewend hoofd, deze woorden na: 'en een moeder
hoort altijd bij d'r kind te zijn...' Toen bukte hij zijn stoppelharige
kop zijwaartsonder de uitgutsende waterstraal, die de pomp telkens
opgaf, met een gorgelend keelgeluid. Hetwater plaste op zijnwang,
op zijn haar en nek af. Met platte hand wreef hij het over zijn ogen,
over neus en voorhoofd, met de andere hand bleef hij pompen.
Toen waste hij ook even met een lik groene zeep zijn handen, hen
glijdend over elkaar tot ze witschuimden en begon zich daarna hard
of to wrijven met de handdoek, die hij naast zich had klaargelegd op
de rechtbank. Ruw schuurde de doek over zijn steenrode hals, over
zijn grote oorlappen die omklepten, op de brede kromme neus, en
het wijkende, benige voorhoofd. Met een paar stevige vegen wreef
hij de druipende grove snorharen droog, haalde nog de doek na
over wangen en hals en toen was hij klaar.
Knarsend draaide de sleutel in 't slot van de keukendeur, die hij
opende, een ogenblik op de drempel stilstaande om naar het overkanthuisje te kijken, zoals zijn vrouw gedaan had. De witte pleistermuur blankte op, de vensters staarden onbewogen.
...Die lui zijn ook niet vroeg bij de hand, dacht hij, gaande met de
grote stappen van zijn lange benen, een paar schreden rechts, waar
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zijn bonen en kooltuintje groende. Over het ijzerdraad-afschutsel
hief hij zich heen met een zware, ongracelijke tilling van zijn grof
lijf en slifte zo tussen de planten voort, zijn voeten onder de grote
groene blaren verborgen. Weldra stond hij, diep gebukt, midden
in het groen, aandachtig reikend hier en daar om de wormen tevangen, die anders zijn koolbladen zouden opvreten...
Zij kleedde onderwiji op hun slaapkamer het kind. In het vertrek,
schraaltjes gemeubeld onder het schuine dak, zat zij met de jongen
op haar schoot bij het wibbelig eenpersoons-wastafeltje. Na zijn
huilbui van straks was Edo heel zoet geworden, heel gezeglijk en
hij zat stil met afhangende blote beentjes op haar knie, terwijl zijn
rond hoofdje met het licht gegolfde blonde haar telkens spilde
onder de fikse sponshalen over zijn gezicht. Schijnbaar oplettend
was zij aan hem bezig, de natte spons hoog uitwringend boven de
kom, maar haar gedachten gingen nog steeds om die nieuwe buren.
Zij hadden gisteren de aankomst en 't uitladen van 't boeltje bespied... Maar een armoedig zootje, zo gezien... En de mensen ook
zo raar daar tussen... ze wist niet recht. Wel een heel fijn blond
vrouwtje, zwakkelijk van gezicht,... toch niet mager, as je d'r zo
zag... En hij, een lange, magere sladood van een vent, heel zwart,
maar toch ook wel met wat fijns van 'n heer over zich, zo'n soortement kantoorheer... zou je zeggen... En kinderen schenen d'r niet te
zijn. Misschien waren 't mensen, die 't vroeger beter gehad hadden... Want voor je plezier kwam je toch niet in zo'n krotje wonen,
as je beter betalen kon... 't Maakte d'r toch nieuwsgierig, wat dat
nou zouen zijn...
...Aileen weer lastig met 't kind, hij was nou zo gewoon daar binnen dat hekkie te lopen... gras uit te trekken in 't voortuintje... Misschien konden ze d'r wel goeie buren an hebben, as ze niet te groots
waren... 't Was te wensen... Je leefde hier toch zo onder 't uitschot
van de samenleving...
Maar de draad van haar denken knapte af. Ze zag de jongen, die
met zijn voile vuistje in het zeepbakje te knijen zat.
`Ach jees, kind, schei toch 's eenmaal ult... laat je nou toch eenmaal 's goed helpen... Schei uit hood of ik wor boos...' gromt haar
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klanldoos-zeurige stem. Hij zette een lip, wou huilen, maar zij
gooide hem nog bijtijds een schoenveter toe, die hij nieuwsgierig
opnam en om zijn vinger te winden begon.
Toen haastte ook zij zich met ldeden, in het bleeklichte vertrek,
met haar gedachten nu geheel bij de dingen, want 't was al bij half
acht en Thijs moest gauw zijn brood hebben voor hij naar z'n werk
ging.

IV
De zomer breidde zich traaglijk uit in winderig-koele dagen. Het
was nu al eind juni en het dorp begon vol te worden van zomergasten. Al meer optrekjes verhuurd, 51 meer gemeubileerde kamers
bezet. En op de wegen, tussen het zonloos waaiige groen op gure
dagen, waren thans vele onbekende gezichten, traagtrekkende wandelaars, burgerheren in toegeknoopte demi's, brede dames in mantels en zwarte omslagdoeken.Die allen, onder 'tbezadigdwandelen,
keken deftig-opmerkzaam om zich heen, wijl hun belangstelling nu
vakantie had en aan de natuur behoorde gewijd te worden. Tot
zelfs op het achteraf-keienstraatje, waaraan de werkmanshuisjes
stonden, waagden zich die zomerloges en vaak, als de sluike jongevrouw met haar nieuwe buur stond te praten in 't zwartbezande
zijlaantje tussen hun huisjes, zagen ze vreemde mensen op 't straatje
stilstaan. Die bleven dan een poos over het ijzerdraadhekje kijken
naar de goudsbloemen met goedmoedige schik, als ware dat tuintje
met die bloemen ook een nederig deel van het buitengenoegen dat
ze gehuurd hadden en beviel het hun wel. De twee vrouwen in 't
zijlaantje zwegen even, bezagen een ogenblik scherp kritiserend die
dames en die mijnheren, en lachten dan stilletjes tot elkaar, als de
vreemden, ongeneerd luid pratend, verder gingen.
Zij waren nu dikwijls samen, de buren van weerzijds het zwarte
laantje. Dat was aangekomen door de jongen, door Edo, die gewoon was in en uit dat erfje te lopen toen het huisje nog leeg stond,
op een morgen bruusk in de keuken kwam binnenvallen, de deur
wijd opengooiend. En uit zijn ronde bol met het brutaal stomp152

neusje keken de blauwe oogjes star-verbaasd daar mensen te vinden... De buurvrouw had hem tot zich geroepen: kom jij maar
binnen, kleine man!... Maar zijn moeder, haastte al van haar keuken
over het straatje : 'Edo, kwaje jongen, dat mag je net doen, dat
weet je wel... lk heb 't je nog zó verbojen!...'
`Achwel nee, mevrouw, 't is nets...' had 't buurvrouwtje geprotesteerd en weer tot hem: `hij mag hier best binnen komen, hoor.
Wees jij maar niet bang, blauwoog... Kom maar hier, dan krijg je
een koekie...'
Zo was de kennis aangeknoopt en de omgang al drukker geworden, door 't elkaar elke dag daar bezig zien in de keuken aan de overkant, of drentelend in 't voortuintje, en ook omdat de kleine jongen, nieuwsgierig en belust op koekjes, telkens weer aankwam,
eerst treuzelend aan de deur met neergeslagen ogen, dan binnen
brutaal rondblikkend, beweeglijk druk stamelend, alles beroerend
met zijn wrede grijphandjes.
En zijn moeder hem telkens quasi-terughalen... Zij vond het fijnblonde buurvrouwtje al aantrekkelijker, als een wezentje veel precieuzer dan zijzelf, met iets kinderlijk fris en openhartigs. Maar
vooral was 't heerlijk, dat 't vrouwtje zo met haar jongen ophad. Ze
merkte net even goed als z'n moeder zelf al zijn grappige maniertjes
en vond ze lief. Ja, somswees ze haar op ldeinigheden, aardige stemhaaltjes, als hij iets wou, listige gewoonte tj es van 'm, die zij, als
moeder, nog niet eens gemerkt had.
Dat gaf haar een warm gevoel van dankbaarheid en zij had 't
buurvrouwtje er liever om. Nu kon ze ook vrij over d'r jongen
praten, zonder vrees dat ze vervelen zou, eindeloos vertellen hoe'n
rakker 't was, wat-i de kinderen in de buurt wel dee, aldie armoedskinderen, die hij tiranniseerde. En hoe lekker-i was, als-i pas uit z'n
slaap kwam, en hoe nodig, al zag-i d'r ook nog zo stevig uit, hem
Oink te laten eten. Ook klaagde ze dat z'n vader helemaal geen slag
had met 'm om te gaan. Soms veel te hard en dan weer alles maar
toegeven...
Dan weer kon ze eindeloos uitweiden, hoe ze 'm dacht te kleden,
als ze weer 's geld overhad, dat ze uitzuinigde op d'r huishouen...
Maar d'r kon zo weinig af...
153

In de eerste dagen van de kennismaking had ze openhartig van
zich en d'r man verteld, wie ze waren en hoe ze leefden. Zij zaten
toen in 't voorkamertje van de buurvrouw, heel knus samen op de
canape. De dag was buiten grauw-waaiig, het groen hard en glansloos. Maar zij vond zich daar binnen wat gezellig-besloten zitten in
dat kleine hokje, met 't nieuwe Axminster-tapijtje en de wijnrood
trijpen meubeltjes. Toen was uit dat samenzijn haar vertrouwelijkheid ontstaan en, hoewel ze eigenlijk aan haar pot moest, was ze
maar blijven zitten, aldoor vertellend.
D'r man heette Lamme, akelige naam, zo ordinair, hij was eerst
op 't kantoor geweest bij Van der Sijde in Amsterdam, dat wist mevrouw misschien wel. Maar toen in die tijd van de grote bloei in de
diamanten, had-i zich laten verleien z'n betrekking d'r an te geven
en 't vak te gaan leren. En toen was-i diamantslijper geworden,...
maar nou had-i zoveel spijt as haren op z'n hoofd. Want 't was een
beroerd vak. Je verdiende een schijntje en je was niks gezien... 't Vet
was daar helemaal van de ketel... Hij werkte nou altijd maar voor
een patroon, dezelfde die 'm overgehaald had in 't vak te gaan. Dat
was dan zogenaamd een vrind, maar as-i 'm pesten kon en 'm laten
voelen dat-i nou van hem afhankelijk was, dan liet-i 't niet... En
was 't niet hij, dan was 't zijn vrouw: dat ijdele, malle wijf, altijd
stijf in 't zij... Mevrouw had 'r wel gezien. Verleje zondag waren ze
effen over geweest. Ze kwam vroeger wat dikwijls, telkens in een
ander kostuum om hair te pesten... En dan was ze poes-lief tegen
Thijs, tegen hair man... Thijs v6Or Thijs na!... Ja, ze koketteerde
nog, al was ze over de veertig !... En altijd hoesten en zich beklagen... ze het borsttering ziet u ?... Maar d'r man geeft t'r niks om...
'k Geloof dat-i maar wat graag wou dat ze dood was... En dan d'r
dochtertje, een nest van elf jaar, dat kreeg elke dag meer pretensie
of d'r moe 'n hertogin of 'n prinses was !... Maar je most die mensen
wel verdragen... 't Waren je broodgevers niewaar? Zij waren tom
later hier kome wonen. Dat was beter voor Thijs, die geen sterke
borst had... ook al door z'n vak gekomen.
't Ergste was nog dat je in dat lamme vak niet eens altijd je brood
had... Nou hield 't werk deze week weer op, en je wist toch maar
niet wanneer 't weer beginnen zou... Ze hadden nu wel wit op de
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spaarbank, een paar honderd gulden... maar als 't zo doorging, en
de tijen nog ellendiger werden...
Zo had zij haar hart gelucht aan de buurvrouw, die sympathiekaandachtig toeluisterde en 't had haar bepaald goed gedaan.
Tot d'r man, van zijn werk afgelopen, haar had moeten roepen...
`Leen, Lena, waar zit je toch? Kijk toch is, waar je jongen weer
zit... ik hoor 'm schreeuwen achter, maar ik zie 'm nergens...'
Toen was ze schuldbewust weggehaast het zwarte laantje op, roepend en in de handen ldappend. Maar een prettig-voldaan gevoel
van de gezellige middag gloeide in haar na.

V
Van de canape in de mooie kamer, waar hij had liggen slapen, stond
Lamme geeuwend en armrekkend op.
Goeie god! wat was zo'n dag naar, as je niks te doen had !... je
kreeg 'm niet om!...
Staande voor de smalle glasdeuren, die op het tuintje openden,
keek hij verveeld uit in 't regenland. Alles nat en grauw... En dat
duurde nou al zo van de vroege ochend... zo'n lamme, suffe regen,
en als 't even wat minderde, begon het te waaien... Jees wat zag die
boel d'r uit!...
Op 't beslijkte keiwegje kringde het in ontelbare plassen en over
het donker glimgroene aardappelland stonden de laanboompjes
bijna zwart en huiverig-waaiend tegen het vooslichtend wolkengrijs. Lamme rilde van al 't kille vocht, dat daar buiten dreef. In het
bloemtuintje, waar het cirkelpad om 't middenperkje zowaar blank
stond, leek wel alle groen te verrotten op de zwarte grond. De
grote goudsbloemen treurden zwaar naar beneden en al dat klein
goed van floxen en portulakken lag tegen de grond geregend, als
een warboel over mekaar, terwijl van de bovenrand van 't ijzerdraadhekje rijtjes grote droppels als heldere regentranen °flophoudelijk saai omlaag leekten. 't Was een naargeestig gezicht! En
dan dat eeuwige getik van die goot de godganse dag Lang !... 't Was
niet uit tehouen voor een mens, 't bracht iemand aan 't prakkizeren
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en dat was al niet vrolijk, na zo'n tien dagen zonder werk... Je teerde
al maar in en 't end was nog niet te voorzien... Dat beroerde yak...
Zo denkend slofte Lamme door de kamer, om zowat half werktuiglijk op de klok te gaan zien. En de trekken van zijn schamele
kop stonden zorgelijk gegroefd. Hij leek heel oud zo, met die
druipsnor en ongeschorenwangen onderflauwendeogen in 't treurlicht van dit suf stille kamertje, waar de meubelen onwoonlijk en
ongezellig bijeen stonden of ze zo pas uit het verkoophuis-op-afbetaling daar waren neergezet.
In het kleine middenvertrek, hun woonkamer, waarvan hij nu
de deur opende, driftte de scherpe tik van het wekkertje hem toe in
de soezige middagrust. Vier uur, zag Lamme op 't bleekwitte
wijzerplaatje. 't Zag er bier uit of er in lang niemand geweest was.
Waar of Leen toch weer zat?... Hij hoorde ook niks in de keuken,
waarvan de deur aanstond. Hij had trek in een borrel. Dat zou 'm
wat opkikkeren... en 't was ook weer wat om mee bezig te zijn...
Maar waar was die Leen dan toch?... En de jongen hoorde-i ook
nergens...
leen, Leen, ben je daar?' verhief hij zijn stem met verveeldbrommig geluid.
Maar er kwam geen antwoord. Aileen het wekkertikkertje bleef
duidelijk hoorbaar, en nu ook uit de keuken het gepet van een
waterdroppel in de gootsteen, een dromig geluidje in grote stilte...
Jees! nou zat ze zeker weer aan de overkant, dat mens bracht nou
tegenwoordig d'r halve dag door bij die mevrouw Aveghem...
Wat dee ze daar toch! Niks as babbelen en klessen en bier bleef de
boel maar leggen, en dan de jongen, die tegenwoordig ook maar
rondschooierde zonder dat 'r iemand op 'm lette.
Lamme voelde de nijdigheid in zijn hoofd kriewelen, bier staande
in de doffe binnenhuisrust, onzeker wachtend, niet wetend wat te
beginnen in de holle leegte van die kamertjes...
Hij zou d'r 's even een standje maken, as ze terugkwam !wrevelde
het in hem. Kwam dat te pas voor een huisvrouw om d'r zo maar
uit te lopen en de boel de boel te laten! En om half vijf most er gegeten worden, hij wou d'r wel om wedden dat 'r nog niks opstond.
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Lamme deed de deur van de kamer open, en keek rond in 't
ruime vierkante vertrek, waar hetzelfde glazen-witte licht over de
dingen druilde in de hone stilte.
Jawel, zie je! daar had je de bak met bonen nog, afgehaald en
wel... Maar de petroleumstellen stonden nog net zo dood en zwart.
En die bonen mosten toch al lang opstaan, als je ze lekker wou hebben.
Hij deed nog een paar stappen naar binnen, om op te letten wat
'r eigenlijk voor 't eten gedaan was... 0 zo! aardappels had ze toch
al geschild, zag-i... die stonden in een blauwe pan in de gootsteen...
Ze zagen mooi blank... 't Was toch wel een goed soort van dat
boertje, dat had-i toch maar dfilijk goed gezien. Leen vond ze te
kruimig, maar wat ha-je nou aan zo'n glazige, gladde aardappel.
Maar ondertussen bleef die Leen maar weg en 't was al over vieren. Hij zou d'r 's niet gaan roepen, het zou 'm nou 's benieuwen
wanner ze terugkwam...
Lamme bleef dus maar wachten in de suffe rust, waar uit de kamer naast-aan het wekkertje jachtte met een ondergronds geluidje,
rusteloos als een doodtikkertje. Hij luisterde vaag, zijn lange lijf gesteund aan de rechtbank, de benige vingers klemmend over de
rand. En uit het pluizig-grauwe sporthemd van goedkoop flanel de
magere hals, waarin de strot scherp uitstak.
Het benig-dorre, lange hoofd was op de borst geknikt inpeinzing
in een warrig denken over zijn staat en de benauwde toekomst, dat
hem vol maakte met bekommering, tot de wrevel uit zijn hoofd
verdwenen was en zijn grief hem nu redeloos scheen.
Wat kwam 't er ook op an, of ze niet op tijd aten, hij had toch
niks te doen, hij had immers gedwongen vakantie! Ze zouen nog
beter doen as ze helemaal niet aten, hun maag maar toebonden, tot
'r weer 's werk kwam... Hij most vanavond toch nog maar 's na
Pronck toe, of t'r nog niks op zicht was... Als je maar 'n kans had,
maar 'n uitzicht op iets, al duurde 't dan ook nog wat... Maar vim
Daar opeens brak gerucht uit in 't huisje aan de overkant, druk
gelach en kindergeschreeuw.
Lamme wendde zijn flauwe ogen door 't raam daarheen en hij
zag hoe er de keukendeur naar binnen week en zijn vrouw in de
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opening kwam, het gezicht afgewend. Zij sprak drok naar binnen,
trilschokkend haar hoofd, terwijl het bovenlijf, groot in de losplooiende witte blouse, telkens onwillig overboog onder het sjorrend rukken van de jongen, die zij blijkbaar aan de hand hield. Hij
wilde zeker niet mee, Lamme hoorde telkens zijn scherpe huilkreten...
Tot zij, haar lachend gezicht afkerend, haastig overliep, Edo meetrekkend aan hooggeheven arm, die zich sleuren liet met gekromde
knietjes, in het roodbehuilde gezicht de mond wijd open, woedehuilend...
Midden op het zwart zandlaantje echter stond zij stil, het bleke
gezicht driftrodend nu om die stoute jongen.
En zich overbuigend, hief zij hem met een nijdige ruk op zijn
beentjes, schuddend aan zijn armen, zo hard dat zijn huilrode kop
spilde op zijn nek en hij een ogenblik vervaard het schreeuwen vergat.
En tegelijk, met brutale drifthand onder zijn jurkje, gaf ze hem
een paar klappen op zijn broek.
Opkomend van de rechtbank, was Lamme in enkele stappen bij
de deur en die open rukkend, riep hij, zelf rood van kwaadheid naar
buiten: `Moet je nou dat kind zo slaan! Wat het-i nou gedaan! 't Is
jou schuld alsti niet mee wil... Wat heb je 'm daar ook te wennen,
hij hoorde bier te zijn en jij ook!...'
Edo, van schrik bekomen en halfbegrijpend dat zijn vader hem
verdedigde, begon, terwij1 hij zich achterover gooide, opnieuw fel
uit te gillen, zijn hele rode gezichtje met de brutale wipneus en de
groot open schreeuwmond een woedemasker. Zodat de moeder,
zwijgend, met strakkend gezicht, hem in een resolute greep opbeurde en haastig in huis droeg.
Daar liet ze, hijgend, de spartelende zware jongen op de vloer
zakken. En haar binnensmondse stem gromde op...
'Zorn leg air dan, als je legge wil... he, lam kind! eeuwigdreinen
as-ti zijn zin niet krijgt... Jij mot 'm nodig nog voorspreken ook...
as-ti dat hoort is t'r helemaal geen huis met 'm te houen...'
Maar Edo's geschreeuw bedekte haar woorden en Lamme had
zich al gebogen om het kind op te nemen en te sussen.
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la, zie jij nou maar hoe je 'm weer stil krijgt,' zei ze nog, even
neerziende op haar man, die trachtte de jongen te doen zitten. Maar
hij gooide zich telkens weer achterover, met zijn ronde halfblote
beentjes van zich of trappelend, de zwarte knooplaarzen, klein als
van een pop, op en neer in de hoogte.
En telkens gilde hij weer uit, snerpendhoge schreeuwen, zinkend
tot lange uithuilen, zijn vuistjes in zijn ogen gedrukt, het gezichtje
rood en met tranen begroezeld.
De vrouw was haastig bezig gegaan bij de rechtbank. Pannen
stootten op steen, ijzeren ringen ldetterden, terwijl zij telkens met
haar smal, gelig gezicht even omkeek naar man en kind, half gepijnd, half vermaakt door dat felle schreeuwen,datde oren scheurde
in die kleine ruimte en dat hij ook niet stillen kon.
`Korn, wat is t'r dan, mannetje, wat is t'r dan ?... Hou je dan maar
stil... paatje zal je wel helpen, hoor, huil dan maar niet meer...'
Maar de jongen, door 't dolle heen, rolde zich om en om, trappelend en slaande met vuistjes, het bakkesje rood opzwellend onder
't persend krijsen. Tot ook Lamme, onder die snerpende, in 't hoofd
natrillende kreten, zich niet meer beheerste, en de jongen begon te
schudden.
`Hou nou op!... Wat motte de buren denken... Zal je nou zwijgen!... Zal Edo nou... stil zijn!... kwaje rakker!... Stil zijn, zeg ik...
of ..' En hij pakte, als een spartelend bundeltje, het kind ruw onder
zijn arm en droeg het zo met een paar grote woede-stappen de huiskamer in.
Het liet als een geluidspoor van uitzinnig schreeuwen na en van
uit de kamer hoorde Lena de driftig-snelle klappen, doffend op het
broekje, veel achter elkaar...
En zij naar binnen, de ogen ernstig in 't bezorgd gezicht, de harden uitgestrekt.
`Och god, nee Thijs, sla 'm nou niet zo. 't Schaap is zo zenuwachtig. Hij het zich overstuur geschreeuwd, hij zal wel bedaren, maar
dat kan niet ineens zo... Kom jij maar Her, ventje... Kom maar bij
moeder. Zal moeder je dan een balletje geven?... Maar dan moe-je
stil zijn... dan moe-je eerst stil zijn... sst nou!...'
En het gebalde knuistje grijpend van 't kind, dat nu zachter uit159

huilde in lange snikken, 't gloeiende gezicht gebogen, de gezwollen
ogen steeds wrijvend met het andere handje, trok zij hem mee naar
de kastin de voorkamer... Hij liet zich slepen in struikelpasjes, aldoor
snikkend in lange halen, terwijl Lamme, een beetje hijgend en
schaamachtig omdat hij driftig was geworden, aan 't raam trad,
haar nagrommend : `Da's nou net de manier om 'm totaliter te bederven... met je balletje... 't Zal 'm niks geen kwaad doen asti 's een
pak krijgt... as jij d'r maar niet eeuwig tussen komt...'
In het middenvertrekje, hun huiskamer, al grauwer somberend
in 't late licht van de regendag, hadden zij gegeten. Langs 't enige
lage raam, uitziend op 't zwarte laantje en de suffig bleke roerloze
zijkant van het buurhuisje, stampte zeldzaam de plompe tred van
een huiswaarts-kerende arbeider of dreunde zwaar een hoograderende mestwagen voorbij. Het paard plofte dof op zijn lompe poten, dat de ruiten even rinkelden.
Zij aten zwijgend elkaar tegenover, Lamme zorgelijk en starend,
terwijl zijn kaken hoorbaar maalden in de korte pozen dat het kind
ophield te babbelen met lange vleiende uithalen en schelle kreetjes.
Soms tikte Edo rusteloos met 't vorkje op het bord, vermoeiend
schel en aanhoudend, tot zijn moeder hem verbood, eens, tweedrie-maal.
`Edo, stoute jongen! wil je 't dan laten!' en eindelijk hem 't
vorkje uit zijn knuistje rukte, om 't naast haar eigen bord te leggen.
Dan begon hij schel te schreeuwen uit zijn platneuzig breedmondig bakkesje, dat kwaad-rood opzwellen ging. En om rust te hebben, gafzij hem de vorkdusmaar terug :maardan stil laten liggen!...
Zal Edo dan niet meer d'r mee op 't bord tikken?...
Hij stomp-bevredigd kijkend, griste haastig 't vorkje uit zijn
moeders hand, begon later toch weer te tikken, eerst heel zachtjes,
verholen heenblikkend naar zijn moeder, dan weer even luid als te
voren. Tot met zware autoriteit zijn vaders bromstem verbood.
Dan was 't enige ogenblikken kalm.
Terwijl zij, opstaande, met gekletter van borden afnam, zich naar
de keuken haastte, bleef Lamme nog na-zitten aan de lege tafel,
moedeloos naar de grond peinzend. De paar malen dat Leen nog
terugkwam, eer zij begon vaten te wassen, vond zij hem zo, in de
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kamerdofheid even roerloos, terug. Dat pijnde haar en flauw berouwde haar de eigen lichte stemming. Zij had hem wel iets opbeurends willen zeggen, vond echter niets in haar zelf-onbegrepen
blijheid, die zij koesterde achter de flauwing van haar uitdrukkingloos gezicht. Zij wist wat Lamme hinderde, zij kende even goed hun
drukkende toestand, maar 't deed haar niet aan, gelijk wel vroeger,
en trots het zelfverwijt dat zij als vrouw niet met hem voelde, bleef
levend in haar die ruime vaste stemming, die zij nu al dagen lang
kend.e. Het was dat gevoel van levensvolheid en omgevende warmte,
dat samenhing met 't wonen daar aan de overkant dier bekende en
sympathieke mensen. Het scheen of vroeger iets ontbroken had aan
haar levee, of daar een leegte geweest was. Zij voelde iets kits en
verlatens, als zij aan de tijd terug-dacht dat 't huisje leeg stond. 't
Scheen, dat zij toen wel armelijk bier geleefd had, wel saai en uitzichtloos door de dagen, elke dag dezelfde plichten doende voor
man en kind. Die deed zij nu ook, dock er was een wonderlijke
glanzing over gekomen, alsof er nu altijd iets te hopen en te wachten stond. Zij begreep 't niet, peinsde ook niet zeer het te bevatten,
voelde echter dat zij haar jongen vooral nog liever had, nu dat
vrouwtje aan de overkant al zijn kleine daden mee-bewonderde en
nog allerlei nieuws in hem ontdekte daarenboven.
Op deze druilige regenavond vooral scheen het te zingen in haar.
Zij moest telkens slikken van zenuwige verwachting en haar hart
klopte op, als ze er aan dacht, hoe zij straks samen met mevrouw
Aveghem uit zou gaan am in 't dorp boodschappen te doen. Zij zag
op de wegen het sierlijk slanke figuurtje naast haar in de krachtiglichte stap heffend en dalend, het hoofd zo recht gedragen boven de
donkerewijde pelerine en de diepblauwe ogen blikkend rustig-klaar.
Een vertedering kwam over haar met een gevoel van wijd geluk,
als zij dacht dat zij onder de pelerine de arm zou nemen en zo, vertrouwelijk de hoofden geneigd, naast haar gaan in gelijke tred Tangs
de avond-donkerende dorpswegen.
Onderwijl maakte zij vlug haar vatenboel aan kant. Hoog op
naast de rechtbank, schokte haar bovenlijf mee met de krachtig bewegende rechterarm, die bord na bord met snelle vegen droogde.
En haar hoofd was dromig geneigd boven het mechanisch handen161

gedoe, vertederd-flauw starend en met een glimlachtrek om de
lippen. Die kleine geluiden: het geklik der borden op elkaar, het
donkere stoten tegen de waterbak in de gootsteen, waren de enige
in het huisje, nu Lamme de jongen naar Pronck had meegenomen.
En Lena genoot van die rust, waarin haar halfweemoedige gelukspeinzing op de ritmus van haar gewoonte-doen vrij uit kon gaan.
Soms moest zij even omzien in het waterklare licht, dat de stile
keuken vulde, luisteren naar dat zware zwijgen, zo ongewoon en
vreemdstemmend... Was dat waarlijk niet anders dan anders?
't Scheen of er iets komen zou, blij of treurig, maar zeker grooternstig.
Maar een onrust beving haar om haar treuzelig doen. Als ze niet
voortmaakte, was mevrouw van de overkant al lang klaar v66r zij
mee kon. En ze moest de jongen ook nog in bed leggen. Als Thijs
nou maar niet zo laat terugkwam!
Geheel bij haar doen nu, in een blijde ijver, weerde zij zich vlug
met haar pannen en schalen, vulde daarop haastig een grote teil met
water, liep naar boven om een armvol linnengoed to halen, dat in
de week gezet moest worden voor morgenochtend. Dan zou ze in
de vroegte wassen. En juist was alles gereed en aan kant, zij het huiskamertje ingetreden, waar nog altijd het theelicht opvlamde en
ilauwde temidden der wolkige schemering, toenbuiten aan devoorkant Lammes bromstem en zijn stap hoorbaar werden, samen met
kleine tredjes, krakend over het kiezel.
Lena stak de lamp op en oogknippend kwamen de twee binnen.
Lamme vertelde, zich neerzettend, met weinige moedeloze woorden van wat Pronck gezegd had. In de eerste veertien dagen zeker
nog geen kijk op wit ook... D'r ging hoegenaamd niks om!...
Lena hoorde verstrooid toe, begaan met haar jongen, die wit van
de slaap met knippende ogen over de tafelrand staarde, zonder een
geluid. Hij was blijkbaar doodop na die wandeling.
Nog eerzij de jongen, die telkens knikkebollend sliep op haar schoot,
in bed had, kwam mevrouw Aveghem kloppen. En terwijl Lena
hen beneden hoorde praten–Thijs' grof geluid met stugge hortingen opbrommend–kleedde zij zich in zenuwig-jachtende haast bij
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de waaiende kaarsvlam. Voor het spiegeltje was zij nog vrij lang
bezig met haar hoed en 't grijze pelerientje, haar hoofd opzij, 't
flauwgelend gezichtsbeeld in de kleurloze ogen kijkend, onbewust
allerlei uitdrukkingen beproevend, met kleine tikjes aan haar en
hoed en verschikking der mantelplooien.
Maar een onvrede bleef haar bij : 't was toch maar een erg gewoon gezicht, dat ze had, met lange groeven al over 't voorhoofd
en scherpe trekken langs de mond. 't Stond ouwelijk en d'r kleur
was ook niet fris meer. Kon 't anders met zo'n sjouwleven, dag in
dag uit!
Beneden vond ze 't jonge vrouwtje, blank-blond en kindfris in
haar lange blauwlaken pelerine, nieuwsgierigdekamer rondgaande,
v66r Thijs langs, die, aan de tafel gezeten, breedsprakige inlichtingen gaf. En zijn grofbenig gezicht, in 't lamplicht geheven, draaide
al orerend, langzaam met haar beweging mee, terwijl zij met enkele
woorden telkens antwoordde. Wat een dooie Hannes was-ie toch
eigenlijk, dacht Lena. Zij had anders altijd grote eerbied voor zijn
meerdere kennis en ondervinding. Hij was ook zoveel ouwer. Maar
nu, bij die kinderlijk tere vrouwenkop, zag zij ineens hatelijk-scherp
zijn grove bakkes, als van een ouwe soldaat en vooral zijn duffe
wijzigheid, zijn dorre fatsoenlijk-mans bezadigdheid en ernst. Wat
was hij toch een nare vent eigenlijk!
Wat later wandelden de twee vrouwen door 't waaiig-koele
donker. Rustig-gelijk vorderden zij, arm in arm, op de donkerstile wegen, langs het •hoge, vochtig-droppelend groen van seringen en goudenregens, waartussen telkens de kille vlagen streken.
Maar het regende niet meer, en terwijl zij haar weg richtten naar de
zeldzame lantarens, die tussen lange vakken van geheimzinnig duister de bladeren met een mistige, zwakke goudschijn overstraalden,
zagen zij boven zich het kille wolkengrauw, nauw zichtbaar overgaand in traagschuivende vormloze gevaarten met vlokkige randen...
En in de kilte leunden zij dichter aan elkaar. Lena voelde haar
voeten blij-licht gaan, innerlijk vol van zwellende vertedering, die
haar zwak maakte van geluk en uitbreken moest in vertrouwelijkheid. Een ruimte en rijkheid van leven was om haar, als zij nog
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nimmer ondervonden had, en toen zij sprak, klonk haar droge en
kleurloze stem voller, dieper dan anders. Zij vertelde eerst veel van
Naar jongen, wat die vandaag weer gedaan had, en hoeveel moeite
het kostte hem altijd zindelijk voor de dag te doen komen. Hoeveel
jurken hij veil maakte... Hij kon er elke dag wel twee an... en als 't
wit goed was, was dat nog niet eens genoeg ! En ze kleedde 'm toch
zo graag in 't wit... 't Stond hem zo lekker ! Vond mevrouw ook
niet ?... Maar 't was wel vreselijk besmettelijk voor zo'n kind... En
toen zij merkte dat mevrouw maar weinig antwoordde, werd zij
ineens ongerust, hoe 't haar ging, schaamde zich, al maar zo van
haar jongen gebabbeld te hebben. D'r was toch nets?... Zij had al
gedacht dat mevrouw bleek zag daar straks... en nou zo stil... Was
er iets met haar man of zo?... Of was ze misschien moe?... dan had
ze niet meer uit moeten gaan... Ze dee misschien ook te veel... Ze
moest toch bedenken dat ze hier voor haar gezondheid kwam!...
Als ze ziek werd was 't te laat...
Zo ijverde zij voort in een plotseling-fel gevoelde bezorgdheid
om haar vriendin, die glimlachend afweerde : `Ach wel nee... ik heb
nies. Wat zou ik nou hebben? Dat is maar idee, hoor. Maar ik kan
toch niet praten, als u praat, wel?'
Toen was Lena dan gerustgesteld en terwijl zij nu in de dorpsstraten gingen, waar bier een daar een kleine winkel zwak-gelend
uitstraalde over de plassige weg, zeide ze verder over haar jongen,
wat zij van plan was hem te kopen. Een rood flanellen pakje en een
witte baret met een veer, en dan later nog een blauw manteltje... En
dan had-i ook weer schoenen nodig... Wat dat kind an z'n voetjes
versleet, dat was niet te zeggen... Ze wou hem zo graag geelleren
schoentjes kopen, ze had zulke lekkere in de Oranjestraat gezien...
`En wat koopt u nou voor ti voor de zomer ?' vroeg mevrouw
Aveghem plotseling. Lena keek haar even aan, verbaasd.
`voor mijn?... lk heb nog niks nodig...'
`Een zomermantel zou u toch best kunnen gebruiken... en een
ander hoedje toch eigenlijk ook...'
`Och... 't gaat nog wel... en ziet u: de tijen zijn d'r niet na, as
Lamme eerst weer 's werk heeft... 't is nou Been tijd voor nieuw te
kopen.'
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`En voor de jongen dan?...'
"ja, dat kind!... dat kan je toch maar niet zo laten lopen... dat gaat
niet... wat zouen de mensen ook zeggen... maar ik wil ook alles niet
ineens... en dan, kindergoed is zo goedkoop tegenwoordig...'
`Dus voor u zelfniks... alles maar voor die jongen...'
`Da's toch ook 't enige wat je dan nog heb,' antwoordde Lena.
Haar ogen schoten vol tranen. Zij voelde zich vergaan in een wijde
vertedering, om Edo, en om zichzelve, en met dof-ontroerde stem
sprak zij nu verder over hun benarde positie en over haar man...
Telkens werd haar innig-gezegd verhaal, de vele woorden, die
zij sprak met snelmompelende mond en zwemmerigstarende ogen,
afgebroken door een blikkig-rinkelend winkelbelletje, als zij de ene
winkel na de andere binnentraden. En in de armoedige winkelschijn, als bij een olie-nachtlichtje, stond zij dan, terwijl de andere
jonge vrouw snel-beslist haar inkopen afdeed, zwijgend naast haar
in de matte schemering. Haar eigen woorden klonken in haar na,
zij was geheel verzonken in haar wijde weemoedstemming, verlangend weer buiten te zijn om verder te kunnen zeggen.
Eindelijk dan, nadat mevrouw Aveghem in een soort van bazaartje nog een spons en zemelap en wat brandspiritus gekocht had,
en Lena bij de apotheker wat drop gehaald, omdat de jongen 's
nachts wel eens hoestte, waren ze klaar met haar boodschappen, en,
de dorpsstraten achter zich, wandelden ze weer terug op de nachtstile buitenwegen, waar niemand hen tegenkwam.
Toen kon Leen, zonder onderbreken, innig vertrouwelijk voortbabbelen. Zij had al vroeg in de wereld gemoeten, vertelde ze. Haar
vader was bij de belastingen, maar stierftoen zij nog een meisje van
twaalf, dertien jaar was en haar moeder bleef zitten met vijfjonge
kinderen, waarvan twee later ook gestorven waren. Er was wel een
klein pensioentje, maar lang niet voldoende. Zij was eerst op naaien
geweest en daarna, omdat ze 't naaien niet volhouen kon, jaren lang
winkeldochter. In d'r laatste betrekking, een zaak van toiletartikelen, had ze Lamme leren kennen, die toen goed zijn brood had.
En toen had ze al gauw gemerkt, dat-i zin in d'r had... Nou, wat
most je doen? Het was een fatsoenlijke jongen, he? Hij was wel niet
mooi en een grote tien jaar ouwer dan zij, maar zij was ook al niet
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piepjong meer, bij de dertig... D'r was niet veel kans meer, dat er een
ander om d'r kwam... D'r moeder was in die tijd ook dood... En
't vooruitzicht altijd winkeljuffrouw te blijven, lachte d'r ook niet
an, he? Toch had ze een tijd van bedenken gevraagd, acht dagen, en
'm toen maar genomen.
Och... en hij was heel goed voor d'r, wat brommig soms, wat
ouwekerel-achtig, maar anders niet kwaad, hoor, vooral, als je 'm
bij anderen vergeleek, bij z'n broer, d'r zwager bijvoorbeeld. Dat
was een beest voor z'n vrouw, 't arme mens. Maar toch, als ze d'r
jongen niet had,... dat was de band, he, daar werkte je samen voor...
al was er nou op 't moment ook niet veel te werken voor hem...
Of ze nooit 's verliefd was geweest, zo echt verliefd op iemand,
vroeg mevrouw Aveghem, die sympathiek-luisterend naast haar
ging.
Verliefd... nee, dat was ze eigenlijk nooit geweest, ze kon 't zich
tenminste niet herinneren...
`Daar moet je zeker ook tijd voor hebben,' meende ze spottend,
`en ik heb 't altijd druk gehad... me hele leven door...'
Ze waren nu op het keienstraatje, waar haar beider huisjes opschimden tegen het voosgezwollen luchtgrijs. 't Was bier huiverigkil en ze namen kort afscheid.
`Non, dag mevrouw, gaat u maar gauw naar binnen, anders vat
u kou...'
Nacht, mevrouw, slaap wel, groete aan uw man!...'
Lena, nogdralend,hoorde 't ijzerenhekje toeklikken. Toenknapte
de deur uit 't slot, en de vage vorm der jonge vrouw zag ze verdwijnen. De deur sloeg toe. Zij zelve, traag opwandelend langs de
zijde van haar huisje, zag door 't raam haar man schrijvend onder
't lamplicht. Zijn hand bewoog zwierig langzaam over het papier
en zijn gezicht toonde voldane ernst.
Hij schreef zeker weer op een advertentie, dacht zij, zacht de
knop omdraaiend der keukendeur om de jongen niet wakker te
maken... Dat gaf toch nooit iets, maar 't was een liefhebberij van
hem zulke brieven te schrijven en d'r zijn best op te doen.
En binnengekomen, moest zij de lectuur van zijn brief aanb.oren,
die hij met zijn mooie lopende hand had geschreven, vol sierlijke
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krullen en verdikkingen. Het was weer voor kantoorbediende...
Daar had-i nou zeker al dertig brieven an verdaan en 't was toch
altijd maar weer de port, dacht zij. Maar zij zei nu nets, hoorde rustig zittend toe, nog altijd vol van die weke, ongewone weemoedstemming, waarin zij alles meelijdig aannam en goed vond. Zij
voelde nu weer veel meelij met hem. 't Was ook ellendig enberoerd
voor zo'n man, daar zo leeg te zitten en niks te doen te hebben. En
ook geen uitzicht op iets... Maar voor zichzelve voelde zij hiervan
geen bezorgdheid. 't Was alsof 't haar in 't minst niet aanging...
Zij lag nog lang wakker in hunnauwe ledikant,naastLamme, die,
tevreden over zijn avondwerk, spoedig zwaar ronkte, terwijl rechts
van haar, regelmatig Edo's korte ademen opblies. En die twee geruchten : het donker-zware en het lichte zijige scandeerden de
nachtstilte, die suisde van wijd rondom. In het donzigduister der
kamer, waar het venster groot vierkant bleekte, staarde zij slaaploos
en peinsde.

VI
Lena was die morgen vroeg opgestaan met het vaste voornemeh
Bens veel of te doen. Het was donderdag, huiskamerdag, maar ze
wou liefit de ochend vrij hebben om te strijken. Want er moest zo
hoog nodig gestreken worden. De schone was lag d'r al sinds twee
dagen en ze had geen blouse meer om de jongen an te doen. Gisteren wou ze eigenlijk al strijken, maar d'r was weer niet van gekomen, omdat ze d'r tijd verpraat had bij mevrouw van de overkant. En zo gebeurde 't tegenwoordig telkens, dat ze dingen verlette, die toch broodnodig moesten gedaan worden... 't Was wel
gezellig, maar ook wel 's lastig zo goed met je buren te zijn!... Maar
vanochend most en zou 't gebeuren, al zou de onderste steen boven.
Daarom was ze al tegen vijf uur opgestaan, terwijl man en jongen nog sliepen, om nog v66r 't ontbijt de kamer aan kant te hebben...
En zij had gewerkt in zenuwachtige haast, in een grimmige ijver,
omdat ze zo weinig uitvoerde de laatste dagen, jachtend alit en in
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het kaal-ontruimd vertrek, waar het tochtig koelde tussen open
raam en deuren.
Buiten stond een onrustige wind-dag: al te blinkende zonschijn,
aldra weer somberend in grauw. En telkens lichtte een blij kleuren
over de kamer, dat langzaam weer introk tot treurende dofheid.
Maar Lena merkte het nauwelijks, verdiept in haar doen, wrijvende
de stoelen tot zij rood verhit zag van uitslaande warmte, dan, het
stijfgetrokken gezicht naar de grond, zwoegende op de knieen, het
kleed schuierend, dat het grijze stof in wolken opdwarrelde.
Zware mannen stapten vlak voorbij het lage raam, op weg naar
hun werk. Ook een boerenkar reed dofdreunend langs...
Toen had zij later, terwijl zij de boel weer in droeg, boven de
jongen horen drenzen. Ellendig, al zo vroeg ! 't Was zeker nog geen
zeven uur! Zou ze 'm hebben wakker gemaakt? In een felle tochtvlaag was de deur toegesmakt, dat 't ganse huisje dreunde. Zij was
er van geschrokken...
Maar 't drenzen had opgehouden... Thijs had 'm zeker bij zich
in bed genomen. Zij hoorde nu telkens Thijs' stem brommen door
de zoldering en dan lach-gilletjes, hoge juichgeluidjes van Edo. Die
was dus voorlopig nog bezorgd, maar ze moest zich toch haasten,
want lang zou Thijs 't niet uithouen met de jongen in bed... En zij
was juist klaar met stof afnemen, plaatste weer symmetrisch de
schoorsteenornamentjes, toen haar man boven riep: 'Lena, kom je
nou? De jongen wordt zo lastig...'
Gelukkig ! Zij was net klaar! En terwijl ze naar boven ging, zag
ze aan de achterdeur van het buurhuisje het dagmeisje-zwakkelijkbleek schepseltje in slonzig katoenblauw-wachten in gebogenstille houding. Het moest dus al over zevenen zijn!... Wat zag dat
kind 'r smerig uit... en zo zwakkies... daar zou mevrouw toch ook
niet veel an hebben... Liever geen meid dan zo'n mirakel!... Affijn...
't was meneer Aveghem, he? die moest er voor z'n fatsoen wel een
meid op na houen...
Nu was 't ontbijt gedaan. Thijs liep buiten naar zijn bonen te zien
en de jongen zat nog te kieskauwen op zijn boterham, terwijl Lena
opruimde.
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Telkens moest ze Edo verbieden, die de dobbelsteentjes van zijn
brood in zijn melkkroes gooide, om ze dan met vieze vingerjes
weer op te vissen en op zijn bord te knijen.
`Toe jonge, eet toch wat an! Toe, Edo, zit dan toch niet zo lang
op een stukkie te zuigen.'
En snel achter hem langs komend, propten haar spitsige vingers
weer een broodvierkantje in 't ldedderkauwende mondje... `Daar !in
je mondje houen, poor! niet uitspugen !... anders wordt moe boos...'
Dan haastte zij weer voort, met de borden naar de keuken... Nou
nog 't servet uitslaan buiten en 't ontbijt was ook al weer van de
vloer... Dan kon ze beginnen...
Maar haar werkijver van de vroege morgen was verdwenen. Zij
voelde zich slaperig-dof en hoewel het fornuis brandde en de bouten al opstonden, begon ze toch niet, kon er niet toe komen de
strijkplank achter de deur vandaan te krijgen... Het was of haar iets
mankeerde... De tevredenheid overhaar vroeg-opstaan enwerklust,
die haar opgehouden had, verdween al meer in 't verlangen dat zij
wel kende van elke ochtend : de heftige begeerte weg te lopen en
mevrouw van de overkant te zien...
Maar dat zou ze nou vandaag 's niet doen, want anders kwam d'r
weer niks van de strijkboel. Ze wist wel hoe dat ging. Ze ging met
't vaste idee maar effen goeie-morgen te zeggen en... ze bleefer de
hele ochend d'r tijd verpraten.
D'r man had gelijk met te zeggen, dat ze wel mal leek tegenwoordig... `Dat mens van Aveghem, je zit 'r of je komt 'r,' had-i
gezeid en 't was waar ook! Ze verwaarloosde d'r huishouden, omdat ze daar d'r tijd verbabbelde... Nou, z6 erg was 't wel niet...
verwaarlozen dat deed ze niet...
Jawel, 't was wel zo... ze verwaarloosde d'r huishouden wel, en
nog erger, d'r jongen ook... Dat zou vroeger nooit gebeurd zijn,
dat-i bijna drie dagen met dezelfde blocs moest rondlopen... Je
most dan ook zien, hoe 't kind d'r uitzag !...
Jees! Wat had ze toch, om eeuwig naar die overkant te willen!...
En z6 aardig was dat vrouwtje waarempel ook niet altijd voor d'r.
Ze kon d'r kattig afsnauwen soms, en Edo nog erger... 't arme kind!
En die man, die large zwarte kerel zag ze gelukkig maar zelden...
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Die was altijd even stijf en mal-deftig... Niet onvrindelijk, maar hij
zei nooit veel... Een echt mispunt !...
Neen, ze wist eigenlijk niet wat 'r an die mensen was dat ze d'r zo
gedurig in en uit liep... Wat gingen ze d'r eigenlijk an?... Ze leek
waarachtig wel mal tegenwoordig !...
...In haar landerige stemming was Lena onwillekeurig aan het
raam gekomen, starend in 't glanswisselend buiten. Met een hand
aan haar wang, de elboog steunend op haar andere hand, bleef zij
dralen, ongewis van haar eigen begeren, een onbegrijpelijk-weee
leegte gevoelend. De mooie ochtend verliep, en zij kon er maar niet
toe komen Oink aan de slag te gaan.
Opeens zag zij mevrouw van de overkant voor het openkeukenraam, die haar vrolijk toeknikte...
Een hete gloed sloeg naar haar wangen op, terwijl zij, zonder
weergroet, snel van het raam terugtrad, als werd zij op iets onbehoorlijksbetrapt. En in de kamer aarzelde zij in verwarring, de hand
op haar borst, waaronder 't hart heftig-snel opbonsde, haar slap gezichtsvel vaal gerood... Maar toen trad zij besloten voor 't raam,
om goeie-morgen te knikken... Wat moest anders dat mens wel
van d'r denken! Aan de overkant echter was mevrouw al niet meer
te zien, alleen het bleke, kinderachtige dienstmeisje zag zij in de
keuken omscharrelen.
Vreemd-lammig na de ontroering van zoeven, beschaamd en
ontevreden om wat zij malle kuren achtte, wendde zij zich van het
raam weg, terwijl juist Edo zijn kroesje omstootte. Het restantje
melk gulpte blank uit over 't tafelzeil, en hij zat, even geschrikt, er
bot op neer te zien met open mondje. Zijn tinnen bordje lag omgekeerd voor hem. Een paar dobbelsteentjes van het brood kruimden boterigvet onder de rand vandaan...
Een hete drift vloog in haar op bij 't zien van al dat geknij.
`Edo, nare jongen! wat heb je nou weer gedaan, lam kind! Een
mens kan hier eeuwig an 't redderen blijven... Alla! d'r af,... as je
dan niet eten wil, me-je 't maar laten!...'
En terwijl de blauwig-witte melkplas al verder uitvloeide over
het gladde bruin, hief Lena driftig-ruw de jongen uit zijn stoel, met
hardc greep zijn armpjes knellend. Hij zette 't dadelijk op een hui170

len, roerloos staande, met wijdopen mond. Maar zij gaf hem nog
een harde Hap toe, hem wegstotend van de tafel.
`Daar !... grien nou maar toe... ga nou maar weg, he! lam kind!...'
Terwijl hij luid uithuilend, heenwaggelde op wankel-voetjes,
was Lena aan de tafel bezig, om de melk op te vangen, die van de
tafelrand lekken ging... Zij had toch wel meelij met 't kind, zoals
hij daar bedroefd de kamer uitscharrelde. Zij voelde ook wel haar
boosheid onrechtvaardig, maar was toch onmachtig de narrigheid
te beheersen, die almaar door in haar hoofd krieuwde. Zij boende
nu met woedende wreven de tafel schoon, raapte van de grond de
gevallen broodstukjes, met een felle drift-haast, die haar ruw deed
stoten tegen tafel- en stoelpoten, tot zij haar arm bezeerde....
De jongen had al huilende de achterdeur, die aanstond, opengetrokken, was nu buiten. In een nieuwe uithuil hoorde zij hem
klagen: `paatje!... pa...aa...tjer en verder of Thijs' bromstem: Vat
is 't dan, mannetje... wat is t'r dan ventje...'
Lena luisterde even, vertederd... `Stumpertje,' zei ze halfluid...
Toen haalde ze de schouders op... Kom, gekheid,... ze zou 't met
een balletje straks wel weer goed maken... hij huilde zo dikwijls...
'n keer meer of minder kwam 'r niks op an...
Ook hoorde zij hem al niet meer huilen, enkel zijn vraagstem
klonk hoog in 't vlaag-waaiend buiten. 't Was dus al over... Nou
dan maar gauw beginnen...
En haastig, haar lippen besloten saamgeperst, ging zij haar strijkboel klaarzetten.
Toen de plank behoorlijk gesteld was van de rechtbank naar de
leuning van een stoel, haastte Leen de zoldertrap op om het goed
van boven te halen. En angstvallig bleef 4 haar denken op 't werk
richten, in een jacht van lopen en doen.
Langs de dun-krakige trappenkwam zij weer beneden, zwoegend
met een kuip vol linnengoed. Zij tipte nu even met een natte vinger
aan de bouten, schepte nog wat cokes op 't vuur, en spreidde het
eerste stuk van de hoop over de strijkplank. Maar tervvijl zij zich
omkeerde om de bout te nemen, zag zij doorde spleetvandevitrage
haar buurvrouw weer. Die stond aan de overkant voor het keukenraam bordjes te drogen, terwijl de meid waste, en Lena zag joist
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haar opkijken, van de bedrijvige handen naar hun keukenraam: een
snel-hevige blik alsofzij niet zeker was, dat achter de dichte vitrage
haar niemand bespiedde.
En ineens met een scheut door haar borst, slapte haar strakgespannen wil ineen. Haar ogen blikten glazig in opkomende tranen, en
gebogen staande, de hand op de plank gestut, scheen zij haar emotie
te ondergaan. Zij was nu ineens zeker, dat zij bier het werk laten en
ten minste even aan de overkant gaan zou om goeiemorgen te zeggen. Dat diende toch ook wel... 't Leek of ze kwaad was. En met
schaamte stak haar de herinnering, hoe zij straks zonder groeten van
't raam was weggetreden. Vat zou dat mens anders wel van d'r
denken L..
Met een verlucht gevoel merkte zij nu ook de stilte, waarin Edo
noch haar man gehoord werden. Thijs was zeker een eindje met de
jongen opgewandeld om 'm te sussen. Des te beter! Anders zou-i
licht weer wat te zeggen hebben, als-i haar naar de overkant zag
gaan... En 't was toch maar even. Ze m6est dadelijk terug,... d'r
vuur, en d'r bouten en alles kon ze toch niet in de steek laten...
Gejaagd-snel liep zij nu over, als een die ontsnappen wil en niet
opkijkt voor hij veilig is. Zo keek Lena ook op het zwarte laantje
niet rechts of links, vrezend man en kind te zien, die haar gaan
merkten.
De groene achterdeur van het overkant-huisje klemde nogal. Zij
stootte die hevig open, hijgde een weinig toen zij bij haar vriendin
in 't fielder, poppig-kleine keukentje stond.
`Morgen mevrouwtje... hoe heb u 't ?' zei zehoog-op, blijgemoed
en in haar binnensmondse mompelstem was een vleiend-tere klank.
Het buurvrouwtje had even niet te vriendelijk opgezien, bleef
ijverig voortgaan met borden omdrogen.
`He, u dee me schrikken!' zei ze, toen met een mokkige trekking
om de bewegende lippen... `U komt binnenvallen net of u nagezeten wordt...'
Lena, zelve wrevelig en met haar figuur verlegennu ze zoweinig
welkom scheen, zei dat ze maar even kwam goe-morgen zeggen, en
dat ze dadelijk weer heenging. En terwijl bleven haar kleurloze
ogen flauwend-teder op het buurvrouwtje neerzien, op haar licht172

blond kindergezichtje, dat nu wel wat ongenadig stond, zoals het
telkens meeschokte met haar bewegende handen, op de kleine gestalte, meisjesachtig-slank in 't blauw-en-wit katoen. Zij voelde een
bevrediging bij haar te zijn, haar aan te zien: de spijtige trek om de
kleine mond, 't bezigzijn der slank-dunne vingers aan de bleke
handjes, het snel-resolute reiken der armen.
`Nou, nou heb ik u gezien,' zei ze flauwtjes... `nou zal ik maar
weer weggaan...'
Maar het buurvrouwtje, nog altijd bezig zonder opzien, voer
daartegen uit: 'God, mens, wat heb-i nou ineens een haast... Wacht
nou toch even... ik ben zo dadelijk met die omwas klaar... dan gaan
we 'n beetje naar voren...'
ja, maar, me fornuis is an... ik moet strijken.'
`Korn, even kan dat nog wel wachten... dat fornuis gaat zo ineens
niet uit en hoe langer je wacht, hoe heter je bouten worden...'
la, maar dan verbranden ze me de boel,' weerde Lena zich nog,
maar ze had innerlijk al toegegeven. Een kwartiertje kon dat daar
nog wel wachten... Ze was ook blij, dat mevrouw niet boos was,
zoals ze bij 't inkomen had gedacht... en dat ze 't niet vervelend
vond als Lena zo 's even buren kwam...
`Hoe gaat 't Edo ?' hoorde zij mevrouw vragen en terwijl zij
antwoordde, voelde zij even de herinnering steken aan haar nijdige
hardheid van daar straks... Waar zou-i dan toch zijn? Waar was
Thijs toch met 'm naar toe gelopen?
`Zie zo, doe jij de rest nou maar, die paar glazen en die pannen.
Maar goed met zand omschuren, hoor,' zei 't buurvrouwtje tot 't
bleke sukkeltje, haar dienstmeisje. Het kind antwoordde suffiglijdzaam : "ja juffrouw...'
Nou, gaat u mee?' zei achteloos over haar schouder weg het
kleine vrouwtje, terwijl ze al in 't gangetje met een stapel rinkelende
borden en tafelgoed op weg was naar de huiskamer.
`Och... neem u even die paar glazen voor me mee...' riep ze nog,
al verder af... tot Lena, die zich haastte na te komen.
Voor de kast in de huiskamer bleven ze staan om de boel te Bergen. Een vluchtig, bleek zonneglanzen helderde een ogenblik de
kamer, en Lena zag het zijig blonde haar der jonge vrouw glanzen,
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haar blank-blond gezicht van terzij warm beschenendoorde schuinvallende zonnestralen. En zij dacht, achter mevrouw Aveghem staande, bereid haar het glaswerk aan te reiken, dat het vrouwtje, anders
vaak zo zwak-bleek en al te flauwblond, er soms en vandaag vooral
bijzonder goed uit kon zien. Het haar aan het achterhoofd glad naar
boven opgenomen, ontblootte de fijn dooraderde blanke nek, gelijk
die vrij bewoog boven de lage kraag der blauwe, ruim plooiende
ochtendjapon. En de dunne stofstrakte en rondde om de schouders
bij elk reiken van de ontblote, al te tengere onderarm, als de slanke
hand vlug het ene stuk na het ander op de kastplanken wegzette.
Lena had ineens lust die levenswarme halsplek tussen haar en
kraag te zoenen... ze durfde niet goed... gaf enkel, bijtend op haar
tong, met de vrije rechterhand er een luchtige klap op.
Wat heeft dat mens nog een speknek!' zei ze nog doffer en meer
binnensmonds dan gewoonlijk.
`Au,' riep, kribbig door 't onverwachte, de jonge vrouw, 'au,
u doet me pijn...'
Wat bent u toch nog dik...' zei Lena nog eens, om iets te zeggen,
zelf verwonderd over de ontroering, die zij voelde... Haar hart
bonsde, hete vlammen sloegen aan haar wangen en slapen uit en zij
moest slikken om een droogte in haar keel weg te krijgen, die haar
't spreken belemmerde.
`Ben ik dik?' vroeg ongelovig de andere, 'wel nee!'
`Nou, of, kijk 's wat 'n armen, wat 'n rug I'
En meteen, toegevende aan de begeerte in haar, omdat 't gesprek
't nu zo meebracht, gaf zij een paar voile knepen in de bovenarm
der jonge vrouw, klopte haar fors op de beide schouders.
`Au, schei uit! u doet me heus pijn,hoor!' riep, met een schouderbewegen Lena's hand afschuddend, mevrouw Aveghem. Maar haar
stem klonk niet zo kribbig meer en even omkijkend met haar
grote blauwe ogen viak in Lena's gezicht, zei ze ietwat spottend:
Wat ben u handtastelijk vanmorgen ! Doe dat maar tegenuw jonge,
hoor...' En toen zich weer naar de open kast wendend: 'Korn, geef
me maar liever de glazen an...'
Leen had onder de bilk dier klaarblauwe kinderogen even
schaamte gevoeld, hoewel ze niet duidelijk begreep waarom. Maar
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zij voeldebehoeftehun beider gedachten of to leiden en terwijl ze nu
langzaam naar 't voorkamertje gingen door 't weer-versomberde
vertrek, zei ze meelijdig : 'Me jongen, och ja, me ventje... 'k ben zo
hard op 'm geweest vanOchend... omdat-ie 'n beetje melk over tafel
gooide...'
Waar is-ti nou?' vroeg mevrouw Aveghem: `ik heb 'm straks
wel Koren huilen, maar al een hele tijd nou niet meer...'
Leen zei dat z'n vader 'm zeker had meegenomen om 'm te troosten. Die had er nou alle tijd voor om zich 's een beetje meer met z'n
zoon te bemoeien. En zo kwamen ze te spreken over de werkeloosheid in 't diamantvak, die nog zo lang duren kon en waar Thijs zo
onder Teed.
In het kajuitachtig smalle kamertje met het bruine kleed en de
wijnrood trijpen meubelen zaten zij eerst samen op de canapé. Het
vertrekje stond in een blikkerig Idl-wit licht, uitstralend van de
grote schuimblanke stapelwolken, die thans als reuzige sneeuwbergen voor de hemel stonden, alle zonlicht onderscheppend.
Buiten de hoogsmalle open deuren zagen zij in het tuintje de
struiken en lagere planten huiveren en snel ritselen onder de woeste
windvlagen, die koel binnenvielen, terwijl het verre landschap
glansloos-dof en eenzaam uitlag.
Maar Leen voelde niets daarvan, vond 't wat gezellig in 't nuffignette kleine kombofje...
Op de canape zat zij visite-achtig rechtop, de vingers naast haar
heen en weer wrijvend over het droog-stugge trijp, ogend naar het
buurvrouwtje, die nu aan de tafel bezig was koffiebonen uit een
grote kruidenierszak in haar blikken trommeltje over te schudden.
Het papier fronselde, de koffiebonen ratelden in het blik...
`He! ik vin 't toch zo gezellig dat u hier ben komen wonen,' zei
Lena na een poos van toezien. `Nou heb je nog 's anspraak... En ik
weet niet, maar ik ben zo van u gaan houen,' vervolgde ze in een
opgloeiende drang naar tederheid en zich geven... Toen aarzelig :
`LT niet, he?... U houdt niet van me?...'
Verrast door de innige toon, keek mevrouw Aveghem van haar
handen-doen op tot antwoorden. En even, met felle weerzin, zag
zij Lena gelijk zij daar zat, neergeslapt in het flodderig ochtend175

japonnetje de stokkig-rechte, magere polsen bloot uit to korte
mouwen, de lange knokige werkvingers plukkend in 't trijp... En
het breed gezicht met de flauwe trekken tot haar opgeheven, de
zwemmerige blik der bleek-blauwe ogen onder het gerimpelde,
goorgele voorhoofd, de plebejisch-dikke news, de lange mond, waarvan de smalle bloedloze bovenlip over de onderlip zoog, zodat zij
altijd kwijlde onder het spreken. Dan de slap-gore magerte van de
wang, waaronder het kaakbeen hoekig uitstak bij het uitgerekte,
bleke oor en het pezig-magere halsje.
In die oogopslag ging dit beeld, dat zij wel kende, deze schamele
nietigheid, deze groezele burgermeissies-verschijning, in al haar
bijzonderheden nog eens fel tot de jonge vrouw in en zij griezelde
ervan.
Welzeker... ik mag u ook heel graag,' zei ze, weer voor zich
kijkend. Maar de andere was niet bevredigd.
`Ach nee, 't is niet waar... u houdt niks van me, u vindt me een
lastig mens... en me jongen ook... u vindt 't wat lastig, als we zo
telkens overlopen,' zei ze pruilig-mompelend. Toen, opstaande bij
het protest van mevrouw Aveghem: `ach wel nee, hoe komt u d'r
an... ik kan u en de jongen best velen hoor !...' kwam ze achter haar
getreden, en een arm om haar middel leggend, drukte zij haar áán
zich, nog eens dof zeggend.
`Ik weet 't niet he... maar ik ben in die korte tijd toch zo van u
gaan houen... ik heb nog nooit zoveel om iemand gegeven als om
u... U bent ook zo'n heerlijk mens... he!... he!... he...'
En telkens met korte rukjes, drukte zij het soepel-aanvoelende lijf.
Tot de andere zich losmaakte.
`Maar vanmorgen heb u 't al bijzonder beet,' zei ze met een korte
lach, `wat heb u toch vanochtend, zou ik zeggen?... Kom, ik zal
Griet effen wat koffie laten malen... dan krijg u een kop koffie, dat
zal u opknappen!'
En tegelijk was zij de deur uitgeslipt, met het trommeltje in de
hand.
`Nee, maar mevrouw... zo lang kan ik heus niet blijven... ik mot
nog strijken...' riep Lena haar na... hoorde hoe zij spotlachte: "jawel,... dat kennen we!...'
176

Achter in 't keukentje klonken toen de stemmen. Even later was
er 't ratelig overstorten van koffiebonen in de molen.
Zij stond nog bij de tafel op in het kleine kamerhokje, nu bevredigd en met een koortsing trillende in haar, onbewust luisterend
naar de emotie, die in haar aderen klopte. Zij lachte stil voor zich
heen, zodat de gewone flauw-morose uitdrukking van haar gezicht
ophelderde tot zalige blijheid, de ogen vol tranen. En zij voelde
behoefte zich hoog op te richten en, het hoofd naar achteren gestrekt, de armen wijd uit te rekken, terzijde en naar achteren, daarbij
telkens lachend tot dat beeld der jonge vrouw in haar.
Heerlijk, snoezig mens! Zij wou dat ze haar al weer hier had, vast
tegen zich aangedrukt...
Maar nu hoorde ze weer hoe buiten de wind rusteloos kwam gevaren, altijd door, zonder ophouden op- en afgaand in de schichtig
fladderende bladen.Er was afmatting en ongedurigheid indat eindeloze windezuchten...
Lena vond zich ineens zo nuchter hier staan, leeg en allenig, terwijl toch thuis... En zij was al in het gangetje om haastig weg te
gaan, toen mevrouw Aveghem haar tegen kwam, met weinig
moeite haar weer terugbracht.
`Gast u nou nog effen zitten... zo dadelijk krijg u een lekker
bakkie koffie...'
Wel gaarne de berouwende maning aan haar werk, die in haar
opkwam, terugdringend, het zij zich weer op de canape zetten, in
de bevrediging bij haar vriendin te zijn. En zij sprak mee met het
luchtige praten van deze, altijd verlangerig haar weer om de schouder te vatten en aan zich te trekken, in dat verlangen eigenlijk levend, onverschillig voor wat mevrouw haar vertelde. Het ging over
de last, die ook zij van die schooiers bier telkens ondervond en hoe
zij gemerkt had dat haar meid, Griet, met al die smerige wijven
kletste... Lena hoorde toe en bejammerde mee, dat zij wonen moesten bij zo'n zooi...
Maar onderwijlvoelde zij het ongedurig verlangen in haar gloeien.
Even had zij gepoogd al luisterend weer haar hand om haar vriendin te leggen.
Maar deze, zonder met vertellen op te houden, had ongeduldig
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haar wenkbrauwen gefronst en nu durfde Lena bijna niet meer haar
beroeren. Zij bleef nu enkel maar haar flauwend-teder aanzien en
kon daar niet genoeg van krijgen. En soms als zij zelfsprak, drukte
ze even, als onbewust, die arm naast haar ofklopte haar vriendin op
de schouder, zich dan dwingend om weer bedaard verder te gaan,
haar niet verder te irriteren.
En die onbevredigde drang naar liefkozing werd Lena allengs tot
een kwelling. Toen Griet de koffie gebracht had en zij ieder met
langzame slurpteugjes een kop dronken, voelde zij zich leeg en
triestig worden, niet meer zo verlangerig, maar diep in haar de
donker-zware rouwing om de verloren ochtend en het verzuimde
werk.
Ze zeiden nu niet veel meer, voelden het samenzijn bijna als iets
drukkends. Maar Lena kon nog niet besluiten op te staan, evenals
iemand weerzin voelt uit een warme kamer in het gure buiten te
treden. Z ij zocht in haar hoofd naar gesprekjes, vond nu en dan een
korte vraag, waarop dan een kort antwoord volgde. Zij deed haar
kop koffie duren in heel kleine teugjes, en beide vrouwen luisterden
nu bewust naar de ruisende windvlagen, die vermoeiend kwamen
en gingen.
Tot, in het toenemend onbehagen, in de stilte binnen en de rustloosheid buiten ineens een stem kwam breken...
`Lena!... Leen... Waar ben je nou toch?'
`0... da's me man die roept!' zei Lena opspringend.
En tegelijk hoorden zij de achterdeur kraken en Thijs' stem, zijn
saai-schorrig geluid, vragend: 'Is me vrouw ook hier, dat je weet ?'
"ja, meheer... de juffer is v66r...'
`Jaw wat was t'r an de hand?' riep Leen, in vage onrust, haastig
haar kopje neerzettend, en Lamme tegemoet-komend door 't
gangetje van de huiskamer.
`Waar is onze jongen?' vroeg zij hem heftig...
`0, ben je nou weer bier? en thuis staat je strijkboel te wachten...'
kon hij niet nalaten meteen knorrig te zeggen... 'ik dacht dat je
even boven was om goed te halen... maar 't duurde zo lang... Dag
mevrouw!...' onderbrak hij zich, mevrouw Aveghem ziende, die
nu uit de kamer trad.
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`Mocht Leentje weer niet bier zijn?' zei die spottend.
`Ach nee, maar weet u? ze is altijd bier tegenwoordig...' zei hij
beleefd uitleggend... `ik heb 'r niks tegen dat ze een praatje maakt,
maar een moeder, mot toch bij der kind...'
`Nou ja... zanik nou maar niet!' onderbrak hem zijn vrouw en
haar vochtige-doffe stem klonk driftig en de woorden rolden snel...
`wath vindt of niet, dat kan mevrouw niet schelen... zeg maar liever waar je zo lang met de jongen gezeten heb... en waar j' em nou
gelaten heb... ik hoor 'm nergens...'
`0... de jongen is thuis... ik ben met 'm bij Teewis geweest, en
daar heeft-i een hele hoop blokkies van meegebracht, daar speelt-i
nou zoet mee... Maar je ken 'm toch geen ogenblik alleen laten...
en jij last 'm de hele ochend maar lopen...'
Mevrouw Aveghem vroeg nu, om een afleiding te geven, of
meneer Lamme nog geen werk had, en terwijl Lena met een haastig : 'non dag mevrouwtje, dan mot ik maar gauw naar me kind
toe...' door de keuken wegging, vertelde Lamme breedsprakig van
zijn werkeloosheid, en hoe die kwam en hoe lang die nog duren
kon. Tegen de deurpost geleund, knikte en neigde zijn benig gezicht met de tamme-leeuwen-blik onder het hoog-rechte voorhoofd in het accentueren zijner betogende woorden, terwijl hij nu
en dan met de hand ter verduidelijking gesticuleerde. Telkens kwamendezelfdezinnen in zijn spreken terug : `Laat ikunou 's zeggen'...
6f `u mot goed begrijpen'... of `u kan nagaan'...
En 't vrouwtje, met de handen op de rug tegen een kast geleund,
wiegend van voor naar achter, luisterde verveeld, met knippende
o g en ...

VII
In de hete midzomertijd, die nu volgde, voelde Helena Lamme zich
vreemd-bezwaard en droef-verlangerig door de dagen gaan. Onder
de benauwenis der warmte, die nooit afliet, te middag zengend over
de eenzame, wijd-glooiende vlakte, waar thans de korenschoven
zich rijden tot de verte, en 's avonds nog niet verdreven uit de dood179

hete staande lucht, waardoor geen windje koelde, droeg Lena die
andere benauwdheid van haar vreemde zielstaat. Zij begreep zich
deze zomer niet. Het was toch niet de eerste maal, dat zij de last van
hitte en hard werk verduurde, maar nooit was haar die zo zwaar als
thans geworden. Het huisje was klein en warm, vooral 's middags,
als een oven lodend-heet ; haar man scheen haar even goedig, maar
zo sullig en aartsvervelend als nooit vroeger en zelfs van haar kind
voelde zij minder dan vroeger de frisse, altijd nieuwe bekoring, de
doordringende heerlijkheid van dat weelderig, sappige, krachtjonge leven dat haar eigen was en toch een ander. En vaker werd zij
geirriteerd door onbedwongen stoutheid, die hem in een paar minuten een jurk deed vuil maken, waarop zij een kwartier gestreken
had, die haar dan hier, dan haar, nodig maakte om hem weg te
halen, die kwade woorden gaf met de buren en een stage druk van
bezorgdheid zolang hij niet boven te slapen lag.
En ook haar werk, dat zij vroeger licht had volbracht, was een
inspanning geworden in deze hitte, die haar voorhoofdparelen deed
en haar kleren plakken om haar dofmoede lijf. Maar die warmte
was 't niet alleen, voelde zij, die haar tegen alles deed opzien. Hoe
menige zomer had zij niet doorleefd en was onder de lichaamsbenauwing innerlijk opgewekt gebleven. Die eentonigheid echter
was het, het nooit-klaar-zijn, het onverzettelijk altijd-weer-wachtende, die waren het duldeloze. Ze deed veel, ze was moe, maar
toch voelde zij zich zo leeg en onvredig, leek haar al dat huisgedoe
van eeuwig weer afwassen, groente schoonmaken, aardappelschillen, dweilen, stofafnemen, bedafhalen, de hele werkkring van
iedere haastige dagloop, zo nutteloos, zo buiten haar eigenlijk begeren en eigenlijk innig leven. En wat enkele weken te voren haar
wijd geluk van vreemde verwachting uitmaakte, haar rijkheid van
leven, ofer schatten van toekomst opgehoopt lagen daar ergens achter de nevelmuur van morgen, was nu verteerd in de brand van
haar verlangen, gekrompen tot weinige dagmomenten van nog
niet eens volmaakte bevrediging, als ze haar vriendin kon zien en
6m haar zijn, half vergetend de grauwe sleur van 't eigen bestaan.
Maar ook daar, in dat zondoorlichte buitenhuisje, 's morgens, 's
middags in 't bijzijn der bezige jonge vrouw, die, bedrijvig komend
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en gaand, dikwijls maar half op haar lette, had zij telkens 't weezinkend-gevoel, dat haar vriendschap niet beantwoord werd.
Mevrouw Aveghem was soms zo korzelig en ongenadig en dan
kon Lena niet anders dan stil zitten zwijgen, haar volgend met nevelende ogen en een hoofdpijnig kroppend gevoel in haar keel. Dan
voelde ze zich heel ongelukkig en wist zeker, dat mevrouw geen
vriendschap voor haar had, dat zij, mevrouw, haar min en onbeschaafd en vervelend vond en zij eigenlijk maar weg moest gaan in
die gloeioven van haar eigen huisje, om daar uit te schreien en nooit
weer komen...
Aileen als mevrouw lief naast haar te babbelen zat of Lena, in de
keuken aan de rechtbank geleund, neerzag op haar stil-bedrijvig
handendoen, waarvan ze zo bekorend schalk op kon zien, voelde
Lena weldoende bevrediging vloeien in haar ziel, met vergeten van
al wat haar eigen leven was. Dan dronk zij met de ogen genot van
haar blonde wezen, het voile lichtgolvende haar langs de aderblauwende blankheid der slapen, de fijne neuslijn met de twee
kuiltjes, waar de vleugels aan de wangen voegden, de donsharige
rechte boging der wenkbrauwen, het vochtige rood der voile
lippen...
Zij zag ze onder het spreken, vochtig kleven en zuigen over elkaar, terwijl gelijk de teer-ronde donszachte kin bewoog. En dan
volgde haar hevig knippend ogenkijken altijd weer die weekopgaande lijn der bleke wang tot het fijngeschulpte heel kleine oor,
even schuilend onder de lome golf van glansblond haar. Daar was
een halsplekje van bijna doorzichtige blankheid halfbeneden de opstaande oorrand, waaraan Lena zich niet zat kon zien. Het leek zo
meisjesachtig-teer en donzig van vel met 't mooie oortje en die fiere
halslijn, die dook en rees uit de japonkraag. En toch was er zo iets
ondeugend-eigenwilligs in, behorend bij de aard der jonge vrouw,
dat, telkens als zij er naar zag, Lena een tintelende lust kreeg dat
plekje te zoenen, te zoenen die voile, warme hall onder de wangen,
onder de zachte kin, overal... En onwillekeurig schoot zij dan ook
een schichtige blik naar de boezem, die nauw-merkbaar rijzende
ging onder het dunne katoen der ochtendjapon, naar die gehele
meisjesachtige borst met fijne schouders en strakomklede armen...
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Tot zij weer die spotblik der dkp-blauwe ogen ontmoette, die
haar pijn en genot deed tegelijk en zij de gewone vraag hoorde.
`Korn, moet u nou niet weer 's an uw huishouen ?... Anders
hebben we zo meteen de man weer bier...'
Dan lachte Leen gestreeld op, vatte het vrouwtje met voile handen om de schouders en gaf haar, die even 't hoofd wegtrok, een
smakkende zoen op de wang.
`Altijd me plagen!...' zei ze met haar binnenmonds geluid.
En waarlijk ging Lena daarop naar de overkant, bevredigd, met
een zalige matheid kloppend door haar ganse lijf en toch iets als
vernieuwde energie voor haar werk.
Doch niet lang duurde die gemoedsvrede.
In 't smoorheet keukentje, bij haar ongedaan werk, haar man, die
bedrijvig voor allerlei prutswerkjes rondscharrelde, niets verwijtends zei en enkel maar knorrig keek, haar drenzige jongen, die zich
intussen al weer van onder tot boven besmoezeld had en haastig op
de pot moest, werd dra die kalmte harer ziel verbroken en de oude
kwelling en benauwenis hidden intocht. Zij schaamde zich voor
haar man en was bits en onredelijk tegen hem en had daar weer berouw over. Al het werk van de ochtend lag er nog, zoals zij 't gelaten had, en dat van gister en eergister was nog niet eens afgedaan.
Elke dag stapelde zich in haar geest de berg onafgedane arbeid hoger op, dat zij niet meer wistwaar tebeginnen, en enkelhetdagelijks
absoluut-noodzakelijke aanvatte met lome hand en moe hoofd en
een verbittering in haar, wel om to huilen.
Het was een wrok tegen haar man, tegen haar huis, haar werk,
haar hele benauwde bestaantje, in een halve bewustheid, dat het
leven toch maar schraal en armelijk voor haar verlopen was, al had
zij vroeger het ook zo niet gevoeld...
Maar dan weer overwon zij zich na een zware, lange nacht van
onrustig sluimeren en veel denken in de zwoel-benauwde dakkamer, herstelde zich haar oude zelf in de koeling van de frisvroege
ochtend, als zij uit het open venster leunen ging, terwijl achter haar
't ademen van man en kind was als twee ongelijke straten van geluid.
Het was groot-stil en lavend-koel buiten. De stralen van de jonge
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zon kwamen nog rozig en schuin over de dauwnatte velden.
Leeuweriken vingen hun fijn jubelen aan, dat de stilte niet stoorde
over de eenzaam-wijde vlakte, waar een blauwige damp het verschiet omnevelde. Wat heerlijk was 't in de vroegte!...
Lena voelde haar brandende ogen koelen en haar hartslag rustigen. Wat was er eigenlijk dat haar toch zo kwellen kon? Was haar
leven dan veranderd? Had zij 't niet altijd goed gehad, als zij maar
't geluk vond in haar huishouen en haar man en haar jongen? Het
was een schande die te verwaarlozen. Ze deed er haar plichten als
vrouw en moeder te kort door! Als moeder vooral. Want, was
Thijs misschien ook wat ouwelijk en saai voor haar, 't leven als
geheel wat duf, haar jongen had ze toch, haar pracht van een jongen, haar eigen zoon. Die was toch niet min of ordinair of armelijk,
zoals alles rondom haar... Mevrouw van de overkant vond hem
zelf zo bijzonder, bepaald een voorlijk kind in zijn praten en zijn
doen. Dat had ze toch om voor te leven en menige vrouw zou haar
benijden. Mevrouw Aveghem had dikwijls zelf gezegd dat ze dolgraag zo'n ventje hebben zou... Arm mens!... Ze was te beklagen
dat 't niet kon, want 't was een rijkdom, zo'n jongen...
In de weldadige kalmte van de vroeg-morgen overtuigde Lena
zich wel dat haar eigenlijk niets ontbrak, hoorde zij nauw meer dat
klein-klagen van leegte diep in haar, en nam zich voor in 't vervolg
sterk te zijn, te breken met een verkeerde gewoonte van babbelen,
van lanterfanten en bij haar eigen hod te blijven.
En die wil bleef in haar sterk de eerste ochtendwerkuren door, als
zij de vitrage dicht liet en stijf voor zich heen arbeidde. Maar dan
screed zij alweer tegen de opkomende lamming, het aanscherpend
verlangen haar vriendin te zien. Zij liep druk heen en weer, de
wenkbrauwen gefronst, de lippen saam. Zij was korzelig tegen 't
kind, dat ook eeuwig drensde, ging hard in tegen een opmerking
van Thijs, tot 't bijna op ruzie uitliep... Alles omdat zij haar wilskracht voelde zinken en wel moist, dat zij straks toch weer naar de
overkant gaan zou.
Het enige wat zij dan nog vermocht tegen zichzelf, tegen die
vreemde, lammende overheersing, was uitstellen, zich tot taak
stellen eerst dit en dat nog of te doen.
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En was zij eenmaal zover, dat zij reeds in haar geest had toegegeven, dan leefde zij op in popelendeverwachting, werd zacht, bijna
gedwee voor haar man en geduldig voor 't verveeld-omhangende
kind, alsof zij tevoren al iets trachtte goed te maken van wat zij
later verzuimen zou.
Het bloed klopte in haar slapen, haar handen trilden bij het doen.
Telkens was 't beeld der jonge vrouw voor haar innerlijk zien. Hoe
die vandaag wezen zou, bedacht zij en wat zij zelf zou doen en
durven. Heerlijk zoenen en knuffelen wilde zij haar vandaag, zich
nu eens niet laten afhouden...
Maar als dan in de nuchtere werkelijkheid van het kalme overkant-huisje het ogenblik van ontmoeten daar was, beklemde en
hield haar terug een hevige schuwheid, een angst het buurvrouwtje
te ontstemmen, die haar later weer rouwde en onvredig liet.
Aldus, tussen deze uitersten van wilskrachtig zich-hernemen vol
voornemens en plannen van orde, en de diepe verliezing van zichzelve in koortsig, duizelzoet verlangen en berouwende onmacht tot
doen, ging haar leven in deze brandende zomerdagen en zij zag
fletser dan vroeger en haar bewegingen waren verloomd...
Maar zonder veel murmureren droeg zij die last van lijden, met
alleen soms een kleine wrok, een dof vragen in haar, hoe 't toch zo
geworden was en waarom zij dit zonderlinge verduren moest,
waarvan zij niets begreep. Het leven was steeds onder haar voorbijgegaan in allerlei materiele nood en moeite, maar nooit had zij
zielspijn ondervonden, zo erg als in deze vreemde zomer, een smart
te erger, wijl zij geen naam had en altijd aan haar zoekend, peilend
begrip ontsnapte. Dit wist zij alleen soms in peinzenszware ogenblikken, als haar hele ziel schrijnend-gewond open scheen te liggen,
dat alle leven haar een afstotend-grauw gelaat toonde, en enkel zich
bij haar vriendin te verbeelden, haar gloeiend denken koele laving
gaf. Maar ook die kleine plek van rustiging Wilde allengs verzinken.
Wat was 't eigenlijk dat korte samenzijn, dat nu ook weldra geheel
voorbij was ? Vriendschap heette 't, maar wat was dat nog ? Mevrouw Aveghem ging bedaard en koel haar eigen weg, maar zy
voelde zich aanhankelijk, warme vriendschap en steun behoevend,
voelde zich zo leeg en verloren zonder haar bijzijn en medegevoel.
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Hoe kon dit, hoe kon zij alle Neil en troost stellen, alle levensvulling
zoeken in wat zij toch wist dat niet meer geven kon, dan het gaf:
een aardige omgang, een plezierige afwisseling in haar eentonig
bestaan?
Zo was somtijds die Joffe bevreemding in haar, als zij opstandig
werd tegen de moeiende druk van iced, dat zij elke dag als een
zware mantel weer dragen moest, en als zij de tijd had aan het ontzenuwend-lauwe peinzen toe te geven. Doch doorgaans droeg haar
passieve natuur het zonder klagen, in gelatenheid, ook omdat dit
leed geen bekend smart-beeld had, waaraan haar sentimentaliteit
zich te goed kon doen.
Echter sleepte zij haar leven al zwaarder door de dagen, werd het
al benauwender om haar toe en op een gloeihete zomerzondag,
dat haar mans familie was overgekomen, heeft zij wel 't meest, onduldbaar veel, geleden...
Het was al lang over en weer afgesproken, maar telkens uitgesteld. Toen de Lammes naar buiten wonen gingen, hadden zij
natuurlijk allerlei familie geinviteerd om over te komen tegen de
zomer en te zien 'hoe ze daar zaten' en 'of dat ook wat beters was,
dan in die muffe stad'...
Toen echter de tijd daar was, werden de invitaties liever niet herhaald, vooral niet nu het met de verdiensten zo tegensloeg. Maar
zijn eigen broer, vond Thijs, dat toch wel eens verzocht diende te
worden. Dat was toch bijna alle familie wat je had en die mensen
mochten 's denken, dat je te gierig was, of dat je 't te schraal had
om ze een dag te eten te geven. En dat wou hij nou toch niet, vooral nu hij sedert een paar weken weer an 't verdienen was. Zo had
Lamme dan ook al een paar maal bij Lena er op aangedrongen, dat
ze broer Piet 's moesten vragen, maar Lena, in deze tijd minder dan
ooit op vreemden en drukte gesteld, was er telkens tegen-geweest.
Al die mensen over de vloer... wat mos je d'r mee beginnen! 't
Kostte nog geld ook en dat konden ze zelfbeter gebruiken... En dan
broer Piet! ze had zo'n hekel an Piet,... He, waarvoor nou ? 't Was
toch zijn broer, vond Thijs, en een man die wit goed z'n brood
had... Ja, maar een beest voor z'n vrouw, wierp Lena tegen... Nou
ja, maar dat gaat Ons niet an, dat molten hij en Truus zelf maar
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weten, meende Lamme korzelig. Maar Lena wilde er niet van
horen. Tegen die acme Truus had ze niks, die stumperd! maar die
kerel wou ze niet in huis hebben... En dan: zukke nare, gemene kin-.
deren!
Zo bleef het er dan bij, tot ze eens een brief van broer Piet uit
Amsterdam kregen, dat de zomer nu al een heel eind op streek was
en of er nu nog wat kwam van 't bezoek. Of broer Thijs of zus Leen
al vergeten waren wie ze in 't voorjaar hadden geinviteerd?...
Maar hij, Piet, geloofde toch dat zij niet van die lui waren, die je d'r
zoveel had, en die een macht beloven... maar als 't op doen ankomt : ho maar! dan waren ze niet thuis... enz.
Toen was er voor Lena geen ontkomen meer aan. Het ging nu
Thijs z'n fatsoen to na! Hij moest zijn eens gegeven woord houden
en zijn broer en schoonzuster goed en zelfs rijk ontvangen. Ze zouden dan bij hen koffiedrinken en eten en 's middags een grote toer
maken in een rijtuig, zo was bepaald geworden. Leen vond ook
zelf, dat ze d'r nou niet meer van tussen konden, als die lui d'r zo op
androngen.
Dus had zij al tevoren hard gewerkt op de zaterdagavond: benen
afgetrokken voor soep, abrikozen in de week gezet tot een rand om
een rijstpudding (want het moest een royaal diner worden) en
eindeloos snijbonen afgehaald. Haar man had zij op boodschappen
uitgestuurd en hem Edo laten meenemen. Zo was het stil in het
keukentje, waar het al donker schemerde, met de deur wijd open
op de kalme avondblankheid.
Lena stond bij de rechtbank, het spitsig gezicht met de wijdopen
ogen en telkens smakkende lippen oplettend gebogen tothaarwerk.
De ene groene peul na de andere greep zij vlug tussen haar vingers,
kerfde wreed-beslist met het staalglimmend mes in het sappigweke vruchtvlees en, in een ruw-snelle rits, trok zij de omkrullende
groene vezel af...
Maar bij het mechanisch doen, in de stilte, kon zij haar gedachten
volgen, schrijnende gedachten, die haar vriendin omgingen. Zij
had 's middags aan de overkant een logee zien komen, een Jong
meisje, waarvan mevrouw Aveghem haar al lang verteld had, dat
zij het wachtte. En nu, in de avondstilte, bij dit eenvormig-suffe
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werk, verbeeldde Lena zich die twee, zo knus-gezellig gezeten in de
rieten stoelen in het voortuintje, gedempt pratend, elkaar in deogen
ziend... En zij voelde een pijn van jaloezie, die haar ogen deed knipperen en zenuwtrekkingen plooide om haar mond... Zij verlangde
bij mevrouw te zijn, voelde zich wreed gebonden hier, bij haar
werk, in deze omgeving, met de dag van morgen zwaarbenauwend
in 't verschiet... En och! zij moest ook maar alleen blijven... Zij zou
mevrouw toch maar vervelen... Die twee pasten zeker veel meer
samen, wisten veel meer, konden veel meer... Wat wist zij nou?
Wat kon zij nou? Ze was net goed genoeg om zich hier of te sloven
voor Thijs en de jongen... Afijn... als de jongen dan nog maar iets
meer werd dan zij geweest waren... Dan kwamen zij d'r niet op
an... Maar nooit in dat beroerde diamantvak !...
Zo trachtte Lena zich te rustigen, terwijl zij aan Edo dacht, maar
zij bedroog haar voelen daarmee met. Een angst, een drang ondervond zij, hier uit die holle eenzaamheid weg te lopen, te gaan zien
of de twee vrouwen er waarlijk zaten voor het huisje en wat ze
deden... Al bevender werden haar bewegingen... tot zij eindelijk
boon en mes tegelijk neerkletste op de rechtbank en schuw-haastig
uitsloop, voorzichtig het hekje houdend, dat 't niet ldapte en onhoorbare schreden ging over het zwarte laantje langs de blinde muur
van het huisje aan de overkant. Daar stilstaande, waagde zij een
snelle blik om de hoek en trok zich haastig terug, met kloppend
hart. In de tere avondblankte had zij hen beiden gezien, hoorde nu
voortdurend het afwisselend gemompel der praatstemmen. Nog
eens keek zij een felle blik... Mevrouw Aveghem lag diep achterover in de rieten leunstoel, het blond-blank gelaat vol naar de klare
lucht geheven. Van de vriendin zag zij enkel een zware dot zwart
haar en een smal profiel, boven de stoelrug uit. Zij was toch niet
mooi, die vriendin, dacht Lena. Vanmiddag had het haar anders
toegeschenen. Nog eens keek zij om de muur. Het hoofd schokte
onder het praten telkens even en dan zag Lena beter de nogal grote,
dikke neus, de lange kin... Neen, zij was tenminste niet mooi... en
Lena voelde een moment haar hart daardoor verlucht.
Doch ook maar een ogenblik. Het intieme praten der vrouwen
pijnde haar en zij bleefluisteren, trachtte, haar adem inhoudend, iets
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teverstaan, terwijl zij zich,dehand aandemuur steunend,vooroverboog...
Zo stond zij een lange poos roerloos, onder het dompe kloppen
van haar hart, menend nu en dan een luider woord te begrijpen...
En telkens keek zij schichtig om of er niemand naderde langs het
zwarte laantje of van de grote weg... Maar het bleef stil alom.
Soms schaterden harde stemidanken op, ver achter uit de buurthuisjes, of blafte op de straatweg een hond, terwijl allengs de avondIdaarte uittoog van de dingen naar de blanke diepe hemel, waar al
een sterre-lichtje twinkelde...
Maar stemgeruchten, afstandig, gingen op. Lena herkende de
praatgeluidjes, de uitgilletjes van Edo bij de bromstem van Thijs en
stijf en huiverig kwam ze op uit haar luisterhouding, sloop allenig
weer weg in het stomme duister van haar keuken... En een paar
droge snikken ontwelden haar keel, terwijl ze 't rinkelig lampje opstak. 0... ze voelde zich zo ongelukkig... zo diep ellendig!... Ze had
hier de boel zó wel willen laten en weggaan en nooit weer terugkomen, zich doodhuilen ergens, ver in een vreemd land...
Na de broeiig-warme, onrustig doorwoelde nacht, had Lena op de
zondagmorgen nog veel te doen. Het was al puffig-heet in de kleine
kamers en buiten laaide de zon met oogpijnend felle schittering.
Lena zwoegde in die droog-hete lucht, zweetpareling op haar voorhoofd en onder de ogen, al moe om neer te zinken en, als kloppende
pijn dwars door haar hoofd, een wrokkend verdriet, verlangen en
wrevel en zelfmeelij samen, die haar hard en bruusk maakt tegen.
God, wat had ze nog een macht te doen!
Eerst de jongen kleden, dan de boel opnieuw an kant maken,
want 't moest er netjes uitzien, ze moesten niets te zeggen hebben!...
Dan de pudding maken, vlees braden, aardappelen schillen... de
jongen nog 's wassen en zijn zondagse goed antrekken en eindelijk,
als Thijs met hem weg was om ze te halen, zichzelf weer helemaal
wassen en klejen... In een wrevelige, zichzelfpijnende jachting
werkte de vrouw zich door al dat gedoe heen, voelde eerst hoe moe
zij was, en vooral hoe zat van alles, toen zij haar man en Edo op het
kleiwegje had zien heenstappen: het kind, helderwit figuurtje met
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't kleurmopje van zijn felrode mutsvlek, kiein-trippelend naast de
lange bezadigde schreden van Thijs in zijn lichtgrijs zondagspak.
Nog was Lena bezig, toen zij de stemmen alophet straatjehoorde
en weldra aan de deur en opschallen in 't huisje met voetgestamp en
kraken van deuren.
'Leen— waar be-je ?' klonk Thijs' stem.
En zij haastte zich naar beneden, begroette haar zwager en
schoonzuster en de kinderen zacht-vriendelijk, met jets kwijnends
in haar gebaren en een scherpe trek om de mond.
`Dag Truus, dag Piet, hoe gaat ' t jullie ?...' De paffig-dikke zwager in bruiniggeel pak, met 't bolbleek gezicht nog poeniger door
de omwalde stekend-zwarte kraalogen en de kelnerachtige bakkebaarden, deed druk-joviaal, gesticuleerde met de beringde stompige
vingers, had een luid woord over alles heen, terwijl zijn magere
vrouw, ritselig in donkerpaarse zij, zwijgend achteraan kwam, haar
bleek-huilerig, lang gezicht in een plooiing van gelatenheid. En zo
was ook haar dolente toonloze stem, toen ze Lena haar dorre wang
hood: dag zus Leen...
Ze vonden, Thijs ook, dat Leen d'r slecht uitzag en deze zei dat ze
hoofdpijn had... He, wat was dat nou jammer, dat 't net zo trof!
Truus bood meewarig haar eau-de-cologne-fles met gouden stop
aan en Leen nam er van op haar zakdoek en daarna werd van de
hoofdpijn niet meer gesproken.
`Nou, jullie zitten bier maar lekker hoor !' had de zwager gezegd,
waarop Thijs in den brede alle voordelen opsomde. Ja... en nou
moet jullie 's meegaan dan heb ik bier nog een kamer... Daarop een
druk geloop van al die grote mensen door 't enge huisje, met zwaar
gestamp en doorklinkende stemmen, terwijl de kinderen-een op-.
geschoten meisje in 't hardblauw met bleek schape-gezichtje en
wollig blondhaar en een jongenmet voosbleke tronie, stompneuzig
en breedmondig-dadelijk om `drinken' vroegen.
Nadat Thijs hen buiten had rondgevoerd over zijn paar meters
moestuin, -langzaam en links alien nu heenschuivend tussen de
bonen, de man met een dikke sigaar tussen de vingers, de vrouw
haar rokken hoog tillend, beiden puffend met blakende gezichten
in de felle zon, al verveeld, niet meer zo uitbundig-vriendelijk als
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bij de aankomst-traden ze weer in de snikhete voorkamer waar de
mannen hun jassen uitdeden, Truus, voorzichtig haar bovenrok
omsloeg om op haar onderrok te gaan zitten, zich met de zakdoek
wuivend.
Lena presenteerde toen koffie en daar ze eigenlijk elkaarnietsmeer
te zeggen hadden, spraken ze over de kinderen, die verveeld in de
kamer omhingen, over kleine Edo, die buiten op het keiwegje
scharrelde in zijn alweer half vuil pakje.
Wat was dat kind toch groot voor zijn jaren! en hij praatte al zo
aardig I... Maar zo verbazend lastig, zei Lena, toch gestreeld... Nou
ja, lastig, dat moest een jongen wezen, meenden Thijs en zijn
zwager... En toen vertelde Piet van zijn kinderen, wat die al niet
gedaan hadden toen ze nog veel jonger waren dan Edo nu, en omdat de Lammes dat niet goed velen konden, kwam er 'n zuur-zoete
woordenwisseling, spraken soms allen tegelijk. Leen wond zich op,
zei hatelijkheden tegen Piet, die antwoordde met een valsklinkende
lack: die vrouwen, die wisten 't toch altijd beter! .... maar van de
zijne zou-i toch niet graag zien...
`Nou ja, we weten wel hoe jij voor je vrouw bent,' flapte Lena
driftig uit...
`Nou, as je 't dan weet, mti-je 't zeggen, mens!...' antwoordde
hij kwaadaardig... Maar die dat zeien, die logen gemeen weet je!...
allemaal laster !... le heb 't best bij me, nietwaar ouwe ?' eindigde hij
joviaal. Thijs redeneerde de onenigheid weg met bezadigde woorden : ieder most maar voor zijn eigen weten wat-i dee...
Toen merkten ze, nu de hittigheid van hun praten bedaard was,
dat de twee kinderen met gretige gezichten zaten te luisteren en
maakte Piet zich boos. Wat hadden ze hier bij de grote mensen te
loeren?... Waarom gingen ze niet 's buiten lopen... Geen sin! verklaarde het meisje...
`Dan maak je maar sin,' zei de vader... `allons! d'r uit...' En Lena
vroeg of ze kleine Edo 's wouen zoeken... Landerig, met kwaje gezichten, trokken ze beiden het tuintje in... So warm! klaagde huilerig de jongen toen hij buiten stond... `Nou wa-sou dat? bi-jij 'n
jongen!' rumoerde de vader.
Na 'theengaan der kinderen spraken de mannenbreed-gewichtig,
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maar toch met matter stemval, over hun yak. Vooral Piet veegde
telkens zijn glimmend voorhoofd, ter-wijl zij beiden sterk dampten.
Lena hoorde Truus' zeurige verhalen over haar huishouen toe. Zij
voelde zich zo smoor-warm en licht in 't hoofd, daarbij een wrevele
prikkeling in de keel, als wilde ze telkens gaan schreien. Zij hoorde
nauw wat Truus vertelde, knikte maar ja... ja... en: zo, wat zeg je!
De rook, die grauw-kronkelig in de kamer dreef, zeerde haar
ogen, drong scherp in haar keel en als ze naar buiten keek, naar het
vierkante vak schelle zonnebrand voor de open deuren, dan deed
het licht haar pijn...
Tot ze opstond om verder voor de koffietafel te zorgen, waarbij
Truus haar volgde. En terwijl zij deze op de eieren in de ketel liet
passen, waste zij zelf de rode bessen, plukte ze van de steeltjes, onderwijl wel verplicht Truus' dolente praten aan te horen. Die
klaagde nu natuurlijk over haar man, hoe beestig-ruw die kon zijn
en zonder meelij voor haar eeuwige rugpijnen, hoeveel bitter-i
dronk en hoe uithuizig-i was... En dan kwam-i 's nacht thuis in een
toestand... in een toestand!...
Lena zei niets terug, liet haar maar doorpraten, sours enkel even
knikkend. Zij had vroeger veel meelij gehad met haar schoonzuster,
maar nu hinderde haar die altijd zelfde lamentabele historie, op die
zeurige toon van dofzelfbeklag verhaald. Zij dacht ineens hoe zo'n
vrouw toch ook niks voor 'n man kon zijn... en de leegte van dat
beuzelpraten in de leegte van de schellichte zondag, sloeg als een
fysieke walging in haar op...
Ze dronken toen koffie, gedrongen zittend in het kleine kamertje,
waar te veel uitwasemende lichamen en te veel stemmen het benauwd maakten, terwij1 onder het opgeschoven enige schuifraam
niets dan hitte-lucht binnen wademde.T4sLamme, al etende, deed
joviaal-gastherig. Zijn schorrig geluid zwaaide telkens hoog op als
hij nog eens de voordelen van 't buitenleven breed uitmat. Nqj
buitenmensen... zei hij en Lena vond in haar stille ergernis dat hij
zich aanstelde. Piet, met breedkauwende, smakkende mond, overschreeuwde hem soms. Hij schetterde over zijn eigenhuis in Amsterdam, zei telkens ooglonkend dubbelzinnigheden, dan grinnikend
zijn hatelijke lach en Leen kon hem niet uitstaan!... Maar haar aan191

dacht werd afgeleid naar Edo, die ze moest laten drinken, naar de
twee grotere kinderen, die met de elbogen elkaar zaten te stompen, en die hun moeder trachtte te sussen... He tante !... he tante !...
magge we nou een taartje... he tante, ik lus zo graag taartjes...
dreinde de jongen...
0! Lena vond ineens dat Edo wat op hem leek!...
En terwijl de monden gulzig smakkende kauwden in 't gebrom
en gekwetter dier harde stemmen in de kleine ruimte, in 't vermoeiend geroes van die altijd beweeglijke kinderlichamen, ondervond Lena telkens in haar zwaarpijnend hoofd dat vreemd gevoel
-weee ijlheid nalatend in haar hersenen-van hun benauwde doelloze samenzitting daar met de hard-lichte lege zonnedag wezenloos
laaiend rondom: een wachten op iets, dat toch niet kwam, een doelbewustheid, die bedrogen moest uitkomen.
Hoe had zij dit vroeger nooit ondervonden, en zich een kunnen
voelen, met die nare mensen, Thijs, die ze nu duidelijk doorzag, zo
goed als de anderen?
De ganse verdere dag bleef haar deze zonderlinge bevreemding
bij over het doel van hun samenkomen, het doel van al hun bewegen zelfs, zo stompzinnig en zo leeg...
Het rijtuig reed voor, een grote break, hoge sta-in-de-weg op
dat enge keistraatje, v(56r 't lage huisje ! Troepjes kinderen, zondagsgekleed, uit 't schooierig buurtje, kwamen 't starende omringen.
Een paar wijven verder uit 't laantje zeulden ook haar dikke, zwangere lijven aan. Nou, 't zit er an!' hoorde Lena ze zeggen en zij
schaamde zich, gehaast om weg te komen, ook omdat ze vreesde
dat mevrouw van de overkant met man en log& hun uittocht bespiedden. Maar haar schoonzuster draalde voor de spiegel, terwijl de
kinderen, al op de voorbank naast de koetsier gezeten, ongeduldig
uitkeken. Eindeloos schikte zij haar hoed en de witte voile daarvoor.
`Korn Truus ! zit je je weer te flikflooien !' gekte haar man... Toen
ze nog de glace handschoenen had aangetrokken, kwam ze eindelijk, en in de starre middaghitte, uit de open hemel laaiend, daar
hotsten ze toen, eng knie aan knie gezeten, over elkander, op de
straatweg voort, onder 't luie trappel-draven der beide zwarte paarden met uitgerekte heupen en lange staarten...
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De vrouwen zeiden niets, de mannen schreeuwden tegen elkaar
op, Thijs aanwijzend de merkwaardigheden van de streek...
Lena's hoofd deed pijn van die lawaaiende stem van Piet naast
haar... Zij dacht dat mevrouw wel gezien zou hebben, hoe ze daar
aanstellerig weggingen. 't Kwam nogal te pas bij hun verdiensten,
al had Thijs nu werk !... Dat eeuwig grootdoen van 'm, daarin was-i
net zo erg als z'n broer... wiens knie zij telkens hinderlijk tegen de
hare voelde wrijven. Zij had haar been al eens wat teruggetrokken,
werktuiglijk, deed 't nu bewust nog eens, gehinderd door die aanraking. Maar toen 't gewrijftoch weer begon, begreep ze ineens dat
die smeerlap 't expres deed... Zo'n voile vent !... waar z'n eigen
vrouw bij zat! Als ze 't niet om Truus liet en om de herrie, dan zou
ze 'm toch!... Het bloed schoot haar in de wangen, terwijl ze hem
van terzij aanzag. Heel gewoon schetterde-i door... Hij zou het nog
heten liegen ook!... die vuilak! dacht ze. Ze zou 't dan maar in
godsnaam laten begaan, bij 't terugrijen in elk geval 't zo inrichten
dat ze niet meer naast 'm kwam te zitten, zo'n ploert !...
Maar 't maakte haar zenuwachtig, die voortdurende zachte be-roering, waartegen ze zich niet weren kon, zenuwachtig om te
huilen... En Thijs, die daar maar allemaal niks van snapte van z'n
lekker broertje! en maar doorrammelde of er iemand hoorde of
niet...
In de luie draf der versleten paarden rolden ze intussen over de
harde straatwegen, onder het hoogspreidend goud-doorschemerd
groen van brede olmlanen, waar ze zeiden: he, hier is 't lekker
koel !--langs grote buitens, met witte, stile huizingen, opstaande
achter bonte bloembedden en lichtgroen van gladgeschoren gazons.
En dan berekenden de mannen wat zo'n spulletje wel aan onderhoud kosten zou...
Lena hield kleine Edo, die tussen de twee grote kinderen op de
voorbank zat ingeperst, bij zijn rokje vast, telkens overbuigend om
zijn gezichtje te zien, dat met toegeknepen ogen van het sterke mid-daglicht, sprakeloos stil zat. Zijzelve, al die tijd dat de rit duurde,
voelde innerlijk die schrijnende, vreemde ijlheid, waardoor zij van
ogenblik tot ogenblik de tijd voelde vergaan en vergeefs scheen te
speuren naar wat troostend-vervullends, bevredigends in de hol193

heid van alle doen, het hare en dat der anderen. Flauw-starend uit
haar wit gezicht, soms een woord meepratend, bleef in haar die
knagende verwondering over al dat zo onnodig en doelloos zichroeren in de lege dag. Zij leek heel uitgescheiden uit het gemene
leven, met die vreemde vraging aldoor in zich, waarvan geen ander
iets verstond. En zij irriteerden haar in hun stompe welgemoedheid... Lena dacht toen aan haar vriendin, maar inhetgrauwe, zware
zwijgen aller begeerten, kende zij zelfs van die genegenheid de stem
niet meer. Geen verlangen, geen troost gafdit aandenkenhaarmeer.
Enkel voelde zij de pijn van verlatenheid te sterker, als zij zich harer
herinnerde, samenzittend, samenwandelend met de jonge vriendin...
Dat was nu ook voorgoed gedaan, 't prettig samenkomen, 't
hartelijk-intiem praten, het genot van aanzien en bijzijn. Zij hoorde
daar niet meer... En ze zouden toch ook gauw weggaan, die buren...
Er was niets, niets...
Om haar tranen te bedwingen, knipperde zij met haar ogen. Het
rijden duurde haar onduldbaar Lang!...
In een drukke uitspanning, met veel mensen aan tafeltjes onder
hoge bomen, hidden ze een kwartier stil. Er werden advocaatjes
en bier voor de mannen besteld en toen zij daar zaten, kwam er
ruzie, met halfgesmoorde boze woorden en moeilijk bedwongen
drift, tussen Piet en zijn vrouw. Truus wilde de kinderen netjes aan
't tafeltje houden, Piet vond dat ze best effen mochten schommelen,
maar Truus was bang voor vallen en vuilmaken. Ook Lena en
Lamme mengden zich in de kwestie, de eerste zenuwig-heftig.
Piet antwoordde met godverdomme ! hij zou toch wel baas in zijn
eigen huis zijn en wat-i zei, dat zou gebeuren ook, al zou die...
--`Alla, ga maar weg jongens,' besloot hij... lamme kerel!' zei Lena,
terwijl Truus met strak-bleek, huilerig gezicht voor zich staarde en
rondom hoofden zich wendden, nieuwsgierige ogen keken.
Bij 't terug-rijden namen ze de kortste weg, want Lena moest
vroeg thuis zijn voor het eten. De stemming in 't rijtuig, eerst mokkend, vrolijkte weer op. Lamme deed zijn best in joviale hartelijkheld en Piet wou wel de goeie, ronde kerel zijn, die geen kop toont,
als 't voorbij is. Hij werd zelfs weer galant tegen Lena, kneep haar
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schertsend in de Imieen, maar zij keek hem verontwaardigd-minachtend aan, zodat hij laid-op lachte doch niet weer begon...
Terwijl de zon nog hoog stond en alles nog klein en lichtgeslagen neerlag, hard-kleurig en schaduwloos in de doffe verlatenheid
van de zondagmiddag, reed hun rijtuig moeilijk aan het huisje v66r
en stapten zij uit, traag van 't zitten en suffig van de warmte. Na wat
doelloos omlopen in de mufhete kamertjes en het schellichte tuintje,
niet wetend wat te beginnen en waar koelte te zoeken, stelde Thijs
eindelijk voor dat ze nog maar wat zouden wandelen en dan in 't
dorp ergens gaan zitten, tot 't eten. Dan liepen ze hier Leen ook niet
in de weg...
En deze voelde innige verluchting, toen zij hen glen, rood-verhit
en langzaam zag wegtrekken, kleineEdo, met de kinderenvooruit...
Goddank! nu was ze tenminste voor een tijdje van hen af. En toen
zij 't gezelschap om de hoek had zien gaan, doorliep zij ook de
kamertjes, waarvan alle deuren open stonden, als zoekend naar iets,
zij wist niet wat, zelve niet begrijpend haar vreemde droefenis. Het
laantje zwartte verlaten tussen de huisjes, die wel uitgestorven schenen, het wijde veld lag verlaten, verdord onder de zonnebrand uit
de lege hemel, en de muur van het overkant-huisje blaakte fel-wit,
met het dood-strak keukenraam, en de stifle deur. Lena keek er
lang heen: die waren zeker ook uitgegaan, met hun drieen, man,
vrouw en vriendin! Toen snikte zij luid-op, schreide eindelijk lang
uit in het suffend huisvertrekje, waar het gonsde van vliegen en het
klokje nadrukkelijk sprak...
Maar na een tijd overwon zij zich, en loom en met een loden
zwaarte in haar kloppend hoofd, ging zij naar boven om zich wat op
te frissen.
Tegen vijfuur, terwijl de zon schuiner goudstraalde en de dingen
in hun lijnen en kleuren weer eigen betekenis kregen, kwamen de
gasten terug aan 't huisje gewandeld. Truus en de kinderen eerst,
de mannen zouden nakomen.
En zij kwamen ook, met rode gezichten, Thijs dof in zijn hoofd
van 't ongewoon veel drinken, stil en strak, Piet met drank-adem
en rumoeriger nog dan straks.
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Onder 't eten in het benauwde kamertje ergerde zich Lena voortdurend aan de ploertige lolligheid van haar schoonbroer en de onhebbelijke manieren van de Hare, gulzige kinderen... En toen hij op
't laatst weer schuin begon te worden, met glinsterogen in zijn gerood gezicht en een grinnikende pret-stem aan Thijs halfluid van
zijn uitgangetjes in Amsterdam ging vertellen, terwijl zijn kinderen
met neergeslagen ogen gretig luisterden, werd 't Lena in haar
zenuwige prikkelbaarheid te machtig, vroeg zij hem of hij zich dan
niet schaamde, bier, waar zijn vrouw en kinderen bij zaten! Wat
voor een kerel was hij dan! Een misselijke smeerlap, om zo er nog
op te snoeven, dat hij zijn vrouw bedroog!... En zich niet meer inhoudend bier, in 't eigen thuis, volgden de luide driftwoorden over
en weer, overschreeuwden zij zenuwachtig-schel elkander... Piet
sloeg met zijn vuist op de tafel, dat de glazen rinkten, Edo begon te
huilen en Lena riep al harder: `ploert, ploert, gemene ploert, dat je
bent!' terwijl Truus en Lamme trachtten te sussen. Maar Lena stond
op... Zij bedankte d'r voor met zo'n kerel langer aan 66n tafel te zitten! Onder het geschreeuw der kinderen, het roepen enprotesteren
der anderen, ging ze naar boven om in de slaapkamer voor het raam
te gaan zitten staren met droge ogen.
En het kostte Thijs veel moeite en gepreek om ten minste in zover de twist bij te leggen, dat zijn vrouw weer beneden kwam, om
thee te zetten en afscheid te nemen. De avonduren gingen er mee
heen en 't speet hun allemaal, zeiden ze, dat de eendracht zo verstoord was geworden en de dag nu zo moest eindigen...
Ten slotte, in het zachte twijfellicht en de stille innigheid van de
avond, trokken de gasten weg, door Thijs begeleid. Lena, die juist
kleine Edo naar bed had gebracht, zei hun fiauwtjes goedendag.
`Dag zwager, dag Truus, goeie reis.' Zij oogde hen na, zoals in de
schemering van het straatwegje hun gestalten vervaagden. Haar
drift-opgewondenheid was gevallen, zij voelde zich doodmoe en
met een weten van smart in zich, dat zij echter naliet te ontleden.
Zich omkerend, zag zij ineens mevrouw Aveghem voor het hekje
geleund naar haar kijken. 't Gaf haar een kleine schok.
`Dag mevrouw, heb u plezier gehad met uw log& ?' vroeg
ze.
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`0, die was in de voormiddag al weer weg,' antwoordde 't
vrouwtje. 'Maar u? heb u u geamuseerd met uw gasten?...'
`jawel! ge-amuseerd ? 't was wat lekkers!' smaalde Lena... 'hij
is een ploert, zij is een sul, en de kinderen zijn nare, gulzige, ongemanierde, gemene dieren...'
`1k vond, dat de jongen precies op Edo leek,' zei het vrouwtje ondoo rdacht.
`He, ja?... vond u?' kon Lena alleen beklemd antwoorden, zó
heftig voelde zij een pijn na dit laatste woord...
`Nou, dag mevrouw,... ik mot an me vaten...' groette ze toen
snel en ging naar binnen. En daar in het donker keukentje, temidden van de zo-maar-weggezette boel van vuile pannen en schemerige stapels borden en glazen, van gebruikte handdoeken, slap
hangend over een stoel en teiltjes vuil waswater op de tafel, tussen
die gehele omgehaalde huishouding, die zich de ganse dag daar had
opgestapeld, zonk zij weer op een stoel neer en snikte wanhopig uit,
met lange, gesmoorde jammeringen... Zo was 't, haar jongen leek
op dat gemene kind !...
Hij, en zij tweeen ook, waren niks beter dan die zooi, die daar net
was weggegaan... Och, zij kwamen er niet op aan... maar de jongen
had ze altijd van wat voornamer soort gedacht, en ook dat hij nog
eens wat beters zou worden dan de plat-gewone slovende arbeider,
die zijn vader was...
Dat scheen nu niet meer mogelijk ineens, nu zij hem gelijksoortig zag met die ordinaire Amsterdamse kinderen.
En zij jammerde zachtjes, telkens weer opsnikkend invernieuwde
heftigheid, als zij staarde in de grijze leegte der komende jaren op de
doelloosheid van haar dor bestaan, slovend elke vergeefse dag voor
haar man, die zwoegen zou in zijn ondankbaar werk, tot hij oud en
op was, voor haar zoon, die zij in de toekomst hetzelfde werk zag
opnemen en voortzetten, tot hij op zijn beurt trouwde en zwoegde
voor kinderen, die niet beter zouden zijn, tot ook hij op en versleten was: een lage, slovende arbeider...
En 4zelf,vroeg versleten door de ellendigekleine zorgen, zou dan
lang dood zijn. Wat had het leven haar geboden? Waarom bestonden zij toch?... Waarom bestond alles, zo hard en raadselachtig?...
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't Was veel, veel beter als ze geen van alien, halfhongerlijers,
armoedzaaiers, ooit geboren waren. En hoe gauwer ze maar dood
gingen, hoe beter...
Lange tijd, terwijl het koele donker haar omwolkte, bleef Lena
zo peinzen, telkens weer schreiend met zenuwige nokken, dan stiller, haar neus snuitend en haar ogen afvegend, om dan nogeens en
nogeens luid-op te snikken in de donkere verlatenheid.
Tot zij langzaam opkwam : een vaag-blekende vorm nauw zichtbaar in 't alom-duister. Zij stale het keukenlampje aan en onder dat
wintergezellig, gelend licht, begon zij haar vaten te wassen, met
moee bewegingen en telkens diep zuchtend.
Thijs kwam terug : zware, gewichtig-afgemeten stappen naar de
voordeur...
`Ben je nog zo doende, vrouwtje ?' klonk zijn schorrige stem, ongewoon deelnemend. `Dat is allemaal maar best van stapel gelopen
vandaag,' vervolgde hij behaaglijk, half in de huiskamer staande
om een pijp aan te steken.
Leen keerde verbaasd haar gezicht hem toe: had hij dan helemaal
die ruzies vergeten!...
`D'r zijn wel effen een paar woorden gevallen, maar waargebeurt
dat nou niet in families, he?... Nee, ik ben best in me schik dat 't zo
gelopen is, met 't rijtuig en zo. Ze bedankten dan ook nog wel voor
al 't plezier... laten jou ook bedanken.'
`Zo, wel vrindelijk!' spodachte Lena.
Maar Thijs, telkens puffend uit zijn pijp, trad verliefderig op haar
toe...
`Ben jij dan niet tevrejen, vrouwtje ? ben je niet in je schik?'
vroeg hij vleierig-vriendelijk, of hij tegen een kind sprak en wilde
haar in zijn amen sluiten. Maar zij, met een bord, dat zij afdroogde, in de hand, deinsde achteruit, vol griezelige weerzin tegen hem,
nu hij zo lief deed...
`Pas maar op je zwakke borst,' zei ze hard...
Waarop Lamme, ineens verkalmd door die woorden, schouderschokkend de kamer inging om het licht op te steken.
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VIII
Sedert die zondag, die wel de crisis van haar lijden gebracht scheen te
hebben, leefde Lena weer langzaam in haar gewone leven in. Door
al te veel en te langdurig smartevoelen, leek haar gevoeligheid afgestompt, en met bevreemding vond zij zich leven door de dagen,
al lichter en gemakkelijker. Dat was nadat zij eerst, inverterend zelfmedelijden, zich had voortgesleept als een ter dood gewonde, elk
uur verwachtend dat zij niet verder zou kunnen, dragend haar
smart als een dierbaar geworden last, met strakke blikken en bleke
wangen, immer zich voelend als een verheven-gelatene wie het
leven niets meer te bieden heeft...
Doch zij hield het zo niet lang vol... 't Gaf ergernis, dat zij niet
rampzaliger was, soms haar leed vergat en lachen kon. 't Scheen of
zij zó iets verloor, 't laatste, dat haar waardig maakte en boven haar
omgeving verhief... Tot haar praktische aard zich schikte en zij,
ineens verlucht, dankbaar het nieuwe leven van kalme, tevredene
materialiteit aanvaardde, dat zo onverwacht en onverhoopt haar
geschonken werd...
Veel tot die geestesverandering droeg ook bij dat mevrouw
Aveghem en haar man op reis waren en zij, de Lammes, thans
commensalen hielden. Dat was toevallig, door recommandatie, zo
gekomen en Lena had toegestemd in een bui van volkomen onverschilligheid. Haar man zei dat zij daardoor die weken van werkeloosheid wat zouden inhalen en zij vond 't goed... Het zou heel wat
meer voor Naar te doen geven, maar dat kon haar ook niet schelen !...
Wat meer, wat minder I... sloven moest ze toch en op die manier
had ze tenminste geen tijd om te denken...
Zo waren dan voor de rest van de vakantie twee opgeschoten
meisjes in hun huisje getrokken, aan wie ze de mooie voorkamer
en hun eigen slaapkamer hadden afgestaan, twee smalle-bleke,
pretentieuze wichten, die voor alles hun neus optrokken, aan tafel
van niets hidden en veel snoepten...
En hun verzorging gaf Lena druk werk en voortdurend ergernis.
Die languitgetrokken anemieke schapebakkesjes werden haar al
meer antipathiek, als zij 's middags stijges en zwijgend achter dun199

der in de kamer traden, om, na een korte groet, even zwijgend te
gaan zitten, haar lippen precieus saamgeknepen, gelaten of zij een
grote opoffering deden. Maar vooral hinderde Lena dat zij niet van
de jongen hidden. Zij weerden hem met een flauw, gegeneerd
lachje, blikten op hem ongeduldig en geergerd, als hij eens
schreeuwde aan tafel en kwamen hem nooit eens bewonderend aanhalen, als Lena hem voor ze prees. Het waren malle snoepachtige
en ongemanierde wichten, vond Lena, die veel te veel boter en een
duim dik jam op hun brood smeerden... Lena kon ze niet meer
luchten op laatst... maar ze hadden haar toch geholpen de tijd door
te komen door de onrust en hinder, die zij gaven.
Ook Lamme echter was tevreden met hun vertrek. Hij had in al
die dagelijkse strubbelingen steeds een strakke waardigheid getracht
te bewaren, maar het moeilijk gevonden zich te handhaven tegen
die heimelijk minachtende, op hunner ouders meerder geld trots
gaande kinderen, die nog geen vrouwen waren waartegen je praten
kon, die hem nu eens met uitgestreken gezichten stijfvoorbijliepen,
dan, elkaar aanstotend, beledigend achter hun zakdoek giechelden...
131ij dat we die kwijt zijn I' betuigde hij, `als ze ook nog zoveel
gegeven hadden om langer te blijven, dan had ik ze nog niet willen
houen...'
In 't begin van september kwam mevrouw Aveghem terug, bereidde zich echter dadelijk om voorgoed te verhuizen. Nog in de
laatste helft van september wilden ze over zijn...
Lena zag haar vriendin voor 't eerst weer op een regenig-grijze
morgen, en 't was haar vreemd te moede, dat de vreugde van het
terugzien niet groter was. Zij zag haar wandelend in 't overkanttuintje met de handen op de rug en de jonge vrouw leek een klein,
min figuurtje tegen de trieste grijsheid van de stille dag. Zij keerde
haar blond gezichtje naar Lena, opmerkzaam geworden door een
kreet van Edo, die Lena op de arm droeg en knikte vriendelijkjesherkennend. Maar haar gezichtje bevredigde Lena niet meer zo
innig als in vroegere dagen.
`Zorn weer thuis?' riep Lena naar de overkant.
200

`Jam maar we gaan nou ook weer gauw weg ook...' antwoordde
het vrouwtje terug, terwijl zij, het hekje uit, toeliep.
`Dag Edo, dag mannetje!... ken je me nog ?...' lokte ze het kind,
dat ongeduldig trappelende, telkens met een ruk zich omgooide op
zijn moeders arm, overal rondkijkend.
`116 jongen! wees toch stil!' knorde Leen.
`Geef 'm mij maar effe,' vroeg de buurvrouw, het zware kind
overnemend, hem toen zoenend en met hem dollend, tot ze zelf
buiten adem was.
Intussen spraken ze voort in afgebroken zinnen. Lena meest vertellend van haar zomerlogees, vragend naar de verhuizing van haar
buren, wanneer 't zou zijn.
`Dat u nou al zo gauw gaat...' zei ze.
Maar innerlijk voelde ze voortdurend dat vreemde, het missen
van lets, dat haar genot en leed was geweest, een smartelijke verwondering hoe 't zo plotseling verloren kon zijn.
Halfverlucht, halfgepijnd keek zij, onder het praten, haar vriendin aan, zoekend in haar trekken, pogend terug te vinden die sensatie van zoete bevrediging, die zij vroeger altijd in haar bijzijn
ondervond...
`Nou mevrouwtje, nou mot ik weer an de slag,' zei ze na een
pool... ja, ik ook, ik heb een macht te doen, dat begrijp IX antwoordde de andere, en kalm gingen ze van elkaar, 't hoofd niet
meer wendend, ieder op haar huisje toe in de atom-stilte. van de
gedrukte fijn kleurige herfstdag.
Toen, wat later, Lena haar man over de terugkomst van hun
buren en de plotselinge verhuisplannen sprak, zei ze, dat zij de
jonge vrouw in 't tuintje gesproken had.
`D'r is toch niet veel an, an dat gezichie,' voegde zij er bij. En
't deed haar even felle pijn, toen zij die woorden sprak.
` Dat heb ik nou altijd gezegd,' kwam Lamme verwonderd, `maar
ik dacht dat jij d'r zo mee wegliep... jij von d'r een schoonheid!'
Maar Lena wond zich op, in een zonderling-weee lust te keer te
gaan tegen hetgeen haar dierbaar was geweest.
En zij zei: ‘Dat ken je nou toch jokken, dat heb ik nooit gezeid,
een schoonheid! hoe kom je d'r an! mevrouw Aveghem 'n schoon201

heid! Ze is knap, meer net... en 't is een gezicht, dat ook erg gauw
verveelt... 1k ken d'r, die vr ij wat knapper zijn, hoor!...'
Veertien dagen later stond de grote verhuiswagen bij de Aveghems
voor, en de naaste buren in 't laantje keken er naar uit hun huisjes,
want 't was een buiige, rauwe winddag met onrustige wolkenlucht
en kille vlagen, die telkens kleurige blaren in een rondedansje opjoegen.
Lamme en Lena stonden op zij van hun huisje, toeziende hoe de
laatste meubels in de diepe wagen werden gestouwd, de witkielmannen rusteloos in en uit draafden, terwijl rondom overal stro en
papier voortritselde op de wind en door het naakte raam de gehele
keukenruimte zichtbaar was: een kaalwitte leegte...
Lamme maakte telkens aanmerkingen op de verhuiswagen, de
manier van pakken en stuwen, de mensen... Lena stond in gedachten, nu en dan de jongen van het hekje, waarop hij klimmen wilde,
terugtrekkend.
Edo was ziek geweest. Een grote week had Lena hem in bed moeten houden voor een zware verkoudheid, die onophoudelijk
scheurende, rochelende hoestbuien uit hem wrong, zodat zijn gezichtje opzwol en zijn ogen traanden. Zij had zelfs een paar nachten
bij zijn bedje gewaakt, dat hij koortsig woelde met gloeiend hoofd
en zagend, reutelend borstje... En in die uren, dat zij angstig in de
stilte naar zijn adem luisterde, was in het meelij haar liefdevoorhem
nog gegroeid, tot zij soms niet meer begreep, hoe er een tijd was geweest, dat zij niet volkomen genoeg had gehad aan hem, haar enige
jongen...
En het wrokte in haar tegen mevrouw Aveghem, die beweerd
had dat Edo op zijn ordinaire neefje geleek. Daar was nets van aan,
wist zij nu, en nadenkend in 't bekrompen, nachtstille vertrekje,
ergerden haar thans alle uitspraken, meningen, gevoelens, vroeger
van mevrouw Aveghem gehoord... 't Waren toch eigenlijk aanstellerige mensen, zij en hij, alle twee! Ze vonden zich eigenlijk to
goed voor alles hier in de buurt... d'r man had gelijk: ze hoorden
hier niet... Maar zij herinnerde zich flauw, dat ook zijzelfeen tijdje
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op haar man en z'n familie en op al hun kennissen had neergezien.
En op hun manier van leven ook... Zelfs an d'r jongen had ze getwijfeld! Daarom misschien werd ze nou wel gestraft, dat-i nou
ziek was !...
En angstig luisterde ze weer naar zijn vochtig-gorgelend ademgaan, legde de dekentjes, die hij weg woelde, weer terecht...
...Een naar, lam spook was ze geweest in die tijd... Een mensmoet
in z'n stand tevrejen zijn... Thijs was een beste, goeie kerel, en d'r
jongen... o god! as-ti d'r maar gespaard mocht blijven!...
Vrij gauw was toen de hoest gesleten en nu mocht Edo al weer
buiten spelen. Lena had hem alleen nog maar wat rustig moeten
houden.
Toen ze, na die week van betrekkelijke afzondering, haar vriendin weer dikwijls had gezien, was wel door die vertrouwde, lieve
trekken alle wrok verdwenen, maar sedert bleef in haar een pijnlijk
besef van afstand en minderheid, niet meer te verdrijven. En dat
gevoel, dat het nooit meer zo kon worden als het eens geweest was,
maakte haar bedroefd-gelaten. Daaronder bleef heel zachtjes een
klein, ver verlangen klagen...
De verhuizing was klaar en met de kardeuren dichtgesloten, stond
de wagen nu wachtend tot het paard gebracht zou worden, dat de
mannen haalden.
Er klonk hol gestap over de planken vloeren van 't huisje, waarvan de deuren alle open stonden. Toen kwamen meneer en mevrouw Aveghem, voor de reis aangekleed, naar buiten om goeiendag te zeggen.
De mannen gaven elkaar de hand: goeie reis! en: 't heeft me heel
veel plezier gedaan! en : we zien mekaar nog wel 's!... De vrouwen
omhelsden elkaar, zoenend.
Nou, dag mevrouw! dag lieve mevrouw, 't spijt ons erg, erg dat
u weggaat... Ons ook, we hadden u veel liever hier... houdt u maar
goed... komt u maar dikwijls over !...
Toen gingen ze naast elkaar, de lange man en het vrouwje 't
laantje af, keken bij de hoek van 't keistraatje nog eens om, lachknikkend, handenwuivend. Helena en Lamme treuzelden langzaam
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naar de voorkant van hun huisje, zagen de twee na, zoals ze, ongelijk bewegend onder de herfitkleurige, windbewogen bomen Bingen, 't wegje of tot de verre straatweg, waar ze om de hoek verdwenen...
`Zie zo... die zijn alweer weg,' zei Thijs zich afwendend naar
binnen en hij voegde er bij : '1k ben toch eigenlijk blij dat ze maar
weg zijn... voor jou ook... 't waren toch geen lui van ons slag op de
duur...'
Lena, die de jongen opgenomen had, stond nog altijd naar de
kant te turen waar ze verdwenen waren. Zij voelde het even kroppen in haar keel en haar ogen traanden. Er was een wening in haar
als om iets verlorens. De herfstdag scheen haar guur en verlaten, het
leven toch niet vrolijk in de komende wintertijd...
la, dat hebben we weer gehad,' antwoordde ze met haar mompelende stem. En de lastige jongen van haar arm op de grond plantend, dreef ze hem met zachte duwtjes van haar open handen het
paadje op langs het huisje naar de keuken, om aan haar gewoon
dagwerk te beginnen.
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EEN UITWEG

In de vrolijk-bezonde ochtendkamer zat mevrouw De Stoffelaar
achter haar theeblad, wachtend tot haar zoon beneden kwam om
te ontbijten.
Een krasse oude vrouw, zoals zij daar oplettend breiende zat,
het mooi-regelmatig gezicht verstrengd door ouderdomsgroeven
om de ietwat ingevallen fijn gelipte mond, de ogen achterbrilglazen
neer. En de magere, bleke, blauwgeaderde handen gingen rustloos
op en neer met het getikkel der glimmend houten breinaalden, dat
de stilte-rust niet verstoorde.
Soms ging van het frisse, blauw-en-wit porseleinen theepotje
even een klein stotend geraas uit of de thee op 't punt was te koken.
Dan sloeg de oude vrouw even de ogen op,- donkere ogen met
doordringende blik-en keek met een frons van ongeduld tussen de
grijze brauwen eerst naar het lichtje, dan naar de kamerdeur.
Waar Jacob toch bleef? Hij was andere morgens nooit zo laat...
Maar zij ging weer voort met het breien in het tikkelen harer
houten pennen, en de gezellige ruimte soesde voort in dezelfde rust.
Tot een dikke cyperse poes, die in een streep zonlicht zich ijverig
kopknikkend had zitten likken,-eerst een poot, toen de andere,
toen een achterbeen, als een geweer geschouderd-langzaam, pootrekkend, op de vrouw toe kwam en tegen haar ging opstaan, met
de groene ronde ogen ernstig vragend.
ja poesie, ja poes,...' praatte zij, naar het dier overgebogen, saelend met haar oude geaderde hand over het donzen poezevel. En
haar stem was, eerst schorrig van 't lange zwijgen, diepklankig, onbewust voornaam in 't zuiver articuleren der woorden...
la, poesebeest... de baas komt ook zo laat... we krijgen dorst,
he ? Hier dan maar... we zullen dan maar niet wachten tot er eerst
thee gedronken is... direct maar een beetje melk voor poes, he ?...'
En met rustige bewegingen maakte zij een schoteltje vrij op het
blad, schonk uit 't kleine kannetje een gulp melk over en zette het
neer voor poes, met een beetje moeilijke stijtheid in het overbuigen.
`Daar beesje,' zei ze, bleef even toekijken hoe het dier, de poten
onder het lijf gedoken, met knikkende kop en delicaat tongetje
ijverig de melk slurpte.
Maar daarna nam ze haar werk niet weer op. De bleke handen
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bleven stil in haar schoot, dekkende de pennen, die links en rechts
uitpiekten en het mooi rustig-oud gezicht, waarlangs de grijze haren onder eenzwart kanten mutsje waren weggestreken, keerde zich
naar buiten. In gedachten-verzonkenheid tuurden de schrandere
donkere ogen achter de lichtende brilglazen door het venster in de
zonblinkende koele voorjaarsdag.
Hevige windvlagen voeren telkens door het bruine winterhout
der heesterbosjes voor het huis en de nog jonge plantsoenbomen
rekten en schudden hun takken, als in heftige ontroering, terwijl
achter al die bewegende dingen de huizen van de overkant hun
starrelijning bewaarden, doch opvrolijkten of versomberden, als
alles in 't rond, met 't wisselend zonnelicht.
Maar, in haar gedachten verloren, zag zij niets hiervan. De vingers treuzelden aan de houten pennen, en soms bewogen de lippen
onder de zware werking van het denken. Zij dacht, dacht aan haar
twee zonen. De een, zeeofficier, verweg op een jarenlange reis, toch
al sedert zo lang niet meer deelhebbend aan de familiehuislijkheid.
En hij was toch haar liefste, met wie zij zich het nauwst verwant
gevoelde, en die ook haar het best begreep in haar groot, maar
stugge en zich moeilijk gemeenzaam makend liefdegevoel.
Voor Jacob, de oudste, had zij altijd minder gevoeld. Hij was niet
in die mate hair kind. Hij was goedmoedig, maar grof van gevoel
en zo oppervlakkig ! Zij waren altijd goed met elkaar omgegaan,
doch intimiteit was er nooit geweest, en nu zij samen woonden nog
minder dan vroeger. Er stak ook een tegenzin in haar, zekere
schuwe verbazing om wat zij dikwijls van zijn nog-altijd-jongeluisleven vermoed had. Hoe kon een man van zijn leeftijd—hij was toch
al diep in de veertig—zo zijn! Zij was niet preuts, zij had als weduwe
twee jongens groot gebracht en wist wel wat jongelui toekwam.
Maar dit—wat zij tenminste van Jacobs leven meende to wetenkwetste haar godsdienstige levensernst en haar trots. Het kon geen
groot-mannelijk karakter zijn, die zo handelde, meende zij... en het
was haar vaak geweest als stond zij hierdoor nog verder van hem
af...
Zo waren er in haar dagen van bezige opgewektheid en kalme
levenslust toch wel ogenblikken gekomen, dat zij zich eenzaam had
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gevoeld, vooral in die laatste jaren, dat zij zich ouder had voelen
worden. Maar zij mocht niet morren ! Welk mensenleven was er
zonder Iced. En anderen, zovelen condom haar, hadden wel Bans
andere rampen te dragen gekregen...
Door het weer plotseling ophelderen van het buitenaspect, ook
door het aangaand razen van de thee, die nu waarlijk kookte, werd
de oude vrouw zich weer bewust, zette haastig het trekpotje of en
nam enigszins driftig haar pennen weer op.
Wat deed ze zich die dingen in 't hoofd te halen! Neerslachtigheid was toch anders waarlijk haar aard niet... Maar och, ze wist
toch wel! 't Was dat ze al dagen lang gedrukt was, in zorg om Jacob, die zo wonderlijk deed in de laatste tijd. Eigenlijk sedert dat
engagement er door was...
Vreemd! Vroeger had ze zo dikwijls verlangd, dat hij toch eens
een lief meisje in zijn stand mocht ontmoeten, dat hem aftrok van
al die andere ‘verbintenissen'... Hij zou zeker een goed huisvader
zijn, als hij een vrouw trof, die hem begreep en wat wist te leiden...
Maar dat 't nu joist die Suze Verhage moest zijn... die vriendin van
die overdreven Phie Bloks. Op die d'r broerjacobs vrind, had ze 't
ook al niet begrepen: een blufferige, oppervlakkige jongen, die
Jacob vroeger tot allerlei dingen verleidde... dingen die... Afijn,
dat was vroeger... Maar ze had eigenlijk altijd weinig sympathie
voor die hele familie Bloks gehad, zo opzichtig, zo overdreven, zo
geforceerd modern, en daaronder toch zo ijdel en werelds. En die
vriendin, Suze, paste daar precies bij : ook dat geemancipeerde, dat
overdreven-positieve, veel te resolute voor een vrouw, dat bijna
mannelijke... 't Stond haar bijzonder tegen, moest ze bekennen...
En zo'n meisje moest nu joist Jacobs vrouw worden... Nee, 't was
zeker niet wat ze gehoopt had... En Jacob was 'r ook niet mee
tevreje... Maar wat kon-i doen, zo'n zwakke jongen... nu 't zover
was gekomen? Ze was blij dat ze 'm had. Ze had daar altijd achteraf geleefd, in Nimwegen, bij een oom, 'n oud-militair, die d'r
voogd was en een knorrige, egoiste ouwe heer moest zijn, had ze
gehoord... En dan Been geld, zich altijd bekrimpen, een echt provinciaal leventje, erg suf en eentonig. Zo'n meisje was blij d'r uit te
zijn en klampte zich natuurlijk vast aan de man, die ze eenmaal
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had... Eigenlijk ook wel heel begrijpelijk... En 't kon haar ook niet
schelen, dat 't kind geen cent bezat... als ze maar wat zachter was
geweest, wat vrouwelijker, liever... En wat knapper ook, voor
Jacob vooral... Ze kende 'm zo... Hoe moest dat gaan op den duur...
Maar karakter had ze wel... dat was waar...
Het was er een die wist wat ze wilde en dat gedaan kreeg ook...
En in de laatste maanden, dat ze daar logeerde, had mevrouw De
Stoffelaar wel gemerkt, dat ze 't op d'r arme jongen voorzien had...
De angst was haar om 't hart geslagen, toen ze 't gemerkt had op
een partijtje bier aan huffs, nu al een paar maanden geleden.
Suze was geen vrouw voor Jacob, dat had ze dadelijk gevoeld,
maar ook dat als die meid positiefwou, d'r jongen zichwel zoumoeten overgeven... Och, als een vrouw bepaald een man hebben wil,
dan krijgt ze 'm altijd, dat had ze zo dikwijls gezien in d'r leven...
En 't was haar nog meegevallen, dat die meegaande, zwakke
Jacob zich zo lang verweerd had... Hij wou in 't begin blijkbaar niets
van haar weten. Dat had ze wel gemerkt, als ze er op zinspeelde, dat
Suze Verhage 't op hem voorzien had... Veel durfde je ook niet te
zeggen, uit angst dat 't net de tegenovergestelde uitwerking zou
hebben...
Maar hij had er toen niets geen genie in, dat was zeker... De invitaties van de Bloksen sloeg hij af, zo vaak hij kon zonder onbeleefd
te worden. Voor die tennis-club, waar ze mekaar vaak ontmoetten,
bedankte hij... ontliep 'r zoveel mogelijk... ja... hij had zich wel alle
moeite gegeven om 't te ontgaan, bij het overdenken voelde ze het
nu heel duidelijk, hij had zich bepaald wanhopig verweerd... Ongewoon volhardend voor zo'n karakter als 't zijne eigenlijk... Hij
moest er dan wel veel op tegen gehad hebben... Maar waarom had
hij 'r dan eindelijk toch gevraagd?... Waarom?... Ach, gekheid!
Immers omdat zij 't wilde! In een kleine stad ontloop je mekaar
toch niet en hij wilde d'r niet kwetsen en hij was zo innig goedmoedig. Natuurlijk waren ze ten slotte toch weer dikwijls samen
geweest, vooral nu de oude mevrouw Bloks met zieke Jopie mee
naar Gelderland moest en 't bij hen als 't ware een jongeluis-huishouen werd, met Phie als gastvrouw, die door haar broers inviteren
liet, wie zij wilde... en wie d'r vrindin wilde...
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En toen was 't toch nog veel gauwer beslist geweest dan zij gedacht had, zodat zij zelfs geschrikt was, toen hij op die avond, nu
een paar weken geleden, haar zijn meisje was komen presenteren...
Nou, zij had hun gezegd, dat ze hoopte dat dit engagement een
weldoordachte stap was, want dat ze geen van beien meer zo piepjong waren, en dat 't tot hun zegen en geluk zou strekken...
Maar toen op die avond had Jacob ook al zo raar gedaan, zo afgetrokken en dan weer overdreven... Suze scheen toch wel erg van
'm te houen, dat had ze toen en later ook wel gemerkt... Meer dan
hij van haar... En zij vreesde dat hem dat nu drukte... al meer drukte...
dat hij berouw had en 't niet durfde afmaken... Gek, juist nu Suze
uit de stad was, naar Nimwegen, naar d'r oom en vroegere voogd,
was dat erger geworden, die vreemdheid van 'm...
Ongeduldig en prikkelbaar soms,... om geen huis mee te houen!
En dan weer kon je geen woord uit 'm krijgen en zat hij de hele
avond maar als een blok in zijn stoel v66r zich te kijken... Arme
jongen! Maar dat k6n toch zo niet op den duur,... ze m6est 'm d'r
over aanspreken... hoe ze d'r ook tegen op zag... Vooral om hem...
't Was zo beschamend voor 'm: eerst dat engagement en nu, geen
maand later, al spijt! Hij was toch geen kleine jongen meer! Waarom had hij 't dan begonnen...
Maar ze mOest spreken... 't drukte 'm te erg... en ook om dat
meisje... hoe eerder 't dan afgemaakt werd hoe beter... Maar o! 't
zou haar wel verdriet doen... zij die 'm eerst zo met alle geweld had
gewild... Maar als hij nou toch niet van d'r hield...
De oude vrouw voelde nu meelij met haar en ergernis tegen haar
zoon. Dat zij van hem hield en hem per se hebben wilde, dat kon
Jacob niet helpen. Maar wel, dat hij zo slap en week had toegegeven... 't Nu of te maken was wreed en 't was wel degelijk zijn
schuld.
Maar och... 't zougauwvergeten zijn, dat leed...Voorhaarook?...
Bij hem zeker,... en als zij nu toch geen vrouw voor hem zou geweest zijn... Veel te heftig en heerszuchtig en werelds...
Eenklop op de deur en 't dienstmeisje dat in de opening verscheen.
` Een telegram voor meneer, mevrouw... wil u even aftekenen?'
la... geefmaar hier Stien... 't telegram maar naast meneers bord...
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Ofnee...' bedacht zij zich, omgrabbelende in haar sleutelmand naar
een potlood om 't recu te tekenen... `ga maar even naar boven en
ldop aan... meneer zal wel klaar zijn... dan kan-i zelf meteen aftekenen...'
`Best mevrouw...' De deur sloeg achter het meisje dicht.
De oude dame hoorde haar de trap op gaan en boven op het
portaal aan de zitkamer kloppen. De stem van Jacob klonk van de
achterkamer, schorrig-gedempt, door de afstand zeker... En toen
wat praatgebrom aan de deur v66r.
Maar de oude vrouw luisterde al niet meer. Vaag hoorde ze de
stappen van het meisje naar beneden, Jacobs zware kraaldaarzen
boven haar hoofd, zorgelijk bedenkend ineens of 't misschien niet
moeilijkheden in zaken waren, die hem drukten... Maar terwijl zij
bijna werktuiglijk voor Jacob al een kop thee inschonk, leek haar
die gedachte zo dwaas, dat ze glimlachte. Die ouwe solide wijnzaak van Corvel en Co. ! Wat kon daar nu in misgaan?... Bovendien, Jacob had dagen, dat hij niet naar kantoor ging voor laat in de
middag en maar lusteloos in zijn kamer bleef omhangen. En dan
hoorde ze wel de telefoon, als hij een enkele keer werd opgescheld.
Maar nooit iets verontrustends of ongewoons,... dat had ze nu al
zo lang bijgewoond. Maar zij luisterde nu weer.
Al enige tijd had het zenuwig-haastige kraakstappen boven hinderlijk in haar denken gedreund. Meest was het achter, maar nu ook
v66r: snel, bijna dravend been en weer lopen, als van iemand, die
wanhopige haast heeft.
De oude vrouw luisterde nu bewust en voelde zich ineens onrustig worden. Wat had hij toch een haast!
Hoor 's! Hoor 's! Haar hart ldopte er van! Boven werd zwaar
krakend een la dichtgebonsd.
Wat mankeerde-n'm? Was-i nou wel! ZO'n leven te maken !...
En daar sloeg de kamerdeur achter hem dicht en stormde zijn
loop omlaag de trap af. Brutaal knarste de deurknop en hij was
binnen.
`Hemelse goedheid, jongen!'... wou ze hem aanroepen, maar het
stokte in haar keel om zijn uitzicht, om zijn hulpeloos angstgezicht,
opgezet-rood en met schril-glanzende ogen-ogen die in 't bol-rood
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van de kop ingezonken schenen, 't wit bloederig dooraderd-boven
zijn blijkbaar haastig aangeschoten slordige kleren.
Wat is t'er ?' kon ze enkel maar bevend zeggen. Doch hij had
haar al het open telegram voorgehouden, dat trilde in zijn hand en
zijn stem klonk, als gewrongen uit zijn benauwde keel, schorrigdofen hijgend: `Suus komt... ze seint... dat ze vanmorgen al komt...
om met me na d'r voogd te gaan...'
Strak staarden een ogenblik de gebrilde ogen der oude vrouw op
het telegram, waar ze in haar ontroering nauw de blauwe lettertjes
op de reepjes wit onderscheidde.
En toen hij 't papier verfrommeld liet vallen, en gejaagd een
stoel verzette en weer terugzette en door de kamer schreed, blijkbaar onbewust van zijn doen, sloeg zij even strak haar ogen naar
Jacob op.
`Nou?Wat zou dat ?' vroeg ze hard, bevend van de schrik en een
komende vage angst.
Wat dat zou? Maar dat kin niet !... Dat kan immers niet! Jezis!
dat kan toch niet!...'
De laatste woorden klonken als geschreeuwd en in haar toenemende angst konden haar lippen enkel geluidloos de vraag-woorden vormen: `Waarom niet?'
Maar hij bemerkte 't niet in zijn opwinding, hief zijn gebalde
vuisten voor zijn hoofd, mompelend: jezis! Jezis! nou al!... mot
dat nou al!...' Doch gekeerd naar de vensters, zag hij zijn moeder
opgestaan en haar sidderende bleke ontdaanheid, en dit gaf hem
weer zelfbeheersing en energie terug.
`Waarom niet?' herhaalde zij, met moeite fluisterend.
`Ach! dat begrijp u immers toch niet !' was zijn heftige antwoord,
samen met een snelle handbeweging... "k zal u later wel uitleggen,'
vervolgde hij kalmer... `nou met... maar ik wil telegraferen, ik wil
d'r af-telegraferen!... dadelijk!...'
Zijn moeder had nu, met opzetting van haar ganse geestkracht,
haar kalmte teruggekregen. Zij stond nu rechtop aan tafel, de armen krampig-star naar 't lijf gestrekt, terwijl 't hart haar in de keel
bonsde.
"t Zal te laat wezen,... 't telegram zal 'r niet meer bereiken...'
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`Ach god! ja wel! misschien nog wel!' sprak hij klagend-heftig
tegen... `gauw dan, schel u dan... toe dan, dan kan ze 't wegbrengen!...'
Hij had al een wit blaadje uit zijn portefeuille gescheurd en zijn
dikke vingers om het gouden potloodje krabbelden moeizaam de
woorden, terwijl de arm op de tafel trilde onder de beving van zijn
zware lijf.
De oude vrouw stond er naar te zien. Haar oogleden knipperden
en zij voelde een hinderlijke zenuwtrilling aan haar slaap. Toen zij,
nog eer hij de woorden moeilijk-bedwongen had afgekrabbeld, haar
hand uitstak om 't papier aan te nemen, merkte zij hoe ook haar
vingers beefden, en haar onrust werd er nog erger door.
`Zorn geefnou maar gauw,' zei ze gedempt, toen hij te schrijven
ophield en ze nam het papier onder zijn hand weg. Terwijl zij er
mee weghaastte, zakte hij, als doodvermoeid, op een stoel aan de
wand neer, zonder de ogen op te slaan, sprakeloos.
De oude vrouw was naar de keukentrap gegaan en terwijl ze die
afdaalde, zo snel ze kon, met wat onzekere, schokkige neerstappen,
de blik strak omlaag en de ene hand stiff glijdend langs de leuning,
riep ze al vooruit aan de tweede meid, om boven te komen.
`Stien... Stientjew waar ben je?... gauw, maak je klaar, d'r moet
een telegram weggebracht..., maar gauw, d'r is vreselijke haast
bij...'
ja mevrouw, dalijk...' zei de meid, die halverwege op de trap het
telegram aannam, `ik zal direct gaan.'
Maar juist had zij zich weer omgekeerd, vlug de trap aftrippend,
toen boven de voorkamerdeur werd opengerukt en zowel zij als
de oude mevrouw verschrikt onbeweeglijk bleven bij dat onverwacht en alarmerend gedruis... Terwijl Jacobs benauwd-hese stem
al naar beneden riep, dat Stien 't telegram maar boven brengen zou
en 't hem geven.
`1k zal 't zelf wel brengen... 't duurt me te lang... toe dan toch,
meid! teut niet!... Godallemachtig! zie je dan niet dat er haast is!...'
huilschreeuwde hij, toen de meid, bedremmeld, niet zo gauw wist
wat te doen. `Geef hien.. geef hier... zeg ik.'
`Hei Jacob, bedaar wat... ze komt al...' viel de oude vrouw in,
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verontwaardigd, maar zelf bevend van schrik en wankelend, zodat
ze met beide handen achter zich steun zocht in de hook van de
trap.
Maar hij was al met plompe, dreunende stappen de gang ten
einde, rukte zijn hoed van de kapstok en trok de deur ruw uit het
slot, die daarop achter hem dichtviel met dreunende slag.
Onwillekeurig bracht de oude vrouw de hand aan haar hart en
zakte hijgend op een traptrede neer, de ogen in 't bleek gezicht gesloten, alsof ze flauw zou worden.
Zo dacht het Stien, die verdwaasd en met open mond op dezelfde tree was gebleven, vanwaar de jonge meneer haar 't papier
uit de hand had gerukt, maar nu ontsteld opkwam, de armen vooruit, vaag verwachtend dat mevrouw opzij weg zou zakken.
`Mevrouw,... mevrouw,... mevrouw!...' herhaalde ze dringend,
zonder te weten wat ze zei, met de arm haar te steunen pogend om
de rug.
Maar de oude vrouw richtte zich al, moeilijk maar krachtigwillend, op en keek haar aan.
`Nee— och nee Stien... 't is niks,' fluisterde zij met bleke lippen,
"t is maar van schrik..., meneer Jacob doet zo... zo bruusk... zo
heftig vanmorgen... dat maakt me ongerust en zenuwachtig...'
`Gaat u maar een beetje stil zitten boven,' raadde bezorgd 't
meisje, `wil ik u helpen ? of kan u wel ?'
`Nee, ik kan nou wel... dank je kind... zo.' En strompelend en
zich steunend, hees de oude vrouw zich de treden op. `Ga jij nou
maar,' zei ze met een goedige knik van haar bleek gezicht, zichzelve
echter weer geheel meester... `nou is 't wel weer over... nou moeten
wij maar wachten.'
ja, mevrouw,' gaf 't meisje twijfelig en bedeesd terug, terwijl ze
langzaam naar beneden ging.
In de huiskamer, waar nog altijd 't ontbijt gereed stond, ging
mevrouw langzaam naar haar stoel aan 't raam terug, bij het langs
gaan onwilkeurig lettend op het in plooien opgeschorte tafellaken
en 't weggeschoven bord, waar Jacob zijn telegram geschreven had.
Toen ze zat, een geaderd-bleke hand op elke zijleuning, bleefzij
naar die tafelplek staren, met grote starende ogen, als zag zij nog215

maals innerlijk het ganse angstigende tafereel van kort geleden... En
plots slapte zij toen achter in haar stoel ineen om zacht jammerend
uit te snikken, de handen voor 't gezicht.
Al dempte zij met kracht van wil haar schreien, geheel inhouden
kon zij 't niet. Telkens weer brak 't uit, haar lijf doorschokkend.
Dan, wat kalmer, bette zij haar gerode oogleden, mismoedig 't
oude hoofd schuddend, terwijl haar lippen trilden. Zij mompelde
onverstaanbare woorden, snikte nog na, maar minder heftig al, en
bleef eindelijk roerloos, starend met neergeslagen ogen...
Een Lange poos... waarin zij niets voelde noch dacht, afgemat rustend na de doorstane emotie.
Maar de poes, die op fluwelen pootjes nadergeslopen was, even
beneden aan haar schoot aarzelend, terwijl de ronde ogen strak
haar aanzagen, sprong nu in een veerlicht sprongetje op haar, zodat
zij schrikte en zichzelf bewust werd. En de ganse zwaarte van onzekerheid en angst was weer op haar.
In het vervaalde licht uit het nu durend versomberdebuiten stond
de kamer met iets verlatens over alle dingen en ook over haarzelve,
of zij bier al uren en uren vergeefs had gewacht, terwijl ergens daarbuiten, onafwendbaar noodlottig een schrikkelijk gebeuren zich voltrok.
De oude vrouw hield 't niet meer uit... Terwijl zij zachthandig
de poes weer naast zich op de grond liet glijden, stond zij haastig op
om te schellen. Deze doodse afwachting moest gebroken worden!
Zij zou maar laten afruimen... 't was nu toch geenontbijtuurmeer...
Als Jacob nog iets hebben wilde, kon hij 't toch wel krijgen, maar
zij kon niet met alles maar zitten wachten.
Juist hoorde zij de stappen van Stien boven op de laatste altijdkrakende traptreden en voorvoelde zij haar zeggen van maar-wegnemen en niet langer op meneer wachten... toen de sleutel inhet slot
van de huisdeur knarste, die daarop even donker-krakend werd
opengedrukt: Jacob, die terugkwam !
Een verwonderlijk-hevige, hartbeklemmende angst viel nu weer
op haar neer. Zij hoorde hem de deur sluiten, met een lome bons en
zij wist ineens hoe hij nu was : niet meer zo woest en heftig als tevoren, maar afgemat en als moedeloos afwachtend iets onvermijde216

lijks. Maar wat, wat, wit dan? vroeg haar radeloze onrust... en
plots besloten, hoewel haar hart zo bonsde, dat zij er van hijgde,
opende zij de deur en ging in de gang Jacob tegen.
Hij had zijn jas al uit en hing juist zijn hoed op, toen zij naderde
en zijn verwezen blik opving. In het druilig ganglicht zag zijn gezicht nu moe-bleek en zijn bewegingen waren slap en traag. Langzaam wendde hij zich, om de trap op te gaan, zwijgend en alsofhij
haar niet eens merkte.
`Jacob... ik wil nou weten !... Jacob.... spreek nou toch 's... je
maakt me zo dodelijk bang...' smeekte zij, onwilkeurig haar handen vouwend naar hem heen...
Hij bleef staan en weer ging zijn doffe blik over haar. Even bleef
hij haar aanzien... toen bewuster, maar met blijkbare inspanning,
klonk zijn hees-fluisterende stem: ‘Vanavond, moeder... vanavond,
dan zal u alles weten...'
En zich afwendend, ging hij met lome stappen de trap op, terwijl
de oude vrouw, hem angstig naziend, geen moed had nog aan te
dringen... Maar ze moest toch weten, bedacht zij zich, zij moest
hem na in zijn kamer. Doch een harde schel, die haar deed opschrikken, veranderde haar voornemen.
Dat was zeker de groenman... Zij kon nu vooreerst hier in 't huishouden niet weg. Zo meteen zou de slager ook komen en de kruidenier en nog zo veel... Die schel stond dikwijls niet stil 's morgens !
Och God, och God!
Dan moest zij maar wachten tot straks, tegen twaalven, als 't
kalmer werd, als zij zelf ook kalmer zou zijn... misschien...
Jacob was zijn kamer binnengegaan, zijn donker en stemmig gemeubelde zitkamer aan de straat, en had zich op de groenlerendivan
onverschillig achterover geworpen, met zijn zwaar lichaam het
gladde overtrek diep indeukend, zijn bemodderde laarzen brutaal
schurende op het keurig gladde leer. Zijn blond dik hoofd, met de
bol-blauwe ogen en de zwak, als in stage verwondering geopende
mond, staarde omhoog, terwijl de dikke rechterhand zwaarberingd,
rusteloos de weinige blonde snorharen streek en krulde, altijdmaar-door met zenuwachtige vingers, onbewust. Hij dacht eigen217

lijk niet. Er was een ijle, hoofdpijnkloppende lichtheid in zijnhoofd,
tegelijk met een proppige, huilerige drang in zijn keel. Maar toch
kon hij niet huilen nu, zoals hij dagen lang al gedaan had. Hij voelde
zich uitgehuild met droogbrandende ogen en zo doodmoe na de
opwinding van deze morgen, dat het was of hij geen gedachte meer
denken en geen handeling meer doen kon. En toch was het pijnlijkzwaar en druk in zijn hoofd. Allerlei gedachten aan onbeduidende
kleinighedenkwamenvanzelfop, vermoeiendhelder en afwisselend.
Dat hij weer verzuimd had aan Stien te zeggen van dat paar laarzen dat verzoold moest worden, dat gisteren Franke op de societeit
beweerd had, dat de nieuwe tramlijn toch niet door de Voorstraat
zou komen... wat bepaald niet waar kon zijn, want Hilkens had
hem zelf gezegd van wel en die was toch de gemeente-ingenieur,...
dat in zijn loketkast op kantoor die monsters van Parker & Co.
lagen, die Hilkens misschien niet zou kunnen vinden. Hij had het
hem vanmorgen willen zeggen...
Bij al dat gedenk was hijzelf eigenlijk niet bij. Het speelde hem
door 't hoofd, het danste en flikkerde op als vonken en verdween
weer, zonder dat hij een ding door kon denken. Maar hij Wilde 't
ook niet. Apathisch scheen zijn eigen ik die dans der gedachten aan
te zien, maar toch was er wel een wens, voelde hij al dringender en
angstiger de behoefte dat onnodig gedenk weg te jagen en zich nu
waarlijk ernstig te bezinnen, wat hij doen moest... bewust te denken aan wat hij aldoor als het loodzwaar drukkende gevoeld had
boven zijn doife denkloosheid. Doch de troebele weerzin voor die
volkomen bezinning en zijn afmatting maakten, dat hij nog in lang
er niet toe kwam bewust en gewild zijn denken te richten en de tijd
ging voort in zijn zwaar gesoes, waarin hij halfbewust de kamer
rondom op hem neer staren zag ; de dingen naar hem starend, zoals hij naar hen. De witte zoldering, de donkere wanden, de grauw
leren stoelen...
Hoe lang had dat al geduurd ?... 't Scheen een eeuwigheid, dat die
stilte-in-roerloosheid om hem was, nu hij opschrikte, hij wist niet
waarvan... misschien wel van een deur beneden hard dichtgeslagen...
Maar nu was hij zich opeens helder bewust en 't werd hem als een
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onverwachte ijskoude douche op zijn lijf: een fysieke schok, en een
samenkrimpende huivering, waarin hij ineens zichzelf en de omgeving weer zag in 't geweten, onontkoombaar noodlottig verband. De doezelige stilte en roerloosheid, de flauw bewuste omgeving van vage, verre rustigheid, werd ineens weer zijn benauwend-bekende kamer met hem zelf, de martelplek, tot walgens
toe gekend, van dagenlang nutteloos gewanhoop en gekerm en
van zoveel tot sutheid afmattend gepeins om een uitweg uit de
benauwing, die elk uur dichter dreigde...
En hij was nog bier in diezelfde onveranderde kamer en hij wist
nog geen uitweg, geen uitkomst, terwijl toch elk ogenblik zij nu
komen kon! Zij zou komen, Suze zou zeker komen, want 't telegram zou te laat geweest zijn... natuurlijk! Zij was toen al op weg.
Of toch misschien? Misschien was ze ziek geworden of te laat gekomen en dan kwam ze niet vandaag... En had hij weer tijd, uitstel,
om te denken, een uitweg te zoeken....
Maar hij voelde, terwijl hij nu in radeloze ongedurigheid de
kamer doorschreed, halfluid woorden mompelend... dat er geen
kans meer was op uitstel, dat Suze, zijn meisje, komen zou, en dat
vandaag zijn lot beslist werd... En hij wist ook, zonder dat hij die
gedachte dorst formuleren, dat die beslising de dood zou zijn...
Het was een ijskoude zekerheid, die als van buiten tegen hem aansloeg, een grauwe verschrikking, waarin de gehele kameromgeving,
op hem aandringend en wankelend, scheen te delen, zodat hij plots
stokte in zijn rustloos heen-en-weer-gaan, de geknepen vuisten
half opgeheven als ter afwering, met dolle ogen starend in 't wit
versmald gezicht. Zijn tanden koorts-klapperden even... Ja, ja, ja,
ja... mompelde hij snel achtereen, of 't een antwoord was.
Toen ontspanden zijn trekken en zonk hij slap neer op de divan,
het gezicht in de harden, kreunend... toen kermend in zelfbeklag:
o god!... god! god!
Dat hij 't ooit zover had laten komen! Zijn schuld! zijn schandelijke, allenige schuld! Zijn vervloekte lafheid!... Ja, en ijdelheid
misschien..., ach, alles met elkaar ! Maar zij had hem toch ook zo
duidelijk gedwongen haar te vragen... Ze had er zo om gehunkerd
met d'r ogen, met d'r trekkende mond. Ze had zo duidelijk laten
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zien, dat ze dol op hem was, dat ze er nets om gaf dat openlijk te
tonen, al moest ze er om vernederd worden...
Hoe kon hij toen anders doen dan haar vragen? Haar weer blij
maken en dankbaar en zo stralend gelukkig!...
Onzin! Beroerde latheid en laagheid! Hij was toch geen kwaj ongen meer... hij was toch een man van leeftijd... en hij wist toch...
hoe zou hij niet!... dat hij feitelijk getrouwd was met Fanny, dat hij
een kind had...
En toch had hij Suus gevraagd !... M'n God! waarom? Wat wou,
wat hoopte hij dan eigenlijk?... Om de bevrediging van een enkel
moment had hij zich nu het leven onmogelijk gemaakt. Want och!
't was maar zo kort geweest, dat hij genot had gevoeld van hair
bevrediging en blijdschap dat hij ook even de weelde had beseft
van een echt beschaafd, fijn meisje in zijn armen te hebben, van
hem te weten... Dat was toch heel anders dan 't met Fanny ooit geweest was, daar kon je zo'n meid toch niet bij vergelijken... Hij kon
nu vergelijken, ja, en 't was zijn ongeluk geworden... Dadelijk al,
de volgende dag was 't hem gaanwegen als lood, dat engagement...
Aileen 's avonds als ze uitgevraagd waren, en als hij dan wat wijn
gedronken had, kon hij soms vergeten wat hij wist, de hele benauwende valse toestand, waarin hij al dieper raakte. -Hij dronk
dan expres wat veel en dan kon 't hem geen bliksem meer verdommen... Dan voelde hij zich weer licht en opgeruimd: d'r zou
wel uitredding komen!...
Maar 's nachts al kwam weer de bezinning... 0! die verschrikkelijke nachten, als hij wakker lag en het alles zo vreselijk, zo dreigend duidelijk werd of 't de stilte en de donkerheid meespraken!...
En de morgens dan als de uitkomst niet gekomen was, als hij
geen uitweg had kunnen bedenken, in zijn suf, bonzend hoofd...
't Loodzwaar gevoelen dan dat alles nog altijd hetzelfde was, als
hij in deze kamer kwam, waarvan 't eeuwig-gelijke aanzien hem
walgde, als hij naar beneden, naar zijn moeder moest, om weer de
komedie van gewoon-zijn, vriendelijk-opgewekt-zijn te spelen bij
haar, later met Suze thuis of bij anderen, terwijl hij innerlijk verging van onrust en angst...
Angst... ja... omdat 't kwaad al verder zich verspreidde, al meer
220

mensen van het engagement gingen weten, en 't al moeilijker werd
't verkeerde te stuiten... Maar bovenal angst, dat eindelijk Fanny
iets zou horen, al leefde zij ook in n6g zo andere kring... 0 ! de
benauwing, de hartkloppende vrees voor een ontmoeting op straat,
als hij met Suze wel gearmd moest lopen! Het was nooit gebeurd,
goddank! maar toch was er tot Fanny iets doorgedrongen van een
gerucht... Hij zag ineens weer die dinsdagavond, toen ze hem gevraagd had of 't waar was... Niet langer dan een acht dagen geleden was het en 't had hem de laatste, de ergste knauw gegeven...
Ze zaten in 't kleine achterkamertje, het kind sliep al. Toen had
zij, van haar werk opziende, 't hem ineens gevraagd. Om haar mond
had 't getrild van ingehouden zenuwachtigheid, maar haar zwarte
ogen waren, zonder knippen, recht op hem gericht en hij zag er
kwaadaardig wantrouwen in... Gelukkig dat hij voorbereid was
geweest! Dat hij al lang de vraag wachtte en vreesde! Nu had hij,
hoewel 't hart hem in de keel klopte, bedaard de krant kunnen neerleggen en quasi-verwonderd haar aanzien.
`Vat zeg je n61.1?' had hij teruggevraagd. `Vat ga je je nou in je
hoofd halen, kind?' En hij had gelachen, was opgestaan, had haar
willen strelen... Maar zij had hem eerst afgeweerd en strak voor
zich kijkend gezegd met een stem, die hokte van zenuwachtigheid,
maar toch hard resoluut gezegd, dat ze 't ook niet geloofde... dat 't
niet waar k6n zijn, m6cht zijn... Als hij ooit 't hart had, die laagheid,–nee, ze wist ook wel dat-i 't niet zou doen... maar als hij ooit
zo min zou kunnen zijn, dat-i dan zou merken wie hij v66r had.
Ze was niet zo'n doetje, zo'n suf schaap dat zich alles maar liet welgevallen. Ze had een kind van 'm, ze had rechten op 'm, en die
zou ze verdedigen tot 't laatste toe! had ze opgewonden gezegd.
En hij geloofde zeker, dat ze 't doen zou, schandaal maken, hem
nalopen overal, als ze te horen kwam, wat toch al zo bekend was...
0, die angst de volgende dagen, de verdubbeling van ellende, 's
nachts en 's morgens, als hij bier zat, te beroerd, te lam om naar
kantoor te gaan, als 'tzelfde vruchtloze, sufmakende, martelende
gedenk weer terugkwam tussen deze eeuwig-gelijke onverschillige
kamermuren en onverschillige dingen... Hij had ze soms willen
vernielen, stukslaan, razend van zenuwoverprikkeldheid, 66n voor
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een, die stomme meubelen, omdat ze niet meehielpen, tergend
lijdzaam elke morgen hun zelfde aanschijn weer toonden! Hij had
met de kop tegen de muren willen bonzen en schreeuwen en gillen
van woede...
Gelukkig was gauw na die scene met Fanny, Suus uit de stad weg
gegaan, naar haar voogd, die ouwe kolonel in Nimwegen. Zij had
hem de verloving geschreven natuurlijk, maar nu eiste hij ineens
haar overkomst en schreef, dat hij bevreemd was nog niet een bezoek van de aanstaande te hebben ontvangen. Dat hij toch, als
voogd, eerst toestemming moest geven tot het trouwen van zijn
nicht, en al zulke dingen, belachelijk ouwerwets!
En Suus had hem mee willen hebben... maarhij had 'tnogkunnen
tegenhouden, door te zeggen dat hij zo ineens niet weg kon uit
zijn zaak, dat hij zou komen.
Maar Suze was eerst gepikeerd geweest omdat hij niet mee wou
en een beetje zenuwachtig en achterdochtig later, geloofde hij... Zij
was nogal koel van hem weggegaan. En een paar dagen geleden
had zij toen die brief geschreven: hoe 't er nou mee zat, of hij nu
overkwam of niet... dat oom erg ongeduldig werd en niet begreep
wat-i er van denken moest... En dat 't voor haar op die manier alles
behalve plezierig was... En aan 't slot: of hij misschien toch een be-.
paalde reden had om zo te doen als hij deed en dat,-hij moest 't
niet kwalijk nemen-'t wel op wat verwaarlozen ging lijken...
Na die brief, hij had 'm her gelezen, voelde hij nog knellender,
benauwender de dingen op hem... Hij voelde dat 't eind aanstaande
was, hetzij hij zelfeen uitweg vond... of niet. En dan?...
't Had hem huiverkoud bevangen, toen ongewild, tegenstrevig,
zijn gedachten die donkere kant waren opgedrongen.
Hij had 't niet onder woorden durven brengen, wat hij allengs al
onvermijdelijk voelde. Nu durfde hij 't wel: 't was zijn dood die
onvermijdelijk werd; hij-zelf moest weg, als hij niet met Suze of
met Fanny durfde breken... En och God! hoe zou hij dat? Hij kon
Fanny niet ontlopen, en hij had toch ook zo'n meelij... Zij had hem
toch alles gegeven jarenlang, en 't was toch ook zijn eigen kind van
haar. Nee, dat zou hij nooit kunnen... breken met Fanny.
Dan 't afmaken met Suze? Dat leek wel 't best en meest voor de
222

hand liggende en zo vaakhad hij 't zichgezegd in die laatsteweken...
Hij behoorde 't of te maken. 't Best was haar maar ronduit te zeggen, dat hij zich vergist had, dat hij toch eigenlijk niet genoeg van
d'r hield... God, god, telkens had hij zich voorgenomen haar dat te
zeggen... en dan altijd weer niet gedurfd als hij bij haar was. Hij k6n
't niet doen... Zij was te verzekerd, te overtuigd kalm-gelukkig...
hoe kon hij dat ineens gaan vernielen !... En... hij was ook bang voor
haar... ja... hij had 't zich bekend : hij was gewoon bang.
Als hij zich voorstelde hoe, na zijn eerste woorden, haar gezicht
zou betrekken, hard worden, en hoe haar grote grauwe ogen hem
zouden aanzien in minachting, dan zonk al zijn moedig voornemen
weg en voelde hij, hartebonzend, hoe klein en hulpeloos hij was...
Hij kon niet, hij k6n niet !...
En nu... zou hij haar moeten weerzien !... 't Was hem zo'n rust,
zo'n verademing geweest, dat zij weg was. Hij kon nu denken:
hoefde niet te veinzen en zich op te winden,... zo vermoeiend, zo
ellendig ontzenuwd...
Maar nu kwam ze ineens terug... want ze zOil komen... om hem
te halen, om de komedie door te spelen en altijd erger, altijd dieper
in de valsheid, met meer mensen, die er van wisten en nog meer afmattende veinzerij... Nee, hij wou niet... hij Um haar niet ontmoeten ! Zijn moeder moest maar zeggen, dat hij van haar afzag... of
dat hij ziek was... of op reis... of iets anders...
Radeloos lag hij weer op de divan, kromde zich snikkend en
zacht jammerend, nu niet in zelfbeklag maar benauwd, doodangstig
om wat niet meer te vermijden was... Als hij haar weer zag, zou hij
opnieuw krachteloos zijn, haar wil doen en meegaan om nu voorgoed het bedrog onherroepelijk te maken en openlijk voor iedereen...
Nee, dat mocht niet meer... dat zou niet meer... ! Rechtop zittend
met starre ogen, was hem nu al de gedachte gemeenzamer : hij zou
verdwijnen. Hij voelde het nu zachter als een uitweg, bijna een
vertroosting. Hij zou rust hebben van alle benauwenis en zo zou 't
voor alles het best zijn... Voor Fanny en 't kind had hij toch vroeger al zowat gezorgd. En Sun?... Zij zou zich ten slotte wel troosten... In elk geval beter zo...
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. Doch de werkelijkheid van de kamer, hem opnieuw bewust wordende, een werkelijkheid zo gewoon en nuchter, zo huiselijk en
onsamenstemmend met zijn gedachte, deed hem weer rillen van
plotselinge schrik. Wat deed hij ? Wat was hij daar bezig te besluiten ? Zijn dood ?... M'n God, m'n God... maar 't leven dan, 't gewone leven met zijn moeder hier in huis, en op 't kantoor... en de
stad en de kennissen... en zijn gewone bezigheidjes... hij was toch
eerst in de veertig... en al dood... dood... weg... ruw zichzelf verwoest... dit lijf, zijn lichaam in deze Ideren... zijn handen... zijn
hoofd... weg alles aan hem, 't zo vertrouwelijke en gewende? KOn
dat? kOn dat ?.. Afschuwelijk... niet denkbaar...
En weer 't radeloos peen-en-weer lopen, starogend en met gebalde vuisten... Tot zijn loop vertraagde en 't gezicht een weinig
ontspande: misschien was tOch 't telegram nog bijtijds gekomen
en had hij uitstel... een dag... een paar dagen om na te denken en een
uitweg te vinden. Dan mocht hij misschien toch nog leven... het
knusse, gemoedelijke leven, bier met moeder...
0 God, als hij 't nu maar wist... als hij maar zekerheid had..., hoe
dan ook !... Half bewust bad hij tot God, hoewel hij sinds lang niet
meer geloofde, bad als een kind, dat kwaad heeft gedaan... Als God
hem hiervoor spaarde, zou hij zijn leven lang de rechte weg gaan,
zichzelf beheersen, een eerlijk, braaf man zijn... Als hij bier maar
uitkomen mocht!... Maar ijskoud voelde hij dan weer zijn ongeloof... Wat hielp dat? Er was niemand, die helpen kon... 't ging
allemaal zijn onverschillige, gewone gang... en met mensen had 't
geen meelij... als 't toch nog goed afliep was 't toeval... 't lot van
een mens was niets daarin, in de onverschillige loop der dingen. Of
misschien t6ch wel ?... Je kon toch niet weten. Och God, als 't eens
waar was... Als eens een Hoger Wezen de dingen regelde... en zag
hoe hij Teed, al geleden had door zijn fouten... Hij kreeg tranen in de
ogen en vertederd en verkalmd, zag hij, voor 't venster staande met
zijn voorhoofd aan de koele ruit, op de weg neer.
Met al meer bewustzijn van wit hij zag: de glansloos-grijze,
bewogen luchten, daaronder de dorre, rustloos schommelende
heesterbosjes langs de stoffige rijweg. Een groentekar had stil gehouden aan het hekje van de voortuin en hun meid en die van er224

naast stonden bij de wagen, dingende met de boer in zijn verkleurd
pilopak. Die maakte levendige gebaren, schudde heftig het hoofd.
Telkens schoof hij zijn pet met een gewoontegebaar naar het achterhoofd en krauwde zich met alle vijf vingers. Soms schaterde een
lach en zag Jacob de twee meiden krom buigen en trappelen van
pret, terwijl de groenboer ze met een opgeglunderd snoet aankeek...
Toen wendde hun meid zich naar huis, het klinkerwegje terug
met een paar kooltjes in beide handen. Jacobs blik volgde haar tot
zij beneden hem verdween. Hij hoorde de voordeur, die blijkbaar
aanstond, en traag weer dichtslaan. Toen stemmen in de gang...
Luider en doffer... Jacob dacht vaag, dat het lang duurde en zo'n
groenboer toch wel geduld moest hebben. Die had intussen onderhandeld met de andere meid en deze liep nu ook met een bakje v66r
zich terug naar het hekje,... 't hoofd nog omgewend een prijs roepend naar de boer, die neen-schudde.
Kom... zou nu die meid weer niet terug komen?... Wat duurde
dat lang beneden! Ging dat altijd zo ?... 0 !... daar was ze ineens.
Van boven zag hij haar mutsje... het plooiend schommelen van
haar rok, vaalblauw in de dag, haar rodige handen... Vlug liep ze
terug naar de kar... De koop ging zeker door,... want de groenboer
tastte hier en daar over zijn manden met dofgroen, terwijl de meid
bedaard wachtte, links en rechts uitkijkend...
En ineens, zonder dat hij haar had zien komen, was daar langs
't hekje gaande, een dame... die tussen kar en hek doorschoof en
voor wie de meid plaats maakte...
Zij spraken even... Jacobs hart begon woest hevig te bonzen...
Hij deinsde instinctmatig terug van 't venster, om niet gezien te
worden, steunde zich duizelend aan de tafel... Suze!... daar was
Suze!... toch!...
Hij hoorde haar al aan de deur... die openging...
Stappen in de gang... stemmen nu half in de kamer... verwonderde uitroepen..., Suzes hoog geluid...
Overgebogen op de tafel geleund, stond hij, zacht hijgend met
open mond, roerloos, scherp luisterend met ogen vergroot door
schrik... Hij begreep 't niet dat zij er was... hoe kOn 't... 't was toch
zo... wreed-zeker... reddeloos-zeker... weg met een slag alle hoop,
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alle vaag vertrouwen, dat er nog iets terecht zou komen... Nu was
't uit, onredbaar gedaan... met hem...
Hood daar riepen ze al naar 'm!... o God, ja... natuurlijk, heel
natuurlijk!... wel... nou dan! Hij zou...
En schijn-rustig, met bleekverstard gezicht, ging hij dekamerdeur
uit op 't portaal, riep over de trapleuning naar beneden, eerst met
verstikte stem, maar toen, even kuchend, vaster:
`Ben jij daar, Suus ?... Zo, ben je daar toch?... ik kom dalek...
even nog toilet maken... nog vijf minuten...'
Het klonk heel kalm, deze woorden en zij beneden hoorden hem,
zijn bedaarde zware stappen, lichtkrakend, weer de kamer ingaan.
Toen spoedig daarop niet meer... Maar zij letten er niet op, geheel ingenomen door hun eigen gedachten en gevoel.
Want de ontmoeting der twee vrouwen was vreemd en ontstellend geweest voor beiden. Bijna vijandig had de moeder het meisje
ontvangen... Suze?... zo ben je d'r dus toch?... Waarom ben je niet
gebleven?... was de eerste uitroep geweest. Doch meer dan het
kwetsend-onhartelijke van die verwondering had Suze aangedaan
de schrik die er uit sprak... 'Of ik er t6ch ben ?Wat bedoelt u?' had
ze met plotselinge angst teruggevraagd.
`Wel nou, hij heeft je toch afgetelegrafeerd?'
`Afgetelegrafeerd... waarom? Ik heb nies ontvangen... Wat is t'r
dan?... Maar zegt u dan toch...'
`Nou kind, stil maar... wees maar niet zenuwachtig,' had de
oude vrouw getracht haar gerust te stellen, toen zij het wine angstgezicht zag... 'Wees maar kalm... 't is misschien zo maar een idee
van 'm... hij zal je strak wel vertellen... We zullen 'm roepen, dat je
d'r bent.'
`Is-ti thuis? Is-ti boven, mevrouw ?...'
'Jam hij is thuis gebleven...' En, As om te verhinderen dat zij nog
meer uitleg moest geven, was de oude vrouw in de gang gegaan
om naar Jacob te roepen...
Zijn rustig antwoorden scheen beiden ineens rust te geven, al
zeiden ze 't niet en al zagen ze elkaar niet aan.
`Ik zal dan maar even wachten, ik zal dan maar niet naar boven
gaan...'
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`coed kind, doe dan je goed of en kom binnen... hij komtdirect...
hij schijnt nog eerst toilet voor je te willen maken...' zei de oude
vrouw, met even een glimlachje...
`Ja, ik begrijp niet, wat hij zich nou nog te kleden heeft...' verwonderde zich Suze, terwijl ze binnentrad en langzaam naar het
venster ging, in afwachting. Mevrouw was weer gaan zitten en zag
haar zwijgend van terzijde aan, met in de ogen een duidelijke antipathie. Zij hield niet van dat gerekte, bleek-magere gezicht met die
lange kin. Daar was iets grof-krachtigs in, iets bijna mannelijks in
de forse rechte neus met die kin samen.
't Tegendeel van een Eris meisjesgezicht! vond zij... Net al een
vrouw op leeftijd... zo afgeleefd, vooral nu ze zo betrokken zag... En
die stem, die 61 te positieve, soms klaterendharde stem... ze kon er
van gruwen dikwijls... 't deed haar soms fysiek pijn... Was dat nu een
vrouw voor Jacob, voor die sensuele Jacob ! En toch... misschien...
hij had leiding zo nodig... Maar dat z6'n vrouw hem leiden zou!...
Dit alles kwam half bewust in haar op, terwijl zij wachtend stil
zat op te zien naar de jongere vrouw, die zenuwachtig de vingers
samenklemmend achter de rug, met strak gezicht roerloos stond uit
te zien. Zij merkte niet dat de andere haar zo strak aankeek, zij was
in zichzelf gekeerd, vol zware zorg-gedachten.
Eindelijk zei ze opeens, zonder omzien, de woorden moeilijk uitstotend... 'Maar hij mOet me nu zeggen... 't moet nu tot een verklaring komen tussen ons... 't kan zo niet langer... Mevrouw,'
wendde zij zich nu tot de oude dame, `u weet misschien dat ik gekomen ben om hem mee te nemen naar m'n voogd, om 'm eindelijk in Nimwegen 's voor te stellen aan m'n famielje... Hij heeft dat
altijd maar uitgesteld... uitgesteld... nu kan 't niet langer... ze beginnen 't daar heel vreemd te vinden en... dat is allerellendigst voor
mij, dat begrijp u... 't Is net of...'
`Of? Wat ?' vroeg de oude vrouw scherp, ter beantwoording van
dezelfde scherpe, verwijtende toon, waarop het meisje gesproken
had.
`Jacob is geen kind meer,' ging ze voort, 'hij zal wel weten wat-i
doet en waarom-i iets niet doet... Maar dat moet jelui maar onder
mekaar uitmaken... je bent allebei oud en wijs genoeg...'
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`Jam dat is zo... maar...' de stem van het meisje klonk al onzekerder, beklemd in stijgende ontroering 2 dat... schijnt tenminste zo...
maar hij is toch eigenlijk nog zo'n kind... en toch ook... zo gesloten... ik kan niet tot 'm doordringen... en toch is t'r iets... en dat
maakt me soms zo angstig... zo dodelijk ongerust... Als ik nou
maar wist... ach toe, mevrouw, zegt ü 't ! 1k ben overtuigd, dat u 't
wel weet... U kent tenminste zijn karakter... als hij 't u niet gezegd
heeft, dan ben ik zeker, dat u 't toch wel raden kunt, u bent toch
z'n moeder... En voor iemand die 'm lang kent, moet-i makkelijk genoeg te doorgronden zijn... Dat denk ik zo tenminste...
maar wat weet ik er ook van...' Zij zweeg een ogenblik, vervolgde
toen zacht, als klagend.
`En alles is nou weer zo onzeker geworden... al m'n rust en me
geluk is weer weg... God... het was zo heerlijk om te denken dat...
maar dat mag zeker weer niet... ik heb nooit anders gekend dan
zorg en onzekerheid... al me jeugdjaren niet... Maar dat kon nou
eenmaal niet anders, als je vreemden ten last bent en geen geld heb...
1k heb er dan ook nooit over geklaagd... Maar ik dacht dat nou...
n66... 't geluk 's beginnen zou... hij was zo goed en zo hartelijk
voor me... en 't gaf zo'n rust... eindelijk eens, eindelijk... En nou...
weer... ach... als u me maar helpen wou, raden wat ik doen moet,
dan...
Zij zweeg, trachtend haar ontroering te beheersen, snikte een
paar maal, keerde zich weer naar 't raam.
De oude vrouw bleef haar aanzien, en in haar overprikkelde
geestesstaat, voelde zij wrok en afkeer, als nooit vroeger, van deze
onbevallige vrouw, zo cavaliere en zo resoluut, die door haar drijven alleen haar jongen blijkbaar zo ongelukkig gemaakt had. Haar
gezicht trok vijandig strak, haar lippen sloten zich eigenzinnig, terwijl zij het profiel aan het venster roerloos aanstaarde, zonder te
antwoorden op wat het meisje in heftige ontroering gezegd had.
Het was of de andere, zonder te zien, hiervan iets gevoelde. Nu de
handen onbewust saamklemmend voor de borst, keerde zij zich
half tot de oude vrouw en haar stem verstikte telkens in haar tranen,
terwijl zij smeekte : `M'n God, mevrouw, lieve mevrouw, help u
me dan toch, help u ons dan toch!... zeg u dan wat er is, wat-i-heeft!
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Ik ben zeker dat u 't weet... dat-i 't u gezegd heeft... God... 't kan
toch zo niet... wil... wil-i soms... van me af?... Dat kan ik niet geloven... maar... 't zou toch... God... god... ik hou zo van 'in...'
Haar laatste woorden kwamen nu schokkend, tussen zachte snikken in, terwijl zij met de zakdoek driftig haar ogen bette...
Even had mevrouw De Stoffelaar meelij gevoeld... Stumperd!,
als ze dan toch zo op Jacob gesteld was... Maar onmiddellijk daarop hinderden haar weer de lange kin en dunne brede mond, dat
hele fletse gezicht, en voelde z ij iets als bevrediging nu Suze zelf
van engagement-afbreken sprak.
Ja, dat zou eigenlijk maar 't beste zijn, als ze 't afmaakten, dacht
zij... Maar nee! dat zei Suze enkel in haar verslagenheid, nu op dit
ogenblik... Ze zou 't nooit willen ! Heel zeker, terwijl ze naar een
ontwijkend antwoord zocht, voelde de oude vrouw dit, en ook dat
zij maar het best deed zich niet te veel in die zaak te mengen. Onwillekeurig trok zij de schouders op: `Och, kind... ik zou me nou
maar niet overstuur maken... ik weet heus niet wat 'm eigenlijk
scheelt... al weet ik wel dat-i heel, heel down is... lang niet meer de
Jacob van vroeger... maar dat kan wel van wat anders komen...
misschien... Maar ik ben z'n confidente niet, hoor... Enfin... jullie
moeten maar 's openhartig met mekaar spreken... 't Is zeker beter
ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald... Als 't zo is... ik zeg niet
dat 't zo is... dat Jacob niet genoeg van je houdt en je merkt dat, dan
ben je verplicht, ja, verplicht te breken v66r 't te laat is... Maar... ik
weet er volstrekt niets van hoor... je moet heus zelf maar met hem
spreken... Ik zou maar 's naar boven gaan... 't duurt zo lang... hij
zal nou toch wel klaar zijn, met dat toilet!...'
Suze had intussen haar tranen gedroogd en haar snikken bedwongen. Zij voelde dat bier geen troost te vinden was en berouwde haar
bedroefde smeking tot deze oude vrouw, die haar nooit met een
goed oog had aangezien. Vie weet of zij Jacob niet tegen haar opzette! Besloten keerde zij zich naar de deur, zeggend: "Ja, ik zal dan
maar even naar boven gaan... hij blijft zo lang weg...'
Maar in haar ontruste stemming kwam haar een twijfel.
`Zou-i 't wel goedvinden,' vroeg ze aarzelig, `als ikbovenkwam?
Hij heeft zo gezegd, dat-i beneden zou komen?'
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ja, in vijfminuten,' zei de oudevrouw, met een zweemvanglimlach naar de klok ziende... 'Maar 't is nou al meer dan een kwartier
geleden... ik zou maar 's gaan kijken waar-i blijft... Of wil je dat ik
'm roep ?...
Jacob... Jacob... Jacob dan!' riep zij, het hoofd naar 't plafond
gewend... 'Jacob... Jacob...'
Beiden luisterden, maar er kwam geen antwoord. Ook zijn stappen werden niet gehoord. 't Bleefdoodstil boven.
`Jacob !' riep nog eens, schrillig-hard, de oude vrouw en wig
eens: 'Jacob toch!' maar al matter, of ze wist dat 't vergeefs was.
Waarom zou-i niet antwoorden?' vroeg zachtjes het meisje en
terwijl haar blik die van de oude vrouw ontmoette, vloog hun beiden een onzegbare schrik naar de keel, die de gezichten verbleekte
en de harten deed bonzen.
Zo ondraaglijk was die schrik, als een plotselinge snerpende pijn,
dat ook de oude vrouw ineens opstond, benauwd fluisterend:
`Ik ga mee naar boven...'
Maar dadelijk daarop beheerste zij zich, wilde voor de andere de
gedachte niet weten, die haar even, als in bliksemlicht, aangezweemd had.
Zich weer uiterlijk-kalm zettend, zei ze nu, zich tot glimlachen
dwingend: Wat een malligheid... wat is een oud mens toch gauw
bang... je zou je waarempel... toe Suus, ga jij 'm maar effen roepen,
poor, vraag of-ti weer na z'n bed is gegaan... dat ons geduld nou op
is...'
Zwijgend had 't meisje de kamer verlaten. Zodra zij de deur achter zich dichttrok, hoorde mevrouw, het hoofd luisterend gebogen,
met bezorgde aandacht toe, hoe zij loom de traptreden een voor een
opklom, het portaal overging en aan Jacobs deur klopte... Eens...
nog eens, luider...
Roerloos zat beneden de oude vrouw,... de mond zakte een
weinig open, de ogen staarden, groot, terwijl van de handen op de
zijleuningen krampig de vingers klemden en openden.
`Jacob, Jacob... ik ben 't, Suze...' hoorde zij zenuwachtig trillend
boven de stem van het meisje...
M'n god... waarom antwoordde-i niet ?... waar was-i dan?...
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De deurkruk hoorde zij openknarsen. Suze ging binnen... Stappen, lichte, de kamer in, naar 't raam... weer terug... nu aan de deur
van de achterkamer en in die kamer... weg.
Maar haastig nu weer terug in de voorkamer en naar de deur, en
Suzes stem, geknepen, verstikt door angst, een zelfde angst die
bonsde in hair borst, het bloed woest deed stromen in hair hoofd
en haar mond verdroogde...
`Mevrouw!... mevrouw!... hij is t'r niet... kom u toch 's!...'
Ja!... wilde zij antwoorden... maar kon geen geluid geven en haar
benen trilden zo, dat zij weer in de stoel terugviel, waaruit zij
haastig had willen opstaan.
`Toe, mevrouw, mevrouw toch!' klonk het luider, wanhopig.
ik kom,' schreeuwde zij nu, schor, terwijl ze aan de meubels
steunend naar de deur stommelde. En maar nauw wetend wat ze
deed in die ontzettende angst, die zich ijskoud op haar hoofd en
langs haar rug samentrok, riep ze over de leuning van de keukentrap naar beneden om Stien.
` Stien, Stien, kom 's, meneer is zeker niet wel...'
Toen loom ze, zich stijf vastklemmend aan de leuning, moeilijk
de trap op, zich haastend, hijgend,... terwijl de meid volgde.
Boven vonden zij in 't halfduister Suze tegen de muur geleund
zwijgend staan. De oude mevrouw ging haar snel voorbij de voorkamer in.
`Hij is er niet in,' fluisterde Suze, maar volgde toch, langzaam,
wankelend, zich houdend aan de deurpost, achter de meld aan, die
aarzelig staan bleef in 't midden der kamer. Maar de oude vrouw
was al de tussendeur doorgegaan naar de slaapkamer.
Ook daar niets dan kille leegte. Een raam was opgeschoven en
een flauwe koelte bewoog een slip van het beddelaken, dat met 't
andere bedgoed over twee stoelen lag gespreid... Van buiten, veraf,
klonk gejoel van kinderstemmen, ook, zeer zwak, het metalen
hameren van een fabriek...
De oude vrouw keerde dadelijk terug. Zeker was hij hier niet.
Maar... dan... ?
In de lauwe atmosfeer, in de beslotenheid der zitkamer, was meet
van hem. Hier was hij 't laatst geweest... Zij zag nu een zakdoek op
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de grond naast een stoel, zeker haastig verschoven. Ook de divan
en de kussens ingedrukt, belegen, ongeduldig weggedrukt... Er
was iets onbegrijpelijk-angstigs in de roerloos-stille omstand van
al die kamerdingen... Die hem 't laatst gezien hadden, een weten
in zich besloten... Geen van drieen sprak een woord... Zij hadden
wel om zich, achter zich willen kijken, maar durfden niet voor elkaar.
Tan meneer niet uitgegaan zijn ?...' vroeg Suze, weer fluisterend
om haar stem in bedwang te houden.
`Wel nee, juffrouw, dan had ik toch de deur horen gaan,... die is
geslo ten...'
`En hij heeft toch gezeid beneden te komen... dan had-i toch eerst
bij ons...' kwam de klanldoze, bevende stem der oude vrouw...
`Maar_ wat dan?' vroeg Suze, bijna huilend...
De oude vrouw met strakwit gezicht, sterk bevend, ging weer op
't portaal.
`Daar?' vroeg zij, over haar schouder aan Suze, wijzend naar het
kabinet achter in 't portaal.
Die schudde het hoofd... lieb ik al gekeken,' mompelde zij.
Stien had intussen in het kamertje naast de bestekamer gekeken,
een linnenkamertje, schaars gemeubeld: een wezenloze ldeine
ruimte.
Toen, zonder de anderen aan te zien, ging de oude vrouw de
zoldertrap op, iets zeggend van: 'welbovenkunnen zijn... misschien
kleren borstelen...'
En halverwege de trap, riep zij nog halfluid:
`Jacob..., ben je air?', klom toen verder, terwijl alles stil bleef.
De jongere vrouwen op 't portaal hadden haar eerst laten gaan,
besluiteloos toeziende hoe zij moeilijk tree voor tree beklom.
Toen, zich blijkbaar dwingend, ging Stien de oude vrouw vlug
achterna, die reeds naar boven verdween...
De moe-zware stappen der oude vrouw werden boven hoorbaar,
en gedempt idonk weer haar aanroep:
`Jacob... ben je hier ?' terwij1 ook de meid nu boven zich bij haar
voegde.
Suze stolid met beide handen aan de portaalleuning zich steu232

nend, in afwachting, ademloos... Toen deed ze instinctief de handen
van de leuning af, v66r 't gezicht, als iemand die ergens een uitbarsting verwacht.
En tegelijk werd boven de zwoele huisstilte gescheurd door een
dierlijk-woeste gil... en nog een schriller... En een gehuil daarna... uitzinnig en doodsangstig..., terwijl een zwaar lichaam neerplompte, en daarna iemand met bonkende stappen de trap afstormend.
Suze had de armen hooggeheven en haar mond was wijd open
gespalkt in het schrik-starre gezicht, maar geen geluid kwam over
haar lippen... Toen de meid haar voorbij gerend was, al gillende,
en in haar zinloze angst zich half vallen liet de tweede trap af, naar
de voordeur, die ze open rukte. En haar geschreeuw, haar korte
zenuwgillen klonken toen gedempt en verloren zich naar buiten
toe.
In de loden stilte die thans binnen heerste: beneden, op 't portaal
en, schrikkelijker, ook boven haar, kwam Suze tot bezinning.
Zij begreep, zij wist wat gebeurd was en begon beraden de 2°1dertrap op te gaan, de oude vrouw te hulp.
In een onverdeelbaar moment omvatte haar blik de bleeklichte
zolderruimte, zover die te zien was boven aan de trap. En daar lag
de oude vrouw, een paar schreden van de trap verwijderd, achterovergevallen, het gezicht blauwig-wit, de ogen gesloten, akelig bewegingloos...
IVIevrouw, mevrouw!' stamel-smeekte Suze, maar dit was toch
niet wat zij scheen te zoeken, wat zij wist te moeten vinden.
Nog een paar stappen, tot bij de oude vrouw, en daar, om de
hoek van het meidenkamertje, dicht bij het dakraam, zag zij het...
staarde er heen in roerloos afgrijzen :-zijn hangend lijk, afzichtelijk,
het schuin neigend hoofd met het sprietig hoofdhaar tot bijna op de
schouder geknakt, het lijfscheefgekromd met opgetrokken knieen.
De armen hield het op de rug. En in die breed uithangende tonglap
van het schemerige gezicht met de star-puilende ogen en dat raar
springerige lichaam was een akelige schalkheid, een spottende grimas, een duivelachtige hoon van in 't gewone leven nooit geziene
afschuwelijkheid...
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Suze keek er naar, met de armen slap langs het lichaam, roerloos
van schrik..., tot zij met een kermende zucht ineenzakte.
Zo vonden haar de drom trap-opstormende voorbijgangers en
buren, die door de meid to hulp geroepen waren.
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VERANTWOORDING

Het verhaal 'Angst' is herdrukt naar de bundel Studies (Utrecht,
H. Honig, 1894). `Kinderleven' en 'In Belgie' zijn afkomstig uit
Bleeke levens ('s--Gravenhage, Loman & Funke, 1899). 'Op straat'
komt uit Vluchtige verschyningen (Amsterdam, L.J.Veen, 1903). Uit
Burgermenschen (Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1905) is het titelverhaal gekozen, terwijl het titelverhaal van dit boek werd overgenomen uit Groot Nederland (jaargang 1907, deel 4.
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[vervolg van uoorflap] ligt de nadruk hier
niet in de ecrste plaats op de schildering
van het Amsterdamse leven; door het
kortere bestek van het verhaal is het
immers de psychologie van de hoofdpersoon die de voile aandacht vraagt.
Een uitweg is de titel (en tevens die van
het laatste verhaal, het enige uit het
boek dat Coenen zelf nooit heeft
gebundeld); een constante in Coenens
verhalen is dan ook dat de hoofdpersonen uit hun als uitzichtloos
ervaren situatie vandaan proberen te
komen. A l naar hun aard zijn de consequenties voor iedere persoon verschillend; maar Frans Coenen weet
elke consequentie op afstandelijke en
toch onontkoombare en vaak beklemmende wijze waar te maken, of
het nu de strop is, het pistool, of helemaal niets.
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