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et kleine rijk, waaruit hier
verteld wordt, is het rijk der
kinderen. De blijde geboorte, de
zorgen en de vreugd van het wiegekind, het opgroeien, het heerlijk
groot avontuur van iederen dag,
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de tooverwereld vau het speelgoed,
de verrukkingen van het kind in
de natuur waar bloemen, vogels en
dieren het verstaan, de tijd der
0

sprookjes als Andersen de kinderw^t r . .yM,. ..

wereld komt aanraken met zijn
tooverstaf van goud, totdat van het
wolkeloos en gesloten kleine rijk de
poort opengaat naar school en plicht,
dit alles vindt men in dit boek in
één ononderbroken hymne verteld.
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VOORWOORD
Wijlen dr Clemens Meuleman vroeg mij
eens om bijdragen voor zijn tijdschrift Moederschapszorg. Op deze uitnoodiging begon ik
eenige aanteekeningen to schrijven over mijn
oudste jongetje en al doende had ik voor mijzelf aan dezen arbeid veel pleizier. Ten gevolge van ongezochte omstandigheden kwamen die aanteekeningen in een klein boekje
uit, wat ik eerst niet bedoeld had, maar
waartoe ik mij gemakkelijk liet overhalen,
ook om wille van het doel ten bate waarvan ik het handschrift afstond. Ook dat
boekje onthield mij zijn voldoening niet. Ik
kreeg er prettige brieven over, waarin men mij
verzekerde: „Ik herkende alles als van mijn
kind". Een belofte nakomend, die ik mijzelf en
eenigen uwer deed, heb ik toen dezen arbeid,
die licht als de morgen is, hervat en verder
verteld uit de kinderkamer. In deze uitgave
treft men die nieuwe reeks aan, waaraan ik

den tekst van het eerste boekje, dat uitverkocht
is en thans een voor mij welkome gelegenheid
tot herdruk vindt, laat voorafgaan. Deze tekst
vormt met het daarachter volgende een geheel.
Ik hoop, dat de lezer deel mag hebben aan
het pleizier, dat het schrijven mij gaf.
A. C.

EERSTE DEEL

STIJNTJE

I
JONGE OUDERS
Voor eigen pleizier en met de hartelijke
hoop, ook u er een pleizier mede to doen, ga
ik wat vertellen over Stijntje, mijn oudsten
jongen. Mijn oudste jongen, nu acht en twintig
maanden oud, dien ik voor mijn arbeid moet
ontvluchten naar mijn werkhut, waar hij mij
intusschen evenmin met rust laat. De houten
werkhut heeft haar gevoeligheid voor de geluiden in de omgeving, ik hoor een voortdurend klein en druk gedraaf en telkens dicht
bij de deur zijn helderen groet:
— Dag vader!
De groet wordt zoo lang en zoo dikwijls
herhaald tot ik teruggegroet heb.
Maar dan heb ik mijn rust nog niet terug
gekregen, want na vijf minuten staat hij er
weer en groet opnieuw net zoo lang tot hij antwoord heeft.
Een klein, rap jongetje, rond en dik, op
korte, bloote beenties, in een hardrood truitje,
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dat zijn moeder voor hem breide, en met
lange krullen, 266 blond, dat ze wit zijn in de
zon. Natuurlijk, hij is als anderen. Als alle
anderen. Hij is niet anders iets bijzonders dan
op de wijze waarop ieder kind iets bijzonders
is — en Me! — vaders en moeders eigen
kind, ieder zijn schoon wonder, dat zij volgen
vanaf dat zij 's morgens in alle vroegte door
hem worden gewekt, totdat zij 's avonds hun
laatsten strijd met hem vechten om hem onder
zijn lakentjes te houden, een strijd, dien het kind
eindelijk verliest, omdat zijn duim te aantrekkelijk blijkt en zijn oogjes te zwaar worden.
Zijn onze dagen en ons hart niet vol van hen?
Over de vreugden en den kommer van het
leven schrijven wij, wij trachten naar de groote
en diepe dingen; de geheimzinnige krachten,
die ons leven bewegen, houden ons bezig als
we over onze bladen papier zitten gebogen.
Maar altijd is er de eenvoud van het kind. De
kleine eenvoud van het kind, een wonder geschiedt, muziek, een stem die met alle vreugde
verbindt, de onbevangenheid van luisterende
oogen, die groot voor u worden. De handen
van kinderen zijn machtiger dan de stormen;
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gij moet het toelaten, dat zij uw pen komen
besturen, en voor uw werktafel blinkt het
heldere licht van hun oogen. Pietje Pinksteren
moest vermoord worden, ik hijgde van angst,
omdat ik gedwongen met mijn oogen op het
mes van den moordenaar lag. Ik had op mijn
manier bij „De goede Moordenaar" het gevoel
een gruwelijk boek to schrijven, maar het
licht drong er zichzelf doorheen, iets komt de
angsten van den moordenaar, de sombere vereenzaming van den kluizenaar en de vertwijfeling van Hanneke den Haan met helderheid
doorbreken en het verdriet der aarde verklaren
en oplossen in een altijd zuiveren toon: het
kind.
Kinderen, kinderen, hun handen hebben
bloemen, zij bewegen door elkaar als het licht
dat om zichzelf speelt. In Peterke, den jongste
van Doruske Timmer, heb ik Stijntje gegroeid
gezien, en pastoor Vogels heeft mijn goede
vriendschap warmer en dieper gewonnen, toen
hij op zijn gouden priesterfeest dankte voor
de goedheid en de lieftalligheid van de kinderen.
Van de kinderen, waartoe uw jongen behoort,
uw klein meisje, onze oudste knaap. Als ik
II

over den kleinen jongen schrijf, dan zal ik ook
over uw kleinen jongen schrijven, wij ontmoeten elkaar in een eendere goedheid en in
een eender pleizier.
Hij werd verwacht in het vijftienhonderdste
gedenkjaar van Sint Aurelius Augustinus, dit
gaf hem zijn plechtigen doopnaam vooruit:
Aurelius Augustinus. De groote oom van 't
Lijsternest in Ingoyghem, die hem na zijn geb9orte reeds de vertelsels van het jaar nul wilde vertellen, gaf hem den vereenvoudigden
naam, waarmee wij hem aanspreken: Stijn. Hij
werd op den vroolijken vastenavond van 1931
geboren en 't winterde nog, toen zijn vader
de straat opging, om aan den eerste den beste,
die wilde luisteren, te vertellen: ik heb een
zoon!
1k heb een zoon! Het spijt mij, geen der
grootouders is de eerste geweest, die het nieuws
vernam. Van den spooroverweg, dien ik, om
naar het telegraafkantoor te komen, over moest,
gingen de boomen dicht en de vriendelijke
overwegwachter aan den binnenkant van de
boomen kwam overleunen. De koude, het weer
en de verwachtingen daarvan, beste overwegIZ

wachter, wat doers er al deze dingen toe : sinds
een uur heb ik een noon. Die dingen vertelt
men zonder inleiding. Natuurlijk, wij zijn op
een leeftijd, waarop wij ons moeten beheerschen. Een overwegwachter leunt op zijn spoor-

boom, neemt met een gebaar, door de jaren
vertraagd, zijn pijp uit den mond, kijkt even
naar achter en spuwt op een der rails. Die gedaagde, vaste mannelijkheid doe ik hem niet
na, maar ik vind toch een rustigen, bedaarden
toon van wij-mannen-onder-elkaar, om hem het
nieuws te vertellen, waar ik zelf misschien met
meer spanning naar luister dan hij, om de
eerste vreugde van het mijzelf te hooren zeggen:
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— 1k heb zoojuist een noon gekregen!
— Zoo, en alles wel?
Alles is wel. Mijn hemel, wat een matige
waardeering. De overwegwachter zegt:
— Het ziet er nog wel naar uit, dat het gaat
vriezen.
Mijn mededeeling heeft niet veel indruk op
hem gemaakt, hij praat nu alweer over het
weer.
De trein rijdt voorbij. Ik zie naar beneden,
hoe de licht-en-donkere rails in de schaduwen
buigen onder den ijzeren dreunslag der wielen.
Ik behoef niet lang to wachten. Achter den
trein keeren licht en stilte over de spoorbaan

terug, de spoorboomen gaan omhoog, en de
overwegwachter, die den dubbelen hefboom
met twee handen draait, roept mij, terwijl ik
verder ga, nog na:
— Ja, bij mijn oudste dochter is de zesde
ook al geboren!
De overwegwachter is misschien acht keen
vader en wie weet hoeveel keeren hij grootvader is. Hoe kan hij eerbied hebben voor de
zenuwachtigheid der onervaren vadervreugd van
een jongen man? Laat ik mij omkeeren en voor
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dezen vader van een volksstam mijn hoed afnem.en. Hij wuift terug, terwijl hij zijn wachthuisje weer binnengaat.
Als onervaren vader zoekt men naar zijn
houding en naar zijn vorm. Is het gewoonte,
om het pasgeboren kind mooi te vinden? Is
het gewoonte, om het leelijk te vinden? Beken
het maar gerust, dat die vraag gesteld wordt,
niet zoozeer om aan de gewoonte te gehoorzamen, als om gelegenheid te vinden van haar
of te wijken. Zijn we ook niet een beetje verplicht naar de trekken van gelijkenis met een
der beide ouders te zoeken? Het zijn kleine
vraagstukken, die men in de feestelijke omgeving van de eerste dagen niet oplost. Spontaan
zeg ik een keer:
— Hij is leelijk, zuster.
Aileen ik zelf weet, dat dit meer een onderzoekende vraag is dan een berustende verzekering. De zuster antwoordt:
— Hij trekt nog wel bij, mijnheer.
Hij is dus op het oogenblik leelijk, daar
behoeven we verder geen doekjes om te
winden. Er komen vlak daarop bezoekers, die
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den vader complimenteeren, door te zeggen,
dat zijn noon op hem lijkt. De vader grinnikt niet,
hij doet ook niet het laatste : een confrontatie
in den spiegel, die maar ijdel is. De vader zegt :
— Hij trekt nog wel bij.
De zuster, die haar eigen woorden herhaald
hoort, wendt zich met een klein, bescheiden
gebaar even af.
Maar dat bijtrekken kan nog voor allerlei verrassingen plaatsen. Na een paar weken is hij
inderdaad wat bijgetrokken, zijn voorhoofd
krijgt vorm, er komt teekening in zijn mond.
Zijn omgeving zegt, dat hij op zijn moeder
gaat lijken. Wat doet het er toe. Ik heb elken
avond dit plechtig oogenblik, waarop ik een
glorie in mijn armen houd en neerleg en met
een kruis teeken op een klein warm, zacht voorhoofd. Er is een goede lieftalligheid in dit klein
wezen, waaruit de grondslag voor een goed
karakter kan worden afgeleid. Hij was zeven
weken oud, toen hij voor het eerst lachte.
Nadien hadden wij elken avond meer dan een
uur geduld, om te wachten, of onder onze
vriendelijke aanmoedigingen het wonder van
den lach zich niet herhalen zou. Het herhaalde
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zich inderdaad een enkelen keer. Zijn vader
wordt wijsgeerig. Waarom geschiedt het schreien vanzelf, onweerhoudbaar en volkomen geoefend, en waarom vergt het lachen zooveel
inspanning en geduld en slaagt het nog maar
gedeeltelijk? Deze vraag kan men aan het leven
zelf voorleggen en misschien uit het leven verklaren. Maar de bespiegeling wordt belachelijk
door het feit, dat de kleine ineens ophoudt
met „aan-te-komen". Een veertien dagen lang
is er geen gewichtstoename. Dan volgt een
week, waarin hij aan gewicht verliest. Mg een
week en nog weer minder gewicht. De dokter
wordt gewaarschuwd en ter wille van de algemeene onrust in huis wordt meteen gevraagd
om een consult met een kinderarts. Goed, dat
consult zal plaats hebben. Op een goeden middag staan er twee auto's, lichtelijk hellend naar
den huiskant, voor het hek. Ik geloof graag,
dat doktersauto's bescheiden zijn, maar het
geval van de beide wagens, met het Aesculaapteeken op voor- en achterruit, is indrukwekkend
genoeg. Een bescheiden fiets staat een eindje
verder Naar best te doen eenvoudig te zijn: de
fiets der zuster van de zuigelingenzorg. Een
uit het Kleine Rijk — 2
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auto, nog een auto, een fiets, wat zich daar
binnen afspeelt moet heel gewichtig zijn. Binnen
staan een moeder, een vader, een huisdokter,
een kinderspecialist en een zuster rond een
ontbloot hummeltje van negen-en-vijftig centimeter lang. Er wordt geneeskundig onderzocht
en geconsulteerd, en het onderzoek en het
overleg leiden tot de merkwaardige conclusie,
dat het kind in gewicht is afgenomen, doordat
het te weinig voedsel heeft gekregen.
Ik heb eerbied voor de beide doctoren, die
er in slagen deze conclusie als een inderdaad
merkwaardige mede te deelen. Den volgenden
dag krijgen wij last van informaties :
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— We zagen zooveel doktersauto's voor
jullie huffs, was er een ongeluk?
Karnemelk met bloem er door, de kleine baas
wordt van nu af aan er mee bijgespijkerd. Hij
wordt zwaarder, en dat is heerlijk. Maar er is
nog iets anders dat aanleiding tot voldoening
geeft: hij schreit aanmerkelijk minder en hij
lacht nu ook, hij kan langen tijd zijn moeder
stil toelachen. Hij schreit minder, maar hij
schreit natuurlijk zijn uurtjes af per dag. De
moeilijkheid is, dat hij er dikwijls de late
avonduren voor kiest. Wij wachten geduldig
af, tot het schreien is opgehouden.
— Nu is hij stil, maar nu ligt hij natuurlijk
bloot gewoeld, zegt zijn moeder.
— We11166!
Het behoeft er niet to worden bijgevoegd, dat
de laatste opmerking van zijn vader is. Heeft
een moeder een oogenblik rust, als ze vermoedt,
dat haar kind bloot gewoeld den nacht ingaat?
— Ik ga even kijken!
Zij gaat even kijken. Onmiddellijk bij het
opengaan van de deur en op het geluid van
een stoel, waartegen gestooten wordt, hervat
het kind zijn luid en vermoeiend geschrei. Als
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dit na een half uur nog niet bedaard is, komt
zijn moeder wanhopig terug:
— Wat jammer, was ik nu maar niet gaan
kijken, hij lag zoo fijn ondergestopt, en nu
krijg ik hem niet meer stil.
Het geschreeuw, met de korte aanzetten en
de lange uithalen, het driftig gekrijsch waarin
de kleine stem overslaat, het klinkt, de hemel
weet hoe lang, door de nachtelijke stilte van het
huis. Tranen hebben bij den zuigeling immer een
reden en deze is te achterhalen. Nu is het waar,
dat er door den dag allerlei gewichtige dingen
van plicht en arbeid zijn geweest, maar de
vader, die, toen de zuster nog in huis was, de
waarde van kleine wijsheden leerde verstaan,
stelt de belangrijke vraag:
— Heeft hij een boertje gelaten?
— Nee.
— Dat is het hem dan.
Natuurlijk is het hem dat. Zusters zeggen : dat
blijft een kind in den weg zitten. Terwijl dus beider gedachten er zich mee bezig houden, hoe het
euvel te verhelpen, words het schreien minder en
eindelijk, na een ingetogen geweeklaag, houdt
het op.
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— Nou ligt hij natuurlijk we bloot! zegt
zijn moeder.
— Welnee, dat zag je straks toch, toen lag
hij er ook goed onder!
— Maar toen was hij niet zoo te keer gegaan als nu. Nu heeft hij liggen trappelen van
nijd, dan trapt hij zijn dekentjes weg.
— Straks lag hij er ook onder. Als je gaat
kijken en je maakt hem weer wakker, begint
de ellende opnieuw.
Goed, dan niet gaan kijken. Maar den volgenden morgen blijkt hij inderdaad bloot, met
afgetrapte lakentjes te zijn ingeslapen. Zijn
moeder is diep verdrietig en verzucht:
— Nu heeft hij den heelen nacht bloot
gelegen!
Hoe lost men zulk een moeilijkheid op? Het
is de eenige niet. De moeilijkheden rijzen in
grooter aantal met iederen nieuwen dag. Maar
er is iets vervulds in huis, iets van vlaggen en
van feest. Het lachen herhaalt zich gedurende
den heelen dag. Het teekent niet alleen meer het
gezicht, het krijgt ook geluid. De keel brengt
klanken voort, het ronde mondje geeft er vorm
aan, ze leven op de lippen, ze parelen, ze hebben
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soms lets van een hoogen hellen juichkreet.
Als hij in den tuin ligt lacht hij om blaadjes,
die hij ziet bewegen, om de zon, die door zijn
wieg kiert, om het raadselachtig wonder van
zijn eigen handje, dat aan een omhoog gestoken armpje boven zijn oogen beweegt. Natuurlijk is er op een merkwaardigen dag een
kinderwagen gekomen, om dezen trots langs de
straten to rijden. En op een anderen merkwaardigen dag gaat de kleine held op reis.
Zijn eerste reis over het land en over de
wateren, ver over de donderende bruggen der
groote rivieren, waarlangs de scheidslijn ligt
tusschen de beide kanten van het Nederlandsche
volkskarakter, die eerste reis heeft hij gemaakt
in een biezen mandje, plechtig gedoopt de reiswieg, waarin behalve voor hem zelf plaats was
voor eenige dozijnen luiers, een aantal waar
men, met waardeering voor de moederlijke zorg
die er uit spreekt, eerbied voor mag hebben,
maar waarvoor hij zijn hand, zijn kleine handje
niet omdraaide.
De wisseling van het Hollandsche, het Nederlandsche landschap in vier provincies trok,
draaiend om een onzichtbaar keerpunt, aan de
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snelheid van den trein voorbij. Boven het
hamerend wielgedender, de slagen over de
wissels, den diepen, hollen donder over de hoogte
van bruggen, lag, in de beslotenheid van den
trein-coupe, gedurende de geheele refs het
klein, beschermd leven door twee geboeide
oogjes, weerszij van diepe fronsjes in het voorhoofd, te kijken naar het op en neer wiegen en
dansen van een trosje, dat, uit de mazen van

het bagagenet, van moeders parapluie neerhing. Dat was boeiend en buitengewoon mooi
om naar te kijken, dat gekke, levende, kleine
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trosje dat het zoo druk had om heen en weer te
dansen en op te springen, soms snel en met
grooten boog, soms driftiger en drukker met
kleiner beweging, een afwisseling, een telkens
ander gezicht, wat alleen begonnen was om
hem te pleizieren.
Op den leeftijd van zes maanden, naar den
dag uitgerekend, rolde hij 's morgens uit de
wieg en 's middags uit den kinderwagen. Zijn
vader sprong op de fiets en een half uur later
kroop Stijn rond in wat met een voor de helft
geleende samenstelling heet kinderbox en wat
ze in Brabant noemen: een looprek. Toen hij
zeven maanden was, stond hij. Met elf maanden
liep hij parmantig door het huis. Een maand
later waagde hij een drafje buiten en werd door
twee kindertjes uit de buurt weer veilig thuis
gebracht.
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II
KLEINE ONTDEKKINGEN
De wereld is zoo interessant. Verbeeld je, op
het blad van den kinderstoel staan allemaal van
die gekleurde figuurtjes, een moederlijke vinger
wijst aan:
— Dat is een hondje. Dat is een wip-plank.
Dat is een kindje en dat is een kindje en dat is
een kindje, allemaal kindjes.
Een paar groote oogen kijken in moeders
oogen. Dan buigt het kinderhoofd neer, een
klein nat rood vingertje volgt de figuurtjes,
nu is het niets meer of minder dan verrukkelijk,
om met de lippen belletjes te blazen en dien
mooien klank, dien moeder zegt, na te doen:
— Kie-kie! Kie-kie!
Veel bijzonders is het niet. Maar wij stellen
vast: met kie-kie bedoelt hij te zeggen: kindertjes. Hij kan dus al praten. Op een trommeltje
ziet hij paarden en boomen afgebeeld, hij herinnert zich in zijn pret het pleizier van die
kleine klanken:
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— Kie-kie.
Kie-kie tegen paarden en boomen! Ook
daarvoor weten wij een oplossing : hij denkt
kindertjes te zien. De illusie, dat hij al praat,
blijft ons lief bezit. Maar op het blad van den
kinderstoel kun je met twee vuisten hameren
en slaan. En dat is nog niet alles. Onder dit
blad zit een sluiting, als je die nu met je vingertjes terugduwt, dan kun je het blad optillen,
dat is bijzonder vermakelijk als je bordje pap
daarop staat, dat glijdt er dan zoo lekker af. En
daarna hang je heelemaal over je stoeltje heen,
om goed en aandachtig te kijken, hoe moeder
alles weer opruimt. Buitengewoon gezellig is
ook dat blinkend bekertje, waar je melk en
thee uit krijgt. Thee is heerlijk, en vooral als
je 't vader en moeder aan tafel ziet drinken, dat
is niet om te weerstaan. Twee wijsvingertjes
wijzen naar de richting van het bekertje. In
een bijna schreiend gezicht roept een ongeduldig mondje. Eenvoudigweg de een of andere
willekeurige klank? Let er op, ge hoort:
— U. . . eel eel
En plotseling op een dag heeft het woord
zich duidelijk in den hunkerenden roep gevormd :
z6

— Thee-thee, thee-thee!
Het is ook niet altijd te weerstaan, om tOch
te vragen, als je al genoeg gehad hebt. Dan
knoei je zoo maar wat en je kunt fijn van die
natte geluiden maken in het vast tegen het
gezichtje gekeerde, halfgevulde bekertje. Dat
is verrukkelijk, maar j e kunt j e nauwelijks voorstellen, hoeveel verrukkelijker het is, met een
schuivende beweging van je handje dit bekertje
weg te slaan. Dan springt moeder zoo vroolijk
op en dan zit ze even later geknield op den
grond en dweilt en zegt onderwijl allemaal van
die grappige, mopperende woorden. Er is
alleen een woord bij, dat is niet grappig. Aileen
uit angst er voor heeft hij zich geoefend den
klank na te bootsen, wat hij doet, de oogen
bijna dichtgeknepen, met fluisterende stem.
Dat is het woord : stout. Daar verstrakt zijn
heele gezicht bij. Misschien voelt hij zich dan
ineens erg alleen en door gevaren van kwaad
en boosheid in het leven bedreigd. Maar hij
begrijpt niet, dat iets, wat pleizierig is, stout
kan zijn, en hij voelt zich, wanneer men tegen
hem bromt, onrechtvaardig en vijandig behandeld.
27

Het is gauw vergeten, als hij uit den kinderstoel is genomen en weer kan loopen. Naar het
dressoir I Als je lang peutert aan dat blinkende,
koperen sleuteltje en je trêkt even, dan valt
een breede deur langzaam open, zoo, dat je
terug moet gaan staan, totdat zij heelemaal
open gevallen is. Dan kun je weer heel dicht
bij de geopende kast komen en dan heb je een
heeleboel heerlijke dingen voor je oogen, die
je stuk voor stuk pakken kunt en kunt laten
vallen. Borden staan er in stapeltjes, twee voorzichtige handen
nemen er een,
halen het uit de
<=1.4&ft, schaduw van de
44>
1-1/Ceql*
R , kast to voorschijn. Is dat niet
grappig en onbegrijpelijk? Als je dit nu hard
laat vallen, dan liggen er op den grond ineens een heeleboel van diezelfde dingen, maar
allemaal kleiner, hoekiger en anders van vorm.
Dit spelletje herhaalt hij, alleen om het pleizier
der spannende afwachting, of het iederen keer
hetzelfde gaat. Het gebeurt ook wel, dat het
een keer niet lukt, dan moet je zoo'n bond hoog
28

boven je hoofdje tillen en opnieuw laten vallen.
Dan is er in de kast nog dat zware ding, de
kaasstolp, die in twee helften uit elkaar valt en
waar dan nog iets uitkomt, waaraan je even
knabbelen en likken kunt, om het vervolgens
met een vies gezicht en een verontwaardigd
handje terzijde te gooien. En dan dat glazen
ding, waar je de helft af kunt nemen en waar
iets zachts en geels in zit, dat moeder op de
boterham smeert. Dat blijft aan je handjes
plakken, zoodat je iederen keer je handjes aan
je schortje af moet vegen. Hij probeert het
te eten en te drinken, maar alles blijft kleven
aan neus en kin. Als de kleine beminnelijke
vernieling zoo ver is, komt moeder binnen en
richt zich verbaasd en verontwaardigd tot den
vader :
— En jij staat daarbij en laat hem beglin?
— Opvoeding door vrijheid aan den drang
naar zelf-onderzoek. Zoo gaat hij alles in zijn
aard en wezen doorgronden. Is het niet interessant om te zien, hoe een hummel van nog geen
veertien maanden zoo argeloos en zoo ondernemend den verzorgden volledigen inhoud van
een dressoir aan kan?
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— Pas die opvoedingsmethode dan maar
toe in je eigen kamer!
In vaders kamer is het al even prettig. Verkenningsterrein is verkenningsterrein, hier zijn
de dingen een beetje anders, mannelijker, en
daarom misschien eerbiedwaardiger, je kijkt het
wat langer aan, maar je tast ten slotte toch
toe. Er liggen van die gezellige pakken kranten,
daarin kun je met twee handen slaan en scheuren. Dat maakt een heerlijk lawaai en overal
rondom je heen komen er dan groote stukken
papier. Daar zijn nog allerlei andere dingen.
Op de onderste plank van een heel hooge kast,
daar kun je net goed bij, en daar kun je van
alles uithalen, wat je overal heen kunt slingeren
en wat je ook naar hartelust kapot kunt scheuren. En nog hooger, daar staan tot den zolder
toe allemaal van die dingen, vader heeft hem
leeren zeggen: „boeken, dat zijn de boeken",
welk woord hij met een oe-klank nabootst en
na eenige oefening goed leert zeggen. Zooals hij
ook geleerd heeft: lamp, klok-bimbam, kip-kap
voor het electrische licht, en „ping" voor iedere
schel en „thee-thee", waarachter hij altijd met
elegante buigingen van het hoofd „ja-ja" zegt,
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omdat hij dan mag drinken. Maar boeken zijn
toch nog prettiger dan de lamp en de klok. Hij
sjouwt rond met een afgedankt reiskoffertje.
Als hij dit voor de boekenkast gesleept beef t,
en hij gaat er op staan en rekt zich op zijn
teenen en hij trekt en trekt, dan vallen er een
heeleboel boeken naar beneden. Daar kun je
zoo prettig van schrikken, dat je een oogenblik
met angstig hart stil staat, maar even later
moet je toch lachen. Dan ga je tusschen de
boeken inzitten en dan kun je ook weer alles
kapot scheuren. Daar zijn de dingen allemaal
ten slotte alleen toch maar voor gemaakt, om
ze kapot te maken en stuk te scheuren, zoo
met allebei je handen, wild, en dat het bijzonder veel lawaai maakt. Daar hebben de
groote menschen geen idee van, hoe pleizierig dat is. Zij kijken er altijd leelijk bij, ze
begrijpen er niets van. Vader, geschrokken
van de gevolgen der kleine en argelooze vrijheid, verzucht:
— Daar heef t hij me een deel van mijn
kunstgeschiedenis, de laatste aflevering van
De Stem en Koenen's Woordenboek van de
Nederlandsche taal aan flarden gescheurd!
3I

Een drievoudige reden om hem de deur
uit te zetten.
— Hier vandaan, het
is hier voor groote
menschen.
Zoo, is het daar voor
groote menschen. Als
vader daar vrij mag
zijn, waarom scheurt hij dan niet alles kapot?
Vader weet niet, wat prettig is, de groote menschen zijn de dingen, die ze hebben, niet waard.
0, ik let op zijn geluiden, zijn praten. Er is
van alles uit op te maken. Van Ginneken's roman van een kleuter komt er bij te pas. Hier
zit ik nu met mijn kleuter, maar zOnder wetenschap, en omdat ik heelemaal niet wetenschappelijk ben en niets rudimentairs zelfs weet
van de wetenschappelijke zielkunde, klopt er
niets. Het is allemaal anders. Misschien mis ik
het geduld voor het detail en de ontleding.
1k zie mijn zoon naar iets grijpen en meen
klanken te hooren, waaruit het woord pakken
is of te leiden. Ook zegt hij aa en ie. Een lange
hooge aa en een iets lager korter ie. Het wordt
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de gewoonte van hem, dit to doen, als de
groenteman aan de deur komt. Een klein
vingertje wijst naar buiten, naar het paard:
— Paa-d-tie!
Paa-d-tie. Paardje. Hij heeft ontdekt, dat er
paarden op de wereld zijn. En hoeveël! Als van
buiten een hoef slag of het kargeratel naar
binnen doordringt, dan rijst zijn vinger langs
zijn wang omhoog: paardje! En elke afbeelding
van een eenigszins lang diet op vier pooten is
een paardje, en het verkleinwoord wijst er op,
dat hij dit edele huisdier in het algemeen eenige
lieftalligheid toekent en er gaarne vertrouwelijk
mee wil omgaan. Daarom krijgt hij 's morgens
uit de keuken broodkorsten mee en mag die
aan het paard van den groenteman geven. En
het paard buigt langzaam den kop en neemt,
de lippen opgetrokken, met voorzichtige tanden het brood uit het meer dan kleine handje
dankbaar aan.
Er moet tijd en zorg aan de opvoeding worden besteed en de belangstelling voor dieren
is daartoe alleen maar welkom. Een prentenboek, met bladen als planken, is daartoe het
hulpmiddel, dat twee dagen nadat het aangeUit het Kleine Rijk -- 3
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schaft is al aan flarden ligt, opdat vervuld zou
worden wat de boekhandelaar gezegd had:
— Dat, mijnheer, dat krijgen ze niet kapot.
Maar ook de flarden zijn nog bruikbaar
leermateriaal. Ik lap en voeg de stukken bij
elkaar van een schaap, een hond, een haan,
een kat, een ezel, een olifant, een duff, en in
een ommezien weet hij ze aan to wijzen:
— Een schaap!
— En hoe doet het schaap?
— Me!
Natuurlijk, een schaap mekkert, met een
hoog geknepen en bevend geluid. Een haan.
En hoe doet het haantje? Kuukelekuu! De
traditie! Een olifant, in de kinderlijke nabootsing voorloopig: ofisant. En hoe doet de
olifant? Lieve hemel, hoe doet de olifant!
Brullen, knorren, blaffen, hinniken? Het schoolboek zegt het: de olifant trompettert. Stijn
kijkt mij ongeloovig aan:
— Nee, zegt hij.
Neen, schudt zijn driftig hoofdje met de
witte, zonnige krullen. Volgens Stijn doet de
olifant: toffe-tof.
— Hoe kom je daaraan?
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1k vraag het aan de heldere kinderoogen,
die mij aankijken, en mijn vragend gezicht niet
verstaan. Hoe komt hij aan die klanknabootsing? Het blijft een raadsel. Ik hoef hem van
de dieren uit het prentenboek nets meer te
leeren. De volgende dagen komt hij mij zelf
zeggen, hoe het koetje doet, het paard, de duif.
Ik verbeter onmiddellijk de klanken. Ik houd
niet van de aangemoedigde verminking in de
kleutertaal, ik hou er niet van, om de woorden
te verminken, ten einde ze voor den kindermond te vergemakkelijken. U kent het: toetie
taat nu taattie, wat beteekenen moet, dat het
zoet kind nu moet gaan slapen. Ik geloof vast,
dat het kind inderdaad de woorden van den
volwassene zuiver hoort en dat het naar zijn
eigen gevoel die ook goed nazegt, zoodat de
toetie-taat-nu-taterij van den volwassene voor
het kind een brabbeltaaltje is, dat het gek vindt.
Na wat oefening zegt Stijn het woord olifant
goed, en een woord als dahlia, waarvan hij
dalila maakt, wordt na duidelijk voorzeggen
binnen weinige dagen zuiver nagezegd. Het is
vermakelijk, hoe, als ge voorzegt, het kind van
uw oogen dadelijk naar uw lippen kijkt en hoe
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hij, of het een spelletje is, het iederen keer weer
herhaalde woord; iederen keer weer geduldig
nazegt. Hij wordt mannelijk toegesproken:
— Stijn, 't is tijd om te gaan slapen, als de
maan de trap op, en boven voor je bedje op
je knietj es.
Het is een lust hem te volgen in zijn rappe
vlucht de trap op, waarbij hij den olifant, uit
hout gesneden, dien hij cadeau kreeg, meeneemt, het beest, dat zijn bijzondere sympathie
heeft, omdat het een slurf heeft, waarmede het
bovendien op een der prenten van de restanten van zijn prentenboek, uit een groenen
houten emmer water spuit, net als de tuinslang
dat doer.

III
SPEELGOED
Net als de tuinslang dat doer. Maar de tuinslang is een zooveel grooter, werkelijker vreugd.
Stijn stormt in de voile zon door het tuingras
en probeert in den straal to staan van de tuinslang, de tuinslang in vaders handen.
De tuin, ge moet u dat voorstellen, en nu
ik op een zoo onnoemelijk veel grooter Brabantsch gebied woon van een halve hectare,
nu mag ik er vrOOlijker om lachen: negen meter
bij twaalf. Met een hark weet ge in deze Gooische verhoudingen geen keeren of draaien, en
de Gooische forens, die op den vrijen zomerdag
tuiniert, stoot zijn stroohoed of aan de botsingen met de waschlijn, welke zijn vrouw van
het eene eind van den tuin naar het andere eind
heeft gespannen. Voor dezen tuin is er meer
gereedschap aanwezig, dan op zijn oppervlakte
kan worden geborgen: een schop, een hark,
een schoffel, een grasmaaimachientje, een gieter
en de tuinslang, die in den warmen zomer op zoo
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klein gebied den regen heeft bij te staan en te
vervangen. Als vader den tuin sproeit, komt
Stijn met zijn bedeesde vraag:
— 06k vasthouden?
— Hier!
Hij grijpt. Hij tast. Maar hij trekt haastig
terug. Hij is er bang van. Zoo'n straal uit de
tuinslang, fonkelend, ijl en hoog, zoo men ze
van eenigen of stand ziet, is zoo vervaarlijk van
dichtbij en suist als doorwaaide regen. Maar
de kleine Baas keert er iederen keer weer toe
terug.
— Hier, nou mag jij spuiten, hou maar vast.
Het lukt, met een list, als de waterleidingkraan even wordt dichtgedraaid en de ingekorte
waterstraal plotseling met eenige zware druppels is geeindigd. Stijn heeft nu de monding
van de spuit met twee zwarte, slijkerige handjes vast. Dan wordt de leidingkraan geopend,
en ineens, vlak aan die handjes en zijn gezichtje
nabij, suist en spuit het water. Een langgerekte kreet van schrik en verbazing, waarin
hij de slang krampachtig vastklemt, ze rechtstandig houdt, ze horizontaal richt, er mee keert
en wendt en zwaait, en ze ten slotte op zichzelf
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richt. Het beneemt hem den adem. Met dichtgeknepen oogen staat hij te snakken en te
hijgen. Het suizende, koele water, sluizen en
fonteinen, een regen, strOOmen, een vloed,
waaiers, vonken, stofgoud daar de zon in kleurt
en een regenboog over den jongen en het
gras. Het water op zijn warm gezicht, aan zijn
kin, koud in 't putje van zijn keel, over heel
zijn lijfje, drijvend en druipend langs zijn
beentjes in zijn schoentjes. De kennismaking
met de onstuimigheid van dit schoon element,
het wordt een gejuich, een luid gelach, een
gejubel, hooge kreten die zijn keel spannen,
een feest van water, dat hij bestuurt, dat hij
op zichzelf richten kan, op het gras dat er
onder neerslaat, op de bloemen, die er sidderend voor vluchten zonder weg te komen, op
de wasch vooral, die, geduldig aan de lijn bevestigd, al droog hing en waar de harde straal
lekker op neertroffelt en trommelt, het pleizierigst geluid van allemaal. Ik heb hem er
wat mee geleerd! De pret herhaalt zich iederen
dag, zoo lang als het warm is, en zijn arme
kleertjes drijven zoo, dat ze na dit feest op de
drooglijn moeten en hij zelf, naakt als een
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kleine, blanke heiden, met groote handdoeken
moet worden drooggewreven.
— Vader, spuiten!
Wij spuiten zoo lang, totdat we den zomerregen hebben losgespoten. Nu staan wij voor
de gesloten, groote glazen
deuren. Nu is het anders
dan het doorwaaid opene
....-van een warme ruimte. 0,
nu is het anders. Vader
moet de ruit, die aanslaat,
telkens schoonvegen en
buiten zijn de grenzen
nauw getrokken rond den
Douglasspar, waarover een
gordijn van regen hangt. Het heeft al den heelen
dag geregend. Op het mart van het tuinpad en
in het dieper groen van het gras zijn groote,
troebele plassen, daar de regen bobbels en putjes
op vormt, die bobbels drijven een beetje, ze zijn
broos en breken. En langs het zilveren vonken
van de waterdruppels aan de twijgen van den
spar plenst het regelmatig van groote droppen
neer. Regen, de melodie der ingetogen aarde,
en naaldfijn liggen de dropjes tegen de ruit.
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Nu mag Stijn niet buiten spelen, hij staat naar
buiten te kijken. 1k zie naar zijn oogen, ze zijn
zonder uitdrukking, zonder verbazing, ze staren
maar, zooals de regen maar regent. Ik vertel
mijn jongen maar zoowat, waar hij niets van
begrijpt. Het verschil is zoo gering, hij begrijpt
een beetje minder dan wij van den regen en
diens goedheid. Geen stemmingen en geen
poezie. Het leven doet volstrekt zijn best niet,
om ons telkens zijn schilderachtige kanten en
mooie verschijningen te laten zien: de gave
van het fruit, warm op de schaal, brood, goud
en versch als de roep van de morgenzon, wijn
als avondrood over de wereld, en regen, waarin
blauwe sylphiden sluiers weven. (Dit is niet
waar, vies weer, zegt hij die er buiten in loopt,
doordrenkt en met druipenden hoed.) Toch
ben ik door het kind met de goedheid van het
leven nauw verbonden. De regen doet mij aan
de goede, koele, stroomende dingen er van
denken, aan de koele leden van het kind zelf
in den stroomenden regen, aan de koelheid van
bloemen rijk in den vloeienden dauw. Langs
de ruiten voor onze oogen drijven en draven
druppels. Stijntje heeft geprobeerd ze te volgen
4.1

en te vangen met een plat gedrukt vingertje.
Hij rent ze na langs hun grilligen neerschietenden weg, en als alle kleine kinderen verveelt
hij zich gauw genoeg bij den regen.
Nu moet Stijntje binnenshuis gaan spelen.
Hij heeft van grootouders, familie en vrienden
meer speelgoed gekregen dan zijn moeder en
vader lief is. Een hobbelpaard, prentenboeken,
beesten, een hond die blaft, een poes die
miauwt, een kar, een zweefmolentje, een kikker
die kan springers, een bel met drie klanken die
op hooge wielen loopt, een ezeltje voor een
wagentje, een blokkendoos, en overigens een
volledige ark van Noe met voornamelijk westersche dieren. Maar het hobbelpaard wordt gebruikt, om het door de kamer te sleepen, of
Stijn gaat er gevaarlijk in staan en weigert
hardnekkig er in te gaan zitten. De prentenboeken zijn deerlijk gehavend en gescheurd.
Om den hond te doen blaffen heeft Stijn maar
een middel: met twee voeten op het kermende
en vernielde dier te gaan staan. De miauwende
poes wordt in den hoek geslingerd. De kar is
een verrukkelijk ding, niet om er mee te rijden,
maar om ze met twee handen boven uw hoofd
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te tillen en ze dan ergens
neer te smakken. Het
zweefmolentje bleek van
binnen aantrekkelijker dan
van buiten en is wat men
noemen kan tot op de
ziel ontleed. De kikker kan RA
springen en loopen, als je
hem opwindt, en dat opwinden met het sleuteltje is iets wat moeder moet doen, die er
geen tijd voor heeft, waarop vader de aangewezene is, die het sleuteltje niet kan vinden,
eens, als het sleuteltje er is, is de veer gesprongen. De bel met den drieklank is een
paradoxaal geval, ze heeft niet een klank
meer. Het ezeltje ligt dood, bovendien zonder
pooten, er is maar een spelletje meer mee te
verzinnen, dat beslissend is, namelijk het behoorlijk te begraven. De inhoud van de blokkendoos is in een ommezien over de vloeren
van twee kamers verspreid, en bouwen met
blokken schijnt alleen maar aardig te zijn, als
vader het doet en de beginnende toren telkens
even boven zijn grondslagen weer instort. En
de beesten uit de ark van Noe vormen 's avonds,
43

netjes op rij genet, een aardig gezicht in het
opgeruimde kleurige kinderlooprek, maar houden de kleine handen niet bezig. Neen, Stijn
is met zijn speelgoed niet to boeien. Ligt het
aan het kind? Ligt het aan het speelgoed, dat
zoo twijfelachtig is? Neen, wil men een jongen
iets geven, waar hij uren rustig mee speelt,
geef hem moeders Singer-naaimachine, geef hem
een stofzuiger waar hij kreunend een gevecht
mee onderhoudt, laat hem een haard uit elkaar
halen, zet de huishoudkast open met de honderd zaligheden die daarin geborgen zijn, geef
hem vrijheid in de badkamer en bij den geyser.
Het is een heelen middag rustig geweest
in huis.
— Waar is Stijn toch?
— Bij het dienstmeisje in de keuken.
Het dienstmeisje en Stijn zijn buitengewoon
goede maatjes. Bovendien zijn er in de keuken een koffiemolen, een vleeschmolen, een
groote broodtrommel, een messenbak, een weegschaal, gas- en waterkranen en andere boeiende
dingen, door geen paedagoog in hun waarde
als speelgoed beseft, maar door Stijn al lang
ontdekt en als kostbaar materiaal in zijn speel44

goedwereld ingelijfd. Ik heb nu al een paar
maal in de gang geluisterd, op den duur vind
ik het toch te rustig en te stil in de keuken.
Daarom ga ik maar eens kijken:
— Is Stijntje niet hier bij jou?
— Nee mijnheer.
Onmiddellijk een opgewonden stemming in
huis: goeje hemel, waar, waar is de jongen?
Er wordt gerend en gezocht in elk vertrek,
in den tuin, in de schuur, in vaders werkhut,
boven, op zolder, op de slaapkamers. Maar
boven hooren wij een geluid: de badkraan
loopt. Het volgend oogenblik staan wij tegenover een kraaienden drenkeling. Een bijgeschoven stoel hielp hem bij de kraan van den
geyser, die hij heeft opengedraaid : water, water,
water, het drijft en druipt, stroomt en regent,
plast en spoelt. En op zijn witten stoel, in de
uitholling van de zitting, staat Stijn, de voetjes,
bloot en rood van de koude en drijvend in de
schoentjes, te dansen van de vreugd in het
spetterend water. Ik moet aan het gejubel een
einde maken, en onmiddellijk. Het geschiedt
niet zonder een indrukwekkend gebrul van den
kant van Stijn die, in zijn vroolijk eentje en
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geheel weg in de verrukkingen van zijn bezigheid, nog lang niet van plan was zijn spelletje
to beeindigen. Neen, ons speelgoed is een fout,
zoolang het niet uit werkelijke geysers en
echte fornuizen bestaat. Maria Montessori
heeft in deze richting oplossing gezocht, het
spel verbonden met wat het kind ernstig doet
tot dagelijkschen plicht en den ernst van fornuizen en stofzuigers toegevoegd aan het spel.
Het is zoo liefdevol gedaan, maar het ademt
toch in de idylle. De verrassingen der werkelijkheid maken deze vraag klemmend: hoe vereenig ik de volstrekte veiligheid van het kind
en een eenigszins behoorlijke orde in huis met
de bevrediging van dien hijgenden kinderlijken
natuurdrang — ik kan het niet anders noemen
— naar gascomforen, vleeschmolens, mangels
en electrische waschmachines?
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IV
PRATEN
Hij voedt zijn drift en drukte aan al deze
dingen, aan alles wat er in huis is. Hij klimt
overal bij, zit overal aan. Van den stoel op de
tafel, op de tafel reikt hij naar de lamp, alleen
maar om ze te kunnen laten schommelen. Weer
op den vloer genet, schuift hij een stoel naar
het knopje van het electrische licht, waarnaast
een drukker voor de keukenschel zit. Boven
onze hoofden gaat plotseling het licht aan en
in de keuken schelt het zoo langdurig en dringend, dat het meisje komt aanloopen en met de
deur Stijn op zijn stoel zou omduwen, als we
haar niet bijtijds met roepen hadden gewaarschuwd. Ernstig vermaand en niet al te ernstig
gestraft gaat hij kussens uit stoelen halen, de
haard openen, rijden met zijn eigen kinderstoel, totdat hij gelegenheid vindt, om aan de
platen van een pathefoon te komen. Er is geen
gebieden aan, even later heeft hij den ganschen
inhoud van moeders naaimand over den vloer
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verspreid liggen. Om de een of andere reden is
dit het oogenblik waarop hij in het looprek
wordt gezet, waar hij al veel eerder in gezet
had moeten worden, maar zoo'n kind heeft beweging noodig en kan toch niet altijd gevangen
zitten. En bovendien is de uitwerking van een
beschamende geringheid. Eenmaal in het looprek probeert hij eerst er overheen te klimmen.
Als het niet lukt gaat hij zoo ver over den rand
hangen, dat hij er buiten valt. Opnieuw er in
gezet probeert hij een andere methode, die
beter en minder pijnlijk slaagt: hij tilt het looprek op, sjort en sjouwt er een eind mee de
kamer in en slaagt er in, het op een kant te
zetten. Meteen bevrijd, draaft hij onder de
handen vandaan, die hem willen grijpen.
Hij zoekt naar zijn eigen gebied, naar de uitbreiding der grenzen daarvan, naar zijn vrijheid, hij wil de dingen gaan ontdekken. Zijn
groei is snel en merkbaar van week tot week.
Er is iets heel belangrijks gebeurd, hij heeft er
een broertje bij gekregen. Zijn eerste reactie
er op is er eene van ontzettenden angst geweest,
een angst die zich uitdrukte in vergroote oogen,
een vertrokken mond en vervolgens rijke
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tranen, die niet tot bedaren kwamen, vooraleer
dat kleine, traag bewegende wezen, verschrikkelijk omdat het een begin van een mensch moet
voorstellen zonder in iets op een mensch to
gelijken, onder zijn oogen vandaan werd genomen. Natuurlijk wordt hij er vertrouwd mee.
Er komt een dag, dat hij er naar vraagt, dat hij
er over gaat praten. Dat hij op gaat sommen
wat de kleine Guido heeft: oogjes, een mondje,
handjes en pootjes. Dat hij hem voor de bezoekers gaat nabootsen: zoo huilt Guido.
Want Stijn is gaan praten. Woorden van een
lettergreep zijn gevolgd door woorden van
twee lettergrepen, en die weer door woorden
van drie. De mededeelingen, die zich aanvankelijk tot den woord beperkten, bestaan nu
uit meerdere woorden, uit zinnetjes. Als de
klok slaat, volgt Stijns juichkreet, waarbij hij
het handje triomfantelijk en ernstig in de richting van de klok uitsteekt:
— Klokje him-barn slaat I
Een klokje bim-barn slaat op alle torens. Als
vader de krant leest, kijkt Stijn op de achterpagina naar de prentjes en ontdekt er de torens
met de klokken, de spoortjes, de paarden, de
Uit het Kleine Rijk -- 4
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vlaggen, de voetballers, de auto's, de vliegtuigen.
— Klokje hêbben!
— Nee jongen, dat kan niet.
Ernstig herhaalt hij
— Kal-liet!
— Kan — niet !
Het duurt zoo lang niet, of hij zegt niet meer
een 1 voor een n, maar kan een 1 en een n
goed uitspreken. De vreugd en de drift van
praten houden hem voortdurend bezig. 's Morgens, op het geluid van de bel, stormt hij naar
voren.
— Dag melkboer !
— Dag Stijntj e I
— Dag groente-man I
50

Dag Stijneman.
Hij krijgt alsjeblieft appeltje van den
groenteman.
Inderdaad krijgt hij van den gullen groenteman zijn dagelijksch appeltje. Hij stormt er mee
naar de keuken, klimt op een stoel, zoekt naar
een mes en heeft zijn dringend verzoek:
Schil afdoen alsjeblieft.
Dingen van nets. Z6,6 klein, dat wij groote
menschen er niet bij stil behoeven to staan.
Mijn God, en ik yang die muziek op en meet de
vorderingen in het praten of met den dag. Hij
brengt me de krant en de post:
Is niet post voor Stijntje, is voor vader.
Maar het dienstmeisje komt met een aangeteekende achterna en vraagt, of ik wil teekenen. Ik schroef den dop van de vulpen en de
dreumes aan mijn knieen zegt:
Nu gaat vadertje teekenen.
De nieuwe lente en het nieuw geluid van den
kraaienden peuter, die Stijn in huis en in den tuin
gezelschap houdt. Er is een verbond gesloten:
de eerste wankele schreden van den kleinste
worden door de vaste schreden en de vaste
handen van den grootere geleid met een teeder5I

heid, die evenmin betrouwbaar blijkt als de
bezorgdheid waarmede Stijn zijn broertje mededeelt van de apennoten, waar een al te vrijgevige moeder hem op onthaalt. Ge ziet de
vriendschap en de broederschap veranderen in
een worsteling, volledig naar den vorm: Stijn
te paard op den schreeuwenden overwonnene.
Daarover moet ik hem onderhouden. Ik weet
er zoo weinig van, maar er is een algemeene
opvatting van ridderlijkheid, waaraan het goed
is te beantwoorden.
— Stijn, je broertje is nog zoo klein, die kan
bijna nog niet staan. Jij bent een jaar ouder en
al een groote jongen.
Twee gegroeide, aandachtige oogen in een
roerloos gezicht kijken mij aan, zien even langs
mij been, kijken mij weer recht in mijn oogen:
— Hij is een beste jongen, is zijn antwoord.
— Je broertje, maar jij niet, Stijn. Jij niet.
Geen sprake van.
Waarom sla ik dien toon aan? Ik neem aan,
uit volslagen ondeskundigheid, of misschien,
omdat de ernst, dien ik aan het geval wil geven,
mijzelf te pakken krijgt.
— Geen sprake van, verklaart Stijn, op den
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klank af, zonder te weten wat hij zegt en druk
neen schuddend met zijn hoofdje. Neen, we
zullen toch het kind in een voor hem bevattelijke taal moeten tegemoet komen.
— Je moet je kleine broertje niet plagen, dat
is leelijk, maar er lief voor zijn, Stijntje, dat is
moor en goed.
Hij heeft een manier, om, als hij indruk wil
maken met de toezegging braaf te zullen zijn,
eenige malen achter elkaar een bulging te maken.
Hij staat nu druk voor mij te buigen en hij zegt :
— Ja, vadertje I
Geroerd, dat ik met den Russischen verkleinnaam word aangesproken, tracht ik mijzelf wijs
te maken, dat mijn vermaning indruk gemaakt
heeft en haar uitwerking niet zal missen.
Ik kan niet teekenen. Ik teeken voor
hem. 1k kan niet zingen. Ik zing voor hem.
Ik kan niet roffelen. op
een trommel, ik roffel
voor hem op de trommel. Ik kan geen huizen

bouwen uit blokken, ik bouw ze voor hem, en
Stijn is zoo hoffelijk, als hij er om vraagt, te zeggen : vader zal een prachtig huis bouwen. Kinderspel dit alles, in vergelijking met de zorgen, die
moeder met hem heeft, die 's morgens zijn bed in
het ledikantje weer tot bed maakt — alleen het
kleine Aupingmatrasje is te zwaar, maar voor
de vroolijke rest gooit hij er alles uit. Die zijn
verzet breekt, om hem in het bad te krijgen,
en zijn nog grooter verzet overwint, wanneer
hij uit het bad moet. Die hem kleedt, die een
eindeloos geduld met hem heeft aan het ontbijt.
Die ook nog de tiende vraag beantwoordt en
zelfs de twintigste, als zijn vader bij gebrek aan
verbeelding de zesde reeds niet meer wist te beantwoorden. Die hem zijn kruisje voordoet:
— In den naam des Vaders, des ZOOns.
— Naam des Vaders, zomers amen.
— Niet: 's zomers, maar: zOOns.
— Des z6Ons I
Die zijn truitjes en broekjes Breit, zijn hempjes naait, zijn wasch doet. Die voor hem strijkt.
Die 's avonds, als hij, warm gespeeld, elk
oogenblik zijn bed overhoop gooit, iederen
keen weer die wanorde herstelt.. Die haar nacht54

rust vier-, vijfmaal onderbreekt om hem zindelijk te leeren zijn en zindelijk te houden. Die de
geheimzinnige kunst verstaat de sprookjes van
Grimm en van Perault verstaanbaar voor hem
te maken, zoodat Sneeuwwitje, Kleinduimpje,
Roodkapje, prinsessen en prinsen zijn verbeelding vervullen en hij van de plaatjes van het
sprookjesboek de verhaaltjes weet terug te
vertellen, met een ernstig gericht en een stem
als een gericht uitmakend, wie de booze man
en de booze vrouw is, en wie de goede man en
de goede vrouw. Die glimlachend het karwei
doet van die verschooningen, waarvoor de man
de oogen sluit en vlucht. Die zijn wandelingen
leidt, zijn kleine verwondingen verzorgt en bedoktert uit de verbandtrommel. Die van hem
droomt en, op zijn eerste geluid, om hem wakker wordt. Die eindelijk en aarzelend een vaag
wezen als den boozen man als dreigement voor
hem uitgevonden heeft, wat inderdaad indruk
op hem maakt. Want in vaders werkhut hangt
een foto van den vereerden vriend uit 't Lijsternest Ingoyhem.
— Dat is de lieve Streuvels I
Hij heeft zijn herinnering aan de zonnige en
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teedere vriendelijkheid van Streuvels, die zich
over zijn kinderbox bong:
— Awel, gij zijt een welgezind kind in uwe
kevie, mijn manneken!
Daar in de huiskamer hangt de portretteekening, die Toorop van Streuvels maakte.
— Dat is de booze Streuvels!
Bij „booze" rondt Stijntje zijn kleinen mond
als een hoepel, zijn oo klinkt vol en klankrijk,
zij klinkt komiek, als hij zijn vermoeide en geplaagde moeder weer voor zich winnen wil en
druk née schuddend met zijn krullebol, ernstig,
het voorhoofdje gefronst, vraagt :
— Alsjeblieft niet meer boos kijken, moeder!

Paperassen op de werktafel, een novelle die
gereed moet, nog een novelle, een kleine roman,
een groote roman, beschreven vellen, drukproeven, nu zit ik bier in een doorwaaide en
doorzonde werkhut in den bloeienden boomgaard van den Brabantschen hof, groot als een
paradijs, en met het honderdvoudig gefluit
van de vogels vermengt zich het getier van een
kleinen zwarten draver, wiens groet ik telkens
verneem aan de open deur en aan de open ramen :
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— Dag vader! Dag vadertje!
Er is geen humor, die het haalt bij den
humor van het ernstig kindergezicht, zwart als
het gelaat van een schoorsteenveger, vegen
vuil rond den mond, de oogen, op het voorhoofd en rond een eigenwijze roode neuspunt,
dit gezicht, waarin het rein opblinken van
oogen, en den humor van een paar roetzwarte
handen met gespreide vingers, waarop hij,
zonder er een oplossing voor to weten, turen
gaat, als ik hem er opmerkzaam op maak :
— Wat een zwarte handen heb je, jongen.
— Ja vader!
Laconiek stemt hij het toe. Het volgend
oogenblik zie ik hem door mijn open raam in
de verte met zijn roode schortje in het hooge
groen sjouwen met een gieter, een tuinhark, een
gesnoeiden boomtak, de weggeroofde zware
spade van een tuinarbeider, een riek zonder steel.
Hij bukt. Hij staat recht. Hij valt. Hij kruipt.
Hij achtervolgt een springenden kikvorsch. Hij
hoort een vol gefluit boven zijn hoofd en kijkt,
het hoofd achterover, omhoog en schreeuwt,
rood van opwinding, zichzelf toe:
— Vogeltje ! Vogeltj e !
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Hij volgt den snellen weg van den vogel,
stormt tegen een boom op, valt, krabbelt overeind en komt weer naar mijn werkhut draven.
— Dag vader!
Totdat het bedtijd wordt. Te voren mag hij,
uitgekleed, blinkend gewasschen en in zijn
nachtpakje, nog even met vader een prentenboek
kijken, de keuze is aan hem. En hij kiest altijd
hetzelfde: „het groote prentenboek van het
kindje met het doekje om de kop". Het lijkt er
niet naar, dat dit boek dien titel zou hebben.
Er komt alleen een plaat in voor, waarop een
kind, dat van een ezel wend gegooid, met een
doek om het hoofd op een paardje naar huis
rijdt. Stijn kijkt de platen, en ik moet er bij vertellen, maar ik mag oppassen, dat ik alles met
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dezelfde woorden vertel als den vorigen avond,
want anders valt Stijn mij driftig in de rede,
om me te verbeteren.
— Wat dOet vleermuis?
De nadruk ligt zoo grappig en zoo krachtig
op dat hoog uitgesproken „doet". Wat de
vleermuis doet? Wel jongetje, dat zie je, de
vleermuis vliegt.
— Née, Née. Vleermuis gaat op paddenstoel
zitten!
1k heb hem dat, wijzend op den paddenstoel
die op de plaat voorkomt, bij een vorige gelegenheid inderdaad gezegd. Nu los ik het op:
— Eerst gaat de vleermuis vliegen, dan gaat
ze op den paddenstoel zitten.
Stijn kijkt mij ernstig aan. Hij schijnt er zich
mee te verzoenen.
— Ja, zegt hij kort, terwijl hij mij met zijn
groote oogen blijft aankijken.
Het laatste plaatje is er een van slapen gaan
onder maan en sterren. Het wordt de inleiding
voor zijn eigen slaap. Waarin bestaat toch de
bekoring van den kinderslaap? Zijn ouders bij
zijn ledikantje luisteren in de diepe stilte naar
het klein regelmatig geluid van zijn adem en
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zien naar de rust van zijn gesloten gezicht. Een
kleine vuist, waarover een lang blauw mouwtje
valt, steekt langs zijn hoofd naar de toekomst
omhoog. Zijn andere hand houdt in een teddybeer, die met open kraaloogen blijft waken, het
heden vast. Dit heden, dat in zijn slaap zijn
kleinen droom moet vullen, waarvan morgen
de schoone werkelijkheid weer begint.

6o

V
UIT DE KINDERKAMER
Een morgen, uit zijn bedje gehaald door zijn
moeder, komt hij, terwijl moeder nog op de
kinderslaapkamer met zijn broertje bezig is, de
hooge trap af. Ik groet hem van beneden:
— Dag vriendje!
Met een ernst, die een beetje geprikkeld is,
antwoordt hij :
— Hij is niet vriendje!
— Waarom niet?
— Hij heeft natte broek gehad!
Hij bekent, eerlijk, het pijnlijke uitzonderingsgeval en begint, op de hooge tree van
de trap gezeten, zijn straffen op to sommen.
— Nu krijgt hij niet chocolaadjes op de
boterham.
— Nee, zeg ik, met beheerschte en geslaagde verontwaardiging.
— En niet dingetjes.
De „dingetjes" is zijn taaleigen voor hagelslag.
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— Nee, zeg ik, 66k niet dingetjes.
— Hij krijgt -w61 boter.
Boter wel, ja, wij moeten niet al to streng
zijn. En dan komt de opsomming in een
anderen toonaard, de voorwaardelijke, waarin
hij tegenwoordig erg sterk is:
— Als hij morgen niet natte broek gehad
h6eft . . .
Het laatste woord wordt, in de afwachting
van wat er op moet volgen, op benadrukten,
hOOgen toon uitgesproken.
— Dan? vraag ik.
— Dan krijgt hij wel chocolaadjes!
— Dan wel, ja.
— En 66k dingetjes. En ook boter.
— Juist. Kom nu maar naar beneden.
— Ja, vadertje I
Hij weet, dat hij het, na zijn natte broek,
met het verkleinwoord „vadertje" weer een
beetje goed moet maken. En hij voelt gauw
genoeg, dat hem dat wonderwel gelukt. Daarom
herhaalt hij een spelletje, dat hij op deze hoogte
meer doet. Door de open trapleuning kan hij
net bij den draad komen der ouderwetsche
trekbel voor de keuken. En hij laat de bel
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luiden, waarop het dienstmeisje verschijnt. Ik
zeg tot het meisje:
— Blijf maar, Stijntje deed het.
Maar Stijntje zit weer met zijn bescheiden
handjes op de ronde knieen en zegt met zijn
ondeugend gezicht:
— Nee, Marie, daar is de groenteman!
Ik doe of ik de trap opkom, om hem daarboven
te halen. Maar nu laat hij zich, zittend, van
tree tot tree glijden. Beneden holt hij door de
lange gang naar de brievenbus en haalt de
post, met de krant, waaruit ik hem het weerbericht moet voorlezen: vandaag lacht het
zonnetje. Of: vandaag regent het. Stijn stelt
daar veel belang in, omdat de meer of mindere
vreugd van zijn dag er van of hangs. Hij verifieert de opgave van De Bilt door eens naar
buiten te kijken. Vandaag regent het. Hoe kan
het anders, op een dag, waarop zoo'n grOOte
jongen met een natte broek is wakker geworden! Het weerbericht zegt: waarschijnlijk
droog. Ik breng echter het bericht van de krant
in overeenstemming met de werkelijkheid, om
mijn zoon van jongs of aan een beetje eerbied
in te prenten voor de volstrekte betrouwbaar63

held van alles wat er in de krant staat. En ik
lees : regen 1
Aan het ontbijt zet Stijn zijn beschouwingen
voort:
— Als hij boterham op heeft . . .
— Dan maakt hij een kruisje!
— Als hij kruisje gemaakt 1166ft . . .
— Dan mag hij naar de kinderkamer!
— Niet in de kinderkamer, schreeuwt Stijn.
— Jawel vriendje, jij gaat netjes in de kinderkamer spelen.
0, die kinderkamer I Zij is een idylle, als
zij, 's morgens en 's avonds, opgeruimd en aan
kant is en Stijn is er met zijn broertje ... niet in!
De wanden met de schilderijtjes van het sprookje der prinses op de erwt, de hazen en konijnen en de kleine jagertjes. De lange, lage
speeltafel met de paardjes, ezeltjes, beertjes in
allerlei houding, een levensecht piepkuiken,
een koetje-boe, een hertje en een hondje, met
de glanzende groene en roode en blauwe
kinderballen, de trom, de kegeltjes, het molentje dat eens draaien kon, het karretje met
twee-en-een-half wiel, de blokkendoos en het
telraam. De kinderkamer met het zonnige
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raam, met het kleine vouwstoeltje, het clubstoeltje, den
kruiwagen, de emmertjes, het
vuurroode hobbelpaard. De
bezoeker, die 's avonds komt
als de bengels naar bed zijn,
en die al deze geordende
RIC
liefelijkheid ziet, zegt:
— Wat een idedal!
Het is een ideaal, inderdaad. Maar dit is de
paradox van de kinderkamer, dat ze voor volwassenen zoo bijzonder aardig is en het ook
goed doet als achtergrond voor plaatjes van
Rie Cramer en Willebeek Lemair; er moeten
echter, wil ze haar liefelijk beeld behouden,
geen kinderen in zijn! De kinderen gevoelen er

zich als gevangenen in, en, berusten ze na een
kwartiertje in de gevangenschap, dan vliegen
honden, koetjes-boe, trommen, beren en blok. .:n de muren: de
ken over den vloer en teg =
kleinste zit hartstochtelijk een prentenboek to
scheuren, en Stijn, die maling heeft aan al zijn
speelgoed, vermaakt zich met iets wat hem
meer boeit: hij slaat een handveger stuk op een
blik, zijn liefste speelgoed van al, of probeert,
Uit het Kleine Rijk — 5
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bovenop zijn hobbelpaard staande, op de
vensterbank van het raam te klauteren en de
gordijntjes van de roe te krijgen. Ziedaar de
schoone werkelijkheid van de kinderkamer,
zooals ik ze helaas bij Rie Cramer nooit heb
gezien!
Ik zal een keer op de kinderen letten, in
den voormiddag, als moeder de deur uit is.
— Kijk om het kwartier eens naar hen om!
Best. In mijn, werkhut denk ik dat ze veilig
zijn in de kinderkamer, waar zij te keer kunnen
gaan zonder mij met hun lawaai te storen. Ik
heb beloofd om het kwartier te gaan kijken,

maar een moeder is zoo overdreven, en om te
beginnen maak ik er een half uur van, alvorens ik voor het eerst een kijkje ga nemen.
En als ik er voor het eerst kom dan vind ik
wel de kinderkamer overhoop, wat me dadelijk
gerust stelt, maar het volgend oogenblik zie ik,
dat er geen kind in is te vinden. Dicht bij het
hek, dat de kinderkamer van de huiskamer
scheidt, is echter op elkaar gestapeld wat maar
op elkaar te stapelen is. En als ik vervolgens
in de huiskamer kom, dan kijken vier groote
oogen in twee bruine negergezichten mij aan:
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Stijn en zijn broer staan op stoelen voor het
dressoir en hebben een schaaltje chocoladepastilles leeg gegeten, ieder met een of gegeten
appel in de hand zijn ze nu aan de fruitschaal
bezig. Mijn binnenkomst is voldoende, ik hoef
niets te zeggen. Stijn ziet mijn bestraffenden blik
en komt muisstil van zijn stoel, onmiddellijk
gevolgd door zijn broer, die gauw en zoetjes
naar beneden glijdt. Daar staan ze en kijken
mij aan. Nou moet er weer opgevoed worden.
De schuld ligt bij de volwassenen, de peuters
zijn te klein om het zonder toezicht een half uur
lang uit te houden in de nabijheid van een
schaaltje chocolaadjes en een bak met fruit. Maar
ze weten dat ze niet zelf mogen nemen, ze zijn
bovendien na hun onmatigheid zich schuld

bewust, als ik het hek naar de kinderkamer
open houd passeeren de booswichten mij, het
chocoladehoofd diep gebogen, en zoeken
eigener beweging met vlugge beenen ieder
zijn eigen strafhoek op.
— Met de neuzen tegen den muur!
Ze doen het onmiddellijk. Ze staan daartoe
een beetje voorover.
— En niet omkijken!
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Natuurlijk kijken ze op hetzelfde oogenblik om, ze willen weten waarom vader dat zegt,
dat is weer een nieuwe paedagogische fout.
Maar als ik met den vinger wijs draaien ze
haastig om en drukken de neuzen plat.
Ziezoo. Dat is in orde. Ik ga weer aan mijn
werk. Maar door de eerste ervaring geleerd,
wacht ik geen half uur meer vooraleer ik voor
den tweeden keen ga kijken. Na een kwartier
ben ik in de kinderkamer. Heb ik daarstraks
vergeten het knipje aan den buitenkant op het
hek to doen? Hebben ze het er zelf of gekregen? In elk geval, het hek staat open en
van de kinderen is er geen ander spoor dan
twee groote chocoladevlekken in de beide
strafhoeken, waar ze met hun kleverig gezichtje tegen den witten muur hebben gestaan.
En in de huiskamer . . . Alle stoelen staan
bijeengeschoven voor den haard. En op een
hoek van den schoorsteenmantel, de voeten op
de leuning van een bijgeschoven stoel, zit Stijn
met de geopende schoorsteenklok op zijn
knieen en hij toont zijn broer, die, op een
stoel staande, belangstellend zich op zijn teentjes rekt, hoe een klokje bim-bam er van binnen
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uitziet. Dit is niet alles. Op den vloer een zonderlinge sneeuw : allemaal heele kleine stukjes
van sigaretten. Er hebben eenige groote doozen
sigaretten op den schoorsteenmantel gestaan, die
doozen zijn er niet meer: wel vind ik de geledigde blikken terug tusschen de honderden
allemaal netjes in vier en vijf kleine stukjes gebroken sigaretten. Ik heb een tweevoudige
bewondering: voor de nauwkeurigheid waarmee het is gedaan en waarin niet een sigaret
is heel gelaten, en voor de snelheid, waarmede
zij het hebben klaar gespeeld. Overigens drijft
het rond den haard, waar een bloemenvaas ligt
en wat rozen liggen te verwelken in een plas
water. Er zit nets anders op dan het dienstmeisje in de keuken te hulp te roepen en, als
de wanorde weer hersteld is, verder maar de
wacht te houden in de kinderkamer, waar ik
het tweetal vermaak met een toren voor hen
te bouwen, — een prachtige, he vader? — gelukkig als het eindelijk twaalf uur is — het
klokje bim-bam van den schoorsteen brengt het
nog niet tot anderhalven slag ! — en als moeder
weer thuis komt.
— Nii krijgen zij!.. . roept Stijn triomfantelijk.
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Nu krijgen zij wat de kleinste met zijn prachtig taalgevoel „hap-hap" noemt. Zij klauteren
op de speeltafel en daar komt moeder bij hen
zitten, om hun om beurten een hap te geven,
die hun door het kuikentje, het beertje en het
afgewende koetje-boe zichtbaar worden benijd.
— Zijn ze braaf geweest, terwijl ik weg
was ?
We hebben zoo heerlijk gespeeld het laatste
half uur, ze waren zoo braaf !
— Ze waren voorbeedig, zeg ik.
Maar er zijn andere dagen. Nu regent het
niet. Nu lacht het zonnetje. Stijntje, aan het
ontbijt, heeft door de open ramen het mooie
zonnige weer gezien. Er behoeft dezen morgen
geen enkele strafmaatregel te worden toegepast.
Stijn is een brave jongen geweest en is, zonder
natte broek, zonder eenige schaduw, het vriendje. In zijn bed al had ik hem hooren zingen en
ik begin daarover een praatje met hem.
— Vader heeft gehoord, dat Stijntje zoo
mooi gezongen heeft.
— Wat heeft Stijntje gezongen!
--Eerst heeft hij gezongen: een-twee-drievier .. .
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— Hoedje van „de" papier, vult Stijn in,
die het liedje van een kindergramophoonplaat heeft geleerd.
— En toen, zegt zijn vader, heeft Stijntje
gezongen: er kwam een muisje aangeslopen,
dat is in Guido's halsje gekropen.
— Née, Née. Dat heeft hij niet gezegd,
schreeuwt Stijn.
— Vader heeft het toch gehoord, vriendje 1
Stijn laat een oogenblik zijn gesneden boterham met rust. Hij houdt zijn vork in de
hoogte en kijkt ernstig, zoekend, hoe hij
mij mijn vergissing zal duidelijk maken. Hij
vindt het:
— Stijntje heeft gezegd: is in Guido's
neusje gekropen!
Het liedje spreekt van hals, maar het neusje,
dat heeft Stijn zelf er op gevonden.
Een neus is geen hals. Stijn heeft gelijk
in zijn verontwaardiging over een vader, die
zoo slordig luistert naar het morgenlied van
zijn zoon. Maar hij is vergevensgezind en hij
zegt alweer:
— Als hij boterham op heat. . .
Dan mag hij nog niet in den tuin. De tuin
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is doornat, jongenlief. Stijn weet er raad op.
Wat doet moeder, als hij doornat uit het bad
komt? Ze droogt hem of met een grooten
handdoek. En daarom verklaart Stijn met gezag :
— Moeder moet de tuin afdrogen met de
groote handdoek.
— Stijneman, de zon droogt de tuin. De
zon droogt het gras.
— Met de groote handdoek, zegt Stijn.
— Nee, niet met de groote handdoek.
— Waarmee dan? vraagt Stijn.
Opgepast. Laat ik nu niets dwaas verzinnen, maar het hem, rein en eenvoudig,
duidelijk maken. Ik zeg plechtig, als citeer ik
een gedicht uit den tijd van Beets :
— De zon droogt het gras met hare stralen.
— Wat zijn stralen? vraagt Stijn.
1k beken, dat ik op die vraag eenvoudig
geen antwoord voor hem weet. Wat is precies
een zonnestraal? a probeer het langs een
omweg. Als de zon schijnt wordt het gras
warm. En in de warmte, Stijn, wordt het gras
droog.
— Als gras droog is . . .
Het droogproces zêlf boezemt hem vender
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weinig belang in. Hij wacht met zijn broer
in de kinderkamer het oogenblik der bevrijding
of en klautert met behulp van stoel en hobbelpaard alvast op de vensterbank, waar het
tweetal nadien de tuinvreugde begroet. Vader
en moeder tillen hen buiten. En nu is er het
genot van draven en rennen door het voor
hen met gaas afgesloten gedeelte van den tuin.
Die afsluiting met gaas is noodig. De tuin
is groot en aan de voorzijde langs den landweg
kunnen de kinderen het hek open krijgen. Den
eersten keer den besten toen hij in den tuin werd
losgelaten was Stijn na tien minuten onvindbaar
en werd hij later in de buurt door een Boer
ergens opgepikt. Daarom werd er gaas ge73

spannen, „bison"-gaas, naar het beeld op de
bekende reclame voor afrasteringen. En toen
ik Stijn voor het eerst achter dit rasterwerk
wegsloot, zei ik:
— Ziezoo, nu ga jij in het bisonpark.
Sindsdien heet het tuingedeelte, waar hij
spelen mag, voor hem in alien ernst: het bisonpark. En het is vermakelijk hem 's morgens,
als hij bij het wakker worden de zon op zijn
slaapkamer ziet schijnen, zoo ernstig tegen
zichzelf te hooren verzekeren:
— Nu mag hij in het bisonpark.
Hij mag in het bisonpark. Vanuit mijn
werkhut, zonnig in dezen grooten blijvenden
zomer, hoor ik de kreten der beide spelende
en ravottende kinderen en mijn gedachten zijn
daar voortdurend bij. 1k weet, het leven is
niet zonder vele en groote vraagstukken, waarbij
wij ernstig en zeer gewichtig hooren te zijn.
Duitschland en de politiek, de toestand van
Europa, het economische vraagstuk. „Ik lees
zelden of nooit dagbladen", schreef Stijn
Streuveis eens, „die dingen vertroebelen mijn
stemming en maken mij korzelig, ik vind het
maar best niet te weten, wat er op de wereld
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gebeurt." En ik herinner mij dezen zin van
Greshoff: „De crisis, de politiek, de ministeries,
het komt en verdwijnt, maar de nachtegaal
zingt seders de schepping en zingt nog duizend
jaren." De groote, gewichtige wereld, ik lees
haar dagbladen w61. Zeker. Maar bier is een
eigen wereld van huffs en hof, en daarin een
wereld van die onbeschrijfelijk teedere en wijde
grenzen: het kind. Millioenen bloemen bloeien.
Het koren rijst en rijpt gelijk het voor eeuwen
deed en zooals het na eeuwen nog zal doen.
En duizenden nachtegalen zingen, een onvergankelijk lied tot aan het einde der tijden. En
altijd zal van alle liefelijkheid tusschen aarde
en hemel het laatste woord aan de kleine
kinderkens zijn en aan hun kleine taal. Kan
ik tusschen al het gewichtige werk, tusschen de
letterkunde en hare to rumoerige kwesties door
niet iederen dag, voor het witte papier gezeten,
over het wonder van hun vorigen dag bliven
schrijven? Ik beken nederig mijn verrukking van
de oogenblikken met hen, van al de kleine, dwaze
onuitputtelijke dingen, waarvan ik u een beetje
heb verteld en waarbij ik sprak over mijn kind
en evenzeer over uw kleinen, kranigen jongen.
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Wij glimlachten beiden over een eender bezit
en over deze eendere genade van het goede,
heilige leven!
Ik word door een heldere stem naar binnen
geroepen. Als ik langs het „bisonpark" kom
zie ik, hoe op dit koffieuurtje de kleine dorstige
bisons hun beker melk staan te drinken: Stijn,
de oudste, de oogen aandachtig in zijn kopje,
hij wil zien wat hij drinkt. En Guido, boefje
nummer twee, den beker tegen neus en wangen
gedrukt, alles wat drinkbaar is critiekloos opslurpend, en langs zijn handjes weg kijkend
naar moeder en vader, die dit rustig oogenblik
in het bisonpark staan gade te slaan.
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TWEEDE DEEL

DE DRIE GEBROEDERS

I
VERRUKKINGEN IN KINDERLAND
Herfst en winter, en dan wordt het weer
voorjaar, achter de twee loopt de derde aan,
over de paden. Felix hebben wij hem gedoopt,
zijn haren hebben het rood van gebakken aarde,
zijn oogen zijn bruin als barnsteen, en als hij
ondeugend geweest is laat hij zien, dat dat toch
niet zoo erg geweest kan zijn, hij toont zijn
handjes: „als ik immers zulke kleine handjes
heb . . ."
Dat bisonpark is afgeschaft, dat was weer
een paedagogische fout. Waarom, als er de
heele wereld is, zoo'n kleine ruimte afgepaald
voor de dartele, loopende bloemen der velden?
Overal ziet ge ze en hoort ge ze in hun vrijheid,
de kinderen der dorpen, langs iederen weg, de
uwe zijn er bij, en de grooteren trekken de
kleinsten wel mee.
Laat ik eerlijk zijn, de jongens zêlf hebben
dat bisonpark afgeschaft, ze hebben het afgebroken en gesloopt, ze hebben het uit79

geroeid, en van de palen bouwen ze huizen.
Een landelijke vrouw uit de buurt, zoo'n goej
Brabantsch vrouwke — een eigen huiske,
ouderdomsrente, een geit en een hof, en twee
keer getrouwd geweest, mijnheer — zoo'n
vrouwke met een hemelhelder gezicht, wat,
gerimpeld, weer naar dat van de kinderen
groeit . . .
— Dag Ciska! Dag Ciska 1 Dag Ciska 1
schreeuwen de jongens en zij stormen naar haar
toe, want ze mogen op haar kruiwagen zitten.
Dat vrouwke, dat in den boomgaard gras komt
maaien voor haar geit, heeft het bisongaas, dat
eigenlijk varkensgaas heet, meegenomen als
kippengaas voor haar hennenhok.
— Die jungskes kannen toch niet opgesloten
zijn, zegt Ciska, alsof zij er ook al wat over
moedert.
En zij maait. Weliswaar kan ze de brandnetels heelemaal niet gebruiken tusschen haar
groenvoer en haar hooi, maar ze maait ze nog
zorgvuldiger dan het gras.
— Die klein baaskes zouden zijn eigen
steken.
En de afsluiting van den tuin. Als ge het hek
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dicht houdt neemt ge uzelf maar beet, net als
vosjes maken de kinderen kruipgaten in de
heg. En wanneer ik buiten kom en zoekend
rond kijk hoor ik den juichkreet van mijn
oudste. Daar gaat hij, daar drijft hij over het
land op een ploeg, waar een jonge Boer achterloopt, en hij roept :
— Vader 1 Vader ! Ik word bOer.
In de koeienwei zwerven de anderen. Zij
verdrinken in de golven van het gras en plukken
voorjaarsbloemen. Zij toonen mij die later in
hun knuistjes. Ze hebben paardebloemen geplukt. De tweede zegt:
— Die zijn niet zoo erg mooi, he?
Jawel, die zijn wel mooi. Wat heeft Andersen
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van die bloemen niet gezegd, in een van zijn
sprookjes schildert een kunstenares ze to zamen
met een bloeienden appeltak in een venster.
Het zijn niet alleen bloemen, die ze verzamelen. De kleinste schreeuwt:
— Vader, vide; kijk eens !
Hij heeft een vogelveertje, dat hij opgooit
en waaronder hij kan draven, hij volgt die
groote, wilde tochten. Zoo'n vogelveertje is
meer dan alles. Hij zoekt zoolang tot hij er
„heel veel" gevonden heeft. Hij verzamelt ze,
's avonds liggen ze naast zijn boterham, vervolgens neemt hij ze mee naar bed. 's Morgens, overeind op zijn dekens, juicht en
jubelt hij er over tegen zijn binnenkomende
moeder:
— Kijk eens ! Kijk eens I
Door zijn geestdrift aangestoken verzamelen de anderen ook vogelveeren, de eksters zijn
de kwistige leveranciers, en in de kinderkamer
heeft ieder van de jongens een doos — ze
moeten altijd gelijk zijn bedeeld en ieder hetzelfde mogen doen — in die doozen worden de
veeren bewaard. En de oudste steekt een veer
tusschen de bloemstengels in een glazen vaas.
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— Dan groeit zij, zegt hij.
Maar zijn aandacht wordt van het veertje
afgeleid door iets wat hij aan die in het water
hangende bloemstengels ziet, speldepuntfijne
belletj es.

— Vader, wat zijn dat voor dingetjes, die ik
daar zoo zie?
Met twee bij elkaar gebrachte vingertopjes
tracht hij iets van vorm en wezen van die
parelende luchtbelletjes na te bootsen, om mij
duidelijk te maken wat hij bedoelt. En dadelijk
zijn de anderen er bij. Ze laten het zich uitleggen.
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Voor het venster in het blonde licht leunen ze, de
kin in de hand, en kijken naar „die dingetjes".
Als een luchtbelletje zich los maakt is er groote
vreugde. Een nieuw spelletje: leder heeft zijn
eigen luchtbelletjes en nu wachten zij van wiens
belletjes er het eerst een opstijgt. En als er zich
eentje los maakt:
— Van mij !
— Van mij I
— Van mij!
1k kijk in de aandacht van hun geboeide
oogen en zie het glanzende, bolle spiegelbeeld
van bloemen en van glas.
Boompje waait! klaagt de tweede. Hij is
bang voor de voorjaarsstormen. Met al zijn
vuisten duwt de wind de boomkruin zijwaarts,
als de druk verslapt slaat de boom terug,
schudt en wiegt nog wat na van al het getob
en van de vermoeienis, maar nauwelijks is hij
op adem gekomen of daar staan de blaren weer
zilverig gekeerd aan de zwaar gewrongen takken.
Neer moet hij, maar hij is niet neer to krijgen.
Boompje waait! En het gras ligt vol kleine
appels en peren, ze zijn steenhard en groen als
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flesschenglas. Het duurt niet lang, of de zekere
en droevige bewijzen zijn er, dat de kinderen
er van eten. 's Nachts roepen zij en moeten geholpen worden. Ze verontschuldigen zich:
— Mijn buikje doet ook zoo'n pijn!
— Jullie moeten ook niet van die appeltjes
en peertjes in den boomgaard eten. Daar krijg
je dat van. Dan worden jullie ziek. Dat duurt
nog heel lang eer het fruit rijp is.
— Maar wij eten die appeltj es toch ook niet op !
Het is grappig, dat ze met den mond zoo
heftig ontkennen, wat ze met andere verschijnselen zoo pijnlijk duidelijk bevestigen.
En als ge overdag in den boomgaard komt
ziet ge tusschen het gras drie hoof den en drie
paar schoudertjes van overeind gekomen kinderen. Ineens, omdat ze u hebben zien komen,
staan ze pal stil. Dan kijken ze elkaar eens aan,
slenteren langzaam vender, maar ze gooien iets
uit hun handje weg, bij een hoek kijken ze
nog eens, en hup, weg zijn ze. Gaten zijn er
genoeg in de heg. Als ge komt waar ze stonden
en langzaam zijn weggeslenterd vindt ge in 't
gras drie overschotten van afgebeten appeltjes,
bruin zijn de randen van de beten.
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Tegen den avond zie ik ze weer. Ze komen
thuis van hun spel en hun tochten, ieder heeft
zijn veerendoos onder den arm.
— Jongens, ik had jullie toch gezegd, dat je
niet van die afgevallen appeltjes moogt eten.
— Dat doen wij toch ook niet?
— Wat heb je daar in dat eene handje?
Gehoorzaam worden er drie handen voor mij
geopend. Uit elke hand valt een afgebeten
appeltje. Ik zie de bolstaande jaszakjes.
— Wat zit daarin?
Geen van de drie verroert. Maar als ik in de
jaszakken voel, haal ik er appeltjes uit.
— En waarom hebben jullie je doozen meegehad? Wat zit er in die doozen?
Ze laten ze mij open doen. Ze zeggen geen
woord. Ze volgen aandachtig iedere van mijn
bewegingen en kijken me dan weer recht in de
obgen. De doozen zitten vol keiharde, grasgroene appeltjes en peertjes. De jongens hebben
hoorbare natte neuzen. En wat zijn die gezichten zwart I Als ik hen nu nog even aankijk,
bekennen ze, op him manier. Ze beginnen
elkaar to beschuldigen, wie „begon". De tweede
krijgt de verwijten van den oudste en van
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den jongste allebei, dat hij hen heeft verleid:
Hij heeft er dêrtig opgegeten.
De tweede snuift eens met zijn natten neus.
Hij is dadelijk verontwaardigd. Hij zegt:
— 0 nee! Maar twintig.
Dan kijkt hij mij weer met groot-open oogen
aan. Hij heeft geen begrip van getallen. En om
zijn schuld nog wat aannemelijker to maken,
zegt hij :
— En Felix heeft er dêrtig op.
0, die kleine roodharige baas. Dertig? Dat is
net zooveel als duizend. Die kan hij toch niet
opeten! En twee handen, als bloembladen
groot en als roet zoo zwart, worden mij met een
gebaar, dat zichzelf niet voleindigt, toegestoken:
Als ik zulke kleine handjes heb I
Slap zitten ze bij hun boterham.
De tweede kermt:
— Mijn buikje doet zoo'n pijn.
De anderen willen zeker toonen, dat ze
eigenlijk toch geen appeltjes hebben gegeten
en dat ze er in elk geval geen last van hebben.
Als ik kijk, kijken ze me van terzij eens aan,
steken dapper een stuk brood in den mond,
kijken onverschillig voor zich uit en kauwen
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ondernemend. Maar het slikken mislukt, vier,
vijf keer achter elkaar, ze krijgen het benauwd
van hun tegenzin. Nee, 't gaat niet. De boterhammen blijven staan. Na het uitkleeden
voelt moeder, dat de broekjes, die ze opruimt,
zwaar zijn. Ze tast in de broekzakken: appeltjes
en peertjes, appeltjes en peertjes.
Het wordt zomer. En we zijn buiten in den
zomerwind. Langs velden en akkers, langs den
spoordijk, en langs de smalle diepgelegen sloot
beneden aan den voet van den berm. Geen
oogenblik staan de levendige monden stil. Ze
hebben 't over als ze grOOt zijn, dan is het leven
pas heerlijk: dan mogen ze Mies.
— Ik word Boer, zegt de oudste.
En de tweede wordt goudsmid.
En de kleinste wordt knecht bij den oudste.
Een paard met een kar komt voorbij :
— Hoor eens, vader, waarom doet het paard
zoo met zijn kop?
De oudste staat stil, bukt zich en schudt zijn
blonden manenkop been en weer. Hoe het
paard doet kan hij niet beter aanduiden dan
door het na to bootsen.
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— Dat doer het paard vanzelf als het stapt.
— I-16, zegt de boer.
Een kreet, een geluid om het paard aan to
vuren, en de boer klapt met zijn zweep. Maar
mijn oudste blijft staan:
— Jij weet er immers niets van. Je moet
zeggen: hot!
— Ha, manneke, zegt de boer, en hij verbetert : lick!
— Klap nog eens met jouw zweep.
De boer geeft hem dit pleiziertje. De slag
klinkt, kort en knallend en heeft een ratelende
echo. De boer lacht:
— 't Zijn me mannen. Ik heb ze ook van
diej en ouwer!
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— Waarom zei die man eerst niet hot?
Hot, want ze hebben boeren genoeg gehoord
die juu en hot zeggen, om to weten hoe een
paard wordt toegesproken, als het vooruit moet.
En waar het paard naar toe gaat? Naar den
stal. Waar die stal is? Bij de boerderij waar de
boer woont. Wat het paard in den stal doet?
Slapen.
— Legt de man het dan ook op zijn zij?
— Ja, natuurlijk.
En of het paard dekens heeft? En wat het
morgen gaat doen? En waarom vader dat niet
weet? Maar ineens, drie kreten: een molen, en
de wieken draaien. De jongens hebben op een
eerdere wandeling met moeder dien molen
gezien, en nu vragen zij mij niet, maar vertellen
mij hun goed onthouden wijsheid. Hoor eens
vader, als het koren rijp is, he? — dan gaan de
„mannen" het maaien, he? Dan dorschen ze
het. Dan brengen ze het naar den molen, en
dan wordt er meel van gemaakt. En dan komt
de bakker, en die neemt dat meel mee naar huis
en bakt er brood van. Dan brengt de bakker
brood naar de keuken en dan krijgt hij centjes.
En dan krijgen de kinderen hun boterham. Zoo
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idyllisch en touter voor ons aller pleizier zitten
op de heldere aarde de dingen vroolijk en tot
een vreugde geordend in elkaar. Ik hoef maar ja
to zeggen. Tot ik meegetrokken word naar den
rand van de sloot naast ons pad.
— Hoor eens, vader, waarom, waarom,
waarom...
De oudste stottert, omdat hij zoekt naar de
juiste uitdrukking voor wat hij ziet op het
water van de sloot. Dan vindt hij het:
— Waarom rimpelt die sloot zoo?
— Die rimpelt, omdat de wind er overheen
waait.
Wij staan stil en kijken. De eene rimpelvlaag na de andere rent over het smalle water.
Soms mindert het. Dan strijkt weer een vlaag
over het water, de rimpels krimpen tot een
sidderend fijne jacht, dan is het als zilver. De
jongens spelen: kijk, nou rimpelt hij — nou
rimpelt hij niet — nou rimpelt hij heel veel.
En dan volgen de honderd waaroms over de
rimpeling, de sloot krijgt een naam. Als wij
vender wandelen hollen de jongens er vandoor,
op zoek naar een andere „rimpelsloot".
Voor die nieuwe rimpelsloot komt is er nog
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van allerlei anders. Want nu
hooren zij wat,
als zij langs een
telefoonpaal komen.
— Stil eens,
wat bromt daar
zoo?
De oudste ontdekt waar het geluid vandaan komt. En even
later houdt hij, gebogen staande, het oor
tegen het oude, van het weer beslagen hout.
De anderen komen meeluisteren. Met zijn
drietjes staan ze daar, duwen elkaar opzij,
schreeuwen en vechten, en vinden eindelijk
de oplossing voor de moeilijkheid, dat ze
niet met z'n drietjes tegelijk aan een paal
kunnen luisteren: twee hollers verder naar
volgende palen. Op gelijke afstanden zie ik
ze nu, in dit perspectief, voorover en klein
bij hun hoogen paal. En ik moet mee komen
luisteren. Een zingen en trillend zoemen daar
in het bout zelf, stemmen, het bruisen van een
orgelbas, neen, een geluid als van de sidderende
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windharp, die de vele, wiegelende draden
daarboven spannen in den hemel, met zwakke
Bogen van paal tot paal reiken ze van den
eenen einder naar den andere. En als ge dan
met uw voet tegen den telefoonpaal schopt en
nog weer, dan gaat er een gong slaan, een
klokkenspel diep verzonken onder den grond,
aardgeesten luien die klokken en de grond
trilt van dit zware gebeier.
En nadien weer een sloot, die ligt tegen den
wind beschermd, hier geen rimpels. Een ander
spelletje. Het gooien van keitjes in het water,
telkens dat klokkende plompen, tjoep, het opplenzen van het water en het waaierend terugstorten, bellen en schuim, en dan, stiller en
trager, de kalme ronde groei van steeds grooter,
verzwakkende cirkels, die weggolven en naar den
kant drijven en ineens — kijk, tOch een rimpelsloot — breken in het windvlugge beven van
draaddunne rimpelingen.
— Waar komt dat van, die kringetjes?
0, er zijn vele spelletjes onderweg. Bovendien komt er een trein voorbij, waar je bang bij
wordt, je kunt je oogen niet open houden, en,
zOéf, zoo rukt het in je kleertjes.
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— Hoe komt dat?
Breede schuren staan open langs den terugweg, en wat er in die schuren is en of er ratten
in zitten. En als we dichter bij huis komen begint de oudste er mee, en de anderen doen hem
na: bloemen plukken voor moeder. De jongste
die geen onderscheid maakt tusschen bloemen
en gras vindt de zijne het mooiste, he vader?
Zomer I Ze loopen de tuinpaden langs,
ze spelen schutterij, de trom voorop, en een
lindetak is het vendel. Ze zingen, maar als ze
in den boomgaard ter hoogte van mijn werkhut
zijn houden ze in, stil, nu niet gezongen, eerst
is het de oudste die roept:
— Hoort vader dat wij nu niet zingen?
Ze vragen het iederen keer als ze voorbijkomen.
— Vader ! Vader 1 Hier zingen we niet, anders
kan vader niet schrijven!
En als 't regent bouwen ze een beveiligend
huis in de kinderkamer. Orde kunt ge niet verlangen, zoolang een tafel pas heerlijk is wanneer ze met het blad op den vloer en met haar
pooten omhoog staat: ze is echt een huis, het
tafelkleed is het dak dat over de vier pooten
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hangt uitgespreid, telkens zakt het in, dan
trekken we het weer strak. En een in de lengte
op een kant gelegde stoel is de omslachtige
deur.
Of er wordt trein gespeeld. De tafel gaat aan
kant, dat is het station. Ze hebben een trein,
een waarin zij gelooven, een trein van stoelen
en bankjes, een oude stoof voorop, dat is de
locomotief en deswege sist en dampt zij. Altijd
is er een redelijke samenhang. Ook bier. Daar
zitten nu die drie peuters, ze zijn reiziger, conducteur, machinist en stoomfluit tegelijk, en
praten, knippen, fluiten en sissen dus, dat het
een lieve lust is. Neen, dat is to slordig gesproken. Die stoomfluit zit &ix bij de locomotief. Maar omdat die niet echt kan fluiten
en sissen, wat niet erg is, helpen ze een handje,
wat veel leuker is. Als de trein vertrekt ontstaat
er een opgewonden haast, en eentje gilt van.
angst, omdat hij, met zijn buikje over de stoelzitting, nog met zijn beide ronde beenen buiten
boord hangt, terwiji de trein al rijdt. Als al het
gespeelde andere is ook die angst ernst, en het
kind schreit groote tranen, omdat de anderen
den trein niet stil willen laten staan.
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Het wordt een stormende vaart, hevig als de
gefantaseerde sledetocht van Peer Gynt, de
wind raast langs de portieren en honderde
dingen zijn in het draaiende landschap te zien.
De reizigers houden hun plaatskaarten omklemd, die, zonder er te zijn, den controleerenden conducteur worden toegestoken. En de
conducteur laat zich hoegenaamd niet van de
wijs brengen, hij neemt de kaartjes en zegt zelf
knip, met een schaar die er niet is.
Alles wordt werkelijk bij die peuters, ze hebben den benijdenswaardigen tooverstaf. Mijn
tweede kom ik tegen op het tuinpad, hij heeft
een onooglijk trommeltje, dat hij voorzichtig
draagt. Ik kijk hem aan en zeg niets. Hij kijkt
mij even recht in de oogen, dan dwalen zijn
oogen af. Hij kijkt naar de lucht. Hij kijkt naar
den grond. Hij is misschien onder den indruk
van de stilte tusschen ons. Hij kijkt naar zijn
trommeltje. En met die kinderstem, die een
beetje gesluierd is en een beetje heesch — altijd
zijn ze wat verkouden van den wind, waarin ze
loopen — zegt hij:
— Hier zitten drie hondjes in!
— Laat 'es kijken!
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Hij begint met steviger zijn hand op het deksel te drukken. Want hij heeft een volledig vertrouwen in de macht van zijn spel. Maar hij
heeft geen enkel vertrouwen in mijn vermogen
om zijn hondjes te zien, dat „laat 'es kijken" is
een critische twijfel die zien wil, vooraleer overtuigd te kunnen zijn, maar er op uit is, om te
kunnen zeggen: zie je wel, dat ze er niet zijn?
of erger, tegemoetkomend wil zijn met de
leugen: wat een lieve hondjes I Want hij voelt
bij den volwassene de onoprechtheid in het
doen alsOf, in tegenstelling tot de tooverachtige
oprechtheid waarmee hijzelf doet alsOf. Toch
blijf ik aandringen, en het deksel wordt op een
kiertje geopend. En wat zie ik? Een ineengefromrneId zakdoekje. a bega de fout: ik zeg:
„Wat een lieve hondjes !" Hij kijkt mij wantrouwig aan. Hij gelooft er nets van, dat ik zijn
hondjes zie, ja, mijn verzekering maakt ze
hoogst twijfelachtig voor hem zelf. En ik bega
de nieuwe fout, om vanuit mijn werkelijkheidszin de verbeelding van het kind tegemoet te
komen en wakker de hondjes aan tot blaffende
bijters. En nu gebeurt dit ondoorgrondelijke:
terwiji hij mij niet gelooft, krijgt dat blaffen in
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zijn verbeelding zoo'n indrukwekkende beteekenis, dat het kind bang wordt voor zijn gedroomde hondjes en er huilend mee wegloopt.
Hij houdt zijn trommeltje daarbij krachtig vast,
zijn spel wil hij niet loslaten, hij redt het slechts.
Want op een of stand zie ik hoe hij tot rust
komt, als hij het gewaagd heeft opnieuw het
trommeltje op een kiertje open te doen en daarbij bemerkt, hoe de drie hondjes toch waarlijk
weer de lieftallige beestjes zijn geworden, die
hij er in stopte.
Een anderen keer betrap ik hem — en zooals
hij, opstaand uit zijn spel u aankijkt, zwijgt, de
oogen of Wendt, rondkijkt, u opnieuw weer
aankijkt en kleine trekkingen vertoont om den
mond, geeft hij inderdaad den indruk betrapt
te worden — een anderen keer betrap ik hem
in een hoek van de kinderkamer, waar hij uit
een leeg handje denkbeeldige vogeltjes voert
in een denkbeeldig nest. Als hij mij ziet, onderbreekt hij zijn spel en gaat wat anders doen.
Maar o wee, als ik in de buurt van zijn hoek
kom: geen angst is heviger werkelijk, geen gil
redder: trap niet op mijn vogeltjes I (Want
vader ziet ze niet.) Neen, nu niet die domheid,
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dat het zulke lieve vogeltjes zijn. Zwijgend kijk
ik even naar de plaats, waar hij zijn nest ziet, en
ga omzichtig weg. Terwijl ik wegga komt hij
dichterbij, naar het nest kijken. Een paar maal
kijkt hij nog naar mij om. Eerst als ik weg ben
en hij niet bemerkt, hoe ik om den deurstiji kijk,
zie ik hem hurken bij het nest. Hij streelt de
vogels. En hij geeft weer voer, de vingers, die
nets hebben, strooien het neer.
De teddyberen komen dit het meest tegemoet. Ze zwijgen, altijd, en altijd goedmoedig.
Bruintje-beer, blauwtje-beer en rose-beer, even
groot. Ze verschillen weliswaar van kleur, maar
ze lijken als een drieling op elkaar. Ze laten zich
neerkwakken, houden een arm gestrekt, hun eene
been blijft loodrecht, en ze kijken met hun wijs-
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geerigen neus en hun ronde kraaloogen even
stom als levendig, in een onafgebroken, starre,
aandachtige, rustige en verbazinglooze verwondering. Met dezelfde opgewekte lankmoedigheid, met het eendere gebaar van beenen
en voorpooten liggen ze in de armen van de
peuters. 's Morgens worden hun tanden gepoetst. Hun haar wordt gekamd. Ze helpen aan
de boterhammen mee, om beurten een beet, de
beer en zijn baas. Ze zitten in school. Ze reizen
mee in den trein. Ze hebben gebreide pyama's,
waar moeder voor zorgde, en daarin liggen ze
's nachts ieder naast zijn meester op het kussen
in den arm van den slaper, met wien ze meeslapen, roerloos, de voorpooten als armpjes
in de pyamamouwen, gevouwen in geduld en
lijdzaamheid of open in een uitroep die geen
geluid heeft, de wakkere oogjes stil en zonder
verpinken. Goedig spelen zij den slaap mee,
even goedmoedig ontwaken zij weer, wanneer
zij 's morgens op den bedkant worden gezet.
Maar de jongste van mijn drie doet de laatste
dagen zoo wonderlijk met zijn mondorgel.
Hij moffelt het telkens weg, verstopt het en wil
het niet meer zien, omdat — o Gargantua met
100

de Engelsche vloot in zijn maag! — omdat uit
dat mondorgel een kameel komt. Zoo vreemd is
dit schrikbeeld niet, of het heeft een logische
afkomst en een onverbiddelijke redelijkheid in
de herinnering die het kind heeft aan een Egyptische expeditie, waarmee een radio-omroepvereeniging een paar dagen tevoren reclame
maakte in het dorp. Daar waren kameelen bij,
en daar was muziek bij. Die kameelen en die
muziek hebben voor den kleinen jongen een
wetmatig verband, de mondorgeltoon roept de
kameelen tevoorschijn. Treinen, honden, teddyberen, kameelen, vogels ! De kinderen schrik-
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ken er niet voor terug de kinderkamer bovendien nog met bergen, rivieren, zon, maan en
sterren to vullen. Hun wereld is een heelal, net
als de wereld van Onzen Lieven Heer. Omdat
zij zoo liefelijk is nagebootst, schijnt er Gods
glimlach over. Dit is meer dan zon over het
land. Hun wereld en hun werkelijkheid zijn vol
ravijndiepe verrukkingen en berghooge zaligheden, het klatert er van klare watervallen. Aan
de poort van dat paradijs, opdat gij wel weet
hoe ernstig dit is, klinkt het woord: Ziet toe, dat
gij niet een van deze kleinen minacht, want ik
zeg u, hun engelen in het paradijs zien altijd het
aanschijn mijns Vaders, Die in den hemel is.
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II
VOGELS IN DEN WINTER
Met den herfst komen de gevleugelde zaadjes
van den eschdoorn, als kleine vliegtuigschroefjes zijn ze, ze vlinderen neer, de jongens noemen ze „vogeltjes" en zij spelen er mee. Want
als ge die vogeltjes omhoog gooit komen ze,
heel snel draaiend, in een langzame glijvlucht
omlaag. Ge kunt het genoeg raden of de jongens
met dit spel bezig zijn, ge hoort het aan de
plaats waarvan het geluid komt der drukke
kinderstemmen in den wind, en aan den aard
van hun geroep, telkens even stil, telkens hooge
kreten als een vogeltje erg mooi omlaag komt.
De oudste kon er niet bij zijn, die zit met een
zeeren voet in huis. Hij is in den tuin op een
laag hangenden tak van een ouden, krommen
appelboom geklommen en er afgegleden. Hij
is een beetje stil vandaag en eigenzinnig, het
liefst is hij ongemoeid. Maar in de middagstilte
van het huis, als de anderen zijn gaan spelen
met kinderen in de buurt, wil hij naar buiten.
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Hij weet, dat er met dezen wind veel vogeltjes
onder den eschdoorn, den „vogeltjesboom",
zullen liggen. Zonder dat hij er over spreekt is het
duidelijk dat hij er naartoe wil. In zijn jekker
geholpen, waar gouden knoopen aan zitten en
op iederen knoop een anker, hinkt hij met zijn
zeere pootje naar buiten. En buiten grijpt de
wind hem. Hij staat even tegen den huismuur,
en hinkt verder, regelrecht naar den vogeltjesboom. Het is alsof hij, door het binnen zitten
heel den morgen, nu buiten en in dien wind
een beetje ontdaan is. Springlevendig is hij
anders, en nu is hij zoo traag, zijn schouders
zijn opgetrokken. Onder den vogeltjesboom zie
ik hem telkens snel bukken. Met de rechterhand raapt hij vogeltjes op en steekt die bij de
andere, die gepropt zitten in de linkerhand.
Dan, weer overeind, huppelt hij moeilijk en
langzaam op zijn manke been weer verder,
met iederen stap maakt hij een pijnlijk sprongetje, en hij steekt de vogeltjes weg in zijn jaszak. Hij is alleen in dien grooten, doorwaaiden
tuin, waarin de boomen zich weren tegen den
wind, vol blaren is de lucht. Soms keert het
kind zich van den wind af, om de vogeltjes
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in zijn halfgeopende hand te bekijken. Met zijn
vlugge instinct van bezit, om zooveel mogelijk
van die vogeltjes te hebben, verzamelt hij er
tot zijn jaszakken bol staan. Hij maakt al strompelend den indruk van werkelijk invalide te
zijn, zich te schikken naar het euvel dat hem
is opgelegd en er zich niet door te laten hinderen. Als ik bij hem kom kijkt hij uit zijn gebukte houding even op en raapt onmiddellijk
weer verder, zonder nog op mij te letten. Er
zit iets van een verdrietige, berustende bedaardheid in hem. Hij wil ook niets van mij
weten, als ik later bij de huisdeur weer langs
hem kom. Hij staat gebogen over zijn hand,
telt vogeltjes, hij snuift een paar keer, omdat
zijn neus last heeft van den wind, stopt zijn
vogeltjes weg, grijpt de klink, het knietje tegen
de deur en binnen is hij, zonder dat hij een
woord tegen mij heeft gezegd. Onder den eschdoom, waar de wind luid in is, dreunend
door de forsche takken en dat watergebruis van
de blaren — telkens waait een groot blad los en
zweeft en dwarrelt neer — zie ik in den weeken
grond de vele en vlugge voetafdrukken van
den jongen.
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Heel den dag zie ik telkens dat in den
buiigen wind strompelende jongetje voor mij.
Maar zoo'n zeer voetje duurt niet lang. Met
een paar dagen is de jongen weer als de anderen,
even luidruchtig en springend, en eigener beweging komt hij naar mij toe gehold, vader, kijk
eens, kijk eens: want zoo'n grooten, rijpen appel
heeft hij nog geen enkelen keer onder een boom
gevonden.
Dit zijn goede dagen! Voortdurend hoort
ge de doffe paukenslagen der vallende appels
in den boomgaard. De valappels zijn verwormd,
daarom moet je opletten als je er in bij t, netjes
langs het wormgaatje af, en bij iederen beet
kijk je, of je den worm nog niet ziet zitten.
Maar dikwips merken ze den worm pas als ze
na een stevigen beet de kronkelende helft
zien, die in den appel terug bleef. Vooruit,
dan ook maar de andere helft, je proeft er
nets van. En soms hebben ze den worm in
den wormstekigen appel nog niet gezien, als
ze 't laatste stukje van het klokhuis met de
pitten en die stevige vliezen, die tusschen je
tanden gaan zitten, hebben opgepeuzeld.
— Maar heb je hem dan niet geproefd?
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— Nee, want daar proef je niks van!
En de oogst. Hij wordt vervroegd door de
stormen, want we moeten nu den wind voor
zijn, anders laat hij er geen appel meet aan.
Met den wind mee is vader in een boom geklommen. De kinderen kennen geen onderscheid tusschen wat de handen van vader en
wat de vuisten van den stormwind doen. Zij
dansen en schreeuwen onder den regen van
appels, ze houden hun schortjes hol:
— Vader, gooi er bij mij een in. Bij mij !
Bij mij !
Maar de wind glijdt onder hun schortjes,
waait ze bol en rond de kinderen liggen de
appels gekwetst, beursch geslagen en gespleten.
Zoo is de oogst vol opwinding.
Toch kom ik met volle plukkers de ladder af, en rappe,
kleine handen nemen
de appels er uit en
tasten ze op in de
mand. Kleine blarentakj es komen mee, dat
kleurt bij het goud- 1
geel, en de appels,
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zoo vet en vast van schil, gaan er nog lekkerder
van rieken. En boven in den top, jongens,
daar laten we een paar appels hangen, dat is
een beleefdheid die zoo hoort, en we moeten
ook aan de vogels denken tegen dat het vriest.
De blanke, voile manden worden binnengedragen en zes ondernemende, en hun best
doende handen mogen helpen.
— Mogen wij helpen, vader?
Ze sjouwen en sjorren, ze gloeien van inspanning en van trots, omdat ze zoo sterk zijn.
Na het belangrijke herfstwerk gaat het vlug
met de ontbladering. Eerst is de tuin geel en
goud, met iederen dag komen er vuiler en
grauwer tinten in, mistig worden de morgens,
de natte, klamme boomen staan to druipen, en
over 't gedorde gras en in alle hagen en heesters
zitten de spinnewebben zichtbaar. Dan komt
de eerste vorst.
Met jekker en dasjes zijn de kinderen in
den tuin, ze maken zich ongerust over de kaalheid van de boomen, daar zitten de nesten
nu bloot in, de vogels zullen het koud hebben
en als het regent worden ze nat.
— En gaan ze dan dood?
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— Nee, ze gaan niet dood.
De jongens met opgeheven hoofd kijken
ernstig rond langs de boomkruinen. Bij het
trillen van een enkel dor blad klinkt hier en
daar wat gepiep en gekwetter in den winterschen tuin. 1166r maar, zeggen de jongens, de
vogels piepen, omdat ze 't koud hebben. Dan
luisteren de kinderen naar wat ik hun vertel.
Heel veel vogels zijn weggegaan, naar landen
waar 't warmer is. Maar die hier gebleven zijn
kunnen wel tegen kou en regen. Er zijn er ook,
die hier gekomen zijn om hier in den winter
to wonen, want die komen uit landen, waar
het 's winters nog kouder is dan hier. Zoolang als 't maar niet vriest.
— En als 't vriest?
— Dan moeten we de vogels wat helpen
met eten en water. Daarom komen ze dicht bij
huizen, waar menschen wonen. En vooral waar
jongetjes zijn net als jullie.
— Waarom?
— Omdat ze denken, daar krijgen we wel
wat van.
De jongens staren voor zich uit. Een laag
vliegende ekster strijkt schetterend langs ons
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heen, maar het is net of ze lacht van pleizier. Een pimpelmees laat een vochtig, bedachtzaam en nat trillertje hooren, en eenige
keeren achter elkaar klinkt de tjuikslag van een
koolmees.
— Hoor!
Roerloos is het winter. 't Wordt koud. Een
morgen zien we een merel in den top van een

appelboom pikken tegen een rottenden appel,
die daar bleef hangen, dat is een lekkernij.
Een schreeuwende zwerm van musschen en
meezen stort zich tegen den huismuur, daar
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hangen ze allemaal te fladderen en pikken driftig
in de kalk van de voegen.
— Waarom doen ze dat?
— Omdat ze honger hebben.
Nou hollen de jongens naar de keuken, ieder
wil er het eerst zijn, zij halen korstjes uit de
broodtrommel, ieder heeft gevochten om zijn
hand] es vol te hebben, en om 't hardst geloopen
om het eerst weer terug te zijn. leder mag zelf
strooien. Het gevolg is geen ander, dan dat de
vogels in een lawaaierige vlucht zijn weggevlogen, druk tsjierpt en kwettert het overal in
de boomen. Maar jongens, als we nu een beetje
achteruit gaan en heel stil zijn, dan komen de
vogels weer terug. Daar ligt het brood, wit en
helder op den harden grond en op de zwart-

bevroren blaren onder een boom. Kijk, daar
komen ze, de vogels. Eerst eentje, een lage
vlucht, hup, daar staat hij, daar tript hij en.
pikt. Dan weer eentje, dan drie, vier. Uit boomen, van het dak af, uit kozijnen strijken telkens
korter na elkaar musschen neer en meesjes
er tusschen. Ze pikken in stukjes brood. Ze
tillen ze op. Ze slingeren ze aan de punt van
het snaveltje driftig been en weer. De jongens,
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iederen keer eventjes de oogen dicht van pret,
duiken het hoofd tusschen de schouders weg
van puur pleizier, iedere beweging van de
vogels is iets grappigs om mee to lachen.
Maar de musschen, die de korstjes heen en
weer slingerden, laten ze weer vallen, kijken
er van weg, of zij er onverschillig voor zijn,
— misschien zien ze ze niet meer liggen, denken
de jongens. En ze maken zich daar druk en
bezorgd over, ze willen het dien vogels zeggen,
kijk, daar, daft ligt brood. Maar als ge 't hard
zegt vliegen de musschen weg, en als ge 't
zachtjes zegt hooren ze 't niet. Dat is een heele
wanhoop. Met gefluisterde raadgevingen wijzen
de kinderen, maar pas op, als een arm een
wat krachtig gebaar maakt, dan fladderen de
vogels weer op. 1-16-h6-toch, klagen de kinderen. 0 maar jongens, die vogels hebben al
meer van dat brood gegeten dan je denkt, ze
pikken er iederen keer maar kleine hapjes uit.
Eindelijk is er een musch, die met een heel korstje
in den snavel wegvliegt. Fijn, zeggen de
jongens. Maar nu is het de vraag, van wie
dat stukje brood was, waar die musch mee
wegvloog. Ik noem den naam van den jongste.
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— Ja, van mij, zegt hij onmiddellijk, kort
en bondig, innig blij en zó(5 vereerd door de
onderscheiding, dat hij er van bloost. Zijn blijdschap maakt hem gul tegenover zijn broers :
— Van mij, en van jullie ook.
De tweede heeft daar vrede mee. De oudste
niet, hij verzekert, een beetje geprikkeld en
klagelijk, dat het stukje brood van hem was
en van hem allëën. Het is voor den onderlingen
vrede een geluk, dat een tweede en een derde
musch stukjes brood komen wegpikken, om
geen aanleiding tot naijver to geven bij de
kinderen.
Maar 's middags zie ik het drietal loopen,
ze zijn druk met iets bezig, ze sleepen houtwol
aan en dor gras.
— Wat doen jullie?
— Wij gaan nesten maken voor de vogels,
daar kunnen ze in slapen.
Ze maken hun nesten, ze maken ze ergens
waar bescherming en beschutting is, onder een
heg, in een overdekt holletje van den zandbak.
En later hoor ik hen schreeuwen in den boomgaard. Op zichzelf is dat heel gewoon, altijd,
als ze buiten zijn hoort ge hen daar wel roepen
Uit het Kleine Rijk — 8
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onder de boomen. Maar wat hebben ze nu
zoo driftig te beweren en voortdurend te herhalen?
— Vogels, hOOr eens, hOOr eens vogels, wij
hebben nesten voor jullie gemaakt en daar
moeten jullie in komen slapen.
De vogels verstaan het. Meezen, vinken, musschen en merels geven een gezamenlijk antwoord in hun klare taal, hun gepink, gesjirp,
hun korte trillertjes en slagen.
Den volgenden morgen bij het ontbijt vertel
ik, dat de vogels in hun nesten geslapen
hebben en hoe ze net bezig waren op te staan,
toen ik voorzichtig kwam kijken. Het is verschrikkelijk onopvoedkundig zooiets te vertellen. (De bloemen hebben 's nachts bal en de
lelie speelt piano, vertelt Andersen's student
aan de kleine Ida, maar de kanselarijraad, die
het hoort, zegt: vertel het kind niet zulk een
onzin.) De jongens zitten pal-stil.
— Ja? vraagt de oudste.
Hij wordt warm en gloeiend rood in het gezicht. Met een ruk is hij van zijn stoel en bij
den stoel van moeder, om het, heesch van opwinding, te vertellen, van hun nesten. De tweede
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vindt de dingen altijd grappig, hij danst en
schreeuwt. De kleinste wordt er verlegen van,
hij zit met de handen tusschen de knieen en
trekt, blij en verlegen lachend, telkens met een
schokje zijn schoudertjes op.
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III
DRIE LAARSJES
De moeilijkheid is, net als bij groote menschen, den vrede te bewaren. Vechtpartijtjes
kunnen v5.6 ontstaan: Er is een bal, of een tol,
die ongebruikt ligt. Een van de drie gaat er mee
spelen. Plotseling wordt die bal of die tol hevig
aantrekkelijk, de anderen willen er ook mee
spelen, en vechten er om.
— a had hem het eerste.
— Nee ik!
— Nee ik!
Of twee van de kleine mannen spelen ieder
met zijn legdoos aan tafel. De eene, opgaand in
zijn spel, leunt te dicht tegen den ander aan.
Hij krijgt een duw.
— Ga nou weg!
Hij beantwoordt het duwtie.
— Doe nou niet!
Het volgend oogenblik zitten ze elkaar in de
haren. En voor moeder beschuldigt de een den
ander :
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— Hij is het eerst begonnen.
— Nee, hij!
Oorlogen worden gevoerd om vitale belangen van macht en economie. Maar het getwist daaraan vooraf, de incidenten met de
dreigingen daarachter, het kwellend gekrakeel
in de nieuwsbladen daar rond heen, hebben in
diepste wezen hun volledige gelijkenis met het
kindergekrakeel. Aileen, de jongens zijn eerder
verzoend. De een die binnenkomt en den ander
niet ziet, vraagt naar zijn broer en zoekt naar
hem, want geen oogenblik kunnen ze elkaar
missen. Als de een een gat in zijn hoofd heeft
huilen de twee anderen nog erbarmelijker van
barre ellende dan de gewonde zelf, die overigens, met zijn verbonden hoofd, erg gewichtig
kijkt. Voor den kleinste die tusschen een toeslaande deur — die eeuwige angst — zijn
vingertjes plat en blauw geklemd heeft en zijn
nageltje er bij verloor, bidden op hun knietjes
na hun avondgebed de anderen: dat Felix'
vingertje weer gauw beter wordt. En met een
hoogen nadruk op het eerste woord roept de
kleinste er tusschendoor: „vin 'k zoo leuk,
yin 'k zoo leuk!"
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Maar nou is er iets
heel bijzonders, nou
zal het gauw Sinterklaas zijn. Toen ze er
voor het eerst van
hoorden stond de oudste kaarsrecht en lachte
alsof hij een beetje
spotte, maar zijn oogen glinsterden. De tweede,
het hoofd ver achterover, keek me z66 aan, geboeid, maar bezorgd en den mond tot angst
vertrokken. De kleinste, met een gezicht
alsof hij verontwaardigd was, keek van mij
naar zijn twee broers, onder den indruk
van hun zwijgen zweeg hij met hen mee.
Maar toen begon hij uitvoerig en met vuur en
verontwaardiging van alles to verzekeren, uit
zijn opgewonden verhaal kwamen of en toe de
namen van Pieterbaas en Sinterklaas opklinken.
Er is maar een ding weer van belang : Sinterklaas. In de kinderkamer vertellen ze wat
Sinterklaas doet, hoe hij op zijn paard door de
lucht rijdt en schoorsteenen inschiet. En de
jongste laat zijn beide belangstellend toekijkende broers van zijn kennis genieten: alsof hij van
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lets afspringt, bootst hij meesterlijk na, hoe het
paard het raam komt ingesprongen.
Wij wandelen langs de dorpsstraat, daar
jubelt het drietal voor de uitstallingen in de
kleine ramen, dezelfde, waarvoor ik in mijn
jeugd heb gehunkerd. Ze tillen zich op aan den
raamdorpel, ze komen aan hun stem te kort
om mij opgewonden te vertellen wat zij allemaal zien. 0, het is alles bij elkaar niet veel,
vergeleken met wat tegenwoordig geeischt
wordt. De chocolademannen en de leeuwen,
paarden en harten
van gebakken sulker zijn hier niet
al te uitbundig.
Hier rijden ook
geen electrischloopende en electrisch
verlichte treinen
langs stationsemplacementen van
werkelijke grootte
over spoorbruggen, door lange
tunnels en over

viaducten op ranke en indrukwekkend hooge
pijlers, dat volmaakte speelgoed, dat de illusie
inhaalt en breekt. Neen, hier staat maar een zeer
klein treintje, ge moet het opwinden. De autotjes zijn nietig en de brandladderwagen is zoo
zichtbaar goedkoop. Maar de jongens trappelen, dansen, schreeuwen, luid en hoog, een
hymne in de stilte van de straat, waar overigens slechts een klompenstap dreunt en een
winkelbel klinkt (net als in mijn jeugd). Dit
winkelraam is klein genoeg om in de groote,
donkere, doorwaaide wereld een eigen wereld
warm en licht tevoorschijn to tooveren. De
gelakte blokken rijzen tot glanzende torens.
De ballet] es van het telraam blinken zoo.
En de bromtol, ja, dat is prachtig als ge dien
ziet in zijn statige, schijnbaar beweginglooze
wenteling, of hij zoo maar met zijn snel
en rustig ineengevloeide kleuren wat staat en
wiegt in 't licht dat langs hem reist. Hij zingt
zijn choraal, zijn stijgend en met een interval weer dalend accoord, waarvan ge niet
weet waar het u aan denken doet. Bovendien heeft hij een geur, iets als van verf,
theelood en wierook door elkaar, daar ruikt
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ge uw heele jeugd en haar toover in terug.
Thuis wordt alles aan moeder verteld, alles
is veel grooter geworden, niets heeft grenzen
meer. Het is trouwens een allerwonderlijkste
tijd. Dwars door het plafond heen kletteren zoo
maar noten neer. En 's morgens ligt er een
hart van suiker in uw schoentje, en 't raam is
dicht en geen ruit is stuk. Met moeder halen ze
't oude speelgoed voor den dag, dat krijgt een
grondige reparatiebeurt, een verminkte beer
krijgt zijn poot weer terug en een nieuw kraaltje
tot oog. Een paard, dat zijn zaagmeel kwijt
was, wordt opnieuw gevuld en het lek wordt
met een stopnaald dichtgenaaid. Er wordt geplakt en gelijmd en met kleine nageltjes gespijkerd. Want Sinterklaas mag niet zien, dat
„alles kapot" is. Hij moet zien, dat alles heel is,
en ze fluisteren het, alsof ze bezig zijn hem,
stilletjes te verschalken. Maar aan een locomotiefje, waar alleen maar het onderstuk van
over is zonder wielen en zonder veer, is niet
veel heel te maken. Het onherstelbare speelgoed gaat in een mand, en ze weten niet, hoe
haastig ze die onder de speelbank weg zullen
schuiven, anders ziet Sinterklaas het. Want hij,
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die door muren, daken en zolders uw doen en
laten ziet en uw hersteld speelgoed, kan niet
door die mand kijken, als ze ergens onder staat.
Den heelen dag klinken de Sinterklaasliedjes
in huis, van een onder meisje in de buurt, dat
met hen komt spelen, hebben ze die geleerd.
De volwassene betrapt er zich op, ze allemaal
te kennen. De stoomboot van Spanje die ginds,
zie, weer aankomt, de maan die de vriendelijke
J. P. Heye door de boomen laat schijnen en de
makkers van het wild geraas, de tabbaard, de
gard, de regenton die de dichterlijke taak heeft
te rijmen op bi-ba-bon, van dit alles weergalmt
het huis. De bisschop van Myra zal bij zijn
kortstondig nachtelijk bezoek waardig worden
ontvangen. De kinderkamer wordt extra geboend en gewreven, guirlandes en festoenen
worden uitgehangen, het vogeltje in zijn kooi
— dat de Sinterklaasliedjes dadelijk te pakken
had en ze allemaal meezong — steekt uit zijn
koepeltje van koperdraad de Nederlandsche
vlag uit. En hier zijn de regenlaarsjes, met hooi
en gesneden winterwortelen voor het onverzadigbare paard, uit iedere kleine hand krijgt
het nog een korst roggebrood toe. Voor
I2.2.

Sinterklaas ligt er bij ieder laarsje een sigaar met
een bandje. Zwarte Piet moet het met minder
doen, die krijgt van elk een sigaret. Ja, en dan
de brief aan Sinterklaas, alle drie liggen ze er
met hun news bovenop als hij geschreven
wordt, dat is een brief, met bloemetjes er op,
rozen en vergeet-me-nietjes, en gouden krullen
en slingers. Ze zeggen hem voor, behalve de
belofte van goed gedrag, dat heeft moeder er
maar bij verzonnen, maar dat ze nets stuk
zullen maken is een belofte uit hun eigen mond,
die moet er ook bij.
Als ze naar bed zijn blijft die kinderkamer
vol van hun verwachting. Ge moet die bi-babon-laarsjes zien staan, een klein, een kleiner en
een nog kleiner.
Ze zijn wat uitgeloopen aan de
enk els, scheef,
de teenen staan
wat opgekruld en
naar binnen toe
van de kinderlijke
stappen. Die laarsjes staan naar de
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voeten zelf, die er in gaan, die er nu schroomvallig uit zijn teruggetreden, ze staan naar 't
wezen zelf van ieder der kleinen en hun eigen
gang. Hooi en winterwortelen liggen er in, rechtstandig steekt de broodkorst, die laarsjes staan
naar de verwachting, waarmee een blij en bang
handje ze hier neerzette als de boodschap, de
code, alleen maar verstaanbaar tusschen een
hart dat zoo klein is als wat in dit schoentje
zonk en een hart dat zoo groot is, dat het alle
kinderschoenen vult.
En den volgenden dag zijn het drie van
ongeduld zenuwachtige kinderen die worden
aangekleed. Ze fluisteren, druk en opgewonden,
bang voor een hardop gezegd woord, want
iets is blijven hangen van dat geheimzinnig
bezoek in den nacht, iets in de lucht, die ge
inademt. Dat gefluister is nets dan een onderdrukt gejubel, dan puur pleizier, met hun handen tusschen de knieen, met hun heel figuur,
met het dichtknijpen van hun oogen hebben ze
honderd gebaren van een pret en een geluk,
waar ze bijna geen raad mee weten. Ze hebben
last van hun eigen haast, zelfs hun gehoorzaamheid is overhaastig, als den een gevraagd
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wordt iets aan te geven komt de ander er al
mee aandragen, en als ze zich vergissen in wat
moeder vroeg, weten ze niet hoe gauw met gefluisterde „o, ja's" die vergissing te herstellen.
Hun oogen zijn vol van de verzekerde uitdrukking, dat geen verwachting te hoog gesteld kan zijn. Dadelijk is alles waar, het is al
geheimzinnig bezig waar te zijn daar achter die
deuren. Het huis is anders, zelfs de stoelen
hebben iets van dat teeken van deelgenootschap,
in den nacht is alles roerloos getuige geweest
van de gebeurtenissen. Of vader en moeder ook
het paard hebben hooren knabbelen? Het
smakte, ze hebben ook kettingen hooren rammelen, en beem zei de deur.
Eenmaal klaar vliegen de jongens naar beneden, en daar, daar breekt het los, een geschreeuw, waarvan het trilt in de rinkende
ruiten.
En in de kinderkamer. De oudste loopt, terwijl hij wild schreeuwend en rood in 't gezicht
alles opnoemt wat hij ziet liggen, zoover mogelijk
terug, alsof hij er niet bij durft te komen. De
tweede blijft eventjes staan staren. Dan gaat
hij naar het raam, kijkt verlegen achterom naar
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ons, en lacht. Hij bukt en zoekt naar een oud
stukje speelgoed, daar komt hij mee bij ons,
wijst ons op dat oude stukje speelgoed en
mompelt daar druk lets over. (Zijn fonkelnieuwe autootje met de lampjes heeft hij al lang
zien staan, hij is er bleek van.) De kleinste heeft
zonder complimenten zijn vrachtwagen met
melkbussen gepakt en speelt er onmiddellijk
mee. Hij heeft geen deel aan de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen, aan de uitbundigheid, waarmee de oudste spektakel
blijft maken. Hij heeft ook geen deel aan de
stilte van den tweede, die zich nu bezig houdt
met de vraag, of het paard door het raam gekomen is — „de ruiten zijn niet stuk, he?" —
om vervolgens naar zijn speelgoed to gaan. De
handen in de zakken staat hij daar verlegen to
trekken met zijn schouders. Even later betast hij zijn auto eens. Alles is zooals hij het
gevraagd had: deurtjes, die open en dicht
kunnen, een mannetje er in, en vooral: echte
lampjes, die kunnen branden.
— Ik vind alles zoo leuk! schreeuwt de
oudste.
Dan komt hij midden in de kamer, merkbaar
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met een bedoeling. En hier, alsof hij in de
ruimte schreeuwt, roept hij :
— Dank je we Sinterklaas I
De anderen doen mee. Ze schreeuwen,
keihard, wat ze kunnen, de tweede bevrijdt er
zich door van alle verlegenheid, het is een spektakel, het geluid snijdt door uw ooren heen:
— Dank-j6-wel-Sinterklaas !!
En de tweede, Guido, met de echte lampjes
van zijn auto!
— a vind alles even leuk, zegt hij zachtjes,
bOardevol van zijn blijdschap.
Hij bekijkt zijn auto weer. Dan zegt hij :
— Maar de lampjes van mijn auto vind ik
het leukste.
En weer bekijkt hij onderzoekend van alle
kanten zijn auto.
Het is na ongeveer een uur, dat hij bij mij komt :
— Hoor eens, vader, ik vind alles zoo leuk,
maar toen ik het nog niet gezien had, vond ik
het nog veel leuker.
De verwachting naar een ding is schooner
dan het ding zelf. Ik denk aan den aanplakker
uit Strindbergs Droomspel, als hij eindelijk zijn
hevig begeerd schepnet heeft: Het is wel goed,
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maar niet zooals ik het mij had voorgesteld,
wel groen, zooals moest, maar niet dat groen.
En de jongen gaat in de kinderkamer naar
zijn afdeeling, waar zijn speelgoed bij elkaar
ligt geordend. Hij pakt weer zijn auto. Ik zie de
lampjes aan en uit flitsen, den korten lichtschijn
op zijn truitje, misschien zoekt hij terug, hoe
leuk het ook weer was, toen hij het nog niet
wist . . .

12.8

IV
SCHEIDING EN WEDERZIEN
In het land van wind, regen en buien, hoezeer die wind, die regen en die buien ook verrukkelijk zijn en op den duur onmisbaar, wil
men er eens uit naar de azuren kust, de blauwe
Middellandsche Zee, olijfboomen, cypressen en
palmen, en naar de streken waar men den jongen
wijn drinkt en waar men zoo'n heerlijken
dorst kan hebben. De boeien die de „handenbindertjes" slaan, worden langzaam en na veel
overleg geslaakt. In de bosschen van de Baronie daar ligt een huffs, ja, dat is net zoo'n
klein paleis als waarin de kabouters en de
elf en wonen, het is er grappig en gezond, ge
kunt er binnen spelen terwijl ge toch buiten
bent. Ze hebben er zakdoekmachines, die reiken
je een papieren zakdoekje aan, wil je 't kwijt
dan trap je op een pedaal, een klep gaat open,
hill), je vieze zakdoek er in, en dicht gaat de
klep.
— Echt?
Uit het Kleine Rijk -- 9

I 29

Het is duidelijk, op die manier zullen ze
geen aansporing noodig hebben, om hun
neuzen droog te houden.
Echt? Echt I 't Is allemaal echt. De toebereidselen beginnen blij, ze verloopen vlot, ze
vertragen wat tegen het einde. Langs de muren
van de kamers kruipt iets op, neen, dat zal
natuurlijk wel geen verwijt zijn, dat is iets
anders. Het huis voorvoelt het zeker, dat het
een tijdje in den steek zal worden gelaten, het
vindt dat natuurlijk niet prettig. Als in een
leegte tikt het wekkerklokje dien nacht, die
aan den morgen voorafgaat, waarop wij vroeg
er uit moeten en met de ingepakte koffertjes,
die klaar staan, de refs maken naar het kleuterhuis de Krabbebosschen, om daar de kinderen
onder te brengen zoolang vader en moeder
weg zijn.
Een auto, een trein en weer een trein. De
eene opwinding na de andere. Voortdurend
zijn de neusjes tegen het glas der portierramen
gedrukt, dat aanslaat onder den adem van die
niet stilstaande mondjes.
— Moeder, moeder, kijk eens 1 Vader kijk
eens!
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Er is zooveel te
zien en te vragen.
Waarom draait de
grond? Waarom
gaan de telegraafdraden omhoog en
omlaag? Waarom
loopen al die kleine
varkentj es weg? En
op het vreemde perron, waar ze uitstappen,
komen de kinderen oogen te kort om alles te
zien. Maar ze zijn ineens stiller, ze staren
ernaar, overweldigd, ze komen dicht bij moeder,
om bescherming tegen alle drukte en lawaai.
Ze komen ook uit zoo'n klein dorp en uit zooveel rust!
En in de Krabbebosschen is er niet eens een
afscheid. Terwijl wij aankomen, begroeten en begroet worden, zijn ze ongemerkt van ons weggenomen, onze drie. Omhelzingen en traantjes
worden vermeden. Zoetjes en wat aarzelend,
maar zonder vragen terwijl zij druk rondkeken, hebben de kinderen zich door een verzorgster laten meenemen, zij is met hen weg,
wij zullen hen nu voorloopig niet meer terug131

zien. Stilletjes zijn ze overgegleden naar dit
wereldje, ja, hoe zal men het anders noemen
dan het volmiakte wereldje, ge wordt stil bij
het stralen van zooveel zorg voor het kind, een
zorg, die vader en moeder het nooit zoo kunnen
geven. (Gelukkig dat het zonder dit alles ook
gaat.) Ik weet het niet, het kan best zijn, dat
op die hemelsche weiden tusschen die bosschen
de tooverfeeen met haar takje den grond hebben
aangeraakt, en toen is, net zooals bloemen komen en bronnen ontspringen, dit lieve oord opgerezen. Echt? Het is allemaal echt. Een trap
met een aantrede voor den kleutervoet, de
treden met rubber bekleed, ge hoort de voetstappen niet en de kinderen kunnen niet uitglijden. Ze hebben hierlangs ook een lage
leuning, precies op de hoogte van hun hand.
Wij moeten voor de deurklinken bukken, maar
de kleinen behoeven er niet voor op hun teenen
to gaan staan. De speellokalen liggen op het
zuidoosten, die zonzijde, gunstig voor bloemen
en voor kinderen, de buitenwand kan heelemaal of gedeeltelijk worden weggenomen. Ook
in den winter wordt hij zooveel mogelijk opengezet, want langs heel de lengte van dien
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buitenwand is een vloerverwarming, daar stijgt
uit roosters een gordijn van warmte op en
achter dat gordijn spelen de kinderen. als
't regent heel dicht bij den regen, als 't sneeuwt
heel dicht bij de sneeuw, die langs die open
zijde zoo neerdwarrelt voor hun oogen. De
stoeltjes en tafeltjes zijn uit het huis der zeven
dwergen, er is FrObel- en Montessori-speelgoed,
en dat wordt opgeborgen in bakken die op
wielen loopen, zoodat de kinderen ze heel gemakkelijk naar zich toe kunnen halen en ze
zelf weer op hun plaats kunnen rijden. Fresco's
zijn geschilderd op de wanden, nets is mooier
dan die kabouters tegen de eetkamerwanden,
ze koken, ze bakken, ze braden op houtvuurtjes, ze dragen schalen en schotels aan,
en vuurroode paddenstoelen zijn hun tafeltjes.
's Middags gaan de kinderen slapen in de
open lucht, op uitgestrekte terrassen worden
de opvouwbare ligbedjes neergezet, met diepe
slaapzakken, dien „polk", waar de peuters
lekker kunnen inkruipen en waarin ze warm
liggen bij ieder weer. Een tuin, weiden en
bosschen, zandbakken, een plasvijver, kleintjes, wat wilt ge nog meer? En de waschbakken
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moet ge zien, precies op de hoogte van de
dreumesen, en alles is bij de hand : handdoeken, waschlapje, nagelborstel, tandenborstel, nagelreiniger, kam. Er zijn ingebouwde
badjes met handdouche, voetbaden, mondspoelkommen, garderobes voor het dwergenvolk met ieder zijn eigen kapstok en zijn eigen
schoenenrekje. En de slaapzalen, die zijn boven,
dat zijn ruimten in den hemel, de engeltjes
en de sterretjes gaan ook zoo slapen in bedjes
van wolkenblauw. De kamers zijn centraal verwarmd, een heete kruik tusschen de dekens
waar de kinderen, moegespeeld, zoo onder gaan,
en, van de kou in deze warmte gekomen, dadelijk gaan slapen. Tegen de plinten zitten lamp134

jes, dan hebben de kinderen geen last van het
licht en de nachtwaaksters kunnen alles overzien. Ook hier kunnen de buitenwanden open,
dan komt de maan, dan komen de wolken ook,
en ze kijken en luisteren naar lets dat zoo mooi
is als het slapen van kinderen. Voor de zieken
zijn er glazen isoleerboxen, met een eigen ruim
terras en er is een afzonderlijke badinrichting
bij. En dan, ja, die zakdoeken van zijdepapier,
ze zitten op rollen en daar staat een verbandemmer onder, dien
kunnen de kleinen bedienen, met een trap
op den voetautomaat
gaat hij open en 't
gebruikte zakdoekje
kan worden weggegooid. En wat is er
mooier dan dat bidkapelletje met de echte
loodglasramen, waar
de kinderen samenkomen voor hun morgengebed en voor
hun avondgebed?
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Een directrice, verzorgsters, toeziend personeel,
een vrouwelijke kinderarts, regelmatig geneeskundig onderzoek, honderden bijzonderheden
van zorg en teederheid in dit huis, dat z(5(5 in de
natuur ligt, dat de wind en de wolken ook meedoen, de sterren en de maan, de zon, en de
boomen ook, de dennen, de masten, de bosschen met dien naam, die net als uit een vertelsel is : krabben die bosschen ook? hebben
onze jongens gevraagd. Verre kinderstemmen
klinken tegen dien boschwand op, uit de diepte
antwoorden heldere echo's.
Op weg naar huis blijven wij die echo's
hooren in dat geluid, dat ge door de open
portieren van een rijdenden trein verneemt,
een gehoorsbedrog waarschijnlijk, dat zich
moeilijk laat zoeken, maar hoort ge 't eenmaal,
dan raakt ge 't niet meer kwijt. Het is vooral
wonderlijk in de gerektheid van den avond, het
klinkt con sordino, de dreunslagen van de
wielen op de rails zwerven er in weg. Het doet
ook aan windharpen denken, neen, misschien
meer aan verborgen koren, die ergens in de
ruimte naar de aarde overleunen, het zijn lange,
trdge melopeeen, een groot unisono, een cantus
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firmus uit alle bosschen. Duidelijker dan dit
voor het gehoor is kunnen de fata-morgana's
niet zijn voor het gezicht, het is klaar en jubelend en diep dalend net als rustige alten.
En wij denken aan de drie, die wij achterlieten. In het vooruitzicht van de vacantiereis
heeft het avondrood een beklemming.
Maar het huis. Het huis is verdrietig en boos.
Het is vol stilte en vol verwijt. Het is het huis
zeker niet aan het verstand to brengen, dat de
kinderen maar voor korten tijd weg zijn. Kent
ge dat sprookje van Andersen, van het tinnen
soldaatje? Neen, niet van dat tinnen soldaatje,
dat door de volgeregende riolen ver van zijn
geliefde vandaan drijft. Maar van dat andere
tinnen soldaatje, dat door dien jongen, die veel
broertjes en zusjes heeft, ten geschenke wordt
gegeven aan dien ouden mijnheer, die alleen
woont in een oud huis, opdat die mijnheer tenminste wat gezelschap zal hebben? Het vergaat
dat tinnen soldaatje slecht, het is in dat oude
huis zoo stil, en komt de kleine jongen bij den
ouden man op bezoek dan klaagt het tinnen
soldaatje: 1k houd het niet uit, de dag is zoo
lang, bier is het niet zooals bij jou, waar jij
137

en al die andere lieve kinderen zulk een heerlijk
spektakel maakten.
Ons huis is als dit oude huis, de muren
maken het verwijt van het verstoorde tinnen
soldaatje, in de kinderkamer vooral is het een
algemeene droefheid. De bal ligt er somber te
kijken. De stoelen zijn een trein die zonder
locomotief op dood spoor staat, ze geeuwen
van verveling. Aileen die ondoorgrondelijke
teddyberen, ge weet weer niet wat ge aan hen
hebt, die kijken maar met hun kraaloogjes in
een richting, die kijken maar met hun eeuwigen
en grappigen kommer. Net als soldaten, die op
een commando hebben gehoorzaamd, staren ze
verstard naar de deur. Het is merkwaardig,
fronsen hebben ze niet in hun voorhoofd, maar
met dien samengetrokken mond en dat ronde
kijken is het net, of hun ernstig gezicht er
gefronst uitziet.
De avond is leeg van bezigheden en bedrijf.
Wat een gemak voor de moeder, dat ze er nu
geen drie naar bed hoeft te doen, ja, dat is een
gemak. Het naar bed brengen gaat zoo omslachtig, dat is voor een heel langen, diepen
nacht, dat kabaal hebben we nu niet, dat kabaal,
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waarvan het huis weergalmt,
en dat ineens, als een storm
die plotseling gaat liggen over
klaar en avondvredig water,
verstilt in het drievoudig bidden op het eendere toontje
van iederen dag : dag Lieve
Heer, dag Lieve Vrouw, dag
engel, die mij moet bewaren.
Aan de stilte van den nacht
is een stilte ontvallen, die van
hun adem en hun slaap. Leeg
en hol zijn het huis en het
donker van den nacht. Ge zoudt de jongens
wel weer zoo willen terughalen.
Dat komt van de muren en hun domheid,
van dat speelgoed, zelfs van die teddyberen, die
het toch niet verheelden, dat ze eenzaam waren.
Ge zult goed doen uw gedachten in to stellen
op de azuren kust, op de palmen aan den zoom
der zee, op de zoete Provence, het breed en
glooiend tetras van het eethuis langs de avondlijke, murmelende, zilverklare, maanlichtoverglansde Rhone, op de platanen bij haar oever,
de koeltebewogen boomen waaronder gij eet
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en in de stilte, die vol droomerige stemmen is,
het wijnglas heft om dit uur te zegenen, waarin
het leven op een schoon orgel speelt. En denk
aan die zon, aan dat Licht als een Te Deum,
en dan in de verte een ovaal in den horizon te
weten, een medaillon zooals waarin de verschijningen komen op het tooneel. Daar ziet •
ge hen in, met hun roode emmertjes en hun
schepjes bij den zandbak. En zij denken heelemaal niet meer aan een van jullie beiden, maar
gij, ge weet ze geborgen en verzorgd.
En dan de reis, daar hoef ik niet veel van te
vertellen. De drie reizen mee, in ieder kind dat
ge in den trein gadeslaat, in de spelende kinderen zijn ze meegereisd, altijd zijt ge bezig te
vergelijken, hun leeftijd, hun doen, hun uiterlijk, ge vergelijkt het allemaal met die van u.
En ge ziet veel kinderen. Misschien ziet ge
ze nergens talrijker dan in de stad, die er, relatief, het minste heeft: Parijs. En het schijnt dat
men ze, tenzij aan zijn eigen haard, ook nergens
liefelijker ziet. De Fransche hoofdstad met
haar millioenenbevolking vult haar tuinen en
parken zoozeer met kinderen, dat zij als een
vloedstroom vormen uit den overvloedshoorn
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van het leven. Men voelt zelf, als men zooiets
neerschrijft, de pijnlijke tegenspraak, die het in
zich besloten houdt. Er schijnt echter op een
schoonen zomerdag geen einde to komen aan
die luide en blijde vloedgolven van kinderen,
die juichen onder de hooge boomen van het
Bois de Luxembourg of het Bois de Vincennes,
die de speeltuinen vullen van het Bois de Boulogne, die spelen rond de breede bassins en de
klaterende fonteinen van de Tuilerieen en de
Champs Elysees, die stoeien en dartelen langs
de trappen en de terrassen der hellingen voor
de Sacre Coeur op Montmartre. De Parijsche
tuinen, die oases, groot en breed gelegen in
het hart dier stad, welker rumoer er tot een vaag
gedruisch verstomt, bieden hun lieflijksten aanblik in deze drie bekoringen: het water, de
bloemen en de kinderen. En het zijn de kinderen, die, liefelijker dan de bloemen, klaarder
en luider dan het water, van al de schoonste
zijn. Terwijl hun zeilschepen en hun schroefbooten de zeereizen maken op het uitgestrekte
water der bassins, altijd bewogen door de hoogopgespoten en in groote stroomen en breede
waaiers neerklaterende regens der fonteinen,
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zitten de moeders met haar handwerkjes waakzaam in hun nabijheid. Wat een heerlijk lawaai,
die opgewonden kinderstemmen, nooit praten
ze, altijd rO6pen ze, jubelen ze, omdat water
en schepen en reizen en de golf slag en het
buitenzijn, omdat het heele leven een zilveren
verrukking is!
In de Fransche Midi, die in haar onvergelijkelijke liefelijkheid als uit een glimlach van
God geboren is, in de tuinen van Marseille,
bij de bloemen en de cypressen van de Provence en de Dauphine, overal zien we die
wateromspoelde en bloemenomrankte teederheid : het in de onbeschaduwde wereld van zijn
spel opgaande kind.
Net als de onze. Kijk, dial zijn er drie,
net als de onze. En daar Oók. Eender is hun
spel. Zelfs hun kleine, felle strijd, en de aanleidingen tot dien strijd. Een scheepje, dat de
een heeft en waarmee de ander wil spelen.
Een schopje, dat dreigend wordt opgeheven,
omdat een hand onrechtmatig er naar wordt
uitgestrekt.
De dagen in de vreemde omgeving maken
zoo'n of stand, niet alleen in de ruimte, maar
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ook in den tijd. Hoe ver zijn ze weg, de drie,
en hoe lang zijn ze er al? Ja, dat is al lang
geleden.
Hoe lang? Ge krijgt er een indruk van, als
ge hen terugziet. Daar komen ze. In de traphal van het kleuterhuis staan wij boven, omdat
wij tijdens hun middagslaap kwamen, toen zijn
wij er op onze teenen bij geweest. Maar uit die
slaapzakken zagen we alleen maar wat haar
komen, God, hun haar, anders, bleeker, die
verwarde jongenspruiken.
Maar daar komen ze. Ze zijn dikker geworden. Ze hebben een uiterlijk, dat ge opgeblazen kunt noemen, ze zijn heele dagen
buiten geweest in ieder weer. Hun huid is
ruwer en bruiner. De beenen zitten vol schaafplekken, de handen hebben een gesprongen
huid en kioven van belang. Het zijn prachtige
mannen, en het is net of ze een beetje uw
kinderen niet meer zijn, ze hebben hier een
beetje wortel geschoten, daarom zien ze er
zoo uit.
Over de trapleuning gebogen kijken wij
naar beneden, zij kijken omhoog naar ons. Ze
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kijken verlegen, ernstig, en alsof zij boos zijn
van schuwheid. Andere kinderen staan om hen
heen. Soms, als zij naar die kinderen kijken,
schieten zij, met een ruk van hun schoudertjes,
tegen hen in een lack. Maar nauwelijks hebben
wij weer hun naam geroepen of zij kijken
weer naar ons. Dan lacht echter de oudste. Hij
maakt zich van het troepje los, dringt tusschen
de kinderen door, en komt vlug naar boven.
Die lage aantrede remt zoo eigenaardig zijn
snelheid, in zijn haast slaat hij een paar treden
over, zooals grooten, die vlug een trap opvliegen. In zijn verlegen lachen zegt hij een
paar keer: moeder, zachtjes, alsof hij het alleen
zelf maar hoeft te hooren. Terwijl hij lacht trilt
de heele mond in het achterover gehouden gezicht, nee, het zijn geweldig groote tranen, die
langs zijn verweerde bruine wangen rollen —
wat zijn zijn haren daarbij Licht alsof ze gebleekt zijn, ze hebben zooveel zon opgevangen,
— en boven bedwingt hij het niet meer, hij
verbergt de moeilijk opkroppende snikken in
hun beste toevlucht: moeders mantel. Er is
heel wat mee te stellen om den jongen — en
nu hij hier boven is, wat is hij grappig groot
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geworden! — tot bedaren te brengen. Maar
daar beneden staan die twee booze kobolden
en weigeren hardnekkig om boven te komen.
Een verpleegster neemt hen bij de hand en
moet hen bijna de trap op sleuren. Eenmaal
boven keert de kleinste van de twee zich onmiddellijk met den rug naar ons toe, soms
kijkt hij om met schuwe oogen, die terug
liggen boven de dikke wangen. Hij lacht niet
terug. Hij moet tegengehouden worden, omdat hij, zonder een woord, er weer vandoor
wil naar de kinderen beneden. De andere
staat met de handen op den rug tegen den
muur. Hij kijkt mij met een paar groote oogen
aan, als ik bij hem kom wil hij mij op een of stand houden.
— Ga weg, of ik trap tegen je mooie broek.
Als de grooten er om lachen, lacht hij niet mee.
Integendeel, hij voert zijn dreigement uit, krachtig en flink. We tobben er niet mee. Later, als
geen aandacht meer aan hen geschonken wordt,
volgen ze ons vanzelf naar beneden, gehoorzaam bereid tot alle afscheidshanddrukken en
dankbetuigingen. En eindelijk hebben wij ze
mee, in een auto, alle drie even stil, later in
Uit het Kleine 111,1k ---10
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den trein, en weer hebben ze zooveel to zien.
Wat zijn ze veranderd. Wat zijn ze verweerd,
ze ruiken naar grond, naar hays, naar dennenaalden, naar sparren en masten en wind. Ik
kijk in het schichtige verspringen van hun
waterklare oogen, terwiji ze voor het pottier
naar het voorbijglijdend landschap kijken. Wij
passeeren een kanaal. De middelste trekt mij
aan de mouw:
— Kijk eens, juffrouw, een schip!
Even later alle drie tegen mij :
— Juffrouw ! juffrouw ! Schaapj es !
En weer tegen hun moeder:
— Juffrouw! juffrouw! Een molen!
Vader en moeder heeten „juffrouw" gedurende de heele reis. En later nog, thuis, en
bij de boterham, en als ze naar bed gaan.
Soms bemerken ze hun vergissing, ze lachen
verlegen, maar begaan ze onmiddellijk weer
opnieuw.
Ze hebben zoo rondgekeken. In huis is
alles zoo aan kant. Het ruikt naar zeep, naar
boenwas en naar stijfsel. Het wordt allemaal
opnieuw verkend. Het wordt terug gezocht.
Het wordt terug gevonden. Twee anderen staan
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verlegen te lachen als eentje zijn beer neemt.
0, die beer, eender rond blijven zijn oogjes,
en eender gefronst zijn vriendelijke en goedmoedige kommer. Met de beren is het eerst
de vriendschap hersloten, ze gaan alle drie mee
naar boven — mag dat, juffrouw? — en boven,
terwijl de drie mannen geknield zitten in de
pyama's met de brandebourgs — wat een
kerels! — knielen drie beren mee voor een
avondgebed, waarvan de tekst anders is geworden en de toon ontwend. Nooit bleven
ze zoo stil in hun bedjes voor den slaap als nu.
Die lucht van boenwas trekt weg, die van
stijfsel ook. Van de muren daalt een glimlach
neer. Wind de klok op, zoo, nu hooren we
weer die bedrijvigheid, die voetstapjes in 't getik. De lampen aan. Fluit er niet een vogel
buiten in den avondtuin? Het gaat wat stroef
en moeilijk een raam open te krijgen, raakt het
eindelijk los, dan valt het open terwiji het
een zucht van verlichting slaakt, een tweevoudigen zucht: — eindelijk, zijn jullie daar
weer?
In de kinderkamer is het een vreugde van
belang. Hier is de boel al niet meer stijfjes aan
147

den kant, neen, alles is al eens aangeraakt, de
bal, houten paardjes, een Boos met kegels, een
blokkendoos, het heeft die plaats, waar het
zich eerst recht goed bevindt, omdat het daar
aan de kinderhanden ontviel, die vanavond niet
behoefden op te ruimen. Het speelgoed verheugt zich op morgen. Bovendien is hier ook
een kindermuts vergeten. Naar den kapstok
er mee. Kijk, daar hangen ze, de jasjes, die mouwen met het gebaar van de kleine armen, naar
hays ruiken ze, die kleeren. En als ge in de
keuken komt, dan staan daar drie paar kleine
schoenen om te worden gepoetst. Drie bekers
staan op tafel waaruit alweer gedronken is,
en de broodtrommel staat op de aanrechtbank.
Het doet weer dienst. Het heeft weer zin. Aan
de stilte is de voile, vervulde stilte toegevoegd
van den slaap en van den ademtocht der drie
daarboven, en hun geheimzinnige engelen zijn
daar bij hen. De stilte is tevreden, ze glimlacht
zeker. Het huis heeft weer zin en doel.
Juffrouw ! — dat blijven we ook den volgenden dag nog hooren. Maar als we vragen,
hoe het in de Krabbebosschen geweest is, dan
vragen we tevergeefs. Goed, zeggen ze, en ze
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spelen vender. Ze vertellen niets, ze denken er
misschien het hunne van. Naar het een of ander
gevraagd geven ze hetzelfde antwoord: Dat
weet ik niet.
Eerst na een veertien dagen hooren we van
Hansje van de Krabbebosschen, van Truusje
van de Krabbebosschen en van Keesje. En in
de Krabbebosschen deden ze dit en deden ze

dat. En nu heeft het woord zooveel lettergrepen, met een te hooge aantrede, de kinderen
struikelen en vallen in hun poging om er snel
66n lettergreep van te maken. Ze vertellen van
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hun wandelingen en hun spel en van wat je
mocht en wat je moest, en van kleine gebeurtenissen, die schokkend zijn geweest en indruk
hebben gemaakt.
— Het volgend jaar, jongens, mogen jullie
er weer naartoe.
Ze zwijgen ineens. Ze gaan naar hun speelgoed en hebben daar hun woordenlooze aandacht voor. Dan, met zijn beer in zijn arm,
staat de middelste voor mij, het hoofd achterover. Hij kijkt mij even aan. Dan vraagt hij:
— Hoeft het niet?
Ach, zijn beer, met dien vragenden glans in
de kraaloogen en het smeekende gebaar van
zijn open gespreide voorpooten, het is duidelijk,
dat hij dezelfde vraag stelt:
— Hoeft het niet?
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V
NAAR SCHOOL
Toen den oudste voor het eerst gezegd werd,
dat hij naar school moest, begon hij to lachen,
niet zooals wanneer hem jets alleen maar pleizierigs verteld wordt, maar een beetje verlegen, omdat er jets zoo gewichtigs met hem
zou gaan gebeuren. Als ik uit zijn oogen goed
heb afgelezen wat er in hem omging, dan was
het ongeveer dit : die wereld van groote menschen strekt nu haar handen naar mij uit en ik
moet daaraan gehoorzamen, zoo groot ben ik
al. Verlegen voor zooiets heeft hij toch zijn
trots er over. En dat mOeten gehoorzamen is
alleen maar voornaam, de gehoorzaamheid valt
hem gemakkelijk, omdat hij het geval prettig
vindt en blij is om al het nieuwe. Daarom legt
hij er tegenover zijn broertjes den nadruk op,
dat je dat moet, naar school. Hij droomt zich
wonderwat. Heldere morgens, prettige middagen in de school waar het zoo pleizierig is
en waar hij zal leeren lezen. Met groote oogen
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vraagt hij daarom heele dingen. Of hij nu ook
al die dikke boeken in vaders boekenkast zal
kunnen lezen? Ili kijk in zijn oogen en denk
terug aan dien tijd, dat hij nog 266 klein op
vlugge beentjes stond en de boeken alleen maar
prettig vond, om ze stuk to kunnen scheuren.
Is dat al zoo lang geleden? 0, neen, dat was
gisteren nog, bij wijze van spreken. Smiler
leven we met ieder jaar .. .
Het is een heele verandering. Het is de opwinding in het nest, omdat er een vleugelvlug
wordt. De anderen blijven nog in het nest, die
blijven er met hun kleine handen en voeten nog
in, en met hun gepraat, daar blijven zij nog mee
bij moeder. Moeder die ze roepen, ook als ze in
den tuin zijn, in al die hoeken, ook als ze in de
velden zijn bij ploegende en maaiende en
oogstende boeren, ook als ze in de „koeienwei"
zijn, waar ze iedere koe een naam hebben gegeven. Maar nu de oudste, ge moet hem zien:
de handen diep in de zakken van zijn grootejongensbroek, het eene been voor het andere
gekruist:
— Ik ga naar school!
En hij fluit, ongeoefend en eentonig, een
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liedje dat niet het liedje is dat hij bedoelt to
fluiten: Al in een groen, groen knollen-knollenland. . .
En als hij naar school gaat, dan zal hij voor
de anderen hun prentenboeken voorlezen.
Om hen daarmee to overweldigen heeft hij
zijn gefluit onderbroken.
De anderen zeggen, kort en zakelijk:
—01
— Ja.
En hoe gaat het als de oudste voor het eerst
naar school moet? De grootouders uit de verte
weten in zoo'n geval tot in de geringste
bijzonderheid wat noodig is. Ze sturen: een
schooltasch met een beugeltje, een griffeldoos,
een sponzendoos met zoo'n tusschenschot,
onder het eene deksel een sponsje en onder het
andere een zeemlapje — die sponzendoozen
kunnen zoo lekker roesten en bovendien krijgen boonen, die je er in stopt, een scheutje —
een schooletui met een vulpotlood en gewone
potlooden, penhouders, kroontjespennen, een
liniaal, een stukje vlakgom, een pennendoosje
en een kokertje met stiften, schrijfboeken, een
schetsboek, kleurpotloodjes. De school, dat is
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net zooiets als met Sinterklaas en Kerstmis, het
etui, de tasch, de kleurpotloodjes liggen voorloopig, met trots bekeken, als fonkelhagelnieuw speelgoed te pronk. En de anderen hebben er eerbied voor. Ze mogen er wel naar
kijken, wat ze dan ook doen, maar ze mogen er
niet aan komen, wat ze dan ook laten, met heel
veel zelfoverwinning. Want de oudste legt uit:
dat is niet om te spelen, maar dat „moet je
hebben voor school". Aileen die kleurkrijtjes
zijn erg verleidelijk, daar kunt ge de huizen, de
boomen, de olifanten en de locomotieven mee
kleuren, die ge op den achterkant van de uit
vaders papiermand gehaalde enveloppen teekent.
Als de doos met kleurkrijtjes dan ook weer
eens voor den dag wordt gehaald, want het is
zoo pleizierig er telkens naar te kijken, blijkt
het groene krijtje een heele punt te missen.
— Wie heeft dat gedaan?
De jongste bergt haastig een „kolomotief" -weg
die hij met hevige, vette strepen groen heeft gekleurd. In zij n verbouwereerdheid vraagt hij nog :
— Moeten olifanten 66k groen?
— Nee hoor, zegt de oudste, van mijn kleurkrijtjes blijf je af, die zijn voor school.
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Spel en school, een tegenstelling tusschen
hem en hen, de tegenstelling tusschen de wereld waarin hij treedt en die, waarin zijn broertjes blijven. ZO kleurkrijtjes. Je blijft er of I
En zijn broek. Zijn jasje, dat nagekeken
wordt. Een trui, die moeder breide met een
springbok er op. Nieuwe kousen. Pas verzoolde
schoenen. Aan den vooravond gaat er een
jongen naar bed, die al een beetje aan de school
toebehoort. MOrgen! En of moeder hem vroeg
genoeg zal roepen? Want hij mag niet to laat
komen. Daar liggen zijn kleertjes, nee, zijn
kleeren, gevouwen en netjes, zijn kleeren voor
school. En geen teddybeer meer mee naar bed,
zooals de anderen, die in hun slaap hun beer
nog krachtig omarmd houden. Hij, de oudste,
hij niet, als ge al naar school gaat kunt ge dat
niet meer doen. En een waschhandje stevig
om de rechterhand gebonden, op zijn eigen
verzoek, want de duimelotterij moet nu ook
afgeloopen zijn. Ja, maar als ge later in zijn
slaap bij hem komt, dan is het waschhandje
teruggeschoven langs den pols, waar het lint
vastzit, en de duim steekt rustig in den mond,
de -wijsvinger als een haakje tegen den neus.
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's Morgens staan de anderen met ontzag te
kijken, hoe hij aangekleed wordt, en reisvaardig gemaakt, voor school. Hij laat zich
bekijken. Als hij wat zegt, zegt hij het zachtjes,
diep onder den indruk van het oogenblik. De
anderen staren hem aan, en hij wendt telkens
de oogen of en kijkt snel voor zich. Hij trekt
zich terug in zijn eigen gewichtig geval. Met de
boterhammen wil het ook niet zoo goed. En
telkens vraagt hij, hoe laat het is en hoe lang het
loopen is naar school en of wij niet te laat zullen
komen als wij nu nog niet gaan?
Nadien is hem ook moeilijk aan het verstand
te brengen, dat hij niet zijn schooltasch, zijn
etui, al zijn potlooden, pennen en schrijfboeken
noodig heeft. Hij vindt dat onbillijk, hij gaat
toch naar school ! Daar hebt ge die prachtige
dingen allemaal noodig.
— Ik wou het zoo graag I
Zijn afscheid van moeder. Op de stoep voor
het huis staat hij in 't voile zonlicht, en hij
knijpt zijn oogen een beetje dicht van in 't licht
kijken. Zonblond is zijn haar. Vanuit den tuin
ziet hij de velden, daar zijn menschen aan het
werk. Ineens licht zijn gezicht op tot vroolijk156

heid. Het tintelt in zijn oogen. Hij lacht. En
aan mijn hand huppelt hij het tuinpad af, het
hek uit. Maar daar moet hij nog eens inhouden.
Moeder staat voor de open deur. Voor de ramen,
de neusjes tegen het glas plat gedrukt, kijken de
twee broers. De oude, wijze linden langs het
tuinpad glimlachen, en in moeders tuintje, waar
de jongen dikwijls met zijn gietertje komt,
wuiven de bloemen. De merel komt aangesprongen, meezen vliegen uit de heesters op.
Niet voor niets heeft hij ze gevoerd in den
winter! Nu strijken ze neer op het hek en in de
boomen, groeten met hun helder lied en willen
den uittocht zien. En rumoerige eksters doen
ons uitgeleide.
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Het is een lentemorgen. De lucht is strak en
blauw, een laatste koelte van dauw en van
nachtelijke kilte vloeit weg voor de warmte
van een heel stillen en heel zonnigen morgen.
Dat kunnen de morgens zoo hebben, dat
dauwfrissche „verschgeschapene" alsof uit den
nacht in 't licht de dag nieuw is bereid met
een weer heel andere aarde. Een Boer egt, we
zien hem in 't tegenlicht, het vloeiende en een
beetje pril doornevelde goud, waartegen hij
loopt, Iegt een lichtlijn om zijn donkere gestalte
en om de donkere figuur van zijn paard, dat het
in wolken golvende en stuivende licht met
ferme pooten nakomt. Het kraken van tuig,
van riemen, het geluid der tanden van de eg
langs de akkervoren, alles hoort ge, duidelijk
en scherp. Een andere Boer mest zijn land. We
hooren ook het geklak der wielen van een
slagkar, de Boer op die kar fluit, langgerekt en
hoog en niet al to hard, zooals men in den
morgen fluit als de zon schijnt en het zoo stil is.
Een paar boeremeisjes wieden in het veld.
Het is werkelijk zoo stil, dat ge 't schampen en
schuren van het schoffelijzer hoort, alsof de
morgen stil water is. Wij kennen die meisjes, en
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ook den eggenden boer en ook dien anderen.
Mijn zoontje schreeuwt tegen die meisjes:
— 1k ga naar schOOl!
De meisjes houden even de schoffel stil. Ze
roepen iets terug. Of hij het fijn vindt?
— Ja . . . a . . . a!
Ze blijven hem even nakijken. Haar roode
gezichten lachen.
En tegen den eggenden boer:
— a ga naar school!
De eggende boer houdt er waarachtig zijn
paard voor in. Ook hij roept wat terug, en ook
hij blijft even staan kijken. Maar op het land
heeft men graag een geringe aanleiding, om het
zwaar en vermoeiend werk even to onderbreken
met stilstaan en een praatje, al is 't maar een
enkele roep tegen wie voorbijgaat.
En tegen den boer die mest:
— a ga naar school!
— 0 manneke?
— a... a!
En tegen zoo'n oud vrouwke, dat we voorbijkomen en dat tegen alle kinderen lacht:
— Ik ga naar schOOl!
— 0? zoo'n flinke jungske als gij bent!
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Zij lacht. Zij gaat er eens echt toe staan om to
lachen. Al haar rimpels lachen, zij is 66n-en-al
lachende, goeje en tandelooze vriendelijkheid.
— Ja, ja, zegt zij, ge
moet maar goed leeren!
— Ja, nou leer ik lezen!
En tegen de vogels. En
tegen de boomen. En tegen
de koeien, die in de morgennatte wei tusschen de
madelieven en de boterbloemen treden:
— Ik ga naar school !
De koeien loeien, ze
roepen lets terug en komen
4.4
naar den draad gewandeld,
waar ze ons bliven nakijken. (Dat doen koeien altijd, ze zijn verbazend nieuwsgierig.)
En tegen den hemel, en tegen den morgen.
En het is een beetje alsof zij zich buigen en in
hun blauwheid vriendelijk lachen. De jongen
aan mijn hand draaft en huppelt. Hij vertelt en
vraagt. Dan is hij weer vol ongeduld. Hij wil
mij meetrekken.
6o

— Vader, wij moeten vlug loopen, anders
kom ik te laat.
Hij praat over wat hij allemaal zal leeren. Hij
heeft zoo'n dreuntoontje, dat bij zijn gehuppel
en zijn gespring past, met vele en gerekte : en
dan's, en eindelijk : niet waar, vader? Want ik
moet het bevestigen. Ja, het zal nu allemaal
vlug gaan, dat hij kan lezen, en sommen kan
maken, en teaenen . . .
Moederlijk, breedgespreid en met open
armen ligt er de dorpsschool, langs den landweg met berkeboomen, en alle velden zijn te
overzien. De speelplaats is een veld van ruigte
en buntgras, en jonge eikeboomen staan aan
den zoom. De lucht is vol van 't luid getater van
kinderen, ze krioelen door elkaar, rennen heen
en weer. Op een veld klinken de doffe geluiden
van een voetbal, die telkens de hoogte in getrapt wordt. „Een doel" hebben ze daar ook,
twee petten op den grond, en daar staat de doelverdediger tusschen in, naar voren gebukt, de
handen op de knieen, om den bal duchtig in de
gaten te houden. Maar onder de berken wandelen meisjes op en neer, ze praten kalm of lezen op
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een schooltoontje uit haar boek. Over haar zonbeschenen schortjes glijden de bladschaduwen.
De meesters met hun langzame, trage wandelstappen kuieren in een pratende en rookende rij
langs de stoep voor de klassen. En terzij staan
wat moeders met nieuwe jongetjes en meisjes.
Bij dit alles komen wij aan. Mijn noon houdt
even in. Hij maakt zijn hand los uit de mijne en.
kijkt. Hij kijkt van hier naar daar. Dan, geboeid, ziet hij de voetballers. Steeds naar die
voetballers kijkend reikt hij mij, alsof hij het
verstrooid doet, de hand ten afscheid en zegt
zachtj es en een beetje gerekt:
— Dag.
Daar gaat hij. Een paar stappen. Even een gehuppel. Dan staat hij stil, trekt zijn schouders
in de hoogte, en kijkt. Maar ineens Mt hij, wat
hij kan, naar de voetballende jongens. Boem,
in den morgen en in de zon, stijgt die kleine,
donkere bal telkens omhoog, en, als hij stijgt
en in 't vallen, reist zijn schaduw over het buntgras heen en weer.
Maar met een ra klinkt een bel voor de
open schooldeuren, een gelui, lang en luid. En
mijn oudste, onderweg naar de spelende jon162.

gens, houdt ineens zijn vaart in, alsof hij het
bevel kent, niet uit ervaring, maar uit een overgeleverd instinct. Hij staat stil door den ruk aan
dien toom, die hem beveelt. Hij kijkt naar den
luienden meester. En, het hoofd neer, gehoorzaam, gedwee, loopt hij achter de anderen aan,
mee in die lange rij, totdat een meester komt,
hem bij den arm neemt en hem zijn plaats wijst
tusschen jongetjes, die hij eens aankijkt en die
hem eens aankij ken. In de lange rij der kinderen
komt hoe langer hoe meer orde. Er komt meer
rust in. De stemmen vallen stiller bij het luider
worden van vogels in de voorjaarsboomen, en
van verre geluiden, een bond in den morgen en
een haan die kraait. En als het heelemaal stil is
trekken de kinderen over den rooster en langs
den meester met zijn bel naar binnen. Ik zie
mijn jongen gaan. Hij kijkt niet meer om. Hij
is in de rij, in 't gelid, getoomd en in 't gareel;
plicht en dwang, alles wat moet en alles wat niet
mag, dat is nu voor hem begonnen. Kijk, nu is
hij al langs den toezienden meester, over den
rooster naar binnen, hij is weg, de krimpende
rij trekt achter hem aan.
In de stilte onder de berken hoor ik even
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later een geroezemoes uit de open schoolramen.
Maar duidelijk en luid en alsof het van vlakbij
komt klinkt daar de harde stem van den meester
overheen en 't rumoer stilt.
En als ik thuis kom zijn de anderen bezig
met hun prentenboeken. Ze leggen ze bijeen en
klaar, tegen dat de oudste straks zal thuiskomen, dan zal hij hun hun prentenboeken
voorlezen, zooals hij beloofd beef t, want hij
gaat nu naar school.
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VI
BESCHUIT MET MUISJES
Als het, wanneer de jongens in de kinderkamer zijn, daar soms opvallend stil is, behoeft
dat op zichzelf niet te verontrusten. Er wordt
druk geteekend en het is schilderachtig om te
zien. Een zit aan tafel, maar men kan het
moeilijk zitten noemen. Het is veel meer een
zweven. De stoel hangt op twee pooten ongeveer horizontaal naar achter, bij de zitting
wordt hij tegengehouden door de teenen van
den jongen, die overigens in zijn voile lengte
voorover op de tafel ligt voor zijn beweeglijke
teekening, telkens schuift het papier vooruit en
hij moet het achterna kruipen. De tweede staat
aan wat ze de speelbank noemen, een lange
bank ter hoogte van een stoelzitting. Hij leunt
met het heele bovenlijf daarop voor zijn papier,
de beenen naar bezijden weggeschoven, in heel
zijn lengte hangend, maar druk bezig met een
aandachtige tong en een ijverig potlood, dat
hij met een gekromd vingertje onder aan de
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punt vasthoudt. De kleinste ligt languit op den
vloer, de beenen van een gespreid, hij is verslonden in de aandacht voor den molen, dien
hij met fantastische hand op het papier werpt.
Het is een klein kunstje, om, als ge binnenkomt, de stilte niet te storen. De in de aandacht voor hun werk verzonken kleinen voelen,
dat ik daar sta. Ze kijken op, zonder van
houding te veranderen, ze kijken mij lang en
strak aan. De tweede vergeet zijn tong naar
binnen te trekken, zijn oogen zijn stil, nauw
merkbaar komt er een lach in. Hij is het, die de
stilte verbreekt en die zijn vader aanspreekt
met een naam, zeker niet eerbiedig in den
kindermond, maar van een vertrouwelijkheid,
waartoe hij in zijn gemoedelijke buien meent
te mogen overgaan:
— Zoo Toon!
Ze wachten alle drie. Als ze zien, dat ik
moeite doe om niet te lachen, is de spanning
verbroken, en ze schateren het uit. 1k probeer
hun aan het verstand te brengen, dat ze, om
te teekenen, beter gewoon op hun stoelen aan
tafel kunnen gaan zitten. Maar ze verzekeren
mij, dat ze dan niet kunnen teekenen.
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Dan niet. Maar anders wel. En hoeveel
teekeningen zijn niet voor vader. Een bond met
een scheef menschelijk aangezicht en de vier
stijve pikkels van pooten, een staart van achteren, en rechtstandige haren. Het huis met een

dwars door den muur heen zichtbare tafel. En
„de mensch", altijd de mensch: een romp met
knoopen erop, twee staken tot beenen, twee
harken als armen en het hoofd met kogelronde
gaten voor oogen, een driehoek als neus, en
tanden als van een eg en alsof ze gereed staan
om to bijten.
— Dat is vader.
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Zij zijn niet vroolijk over de gelijkenis die
ze zien en die misschien niet eens afschrikwekkend is voor hen. Gul wordt mij mijn
portret aangeboden en ze gaan mee naar mijn
werkkamer om te zien, of ik het niet verberg of
wegdoe, ze willen de zekerheid hebben, dat het
in de map komt, waar al die voor vader gemaakte teekeningen in bewaard liggen.
— Heeft vader al die andere 66k nog?
Die heeft vader ook nog. Ze kijken even. Ze
zijn gerustgesteld.
— O.
Dat o, bevestigend, rustig gezegd met een
korten klank, ze hebben het voortdurend in
den mond. Moegespeeld komen ze in huis,
roepen waar moeder is, en op het antwoord :
ik ben boven, of : ik ben in de keuken,
zeggen zip :
0.
Ze krijgen vermaningen, de vermaningen
om braaf te zijn, om, wanneer ze buiten gaan
spelen, binnen te komen als ze zien, dat het
donker begint te worden.
-

0.

i

En de kleinste, de lieftalligheid in persoon,
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heeft eenige dagen achter elkaar telkens „leelijke" en brutale woorden gezegd, en in de
kinderkamer, waar hij met de anderen is, roep
ik hem bij me, om hem daarnaar te vragen.
De anderen hebben hun spel er voor onderbroken. Ze kijken en luisteren, en de kleinste
staat voor mij, kaarsrecht, het hoofd naar mij
omhoog, een zoekend handje aan de ritssluiting
in den hals van zijn trui.
— Wat hoot ik van jou?
Hup, de ritssluiting gaat open. Hup, ze gaat
weer dicht. Een klankloos stemmetje fluistert:
— Weet ik niet.
1k moet niet te veel naar dien neus kijken,
droog voorwaar, met de breede, gevoelige
neusvleugeltjes en daaronder de twee rechtstandige plooitjes in de bovenlip. Wat ik van
hem gehoord heb wordt hem in herinnering
gebracht, met de verzekering erbij, dat ik het
jammer vind dat te hebben moeten hooren.
— O.
De ritssluiting vliegt weer dicht. En nu volgt
de vermaning, dat ik zulke ondeugende dingen
van hem niet meer hooren wil.
-

0.
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Omdat de anderen lachen komt er een
zenuwachtige trekking om zijn mond, het begin
van een lack. Maar als hij merkt, dat vader
niet lacht beheerscht hij zich, en ook de anderen
worden meteen weer ernstig. Er is een diepe
stilte, niets hoort ge dan het geluid van die open
en weer toe getrokken ritssluiting. De kleinste
wacht op den verzoenenden tik op zijn Wang,
waarmee de zwijgende belofte van beterschap
wordt aanvaard.
Niets is lakonieker dan dat : o. Een dag is
er groot nieuws, er is een verwachting in huis,
waarvan hun verteld wordt als de verwezenlijking in 't gezicht komt.
— Jullie krijgen een zusje of een broertje.
— O.
Zoo oogenschijnlijk heeft het geen indruk
gemaakt. Maar 's avonds voegen ze een vraag
aan hun avondgebed toe: lieve Heer, geef dat
wij een zusje krijgen. En nu zijn het jongens,
die tegen een voetbal trappen, die de handen in
de broekzakken steken, maar in de kinderkamer doen ze moeder na, die de wieg bekleedt, ze hebben een mandje, met bonte stof
tot voering. Moeder heeft dat voor hen moeten
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maken, er komen
ook dekentjes en
lakens in, 'n kantgezoomd kussen.
En nu moet ge
niet met een beetje minachting of spot vragen,
wat zij, jongens, met een wiegje moeten doen.
Want ze verzekeren opgewonden, dat het
nieuwe kindje natuurlijk in de kinderkamer
aankomt, en dat zij toch ook moeten zorgen,
dat daar een bedje klaar staat, daar kan moeder
het dan in vinden.
's Morgens is de eerste gang naar het poppenbedje, dat altijd maar leeg blijft. Het is
merkwaardig zoo'n uithoudingsvermogen als
het geduld der kinderen heeft tegenover die
dagelijksche teleurstelling. Uit hun bed rennen
ze verlangend naar de kinderkamer, alleen de
oudste lacht verlegen als hij ziet dat er niets
in 't poppenbedje is, alsof hij betrapt is op een
te onstuimige lichtgeloovigheid, een te langdurig vertrouwen. Net als groote menschen
het slachtoffer kunnen zijn van een vurig en
onbeheerscht verlangen, zoo is hij het van het
zijne : verlegen gaat hij weg van het leege bedje.
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De anderen kennen dat alles niet, ze zijn zoo
onbeheerscht en zoo onbewust van wat er in
hen omgaat. Vandaag is het kindje er nog niet,
maar morgen. Even ongeduldig hollen ze den
volgenden morgen de zooveelste teleurstelling
tegemoet. En de oudste wil niet meet naar
school, vooraleer hij het huis van onder tot
boven heeft doorzocht. Want misschien hebben
vader en moeder wel niet goed gekeken, of
niet tOch het kindje is gekomen. Hij rommelt
tot in de verborgen hoeken van den zolder.
En als het nu eens komt terwijl hij in school
zit? Of wij hem dadelijk komen halen? Want
hij wil zien, hoe het komt. Zijn vraag wordt

ook door de anderen gedaan.
— Hoe komt dat nieuwe kindje?
1k heb een argeloos vertrouwen in den fantastischen Andersen. De ooievaar komt op de
proppen, „in zijn livrei van wit met zwart, en
roode kousen".
— Jullie hebben weleens een keen een vetschietende ster gezien? Een vallende ster noemen ze dat, het is net als een brandend kerstboomkaarsje, dat naar beneden komt. Nu, dat
is eigenlijk geen ster, dat is de ziel van een
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hemelkindje, een kleine engel, die ons gezonden
words, maar zonder vleugels, de wind draagt
hem naar een bloem. De bijen, die in die bloem
honig komen zoeken, nemen het kindje voor
zichtig op en leggen het in de zon op een
plompeblad in het water. Vandaar kruipt het
naar beneden, waar het slaapt en groeit, totdat
de ooievaar het komt halen en het naar een
menschenfamilie brengt, waar ze graag een
kindje hebben.
— O.
Ze hebben geluisterd naar dit onzinnige
verhaal. Na hun „o", blijven ze stil. Ik kan
niet weten, of ze het gek of mooi vinden. Maar ze
maken de kinderkamer in orde. Ze
onderhouden die
orde zelf, zooals
groote menschen
alles netjes maken
voor een verwacht
bezoek. En telkens
zetten ze in de kinderkamer de ramen
open.
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— Anders kan de ooievaar toch niet naar
binnen vliegen!
De kinderen beleven er een heele vreugde
aan. Natuurlijk, als 't kindje komt is het feest
en het brengt beschuiten met muisjes mee.
Maar daarover praten ze niet. Het gaat over
het kindje alleen, 's avonds liggen ze zich to
verkneukelen in hun bedden, de handen tusschen de tegen elkaar geknepen knieen, die
altijd eendere uiting van een felle, niet to bevatten blijdschap. En moeder maakt een rose
wimpel, die zal boven de viag wapperen als
het nieuwe kindje een zusje is.
— 0, zegt de oudste.
— En als ge uit school komt en ge ziet
dien wimpel, dan weet ge 't. En als ge alleen
maar een viag ziet, zonder wimpel, dan weet
ge, dat het een broertje is.
Op een zonnigen dag hangt de viag uitgestoken, als de oudste uit school komt. Op
het oogenblik, dat hij het hek binnenkwam
dacht hij misschien toevallig eens niet aan die
vraag, die hem zoolang vervult, of het kindje
gekomen is. Maar die viag herinnerde er hem
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even hevig als plotseling aan. Hij wordt doodsbleek. Na een paar seconden is hij vuurrood.
Tegen het rneisje, dat hem uit schoolgehaald
beef t, zegt hij :
— We hebben een broertje, dat zie ik.
— Hoe weet je, dat het een broertje is?
— Dat zie ik, want er hangt geen wimpel
aan de vlag.
In de gang kijkt hij al rond. In de kinderkamer vindt hij zijn broers. Ze staan zoo maar.
Ze spelen niet. Ze vertellen den oudste, wat hij
al weet. De handjes op den rug zeggen ze kort,
en een beetje verlegen:
— We hebben een broertje.
— Dat weet ik al lang!
0, ze worden op hun mooiste aangekleed,
gekamd, gewasschen. Opgepoetst mogen ze
aantreden in de kamer waar de wieg staat, ze
brengen hun bouquetje mee, ieder het zijne, de
oudste voorop, dan de tweede, de kleinste
achteraan, een kleine, verlegen processie. Ze
fluisteren. Ze moeten bij de hand worden genomen en naar de wieg geleid. De oudste kan
er in kijken, als hij op zijn teenen staat. De
anderen kijken er niet in. Ze staan verlegen. De
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middelste trekt met een verlegen lachje telkens
zijn schoudertjes op. De kleinste van de drie
tast onder den hals aan zijn ritssluiting, die
hij niet vindt, want hij heeft zijn Zondagsche
witte bloes aan. Beurtelings worden ze opgetild. Ze kijken. Ze zien iets, wat waarschijnlijk
in niets lijkt op wat ze zich hadden voorgesteld. Ze lachen zoo'n beetje, zonder geluid.
Ze zien een belachelijk klein voorhoofd, iets
gevlekts en gevlamds, oogen die dicht zitten,
gefrommelde, garnaalgroote vuistjes, een
mondje, een neusje, niets ter wereld is zoo klein.
De oudste vraagt zachtjes, hoe het gekomen
is ? De ooievaar bracht het, het zat stevig in een
doek, waarvan de ooievaar de bijeengestrikte
punten in den snavel hield. Maak den kinderen
zooiets maar niet wijs, zou de kanselarijraad
zeggen uit Andersen's wonderlijk verhaal van.
Ida's dansende bloemen. Maar ik vertel niettemin aan de jongens, dat de ooievaar door
het open raam van de kinderkamer naar binnen
vloog, met zijn breede vleugels zweefde hij
naar binnen en boven het poppenbedje liet
hij het kindje los. Toen vloog hij klepperend
weer weg.
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— Wat is dat: klepperend?
— Dat doers ooievaars, dan klepperen ze de
onderste en de bovenste helft van hun snavel
heel hard tegen elkaar.
— O.

De tweede, met een heesch en haastig
stemmetje, vraagt:
— Heeft de ooievaar het in Ons bedje
gelegd?
— Ja.
— Echt?
Echt. Ze gaan naar de kinderkamer. Het is
aan het poppenbedje to zien, dat er iets heeft
Uit het Kleine Rik --12
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ingelegen, de dekentjes zijn teruggevouwen.
De jongens staan langen tijd stil to kijken. De
eindelijke vervulling van de lange verwachting
maakt hen niet luidruchtig, ze zijn integendeel
opvallend stil. Dat het kindje in dit bedje heeft
gelegen, het is alsof zij er niet over durven
spreken! Of ze 't „leuk" vinden?
— Ja-a, zeggen ze op zoo'n hoog, zangerig
toontje, dadelijk weer lachend van verlegenheid. En dan moeten ze eens naar de keuken en
zien, wat het kindje heeft meegebracht.
— 0 ja, zeggen ze kort en met zachte stem.
Beschuiten met muisjes. Ook dat wordt niet
met gejuich begroet. Maar dadelijk hebben ze
elk in iedere hand een beschuit, ze eten smakelijk en luidruchtig, maar ze blijven bedeesd
en zeggen onderwijl geen woord. Aileen als ge
komt en hen aankijkt lachen ze eventjes verlegen.
Ze trekken mee ten doop, mooi gemaakt
als kleine bruidsjonkers, en ze staan bij de
plechtigheid op hun teenen, en kijken en
kijken. We leven in die dorpsche verhoudingen
van een buurt als een gezin. Alle kinderen
uit den omtrek passeeren de wieg, kijken erin,
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lachen eens, de meisjes zeggen: „och, het
mooier kiendje". Nadien staan zij in de keuken
rond de groote, onuitputtelijke trommel. Hap,
ge hoort ze eten, het bros geknapper, en weerszijden van den beet steekt een punt van den
beschuitrand tot aan de meeetende ooren. En
in den zonneschijn klinkt het doffe gerombom
van de gildetrom, daar zijn ze met tamboers,
standaardruiter en vanen. En de vaandelzwaaier brengt den nieuwgeborene den vendelgroet, hij zwaait zijn vlag, ge hoort den zachten
wind er luid in bij de trommen onder de

boomen. En de zon schijnt helder. En de
nieuwgeborene trekt er zich allemaal niks van.
aan. 's Avonds komen zijn broers hem goedennacht zeggen. Zij zijn een kleine guirlande
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om die wieg, hun handen liggen op den wiegrand, twee van hen moeten nog op hun teenen
gaan staan om in de wieg te kijken. Zij zien
dat kindje, dat nog niets doet, dat maar ligt
en slaapt, dat zij, de drie, zOOver vooruit zijn,
waarrond ze hun rij sluiten, gereed die voor
hem te openen als hij „grOOt" zal zijn en ze
hem bij zijn eerste schreden aan 't handje zullen
lei en . . .
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I
ZOMERMORGEN
Ze zijn in een nieuwe wereld gekomen. In
een nieuw huis, een nieuwe kinderkamer, een
nieuwe slaapkamer: drie witte echte „grootemenschen-bedden" op een rij, tusschen ramen
op het oosten en het zuiden. De luidruchtige
morgens zijn er helder, de vogels zitten dichtbij
in de boomkruinen bij de ramen, soms komt,
donkerbruin, vlug en
nieuwsgierig, 'n eekhoorntje naar een
uiterste takpunt gekropen, om naar binnen to kijken. Een
huis in de zingende
bosschen der Kempen, die bosschen
staan rond de akkers
waar de boeren werken. Een zandberg
fklk
is in de nabijheid,
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daar is tevoren heel veel over to doen geweest: „is die berg zoo hoog als de lucht?"
Daar graven de kinderen met hun schopjes
zich de diepte in, alleen de bezige schopjes ziet ge telkens met hun worp van zand.
Als moeder de jongens met handenklappen
roept ziet ge ineens boven den gegraven
kuil en den kleinen wal Bien ze maakten, drie
gezichten van de bergmannetjes verschijnen,
rood van inspanning. En hun antwoord weergalmt door het blijde woud, het verheugt de
eekhoorntjes, de duiven vliegen er voor op tot
een kringvlucht van pleizier, de eksters roepen
mee, en in het hakhout aan den voet van den
zandberg springt de kwikstaart voor hen heen
en weer.
Door de zonopen deuren rende mijn jongste
vanmorgen naar buiten. Hij was tusschen de
heesters die hem verborgen, maar ik zag telkens
het rood van zijn truitje. Luid pratend was hij
mij nadien vooruit op het pad. Hij zag klaprozen staan, die plukte hij, ze waren net zoo
rood als zijn trui. Die plukte hij, omdat het
zomer was, hoog klonk zijn stem in de zonne1 84

stilte van de lucht, uit een hof achter de dorpshuizen ginds in de verte hoorde ge het warme
getok-tok van kippen in een zanderige ren.
Mijn zoontje heeft onder zijn roode trui een
kort, blauw broekje aan. Bloot zijn die krachtige
beentjes, stevig de spieren in de gespannen
knieholte. Hij staat zijn bloemen to rangschikken. Ik merk het als ik hem heb ingehaald. Hij
let even niet op mij. Hij is vol aandacht voor
zijn bezigheid. Uit zijn knuistje, tusschen den
gevouwen duim en een toegehaalden wijsvinger steken die bloemen. Hij kijkt ernaar met
aandachtigen mond en fronsen in het voorhoof d. Hij heeft in de zon op en neer gehold,
als dauw ligt het vocht van de warmte op zijn
wangen, onder het jukbeen heeft hij een paar
sproeten. Goudrossig zijn zijn oogharen, hij
houdt de oogen naar de bloemen neer, daarom
is het alsof zijn oogharen over zijn wangen
liggen. Hoe zuiver is zijn aandacht. Hoe zuiver
is zoo'n kind, wie bezit zoo die appelfrissche
helderheid van den jongen morgen als het kind?
Hij voelt, dat ik naar hem kijk, kijkt op en meteen
lacht hij. Hij toont zijn bloemen. Hij vraagt:
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— Vindt vader ze mooi?
Een vogel vliegt voorbij, een kwikstaart uit
de struiken, een vink laat haar ferme, korte
coloratuur hooren. Het is volstrekt niet fantastisch als Paul van Ostayen Marc 's morgens
de dingen laat groeten. Levensecht is hun idylle,
mijn jongetje roept :
— Dag vogels !
Hij kijkt rond. Hij zegt:
— Dag bloemen!
Dan, met twee voeten tegelijk, maakt hij een
krom sprongetje:
— Dag weg!
Hij houdt het hoofd achterover, knijpt de
oogen toe en roept:
— Dag lucht!
Een en al vroolijkheid is hij. Hij vraagt mij
telkens, of ik den weg wel weet. Het is duidelijk
dat ik eindelijk eens ontkennend moet antwoorden. Nu zal hij vader den weg wijzen. Hij
weet den weg overal. Hij kan tooveren, dat hij
den weg weet. Zoo babbelt hij. Zijn stem heeft
de toonhoogte van een vogellied. Hij kan lastig
en ondeugend zijn, zeurderig of ineens vol
verzet als hij zijn zin niet krijgt, het is allemaal
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waar, maar flu is hij pril, warm,
lief, onbewolkt als de morgen.
Ik denk aan Marc : „Dag brood,
dag visschelke visch . . ." In
zoo'n gedicht ruikt ge het kind,
a
uw jongetje morgenversch en
A\
waterfrisch net als de dauwvochte bloemen in de zon, zoo
1\11,,
is hij. En zal hij nu eens laten
zien, dat hij den weg weet? Hij
zal vooruitloopen, en dan moet vader maar achter
hem aankomen. Hij lOOpt. Voor hem uit blinkt
een yen. Ik zie hem voorzichtig den rand naderen. Hij wordt kleiner. Hij bukt. Als ik hem
inhaal zie ik hem gehurkt zitten, dun en klaar
vloeit dit ven aan zijn boord uit over gegolfd
zand; het water, hoewel het koel is, doet aan
warmte denken. Het neergehurkte kind houdt in
het eene handje zijn bloemen, in de andere hand
heeft hij een stokje, daar slaat hij mee in het
water. Bij hem is een klein klaterend geluid, een
geluid warm in de zon en koel van het sprenkelend water en van de snoeren der terugplenzende droppels. Over het warme gezicht van
het kind streven, alsof ze vloeiend zijn, de klare
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lichtkabbelingen omhoog der weerspiegeling
van de zonbeschenen rimpeling in het water.
Nadien holt hij weer achter mij aan. Hij roept,
zings, danst. 0, wat leven zij, de kinderen! Zij
hebben gelijk, omdat zij verrukt en verbaasd
zijn over iedere geringste van de duizend vreugden der tot onze blijdschap geschapen wereld.
Maar zoo we aan hen niet gelijk worden bereiken we dat Joel niet. 1k hoor het drafje van
mijn jongen. Meteen staat hij stil. Er is een
wonder gebeurd: nadat hij riep, riep iemand
net zooals hij. Mar, uit het bosch, klonk ook
zoo'n stem, net alsof het ver weg was en ineens
toch vlakbij. Hij roept opnieuw. In het bosch
zit iemand, een stem doet hem daar na, niet
echter om to plagen maar uit vroolijkheid.
Het kind schaterlacht. En het bosch schaterlacht mee.
— Wat is dat, vader?
Hij kijkt zoekend rond. Hij heeft het weer
gehoord. Hij roept nu zoo hard als hij kan:
— Wat-is-dat-vader?
En even nadrukkelijk en langzaam en vlak
op zijn stem komt prompt tot antwoord dezelfde vraag:
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— ...is-dat, vader?
En achter het laatste woord klinkt alleen maar
de echo meer grappig jets to laatkomend, met dien
opwaarts golvenden klank van den vraagtoon.
— Dat is de echo.
— that is de echo ?
Hij roept : echo ! echo ! In heel de breedheid
van het bosch wordt het ook geroepen. Hij
roept zijn naam, — hoor, het bosch roept zijn
naam, het kent hem. Dan roept hij snel achter
elkaar dreigende woorden, in alle kalmte worden ze net zoo dreigend teruggeroepen. Ze
hebben alleen maar telkens dezelfde haast om
met hem gelijk to komen. Het is een geestige
en blijmoedige spot, dit zekere en zuivere napraten. De jongen heeft het grootste pleizier.
En al dat pleizier is daar in het bosch ook.
En „waar-daarom" de echo daar is? En of dat
een fee is? En waar-daarom de echo net zoo kan
lachen als hij ?
Maar als wij verder wandelen verzwakt de
zuiverheid van den weergalm, hij is niet meer
zoo klankvol. Roep en wederroep vallen hoe
langer hoe meer samen. En eindelijk houdt het
heelemaal op.
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— Kruipt de echo weg, omdat hij ziet dat
wig komen?
Maar hij vergeet zijn tooverkracht niet. Opnieuw holt hij mij vooruit. Kan hij niet goed
tooveren, dat hij den weg weet? Langs een hol
wegje tusschen de sparren komen we bij vaders
werkhut. Triomfantelijk wijst de jongen, en hij
lacht, hij lacht. Heeft hij vader nu niet goed
gebracht? En is vader nu niet blij, dat hij niet
verdwaald is?
— En of !
— Echt?
— Echt.
— En ziet vader nou, dat ik echt kan tooveren?
— Ja.
Tusschen al dat groen in het bosch: hoe rood
is zijn truitje 1 Dat is zijn prinsentrui, omdat
moeder er zulke mooie figuren in heeft gebreid:
een hek, een huis en denneboomen. Dat is ons
huis in het bosch! Zijn bloemen zal hij meenemen voor moeder. Vindt moeder dat leuk?
— Ja.
— Dag.
Hij gaat terug. Ik kijk hem op zijn rood
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rugje. Hij kijkt nog een paar keer om, loopt een
paar passen achteruit :
— Dag!
— Dag.
Hij is weer omgekeerd. Parmantig loopt hij
met kleine, vlugge stappen. Kaarsrecht, het
rugje bij de lenden een beetje ingetrokken,
loopt hij zijn pad een beetje zigzag, en zeer gezwind. Hij wordt kleiner. Dat vlugge heen en
weer gaan van zijn beentjes zie ik niet zoo goed
meer, omdat de hooge ruigte der struikheide
in den hollen weg hem opneemt. Maar duidelijk
blijft dat klare scharlaken van zijn truitje. Tusschen de boomen weergalmt het nog een paar
keer :
— Dag vader 1
Waar hij gaat valt vanuit een boom een
woudduif neer. Laag vliegt zij rakelings langs
hem heen, dwars over zijn pad en stijgt op
naar 't donker sparrenloover aan den anderen
kant van den morgenkoelen weg. Voor dat
plotselinge geklapwiek vlak bij zich en dat
gesuis in de lucht moet het kind geschrokken
zijn, met een rukje was hij opzij. Hij staat stil
en kijkt omhoog, waar de duif bleef. Dan loopt
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hij weer verder. Ik zie hem een paar keer bukken. Hij plukt zeker nog meer bloemen. Ik zie
hem nog een keer ten voeten uit boven op de
hoogte van ee.n. heibult. Daar draaft hij af, nets
zie ik meer van hem dan zijn hoofdje. En ook
dat danst weg. Even later hoor ik hem weer
roepen, namen, dreigementen, echo, echo. Om
dit alles, om dit kleine stroomt mijn hart van
den goeden morgen boordevol. Ge zoudt het
Leven willen omhelzen dat het kraakt tusschen
uw armen!
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II
VERTELLEN
(HANS CHRISTIAAN ANDERSEN)
Ons fijnste spelletje is wel, geloof ik, „vertellen." Het gebeurt 's avonds als ze naar bed
gaan, voor ze worden toegestopt, hun dag
wordt ermee besloten. 0 wee, als ik er eentje
mee straf, dat hij 's avonds niet mee zal mogen
„luisteren." De kleinste van de drie „grooten"
met zijn vurige, bruine oogen, komt over die
straf niet heen. Gejaagd en radeloos loopt hij
heen en weer, kermend en klagend, wanhopig
schreeuwt hij, dat hij het zoo „ontzettend"
vindt, en of hij alsjeblieft een andere straf mag
hebben, alsjeblieft vader, zal vader „er over
denken"?
Er over denken is zooiets als een voorwaardelijke veroordeeling; wordt het misdrijf
niet herhaald of wordt niet iets anders stouts
gedaan, dan gaat de straf niet door.
— Hoe kan ik er over denken, als je zoo
schreeuwt?
Uit het Kleine Rijk —13
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— Maar dat maakt vader, dat ik mOet
schreeuwen."
Hij bidt en smeekt:
— Geef mij maar een veel grootere straf, als
ik maar wel mag luisteren?
0, maar geen straf valt mij zelf zwaarder dan
er een to moeten missen, 's avonds in de rij,
zooals ze zitten in de drie eendere Witte grootemenschen-bedden, overeind, de oogen groot
open, zonder verroeren en stil als muizen. En
dat woord „luisteren" krijgt hier zijn voile beteekenis. Ze luisteren met de oo gen, met den
mond, de oogen, met heel hun ziel. En hun
kleine handen luisteren mee. Ja, en dat is nu de
grap. Op het voorbeeld van den oudste willen
ze allemaal de duimzuigerij afleeren en daar
zitten ze, ieder met een waschhandje om zijn
rechterhand, het is toegebonden om den pols.
En met al hun bewegingen, als ze tusschen hun
geheven handen luidkeels schateren, als ze,
voor een klein commentaar of omdat ik iets yengeet, haastig, met wijzend vingertje me onderbreken, gaat dat waschhandje mee, het wijzend
vingertje blijft in dien kleinen hobbezak verborgen.
194

De sprookjes van Moeder de Gans, twee
bundels van de gebroeders Grimm, Vlaamsche
volksvertelsels, Prutske's vertelselboek en Vertelsels van 't jaar Nul, sprookjes van Hauff, oude
Fransche sagen, 't is nooit genoeg, en dan — en
niets is met hem te vergelijken — Andersen.
Soms, als vader eens niet een nieuw sprookje
kent, mogen de kinderen kiezen uit verhalen,
die ze al eens eerder hebben gehoord. Ge herkent de drie aan hun keuze. De oudste moet van
roovers hooren, en van dat tooverhoedje, dat,
als ge 't omdraait op uw hoof d, boem-de-rebOem, kanonnen afvuurt : „en toen vielen alle
torens en vestingwallen om . . ."
— flat zijn vestingwallen?
— Dat zijn heele dikke en hooge muren, die
om een stad zijn heengebouwd.
Die vielen om, van die kanonnen in dat
hoedje, en bovendien stortte het heele paleis
van den koning in elkaar.
0, met zoo'n hoedje zoo'n macht te hebben,
de benijdenswaardige bezitter krijgt er alles
mee gedaan, de koning zelf komt hem smeeken,
om niet weer aan het hoedje te draaien.
— Zijn er zulke hoedjes, vader?
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Een zoo'n tooverhoedje is er geweest, het
tooverhoedje uit dit vertelsel.
En dan de twee broeders, waarvan een den
draak met de zeven koppen doodt. Vooraf gaat
de drakendooder de kapel binnen, waar op het
altaar de beker staat, dien hij eerst moet drinken,
om bovenmenschelijke kracht te krijgen. „Wie
dezen beker drinkt," staat daarbij geschreven,
„zal de sterkste man op aarde zijn en het zwaard
dragen, dat onder den drempel ligt 1"
De oudste, de ellebogen een beetje teruggetrokken, hamert kort en driftig met zijn
vuistjes in de lucht, de eene vuist in het waschhandje is net een berepootje: de sterkste man
op aarde, oei ! En alle drie de kleine luisteraars
weten het al, tegen dien sterksten man op aarde
zal de draak weinig of niets kunnen beginnen.
Maar de spanning is, hoe het gevecht zal zijn.
En dat zwaard. Dat wordt onder den
weggetilden drempel opgegraven, kijk, daar
ligt het, ik meet het met mijn oogen, kijk
van den eenen hoek der kamer naar den
andere door langzaam het hoofd te wenden,
zoo meet ik het zwaard dat daar voor de
oogen van de jongens ligt, en dan hoef ik
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vender nets te zeggen, de oudste zit weer met
een paar dansende vuisten.
— GOssiemijne!
Want hij gaat naar school. En nu zet die
sterkste man ter aarde met vranken arm dat
zwaard overeind, daar staat het, als een boom
— de drie volgen mijn oogen om mee naar de
hoogte te kijken, waartoe dat rechtstaande
zwaard reikt. Kijk, en de drakendooder heft
het zoo op met twee handen, zwaait zijn
zwaard door de lucht en rent den berg op,
waar de draak met de zeven koppen woont.
Stilte, want de drakendooder, boven op den
berg gekomen, loert, de jongens houden den
adem in. Dan zien ze in den schrik van mijn
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oogen den draak verschijnen. Ze gaan rechter
zitten, de kleinste heeft fronsjes in zijn voorhoofd en bange plooien in de ooghoeken. Als
ik, vertellend, op het voeteneind van zijn bed
waar mijn plaats is, een beetje anders ga zitten,
gaat zijn zoekend gezicht mee, hij wil zien,
zien! Maar de schrik ontspant als de draak en
zijn aanstaande dooder een praatje beginnen.
De kinderen krijgen een stil pleizier om de
ijdele snoeverij van den draak, die zijn tegenstander nog hoonend durft uit te dagen. Wacht
maar, de draak zal anders leeren, hij zal er van
Fasten! De drakendooder is veel sterker dan de
draak, hij heeft immers dien drank gedronken,
hij heeft zijn zwaard en zijn dapperheid — en nu
laat ge den goeden afloop, als een heerlijke
geruststelling voorvoelen, en ge moet ook
vooral niet vergeten zeven keeren „pats!" te
zeggen als de koppen eraf gaan, want het is een
feest van belang, als die booze, snoevende
draak langs al die koppen zoo grondig het
loodje legt.
Het verhaal is daarmee niet uit. Hij, die den
zevenkoppigen draak doodde, zou de koningsdochter tot bruid krijgen, maar de draken198

dooder heeft zijn bruid nog theta Wel doet hij
in een zakdoek, dien hij van haar kreeg, de
zeven drakentongen, maar hem worden listen
en lagen gelegd door een snooden maarschalk.
— Wat is een maarschalk, vader?
Een maarschalk is de baas van alle soldaten.
— 0.
Die maarschalk maakt zijn tegenstander
voorloopig onschadelijk, neemt de afgeslagen
koppen van den draak mee, toont ze den
koning en doet zijn rechten gelden op de hand
van 's konings dochter. En dan gebeurt er nog
van alles, maar in elk geval, de echte drakendooder komt zijn rechten opeischen op een
oogenblik dat een huwelijk tusschen den maarschalk en de prinses al zeker schijnt. De maarschalk houdt voet bij stuk.
— 1k heb den draak gedood, zegt hij, en hij
toont de koppen.
— Zoo. En waar zijn de tongen?
Ho! Nu zit de maarschalk in het nauw, en hij
verzint een uitvlucht, die hem er juist zal doen
inloopen:
— Draken hebben geen tongen.
— Lellgenaars moesten geen tongen hebben I
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is het verpletterende antwoord, dat hij zich toe
hoort bulderen.
En nu vouwt de echte drakendooder zijn
zakdoek open en laat de tongen zien.
Mijn oudste zit to dansen, zijn kleine vuisten
zijn gebald, hij hamert er mee in de lucht, ik zie
het dansende waschhandje voor mij.
— Dat vind ik fijn, dat vind ik fijn, dat hij
dat zegt : Leilgenaars moesten geen tongen
hebben!
— Fijn! Fijn!
Mijn tweede schaterlacht. Hij gaat op zijn
kop staan. Maar zoo gauw zit hij weer recht en
roerloos, want het verhaal gaat verder. De
echte drakendooder trouwt zijn bruid. Feest
en klokkengejubel. En dan is er nog een bijzonderheid. Die echte drakendooder heeft op
zijn tochten eens achtereenvolgens een haas,
een vos, een wolf, een beer en een leeuw, op
wie hij al het geweer aanlegde, het leven gespaard omdat zij er, in een rijmpje, om smeekten.
En ieder van die dieren heeft hem uit dankbaarheid daarvoor een van zijn jongen afgestaan,
die hem trouw vergezellen en helpen. Zoo
krijgt ge telkens de gelegenheid, heel die pro2.00

cessie op to noemen, en de kinderen vinden dat
leuk, net als weerkeerende rijmpjes. „En achter
hem" — en ik kijk mijn tweede aan, hij heeft
de armpjes gevouwen voor de Borst, in de
vouw van den linker elleboog zie ik het waschhandje kleuren der rechterhand, hij houdt het
hoofd zoo recht, hij lacht stil en gelukkig,
het tintelt in zijn glinsterende oogen — „en
achter hem kwamen het haasje, het vosje, het
wolfje, het beertje, het leeuwtje." En als ge nu
eens een keer begint: het haasje, het wolfje, het
beertje . . .
— Het vosje, vader, — vader, vader: het
vosje!
— 0 ja, het haasje, het vosje . . .
Mijn tweede is gelukkig, dat het vosje, dat
event] es vergeten wend, er weer bij is.
Want hij, de tweede, hij is het, die het meest
van verhalen houdt, waar dieren in voorkomen.
Daarom houdt hij zoo van de Ooievaars van
Andersen, en van Duimelijntje met die muis,
den mol, dien braven burgerman, en de zwaluw, en van Het leelijke jonge eendje. Daarom
is hem ook Het Wijze Paardje zoo lief, dat, bemind en vertroeteld en eens van den dood
2.0I

gered door zijn kleinen baas, dien kleinen baas
door alle moeilijkheden heen helpt tot een
zegevierend einde. En als de jOngste de keuze
heeft zegt hij :
— ROOdkapje!
— Waarom hoor jij zoo graag van Roodkapj e ?
— Omdat . ik het zoo leuk vind, als iemand,
die kwaad gedaan heeft, het ook kwaad krijgt.
Want die wolf, die grootmoeder en Roodkapje verslindt . . . Wel te wreed, om aan
kinderen te vertellen, veel te wreed. Gaat u
ook aan uw kinderen voorlezen uit de krant,
hoe ergens een wolf, of een losgebroken circusbeer iemand heeft verscheurd?
Goeje God, maar dat verslinden is dit: dat
de wolf „hap" zegt, en dat de grootmoeder en.
Roodkapje weer levend en ongedeerd te voorschijn komen.
Nu, die wolf komt er niet zoo genadig af:
steenen in zijn buik, die buik met een paknaald
weer dichtgenaaid, en dan met den wolf het
water in!
En eens, als de oudste niet van Roodkapje
wil hooren en de tweede niet van reuzen en van
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roovers, worden we het eens over een ander
verhaal: De Pannekoeken-fee.
Daar hebben ze herinneringen aan...
Er was eens een pannekoekenfee en die
woonde in een hol. En als je daar langs kwam
en je rook dat ze pannekoeken aan het bakken
was en je zei dan: Zeg, geef mij 'es een pannekoek, dan smeet ze er uit haar hol een voor je
voeten neer. Hoepla, daar lag hij, maar hij viel
niet mee, want van binnen zat er, ajakkes, paardehaar in! Maar als je nou vriendelijk vroeg:
Lieve fee, mag ik alsjeblieft een pannekoek
hebben, nou, dan kreeg je er een, die werd daar
zoo maar neergelegd, daar zat geen paardehaar
in, o, nee, en, jongens, dat was ook maar niet
zoo'n doodgewone pannekoek. Om to beginnen was hij z(56 dik — schuin kijken de oogen
naar mijn aanwijzende vingers, ik ben erg royaal
met de dikte! — En nou kan je nog denken, zoo
dik, dat is niet lekker, dan moet je zoo bijten en
dat kleeft in je mond. Niets hoor, deze pannekoek was zoo Bros, dat, als jullie je tandjes er in
zouden zetten, hij onder je tandjes dadelijk zoo
dun werd — ik leg m'n vingertoppen op elkaar.
Zoo lekker knapperig waren die pannekoeken,
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het ritselde, als je er
in beet, ze smOlten
in je mond...
De jongens luisteren, de monden zijn
een beetje getroest, ze hebben putjes in de
wangen, onder de ernstige voorhoofdj es kijken,
van onderen uit, de groote oogen mij smeekend
aan . . .
— Licht bruin waren die pannekoeken, in
't midden wat donkerder, en zoo warm, dat de
bruine suiker er op geroosterd lag, je zag er ook
van die kleine vette pareltjes in, ze waren met
boter gebakken, en als je er in gebeten had, dan
zag je er zillke rozijnen inzitten, waarvan het
sap je in den mond dreef . . .
Ik zie hoe de kleinste zijn lippen samenperst
en zich bedwingt, om niet to slikken.
— Nou, en ruiken, als die pannekoeken
deden, je weet toch hoe rijst met kaneel en
vanielje ruiken, nou, zoo roken die pannekoekoeken, en nog lekkerder.
De hoofdjes zinken dieper en ernstiger in
't verlangen, maar de opwaartsche oogen kijken
me hoe langer hoe smeekender aan. De kleinste
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slikt hoorbaar, stil ligt het ingewikkelde handje
op den omgevouwen zoom der lakens.
En als 't verhaal uit is vraagt de jongste:
— Vader, is dat echt gebeurd, „errens"?
— Ja.
— En weet vader het hol waar die fee woont?
— Nee, dat weet ik niet.
— Kan vader dat niet vinden?
— Née.
— Maar als vader nou gaat theken?
— Waarom wou je dat?
— He, zucht hij, en hij valt terug op zijn
kussen, vergeet, zijn duim zoekend, zijn waschhandje, trekt de hand weer terug, — he, ik wou
zoo graag zOO'n pannekoek hebben . . .
De anderen liggen stil, achterover, de oogen
groot open naar het plafond, waar ze de koekepan op 't vuur zien.
Maar de kleinste is vriendje in de keuken, hij
krijgt er den volgend en dag de belofte, dat er pannekoeken van de fee zullen worden gebakken, en
uitvoerig staat hij' op to sommen, hoe ze moeten
zijn en wat er allemaal in moet. En met zijn
vingertje wijst hij aan hoe dik ze moeten zijn,
en hoe dun ze moeten worden als je erin bijt .. .
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Reuzen en roovers en ridders, bloemen die
dansen, het meisje met de zilveren handen, de
tocht op den adelaar, Duimelijntje op den rug
van de zwaluw, de elf in de geurige hartekamer
van de roos, de drie honden, een met oogen als
theekoppen, een met oogen als molensteenen
en een met oogen als torens, de tooverpantoffels
waarmee kleine Mock door de lucht vliegt, dat
zijn verhalen. En niet de realistische ukkepukkerij van stoute Liesje dat jokte of haar
jurkje vuil maakte, geen traantjes die gestild worden met een gezellig kopje thee
en een koekje bij Moesje, die weer lief is,
geen van al die broos geillustreerde boeken
voor het kleine grut waarin de kenneressen
van de kinderziel zich heel diep tot de kleinen
overbuigen en in den kindertoon de verhalen
doen met de verhulde en verborgen kern
van paedagogie. 1k heb het er eens mee geprobeerd, de jongens keken me raar aan met dat
gekozen verhaaltje uit het boek waarop hun
leeftijd in zijn beide grenzen stond vermeld,
nee, ajakkes, vader moest echt vertellen, een
êcht verhaal.
En dan kiest vader Andersen.
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In het wonderbaarlijke boek, dat zijn
levensgeschiedenis
bevat, vertelt Andersen van de wandelingen die hij met zijn
moeder maakte, wanneer de Meiblaadjes
aan de boomen kwamen en de bloemen ontloken. „Dan droeg
moeder de katoenen japon, die alleen voor deze
wandelingen en voor het Heilig Avondmaal bestemd was, en zij plukte een groote bos beukenblaren, die zij thuis achter de blankgeschuurde
kachel zette." *) Kijk, er schijnt dadelijk lets van
zon over het leven, als ge van een moeder hoort,
die voor de bloemen van Mei geen geringer
kleed aandoet dan voor het heilig Avondmaal.
Dat was een wijze vrouw. Het was een kleed
slechts van katoen, want Andersen's moeder
was maar een arme schoenmakersweduwe. Men
benijdt Andersen om dat instinct voor levenskunst, dat zijn moeder had, dien zin voor de
*) Christine Doorman: Uren met Andersen.
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dingen, die niet aardscher en simpeler kunnen
zijn en niet bezielder van schoonheid: de jurk
van katoen en de beukentakken achter de blankgeschuurde kachel. Op de slaapkamer van de
jongens hang ik het portret van Hans Christiaan Andersen op, en vertel van dat jongetje en
die moeder en de jurk van feestelijk katoen en
van die beukentakken, die zoo groen zijn, en
van hoe de kachel was geschuurd. Is dat echt
gebeurd? Dat is echt gebeurd, dat was een
sprookje, en dat gebeurt nog echt als we maar
een beetje kunnen leven. En dat jongetje, waarmee dat gebeurd is, is, toen hij groot was, deze
mijnheer geworden, waarvan jullie hier het
portret zien en die mijnheer kon pas vertellen!
Die kon het mooiste vertellen van alle menschen — een superlatief waar ze gevoelig voor
zijn — en al die vertellingen staan in dikke boeken, en daarom kan vader ze jullie nu ook vertellen.
Wat deed Andersen als het oogsttijd was
daar over de Deensche velden? „Als moeder
naar het veld ging, om aren to lezen, ging ik
altijd mee en wandelde met haar als de Bijbelsche Ruth over den rijken akker van Boaz
zo8

cond." *) Aarde en aardschheid, werkelijkheid
en nuchterheid — hij hield zoo van het
Deensch omdat het geen groote woorden heeft
— vormen de stoffeering dezer wereld, de
tooverstaf plaatst ze onder een eeuwigheidslicht
en legt het kleine geval uit tot het perspectief
van een der liefelijkste oud-testamentische
tafereelen.
Die sprookjeswereld van Andersen, dat is
de wereld van ons. Hij raakt met zijn tooverstaf de dingen aan tot de openbaring van hun
wezen en hun glans: „Niets kan vergeleken
worden met het geluk van een klein meisje,
van vier jaar, dat ik gisteravond zag, vertelde
de maan, zij had een nieuwe blauwe jurk gekregen. Morgen mag je er mee uit, zei de
moeder. En het meisje, in haar verrukking,
zei : Moeder wat zullen de honden wel denken,
wanneer zij mij zoo zien?" Het is maar een
sprookje, dat de maan zou kunnen praten. Maar
niets is zoo werkelijk als een nieuw jurkje.
Niets is zoo werkelijk als de keeltoeschroevende
vreugde, die een kind om een jurkje kan hebben.
*) Christine Doorman: Uren met Andersen.
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Let er op, dat het blauw is, de kleur van den
onbewolkten hemel. De aanhef van dit verhaal
is als de evocatie van het geluk der geringe
dingen, en deze evocatie eindigt, roerend en

komisch, bijna in een snik: moeder, wat zullen
de honden wel denken als zij mij zoo prachtig
zien? Want honden hoeven maar recht voor
zich uit to kijken en ze zien een kind van vier
jaar. Menschen zijn zooveel hooger, die kijken
er overheen.
Psychologie van het kind en de kindertoon,
zeker: „Toen sloeg de soldaat de heks het hoofd
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af, pats, daar lag ze." Dat is de kindertoon,
maar voor den volwassene is hij niet minder
levendig. Wat is dat, de kindertoon? Is dat
de in de boeken voor „het kleine grut" toegepaste diminutief van den toon der volwassenen? „Er waren eens vijf erwten in een dop,
zij waren groen en de dop was groen, en
daarom geloofden zij, dat de heele wereld
groen was, en dat was juist." Die speelsche
toon, die het kinderlijke ervan uitmaakt, is
speelsch evenzeer voor den volwassene. In
Kleine Ida's bloempjes zal ook de volwassene
verrukt zijn van de rozen met de gouden kroontjes en de lange gele lelie, die zich op de sofa
uitstrekt als een hofdame. De bekoring van den
toon van Andersen is dat waterzuivere unisono van den toon voor volwassenen en van
dien der kinderen beiden. De Kleine Zeemeermin vangt aan met een beschrijving van de
prachten der diepzee, neen, een beschrijving is
het niet, alles van de diepzee wordt verteld
„Op de allerdiepste plek ligt het kasteel van den
zeekoning, de muren zijn van koraal en de
hooge, spitse vensters van het allerhelderste
barnsteen, maar het dak is van oesterschelpen,
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die zich openen en zich sluiten naarmate het
water stroomt." a vertel het met zooveel
pleizier, omdat ik er zelf zooveel pleizier van heb
— prachtig, die oesters, en de kinderen hebben
zoo'n vaag begin van een stillen lach, omdat
ze 't zoo mooi vinden. En blauw zijn de tuinen
daar op den bodem van de zee, waar men door
al die waterlagen heen de zon ziet als een paarse,
wapperende bloem, uit Welker kelk licht stroomt.
1k vertel het in de oogen van de kinderen zelf,
die het groot-open en stil indrinken, 't is alsof
het wonderbaarlijke beeld in die oogen is terug
to zien. Tusschen twee dakgoten in was een tuin,
niet grooter dan een bloempot. Dat is nog eens
een wonderlijke
tuin! Met de twee
kindertjes, die elkaar in dat tuintje
ontmoeten, begint het verhaal
van de Sneeuwkoningin, en mijn
jongens, voorover naar mij toegebogen, vliegen
2 1 2.

met het rendier mee — en ik maak evenzeer de
reis 1 — door de arctische gebieden waar het
blauwe noorderlicht — „mijn oude noorderlicht," zegt het rendier — vlamt over de onmetelijke ijsvloeren, waar de Sneeuwkoningin
haar residentie beef t. Er was eens... en de
koopmanszoon, die per vliegenden koffer bij de
Turken is aangeland, vertelt de idylle uit onze
westersche keukens: de lucifers, de theeketel,
de tang, de bezem in gesprek met den wateremmer, die tenminste eens buitenkomt en met
de boodschappenmand, die zelfs mee uit mag,
maar als zij terugkomt altijd zoo oproerig praat
over het yolk en de regeering, dat in de ongestoorde keuken de conservatieve kopjes van
schrik stuk vallen. Er was eens een tinnen soldaatje, smachtend van lief de voor een papieren
danseresje, maar hij words meegesleurd door
het avontuur dat hem van haar scheidt: jongens
laten hem in een papieren schuitje door de
straatgoot drijven tot hij in het voor hem
vreemde gebied komt der riolen, waar de
waterrat hem deze ontstellend-komische vraag
doet: waar is je pas? Want de levendige toon
van Andersen, een wonder op zich, ontleent
213

zijn speelschheid aan een warmen humor, aan
snelle, komische trekjes, aan een milden spot.
De hofdames van de prinses in De Varkenshoeder prijzen de roos, die de prinses van een
prins ten geschenke krijgt, zoolang zij die
roos voor een nagemaakte aanzien, supêrbe,
zeggen zij, want zij spreken alien fransch, de
eene nog slechter dan de andere! — Maar zien
ze dat de roos maar een echte is, dan zijn ze
bitter teleurgesteld, en ze zeggen „foei" op z'n
fransch. Een blad viel uit den hemel en een
plantje schoot op, maar de professor in de
botanie, die een getuigschrift had „ten bewijze dat hij was wat hij was," noemt het een
raar soort, dat niet in het systeem is opgenomen,
waarom het veracht mag worden. Als later den
koning wordt medegedeeld dat in zijn rijk dat
plantje stond en dat het zoo'n wonderbaarlijk
plantje was, dan is het to laat, het is als onkruid
verbrand. Maar dan komen er een gouden hek
en een schildwacht op de plaats waar het gestaan heeft, en dan schrijft de professor in de
botanie een verhandeling over die hemelsche
plant, „en daarvoor kreeg hij een gouden
medaille en dat was hem een groot genoegen."
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De kleinen luisteren, misschien zijt gij geneigd
te denken dat zij de ironie niet begrijpen, hoor,
de oudste vraagt: wat is een professor?, en hij
krijgt ten antwoord : een heel geleerde man,
en aan 't eind zegt hij : wat een domme professor! Tot den op zijn vlucht naar het zuiden
uitgeputten ooievaar, die neerstort op een
schip en daar terecht komt bij de als leeftocht
voor de opvarenden meegenomen kalkoenen,
kippen en eenden, zegt de kalkoen:
— Wat heb jij lange dunne beenen, wat
kosten die per el?
De kinderen schateren. Ze schateren niet ten
koste van den ooievaar, dien vogel, van wien
ze met Andersen mee zooveel houden, en die
door de kippen en de eenden voor dom words
gehouden omdat hij het over zooiets onzinnigs als pyramiden en struisvogels heeft.
Zij lachen zoomaar, zooals de ooievaar zelf
lacht, tot wien de kalkoen zegt: „lach maar
gerust, want het is geestig, och ik zie, je bent
niet veelzijdig, laat ik maar interessant voor
mijzelf zijn." Na te hebben uitgerust vliegt de
ooievaar weer op. Hij, hij, gaat naar het zuiden,
waar er toch wel werkelijk iets zoo onzinnigs is
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als pyramiden. De verwaten, kakelende kalkoen echter gaat den volgenden dag de pan in.
— Fijn, fijn I roepen de jongens, die dat allemaal niet zoo goed begrijpen.
Klaas Vaak vertelt aan Hjalmar van al de
dingen die op Zaterdagavond moeten gebeuren.
Denk eens aan, de sterren moeten gepoetst,
daarvoor moeten ze uit hun gaten worden gehaald, en dan moeten ze worden genummerd
en die gaten ook, want anders konden bij het
weer terugzetten de sterren verkeerd terecht
komen en dan zouden er to veel vallen en verschieten .. .
Het tintelt in de oogen van mijn jongens, en
de oudste, alsof hij een beetje droomerig is,
zegt:
— Lalk . • •
Maar nu het portret van den grootvader, dat
in Hjalmars kamer hangt:
— Hoot eens, Klaas Vaak, ik ben u dankbaar, dat ge den jongen verhaaltjes vertelt,
maar ge moet geen verwarring stichten in
zijn hoof d, de sterren kunnen niet afgenomen
en gepoetst worden, het zijn bollen net als de
aarde.
z 16

— Dank u, zegt Klaas Vaak, ja, u bent de
heldere kop in de familie, u bent de wijze
ouderdom, goed, vertelt u dan maar verder . . .
Maar den volgenden avond als Klaas Vaak
terugkomt draait even tevoren de kleine Hjalmar het portret van den helderen kop in de
familie om, tegen den muur. En mijn jongens,
met dat gebaar als ze zich verkneukelen, trekken haastig even de schouders op tot in den
hals : fijn, die leelijke grootvader kan nu niet
meer storen.
Natuurlijk, de diepere gedachten in de
sprookjes van Andersen zullen de kinderen niet
begrijpen. De kinderen hebben het meeste
pleizier aan de stoffeering, zegt Andersen er zelf
van, terwij1 de ouderen geroerd worden door
de diepere gedachten, die er achter liggen. En
hij voegt er argeloos aan toe: Het is zeker een
moeilijke opgaaf, sprookjes to schrijven, die
lectuur zijn voor kinderen en volwassenen. Hij
heeft het gekund en wie deze sprookjes aan de
kinderen vertelt zal verbaasd zijn, hoe dicht de
atmosfeer ervan de kinderen bij de diepere gedachte brengt. De Reiskameraad zullen ze
niet begrijpen, maar het is heerlijk, speelsch ze
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binnen to leiden
._
in die verhouding
met onze dooden,
waarin geen skelet rondspookt
aan gene zijde,
maar goede en
dankbare vrien_
den de banden
met ons onderhouden. Zooals de kleine Hjalmar kijken ze met
rustige oogen naar het beeld van den dood, dien
Klaas Vaak laat zien, geen knoken en knekels met
een zeis, maar een ruiter in een mooie uniform,
met zilveren tressen op zijn j as en met een mantel
van fluweel, en, let op, als gij heel uw leven
„braaf" zijt geweest en hij komt u halen, dan
moogt ge vOOr op zijn paard zitten en dan vertelt hij u een verhaaltje zoo mooi, dat niemand
op de wereld zich zooiets kan voorstellen. (Geen
oor heeft het gehoord, geen oog gezien!) De
Wilde Zwanen, een zeer wijs sprookje : het offerkrachtige zwijgen om wille der redding van
anderen. „Gij moogt niet spreken," zegt de
goede fee tot Elsa, die haar broers van den
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booze zal verlossen. Want het eerste woord dat
zij zegt zal als een doodende dolk door hun hart
gaan. En waarlijk ademloos zitten de jongens
of te wachten, of zij dat offer tot het einde toe
volhoudt, en Ms zij dat gedaan beef t, de groote,
kleine heldin, hoe houden de jongens dan van
haar. Niets is dieper en werkelijker dan het
verlangen der kleine zeemeermin naar de
onsterfelijkheid der ziel van de menschen, want
aan dit verlangen ligt het onmeetbaar geluk
der onsterfelijkheid, dat de menschelijke ziel is
weggelegd, uitgemeten. Alles zal de zeemeermin doen om dit geluk te verwerven, de lief de,
die alles vermag, dringt haar. Zij zal den staart,
waarmede zij zoo sierlijk door de zeeen zwemt,
moeten laten afsnijden en daarvoor in de plaats
voetjes krijgen: iedere stap zal zijn alsof zij op
een scherp mes treedt zoodat haar bloed vloeit.
Zij mag nooit meer terug naar vader en moeder.
Zij had zoo'n mooie stem, die zal zij moeten
afstaan. En nog, als haar prins met een ander
trouwt, zal ze geen onsterfelijke ziel hebben, de
zeeheks zegt het haar : zij zal dan breken en
schuim worden op het water . . .
Dit vertel ik, en terwijl de twee „grooten"
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mij met wijdopen oogen
aanstaren zit de kleinste met zijn oogjes te
knipperen: hij wil er nu
al over gerustgesteld
worden, hij onderbreekt
mij haastig en fluisterend, en verkleint het
woord :
— Vader . . . vdder, en kreeg ze een onsterfelijk zieltje?
Want anders kan hij misschien die bloedende
voetjes niet verdragen . . . Ze „begrijpen" zooveel, de kinderen, met hun begrip, en onderschat dat niet. Soms zijt ge veel eer verbaasd
over de botheid der grooten, heele menschen
in 't dagelijksche leven en bedrijven, maar daardoor afgesleten en afgestompt, of misschien
hebben ze een soort eelt gekregen waaronder
geen onbevangenheid meer is te achterhalen.
Tegelijk met de atmosfeer ontgaat hun ook de
zij het nog zoo gering verhulde gedachte,
zoodat gij meer moeite hebt die hun duidelijk
te maken dan ze verstaanbaar te maken aan die
dadelijk aan de „atmosfeer" overgegeven, open
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zielen der kleinen. Voor hen zet ge 't begrip op
het puntje van het woord, zooals ge uit de noot
de kern haalt. Ge begeleidt het met alles wat het
duidelijk kan maken, ge kiest met zorg toonhoogte en klemtoon, en een onfeilbare handleiding hebt ge daartoe in den tintelenden
verteller, die Andersen is.
„Het geschreven woord," aldus Brandes in
zijn studie over Andersen, „is arm en schraal,
het gesprokene heeft allerlei schakeeringen,
intonaties en hulpmiddelen. Het voorwerp
waarvan sprake is wordt nagebootst in de handbeweging welke het uitbeeldt, in de lengte of de
kortheid van den toon, zijn scherp of zacht,
ernstig of grappig karakter, in het geheele gebarenspel en in de geheele houding. Hoe onbevangener het wezen is tot hetwelk men spreekt, des
to duide4/ker begqpt het deze hulpmiddelen. Wie
aan een kind een verhaal vertelt, vertelt onwillekeurig met vele gebaren, want het kind riet het
verhaal gebeuren evengoed als het 't hoort vertellen, het geeft, bijna net als een hondje, meer
acht op de teere of verbitterde betoning, dan
op het felt of de woorden vriendelijkheid of
toorn uitdrukken. Wie zich schriftelijk tot het
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kind Wendt moet dus den wisselenden toonval, de plotselinge stiltes, de beschrijvende
handbewegingen, de angstaanjagende gebaren,
het een gelukkigen of loop verradende glimlachen, de scherts, de liefkoozingen in zijn voordracht weten te weven."
Met deze beschouwing en met de gevoelige
formule van dezen eisch geeft Brandes meteen
een fijne karakteristiek van Andersen. Zoo
spreekt Andersen tot het kind dat hem leest,
tot het kind dat luistert als gij zijn sprookjes
voorleest, maar meest van alles nog tot het kind
waarvoor ge zijn sprookjes vertelt. Zoo dikwijls voert Andersen in zijn sprookjes vertellende figuren op — en hoe vertellen die —
dat ge in hun vreugd de zijne gevoelt. Hij is de
student, die kleine Ida het onvergelijkelijke
verhaal van haar bloempjes vertelt, de wind die
vertelt van Waldemar Daae en zijn dochters,
en hij zit in de huid van dien weergaloozen
verteller op Hjalmars bedrand, Klaas Vaak.
Waarom niet eerst het sprookje aandachtig
voor uzelf gelezen, desnoods, als ge anders
dien schat van details niet onthoudt, twee maal,
om het dan aan de kinderen te vertellen? Het
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is een inspanning waard, een inspanning die
overigens een ononderbroken genoegen is, om
dit diepe genot, dit wezenlijke geluk ten voile
te bereiken, dit volzongen, doorlichte uur van
iederen dag. Gij moet liever niet voor uw kinderen met het hoofd gebogen zitten over het
boek, ook al kijkt ge telkens, ter verlevendiging,
er even van op. Want dat telkens opkijken
wordt te dikwijls en eender herhaald, het wordt
een zekere eentonigheid, waarvan de kinderen
onrustig worden. Zij volgen u met de oogen bij
dat telkens opkijken en weer neerkijken, en
terwij1 gij neerkijkt letten ze op uw wangen en
mond, die de letters tot woorden en deze tot
zinnen vormen. Doet ge het boek dicht, dan
kijken zij in uw oogen, zij zien uw gebaren, gij
krijgt die vrijheid van beweging en van praten,
die vrijheid die zij noodig hebben, want in u
gebeArt het verhaal. Het wordt aanschouwelijk
in de ongehinderde levendigheid uwer gebaren.
De prinses legt het halssnoer af, gij doet het af.
Het tinnen soldaatje strekt de armen naar het
danseresje, gij strekt ze uit. Gij doet den hoofddoek af van het kind met de gouden Karen. Met
nieuwsgierige handen opent gij het kistje dat
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de roos bevat. En den kleinen Hjalmar tilt gij
met de armen van Klaas Vaak de lijst binnen
van het schilderij, dat een levend landschap
wordt met een stroomende rivier. Op uw gezicht spiegelt zich de weerglans of van wat gij
vertelt: boven de geopende doos zijt ge gebogen en de kinderen zien aan uw verbazing dat
de doos jets kostbaars bevat. VOOr gij zegt dat
de kinderen de Sneeuwkoningin zagen, hebben
uw jongens haar verblindende verschijning al
in uw oogen gezien, die er naar kijken. En zelf
volgt ge met een lack in uw oogen den vlinder
die Duimelijntjes bootje trekt. En gij hebt de
vrijheid van uw stem, haar snelheden, vertragingen, haar fluisteringen, haar luidheid. Zonder uw boek leeft ge alles to inniger mee, niet
enkel het verhaal, maar ook dat wat men reactie
noemt, den weerklank bij de kleine luisteraars,
die u stuwt en leidt, die u feilloos zeker doet
voelen of gij bevattelijk genoeg zijt, waar ge
verduidelijkend moet zijn, waar ge een verklarend woord moet plaatsen, wat ge benadrukken moet, waar ge met een vraag, die ze
dadelijk en haastig beantwoorden, even terug
moet grijpen opdat ze den draad goed vast224

houden. De tekst van Andersen zelf is daarvoor
de nimmer falende handleiding. En voor uw
moeite wordt ge zoo beloond . . .
Ik vertel m'n jongens het sprookje: „Een

gouden schat," — van Peter, den zoon van den
tamboer, het jongetje met het roode haar. „Mijn
gouden schat, mijn rijkdom, mijn zonneschijn,"
jubelt de moeder. Want zij vindt het zoo „leuk",
dat de jongen rood haar heeft. Ik zit op het bed
van den kleinste, hij heeft roodbruin haar, en
omdat in dit vertelsel rood haar zoo bejubeld
wordt zie ik hem een beetje verlegen lachen.
Uit het Kleine RI* — 15
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Rood haar, rood haar, de jongen heeft rood
haar, spot echter de brandtrommel van den
tamboer. En de menschen in de stad praatten
zooals de brandtrommel praatte . . . „Roodkop" schelden de soldaten als het kereltje ten
oorlog trekt, om beroemd terug to komen, zegt
de vader, — zOnder armen en beenen, weeklaagt de moeder. Maar het kranige kereltje
heeft een groote voorbestemmig, hij keert uit
den strijd terug met heele armen en beenen, hij
wordt kunstenaar, een gouden schat was neergelegd in de ziel van het bespotte kind. Eens
zal hij een overwinningsroffel, een heele donderbui slaan op de oude brandtrommel van zijn
vader, de menschen juichen hem toe, de jonge
dames zeggen: „en dan is hij zoo mooi." En
ze komen hem zijn roode haarlokken vragen
voor haar herinneringsalbums, en ik eindig met
een rijmende bekentenis van de bebeukte trom:
rom-bOm, rombOm, 'k heb ongelijk gehad,
'k heb ongelijk gehad, rood haar beteekent :
gouden schat...
Als 't uit is zucht de kleinste op het bed voor
mij. Hij strekt de bloote hand en die met het
waschhandje naar mij uit.
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— Kom eens, vader.
Als ik bij hem ben voel ik het gloeien van zijn
wangen en den kus van zijn kleinen mond, die
mij moet beloonen ! Hij zegt zachtjes :
— Omdat het zoo mooi is.
En glijdt uit zijn bed.
— Waar ga jij naar toe ?
— Mag ik het even aan moeder gaan
zeggen, dat rood haar beteekent gouden
schat ?
Andersen heeft de boosheid gezien der
wereld, waarover de duivel zijn verminkenden spiegel aan stukken heeft doen vallen
tot scherven in ieders oog en hart — zoo
zijn ze nog maar beklagenswaardig, de hoogmoedigen met hun scepsis die de van satan afkomstige pret genieten alles to kunnen ontluisteren. Maar Andersen wil die scherven weer
uit de oogen halen, met de hartevolheid over de
eindelooze vreugden van het leven, die in
bloemen en kinderoogen, in de natuur, in de
genade der dingen, al is het maar een kinderjurk,
een beukentak of het vergenoegde glanzen van
een theeketel liggen geborgen. De sprookjes
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van Andersen komen alle uit tot deze wijsheid,
die hij ook neerschreef in de geschiedenis van
zijn leven en die men hem meer dan ooit helpt
meebidden: „Er bestaat een liefdevolle God,
die alles ten beste leidt . . ."

2.18

III
VLIEGEREN
(VADER SPEELT MEE)
Soms als ik in de kinderkamer kom merken
mijn drie jongens iets aan mijn houding. Zij
kijken mij eventjes oplettend aan, dan juichen
ze: vader komt meespelen.
— Echt?
Echt. 1k ben ezel of paard en krijg er drie
op mijn rug, onder den rit veranderen ze mij
in een kameel.
— Vader heeft eens op een êchten kameel
gezetent
De toon maakt uitdrukkelijk het onderscheid, ik ben niet eens een echte kameel. Als
ze zoo weinig in het spelletje gelooven, dan
kom ik maar weer overeind, en daar rollen ze
holderdebolder op den vloer onder hevige
protesten en geschreeuw: Née, nee, vader moet
niet ophouden. Ze verzekeren zelfs, dat het
gemeen is er zoo een eind aan to maken.
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— Maar ik ben immers geen echte kameel?
— Ja! Ja! Ja!
De kleinste rechtvaardigt de opmerking, die
ze gemaakt hebben:
— Maar toch niet een echte echte!
Ik zwicht voor de vleiende distinctie en sta
weer op vier gehoorzame pooten. Die echte
echte kameel is er maar bijgehaald, omdat
vader weet hoe die loopt. En daar is het om
begonnen. Een echte kameel zet zijn pooten
anders dan iedere andere viervoeter, het schip
der woestijn zet ze zoo, dat het heele geval
schommelt als een bark bij ruwe zee. Daar gaan
we en golven we, een na een verlies ik mijn
berijders. Maar ze zijn even hardnekkig en
vasthoudend als ze weinig zadelvast zijn, zij
komen terug, zij beklimmen mij weer, ze zijn
hardhandig en hardvoetig in de opwinding van
het spel. Ze zoeken hun houvast waar ze 't
vinden kunnen, aan mijn haren, aan mijn ooren,
aan mijn kleeren. Ze behandelen hun rijdier
met niet de minste zachtheid, integendeel, ze
geven het voelbare aansporingen tot grootet
snelheid.
De luierman is niet to houden in zijn loop230

rek. Hij doet de anderen na door telkens inzwikkende bewegingen te maken op zijn korte
beentjes. Hij hoort hun lawaai en in alien ernst
maakt hij hun kabaal mee, omdat dat zoo hoort:
heej-heej-heej -a-a! Boe-boe! En, begeesterd
en veelzeggend, wijst hij, op zijn teentjes
staande, twee armpjes gestrekt, twee miniatuurvingertjes vooruit, naar de ruiterij. Tot hij er
ineens, pal stil, verstomd, in ernst verzonken
naar staat te kijken met groote oogen.
Als ge eindelijk, hijgend en uitgeput, meent
van het spelletje of te zijn door te zeggen dat
de kameel moe is, dan vergist ge u, het wordt
van kwaad tot erger, tusschen de vier tafelpooten wordt ge in uw stal gebracht en daar
krijgt ge uit drie paar handen voeder. Ze houden
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u eerst leege handen voor, bezinnen zich, nemen
knikkers en blokken.
— Hier, dat is haver.
Of ik moet teekenen. 1k teeken in zekeren
zin speculatief, misschien wil het toeval, dat
het wat wordt, wat als paard wordt begonnen
kan als boom eindigen, maar de tweede van
mijn drietal, die weinig critisch is, zegt:
— Hoe kan vader dat toch zoo mooi?
De jongste verzekert:
— Vaders kunnen alles.
Pas op voor den oudste, die denkt daar
anders over:
— Ik vind niet, dat vader het zoo mooi kan.
Het vOOrbeeld, zeggen ze altijd in de opvoeding. Nu zal mijn bescheidenheid het voorbeeld zijn, dat ik wil geven.
— Nee, vader kan het niet zoo mooi.
— Niet zoo mooi als de menschen, he? zegt
mijn tweede, een beetje trekkerig, alsof hij
nadenkt.
Oppervlakkig beschouwd is dat weinig duidelijk: „niet zoo mooi als de menschen." Maar
de menschen zijn de anonymi, die de prentenboeken maken, waar alles even mooi in ge232

teekend staat. Voor mijn voorbeeldige bescheidenheid word ik intusschen beloond. Mijn
tweede zegt:
— Maar vader kan prachtig kleuren.
Of hij een plaatje geverfd krijgt in zijn
kleurenboek? Ja vader?
— Nee, vader verft in m0 kleurenboek!
— Nee, in het mijne!
— In 't mijne! 1
— In alle drie. En we kleuren allemaal
s amen.
Een grijze olifant. Een bruine beer, en wij
geven hem gele zolen. Een geel huis met een
rood dak, groene slagvensters, grijswitte duiven
met een rooden snavel, gele zonnebloemen en
bruin binnenin, een groene gieter. Helder en
glanzend is de drukinkt
der schelle kleuren van
de voorbeelden. De jongste maakt bezwaren, dat
ik uitsluitend zijn verf doos gebruik.
— Dan gaat mijn verf
op in alle boeken, en
um.................42
Stijn-ze en Guido-ze niet.
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Want ze leeren het taaleigen van de dorpsjongens, die spreken van „het Jan z'n zijn" en
„het Piet z'n zijn". Goed. Stipte eerlijkheid
betrachten tegenover de kinderen. Aileen probeeren langs den weg van het verzOek van hen
gedaan te krijgen wat als dwang hun opgelegd
hun onrechtvaardig zou voorkomen. Het is
een heele uitzoekerij, maar we zijn allemaal
wat verplicht tegenover het Handboek van den
volmaakten vader. 1k werk op het gemoed van
den jongste, maar hij blijft een beetje klaaglijk
mopperen over Stijn-ze en Guido-ze.
Laten we het goede voorbeeld geven. Vader
heeft zelf een verfdoos — overigens vraagt hij
voor zijn verjaardag van de jongens een mondorgel, dan hoeft hij niet meer 't Stijn-ze te
nemen — en gul haalt vader zijn verfdoos voor
den dag.
— Goed, jongens, dan verven we met
vader-ze.
Nu kleuren wij. Ik meng de verf, zet de
kleuren aan, en de jongens, duimelot en langelot
tot scherpe haken gekromd, houden het penseeltje en kleuren het dak, den olifantspoot en
den beer. De waterverf is maar mat, vergeleken
234

bij de helderheid van de gedrukte kleuren, en
bij de gaafheid en gladheid daarvan is wat wij
op de figuren strijken nogal wolkerig en gestreept. Daarom heeft de tweede de opmerking:
— Waarom kunnen de menschen het zoo
mooi en wij niet?
— Die voorbeelden zijn gedrukt.
— En dat is gemakkelijk genoeg, zegt mijn
oudste.
— Ja. En dat van ons is eigenlijk mooier,
dat kun je zien, dat dat waterverf is, en dat
wij dat gedaan hebben.
Ezel en kameel, teekenen en verven, er zijn
nog andere spelletjes, die vader leuk vindt. De
grappen in de Sint Nicolaas- en Kerstnummers
beschamen mij niet in het minst, ik vind ze
ook niet overdreven, als dat maniakale gezuig
op de gierigheid der Schotten, neen, ik wind
het treintje op en laat het loopen op de smalle,
glimmende, dunne rails. De oogen van de
jongens reizen mee. De mijne ook. We hebben
een tunnel, 't is onder dat tunneltje dat de trein
na zijn acht rondten blijft steken, nog een paar
centimeters optrekt, maar dan bedenkt, dat hij
het toch niet meer haalt. Opnieuw wind ik op.
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Opnieuw een rit. We luisteren naar het langzaam afnemend geruisch van veer en wieltjes.
Maar na vijf treinritten, nu is al veertig keen
het tunneltje gepasseerd, steekt mijn tweede
de handen in de zakken van zijn handbreedtelange kabouterbroek.
— Ik vind het niet zoo leuk.
— Ik wel, zegt de jongste, maar hij bedient seinpaal en lichtpaal.
— Ik niet, zegt mijn tweede.
En hij haalt snuivend den neus op. Niet uit
verachting. Niet omdat hij verkouden is. Maar
omdat hij verzuimt hem op tijd schoon te
maken.
— Foei! Je zakdoek!
Hup, daar komt de zakdoek en met den
zakdoek mee komen touwtjes, spijkers, een
knikker, een scherf, een dennenappel, een leeg
garenklosje, de dop van een reukfleschje, een
knoop, een schroefdeksel, het vliegt allemaal
over den vloer, en de broekzak zonder zijn inventaris hangt met de voering naar buiten.
Er zijn honderd spelletjes te spelen. Bij den
zandberg in het bosch maken ze holen, ze
noemen die kasteelen, ze maken die zoo groot
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dat ze erin kunnen zitten, steenen, dennenappels
en boombladeren zijn de meubels, en voor het
huis leggen ze tuinen aan. Soms bloeien daar
ineens violen, duizendschoon en anjelieren,
ieder bloempje steekt met zijn stengel in het
zand, en als ge vraagt, hoe ze aan die bloemen
komen, zwijgen ze ineens alle drie en kijken
verlegen, eerst naar elkaar, dan, alien to zamen,
naar vader. Ze zijn zich bewust van een overtreding, waarvan ge later het verpletterende
bewijs vindt in de leeggehaalde en vernielde
bloembedjes van den tuin, en de bestraffende
vermaning wordt beantwoord met de verontschuldigende vraag:
— Maar vindt vader den bloementuin bij
ons kasteel tOch niet mooi?
Honderd spelletjes, den heelen zomer door.
Voor de spelletjes buiten moet ge overigens
nauwkeurig den tijd weten waarin ieder spel
beoefend wordt: hoepelen — „reepen" zeggen
ze hier — tollen, knikkeren. Voor 't vliegeroplaten wijst het zich vanzelf uit, dat is sinds
menschenheugenis als het koren is gemaaid en
de stoppels zijn nog niet geploegd. Dan waait
het ook, en van een boodschap in den winkel
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komen de kinderen thuis met vliegertjes. Kijk
eens, vader! Reclamevliegertj es, een rietje recht,
een rietje dwars in een dun papiertje gestoken
met een lachend maangezicht erop, en een draadje
tot toom. De kinderen hebben in die vliegertjes, zoo keurig gemaakt door „de menschen",
alle vertrouwen. Ervaring hebben ze niet op
dit gebied, de Brie kleine mannen, maar die
vliegertjes zijn door de menschen, die alles
weten en kunnen, gemaakt om in de lucht to
worden opgelaten, de kinderen hebben nu alleen nog maar een draad noodig, en dan gait het.
— En gaan ze dan heelemaal in de wolken?
Neen, dan hadden wij natuurlijk andere
vliegers, wij vroeger. Maar de jongens staan
zoo vol verwachting met die vliegertjes to
bedelen, of vader m.eegaat?
— Ja vader?
Ze hollen mij vooruit. Ze keeren weer terug.
leder heeft zijn vliegertje. Zoo zijn we op den
veldweg. De jongens hebben het over hooge
dingen, over „heelemaal in de lucht" en „de
wolken". Het waait, een stevige wind uit het
zuidwesten. Daarom hijgen de kinderen op
hun drafje en hun neuzen zijn nat. Den kleinste
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rukt de wind zijn vliegertje op zij, daar gaat
het dubbeltoe gevouwen, weer recht en weer
vlak, het slaat en het klappert, en, rits, een
scheur. De jongen heeft een lange, erbarmelijke klacht :
— Vader, vader, kijk eens ! Kan vader dat
weer maken?
Wij zullen het probeeren met een strookje
plakpapier. Maar je moet, als je tegen wind
in loopt, je vliegertjes plat voor je buikje houden, kijk zoo.
Ze doen het alle drie, maar Guido het pronkjuweel heeft al loopend en pratend zoo'n last
van den wind, die hem den adem afsnijdt, die
hem vol in den mond ploft, hij draait, met zijn
vliegertje voor den buik, den rug naar den
wind toe, en op hetzelfde oogenblik heeft de
plagende wind zijn vlieger te pakken. Ho ! daar
gaat hij, lichter dan een stuk waschgoed dat
van de lijn wordt gerukt. Het noodlot heeft
hier een jongen eikeboom geplaatst. Het vliegertje als een in de vlucht vallende en zich weer
oprukkende ekster, valt er in, hangt tegen de
punten van de takken te trillen, te ratelen, te
klepperen, schuift wat opzij, hup, daar komt
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het los, zweeft door de ijle kruin, maar net als
het aan den anderen kant bevrijd zal zijn grijpt
een boosaardig takje den dunnen draad, en
daar, als de wieken van een kleppermolentje,
draait en wentelt het razend rond, tot het even
rechtstandig komt, met een krak in tweeen
breekt, een flard verliest, nog een flard, en
eindelijk, als gedoofd vuurwerk, aan zijn
draadje nog wat been en weer wiegt. We
hebben met alle belangstelling staan kijken,
maar mijn tweede overziet plotseling den vollen
omvang van de ramp en brengt zijn geschreeuw
en zijn tranen met dien omvang in overeenstemming. Vliegeren is, net als rugby, een ruwe
sport, er hoort geschreeuw en gekrijsch bij,
als jongens gingen we als razenden tegen elkaar
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te keer wanneer het niet lukte, het is een van
de verrukkingen van het vliegeren. En dus,
met mijn ervaring, ga ik beheerscht en kalm
mijn gang met het eene overgebleven gave
vliegertje. En zie, er breekt een zonnestraaltje
door het leed, als boven het wijde veld dat
vliegertje waarlijk de hoogte ingaat. En mijn
oudste juicht en juicht. Maar dat gejuich herinnert den bewonderend toekijkenden tweede
weer al te zeer aan wat hijzelf, doordat zijn
vliegertje verongelukt is, moet missen en die
nieuw aankomende vlaag van verdriet vindt
maar op een wijze uitdrukking: tranen, tranen
en gekrijsch. De kleinste voegt er zijn kwaad
en driftig geschreeuw aan toe, zijn vliegertje
wil niet.
— Vader kOm dan eens, kOm dan eens I
Kalm blijven, bij de twee schreeuwers, vliegeren is vliegeren. Op weg naar den kleinste
word ik teruggeroepen door den grootste,
zijn vliegertje zwaait eerst naar links, dan zwenkt
het naar rechts, dan weer naar links, dat zijn
maar aanloopen voor wat het kwaadaardig van
plan is, kijk, haepla, de halve cirkel wordt ineens tot een heelen rondgetrokken, nu schiet,
Uit het Kleine Rijk -- 16
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als een valk op zijn prooi, het kleine ding omlaag en 't staat op zijn kop tusschen de stoppels. Ziezoo. Schreeuwen, raad ik mijn oudste
aan, maar nu ik hemzelf er toe uitnoodig is hij
zoo verbaasd, dat hij het vergeet. Het geval
is op zichzelf niet erg. Wij verzwaren den staart
een beetje, een bosje uitgerukte stoppels eraan,
en daar gaat het alweer, het vliegertje klimt nu
rustig omhoog en in zijn slappen boog zweeft
de draad mee. En nu den kleinste zijn vliegertje
nog. Ik ren er naartoe, ik plak de scheuren
— naast de eerste is een tweede gekomen — en
dan heb ik de voldoening dat het vliegertje
waarlijk de lucht ingaat. Blijdschap bij den
kleinste, maar het verdriet van den tweede
neemt toe in grootte en in luidruchtigheid, nu
hij de eenige misdeelde is, de velden weergalmen van hem. Maar ik heb druk werk om
met roepen den kleinste terug to houden, die,
aldoor het vliegertje dat in de lucht staat vasthoudend, niet uit de buurt van zijn oudsten
broer wil blijven.
— Pas nou op! Blijf ginds! Anders warren
jullie vliegertjes in elkaar.
De ramp is onvermijdelijk. Als ik mij met
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den tweede bemoei, om hem to kalmeeren,
komt de kleinste alleen maar dichterbij :
— Wat zegt vader?
Nog bezig met den tweede hoor ik ineens
een tweevoudig gekrijsch, de elkaar genaderde
broers hebben de vliegertjes niet uit elkaar gehouden, als razend kringen en wentelen ze in
voortdurend kortere rondten om elkaar heen,
dan, aan de gebroken toomen, draaien ze ieder
om hun eigen middelpunt en eindelijk dwarrelt
alles in een verward kluwen aan flarden omlaag. Ziezoo, dat is afgeloopen. En over het
wijde veld, hier een en ginds twee bij elkaar,
staan de kinderen, niets kan zoo wijd open
zijn als die monden, en van niets kunnen de
oogstgeleegde landen zoo weergalmen als van
die felle kelen. En langzaam, de hoof den met
de vervaarlijk wijdopen monden achterover
in dien ontzaglijken, languitgehaalden drieklank, gaan ze den akker af, op weg naar moeder, die thuis glimlacht over haar naaiwerk,
omdat de kindertjes zoo leuk met vader aan
't vliegeren zijn.
Het is allemaal mijn fout. Ik verzuim al to
veel de lectuur van het Handboek van den vol243

maakten vader. Ik roep de jongens terug.
Ze draaien om. Krijschend komen ze naar
mij toe. Krijschend staan ze voor mij. Ik hoor
het even aan. Maar we hebben met zijn vieren
eens een afspraak gemaakt, als we dan zeggen: „afgeloopen uit", waaraan ik toevoeg:
„ik wacht een halve seconde", dan is het stil.
Na aldus geduldig even te hebben toegehoord,
zeg ik:
— Afgeloopen uit!
— Een halve seconde . . .
Het is doodstil. Ze hebben gewedijverd om
de flinkste te zijn in het zich loyaal houden
aan de afspraak. De monden zijn dicht, alleen
de kleinste heeft nog even moeite met het
wegslikken van een paar te haastig gesmoorde
snikken. Achter ons hooren we het papieren
geritsel in de nog even opwaaiende restanten
van de leuke vliegertjes, waarmee de een of
andere onverlaat van een vruchtensapfabrikant
nog reclame denkt te maken. Ik kijk naar dat
geritsel om. En als ik me weer omkeer, zie ik,
dat de jongens, alle drie naar een kant overhangend, langs mij been met mij meekeken.
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Vastbesloten om op die vliegerij revanche te
nemen zeg ik :
— Ik zal jullie een ding zeggen...
De oudste gaat een paar stappen terug uit
de rij en heftig gebarend begint hij een betoog:
— Ik weet al lang, wat vader gaat zeggen.
Vader gaat zeggen: Nou zal ik jullie een ding
zeggen: nou is het afgeloopen met vliegeren!
— Nee, mijn kleine brutale man, wij gaan
weer vliegeren. Maar die vliegertjes van vandaag zijn vodden. Wij gaan weer vliegeren, met
andere vliegers.
En nadien, op een veld van ruigte, zitten ze
in het hoog halmgras ieder om zijn klosje weer
moeders garen op te winden, dat kan moeder
weer gebruiken voor knoopen aan de broeken en gescheurde bloesjes. En ze luisteren
naar mijn verhaal, hoe wij vroeger vliegers
maakten, wij jongens. Geer' rietjes, maar latjes.
Die sneden we zelf van een lat bij den timmerman, of thuis van een kist. Van die latjes
maakten wij een kruis en waar ze op elkaar
kwamen kerfden we met een mes een keep.
— Mocht vader dan we een mes hebben?
vraagt de oudste.
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De jongste redt mij emit. Hij geeft zich geen
rekenschap van leeftijden, vaders zijn vaststaande dingen.
— Vaders mogen alles, zegt hij.
De anderen letten niet op het onlogische.
Ze zijn te zeer nieuwsgierig om te hooren hoe
je een behoorlijken vlieger maakt.
— Dan sloegen wij die latjes vast met een
paar spijkertjes uit een sigarenkistje, een in
't midden, vier in de hoeken, en nog een touwtje er kruiselings om heen gebonden. Dan
maakten wij insnijdingen in de vier uiteinden
van het kruis, en dan sneed vader zich in zijn
vingers.
— Echt?
Echt. En dan spanden we een touw langs
die uiteinden, dat maak je van onder vast, en
daar, onderaan boor je een gaatje in het hout
voor den staart. En om dat touw plak je dan
een licht, maar stevig stuk papier. In het
langste latje moeten ook nog een paar insnijdingen zijn voor den toom, en precies bij die
insnijdingen maak je in 't papier met een paknaald een paar gaatjes. Daar doorheen knoop
je den toom aan het rechtstandige latje vast, en
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als je den toom eraan hebt leg je er een lus in,
waarbij je probeert of je vlieger mooi in evenwicht is.
— Wat is evenwicht?
— Dat hij niet aan een kant gaat overhangen.
— En als hij niet in evenwicht is?
Dan staat hij in de lucht niet rustig, dan
schudt hij been en weer. Of je krijgt hem heelemadl niet omhoog. Is de vlieger goed in evenwicht, dan een staart eraan, zeven keen zoo
lang als de middenlengte van den vlieger, en
aan Bien staart een tuimeltak.
— Tuimelt hij dan?
— Nee, dan tuimelt hij niet. Daar is hij voor.
En dan een heel lang touw.
— Duizend meter?
— Duizend meter.
— Gaat de vlieger dan in de wolken?
— Tot bOven de wolken.
— Heelemaal in de lucht?
— Heelemaal in de lucht.
— Echt?
— Echt.
En langs dat touw stuur je dan briefjes naar
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boven, een papiertje, daar
doe je dan eerst een
scheurtje in, dan doe je
het om het vliegertouw
en dan plak je het heel.
— Met stijfsel?
— Met spuug.
— Echt?
— Echt. En die papiertjes gaan dan langs
het touw omhoog, dat zijn dan telegrammen.
— Waarom zijn dat telegrammen?
— Omdat het draadberichten zijn.
— Wat zijn draadberichten?
— Dat zijn berichten die langs een draad
gaan, net als deze papiertjes.
Den volgenden dag in denzelfden wind uit
het zuidwesten komen wij voorbij den jongen
eikeboom, waar die vliegerflard met het eindje
draad nog steeds in hangt te waaieren en te
wapperen. Geen nood, wij hebben drie stevige
vliegers, een rooden, een blauwen, een groenen,
met toom en staart en tuimeltak en drie keer
„duizend meter" touw. En al de ervaringen
van den vorigen dag staan ons ten dienste. Na
ge-ren en gedraaf, en gesukkel om de staarten
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zwaar genoeg te krijgen en ze niet te zwaar te
maken, staan er drie vliegers opgelaten en
stijgen „duizend meter", tot aan de wolken.
Ze hangen voorover voor de donkere wolken,
ze zijn maar klein, dat komt omdat ze 266 hoog
staan, ze hebben kleine wiegelende rukjes alsof
ze neen schudden, het kruis zie je donker onder
het krachtig er tegen gedrukte papier. Zoo
hebben ze ingezogen flanken, het is alsof ze,
in hun felheid, van inspanning mager worden
tot op hun ribben, en de staarten wiegen in
korte, slingerende kronkelingen mee. En dan
moet ge voelen, hoe ze „trekken", ge hebt
twee handen noodig om ze stevig vast te
houden en dan moet je nog achterover hangen.
Over de verre afstanden heen, die ons scheiden,
schreeuwen we naar elkaar in den wind. Het
waait zoo lekker en zoo ruim, alle gras ter
wereld buigt. En er gaan telegrammen naar
boven, met de groeten, vlieger, en met de vraag,
hoe het daarboven bij jou gaat, en dat je niet
zoo moet schudden en niet zoo erg moet
trekken, maar ook niet te weinig. De telegrammen schuifelen langs den draad, eerst met
een vaartje, dan houden ze in, dan krijgen ze
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opnieuw weer vaart, glijden vooruit tot waar
het touw in een wijden bong als een zak neerhangt, daar raast het papiertje langzamer, maar
't wentelt en draait als een molentje, het kruipt
omhoog, glijdt opwaarts met sprongen voor
het dreigend donker van een bui, een wolk.
Soms zie je het niet, dan zie je het ineens weer
wel, en daar, nu ziet ook de vlieger het komen,
hij begint er opgewonden nog meer van op
en neer to schudden, dat doet hij van pure
nieuwsgierigheid. We zullen nog een telegram
sturen met een boodschap, dat hij nog wat
hooger moet gaan, en met de vraag, of hij soms
regendroppels voelt daar heelemaal in die
zwarte wolk, en of hij daartegen kan, maar dat
vragen we alleen maar, omdat we zeker weten,
dat ze er alle drie tegen kunnen, die stevige
bazen.
De kleine jongens, onafgebroken alsof zij in
extase zijn houden zij het gezicht geheven, hun
handen trillen met kleine schokken. Ze kijken,
de jongens. Ze zijn daarboven bij de wolken,
ze zweven voor dat wonderbaarlijk aangezicht
van den op den wind liggenden vlieger. Ze zijn
een en al verrukking. Ze hebben het over „den2 50

duizend meter" en over „een miljoen" en of de
vlieger dan bij de sterren komt als wij hier
blijven tot vannacht?
En daar komt moeder en tilt het wiegekind,
en het manneke heft zijn kopje omhoog naar
het drievoudig wonder, dat in den hemel steekt.
En in 't hooge halmgras zitten moeder en hij,
er gaan telegrammen naar de vliegers over
hun komst en of de vliegers Peterke zien? Er
is niet veel anders van hem to zien, dan zijn
haar, dat waait, net als het gras, en dan het
blauw van zijn mouwtje en een halmfijn en
halmblond vingertje aan den gestrekten arm.
— Boel Boe! Boe!
Dat is de helft van zijn taalschat, daar drukt
hij verwondering, bewondering, verbazing en
verrukking mee uit. De andere helft van zijn
taalschat is: dit-dit! Daar drukt hij hetzelfde
mee uit. Hij wijst met het vingertje beurtelings
elk der vliegers aan:
— Dit-Dit-Ditl
En het gras in den wind stroomt, strOOmt,
en de ratelende herfstblaren aan de eiken
strOcimen.
— Boe-Boe! Boe...
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Het kind is opgenomen in het gras. Hij is
zoo opgenomen in den wind, in de ruimte. Hij
heeft zoo lang naar die heen-en-weer schuddende beweging van die vliegers gekeken, dat
hij antwoord geeft door met korte rukjes ook
nee to schudden met zijn hoofdje. 0, wat is
zijn haar blond. Blond als het blonde rijpe
halmgras. Licht als het licht. Zacht als het
vloeien van den wind zelf, die erin speelt.
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TV
DE WI JDE WERELD IN
Angst is er in huis als in de trage schemering
na een zonnigen Zondag de oudste, die met
zijn fietsje uit is, wegblijft. Zijn stapeltje
boterhammen en zijn beker melk staan daar
onaangeroerd naast de geledigde bekers der
anderen en naast hun leege, bekruimde bordjes.
Een zorg komt nooit alleen: van een bronchitis hersteld mocht de oudste voor het eerst
weer buiten. Omdat het warm was wend hij
licht gekleed, nu koelt de avond of en het wordt
kil. Zijn moeder loopt met zijn jasje rond, ze
houdt het open gespreid dat hij z.66 in de
mouwen kan schieten, ze reikt met dat jasje
naar den jongen toe, waar hij verloren zit, dat
hij het zal aandoen over zijn dunne bloes en
het tenminste alvast een beetje warm zal hebben, totdat hij gevonden zal zijn.
1k doorkruis het heele dorp, bel aan bij alle
huizen waar schoolvriendjes wonen, fiets langs
alle plaatsen waar ik hoot dat hij gezien is,
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en gezien is hij zoowel in het eene uiteinde van
het dorp als in het andere.
— Zoo'n jongetje met blond haar, een wit
bloesje, een blauw broekje en met een groen
fietsje? Ja, dat is hier langs gekomen!
Er zijn hier en daar in de bosschen zandbergen waar gewoonlijk veel kinderen spelen.
Ook daar fiets ik heen. Er zijn niet veel kinderen meer, alleen nog wat grootere. Als ik
van „een jongetje met een wit bloesje" spreek
blij ken ze hem to kennen, ze zeggen zijn naam,
in een dorp kennen kinderen elkander gauw.
Ja, hij is daar geweest. Maar dat is al een paar
uur geleden. Hij is weggefietst, ze zijn het
onder elkaar niet eens over de richting, maar
een meisje is heel stellig in haar bewering:
— Ginds, dien kant uit.
En een arm wijst. Goed. 1k ga dien kant
uit. Ik vind hem niet. Als ge navraagt doet ge
dat kalm. Ge laat u toch niet overstuur maken
doordat uw jongetje wat Langer wegblijft dan
gewoonlijk, welnee. Maar ge wilt hem binnen
hebben, hij moet thuis zijn, zijn boterham
wacht, hij moet gaan slapen. Bovendien, het
wordt koud, hij is wat Licht gekleed en pas ziek
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geweest. Het bloesje, het broekje, het haar,
het fietsje, hoe dikwijls noem ik die op, met
hun kleur erbij, aan menschen die hem gezien
kunnen hebben!
Blond haar, een wit bloesje, een blauw
broekje, een grijsgroen fietsje, iederen keer, in
zijn afwezigheid, verschijnt hij even in die opsomming. Bij een kruispunt van wegen verlies
ik toch weer zijn spoor.
Maar nu ben ik ver van huis. En ik heb
weer een tijd noodig om terug te fietsen. In
dien tusschentijd kan hij tien keer thuis zijn.
Het is misschien grappig, dat men zich zoo
gauw ongerust maakt. Het is niet te zeggen,
hoe avondvredig het is over de bosschen en
over de hei. Ik probeer opgewekt te zijn in
het vooruitzicht aanstonds thuis den jongen
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aan zijn boterham te zien, met zijn blonde haar
en in zijn witte bloesje 1
De bosschen zijn roerloos, alsof ze luisteren.
Als het kind nu eens nog niet thuis is? De bosschen luisteren, ze kunnen zijn geheim bewaren,
hij kan daar ergens liggen, ge leest weleens :
kind in een zandkuil bedolven. Door zulk een
avondvrede in de dorpen kan juist zoo'n kreet
van een verongelukt kind klinken. Ik heb dat
dikwijls ondervonden, dan komen de menschen
aan hun deuren staan: hebt ge 't gehoord, van
dat jongetje van die en die?
Maar natuurlijk, dat zijn schrikbeelden, die
zich zoomaar aan u opdringen, dat is allemaal
maar redeloos. De jongen is thuis. Ge wilt
rustig glimlachen tegen dat warme, rozige gevoel in uw hoofd en tegen die droogte van uw
mond in. En als ge het wenkende pannendak
van uw huis ziet! Dat dak heeft ze in den avond
allemaal onder zich, zijn moeder staat bij het
hek, die wacht mij op, om mij, terwijl ik aankom in de verte, gerust te stellen. Bijna fluit
ik, alsof een groote blijdschap mij ineens uit
een kleine, al te opgedreven en beschamende
zorg haalt.
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Maar niets wordt mij in de verte toegeroepen. Geen teeken wordt gegeven. Als ik
dichterbij kom doe ik de overbodige vraag:
— Is hij nog niet thuis?
— Nee . . .
't Lag in de vraag zelf : nog niet thuis. Als
ik even binnen ben om to overleggen valt het
mij op, hoe donker het al is. De lampen moeten
aan. De beker en het stapeltje boterhammen
staan daar nog, het wordt daarachter wel angstwekkend donker, maar ruim ze nog niet op,
dadelijk zal hij daar zitten, dan zal God gezegend zijn, wat zal hij eten, de kleine man!
Maar als het avonddonker hem al niet naar
huis brengt, waarom drijft de honger hem dan
niet hierheen? Hij kan niet zoo ver weg zijn.
Hij moet in de buurt zijn. Als hij niet komt
wordt hij tegengehouden door iets, door een
ongeluk. Ge leest het dikwijls : onder het zand
bedolven. Er zijn ook vele vennen in de omgeving. Toch stellen wij elkaar gerust, wij
moeten niet dadelijk aan een ongeluk denken.
Als er een ongeluk was gebeurd, dan hadden
we het al lang geweten, dan hadden ze ons
gewaarschuwd, dan hadden ze hem thuis geUit het Kleine RiJk --17
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bracht. Ja, maar nu hoor ik
ook van de Dommel, de omgeving van een ouden watermolen, dat hij daar weleens speelt. Maar daar wonen
menschen, dan zouden we het
toch weten! En van een put
hoor ik, met een lagen ringmuur, en dat hij eens, met het meisje wandelend, daar naartoe was geloopen en op dien
muur was geklommen. Die put ligt bij een
huis, daar wonen menschen, dan zouden we
het wetent
Ik ga nog even naar den allerkleinste. Rustig
slaapt hij, in zijn kinderbedje. Ik ben even op
de slaapkamer van de grooten. Daar liggen de
twee anderen, al even rustig, maar ze slapen
niet. Ze liggen op hun rug, de armen gekruist voor de Borst, de rechter bovenarm
geheven, met lintjes vast bungelt aan den pols
het teruggeschoven waschhandje, en de duim
steekt waar hij hoort: in den mond. Nieuwsgierig, maar kalm, vragen zij :
— Is Stijntje nog niet thuis?
— Nee, maar die komt dadelijk.
258

Mijn tweede neemt even zijn duim uit den
mond :
— Weet je wat ik denk?
— Wat denk je?
— Dat hij onder een auto is gekomen en
heelemaal dood is gereden.
Hup, de duim zit weer in den mond en de
tot een haakje gekromde wijsvinger wrijft
over de zachte gladheid van den neus.
Kindermond, wijsheid verkondt! Onzin die
spreekwoordenwijsheid 1 Mijn tweede, met zijn
duim, schijnt er zich niet zooveel van aan te
trekken als zijn broer „heelemaal dood" zou zijn
gereden. Anders, als er een zijn vingertje „erg"
klemt of een „heel groot" gat in zijn hoofd
valt staan de anderen met niet te stelpen tranen
en niet tot bedaren te brengen geschreeuw erbij.
En nu neemt de tweede de veronderstelling
van een ongeluk zoo kalm op. Of hij het dan
niet erg zou vinden, als er met zijn broer nu
eens een ongeluk zou zijn gebeurd? Ik vraag
hem dat. Zonder zijn duim uit den mond te
nemen zegt hij kalm:
— Ja.
Als ik hem even blijf aankijken doet hij iets
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wat ge niet anders kunt noemen dan „terugkijken", met een paar groot-open oogen. Maar
dat eene bed daar, dat is leeg, daar ligt nog
onaangeraakt de sprei op. Als ge er die eens
afnaamt? 't Is alsof ge met die zorgen voor
zijn terugkomst, die terugkomst vanzelfsprekend maakt.
Nu zal ik toch naar de politie gaan! Een
zonderlingen indruk maakt dat woord „politie",
waar het valt in 't bezorgde gesprek, alsof ge
daardoor de mogelijkheid van een ongeluk
meet kansen geeft en zelf in de richting van
een ongeluk gaat.
Bij de politie, den braven agent van het dorp,
doe ik mijn mededeeling kalm. Nu ja, de jongen
blijft wat lang weg, ge kunt nooit weten. De
agent neemt het eenvoudig en zakelijk op, met
vakkalmte, hij zegt: We zullen hem terug zien
te vinden. Voor den zooveelsten keen volgt het
signalement: blond haar, een wit bloesje, een
blauw broekje, halve kousen, een grijsgroen
kinderfietsje. En de agent, aan de telefoon om
aan de verschillende politieposten in de omgeving de boodschap door te geven, herhaalt
telkens dat signalement, dat ik mijzelf al zoo
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dikwijls heb hooren zeggen. Zeker, dat klinkt
zakelijk, maar die verkleinwoorden ontnemen
in dien mond iets aan de nuchterheid, de opeenvolging in de opsomming roept ook bier tusschen die telefoon en mij dat beeld op van dien
kleinen man, die, op zijn geheimzinnigen en
onnaspeurbaren fietstocht, het politie-apparaat
in werking zet. Rustig praat de politieman over
hem met andere politiemannen aan gene zijde
van den draad, de agent tikt met het potlood,
dat hij onderstboven houdt, op het tafelblad.
Af en toe, de telefoon aan het oor, kijkt hij op
in de lamp, langzaam hoor ik zijn stem:
— . . . een blauw broekje, een grijsgroen
kinderfietsje . . .
De politieman staat nadien overeind. Sjorrend
aan zijn koppelriem blijft hij opgewekt:
— We zullen hem terug zien te vinden, we
hebben wel meer wegloopertjes weer naar
moeder gebracht.
Ja, natuurlijk. Het heeft niet zooveel te beteekenen, maar voor alle zekerheid, nietwaar?
Op straat, wat zijn er een menschen op de
been! Dat valt op, omdat het anders zoo uitgestorven stil kan zijn in den dorpschen Zon261

dagavond. Er staan ook menschen aan hun
deuren, ze praten er zeker over, „net als bij
ongelukken", denk ik, en zonder verdere inleiding vragen ze mij :
— Hebt ge hem nog niet?
Ik zie op straat menschen uit de nabije en
verdere buurt. Een auto houdt Tangs mij stil,
uit het neergelaten portierraam buigt een
vriendelijke buurman: hij heeft al bijna net
zoo lang gezocht als ik. Fietsers stappen af,
roepen mij toe, vragen. Ook zij zijn aan 't
zoeken. Een kringetje jonge meisjes heeft den
heelen omtrek doorzocht. Mannen zijn de
bosschen in en de hei op. Het halve dorp zoekt.
Ik kan nauwelijks zeggen, met wat een warmte
ik ineens voor al die menschen ben vervuld.
Dat hebt ge op een dorp, denk ik. En ik denk
erbij : dat hebt ge op een Brabantsch dorp. Maar
dat is te chauvinistisch gedacht. Als in Amsterdam in een buurt een jongetje zoek is, zoekt
een heele wijk. Hebben niet heele te hoop geloopen straten, en het opvallendst altijd in de
spontane volksbuurten, hun saamhoorigheid als
een kind verongelukt of wordt bedreigd? Wanneer een kind wordt vermist geeft dat een weer262

klank in heel een land. Ik herinner mij krantenberichten over zulke opwindingen, er zijn gevallen van een enkel vermist kind, waarover,
alle of stomping ten spijt, beroering was in half
Europa. Als er een kind ontvoerd wordt in een
Zuidfransche stad slaat er een tilling door de
wereld, die dit niet verdragen kan en dagen
van spanning doorleeft, of het kind niet wordt
teruggevonden, en in ieder huffs staren vader en
moeder naar de foto in het nieuwsblad en zien
er het engelenportret in der hunnen, die nu
spelen of blozend slapen. Bij een ongeluk loopen de menschen te hoop, zij vinden het erg,
aan hun medegevoel behoeft ge niet te twijfelen.
Niettemin is er de sensatie van het geval, het
is een opgezweepte en hunkerende nieuwsgierigheid waarin men elkaar verdringt om den
gewonde of verongelukte te zien. Zelfs het
medegevoel met de getroffenen is niet zonder
een soort behaaglijkheid, in de verte verwant
aan leedvermaak, en de tranen, zoo men die
met de getroffenen schreit, geven nog een
streelend gevoel. Maar het is alsof het allemaal
rauwer en eerlijker is als het gaat om een kind,
dan hebben de moeders allemaal hetzelfde in
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de oogen om dat eene kind, het instinct van
bezit en behoud, en anders niet, en het is dat
instinct wat nu ook alien in die saamhoorigheid
met u opjaagt om te zoeken en te vinden.
Als ik weer thuis ben geweest en ik heb, tevoren al zeker van het ontkennend antwoord,
mijn vraag weer gedaan, is het buiten ineens
veel donkerder. Dat komt, omdat ik in het
lamplicht binnen ben geweest, maar deze overweging maakt het niet ongedaan, dat het
wezenlijk angstwekkend laat wordt. De sterren
zijn opgegaan. Ja, als ze hem nu maar gauw
vonden, als de politie hem nu maar gauw
vond.
Menschen gaan met mij mee, wij zoeken opnieuw. Wij praten. Er wordt zoo gezocht, het
kind moet worden gevonden. Natuurlijk. Het is
niet mannelijk angst te hebben, nog minder
is het mannelijk angst te laten zien. Als we
hem aanstonds vinden dan wordt achteraf die
angst, noodeloos en overdreven, maar kleinmoedig en een belachelijk verschijnsel van onbeheerschtheid. Wij zijn, wij zoekende mannen,
ervaren genoeg, wij zijn niet zoo gauw uit het
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veld te slaan. Ik ben kalm, praat kalm. Ik heb
oogenschijnlijk het vanzelfsprekende vertrouwen, dat de jongen natuurlijk terecht komt.
Maar voor mijzelf behoef ik niet te ontkennen,
dat ik inwendig bij vlagen verga van angst, en
dat ik de ontmoediging nabij ben als we weer
tevergeefs hebben gezocht . . .
Thuis praten wij met alle zorg erover, hoe
koud het kind het zal hebben in zijn dunne
kleeren, en wij zoeken er een soort troost in,
dit het ergste te kunnen vinden, omdat het
't allerergste, waar we natuurlijk toch aan denken, uitsluit. De klok gaat onbarmhartig vooruit, als we er ons goed rekenschap van geven
hoe laat het precies is, zien wij elkaar doodsbleek worden. Met sprongen gaan de gedachten,
niets is martelender dan de herinnering aan
allerlei krantenberichten : kind verdronken, kind
door een auto gegrepen en gedood, doodelijk ongeluk in een kinderspeeltuin. Met vier,
vijf regels staat het vermeld, maar die ouders
hebben ook die urea doorleefd, die wij nu
doorleven, van vrees, van hoop, van dien dwang
om zich, ter bemoediging van elkaar, kalmte
op te leggen en het „dwaas" te vinden het
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werkelijkheid zich niet langer verborg. Wij
;preken het niet uit. Wij blijven allerlei gerust;tellende veronderstellingen maken, wij zijn er
vindingrijk in, te vindingrijk wellicht, en we
boen het zoo driik, maar daar letten we bij
.1kaar niet op. Door al die geruststellende ver)nderstellingen spookt echter de gedachte: we
.74ien hem wie weet hoe verminkt of niet meer
evend terug. Als we 't gevoel hebben elkaar
)p, die gedachte te betrappen, haasten we ons
geruststellende veronderstellingen te
naken .. .

Wat wordt, in dien kommer en in die zorg,
oo'n kind lief. Liever dan ooit. Ge denkt aan
zijn geboorte, hoe klein hij was, aan zijn eerste
;chreden, aan zijn spel, aan zijn stem, hoe hij
net zijn kreupel beentje in den doorwaaiden
lerfsttuin naar „vogeltjes" zocht, ik zie hem
(5.(5 duidelijk voor mij, hoe hij in de Krabbe)osschen die trap opkwam en struikelde over
zijn haast omdat hij de treden niet zag door
lie groote, groote tranen. Zijn boterhammen
;taan daar nog, die geven in hun wachten ver:rouwen. Ruim ze niet op, het is alsof dat een
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opgeven van het vertrouwen zou zijn. Ja,
maar het volgend
oogenblik ziet ge er
zoo'n martelend teeken in. Hoor eens, als hij
thuiskomt moet hij meteen warm onder de
dekens, maak melk voor hem goed heet, en
geef hem een kruik. Kijk, dat is alles al gebeurd, en meteen hebben we daar samen weer
een verblijdend houvast aan. In heel den
wijden omtrek wordt naar hem gezocht, dat
de politie hem niet zou vinden is uitgesloten.
Buiten. Hoe wreed is zoo'n onweerhoudbaar
nachtelijk donker, en hoe wreed is die van
kwartier tot kwartier toenemende nachtelijke
kilte, het wordt geducht koud. Wreed is heel

die onaandoenlijkheid boven de bosschen, dat
machteloos makende duister, dat hem verbergt.
Wij fietsen of en aan. Daarheen, daarheen,
en daarheen. Telkens terug, en telkens opnieuw
weg. De zoekende meisjes zijn weergekeerd,
ze zijn vermoeid en ontmoedigd. Wij zoeken
en zoeken, er is in die streek van velden, bosschen, vennen en landwegen geen stelsel_te
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brengen in het zoeken. Tien, twintig keer volgen
we het spoor zoover we dat uit navragen kunnen volgen, waar we 't spoor kwijt taken zoeken
we in een wijden kring de omgeving van sloten
en bermen af. En telkens opnieuw naar huis,
waar hij nog altijd niet is, en waar nog geen
bericht over hem is. Wij zijn het erover eens,
als hij te vinden is kan alleen de politie hem
vinden, die heeft ervaring, die heeft ook systeem
— het is voor de politie vleiend, zoo'n vertrouwen als we allemaal in haar hebben.
Maar in de stilte van den avond en bij het
stille praten van de samengetroepte menschen
gebeurt er dan ineens iets. Er komt een luidheid, een blijdschap, wij hooren een opgewekt
geroep, het donderen van een motor, wat ik
nu voel is iets als een vloeiend geluk dat door
mij heenstroomt, stremt en zich vastzet, om het
volgend oogenblik in een soort van jubel te
breken. Ik weet nog van niets, en ik heb een
zekerheid vaster dan alles. En alien die bij mij
staan, en onder wie plotseling een beweging
komt, hebben dat gevoel van bevrijdende opwinding en zekerheid: om den hoek slingert
de lichtbundel der koplamp van een motor,
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een motor komt aangerend, een luidruchtige
troep fietsers met druk belgerinkel weerszijden.
En naast mij, hijgend over zijn stuur, houdt
iemand met knersende remmen zijn fiets in,
hij is den motor waarachtig vooruit gekomen
en kan van 't hijgen bijna niet praten:
— Ze hebben hem!
Daar is hij. Daar komt hij. 't Is to voelen aan
de opwinding van alien die hem vergezellen,
dat hij niets mankeert. Langzamer rijdt de motor, maar 't donderend geraas mindert niet.
We staan in 't voile licht, we zien een motor
met zijspan, we zien de uniform van een politieagent, een politieman der motorbrigade uit de
naaste stad. De agent zet zijn motor stil, stapt
af. Een ferme, geruststellende stem zegt:
— Alsjeblief. Hier is de zwerver.
Wat ziet hij Bruit! Weggezakt in het zijspan, zijn fietsje steekt naast hem. Opgeblazen
is zijn gezicht, vol zwarte vegen, zijn bloes
is verfomfaaid, zijn mouwen zijn opgestroopt,
dat had hij gedaan omdat ze gescheurd waren,
zijn broek is kapot, zijn knie geschramd, want
een keen was hij met zijn fietsje gevallen. Maar
hij is levend, gaaf en heel, zijn moeder heeft
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hem al opgetild als al de verzamelde vreugde
die het leven maar kan geven. Hup, zijn fietsje
uit het zijspan, en nog lets, een groote bal,
die de zijne niet is maar dien hij van den vriendelijken politieman cadeau krijgt. Naar binnen
met hem, een hand aan den agent om hem to
bedanken, en daar gaat hij al naar boven en in.
bed. Voor hij, na zijn heete melk, wordt toegestopt vraagt hij met' een donkere, heesch
geworden stem, of moeder erg boos is — hij
had een verbod, hij mocht niet met zijn fietsje
weggaan I Nee, moeder is niet boos, maar ze
is erg bedroefd geweest. Maar de blijdschap dat
hij nu terug is kunt ge niet voor hem verbergen.
Dan hooren we van den agent het verhaal,
hoe hij is gevonden. In de naaste stad, in het
van huis of verst verwijderd stadsgedeelte, zoodat hij dwars door de stad en haar verkeersteekens is heengefietst, op een of stand van zoowat acht kilometer, is hij aangehouden toen hij
den weg vroeg aan een voorbijganger, die daarop
met hem naar een politieman ging. Zoo kwam
hij op een politiepost, waar zijn vermissing
bekend was, en waar ze hem doorgaven aan
het hoofdbureau.
270

Wij luisteren. Wij hebben bewondering voor
de politie. We zijn allemaal Nederlanders met
dien nationalen trek om geprikkeld te reageeren
op wenken of bekeuringen van de politie, neen,
ik neem mij vast voor dat nOOit meet te doen.
Wat een instelling, de politie, wat een diensten
bewijzen ze u.
— M. zette hem in het zij span van mijn
motor en reed zoo hard als ik maar kon hierheen, het kereltje zeif wees mij in het dorp den
weg, ik dacht, hoe eerder u hem terughebt hoe
eerder u uit den angst is .. .
Wat moet ik nu het meest bewonderen, die
ferme gestalte, stoer in de uniform en in de
beenkappen van de motorbrigade, of die correctheid, dien tact, dat fijne, menschelijke gevoel, waarvoor iedere afgelegde kilometer
slechts de verkorting beteekende van onzen
angst — angst? — van onze grOOte, grOOte
ongerustheid ! Ja, zoo ongerust als wij waren,
zoo dankbaar zijn we nu, een kop koffie, een
sigaar, ach wat is het, en een handdruk van
twee ouders, die zelden een vreemden bezoeker zoo sympathiek hebben gevonden als
dezen kranigen politieman. We verzekeren hem,
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dat hij zich onze
blijdschap niet
kan voorstellen,
een argelooze verzekering die hij
terugwijst met een
handgebaar, hij
heeft ervaring, hij
heeft meer zwervertjes thuis gebracht 1
Nadien zijn vader en moeder boven bij den
weergekeerden verloren zoon, hij ligt verzonken in een slaap waar hij niet uit wakker
wordt, ook al pakt zijn moeder hem, omdat hij
zoo naar het voeteneind ligt weggekropen,
onder zijn armen om hem recht en goed to
leggen met het hoofd op het opgeschudde kussen en onder de opnieuw gevouwen dekens.
Den volgenden morgen slaapt hij door, hij
slaapt een gat in den dag. Nu Wilde ik wel het
Handboek van den volmaakten vader hebben
— die ongehoorzaamheid met het fietsje is een
„erge" ondeugendheid, maar moet ik na al dien
angst, die zoo in vreugde verkeerde hem straf272

fen? — Voorloopige of stand van zijn fietsje.
— Je ziet wel, je bent eigenlijk nog te klein
om te fietsen, je fietst weg zonder na te denken
en je verdwaalt.
— 0.
En als wij hem, terwijl wij streng kijken
als bij een verhoor, laten vertellen over zijn
tocht en hem vragen, hoe hij door de stad fietste
langs al die verkeerslichten en richtingwijzers,
krijgen we ten antwoord :
— Bij die roode en die groene lampjes keek ik
wat de menschen deden en dat deed ik ook. En,
boor eens, een mijnheer bracht mij naar de politie. En die politie bracht mij naar een huis, en
dat was een raadhuis en daar woonde de burgemeester niet, daar woonde de politie. En toen
vroegen ze: hoe heet jij, en toen zeien ze: wie is
je vader en wat doet je vader, en toen zei ik : vader
schrijft, en toen vroegen ze : wait, en toen heb
ik maar niet gezegd : in een keet, want dat begrepen ze toch niet, he? — toen heb ik gezegd : in
een hutie in de bosschen. En toen moest ik weer
mee en toen vroegen ze of ik graag in een zijspan van een motor wilde rijden en toen zei ik
ja. En toen zeiden ze : kom dan maar mee...
lift het Kleine Rijk —18
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Zijn broers staan later bewonderend naar
hem to luisteren. Of ze blij zijn, dat hun oudste
broer weer terug is?
— Ja, zeggen zij, want nu mogen wij het
fietsje hebben.
Dat gevolg van zijn straf heeft de oudste niet
voorzien. Voor hij naar school gaat is hij in de
schuur en schroeft de ventieltjes los, opdat de
anderen van de gelegenheid geen gebruik kunnen maken. En 's avonds — hij hoorde het als
een verrukking in zooveel vertelsels — vraagt
hij :
— Dacht vader, dat ik de wijde wereld was
ingetrokken?
Een kleine vlucht de wijde wereld in, waarvan hij gelukkig gauw is teruggekeerd. De
volgende dagen speelt hij met de anderen dicht
bij huis. Als hij vader of moeder ziet, roept hij
luid „dag", in de hoop dat we zullen zien, hoe
hij braaf dicht bij huis blijft. Hij twijfelt misschien aan de uitwerking van dat vele „dag"geroep, want soms roept hij :
— Blijf ik niet dicht bij huis?
Dat kan berouw zijn over zijn vlucht, schrik
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over Bien tocht, want, hoewel hij het eerst niet
Wilde bekennen, het was te duidelijk aan de
sporen op zijn gezicht te zien geweest, daar, in
den vreemde en verloren in het avonddonker
van de straten, had hij gehuild . . .
— Toch maar heel eventjes, bekende hij ten
laatste.
Maar ook, als hij zoo druk onze aandacht op
zijn braafheid vestigt kan het een listige voorbereiding zijn voor een nieuw avontuur . . .
Zoo wij dit wantrouwen wezenlijk hebben, dan
worden we er voorloopig toch in beschaamd.
Heel den dag klinkt met die der anderen mee
zijn stem, galmend in het bosch, het bosch
van zachtdoorwaaide, wiegende dennen, waarin
het zomer is.
Zomer en zon. Deze vreugde keert niet weer.
Men zou geen uur verloren willen doen gaan
van deze jeugd, deze lente van het gezin, waarin
ze klein zijn en nog niet toebehooren aan de
wijde wereld, aan haar scholen en leeraren op
den drempel van „de maatschappij". Het is
geen toeval, dat de zon zooveel op dit papier
scheen. Als ze op het blanke papier scheen,
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waarvoor ik zat, welke arbeid was dan lichter
en aanlokkelijker dan die van deze hoofdstukjes ? Zelfs de schrijfbezigheid gaf haar pleizier,
haal en wederhaal van de pen, die haar schaduw
meetrekt, ze ontvlucht en weer vangt aan haar
punt, en de regels, en de inktfrissche velletjes
papier, met een glimlach op elkaar gelegd.
Niet, dat de arbeid, die zware moeite kost, geen
vreugde geeft, de inspanning en het eindelijk
door de moeilijkheden heenbreken verdiepen
die vreugde, alsof ge schadeloos gesteld moet
worden voor al uw twijfel, dat het toch niet
op het papier komt zooals gij het zoudt willen!
Maar deze velletjes van als de zon schijnt, dat is
zoo'n vederlicht werk ! Ben ik waarlijk aan de
laatste bladzijde toe? God zij dank dat het is
afgeraakt, schrijft Felix Timmermans onder zijn
Pieter Breughel, waaraan hij nochtans, zooals hij
bekent, -yea geluk had. Dien zucht van verlichting na gedaan werk ken ik nu niet. Het kan
u ook gebeuren, dat gij van de menschen uwer
verbeelding met een beetje weemoed afscheid
neemt, als gij aan het laatste velletje toe bent.
Zij verkeerden zoovele dagen met u, en dat is nu
afgeloopen. Maar ook Bien weemoed ken ik nu
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niet. Neen, want als de hand het laatste velletje
neerlegt hoef ik mij maar om te keeren en ze
treden mij tegemoet in hun levende rij : Komt
vader nou bij ons? En vertelt vader vanavond?
Het kinderportret werd de plaatsvervanger
van het engelenportret, zegt de dichter Nijhoff,
in wiens poezie, als bij geen ander, dat bloemzuivere en waterdiepe mysterie beeft van het
kind. En hij voegt eraan toe: tie naar zijn kind
niet luistert heeft weinig kans zijn beschermengel te verstaan. En de zonnige Chesterton
meent, dat de grappige neus van het kind een
waarborg is voor den humor in het koninkrijk
der hemelen. Zoo zijn de zuiverheid en de
blijdschap van het kind, men voelt het verband
dat zij met Gods mooning hebben, maar zij, de
kinderen, zijn een vroolijke aangelegenheid.
1k schreef over mijn kleine rij, die van u
stonden er in aangetreden, uw drie, uw zes; alle
tien uw jongens, zoo ge die hebt, stonden eraan
toegevoegd. Want hoe zal men van het leven
vertellen met inniger zekerheid te worden verstaan in een waarlijk gedeeld pleizier, dan wanneer men over de kinderen vertelt? Zijn ze
zooiets bijzonders? Men kan God niet genoeg
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danken, dat ze zoo vanzelfsprekend zijn. Zie, de
Noorsche schrijver Ibsen laat in zijn tooneelstuk Nora de teleurgestelde heldin haar man en
haar kinderen verlaten, om, zooals zij zegt, het
wonder te zoeken. Maar de andere Noorsche
schrijver, Hamsun, lacht om de potsierlijkheid
der knappe koppen, die een kast vol homogene
theaterstukken schrijven over de vrouw, en
zegt: Zij verliet haar eigen kinderen om het
wonderbaarlijke te zoeken? Maar wat waren
dat dan voor kinderen!
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