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Een lange koude nacht stond den korten grauwen Decemberdag
te vervangen. Daar breekt nog eens, vóór het ter kimme dalen, de
zon door het dichte wolkenfloers heen, en werpt een schitterenden
gloed over de met sneeuw bedekte velden. Prachtig schouwspel!
Dat spreekt van de liefde des Almachtigen; dat roept — zie en
„Wonderbaar schoon!" sprak een voetganger bij zich zeiven, die,
in een warme kleeding gestoken, een oogenblik zijn snellen tred
vertraagde, om het zoo even vermelde natuurtooneel nauwkeuriger
te kunnen gadeslaan.
„Prachtig! schoon!'' zei hij nogmaals bijna overluid, doch zich
omwendende, ten einde ook naar dien kant een onderzoekenden blik
te werpen, blies hem de fijne Noordoostenwind zoo scherp in het
aangezicht, dat hij met de woorden: «Ontzettend koud!" zijn ooren
dieper in den kraag van zijn overjas stak, de bouffante nog wat vas
ter toehaalde, en zoo, met verhaasten tred, zijn tocht langs den
grindweg naar het naburige dorp H. vervolgde.
Met verschillende gewaarwordingen vervuld, en snel voorttredende,
had hij verder het wintertooneel rondom zich slechts weinig gade
geslagen, en, het voetpad door de hoog opgepakte sneeuw vervol
gende, zag hij niet hoe de gulden avondgloed had opgehouden de
besneeuwde boomen en velden te kleuren, terwijl de vale tint van
den nacht al meer en meer het daglicht verving, en hoorde hij,
door zijn eigen krakenden tred, de schreden niet van een uiterst
armoedig gekleed manspersoon, die voor eenige oogenblikken het
erf eener aanzienlijke hoeve van ter zijde wa» afgekomen, en hem
nu als op den voet volgde.
,'t Is koud, heerschap!" klonk het nu eensklaps achter den eersten
voetganger, waardoor deze zich ontsteld omwendde, en den spreker
in het verkleumde aangezicht zag.
VIII.
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„Dat verzeker ik je," antwoordde hij, en zich van den schrik der
onverwachte toespraak herstellende, ging hij op het smalle voetpad
een weinig ter zij om zijn volgman den voorgang te gunnen, 't geen
hem in elk geval aangenamer was.
De tweede wandelaar scheen echter geen lust te gevoelen om
voorbij te gaan en alleen zijn weg te vervolgen, want het ter zij
gaan van zijn voorganger als een uitnoodiging om nevens hem te
komen aanmerkende, deelde hij het gezegde smalle sneeuwpad met
den welgekleeden wandelaar, waardoor deze telkens genoodzaakt
was in de opgehoopte sneeuw te stappen.
„'t Is op doodvriezen af, heerschap!" hernam de man, terwijl hij
op een trippeldraf je, hard stappende, den heer getrouw ter zijde bleef.
Het heerschap, weinig ingenomen met zijn nieuwen tochtgezel,
antwoordde niet, maar nam hem van ter zijde nauwkeurig in oogenschouw. Die plunje zag er ongelukkig uit. Het opperstuk, dat noch
rok noch jas noch buis kon genoemd worden, was zoodanig gelapt
en gehavend, dat zijn ware afkomst of kleur zelfs niet meer te
gissen was; de broek, die den man veel te kort was, scheen wel de
aflegger van een meer bemiddelde te zijn, althans het goed, ofschoon
een zomerstof en ook danig verschoten, was zeker fijn en in zijn
soort sterk te noemen; wat de verwarming van dat stuk betrof, die
zal zeker veel te wenschen hebben overgelaten, want luchtig flad
derde het om de — door een winkelhaak zichtbare — ongedekte
been en, terwijl 's mans bloote voeten voorts in een paar met hooi
gevulde klompen staken. Het hoofd was gedekt met een versleten
stuk van een aardappelzak, waarvan de punten om den hals waren
zaamgeknoopt.
„Nee, 't is vreeselijk!" vatte de armgekleede, niet afgeschrikt
door het zwijgen van zijn tochtgenoot, nogmaals het woord op: „Ik
zeg dat 't vreeselijk is; als je niets i n 't lijf en haast niets er aan
hebt, en 't zoo koud is dat men zich niet eens warm kan loopen."
„Ja, ja," was nu het antwoord van den welgekleede: „dat is ver
schrikkelijk."
„Begrijpen en verstaan kun je 't," hernam de man methetzomerbroekje: „maar gevoeld of ondervonden heb je 't zeker nooit heer
schap?" en vragende zijn gezel aanziende, sloeg hij de koude onge
dekte handen tegen het lichaam.
,'t Moet zeker hard zijn," antwoordde het heerschap ontwijkend.
„Hard — hard!" hernam de man, bitter lachend: „je- moest 't
eens even probeeren! Geef mij die warm gevoerde overjas maar,
als je 't voelen wilt, dan kun je mijn buis toe krijgen."
Een wonderlijk gevoel van — vrees bekroop den gevraagde; dat
gezelschap begon hem in het geheel niet aan te staan, en hij ge
voelde groot berouw over de onvoorzichtigheid, dat hij zondereenig
verdedigingsmiddel, in zulk een slechten tijd, bij zulk een strenge
koude en bij den invallenden avond, zich alleen op een eenzamen
en zelfs, bij gerucht, onveiligen weg had gewaagd. Van ter zijde
hield hij den steeds voorttrippelenden man m het oog, en een wei
nig zijn tred inhoudende, gaf hij hein tevens den voorgang, terwijl

hij, zijn vrees willende bedekken, half lachend zeide: „Wel, je doet
mij daar een aardigen voorslag, 't Zou een vreemde wereld worden
indien hij die één jas had, haar aan een ander moest geven die er
geen had."
De schamel gekleede bleef altijd op hetzelfde trippeldrafje, zon
der te antwoorden, doorklotsen. Wonderlijke denkbeelden gingen
hem door het brein. Na nog eenige oogenblikken zwijgens bleef hij
eensklaps staan, en, schuins achter zich het heerschap aanziende,
riep hij op een akelig scherpen toon: „Vreemde wereld!
?" doch
zich merkbaar geweld aandoende, zette hij zich weder in beweging
en klotste voort.
De eigenaar der warme kleeding ontstelde nog meer toen hij den
arme op dien vreemden toon zijne woorden hoorde herhalen. Het
eenige middel om zich van den onrustwekkenden reismakker te
ontslaan was, hem een flink geldstuk in de hand te stoppen; tot
dat einde zou hij evenwel zijn welvoorziene porte-monnaie moeten
te voorschijn halen, en — wie waarborgde hem dan dat niet de geheele inhoud prijs zou zijn, zoowel de gelden van hem zeiven, als
de driehonderd gulden aan bankpapier, die hij voor een zijner vrien
den aan den ontvanger van H. — waar hij eenige dagen ging door
brengen — moest overhandigen. •— Neen, 't scheen hem geraden
het geld maar buiten spel te laten, want, moest die porte-monnaie
worden uitgehaald, dan kon de gouden horlogeketting, waaraan een
dito uurwerk zat, ook wel gevaar loopen van begeerig beschouwd
en dreigend geëischt te worden. De noodzakelijkheid inziende om
den ongelukkige in een goede stemming te brengen, zonder zijn
geld te wagen, deed het heerschap besluiten, om door woorden te
beproeven wat hij door geld gereeder zou hebben erlangd; en,
den armen tochtgenoot op nieuw ter zijde tredende, sprak hij op ernstigen toon; „Waarlijk, ik heb medelijden met je, goeje vriend.Hoe
gaarne zou ik je iets geven zoo ik er toe in staat was; doch je
begrijpt, van mijn kleeren kan ik mij bezwaarlijk ontdoen, en
g e l d . . . . " hier hield de spreker op, de logen wilde hem nog niet
van de lippen.
Toen de klotsende gezel het woord g e l d hoorde uitspreken, zag
hij het heerschap van ter zijde nogmaals veelbeteekenend aan, en
herhaalde vragend: „Geld
?"
„Ja, zie je," hernam de voorlaatste spreker: „hoe gaarne ik je
iets zou geven, zoo is 't mij onmogelijk, want ik zelf, zie je, ik zelf
heb — niets; maar
"
„Maar
?" herhaalde de man.
„Maar," hernam de, „ook niets bezittende": „een wijs en liefderijk
God geeft ieder sterveling op aarde zijn bescheiden deel. Den een
schenkt hij schatten, een ander dagelijksch brood, terwijl velen we
der met armoe of gebrek moeten worstelen."
„Gebrek!" riep de man, met akelige oogen zijn evenman aan
ziende, terwijl hij van den trippelenden gang in den geregelden stap
overging: „'t Is waar," vervolgde hij: „gebrek lijden er zoo velen;
ook i k lijd met de mijnen armoede en bitter gebrek. — 't Is waar,

't is waar, — God geeft elk zijn deel. Den groote geeft Hij geld,
den geringe onthoudt Hij zelfs het noodigste. Maar — zoowel als
Hij den leeuw en den tijger krachten geeft om hun buit te be
machtigen, zoo heeft Hij den arme, in tijd van nood, ook de wapens
geschonken om datgene te nemen wat hem wreedaardig onthouden
wordt;" en bij deze laatste woorden glinsterden de oogen des armen,
en balde hij de gespierde doch vermagerde handen zóó veelbeteekenend, dat de inderdaad meewarige doch al te vreesachtige tochtge
noot, verschrikt een schrede achterwaarts deed, waardoor hij op
een bevrozen sneeuw-verhevenheid terecht kwam, uitgleed en ach
terover viel.
't Was gaandeweg reeds meer dan schemerdonker geworden, en
niets brak de heerschende stilte in den omtrek af dan het geluid
van een naderend schelletje, welks geklinkel echter door den angst
kreet: „Help! moord!" uit den mond des nederliggenden, weldra
verdoofd werd.
„Moord, moord!" bromde de man die honger had en tot bevriezens toe koud was, met een pijnlijken lach; „moorden.... O God!"
. . . . e n nogmaals beschouwde hij, zonder eenige beweging, den steeds
moord en hulp roependen vreemdeling. — Deze,het ergste vreezende
en slechts op redding bedacht, zocht weer op de been te komen ten
einde dan het hazenpad te kiezen, dewijl hij met zijn lederen schoei
sel toch zeker op den klompenman het veld zou behouden. Een
oogenblik staakte hij dus zijn hulpgeschreeuw, en duidelijk klonk
nu het geluid van het reeds genoemde schelletje ook onzen nood
lijdenden voetganger in de ooren. Deze op zijn weg terugziende, en
het postkarretje ontwarende, 't welk reeds op kleinen afstand gena
derd was, bedacht zich even; smeet toen haastig de klompen van
de voeten; nam ze in de handen, en verwijderde zich blootsvoets
zoo hard hij loopen kon van de plek, waar net postkarretje weldra
den bevenden voetganger bereikte, en waarvan de postiljon hem
gaarne voor een drinkgeld tot aan het nabijzijnde H. medenam.

„Daar is mijnheer Bar uit O.," zei de dienstmaagd van den ont
vanger Wester, het huishoudvertrek binnentredende: „of er| ook
belet was?"
„Ha! Bar!" zei de ontvanger, die het Handelsblad bij de gloeiende
kachel zat te lezen: „Laat mijnheer binnen, Truitje." — Truitje ging.
Mevrouw Wester, met eenig naaiwerk voor het theeblad gezeten,
pikte in allerijl eenige pluisjes garen op, die voor haar op de tafel
verspreid lagen; gaf een zetje aan de moderateurlamp naar boven;
zette den bril — dien ze waarlijk 's avonds al noodig had — spoedig
af, borg dien met het kleine snuifdoosje in het — haar immer ver
zeilende sleutelmandje; opende het fraaie ebbenhouten, rijk met zilver
gemonteerde en welvoorziene lepeldoosje zoo spoedig mogelijk, keerde
het naar de zijde van een nog ledigen stoel bij de kachel, en had

juist al die belangrijke, voor de ontvangst zoo noodige zaken ver
richt, toen de heer Bar binnentrad.
„Welkom! welkom!" riep de ontvanger, terwijl hij zijn vriend bij
de deur te gemoet trad en hem hartelijk de hand schudde: „Flink
woord gehouden, m'n vriend. Wel weerga's wat ben je koud. Kom,
spoedig de jas uit, zet je maar gauw op je gemak."
„Bonsoir, bonsoir!" zei Bar, terwijl hij de vriendelijke toespraak
met een even hartelijk handschudden beantwoordde: „Hoe vaart
mevrouw?" vervolgde hij, op mevrouw Wester toetredende: „Mij
dunkt a merveille, althans ik heb fameus aan u gewonnen. Neen, ik
moet zeggen Wester, je vrouw ziet er patent uit; en jij — jongens
je bent als een burgemeester."
„Hoe vaar je, hoe vaar je!" zei Wester, zich triomfant op de
korte beentjes heen en weder wiegende. „Heerlijk man, in 't vette
der aarde, tegen alle verdrukking in; en dan met zoo'n lastig huispeuzeltje! — Maar vriend, jij bent danig koud; kom, zet je hier
lekkertjes in den fauteuil bij 'de kachel, dan zal mama je een warm
kopje thee schenken, en dan zul je wel spoedig bekomen."
„Overheerlijk!" hernam Bar, die inmiddels de overjas had uit
getrokken: „Overheerlijk! maar — die vriend is mij te kras," ver
volgde hij, op de gloeiende kachel wijzende: „ik zal liever een weinig
retireeren."
„Hier dan jongenlief," sprak Wester, den voor Bar bestemden
leuningstoel van de kachel naast de tafel verplaatsende: „hier dan,
vrindje, 'en mensch z'n lust 'en mensch z'n leven!"
„Ja, ja, 't is wel waar," zeide mevrouw Wester, terwijl zij be
hendig het geopende lepeldoosje naar «en kant verschoof waar Bar
n* zitten zou: „Wester stookt al te hard. 't Is niet gezond, ik zeg
het ieder oogenblik; maar die heeren hier te H., 't is juist of ze
altijd bevroren zijn. 't Doet me plezier dat mijnheer Bar 't nu toch
óók eens te warm vindt."
„Nu poes, schenk jij maar in," hernam Wester: „neem het vuur
scherm als je de kachel hindert, maar gun mij de warmte als ik
je bidden mag. Kom Bartje, steek een sigaar in je hoofd, echte
manilla's, zestig gulden de duizend. Hier is een aschbakje; hier zijn
wasjes, doe nu alsof je thuis waart, sans compliments, sans com
pliments!"
Terwijl de heeren nog eenigen tijd het gewichtige vraagstuk be
handelden, of men de manilla-sigaar niet eigenlijk aan het dikke
einde behoorde aan te steken, en zij straks den geur er van roemden,
zag mevrouw Wester naar het min of meer ouderwetsche vuurscherm
om, en bespeurende dat het vrij donker in den hoek tusschen den
schoorsteenmantel en de secretaire was, en het dus zeker niet in
't oog zou vallen, schelde zij Truitje, die, binnengekomen, door
haar bevolen werd den vuurécran uit het salon te halen, maar —
voorzichtig! Nadat mevrouw nu een geurig kopje oranje pecco had
ingeschonken, kwam Truitje met het fraai mahoniehouten meubel
stuk terug, en plaatste het waar mevrouw beval dat ze het zetten
zou. Truitje had het vuurscherm zeer doelmatig geplaatst; doch

mevrouw Wester had het toch niet juist zóó bedoeld, en herstelde
dus de fout der dienstmaagd, waardoor de warmte wel is waar
langs het meubel haar tegen blaakte, doch waardoor ook het daarin
geplaatste fraaie borduurwerk beter door Bar kon worden opgemerkt.
„Hoor je 't Wim, hoor je 't, kind?" riep de ontvanger, de vuurscherm
gedachten zijner wederhelft storende: „Wij hebben een interessant
persoon in huis: een aangerande. Kom Bar, vertel je historie nog eens?"
„IJ aangerand mijnheer Bar?" zei mevrouw: „och heden! — Zult
u een bitterkoekje
?" voegde zij er vriendelijk bij, en hield baaigast het zilveren trommeltje voor.
„Dank u mevrouw, ik rook," zeide Bar.
„Wester, jij — lieve?" hernam mevrouw.
„Gratias! zeide Wester, de manilla vertoonende.
„O, gruns, aangerand!" zeide mevrouw weder: „heus aangerand?'"
„Och neen, 't is zoo erg niet," begon Bar, terwijl hij zijn kopje
thee langzaam en met onderscheiding dronk, 't geen mevrouw
Wester met genoegen bespeurde, hoezeer ze ook naar de aanran
dingshistorie verlangde.
„Deelie, deelie!" hernam Bar; en dan: „Nu ja, 't was wel zoo
heel belangrijk niet, maar toch — 't had erg kunnen afloopen. Ja
mevrouw, als 't postkarretje me niet ontzet had, dan lag de ondergeteekende misschien vermoord in de sneeuw op den grindweg."
„Hemel, beware!" riep mevrouw Wester: „Och hé, vertel toch
"
Bar wierp zich achter in den leuningstoel; sloeg de beenen recht
gemakkelijk over elkander, en zijn neus een bad van raanillarook
gevende, zonder echter om den geur te denken, maar wel hoe hij zijn
verhaal romantisch genoeg zou inkleeden, begon hij met de opge
sierde gevoelens, die hem aangaande Gods grootheid in de schep
ping hadden vervuld, hoe hij ieder takje, ieder sneeuwpareltje in
den avondgloed met bewondering had aangestaard, en eindelijk,
schier in aanbidding verloren, achter zioh de schreden had gehoord
van een manspersoon, die hem maar al te verdacht was voorgekomen
en
Bars verhaal was al te romantisch en al te langdradig om
het woordelijk terug te geven — en die hem dan in 't einde met
bedreigingen had aangemaand om — „met permissie mevrouw" zich
en profond uit te kleeden, en hebben en houwen af te geven; hoe
hij — Bar — zich toen onverschrokken had getoond maar zeker
voor den gespierden onverlaat had moeten onderdoen, wanneer
deze niet lafhartig, zooals alle booswichten zijn, het hazenpad
had gekozen, dewijl de naderende postkar zijn schandelijk opzet
verijdelde.
De g r u t t e n en h e d e n s , die mevrouw Wester gedurende Bars
verhaal had ontboezemd, werden, toen dat verhaal geëindigd was,
met een verbaasd: „'t Is zonde!" besloten, en het medelijdende
vrouwenhart gaf haar terstond de woorden op de lippen: „Maar u
hebt toch geen letsel bekomen?"
„Niet van beteekenis: wij zijn voor geen klein geruchtje ver
vaard," antwoordde de heldhaftige Bar, maar, toen na dit gezegde,
voor Milord, den grooten bruinen jachthond, door Truitje de deur

werd geopend, en deze, een vreemdeling bespeurende, grommend
binnenstapte, toen kwam Bar bij zich zeiven tot het bewustzijn dat
hij — krachtig gebluft had.
„Koest Milord! — hier!" riep Wester, die den onvredelievenden
aard van zijn hond kende, en op Bars gelaat eenige bezorgdheid
meende te bespeuren. Toen Bar Milord niét meer hoorde brommen,
maar hem rustig achter de kachel zag liggen, bekwam hij van den
schrik, en zijn niet onopgemerkte vrees een weinig willende ver
goelijken, sprak hij: „Ja, om je de waarheid te zeggen, sinds die
herhaalde gevallen van hondsdolheid ben ik niet schrikkelijk hond
achtig meer."
„Ha!" lachte Wester, hem in de rede vallende: „Was je bang dat
Milord dol was?"
Bar kreeg een kleur, en 't gesprek, dat niet in zijn voordeel liep,
op een ander onderwerp brengende, hernam hij: „A propos, Breeker
heeft mij de gelden voor je meegegeven," en de porte-monnaie
te voorschijn halende, zocht hij, met de woorden: „Affaires gaan
voor," tussohen eenige muntbiljetten naar de drie bankjes van
honderd gulden, die hij eindelijk vertoonde en met de woorden:
„Je moogt van geluk spreken dat ze binnen zijn," aan Wester over
handigde.
„In orde. in orde!" zei de ontvanger, de bankbriefjes één voor
één tegen het licht beschouwende: „Dankje voor de moeite. Ja man,
dat is aardig geld; je moet weten, dat ik daar al heel mooi ben
aangekomen. Verbeeld je, 't was te B. paardenmarkt. Ik was er toe
vallig, en bleef aan een paard hangen; 'en mooi dier op 't oog:
Holsteinsch ras, dat voor de tilbury wel pareeren zou. Wim was
wat in de lucht dat ze nu eindelijk met manlief eens zou kunnen
toeren, met de eigen viervoet, weet je; — 'k had anders altijd een
huurbonk uit de Roskam. — Maar zie, toen de liefhebbers hier
den Holsteiner bezien en gekeurd hadden, vernam ik tot mijn leed
wezen, dat hij zoo weerga's volvoetig was, dat hij, in plaats van
honderdvijftig, geen vijftig gulden bij publieken verkoop zou hebben
opgebracht. Wat te doen? — ik voerde hem flink haver én brood,
ik liet hem poetsen en rossen dat het zoo'n aard had, en toen
Breeker nu op een avond in 't dorp was, bracht hij mij een bezoek,
't Gesprek kwam op paarden. Ik vertelde hem wonderen van mijn
Holsteiner. Hij wilde hem zien. Ik dacht" — hier maakte Wester
een beteekenend knipoogje — „natuurlijk niet aan verkoopen."
„Nou vraag eens," zei Breeker. „Och neen," zei ik: „'t is mijn
liefhebberij." „Tweehonderd?" hernam Breeker. „Kom, ben je mal,"
zei ik. 't Puikpaardje moest nog eens, maar steeds op een eer
biedige distantie, bekeken worden, want Breeker is altijd bang voor
achteruitslaan; en hij keurde het beestje dan toch zóó fraai, dat
hij er nóg vijftig en eindelijk nóg eens vijftig opzette. Ik sloeg,
om hem genoegen te doen — hoe keur je 'm? — eindelijk toe.
't Paard is eergisteren naar O. gebracht en, i k heb de duiten in
den zak."
Na dit glimlachend opgedischt verhaal, brak Wester in een scha-

terend lachen los, en Bar en ook mevrouw lachten hartelijk mede.
„Ja ja," riep mevrouw eindelijk, het lachtrio afbrekende: „die
Wester is een schacheraar in zijn hart."
„Een schacheraar!" zeide Wester: „neen poes, da's 'en dolle uit
drukking. Dat is handel. Wat zeg j ij, Bar ?"
„Wel zeker, 't is zeer gepermitteerd," antwoordde de gevraagde.
„Ja, of het er wel glad door kan, dat weet ik toch niet," hernam
mevrouw: „'t is toch een kleine afzetterij."
„Wel allemachtig!" riep Wester, terwijl hij de kachel opnieuw
met steenkolen vulde: „afzetterij! kom, dat klinkt al heel onnoozel.
Dan is Brix de fabrikant, die smokkelt dat ieder het weet, maar
die er altijd tusschen door draait, ook 'en afzetter; dan zijn er
zooveel die je afzetters kunt noemen. Wel allemachtig! dan is de
heele handel afzetterij. Neen, als dat doodzonde is, dan zal 't hier
boven dun bezet zijn, — Kom kind, schenk jij maar eens in."
Het bedoelde kind glimlachte hoofdschuddend, maar voldeed aan
manliefs bevelend verzoek.
„'t Is toch recht gezellig," vatte Bar weer het woord op: „als
het buiten zoo akelig koud is, dat men dan binnen zoo fideel en
warmpjes gezeten is. He! verbeeld je nu eens die arme slokkers die
geen chemise — met verlof — aan 't lijf hebben, dan kan men zich
zoo rocht verkneuteren."
„Juist wat ik gisteren nog zei — nietwaar Wim ?" hernam Wester:
„Ik heb altijd de meeste voldoening van mijn vet der aarde als het
koud is."
„Ja," zei mevrouw Wester: „dat stemt zoo dankbaar."
„Wel waar mevrouw," hernam Bar: „als we zoo op onze voor
rechten zien, boven duizenden onzer mede-créaturen, dan hebben
we alle reden tot dankbaarheid."
,'t Moet op vele plaatsen ook bitter en bitter gesteld zijn," zei
mevrouw: „Alles is zoo razend duur — verbeeld je: vier gulden tien
de aardappelen, en alles naar rato."
„En wij mogen blij zijn," sprak Wester: „dat we ze tot dien prijs
binnen hebben, want Stuijer de groenboer, verkoopt ze nu aan Jan
rap en z'n maat voor vier en drie kwart."
„Ja, 't is wel erg als men het goed bedenkt; 't is haast niet te
betalen voor de smalle gemeente," hernam Bar, die waarlijk niet onge
voelig maar ook al een mensch was zooals er wel meer zijn.
„ E r g ! . . . . " riep de ontvanger: „kom, beste vriend, leuter nu toch
niet met den grooten hoop mee. Waarachtig, geloof me, dat volkje
is er nog beter aan toe dan andere jaren. Uitdeelingen in massa's;
inteekeningslijsten, collecten ieder oogenblik; zou je wel willen gelooven, dat ik op m'n woord van eer al wel twintig gulden sedert
een maand drie vier, aan al dat gemaal ben kwijt geraakt."
„Och kom!" zei Bar.
„Ja," hernam Wester: „en dan moet je Wim eens vragen hoeveel
centen zij per dag wel aan dat bedelgespuis uitgeeft."
„Oh hé!" zei mevrouw, met een gezicht alsof de som dier centen
wel duizend gulden bedroeg.

„Neen, 't is meer dan meer,'' hervatte Wester: „Och geloof me:
veel geschreeuw, weinig nood! Ik ben er heel gerust ep; in o n s
land bestaat geen gebrek. Laten ze net praten wat ze willen, maar
ik geef er mooi de brui van om me al dat geschreeuw aan te trekken, en enfin, je kunt nou zoo braaf en christelijk denken als je
wilt — en waarachtig ik ben niet ongevoelig — maar wat die
dominees praten, altijd van geven en altijd van nood der armen, dat
riekt vreeselijk naar 't communisme, en daar bedankt Wester hartelijk voor. ïk heb zelf vrouw en kinderen, en dus — basta! —
Ernstig kan ik ook zijn als 't te pas komt, en dan zeg ik, dat God
voor ieder zorgt, en elk zijn deel geeft, en wat Hij beschikt zal
toch wel wijs en goed zijn."
Die laatste beschouwing van den ontvanger was zóó juist en zóó
waar, dat mevrouw Wester en Bar haar volkomen beaamden.
„Apropos van je kinderen," zei Bar: „daar heb ik nog niet
bepaald naar gevraagd; zijn ze wel, mevrouw? Carolientje en
Careltje....?"
„Charreltje," zeide mevrouw verbeterend: „O dank u; bijzonder.
Zij zullen zeker wel zóó eens binnenkomen — wacht," — en zij
schelde.
„Dat verheugt me," zei Bar: „'t Is een groot voorrecht als die
kleine springers flink opgroeien. Bij onzen buurman Klinkert is het
altijd gehaspel, dan is de een ziek en dan de ander; altijd wat."
„Och gruns," hernam mevrouw: „dat komt ook omdat die menschen geen tact hebben met kinderen om te gaan. De manier van
opvoeding mijnheer Bar, o dat scheelt zoo énorm veel: weet u, ik
vertroetel de kinderen niet; ik laat ze bij goed weer de lucht genieten, dat versterkt; maar goed warm gekleed, flanel, flink flanel,
en dan goed gezond voedsel, ziet u; men kan er veel aan doen."
„ A l l e s kan men er aan doen," riep Wester: „dat heb ik ondervonden. Mijne ouders hebben mij even zoo opgebracht, en ik ben,
voor zoover ik mij herinner, nooit ziek geweest. Altijd krachtige
spjjzen. Vleesch, weet je, geeft vleesch; en als vader wijn dronk
dan moest Willem ook eens drinken."
„Ferm he!" liet hij er op volgen, terwijl hij zijn corpulentie met
welgevallen beschouwde: „en een borst — als een aanbeeld, kijk
maar," en bij gaf drie harde slagen op de zich verheffende horst:
„Eigen schuld, eigen schuld, als de kinderen papkinderen blijven!
Geef ze lucht; geef ze krachtig voedsel; bewaar ze voor kou of
hitte, en je zult sterke menschen vormen."
Gedurende Westers oogenschijnlijk zoo steek houdende alleenspraak,
was inmiddels Truitje op het schellen van mevrouw binnengekomen,
en belast geworden om den jóngenheer en de jongejuffrouw binnen
te brengen; en juist had de ontvanger geëindigd, toen Truitje de
beide frissche doch schuchtere kinderen de kamer binnendroeg.
„Welnu kinderen, hoe is het?" riep mevrouw Wester de kleinen
toe: „wat blijf jelui daar aan de deur als stoutertjes staan? Kom,
aat eens spoedig naar mijnheer Bar en vraag mijnheer eens hoe
ij vaart."

De kleine zwartkop keek zijn blond zusje aan, die, met het vingertje in den mond, langs haar neusje keek, en, zich eensklaps vermannende, smeet hij zich op den grond, kroop op handen en voeten
onder de tafel, en begon zijne moeder aan de japon te trekken.
„Foei, stoutert, foei, kom onder de tafel uit! zei mama weder:
„en kom jij dan ook bij Maatje, Karolientje? Foei, wat ben jelui nu
dolle kinderen! ' t l s anders een orgineeltje, die jongen," vervolgde
mevrouw, vriend Bar aanziende: „al....tijd vol grapjes; dan dit en
dan dat; hê Wes? — Gisteren nog; nou moet u weten dat de meid
kwam zeggen dat Kobus Knor er was om een centje. Charreltje was
juist binnen. Ik gaf hem een aalmoesje voor den armen man, en
nu liep de guit er mee naar de deur, maar terwijl hij hem de gift" —
mevrouw kon er niet toe geraken om de aalmoes bij den waren
naam te noemen — „in de hand stopte, begon de schalk tevens
vreeselijk te knorren, even als hij de biggen bij buurman had hooren
doen. Weet u, de man heette Knor," liet mevrouw er nog op volgen,
vreezende dat Bar de aardigheid niet begrepen had.
„Hahaha!" lachte Bar — wel een weinig gemaakt, en het echtpaar Wester meende, bij de herinnering van die aardigheid, te stikken van 't lachen.
„Knurr, knurr, knurr," klonk het zeer onnatuurlijk biggengeluid
nu eensklaps van onder de tafel, en toen daarop het gelach nog
verdubbbelde, knurde het ook nog ééns zoo hard; en Karolientje,
die toch ook eenig aandeel in de geestigheid van haar broertje
scheen te begeeren, dook insgelijks, en knurde met Charreltje mee,
zoo onnatuurlijk schel, dat het — behalve voor de ouders — akelig
was om aan te hooren.
„Schei toch uit, schei toch uit!" riep de ontvanger eindelijk, toen
het geknur wat heel lang duurde, en hij zag dat Bar niet meer
lachte: „Kom er uit, bengels! of ik zal je bij dit en bij dat eens
anders spreken!" Wij weten het, Wester hield van een krachtige (!)
opvoeding.
Voor het dit en datse gesprek, schenen genoemde bengels, on der
de tafel minder bevreesd te zijn dan wanneer ze voor den dag kwamen, en dus oordeelden ze het verstandig om maar te blijven waar
ze waren.
Wester, die te gemakkelijk bij zijn kacheltje zat dan dat hij zijn
bedreiging ten uitvoer zou brengen, veranderde van stelling, en zei:
„Kom nu aardige schelmpjes, kom maar voor den dag, dan zal
moes je wel wat uit het trommeltje geven."
Daar had vader Wester de juiste snaar getroffen, en in een oogenblik stonden de schelmpjes aan moeders schoot, die, haar wereld
kennende, eerst nogmaals den heer Bar „een gevalletje" aanbood,
én toen aan de kinderen het beloofde tooreikte.
„Ajakkes, bitterkoekjes — die lust ik niet!" zei het manneke, de
tong uitstekende: „ik dacht dat 't theeschuim zou zijn."
„Lust je dat niet?" zei de moeder: „goed dan; daar Karolientje
daar heb je 't bitterkoekje van broertje er bij."
Karolientje, die het koekje N°. één al naar binnen had, greep haas-

tig naar N°. twee, en wilde het juist aan den mond brengen, toen
Cnarreltje, met dé lieve woorden: «Blijf af, lillekert!" haar een nijdigen slag met z|jn klein handje op het aangezicht gaf. Daar waren
de poppen aan 't dansen. Karolientje, die het koekje uit de hand
was gevallen, gaf schreeuwende weerom wat ze van broertje ontvan
gen had. K l e t s , k l e t s ging het nu van weerskanten, en het gehuil
en geraas was zoo onverdraaglijk, dat zelfs mama het geraden vond
daaraan een einde te maken en opstaande nam zij de kinderen ieder
bij een arm, en verliet zoo met de lieve spruitjes de kamer.
„'t Heeft wat in!" zei Wester, toen die bui was overgedreven:
«Trouw nooit als de rust je lief is; 't heeft wat in, eer de jongens
gevestigd, en de meisjes aan den man zijn! — Waarachtig, 't is 'en
mooie maar 'en moeielijke betrekking het vaderschap: ik verzeker
je dat er met die snaakjes wat te stellen is."
„Ja, 't is zeker hard zooals je er voor tobben moet," zei Bar
glimlachende: „Ik heb waarlijk medelijden met je."
Mevrouw Westor was weer binnengekomen, en met de vergoelij
king dat Charreltje een weinig koortsig was, en Karolientje van
ieder ander a l l e s , maar van broertje n i e t s verdragen kon, gaf zij
manlief een wenk, waarop deze inviel:
„Komaan, als Bar lust heeft, met plezier! Hou je van een ombertje,
vriend? We hebben 't zoo even over afzetterij gehad; kom, we zullen
eens zien Wimpje of we Bar de beurs wat kunnen lichten. Ik zag
met genoegen dat ze wel voorzien is."
Bar vond in dat laatste gezegde wel iets streelends; en blufte:
„och, dat hij maar iets bij zich gestoken had, men wist niet hoe het
te pas kon komen," en besloot:
„Met genoegen* ik ben wel een brekebeen, maar met toegevend
heid van mevrouw, zal ik er missehien wel dóór rollen."
De meid werd weder gescheld. Het fraaie speeltafeltje werd door
haar aangedragen; twee bougies op zilveren kandelaars werden ont
stoken, en de stoelen bijgeschoven. Truitje nam, op bevel, den thee
boel mede naar achter, en de echtgenooten plaatsten zich met den
vriend aan de ombretafel.
Sans prendre met vijf matadors en vóle in de beste," zei mevrouw
Wester met een effen gezicht, toen er reeds eenige spelletjes waren
gespeeld, die haar een berg viesjes hadden bezorgd: „Sans prendre,
matadors, völe, beste," vervolgde zij nadenkende, zes en twintig vies
jes m|jne heeren!"
„Wel beestachtig!" riep de ontvanger: „da's waarachtig afzetterij!
Hoe is 't Wim, schaam jij je niet! Speel je wel zuiver?"
Mevrouw Wester kreeg een kleur als vuur, en antwoordde: „Foei
man, is dat nu een uitval! Je moest een beetje op je woorden let
ten, foei!"
„Nou daar zijn ze!" hernam de ontvanger, terwijl hij haar devie
zen toeschoof. Bar deed met een vriendelijk laclije — als ontving
hij er tweemaal zooveel — hetzelfde, en het spel werd voortgezet.
'Behalve de gewone ombretermen, als: vragen, passen enz. enz.
werd er weinig gesproken. De ontvanger alleen kraamde somwijlen

de ouderwetsche geestigheden uit, van: Alle menschen hebben har
ten; alle honden krijgen schoppen; alle huizen hebben rniten en
alle paarden eten klaver, terwijl met al die aardigheden de echtgenooten Wester in compagnie, het viesjesdoosje van den gast, tot op
twee na, hadden leeg gespeeld.
,Hoe is 't Wim!" sprak Wester weder: „komt er niets te drin
ken? Onze man moet wat hebben, want zoo gaat het niet. Mij
dunkt, een flink glas punch zal je nieuwen moed geven Bartje. Kom
Wim, laat jij dien boel eens aanrukken, dan zullen wij er den brand
nog eens insteken."
Het spel werd nu een oogenblik gestaakt. De brand werd er in
gestoken. De punch rukte aan, en toen het eerste glaasje was inge
schonken zei Wester: „Sakkerloot ja, we hebben nog niet eens 't
viesje bepaald. Hoeveel speel jij altijd Bar?"
„Och, onverschillig," antwoordde Bar: „zooals je gewoon bent."
„Ja," hernam Wester: „nog al verschillend; baron van Drumpel
wil nooit minder dan een kwartje, maar dat vinden wij wel wat
kras; vind je niet?"
„Och!" zei Bar, die zich groot hield, ofschoon hij het niet w e l
w a t , maar vreeslijk kras vond.
„En jij Wim?" hernam Wester.
„Dat moeten de heeren weten," antwoordde mevrouw: „Je weet
wel Wes, 't is mij volkomen hetzelfde."
„Nou komaan dan maar," zei Wester, als ware hij de verliezende
persoon: ,'t kan lijen van avond, de Holsteiner is er goed voor."
Mevrouw bood nu den heeren de ingeschonkene punch, en plaatste
zich toen weder aan haar ombrepartijtje.
„O! als u niet kwalijk neemt," zei Bar: „mag ik dan zoo vrij
wezen, dezen kandelaar op de groote tafel te zetten: 't is wat ge
drongen, — en met het glaasje."
„Wel zeker," zei mevrouw, terwijl ze haar fijn geborduurden zak
doek opraapte en met een bloedrood gezicht weer te voorschijn
kwam.
De kandelaar werd verplaatst; het partijtje voortgezet; de flesch
met siroop van punch dapper aangesproken, en Bar, die zich nu
meer en meer door de fortuin zag begunstigd, had niet alleen spoedig
zijn verlies herwonnen, maar moest, toen de klok twaalf uren sloeg,
aan zijn vriend reeds vijftig viesjes te goed houden, terwijl mevrouw
er hem insgelijks, reeds een twaalftal was schuldig gebleven.
„De d
mag weten wat die kaarten bezielt!" riep Wester
eindelijk met een glimmend gezicht: „Ik krijg geene enkele kaart —
Kom, sans pendre!" — Wester verloor de sans pendre. De aardig
heden van den ontvanger werden langzamerhand van wat platter
allooi, en mevrouw Wester, die weer wat opgekrabbeld was, terwijl
manlief steeds verloor, vond het raadzaam, om onaangenaamheden
te voorkomen, het spel te eindigen, en zei dus, naar de pendule
ziende: „Wat dunkt je Wes, zouden we ook 'en toertje bepalen?"
„Mij goed, voor den w
!" riep de ontvanger: „Aan jou, Wim,
geef op!" Het toertje, dat Wester geen voordeel aanbracht, was

dan eindelijk afgespeeld, en met een verlies van zes en negentig
viesjes aan Bar, en een vijftal aan zijne vrouw, stond de ontvanger
op, en zich geweld aandoende om voor den vriend zijn fatsoen te
bewaren, betaalde hij met schijnbare kalmte de vier en twintig
gulden aan Bar, en één gulden vijf en twintig aan zijne vrouw.
Het eenvoudige boterhammetje, dat Bar door mevrouw werd ver
zocht voor lief te nemen, kwam langzamerhand op tafel en bestond
uit eenige broodsoorten, benevens ossetong, rookvleesch en kaas.
terwijl de ansjovis met geroosterd brood, en de fraaie porseleinen
schotel met heerlijke kastanjes gevuld, het eenvoudige voltooiden.
„Komaan," zei Wester, die, nu de kaarten maar uit de handen
waren, ook weer de oude was: „komaan, tast toe! Waar beginnen
we mee, poes?"
„Zouden we niet e e r s t . . . . " sprak mevrouw, terwijl ze met ge
vouwen handen en half gesloten oogen de heeren beurtelings aanzag.
'„Bidden?" zei Wester: „Wel lieve Hemel, wat 'en onschuld!
Kern, je bent toch wijzer, en Bar ook zoo ik hopen wil. Wat 'en
dwaasneid — bidden als je alles voor den neus staat, 't Ia goed
als de kinders er bij zijn; maar die komedies daar houd ik niet van."
In stee van het bidden, 't geen Wester een d w a a s h e i d oor
deelde, ontstond er, om de juiste aanmerking van den ontvanger,
wener een daverend trio-gelach.
De goede gaven werden genuttigd, en het gesprek, dat "steeds
levendig en luidruchtig bleef, waartoe een stevig glas wijn veel
bijbracht, kwam weder, bij het keuren der fijne botertimpjes, op de
duurte der levensmiddelen, en mevrouw Wester zei: „Ja, 't is niet
om over te klagen, maar zou u wel willen gelooven dat die kleine
eenvoudige broodjes nog vijf centen het stuk kosten."
„Lieve hemel!" riep Bar, die eigenlijk niet wist wat ze in de ge
wone tijden kostten.
„Och, leuter nou toch niet weer over die prijzen van eten en
drinken; 't is altijd hetzelfde liedje!" zei Wester: „Je hebt immers
alles wat je wilt. — Komt ze te kort met het maandgeld, weet je
Bar, dan is Wesje er goed voor. Allo kerel, drink je glas eens uit,
en Wim, maak jij dan dat we 'en grijsaard op tafel krijgen."
De ui van Wester was Wim bekend, en spoedig stond de flesch
champagne met de verzilverde kurk voor den ontvanger.
„Neen, doe dat nu niet," zei Bar, wien al die overvloed toch
eenigermate tot nadenken bracht: „Waarlijk, het is meer dan wel;
denk toch ook aan de dure tijden."
Dat was beleedigend, en Bar zag dat Wester, die, ofschoon dorps
ontvanger, toch een zeer welgesteld man was, het bloed naar 't
aangezicht steeg. „Hoe, wat meen je!' riep hij, met moeite een nog
heviger toon onderdrukkende: „Denk je dat ik er krom voor zal
moeten liggen? — Meen je dat zoo'n lamme flesch me ruineeren
zal? — Lus je m niet, a la bonne heure, maar geen glosses as je blief!"
„Heer — Wes," zei mevrouw, die zag dat Bar verlegen met de
zaak was.
„Tutterletu!" hernam Wester, het ijzerdraad losdraaiende: „ik
-

weet wel, Bartje meent het zoo niet; excuseer m'n uitval; maar dat
takseeren vind ik zoo miserabel. Les bons amis!" en, p a f vloog de
kurk naar boven, terwijl mevrouw geen gezicht vertrok om niet
te toonen dat zn er bang voor was.
Weldra parelde nu het kostbare vocht in de lange glazen, en de
verschillende vriendschapstoosten, die met dat edele nat werden gedronken, besloot de gastheer met den gloeienden toost: op den
aanhou van de vorst, omdat de sneeuw nu juist mooi lag, en hij
met Bar en Wim morgen eens ferm dacht te arren.
De pendule sloeg halfeen; en mevrouw, die al eenige malen een
geeuw onderdrukt had, maakte de opmerking dat mijnheer Bar
wel vermoeid zou zijn; dat hij zeker wel trek naar de veeren zou hebben, en dat ze dat ook wel begrijpen kon, na zoo'n wandeling, enz. enz.
„Loop, we zitten nog veel te fideel!" zei Wester: „als jij wilt,
ruk er dan uit; wij knappen nog een grijsaardje. Nacht poes, laat
den boel maar staan, dat kan Trui morgen wel aan kant maken."
De poes, die waarlijk slaap had, scharrelde nog zoo wat hier en
daar; ontstak toen een der gereedstaande blakerkaarsjes, en, met
een: „La bonne nuit mijnheer Bar," en een: „Tot zoo, Wes,"
maakte zij haar bevallig compliment voor de heeren. — Bar stond
natuurlijk ook op, maakte een eenigszins vreemdsoortige buiging
voor zijne gastvrouw, en op haar gezegde: „Als u soms te weinig
dek mocht hebben, zult u dan maar zoo goed zijn het donzen dekbedje van het andere ledikant te nemen," was het bescheid: „O, u
is wel goed," en mevrouw vertrok.
„Zie zoo," zei Wester, terwijl de kurk van den tweeden grijsaard
met krachtig geluid haar gedwongene plaats verliet: „Als de wijfjes
van den vloer zijn, dan worden de vrienden eerst fideel. Deksels
nou moesten we Van Drumpel nog hier hebben! Ken je'm? 'en
eeuwig fideele kerel! Je hebt van avond geomberd, maar je moest
eens met hém 'spelen, 't Is meestal twee, drie uur, eer we ophouden ; en dan kun je nagaan — 'en kwartje! — 'k Heb laatst eens
drie en veertig gulden verloren, maar eergisteren er ook weer dertig
gewonnen. L'or n'est qu'une chimère; sachons, sachons nous en
servir! Toe drink uit — of wil je 'en bierglas? Hier, pak aan
maar die weergasche lamp — is ie lens'? Toe pomp eens op. —
A la santé des belles, a la santé des belles!" Zoo zong en redeneerde Wester op verhoogden toon voort; en Bar, die de oogen
haast niet open kon houden van vermoeienis en van nog i e t s . . . . ?
pompte met een onvaste hand de moderateur op, en zei, zich
geweld doende om iets te zeggen — want het spraakwater heeft bij
sommigen ook een andere uitwerking —: „Ze verslinden veel die
mod-de-rateurs."
„Verslinden, bah! oude wijvenpraat!" riep Wester, wien soortgelijke aanmerkingen in 't geheel niet meer bevielen: „Verslinden!?
denk je, dat ze champagne slurpen? Als de olie drie gulden de
fiesch gold — maar nou! 't is 'en lamme aanmerking. Schenker,
schenk nog eens in," — en de ontvanger vervolgde schenkende
en drinkende, zijn schor aangeheven lied.

Bar, wiens gestel tegen die verschillende soorten van geestrijk
vocht, als punch en diverse wijnen, niet bestand was, voelde zich
lang niet prettig; en, hadden de verschillende spijzen hem best
gesmaakt, ze droegen er nu zeker niet toe bij om zijn toestand aange
namer te maken. Ernstig begon hij alzoo op het middel te zinnen dat
hem in 't bed kon brengen, en zei dus, zijn vroolijken (?) gastheer
aanziende: „Deksels Wes, we moesten nu ook maar verkassen.
Ik ben, om je de waarheid te zeggen, vreeselijk moe. Zeg, wat
dunkt j e . . . . ? ' "
„Allemachtig flauw!" schreeuwde Wester: „Voor mijn part, snij
uit maar; als Drumpel hier was, dan zou je wat anders zien! Vive
la compagnie.... e, vive la, vive l a . . . . " Bar, die begreep dat er
toch een eind aan moest komen, stond op; gaf den steeds door
zingenden vriend den nachtgroet met een handdruk; ging met onvaste
schreden naar zijn blaker; ontstak de kaars, en met een: „Neen
maar Wes, je moest nu óók gaan," verliet hij de kamer, en vraagde
aan Truitje, die zich toevallig (?) in de gang bevond, om hem de
logeerkamer te willen wijzen.
De koude van de logeerkamer, hoewel er in den vooravond een
turfje had gebrand, deed Bar een weinig bekomen; en, zich spoedig
ontkleedende, dacht hij nog — schoon vrij verward — aan koude
en warmte; aan honger en overvloed; en besloot, zijn avondbede
maar achterwege te laten, dewijl het toch wat erg was om, zoo
raar. zoo soezig, voor den g r o o t e n K o n i n g te verschijnen.
Wat Wester betrof, — toen de tweede grijsaard ledig was — Bar
had er maar één glas van gedronken — vielen hem de oogen dicht,
en hij sliep in in de huiskamer.
Toen het stil was geworden kwam Truitje eens een kijkje nemen;
en. haar heer in de diepste rust ziende, goot zij de kliek rooden
wjjn in een bierglas, keurde evenzeer eenige timpjes en krenten
broodjes haren smaak waardig, en keerde naar de keuken terug,
waar zij de duttende keukenmaagd, met de woorden: „Kom, naar
bed; ' t i s binnen tot rust gekomen," gemakkelijk tot den tocht
naar het meiden-kamertje bewoog.

EEN ANDER VERTREK.

Weinige oogenblikken nadat het postkarretje op den grindweg
tusschen de dorpen H. en O. was voorbijgereden, werd de deur van
een armzalig hutje, op eenigen afstand van dien grindweg gelegen,
door een schamel gekleed persoon geopend, die daarop haastig en
blootsvoets binnentrad en de deur achter zich dichtwierp.

Geen vuurvonk glom er aan den haard, en slechts het stargeglim
verlichtte luttel het bitter armoedig vertrek.
„Heb je wat Kobus?" zei een vrouw, wier gelaat de schrikkelijkste
sporen van ellende en kou vertoonde, terwijl zij een klein in lompen
gewikkeld kind door wrijven en beademen zocht te verwarmen.
„Heb je wat Kobus? ' herhaalde zij, daar de man, geheel buiten
adem, nog geen antwoord gegeven had.
„Zoo veel als jij," antwoordde de man eindelijk: „honger heb ik;
en dan vijf centen voor ons avondeten. — Met ons zessen!" liet hij
er schamper op volgen.
„Goddank! toch wat," riep de vrouw: „En heb je daar geen brood
voor' gekocht?"
„Brood?" z e i d e man: — „voor vijf centen b r o o d . . . . met ons
zessen!"
„Beter wat dan niets," hernam de vrouw, die gedurig met een
naren hoest te kampen had: „al was 't maar voor Dorus en Martje.
Och, die kinderen liggen al sedert een paar uur, en kijken zoo raar,
en zeggen geen woord.'
„Mart ook al?" riep Kobus.
„Ja, zie maar," hernam de vrouw: „daar liggen ze in de bedstee;
'k heb ze nog met een wis stroo wat ingestopt, maar de wurmen
zijn zoo koud als steen. Dat je dan ook heel geen brand hebt meegebracht!" liet zij er half droevig half verwijtend op volgen.
„Maar om Gods wil! waar van daan?" sprak Kobus, door het onschuldig verwijt diep getroffen.
„Och ja, waar van daan! Ik weet het ook zelve niet," hernam
de vrouw: „maar hoe komt Berend Willems dan altijd aan brand
maar ze had
en kost?
gewatertand van de heerlijke aardappels, die er te vuur waren."
„Aardappels....?" zei Kobus nadenkende, terwijl hij met de han
den tegen 't lijf sloeg om ze eenigszins te verwarmen.
„Ja vader," sprak de zwakke, maar lieve stem van een meisje,
dat in een hoek der hut gezeten, geheel onzichtbaar was: „En ik
zag, dat ze gescheld waren ook, want vrouw Willems goot ze juist
af, toen 'k in kwam; maar ze zei niet eens of ik er een hebben wou.
Hè, ze zagen er zoo lekker uit. Ik vroeg wel aan vrouw Willems,
hoe ze daar toch aan kwam; maar ze zei daar niets op, dan: Ja,
dat zou je wel weten willen. En toen heb ik me daar gewarmd,
doch ging heen toen ze aan 't eten zouden gaan, want ze zeiden
in 't geheel niet, of ik eens mee wou pikken."
„En waren ze gescheld?" vroeg de man.
„Ja vader," antwoordde het kind.
„Dan konden ze ons toch de schillen wel geven," hernam Kobus:
„Loop jij er maar eens heen Geertje, en vraag het aan vrouw Willems, omdat de kinders zoo"n honger hebben."
„Maar wat zullen we met die schillen aanvangen?" zei moeder
Geertje: „We kunnen die toch zoo rauw niet gebruiken; waar kook
ik ze op? Heb jij brand Kobus?"
„Brand, ja brand," hernam Kobus: „als je wilt wat ik gisteren

aei, toen je niet wist hoe je het overschot van de armensoep zoudt
warmen, die we maar koud hebben opgegeten. Als je wilt wat ik
toen zei, dan is er kans op, maar a n d e r s . . . "
„De achterdeur?" zei Geertje, terwijl ze vragende naar de ruw in
•elkander getimmerde deur zag: „Maar dat mag n i e t — Als 't ons
eigen was! Neen Kobus, zoo iets moet je niet beginnen."
„Beginnen!" riep Kobus met een nare stem, die de goede vrouw
geweldig deed schrikken: „Eens moet er begonnen worden! Wat
wil je dan vrouw? Wil je dan dat we als beesten zullen verhonge
ren en bevriezen? Neen, begonnen moet er worden! Heb je geen
medelijden met die stakkers van kinderen, die je toch gedragen en
gezoogd hebt? Ik prijs je met je strikte eerlijkheid, maar als God
3e de middelen toont, en de menschen je den nek toe draaien, waar
zul je dan heen met je eerlijkheid? waar blijf je dan met berusting
en stilzwijgen?
Je verhongert, je sterft: ik en jij en de kinderen
ook! Er moet begonnen worden, zeg ik je. God is goed en Hij
gunt ons wat, maar de menschen ze gunnen je zoo weinig. — Geen
werk, nergens werk! — En de bedeeling? één gulden in de week,
voor man, vrouw en vier kinderen die uitgeteerd en bevroren zijn?
— En dan die weldadige soepbedeeling!" vervolgde hij schamper
lachend: „Eenmaal in de week, 't is 'en heele verkwikking
ja,
maar leeft eens van twintig stuivers en een paar porties soep in
de week! — Er moet begonnen worden vrouw, geen bedenkingen
meer. Ik heb je te lief met de kinderen, om langer die ellende aan
te zien. Daar, daar heb je den zak, — doe wat ik zeg, en haal de
schillen bij Willems, 'k zal onderttisschen wel brand bezorgen. Die
planken zijn uit de hoornen gezaagd die God liet groeien, en het
verstand is ook een gave Gods, en mijn verstand zegt me: bewaar
je zelf Kobus, en je vrouw en kinderen voor 't ergste."
Vrouw Geertje, die reeds haar jongste kind had gesold en ge
koesterd zoo veel haar mogelijk was, had gedurende de beschouwing
van Kobus eenige zuchten en tranen niet kunnen weerhouden, en
het oudste meisje zat te klappertanden van de kou.
„Jij hebt meer verstand dan ik Kobus," zei Geertje eindelijk:
„maar as je die deur verstookt, dan zal 't er niet beter op worden.
De wind staat er juist zoo fel op, en dan zitten we zoo goed als
buiten."
Welnu, beter vuur en wat eten met de hut open, dan die deur
met reten," hernam Kobus: „Je weet wel, 'k zou 't niet doen; 'k
zou nog liever 'en wilg omhakken, maar 'k heb m'n bijl, m'n hak,
m'n schop, alles aan Bram verkocht. De deur zal 'k met de handen
wel klein krijgen. Kom vrouw, geef 't kind maar aan Méle en be
denk je niet langer. Neem die centen ook mee en koop er, als je 't
krijgen kunt, wat brood voor."
Wat vrouw Geertje dacht, uitte zij niet; maar opstaande nam zij
de centen; gaf het kind aan het bibberende meisje, en — den ouden
zak, die Kobus tot hoofddeksel had gediend, opnemende, verliet zij
met een: „In 'sHemels naam!" de armoedige woning.
Zoodra Geertje was vertrokken, begaf Kobus zich aan den arbeir!.
Vin.
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en het viel hem niet zwaar om de lage deur nit hare hengsels te
lichten. Met meer kracht dan men aan dat vermagerde lichaam zou
hebben toegeschreven, sloeg nu de arme man op de punt der ijzeren
vuurplaat de deurplanken aan stukken, en terwijl hij met dien ta
melijk zwaren arbeid bezig was, en zich daardoor een weinig ver
warmde, joeg de Noordoostenwind, — die juist tegen de achterzijde
der hut loeide, zoo koud en hevig naar binnen, dat het arme Melisje,
schamel gekleed en verkleumd, door die sterke koude zoo hevig
werd bevangen dat ze, met het beter gedekte jongste zusje in hare
armen, langzaam van haar bankje bewusteloos achterover viel.
„Toe Méle,'' zei Kobus, die steeds druk in de weer bleef om de
brokken hout aan kleinere stukken te slaan: „leg kleine Geertje
maar even bij de jongens in de bedstee, en zoek dan eens vlug de
weggesprongen spaanders op. — Kom, waar zit je?" hernam de va
der, terwijl hij omzag naar het meisje, dat bewusteloos nederliggende
geen antwoord gaf: „God wat zie ik!" riep Kobus eensklaps,terwijl
hem het stuk hout uit de hand viel: „ben je niet wel ? Méle, Méle!
wat scheelt je? Groote God! wat moet ik b e g i n n e n . . . . ! ? " en de
verschrikte vader liep op het teedere meisje toe, dat nog steeds
haar zusje in de armen had; nam haar de kleine af, legde die bij
de andere kinderen in de bedstee, en haar daarna optillende, wreef
en schudde hij haar de verkleumde leden, en zocht haar alzoo ia
het dierbare leven terug te roepen. Eenige minuten mocht hij alzo»
zijne krachten hebben aangewend, toen het schoone maar nu schier
versteende meisje, rillend en klappertandend de eerste teekenem
van leven gaf: „Groote God, heb dank!" riep de vader, toen hij
zijne pogingen met dien heerlijken uitslag beloond zag, en terwijl
hij zijn kind teederlijk kuste, en haar op den linkerarm aan 't hart
hield gedrukt, zocht hij met de rechterhand naar de tondeldoos ten
einde zoo spoedig mogelijk het bekomen brandhout te ontsteken. De
ongelukkige man bezon zich echter, ook die doos reeds voor wei
nige centen te hebben verkocht, en legde nu zijn herlevende dochter
bij de andere kinderen; ontdeed zich van zijn lappen buis; wierp
het over de ongelukkige telgen der armoede, en liep, zonder zich
zeiven verder te kunnen dekken, ter deure uit, om zoo mogelijk bij.
den naasten buurman eenig vuur te bekomen.
Akelig huilde de koade nachtwind door de nu uitgehaakte ach
terdeur der hut naar binnen, en blies met zijn scherpen adem doodendepijlen in het vertrek.
't Was zoo omtrent denzelfden tijd dat de heer Bar bij den ont
vanger Wester, de opmerking maakte, over het gezellige van den
winter, wanneer het buiten zoo a k e l i g k o u d en men binnen zoofideel en warmpjes gezeten was.
't Duurde niet lang of Kobus kwam ademloos met een stuk
brandend hout, 't welk hij met bidden en smeeken van een zijner
arme naburen bekomen had, de hut weder binnen. Fluks wierp hij
zich op de van kou knikkende knieën, en zocht met de splinters
en spaanders, door krachtig blazen, vlam te bekomen. In 't einde
gelukte hem zijn poging, en met oogen. glinsterend van blijdschap,.

zag hij de heldere zich verspreidende vlam, en voelde hij de ver
kwikkende hoewel nog minder dan matige warmte.
Aandoenlijk was het nu, zooals de arme vader zijn vier verkleumde
kinderen één voor één uit de bedstede nam, ze wreef en schudde,
en daarna op de vuurplaat in de hoeken onder den schoorsteen als
't ware te ontdooien zette.
Ofschoon die spoedige overgang van de uiterste koude tot de
brandende hitte van het hoogopvlammende houtvuur, inderdaad zeer
nadeelig was — het minnende vaderhart oordeelde w a r m t e , ja ook
de hevigste warmte, het eenige redmiddel voor zijne lievelingen, en,
in zijn warmen ijver, had hij het verkleumde Martje, zijn lieveling
bij uitnemendheid, wel bóven de vlam willen houden, indien de angst
om het kind te branden hem niet daarvan had teruggehouden.
Zoo bezig zijnde om het vuur levendig te houden, en de kinderen
beurteling te ondersteunen of voor schroeien te bewaren, was het
dat de holle borsthoest van Geertje, nog buiten de hut, den man
hare terugkomst meldde.
Kort daarop trad de vrouw, steeds akelig hoestende, de woning
binnen. Haar gelaat was, zoo mogelijk nog verkleumder dan vóór
haar vertrek, en toen zij het schouwspel aan de haardstee gade
sloeg, voelde zij den ellendigen toestand van haar gezin des te le
vendiger, en luidkeels snikkende viel zij afgemat op een stoel neder.
„Geertje, kom krijt niet," sprak Kobus, haar bij de hand vat
tende: „Dat kan — dat k a n ik niet zien. Als je mij niet heel van
streek wilt brengen, hou dan die tranen in. Kom, zie eens — toe
zie dan m'n lieve, m'n beste Geertje; zie dan, hoe 't vuur helder
brandt. — En de kinders er bij! Heb je de schillen, m'n wijfke?
Kom, gauw dan, maar krijt toch zoo niet; zie, dat breekt mij
het hart."
Geertje kon door het hoesten en schreien geen woord uitbrengen,
maar wees op den ledigen zak. dien zij bij het binnenkomen had
laten vallen, en haar man een papier gevende, waarin drie sneden
roggebrood gewikkeld waren, sprak zij met moeite: „Kobus, —
daar — d&ar is alles."
„Drie sneden brood, en niets meer!" sprak Kobus met een onbe
schrijfbaar gevoel: „Hebben ze jou, arme goede vrouw, zóó kunnen
afschepen. O! die v e r v l . . . " en Kobus smoorde een krachtige verwensching, waarmede hij zijn gemoed had willen verruimen, op de
lippen. Vrouw Geertje deed zich geweld om hare tranen te weer
houden, en toen de hoestbui haar voor eenige oogenblikken verlaten
had, sprak zij, hoewel het spreken haar moeielijk viel: „Ja Kobus,
bij Willems heb ik niets gekregen. Toen ik met mijn verzoek
aankwam, bracht de vrouw mij met onvriendelijke woorden aan
't verstand dat ze 't zelve wel op kon, en dat, zoo wij die schillen
konden gebruiken, zij ze ook wel zou verorberen; dat ik, om te
bedelen, bij de verkeerde was, en ik mij liever bij de grooten moest
vervoegen; dat het jufferachtige bij mij er nog te veel inzat, en
dat ik die fijne schoenen maar uit moest trekken. Vrouw Willems
zei," liet Geertje er nog op volgen, terwijl hare woorden opnieuw

door 't hoesten werden afgebroken: „Bédel! — De aanhouwer wint,
en — als ze niet geven willen — doe dan als Willems, die weet
er wel aan te komen."
„De grooten, o de grooten!" sprak Kobus, die steeds bezig was
geweest om zijne kinderen te koesteren en te ondersteunen: „Wat
zouden ze zijn
! Geld maakt gierig — geld maakt barbaarsch,
geld...."
„Neen Kobus, neen," sprak Geertje weder, steeds hoestende: „Och,
zeg dat niet! Neen! — O, ik heb het tegendeel zoo ondervonden.
Ja, leefden zij nog, die goede lui waar ik negen jaren diende, leefde
die goede baron van Rennold nog — en die altijd zoo lieve mevrouw,
geloof mij Kobus, we zouden niet zoo ongelukkig zijn. Nooit verliet
een arme ongetroost het kasteel, — altijd zoo mild — altijd zoo
bezorgd; — ach, ook voor ons zouden ze gezorgd hebben indien
zij leefden en met onzen nood bekend waren. — Neen," besloot
Geertje: „goeden zijn er ook nog."
„Geweest!" riep Kobus, die bezig was om den aardappelzak, dien
hij los had gescheurd, voor de opening der achterdeur te bevestigen,
dewijl de binnendringende koude heviger was dan hij, in zijn ijver
om brandhout te bezorgen, berekend had. — „Geweest, vrouw;
maar Eennoldsen zijn hier in 't dorp niet. O, je weet niet wat
't mij gekost heeft om aan de huizen te vragen — van daag voor
't eerst, en dan het: „neen man," of het: „mevrouw geeft niet aan
de deur," of „gaat naar de diakonie" te moeten hooren! Of wel,
bespot te worden zooals door het kind van dien gemesten ontvanger,
die, toen de meid had gezegd dat Kobus Knor er was, naar me
toekwam en een cent gevende, met een ondeugend gezicht zich
aan 't knorren zette, zoodat mij 't bloed naar 't voorhoofd steeg.
Neen vronw, dat is om je dol, om je razend te maken; om ge
dachten bij je op te wekken, die de wet zegt dat slecht zijn, maar
die God niet kan afkeuren. Dat is om je
" Doch Kobus ver
volgde niet, maar bedekte zijn voorhoofd met beide handen.
Geertje had zich inmiddels eenigermate hersteld, en, even haar
verstijfde vingeren bij 't vuur verkwikkende, nam zij klein Geertje
weder in hare armen. Melisje, bij wie de warmte heilzaam had
gewerkt, was tot zich zelve gekomen, maar kon een bitter gekerm
niet onderdrukken, wijl zij aan hare leden zulk een hevige pijn
evoelde — een natuurlijk gevolg van de sterke hitte op het verleumde lichaam.
Hoezeer de honger de rampzalige echtelieden ook pijnde, hoezeer
ze ook voelden dat de behoefte aan voedsel meer dan groot was;
de drie sneden roggebrood lagen nog steeds onaangeroerd op de
tafel. Ja, zij wisten het: dat brood was slechts voldoende om één
hunner, en nog maar een geringe verkwikking te bezorgen.
„Neem dan vrouw, en eet toch wat," sprak Kobus eindelijk: „Ik
heb al wat gehad toen 'k," — maar Kobus sprak onwaarheid —
„toen 'k op weg was. Toe dan Geertje, eet een der sneeën, en laten
we dan de twee andere maar gauw onder de kinders verdoelen."
Kobus legde haar het stuk brood in den schoot; maar Geertje, hoe
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begeerig ze ook op dat schrale deel nederzag, neen, zij kon het
niet over zich verkrijgen om aan haar goeden Kobus niets over
te laten; en met de woorden: „Ik wil er niets van, als jij niet de
helft neemt!" drong ze Kobus de grootste helft van haar broodstuk
op, en hoewel Kobus 't maar niet wilde aannemen, zoo moest hij
toch eindelijk voor de dringende woorden zijner vrouw bezwijken.
Nu greep er in de ellendige stulp een tooneel plaats dat den
hardvochtigsten mensch zou geroerd hebben. — De twee sneden
brood voor de kinderen bestemd, werden in vier stukken, naar
hunnen leeftijd geëvenredigd, gebroken. Voor de kleine Geertje gaf
Kobus aan zijne vrouw het kleinste deel, opdat zij het der anderhalfjarige kleine, kruimsgewijze zou toedienen. Melisje, die lang
zamerhand minder pijn begon te gevoelen, bleef strak op haar aan
deel staren, en ontving het met koortsige vreugde. Daarna nam
Kobus de tweelingen Dorus en Martje op zijne knieën, en hoewel
zijn troetelkind, het jongste der beide knaapjes, zoo stijf en dof
en bleek was, terwijl de oudste, op de aanraking des vaders, kort
ademende teekenen van herstelling gaf, zij zouden — dit vertrouwde
Kobus vast — door de, ofschoon ook karige verkwikking wel weder
opfleuren.
Geertje met de kleinste op den schoot, de zoontjes op vaders
knieën, en het meisje met haar stuk brood op 't bankje gezeten,
zij g i n g e n h e t e e n v o u d i g e v o o r l i e f n e m e n
die
arme menschen!
„Wil je bidden, Melisje?" zei moeder Geertje; en vader, moeder
en dochter, zij vouwden de handen; zij sloten de oogen, en het
teedere meisje bad met een bevend stemmetje: „Zegen goede God,
dit avondeten, amen."
Ze hadden gebeden — de arme maar eerlijke zielen, en in weinige
oogenblikken hadden zij het karig stuk brood genuttigd. Kobus, niet
versterkt, maar, zoo mogelijk nog hongeriger door den nu opgewekten.
trek naar voedsel, wilde zijn jongste zoontje wakker schudden ten
einde hem zijn deel te doen nuttigen, doch — een luide kreet van:
ontroering ontvlood er aan zijne lippen, en opstaande zette hij den
pijnlijk trekkenden Dorus op den stoel, en terwijl hij met Martje op
de moeder toetrad, riep hij ontstuimig: „Hemel! vrouw, o zie toch,
is dat slapen? Ik weet niet, m a a r . . . . God! ik ben zoo ontsteld. Hij,
is zoo stijf; zie hij blijft zoo stijf. Mart! Mart! Martje!" vervolgde
Kobus, schreeuwende en het kind schuddende: „O! 't is verschrik
kelijk! Vrouw, spreek dan toch! is dat slapen? of is het-. • .?Neen,
hij is niet dood, mijn Martje," en weder angstig roepende drukte hij
het koude en verstijfde knaapje onstuimig aan zijne borst. De
moeder, die bij de eerste woorden van Kobus hevig ontsteld was
opgesprongen, onderzocht haar kind, niet wetende wat ze zelve te
hopen of te duchten had, maar ach! ze kon geen antwoord geven,
en of Kobus al riep en smeekte, en schier wanhopig met het knaapje
rondliep, zij kon naar vermoeden niet in woorden brengen, maar
roerloos en als verpletterd bleef ze staan, en — haar zwakke borst
hijgde naar lucht,

Neen neen, dood is ie niet!" riep Kobus weder met een holle
stem: „neen, dat zou me vermoorden — vermoorden!" en of Kobus
nu, bij dat woord, aan de ontmoeting op den grindweg dacht, of
dat er iets anders in zijn binnenste
hij rilde.
„Wasch hem met sneeuw!" klonk het nu uit de geprangde borst
der moeder. De man liep naar buiten; wierp het kind in de sneeuw;
waschte en wreef het al de ledematen, maar — 't waren al vergeefsche pogingen; het dierbare kind bleef stijf en koud als te voren,
en met den uitroep: „Dood, dood!" stoof hij de hut weder binnen;
liep als een waanzinnige met het dierbare lijkje rond; kuste en
kuste nogmaals het magere verstijfde aangezichtje, en toen, ja, de
man brak in een onstuimig weenen los, dat akelig was om aan te
hooren.
De zwakke teedere vrouw, zelve overstelpt van smart, toonde
ook nu die geestkracht harer kunne, waardoor deze zich in de pijnlijkste oogenblikken zoo wonderbaar boven den krachtigen man
weet te verheffen, en — op den echtgenoot toetredende, trachtte zy
met de woorden: „Houd je toch krachtig Kobus; bedaar, om Gods
wil, bedaar!" hem het lijkje uit den arm te nemen, maar kon haar
doel niet bereiken. Kobus stiet haar, door de smart overweldigd,
woest van zich af, en riep, terwijl hij met het lijk van zijn lieveling ijlings de hut verliet: „Ze hebben hem vermoord, mijn jongen,
ze hebben hem vermoord, die rijke beulen....!"

Buiten loeide de koude wind steeds bulderend en fluitend; buiten
zwaaide de wintervorst haar ijzeren schepter, en — binnen de huizen
der rijken was het warm en wèl en overdaad; daar zaten ze vroolijk
en koutend bijeen; en — buiten liep een wanhopige vader, met het
lijk van zijn kind, met akelige voornemens rond; en in de hut welke
hij verliet, was het vuur uitgedoofd, en zat zijn weenende vrouw
te bibberen, terwijl ze haar drie achtergebleven kinderen met haar
zwakken adem in 't leven zocht te behouden. En — binnen in de
huishoudkamer van den ontvanger daar zat hij, die wel twintig
gulden in de vier maanden voor noodlijdenden had uitbetaald, en
toch wel vijftig gulden aan den baron Van Drumpel op één avond
vérliezen kon; daar zat de beschonkene in den leuningstoel, met
de bedriegelijke som van driehonderd gulden voor den Holsteiner
in den zak; en — buiten liep een andere man, die niets, niets te
branden of te eten had; daar liep de ongelukkige, die toch een
gulden in de week van de diakonie, en soep van de soepcommissie
kreeg!
Ginds lag hij, de weldoorvoede ontvanger, die gezegd had: „geef
den kinderen lucht, geef ze krachtig voedsel, bewaar ze voor kou
of hitte en gij zult sterke menschen vormen." En — buiten liep de
man, die door ziekte had ingeteerd, die geen werk en geen geld had;
en in zijn armen lag het kind, dat krachtig voedsel en deksel had

noodig gehad, terwijl er in de hut nog drie waren achtergebleven
die met hunne moeder ook honger leden en kou. En — boven op
de kinderslaapkamer lagen de kleinen van den heer Wester zoo
warm en goed in hun heerlijke bedjes; daar sliep het schalksche
knaapje, dat geen koekjes lustte en zoo geestig knorren kon, met
de rozen op de wangen. — Daar boven op de logeerkamer, daar
sliep de man die, op den grindweg, met w e i n i g zoo veel goeds
had kunnen doen, maar die b a n g v o o r de a r m o e d e geweest was.
Boven onder het donzendekbedje sliep hij, die mede gelachen had
omdat men de armoede bespotte; omdat men het dwaasheid noemde
Gods zegen over Zijne gaven af te smeeken; daar sliep hij, die be
vreesd was geweest om voor den verloochenden God te verschijnen;
hij sliep er, en droomde: dat een armoedig man hem op den grind
weg dringend om een aalmoes smeekte; hoe hij dien ongelukkige
een gift onthield, en hoe de rampzalige toen met den naren kreet
van „hulp! moord!" naast hem nederviel en er roerloos bleef
liggen.
Stemt gij ons toe, waarde lezer, dat er hier en elders avondjes
als bij den ontvanger Wester worden doorgebracht; o, oordeel dan
niet dat het avondje bij Kobus overdreven geschilderd is. Hervondt
gij in die eerste huishoudkamer, beelden die u bekend zijn; o, haal
dan over de tafreelen in de huishoudkamer van Kobus Knor niet
weifelend de schouders op. Neen, verzekeren wij u dat de eerste
schilderij voor 't grootste deel naar 't leven werd geteekend, de
tweede is haar getrouwe tegenhanger. — Gelooft gij ons niet
ga dan en onderzoek, wanneer de winter zijn kouden adem over
dorpen en steden laat gaan, en zeker — althans in vele oorden van
ons vaderland zult gij vinden wat wij u schetsten.
Een intrige hebben wij niet, maar gaarne melden wij nog, dat
de ongelukkige Kobus, die zijn misdadige plannen verworpen
had, 's morgens door den nachtwacht van 0., met het lijkje van
zijn kind, in den ellendigsten toestand gevonden werd; dat hij door
dien nachtwacht, met behulp van een zijner makkers, naar de
woning des eersten gebracht werd, en daar, met Gods hulp, door
den kundigen arts, in het schier uitgedoofde leven werd terugge
roepen.
Ernstig trok zich de gemeente verder het lot van het ongeluk
kige huisgezin aan, en Kobus Knor behoeft thans uwe aalmoezen
niet meer.
Wester met Wim en vriend Bar narden den volgenden dag in
de sierlijke slede lustig door 't dorp, en — in de Roskam van
''t geval hoorende, wierp ook de ontvanger twee rijksdaalders in
de bus, voor die arme menschen- — och, zoo kwaad was hij niet. —•
En Bar deed hetzelfde, misschien nog wel iets meer, en zei,
terwijl hij weder in de slede stapte: „Ja, als ik dat op weg ook
geweten had!"
En wij, waarde lezers, ofschoon wij zeer wel weten dat er de

zoodanigen zijn als wij schilderden, wij weten het evenzeer dat er
zich in ons Vaderland nog d u i z e n d e n bevinden, die — om bii
onze handeling te blijven — R e n n o l d s e n kunnen genoemd
worden.
Veel, zeer veel wordt er gegeven, maar — de armoede die zich
het bedelen schaamt, en slechts in den uitersten nood de bevende
handen uitstrekt, wij bidden het, mocht zij n o g meer worden op
gezocht door de rijken, door de rijken, die zooveel genieten, al ge
nieten ze meer Gode welgevallig dan de Westers en Bars.

KEES SPRINGER IN DE KERK

r

Een „knappe dominee op stoel": een „mooie kerk met menschen.'
Een sierlijke rede: veel aandacht; een ernstige rede: veel stichting;
een koud gegalm: veel gegeeuw, 't Is vrij natuurlijk. De predikant,
die zooeven het gestoelte beklom, is een knap mensch; heeft een
„goed talent," en spreekt immer — volgens ,'t algemeen gevoe
len" — zuivere woorden van hoogen ernst, die „iedereen stichter*
en iedereen boeien."
„Iedereen b o e i e n ; " wij hebben er vrede mee; ja zelfs wanneer
„het algemeen gevoelen" dat bevestigt, dan willen wij het gaarne
gelooven. Evenwel, daar zijn toch uitzonderingen; misschien z e l d 
z a m e uitzonderingen. Kees Springer althans behoort tot die zeld>
zame exemplaren.
Kees Springer zit in de middelbanken, in een hoekje achteraan,
vlak tegenover den preekstoel, waarop de algemeen geachte prediker
staat. Omdat Kees Springer zoo geheel anders luistert dan wij. mijn
waarde lezer of lezeres; omdat hij onder de zeer aandachtige toe
hoorders op een zeer bijzondere wijze geboeid wordt, zoo nemen
wij de vrijheid u den heer Kees Springer als hoorder, en tevens
als redelijk denkend wezen voor te stellen.
Waar hij zit, weet ge; dat hij surnumerair bij de posterijen is,
dat weet ge nu ook; vóór hem ligt de groote kerkbijbel, en hij volgt
met scherpen blik, controleerenderwijze, de woorden die daar staan;
Handelingen X, vers 4. — De dominee leest ze voor. —Precies zóó.
Juist als er staat; en daar staat: „Uwe gebeden en aalmoezen zijn tot
gedachtenis opgekomen voor God."
Aangezien wij een bijzonder toehoorder te volgen hebben, is het
noodig den lezer vooraf een schets der leerrede te geven. Die schets
zal kort zijn, en den lezer niet meer tijd kosten dan Kees Springer
moest over hebben voor het zingen van drie verzen uit het 5 9 ge
zang, met de pre- en interludiums, benevens de finales van den
organist er bij, — zoo hier en daar vrij naar de Robert le diable.
Dominee B. ging spreken over de vereeniging van godsvrucht en
deugd, en zijn motto was: „De Heer woont bij hen, die van eer»
nederigen en verbrijzelden geest zijn; bij hen, die gelooven, en, uit.
geloove het goede werken."
,te

De gebeden en aalmoezen van Cornelius den Romein, den krijgsman, waren tot gedachtenis opgekomen voor God. Maatschappelijke
•deugden beoefenen, welvaart om zich heen verspreiden, en den Eeuwigen Gever geringachtend voorbijzien, de leeraar noemde het: een dei
edelste naturen in zich dooden, de stem des harten smoren, die roept:
„daar is oen God, een God van liefde!" De deugd zonder geloove,
zij bleef een onbestendige deugd, een deugd, die maar al te spoedig
bezwijkt bij den storm der driften.
Bidden tot God om lankmoedigheid, vergiffenis en genade; bidden ! — en den broeder hard vallen, niet geven noch vergeven, maar
haten; het was: een God verzoeken, een godsvrucht huichelen! huichelen! tegenover een heilig en alwetend Opperwezen!
Gebed èn aalmoes, geloof èn werkzaamheid-. Zalige vereeniging!
De ware geloovige houdt niet op te werken; hij werkt uit liefde —
omdat hij God zijn Vader in Christus noemt; omdat hij één wil
wezen met Hem, die één met den Vader is.
Of die zeer korte schets nu zuiver mag heeten, en of dominee B.
•er n i e t s op zou kunnen aanmerken, willen we niet beslissen; zooveel is zeker: zij is zuiverder dan het gezang der gemeente, en heeft
minder franjes dan het zeer stichtelijke (!) orgelspel.
Dominee B. zal dan eindelijk „voorgoed" beginnen. Kees draait
.zich warmer in zijn hoekje.
Tot beter begrip voor den lezer zullen wij de woorden van dominee B. met een andere letter dan de gedachten van Kees Springer
doen zetten. Waar die gedachten in 't honderd loopen of aan den
kerkwand blijven hangen, zal een lange streep zulks uitdrukken.
't Begint! maar, de veertig a vijftig eerste woorden gaan voor
Kees verloren; zijn voeten braden boven een gloeiende kool: „Kan
ik u soms met m'n stoof pleizieren?" — „Als 'k u niet ontrief... • ?" — „Neen gerust, neem'em maar, i k heb't zoo koud niet."
Geschuif. — „Dankie!"
Kees Springer hoort:

„ . . . . elke bede, welke zg uit hun geheime afzondering
opzenden, wordt door Hem verhoord; elk liefdewerk dat
zrj doen, hoe
" Heb 'k m'n kerkgeld wel? Verdekseld!
Straks komt ie; 'en leege hand er in da's bedrog. Alleen guldens
in de beurs; 'k zou gek zijn! De armen zijn hier rijk. O gelukkig
i n m'n jaszak! Nog gewisseld bij Ka. Hoe moeder zoo'n smeerpoes
kan houwen
„in de stad Caesarea woonde een
Romeinsch hoofdman, een krijgsman." Zie luitenant Smeer
•eens, wat strijkt ie z'n knevels op; of ie zeggen wil: da's in 't vak.
^k Zou 't land aan 'en preek in m'n vak hebben. Of er t o e n al
posterijen waren
? Zeker geen postzegeltjes? Miserabel vak!
al zes en twintig en nog geen commies. Die goeje Nans! Of ze
't land zou krijgen? Ze laat er nooit iets van blijken. De directeur
van B
staat op uitknijpen. A's dood, B's brood

.„heilige aandoeningen en Godsdienstige plichten worden

door hen met verachting behandeld...." Waarachtig, ik
verlang z'n dood niet! Als ie pensioen kreeg, even goed; al kreeg
ie tienmaal zooveel als ie hebben moest; bewijs genoeg da'k eens
anders dood niet wensch; 't zou misschien toch niet helpen.

„De verwaarloozing van den Godsdienst bij
eene beoefening van maatschappelijke deugden, is voor
eerst een blijk van inwendige bedorvenheid. De onzicht
bare hand, die overal in het Heelal werkzaam is, moest
allereerst het redelijke schepsel tot dien Onzienlijke ver
heffen. Zelfs de Tartaar, de Indiaan
" Die vrouw
van Larisson, wat 'en leelijk gezicht! Eer ik zoo'n zwarte tot vrouw
nam! Vreeselijk zwart! — Wat wordt die veuve Mathilde, naast
haar, er blank bij. Twee maanden na den dood van haar man zat
ze met luitenant Inker in 't paardenspel, en — de vrouw van
Larisson verliet uit liefde voor naar kinders haar moederland, 't Is
asof de veuve nu zwart en de zwarte heel blank ziet, zóó blank —
kijk, a l s . . . . Bram z'n das. Wat weert ie zich met zijn kerkzak;
voor iederen cent 'en knikje. Hoe mal dat Saar iederkeer naar 'em
•omziet; zóó heb je wat aan 'en preek; net als Floor met z'n snor
ren, die sedert 'en half jaar kerksch is geworden om 'en uurtje vis
it-vis Suze te zitten. De massa zit onder aandacht.—Ik
?....
Daar komt ie met z'n slaapmuts.
M'n dubbeltje!? — Die
weergasche voering! da's om dol te worden. Aand'anderenkant!? —
Kapottrekken! — 'k Zal 'en gek figuur slaan. Enfin! 'en leege hand

d'r in — „Op de aalmoezen van hem, die buiten God
leeft, valt niet te bouwen." Buiten God! da's 'en belabberde

zet; 'k geef 'en gulden. — 'En gulden! ? = twintig manilla's. Nans ruikt
zoo graag manilla's; 'en fleschje mille fleurs. — „De Heere ziet"
•ook wat 'k geef of niet geef. — Daar gaat ie m'n g u l d e n . . . . 't Klinkt
als 'en cent. Dag Bram, 't zou je meevallen als je 't gezien hadt.
Kom — nou 's luisteren:

„Is de deugd zonder Godsdienstig beginsel gebrekkig
•en onbestendig, Godsdienstigheid zonder deugd is vijand
schap tegen Hem die wil, dat wij ons geloof beproeven
aan onze werken, en onze liefde tot God aan onze
liefde tot de menschen. De Godsdienst zonder deugd is:
•of een aangenomen huichelachtige gedaante van God
zaligheid om de wereld te bedriegen öf een voor
bijgaande indruk van ernst, een toevallige smelting des
tarten, die als een morgenwolk en vroege dauw voor
bijgaat, öf — en ik vreeze het allermeest — een voor
bedachte toevlucht van een bedrogen en bijgeloovig.
doch tevens bedorven hart.
„Herdenkt de dagen uwer jeugd toen
" i k bij OOK

en tante op de Krimphorst logeerde. Wat was tante lief en goed voor
me; oom kon vreeselijk malen; 'smorgens dat lezen uit den bijbel,
zoo lamentabel, wel 'en half uur lang — en dan naar stal en tuinen.
Grommen en schelden als 'r 'en riempje verkeerd zat of 'en steen op
zijn pad lag. Eens, aan 't ontbijt, de gelijkenis van den schuldeischer,
en daarna dat vloeken op Jochem, toen oom 'en perzikpit bij den
boom vond. Wat 'en pleizier met 't schuitje! Als 'k geen permissiehad en 't tóch dee, 't was dan altijd alsof onze lieve Heer door dedichte blaren van 't eikenbosch keek. Die keer toen oom er aankwam. Wa'n leelijke vloek! Wie of de schuldigste van ons beiden
was
? Hij! — Welzeker, de Ik is altijd het beste; de ander het
slechtste. Maar oom kon toch beestachtig draaien. Als er visite was,
vooral dominee: altijd praten over de „Schrifturen" en de „onbekeerlijkheid" en de „genade." Genade — die heeft ie noodig gehad. *— Wie zou ze niet noodig h e b b e n . . . . ? Oordeel niet opdat
gij
Die goeje tante! Wa'n lief gezicht had ze! Mijn Nans lijkt
op 'r — maar Nans heeft fijner neusje, meer vuur m de oogen;
meer —
Och, zoo'n lievert!
mijn vrouw!
mijn!
mijn hoogste geluk!

-—

:

„Houdt op, dwaze sterveling!" Hê! wat

riep ie dat hard! — Die dikke mijnheer wordt er wakker van. Dwazesterveling! waar preekt ie ook van ? — Over 't geloof en de werken. —

„Ja, 't is een voorbijgaande indruk, een toevallige smelting des harten, die als een morgenwolk en vroege dauw
voorbijgaat. Gij gelooft aan uw Schepper, gij gelooft aan
Zijne liefde;" dat doe ik waarachtig! „gij nadert den Almachtige met uwe smeekgebeden, en reikt den nooddruftigen
broeder uit liefde uw aalmoes. En toch, de begeerlijkheid
der oogen verlokt u en — gij struikelt; gij wilt u oprichten en toch — gij valt."
Kees neemt zijn zakdoek; snuit zijn neus, en snuit hem nog eens.—
Piet schonk dien avond ook zoo drommels veel pons. Van de honderd jongelui geen tien die nooit boven d'r bier waren; maar zóóJ
Nans weet er niets van. Wat was ik soezerig den volgenden morgen.
Vader keek zoo donker; moeder zei zoo ijselijk koel: Morgen Kornelis!" anders zeit ze Kees. Raar, — toch had ik 's avonds weer
trek in pons — nadorst! Is mijn godsdienst dan als de morgendauw? —
„Wij moeten dan gevoelen, levendig ge-

voelen, mgne Geliefden! dat een Godsdienstige aanbidding, afgescheiden van gerechtigheid en deugd, geen
aanneming bij God kan vinden. Gelooven en niet doen
de dingen, die God gebiedt, dat is geen gelooven; dat
is verloochenen, — dat is
" Verloochenen, dat
deed Petrus ook, tot driemalen toe, — dan mag ik het nog tweenaai doen. — Bah! wa'n lamme gedachte! ook al zonde! 'k Ben
een ellendeling! i k heb duizenden malen gezondigd. Mijn heele Góds-

dienst is een reeks van morgenwolken. Maar morgenwolkjes en dauwparels zijn toch mooi. — Was zijn beeld wel zuiver? Jawel! de zonden zien er ook bekoorlijk uit. Mijn lust om scheele' Laars op 't
kantoor te judassen; — vroeger 't naloopen van bruine Jetje uit de
komenij — en die praatjes! — 't Liegen, gedurig weer, dat vader
ziek was, om vrij van 't kantoor te hebben, terwijl er drie avonden
achtereen partij was, waar ook Nans zou komen. — Mijn Godsdienst allemaal „morgenwolkjes Godsdienst!".... Beroerd! maar
'k heb er het land aan. Petrus had ook 't land. Die Petrus, dat
was 'en kerel! Die had later voor zijn Heer wat over. Akelig, die
schilderij in de kerk te Keulen; ten onderste boven aan 't kruis!
't Was 'en naar gezicht. Zóó'n dood
Bah! — 'En mooi reisje! —
Wa'n gezicht op dien Drachenfels! — Toen — toen had ik toch'en
vroom oogenblïk; 'k zag den Oneindige in Zijn volle grootheid. —
Volle grootheid? — Neen, da's de volle niet; dan moet er Zijn liefde
in Christus nog b i j . . . Liefde, dan denk ik altijd aan Nans, 't Is weer
een andere soort van liefde. Met Nans zoo'n reisje!.... Hê! we zouden altijd geen gekheid praten, in 't geheel niet. Nans kan lief
babbelen over serieuze zaken, — dan heeft ze zoo iets heel moois
in d'r oogen, dan leit 'r zoo'n weergasche ziel in — sakkerloot!
nou krijg 'k in eens 'en klaar begrip van 'en geest! 'En Geest dat
is — je voelt het eigenlijk meer dan je 't zeggen kunt. — „maar,

't zij dan vroeger ot later, voor ons allen komt de ure
ewis, waarin ons stof zal dalen in het graf." Toch altgd iets

f appants! Zooals we hier zitten; jij ook mevrouw Maals; al ben je

nog zoo voornaam; en jij, burgervader in je mooie bank; allemaal,
zooals we hier zitten, over een tachtig jaar bij de pieren; allemaal!
ik reken de kinderen mee. Dan zitten hier weer, als de wereld
nog niet vergaan is, kinderen, kinds- en kinds-kindskinderen van
ons. Van ons — ook van Nans en van mij!? Als God me kinderen gaf, ik zou ze tot brave, godvreezende menschen vormen;
vroeg leeren bidden. Bidden; gekheid, zei Bram, 't Is waar, je hebt
toch alles en je krijgt t o c h alles, al bidt je niet. Toen moeder twee
jaar geleden zoo ernstig ziek was — 'k heb iederen morgen, en
middag, en avond zoo vurig om haar herstel gebeden; en — zij IS
beter geworden — de lieve moeder! Ik bid! Bram zal ook wel eens
bidden. Soms kun je 't niet laten. Bidden is gelooven. „Hij die

God vreest en tevens rechtvaardig en weldadig is omtrent de menschen, hij vertoont den Godsdienst in het
rechte licht. De Godsdienst blinkt met zijn eigenaardigen luister in zijn gedrag, en zijn stralen verspreiden
een hemelsch licht om hem henen.' — Zijn karakter is te
gelijk verheven en beminnelijk, en, al ontwijkt hem de
booze wereld, zij acht en eerbiedigt hem in het diepst
van haar harte." Zou hij (B.) nou ook zoo edel en braaf en
godvruchtig zijn als hij vertelt dat we zijn moeten? Mie — wat

laat ze 't eten dikwijls aanbranden en wat hêt ze 'en zoutband —
Mie zei, dat ie slecht voor z'n vrouw was, toen ze'r diende; — eens
had ie op 'r gevloekt. Hij óók al 'en dauwachtige Godsvrucht? Ik
geloof 't niet; maar, 't is óók 'en mensch. 'En Herder, die goed voor
z'n schapen is, en ze trouw in het oog houdt, kan licht zelf in 'en
modderplas trappen; daarom toch leidt ie z'n k u d d e wel goed.
Moest 'en schaap zeggen: „Herder, als jij in 'en plas trapt, dan kan
i k gerust in 'en sloot vallen?" Wel 'en aardig idee.'k Heb soms wel
aardige invallen, 'k Ben nog zoo gek niet. Waar komen die invallen
vandaan? Uit mijn brein. B r e i n , wat 'en raar ding! H o e komen
ze in 't brein? Door 'en hoogere macht; door God. — Pedant zijn
op mooie ideeën — stommiteit! — 'En mooi vers:
„Niets, n i e t s is 't mijn,
Maar a l l e s Gods geschenken,
„Mijn hart, o Heer! zal eeuwig aan TJ denken,
Uw lof op mijne lippen zijn."
Als je dat reciteert, dan moet je vreeselijk op n i e t s drukken en
ook op a l l e s . — We krijgen zooveel en toch willen we meer
hebben. — Als i k mijn kipje maar krijg! — Zoo dat eens n i e t gebeurde, — of Gods lof dan ook op mijn lippen zou zijn ? Och! ik
zal d'r wel krijgen; ik bid er zoo dikwijls om: L i e f d e r p e , almachtige
God, verhoor mijn vurigsten w e n s e n ; maak mij gelukkig m e t haar die ik zoo
teeder bemin, d a n zal ik altyd
dat krijgt veel van conditietjes

„Er blgft op deze wereld
ook voor den oprecht geloovige een strijd, mijne Broeders en Zusters! Een bittere strijd van het zwakke
vleesch tegen den geest die uit God is. Maar vreest
niet voor dien kamp; waant niet dat uwe krachten
ontoereikend zullen zrjn. Neen, dat zullen zij niet, wanneer gij bidt! en, wanneer gij bidt, zegt het: Heer! Uw
wil geschiede. Zegt ge dat met een geloovig harte, dan
is Gods wil de uwe; dan doet ge den wil des Allerhoogsten; dan zijt ge, als Cornelius, den Heere welgevallig,
dan komen uwe gebeden, dan komen uwe werken — als
uitvloeisels van den wil des Heeren — tot gedachtenis
op voor God; dan overwint gij, door 't woord van Hem,
die Gods wil volbracht tot in den dood des kruises,
en, wiens woord is de eeuwige waarheid." Die phrase
maken; ik moet

Kal tante Jans plezier doen; alles waar d e s bijkomt: d e s k r u i s e s ,
dat noemt ze orthodox; toen ik haar vroeg: wat is orthodox? toen
Bei ze: „da's alles juist andersom als de Groningerschool." ') —„En
') Tante zon tegenwoordig (1877) Tan de Modernen spreken. Later weer
arat anders m i s s c h i e n .

van

de Groningerschool, tante?" — 't Was eigenlijk gemeen 't goeje
mensch zoo te jagen. „De Groningerschool, wèl — w è l — die gelooft niet aan Jezus en aan zijn dood des kruises of aan de opstanding;
zooals die A. en Z., o foei!" — „Heeft u die heeren gehoord,
tante?" — „De hemel beware!" — „Van hen gelezen?" — „Och
jongen praat er niet van. Ik lees niet om m'n pogen, en al las ik, —
nooit van d a t soortje!" — Tante was wel in de gelegenheid geweest om het s o o r t j e te leeren kennen! — Zij orthodox!! Wat ben

ik?

:

„Gewogen maar te licht bevonden." D a t

ben ik nog niet. Goddank! Wat wordt er dikwijls op 'en rare manier
G o d d a n k gezegd: Jaap zegt het strijk en zet als ie'en vraag heeft
gewonnen, 'k Moest het hem zeggen. Maar 't staat zoo pedant, zoovroom. De menschen hebben iets tegen vroomheid: „Ook al zoo'rn
vrome!" omdat vroomheid zoo dikwijls een masker is.
Wat zag Nans met moeders jaardag er uit met dat Satermasque!
Juist andersom: zij mooi en 't mombakkes leelijk; de huichelaar:
'en Sater, en z'n masque zoo mooi. Al wat mooi is moet je niet t e
veel laten kijken; 't zijn geen fijne dingen waar Levie mee te koop
loopt
Ontelbaar o mensch, zijn de weldadigheden Uws Heeren; ontelbaar Zijne g a v e n als het zand
aan den oever der zee; ontelbaar
" je kunt wel zeggen
als die gekleurde ruitjes boven in de kruisramen. Een, twee, drie,
vier, vijf; ze zitten zoo raar dooreen, je bent direct in de war;
Een — twee — drie — vier — vijf — zes — 't is eigenlijk
'en
flauwiteit!
„Van uw ontwaken in den

morgen tot uw te bedde gaan hebt gij" — Ik heb

ja, ik heb 'en lieve vader, 'en b r a v e b e s t e man, zoo innig vroom;
dat ik h e m tot vader heb, 't is één van Gods ontelbare weldaden;
laat ik die weldaden liever tellen dan ruitjes. M'n vader is één;
m'n beste trouwe moeder da's twee; m'n lieve dotje da's drie; die
drie tellen voor duizend; da'k goed zien kan is duizend en één;
goed hooren, goed ruiken, goed loopen; welgemaakt, gezond; goed
eten, goed drinken; twee goeje vrinden: veel kennissen; kleeren.—
Zou m'n rok morgen thuis komen? 'k Zal kreupel Pritsje voor
't'thuisbrengen twee kwartjes geven, die stumperd heeft'en boel minder dan i k op de wereld, en toch is ie tevreden. Ben i k tevreden?
Ja! — Je liegt Kees! — Eigenlijk neen. — 'k Wou da'k Nans had,
d a n zou ik volkomen tevreden zijn, want haar heb ik lief boven
„Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns nietswaardig;"'
da's 'en drommelsche tekst; maar moet die zóó verstaan worden?
't Beteekent: Geen partij trekken of de zij kiezen van zondige
vaders of moeders of vrouwen ten koste van God. God liefhebben is een heel ander liefhebben; maar toch, de mensch
is een raar ding, alles plooit ie naar z'n zin
Wat schijnt de zon op hetpsalmbord! Psalm! wat
'en boel woorden kun je uit die letters maken: A l , a l s , m a l s , p a l ,
l a p dat ben ik niet, één of hoogstens t w e e glaasjes, daarbij laten:

3am — in den Godsdienst — een beetje. P a l ! ja, pal wil ik staan,
P a l . . . hoe? Die dikke heer neemt zijn hoed af, 't loopt zeker op een
•eind...
„Hebt God lief boven al, den

naaste als u zeiven, mijne Broeders en Zusters, dan
komen uwe gebeden en aalmoezen tot een gedachtenis
op voor God. Amen." Eind goed, al goed!
Er werd nog gebeden en gezongen. De predikant sprak ten slotte
den zegen over de gemeente uit. De organist deed, terwijl de stovenzetters met vriendelijk glimlachen de dubbeltjes opstreken — zijn
overheerlijke compositie: „Fantaisie sur l'air briljant: Wenn die
Schwalben heimwarts ziehn," ') melancholisch ruischen, zoodat juf
frouw Idolle „Hoe toepasselijk!" zei. De jonge heertjes gingen aan de
.kerkdeuren staan om
hun papa's
en mama's op te wachten. De jonge dametjes
? enfin, de
gemeente ging heel gesticht ter kerkdeur uit; en Kees — Kees kreeg
zijn Nans in 't oog, en weinige oogenblikken later aan den arm, en
Nansje zei: „'En lieve preek Kees." En Kees zei: „Ja Nans; waar
.zat je?" — „Rechts in de stoelen," antwoordde het meisje. — „Ik wist
warempel niet dat j'in de kerk waart," hernam de minnaar. — „'En beel
dige preek," zei het meisje nogmaals: „Ga je mee koffie drinken?"
Hees drukte haar arm vast in den zijnen.
„Waar had ie 't over?" vroeg de papa van Nancy, die heel zel
den „kerkte," omdat de Zondag zijn eenige vrije dagje was.
„Over, ja, over — laa's kijken — Lucas — neen — Johannes —."
„Handelingen X, vers 4," viel Nansje in.
„Ja, die drommelsche teksten!" hernam haar beau: „Over Petrus;
't geloof en de werken, weet u. Net wat ik altijd geloofd heb. Niet
alleen z e g g e n , maar d o e n ! — 'k Was heel gesticht; fameus vol.
Ik hou van zulke preeken; practisch weet u."
„Eet ze met smaak!" sprak de aanstaande schoonvader, terwijl
hij zijn krentenbroodje in stukjes sneed: „Mooi vinden, gesticht zijn
en — niet eens weten wat de tekst was!"
Dat zei de aanstaande schoonpapa; en wat zegt de lezer ? Misschien:
„Onnatuurlijke voorstelling! 't Zou wel ongelukkig wezen, wanneer
er zóó in de kerken geluisterd werd! Toen i k een jongen van twaalf
jaren oud was, toen kon ik reeds, uit de kerk te huis gekomen, de
heele preek bijna woordelijk opschrijven. Als ik niet zoo kippig was,
dan zou ik de gestes er bij onthouden en zeker hebben nagedaan,"
O, mijnheer is kippig!
„Onnatuurlijke voorstelling! Indien die verliefde surnumerair alles
saamgenomen, hoogstens vijftig regels van een geheele preek hoort,
hoeveel boekdeelen zouden er niet gevuld moeten zijn met de nonsensgedachten en tusscben- en weder tusschen-gedachten, die hem in
anderhalf uur tijds door het zwakke brein dwaalden?"
Zou mijnheer die boekdeelen tot het einde toe hebben doorgelezen ?
') G e t r o u w

naar

't l e v e n .

„Onnatuurlijke voorstelling, somtijds aan't profane grenzende...."
Zetter! 'en streep als je blieft; niet te dik of rechtstandig, dat
mijnheer hem voor een stok zou houden. — „Ja profaan!" — Toe
zetter, gauw!
Misschien:
„lk heb 't nooit willen zeggen, maar warempel 't gaat me dikwijls zóó in de kerk. Je komt meestal thuis, en hebt gehoord: dat er
een man vreeselijk zat te hoesten, 't geen a l l e n ergerde, en't meeste
hun, die niet naar de leerrede luisterden. Je komt thuis met de herinnering, dat het er vol en koud of warm was; dat de preek lang
of kort duurde; dat er een juffrouw, die erg bleek zag, de kerfc
uit moest, 't geen nog al opschudding gaf; dat het orgel onder het
voorgebed in eens wonderlijk piepte; dat dominee P. alweer met z'n
Alpha en Omega voor den dag kwam, en nog erger gegalmd had
dan vroeger; dat de voorzanger precies kwaakte als 'en eend, en
honderd dingen meer. Warempel, 't gaat je dikwijls zoo — 'en enkele
keer uitgezonderd. — De tekst — ja, d i e weet ik gewoonlijk, maar
enfin, 't is heel natuurlijk voorgesteld; zóó zitten de meeste menschen
in de kerk: je hoort klanken en denkt aan wat anders; je staat op
om te bidden, houdt den hoed voor de oogen, en ziet de portretjes
van Napoleon en Eugenie, of Victoria en Albert er in, en je dwaalt
door Parijs of Londen, en bezoekt er de opera's en hoort „amen,"
en gaat weer zitten; je zingt, om je buurman, die blaart als 'en
schaap, te overbluffen, en te doen hooren dat ie vrij wat meer stem
hebt dan Jiij. — Warempel, 'en aardig stukje die Kees Springer; 't is
trouw d'après nature, 't is"
Zetter, laat
mijnheers volgende complimenten maar weg; d i e begreep er heelemaal niets van; of het aan de verkeerde plaatsing van jou strepen
en groot* en kleine letters, of aan mijn averechtsche manier ligt om
in woorden te brengen 't geen ik zeggen wil; 'k weet het niet. Ze
voelden het niet. Daar, daar heb je 't woord: v o e l e n . Welnu,mocht
er dan hier of daar iemand zijn, die, o jammer! even slecht l u i s t e r d e als onze Kees, och, dat hij dan van dat weinige slechts evenveel voelde; voelde met de hand op het hart; en nimmer zóó:
Maar — gij zult hem in 't leven zien.

KEES SPRINGER BUITEN DE KERK.

't Was een erg koude Pebruari-nacht. Van den hoogen kerktoren
klonken twee zware slagen; de torenwachter blies op zijn koperen
instrument naar 't Noorden, Oosten, Zuiden en Westen, treurig en
schor, een niet te onderkennen melodie. In de straten was geen leven
dan van de nachtwachts, die harder dan gewoonlijk stapten en har
der dan gewoonlijk schreeuwden, wellicht om den gierenden wind
te verschrikken', die de gaslantaarns deed rammelen en ongesloten
zolderluiken onbarmhartig open- en dichtwierp.
Ternauwernood had de klok dat tweede uur na middernacht ver
kondigd, of de deur eener kleine woning nabij het groote kerkge
bouw werd van binnen geopend, en trad een man van middelbaren
leeftijd naar buiten, die evenwel terstond op zijn weg terugkeerde,
als bezon hij zich dat daar binnen nog iets voor hem té doen, of
wel dat er 't een of ander door hem vergeten was.
De kamer waarin hij wederkeerde scheen de eenige te zijn die
zijn woning bevatte. Het was er schrikkelijk vol; ter rechterzijde
van den ingang ontwaarde men twee lage bedsteden. Vóór eene er
van stond een oude teenen wieg; in die bedstede lag een zeer bleeke
vrouw; in de wieg — waarover een zeer verschoten wiegekleed
hing — kreet op den niet welluidenden toon aan zuigelingen eigen,
eén wicht van weinige dagen; in de andere bedstede sliepen vijf
kinderen zoo gerust als kinderen slapen kunnen; ter linkerzijde vab
den ingang zag men een klaptafel staan, die wel het aanzien van
een veeljarigen lastdrager had, en — wij verzekeren het — nog
verstandig genoeg was van nooit dolzinnig te draaien, hoe velen er
ook om haar mochten aanzitten. Op haar vrij verveloozen rug ston
den een aantal huiselijke noodwendigheden, welke men maar zelden
in elkanders gezelschap ontmoet en, in dat uur althans, er niet zou
hebben verwacht. Zeer nabij die tafel stond — dicht bij den muur —
een kleine, geborsten kookkachel en daarnevens lag een meisje van
twaalf jaar ongeveer, op hare knieën, en blaasde door de gebolde
handjes, in een steenen komfoor om de pap voor het kleine broertje
te spoediger warm te hebben.
De man, dien wij de woning zagen verlaten om haar zoo aanstonds
weder binnen te gaan, nam het olieblakertje ter hand, dat op een
stoel voor de bedstede der vrouw stond; beschouwde bij het schijnsel

der kleine vlam de vrouw nauwkeurig, en zei op droefgeestigen
toon: „Grietje! waarlijk Grietje, ik ben zoo bang om te gaan. Je
bent zoo vreeselijk slap. Als je wat overkwam! De meester heeft
gezegd dat zoo'n tweede koorts . . . foei! ik mag er niet aan denken!
Je blijft zoo alleen met de kinders. Daar speelt het al klik over
tweeën. Kon ik je éér dat ik uitga nog maar wat versterkends bezorgen. Grietje, zeg, ben je waarlijk wat beter? Straks kreeg ik het
al te benauwd. Ik d a c h t . . . . wat moet het worden, dacht i k . .
Maar nu, Grietje, zou ik het wagen? Liever riskeer ik m'n heele
bestaan, dan jou in den nood alleen met de kinders te laten. Zeg
dan, is 't wezenlijk beter, o f . . . . ?"
De zwakke vrouw sloeg de oogen op, knikte even, terwijl ze geruststellend poogde te glimlachen, en drukte zachtkens de hand, die
de hare gevat hield.
„Nou dan in 's hemelsnaam!" zuchtte de man: „ik zie ten minste
dat er nog geen kwaad bij is. Saartje, weet je wat," vervolgde hij
tot het meisje, dat juist den schreeuwenden kleine uit de wieg had
genomen: „als Wimpje in de rust is dan moest jij voor moeder 'en
sneetje weitebrood in de melk weeken, misschien zal 't haar smaken ; en m o r g e n . . . . "
„Weitebrood v a d e r . . . . ? " herhaalde het meisje op verwonderden
toon: „je weet immers wel dat er geen kruimel brood in den bak
is. Morgen zou je centen voor brood geven. De bakkersvrouw gromde
van avond al, dat ik niet weer hoefde te komen als ik geen centen
bracht; hê ze keek zoo zuur."
„Zuur! zuur!" sprak de vader binnensmonds: „Geef de helft van
die pap aan moeder," besloot hij luide: „misschien dat ze er een
paar lepels van zal gebruiken. Morgen zal ik centen geven. Nacht
kind, pas op dat je niet in slaap valt." — Een laatste groet in de
bedstee; een vriendelijke blik der kraamvrouw, en — nu voorgoed
verliet hij de woning.
't Was bijna in draf dat de man zijn weg door de ledige straten
vervolgde. Hoorbaar sprak hij niet. maar, wèl spraken er stemmen
in zijn binnenste van verschillenden klank, en de bitterste stemme
was: van armoede in zijn woning!
De scherpe kou deerde den voetganger niet. Aan 't einde eener
zijstraat gekomen, wierp hij 'een blik naar een der bovenvensters
van het hoekhuis, en ziende dat er achter de linnen valgordijnen
geen licht meer brandde, mompelde hij: „Al vertrokken!" hoorde
te gelijker tijd dat het carillon het kwart na tweeën verkondigde, en
liep nog harder voort totdat hij ten laatste, buiten adem het huis
bereikte waar men hem wachtte.

In het ruime vertrek, waar wij thans den lezer binnenvoeren, heerscht
een bijzondere drukte, en toch is het een drukte van zeer geregelden
en — hoe tegenstrijdig het moge klinken — van zeer stillen aard.

Twee personen zijn er zonder spreken met vlugge handen en vlugge
blikken werkzaam om de boden van vreugde of droefheid, van liefde
of haat, van winst of verlies, van elkander te scheiden; met het
stempel der herkomst te merken; of wel op de beknoptste wijze
saam te vereenigen. Indien gij nu even buiten de voordeur — waar
boven het Nederlandsehe wapenbord door een gaslantaarn wordt ver
licht — uw oog op het karretje slaat, waarvan het achterkistje met
hetzelfde wapen versierd is, en het bruine paard dat er voor is ge
spannen, met schellen aan zijn hoofdstel hoort rinkelen, dan weet
gij het zeker dat binnen die kamer het stedelijk kantoor der Neder
landsche posterijen gevestigd is.
„Onbegrijpelijk!'' zegt een der beide heeren, terwijl hij met groote
vlugheid — tak-tak-tak-tak — het ronde stad- en datumstempel op
de brieven drukt: „Laars heeft nog nooit gemist; 't is onmogelijk
dat we zonder hulp op tijd de postkar van hier krijgen."
„Die weergasche scheele!" bromt de andere heer: „zoo waar als
ik Flink heet, hij zal 'en fermen veeg uit de pan hebben. Springer,"
sprak hij eenige oogenblikken later: „maak jij als de wind'tpakket
voor H . . . . op; hier zijn de aangeteekenden voor D . . . . Die weer
gasche scheele, 't slaat buiten al half."
Kees Springer — de lezer heeft hem terstond herkend — voldoet
aan den wensch van den eersten commies; vormt den brievenstapel;
slaat er eerst het binnen- en daarna het buitenpapier om heen;
bindt en lakt; en, — H
en D
liggen weldra gereed op de
lokettafel.
In weerwil dat de beide postbeambten met den meesten spoed hun
werk vervolgen, verstrijkt toch het tijdstip, dat voor het afrijden der
postkar is bepaald, en treedt de postiljon in zijn kraagjas gedoken,
het kantoor binnen.
„G'n avond heeren!" spreekt Jozef: „Bruin begint met z'n rechter
voorpoot te krabben; da's 'en teeken heeren
't Is buiten koud,
hoor!"
„G'n avond Jozef!" klinkt Springers wedergroet, terwijl het weer
woord van Flink slechts een negatieven heilwensch voor den armen
Laars bevat.
„Nog een beetje geduld Jozef," herneemt Springer, en rept zich
nog meer, maar heeft ook medelijden met den postiljon die koud
is, en wenkt hem dat hij zich bij de gloeiende kachel een weinig
zal warmen.
Jozef laat zich geen tweemaal nooden, en terwijl de heeren hunne
oogen en handen duchtig in 't werk stellen, staat de postiljon bij de
kachel; tuurt op de namen der steden boven de loketten; loopt,
misschien wat ongeduldig, op en neder; kijkt nu eens eenige seconden
naar 't werk der heeren, en dan weder naar de post- en provinciekaarten aan den wand, en, dat hij straks een eindje touw, en dan
weder een snipper papier van den grond raapt, geeft het bewijs dat
hij zijn handen niet gaarne ongebruikt laat.
Daar wordt de deur opnieuw geopend. Arme kantoorknecht! arme
Laars! arme s c h e e l e , zooals je niet zelden genoemd wordt omdat

je linkeroog wat al te veel links ziet. Arme Laars! je krijgt van
den eersten commies de volle laag; je heet een slaapkop, een
wij zullen 't maar niet alles noemen; in één woord, Laars krijgt
méér dan te veel, en zal morgen van den directeur nóg meer krijgen", daar kan hij op rekenen.
Laars evenwel is een rare; wij zouden ons verdedigd en bescheiden gevraagd hebben: „Mijnheer Mink, gesteld dat ü een vrouw en
zes kinderen hadt, en u vreesde dat die vrouw op sterven lag, zou
ü dan nóg zeggen: de dienst vóór alles? Zou ü dan aan iets anders
denken dan aan 't bittere leed dat u bedreigde..-.? Zeg mijnheer
Flink?" Maar — Laars is een rare, hij d e n k t meer dan hij spreekt;
hij antwoordt niet, trekt zijn duffelschen jas uit, hangt haar op de
gewone plaats naast de loketkast, schiet zoo spoedig mogelijk, het
glimmende kantoorjasje aan, en neemt zwijgend het werk van Springer over.
De postiljon geeft in een oogenblik, dat de heeren het niet kunnen
zien, een knipoogje aan Laars, 't welk evenwel niet wordt beantwoord, warmt zich nog eens bij de kachel, neemt in een halfomgewende houding een versch „klontje" uit de tabaksdoos, tuurt
weder op de postkaart en beschouwt ten laatste blijkbaar ongeduldig, de duffelschen jas van Laars, — erg versleten hoor! slechte
voering! geen lust om te ruilen, om de weerga niet!
De werkzaamheden die nu, met voltallig personeel, in allerijl zijn
voortgezet, loopen ten einde.
„Hier Jozef, den rijpas teekenen!" roept de heer Flink, en legt
een papier op dè tafel.
Jozef nadert, verzekert zich dat het aantal pakketten akkoord met
het cijfer is, dat op den rijpas vermeld staat, neemt eene pen, belikt
haar eerst, doopt haar in den inkt, en schrijft — of liever hanepoteert:

Met de pakketten in een grauwen zak, wenscht Jozef den heeren:
een goeden nacht, ontvangt van Springer — Flink bromt iets onverstaanbaars, en Laars weet al te goed dat hij geen „heer" is —
een: goede reis, ten antwoord, verlaat, met de verzekering dat een
toertje onder de dekens wel zoo vroolijk zou wezen, het kantoor,
'bergt de pakketten zorgvuldig in het kistje van de postkar, en —
vijf minuten later weerkaatsen de huizen het geraas van den nieuwsvervoerder over de straatsteenen, en rinkelen de schellen van het
vlugge postpaard, en klinkt de zweep van den postiljon, die zijn kin
al meer en meer in den kraag van zijn jas zoekt te bergen en zich
bijderhands achter de huif van het voertuig terughoudt, dewijl op
dien kant de Noordenwind staat.
Nog geen tien minuten nadat de postkar vertrokken is, branden
er op net kantoor twee lichten minder. De heer Flink heeft reeds
den aftocht geblazen, Springer houdt nog eenige aanteekeningen,

en Laars brengt eenige zaken voor de morgenpost in gereedheid,
om later verspreid liggende pakpapieren, touwen, pijpen lak en cachetten bijéén te zoeken en weg te bergen.
„Maar 'wat drommel Laars, waaraan ligt 't toch, dat je nu in
acht dagen tijds al tweemaal geboft hebt?" vroeg Springer toen hij
tot vertrekken gereed, de oorkleppen van zijn pet onder zijn kin te
zamen strikte.
„Familiezaken mijnheer.'
„Da's 'en raar antwoord Laars," hernam Springer: .en als je dat
zelfde antwoord, even als de vorige reis, aan den directeur geeft,
dan zul je hem woedend maken; 'snachts familiezaken, dat klinkt
wat al te vreemd
De warmte van 't bed hê
of
?"
Laars antwoordde niet.
„'t Is 'en heele toer voor 'en menschenkind," hervatte Springer,
„om zich met een kou die mijn vader ouderwetsch noemt, uit de
plooien van 't bed te ontwarren; ik weet er 'smorgens van mee te
praten, warempel Laars, ik heb je zoo nu en dan wel eens in de
wielen gereden, maar, op m'n woord van eer! ik kan toch niet hooren dat je wordt uitgebrand als 'en vuile pijp. Spreek morgen niet
weer van f a m i l i e z a k e n , de directeur is goed, dat weet je, maar
zóó'n antwoord maakt hem woedend; hij denkt dat je'm voor den
gek houdt."
„'t Is toch de waarheid mijnheer."
„Maar in ieder geval de waarheid in een duisteren vorm," hernam de surnumerair: „De directeur maakt zich licht boos indien hij
eens anders meening niet dadelijk begrijpt. Zoo zijn er meer. Heb
je zieken aan huis.. -?"
„Zou daar een ander om malen mijnheer!"
„Da's onredelijk gesproken," hernam Kees Springer: „Ik versta
het a l . . . . 't roodvonk heerscht, zijn je kinderen
?"
„Goddank neen mijnheer!" viel de kantoorknecht in, en, Springer
dacht aan Jaap, die altijd g o d d a n k zegt als ie 'en vraag wint. Laars
zei het a n d e r s .
„Geen zieken," hervatte de surnumerair: „Ik dacht al, wie weet
hoe naar het aan huis bij Laars gesteld is, en dan nog zoo'n roffel er bij!"
„Ik zeg niet dat we vrjj zijn mijnheer!"
„Je vrouw misschien?"
„Nou!!" antwoordde Laars en maakte door den klem, dien hij op
zijn n o u legde, dat kleine woord tot een groot verhaal vol
waarheid.
Springer heeft een bijzondere opmerkingsgave, en van het maken
van gevolgtrekkingen niet minder: „Misschien al vroeg aan 't schoonmaken geweest; op tochten gestaan; kou gevat; koorts? Kan ze
geen werk meer doen?"
„Och!" zeide Laars, en meende er mee: wat raakt het een ander.
„Maar te drommel! waarom zoo geheimhoudend!" sprak de surnumerair weder: „ik stel belang in je omstandigheden Laars; waarachtig! kon ik je helpen, ik z o u . . . . "
De kantoorknecht sprak tot vreemden nooit meer dan volstrekt

noodzakelijk was; een enkele reis kon hij — volgens Springer — loskomen. Laars kwam los:
„Helpen!" sprak hij harder dan gewoonlijk: „Kun jij, mijnheer,
een doodzwakke vrouw uit 't kraambed helpen
? 'en schreeuwend
kind, dat geen pap kan verdragen, aan 'en moederborst? 'en meisje
van twaalf jaren \ n a p en sterk genoeg maken om 's nachts _te waken en den neelen dag te werken? Kun jij, mijnheer, 'en huisgezin
van acht personen, met vier gulden 's weeks, aan brood en alles
helpen, wanneer 'en mud aardappels alleen vier gulden kost en de
huisjesmelker iedere week om 'en daalder k o m t . . . . ? "
„Maar Laars, ik dacht dat je ééns zoo veel hadt;" sprak Springer
met verbazing; doch nauwelijks had hij die woorden geuit, of een
vloek — geen heel erge, maar toch een vloek — gleed de kantoordeur binnen, en terstond daarop volgde de persoon, die hem het aanzijn gaf, namelijk de commies, dien we straks zagen vertrekken en
die eenige syllaben van Simons klaaglied had opgevangen.
„Is Laars aan 't lamenteeren ?" riep Flink op wrevelen toon: „Hij
moest z'n mond maar houwen, en God danken dat ie 'en baantje
boven duizenden heelt. En dan nog achterblijven, en zijn superieuren 't werk op den hals schuiven, dat ze in de haast hun eigen
zaken moeten vergeten! Heb je m'n sleutel niet gezien? Waar duivel heb ik 'm neergelegd! 't Is lekker weer om een kwartier voor
gek te loopen. Laars, waar heb je m'n sleutel? Waar heb j'm weggemoffeld? Je knoeit en smijt altoos alles in 't honderd; niets op z'n
plaats! Kom, kijk er eens naar in plaats van te suffen."
„Niet gezien; wel 's kijken," is 't korte antwoord van den kantoorknecht, en hij zoekt op de tafels en onder de tafels, en Springer zoekt ook, en Flink ziet in 't ronde, en roept eenige minuten
later: „Wel duivels! in m'n binnenzak! Daar stop ik 'm nooit; da's
in de drukte door jou wegblijven gebeurd. Ik zal je b l . . . . Ieeren
in 't vervolg."
Als je je klein-kerkgeld hebt vergeten of wanneer het tusschen de
voering van den zak is zoek geraakt, dan zijn er, die 'en leege hand
presenteeren: dat is slecht, oneerlijk, doch er is een oneerlijk dat
nog later staat.
„Ga J é mee Springer?" zeide Flink, en wendde zich naar de deur.
Kees had wel „Neen" willen zeggen, m a a r . . . . enfin! hij zei „Ja;"
fluisterde den knecht in 't voorbijgaan iets toe, en Flink riep luide:
„Scheele, eerst den vloer vegen, hoor!"
„Goeden nacht," sprak de surnumerair, en de heeren verlieten
de kamer.
Nog eenige minuten bleef de kantoorknecht werkzaam; alleenspraken hield hij nooit; in den regel sprak hij weinig, maar denken
dat deed hij altijd. — Er zijn veel menschen die 't omgekeerde
doen. — Laars dacht aan zijn te huis, en aan het noodige dat er ontbrak ; aan den commies die wèl een warme kamer op een vroolijken stand, en 'smiddags een goede tafel in het P r i n s e n h o f , maar
géén doodzwakke vrouw en zes hongerige kinderen had; hij dacht
aan den surnumerair, die wel eens zijn gal aan 't koken had ge-

maakt — voer 't overkoken had Laars echter zorg gedragen, —
maar getoond had, met iederen dag een dagje ouder en ook wijzer te
worden; en eindelijk
hij dacht aan hetgeen Kees Springer hem
zoo even had toegefluisterd, en
hij keek in de gang; men kon
niet weten of er weer een sleutel, een boek of een stok was verge
ten
Hij was alleen, geheel alleen; de lager gedraaide gasvlam
deed hij tot een klein, een zeer klein vlammetje worden; in den
regel is Laars kleinmoedig; nu is hij angstig
de nood!
hij
verstout zich
e n . . . . brood zal er wezen!
Den anderen morgen was er brood.

't Is twee dagen later. Zoo even heeft Simon Laars het olievlam
metje uitgeblazen, want de eerste stralen der Februari-morgenzon
dringen helder en vrienderijk door de ruiten van het lage venster
zijn woonkamer binnen. Moeder Grietje heeft gisteren opnieuw een
stoot gehad, zoo geweldig dat men het ergste moest vreezen. Laars
heeft den ganschen nacht gewaakt, — alleen de twee uren postdienst
heeft hij er uitgebroken; — honderden malen heeft de vader in de
bedstee van zijn Grietje gekeken, en, hij heeft verbaasd gestaan
over het rustige slapen der moeder.
't Is nu morgen. De twaalfjarige Saartje, die met de andere kinde
ren de tweede bedstee moet deelen, slaapt als een roos; zij is in
den laatsten tijd zooveel slaap te kort gekomen: altijd optrekken met
kleine Wimpje! Dezen nacht was 't anders geweest: 't kleine wurm
had doorgeslapen — aan één stuk door, van tienen des avonds tot
nü toe — zeven uren in den morgen, 't Is alles nog stil in de kamer;
Laars heeft bij 't bed van zijn Grietje een wijl zitten dommelen.
Nu staat hij op; treedt op den geborsten kookkachel toe, en brengt
weldra met een ontvlamden lucifer de spaanders aan 't .knappen,
het kolengruis aan 't knetteren en het water in den ijzeren ketel —
die op de kachel staat — aan 't sissen en zuchten en zieden, dat
het voor den koud geworden waker een lust is om aan te hooren.
Daar komen een paar oogen door de gordijnen der tweede bedstee
gluren, 't Is een achtjarige jongen die zijn hoofd naar buiten steekt.
.Krijg ik weer weitebrood vader, en boter d'r op?" zegt hij nog
half in dommel terwnl hij de oogen wrijft.
„Ook weitebrood hebben!" klinkt een zachtere stem in dezelfde
bedstede, en spoedig daarop weer een andere stem: „Saar, ik wil
opstaan;" waarna de vermanende woorden van het oudste zusje
worden vernomen: „Stil toch kinders!
stil! Moeder zou wakker
worden en klein broertje ook. Wacht Mieske, blijf jij nog 'en
oogenblik rustig, ik zal m'n kousen aantrekken. Nu ja! je z u l t
weitebrood hebben, en als je zoet bent dan krijg je van middag
vleeschlapjes ook, vader heeft 'en heele boel geld."
De kleine familie uit bedstede N°. twee, zit een half uur later

om de verstandige — nooit draaiende klaptafel, en nuttigt met
graagte de kapitale boterhammen, die door de oudste zuster werden
gereedgemaakt.
Gisteren had de jonggeborene zich voor 't eerst metterdaad den
titel van zuigeling mogen verwerven; 't was wel het rechte niet
geweest; geen leggen en genieten aan de volle moederborst, of bij
gebreke van dien, aan den boezem eener andere moeder; neen,
maar toch in stede van die dikke broodbrij, welke zuster Saartje
had klaargemaakt en waarvan zij 't erg zonde vond dat broertje
haar gedurig uitspuwde, in stede van die broodpap had het jongske
gisteren een moeizaam dopje in den mond gekregen, en gretig
zuigende had hij met korte teugjes genoten, genoten — de verdunde koemelk door een gutta-percha dopje uit een Eau-de-Cologneffesch. Sedert gisteren had vader geld gehad om 't hem te bezorgen;
en nu, daar hij krijtende wakker wordt, neemt Saartje de versch
gevulde flesch, geeft haar aan 't ventje, en, al de kinderen van
Simon Laars krijgen dien morgen — evenals zij 't gisteren kregen
— hun volle bekomst. Moeder slaapt nog; haar slaap is kalm en
haar ademhaling zeer geregeld; als zij wakker wordt, wacht haar
een sneetje brood met een versch gesneden stukje rookvleesch.
„Vader, eet jij niets?" vraagt Saartje, terwijl zij het koffieketeltje
ter zijde zet waaraan Mieske zich wel branden kon.
Laars antwoordde niet; wat er in zijn binnenste omgaat verbergt
hij doorgaans voor iedereen, behalve voor de vrouw die hij liefheeft
als zijn e i g e n . . . . misschien als zijn b e t e r ik. Saartje vindt het
onbegrijpelijk dat vader zoo somber zit te kijken: Moeder slaapt
zoo gerust; Wimpje heeft zijn behooren en ligt alweder met de
oogjes dicht; de koffie dampt, en de broodbak is welgevuld: „Vader,
eet dan toch! Wil ik 'en weitebroods-boterham maken?"
„Berg dien boel maar weg; ik heb al genoeg!" klinkt het antwoord van Simon.
„Genoeg? da's vreemd!" herneemt Saartje: „en je hebt nog geen
kruimel gegeten vader."
„Zooals ik zeg Saartje!" antwoordt de vader: „ik heb meer dan
genoeg."
— Vader is ook nooit tevreden, denkt Saartje, en ziet dat de
man met de hand zijn voorhoofd bedekt, en vraagt: „of hij mogelijk
pijn in het hoofd heeft gekregen."
„Neen Saartje. — Hoe laat is 't?"
,'t Sloeg zoo even halfnegen vader."
Laars stond van zijn zitplaats op; keek in de bedstede zijner
vrouw en nam behoedzaam hare hand. De zwakke ontwaakte er
van, en zei met een dankbaren zucht: „Hê, heerlijk geslapen!"
„Gelukkig! g e l u k k i g Grietje!" zeide Simon, terwijl hij zijn
liefste een zoen gaf: „Mocht het verder maar goed gaan!"
„'t Beste hopen Simon," antwoordde Grietje. Simon knikte haar toe.
„Hier moeder, hier is wat lekkers en wat versterkends," sprak
de kleine huishoudster, die, zoodra zij het ontwaken der vrouw had
bespeurd, met het gereedstaande ontbijt de bedstee genaderd was.

Op het gezicht der welkome versterking glimlachte do zwakke
kraamvrouw, en sloeg een blik op haar echtvriend, waarin dank en
bevreemding te lezen was.
„'t Was niet noodig; — 't kost te veel," zeide zij zacht: maar
Simon schudde geruststellend met het hoofd, doch bromde onhoorbaar tusschen de tanden: „Ja, wèl kost hei véél!"
Moeder Grietje nuttigde langzaam doch met graagte het aangeboden ontbijt. Simon — 't was vreemd — hij kon er niet naar zien.
't Werd tijd voor 't kantoor. De huisjas — of beter het buis, want
moeder had van de jaspanden voor kleinen Simon een broekje gemaakt — het buis werd voor het duffeltje verwisseld; moeder
•Grietje bekwam nog eenige zoenen, en vermaningen om zich toch
rustig en stil te houden; kleine Simon en Bartje moesten zorgen
niet te laat op school te komen, en Saartje ontving de gewone aanbeveling, „Goed oppassen hoor!"
Simon Laars verliet zijn woning, doch, zijn gelaat stond in een
nog somberder plooi dan toen wij hem in dien nacht den weg naar
het postkantoor zoo haastig zagen inslaan. Wèl was het vreemd:
Beterschap, brood, versterking was er in zijn woning, en t o c h . . . .
•de kleine Saartje had recht: N o o i t tevreden!
Nog geen twintig huizen was de kantoorknecht voorbijgegaan,
toen Adam de brievenbesteller, hem met haastigen tred te gemoet
kwam.
„Scheele! dadelijk op 't kantoor komen," riep Adam.
Laars keek een weinig verwonderd, maar zei: „Dadelijk!!"
„D'r is een fortuintje voor je," hernam de brievenbesteller; „'en
kabeljauw in 'en pijpenmand! Besjoer, veramezeer je wat!"
Weg was Adam, en Simon zag hem na, en wilde hem terugroepen
•om te vragen;
maar, 't was te laat; Adam was om een straathoek verdwenen. Simon vervolgde zijn weg, en zijn gelaat had —
zoo mogelijk — een nog somberder plooi dan toen hij zijn woning
verliet.
Het privaatkantoor van den postdirecteur was een vertrek dat
•onmiddellijk aan het eigenlijke postkantoor grensde. De heer Legaal,
dien wij u als den directeur mogen voorstellen, is een lang persoon
van middelbaren leeftijd, met ze*er kleine oogen. De heer directeur
is een nederig en rechtschapen man, en alleen zijn oogen — die
men wel eens de goedheid heeft gehad van in zijn tegenwoordigheid, geestig, interessant of wat dies meer zij te noemen — geven
hem de overtuiging dat hij een natuurlijke clairvoyance bezit, die
nooit bedroog en nimmer zal bedriegen.
Legaal zit aan zijn tafel te schrijven. Er wordt op de deur getikt:
„Binnen!"
't Is Simon Laars die binnentreedt. Nu zien wij 't eerst goed dat
het linkeroog van den kantoorknecht — zooals Adam 't noemt —
„een scheeve schaats slaat."
„Wat is er van uw dienst mijnheer?" vraagt Simon.
De directeur steekt de pen achter 't oor; ziet den vrager aan,
m wenkt hem naderbij te komen.

Laars voldoet aan dien wenk.
„Laars, zie mij aan," zegt de directeur. Simon doet het, maar,
't is hem niet mogelijk zulks met b e i d e oogen te doen; 't linker
ziet naar een arm vinkje in de kooi.
„Laars, er heeft op 't kantoor iets plaats gehad, dat mij nog niet
gebeurd is zoolang als ik directeur ben."
Stilte.
„Laars, begrijp je me niet
?"
„Neen mijnheer."
„In 't geheel niet? Kijk mij eens flink in de oogen."
Laars die den blik terneer had geslagen, ziet den directeur weder
aan, en de directeur ziet den kantoorknecht aan, en de chef her
haalt met nadruk:
„Niet: Waarachtig, begrijp je mij niet?"
„Neen mijnheer," klinkt op nieuw Simons antwoord.
„Je durft mij in de oogen zien," herneemt Legaal, terwijl hij zich
•of uit tevredenheid öf uit gewoonte de handen wrijft: „Welnu,"
vervolgt hij, terwijl hij met halfgesloten oogen naar den zolder
tuurt: „er is gisternacht een brief met geldswaarde gestolen, hier
op 't kantoor."
Laars ziet allerakeligst scheel, en de directeur, die nóg naar den
zolder tuurt, bemerkt niet dat hij verbleekt als een doode.
„Kun je ook nagaan wie de schuldige zou wezen?" zegt Legaal,
-terwijl hij met den wijsvinger een onzichtbaar vraagteeken op zijn
papier trekt.
„Neen mijnheer."
„Je moet niet denken Laars, dat ik jou verdenk: mijn oogen be
driegen me nooit; ik hou je voor onschuldig; nooit heeft men het
minste wantrouwen in je eerlijkheid gehad; je hebt bovendien ge
noeg om van te leven, en nooit tegenspoeden in het huiselijke,
niet waar?"
„Neen mijnheer, nooit!" antwoordt Simon met haaste.
„Het traktement is immers toereikend?"
„Ja mijnheer."
„Jij waart gisternacht, na het vertrek der heeren, nog een poosje
alleen; is 't niet zoo?"
„ N e e n . . . . j a mijnheer."
„Wat heb je toen gedaan?"
„Gedaan
? Niets mijnheer."
„Niets; dat is wat vreemd Laars; je zult misschien nog geredderd
en geveegd hebben?"
„Ja juist mijnheer."
De heer Legaal staat van zijn zitplaats op, opent de deur van
't groote kantoor; zegt tot Flink en Springer die er aan hun arbeid
zijn: „Mag ik u even verzoeken?" en gelast den gequalificeerde')
om op "t frankeerraam te letten.
') Een leerling bij 't posterij-ambt.

„Heeren!" herneemt de directeur, nadat hij met hen in zijn pri
vaatkantoor is teruggetreden: „mijne oogen bedriegen mij nooit, en
ik hou Laars even onschuldig aan den diefstal als u en mij zelf;
intusschen wilt u hem in mijne tegenwoordigheid nog ondervragen,
ik sta het u toe. Mijnheer Flink, u was overtuigd dat Laars
"
„Ik, mijnheer Legaal!?" valt de genoemde- in: „hoe k o n ik over
tuigd wezen! Dit alleen weet ik, dat Springer en Laars nog op
't kantoor waren toen ik om den sleutel terugkwam; dat hij na ons
vertrek, zooals gewoonlijk, nog achter is gebleven, en dat Springer
in 't huiswaartskeeren heeft verhaald, dat Laars er voor uit was
gekomen dat hij 't erg armoedig had; zijn vrouw lag gevaarlijk, en
brood was er met in huis."
De kantoorbediende stond gedurende deze verklaring in een afge
wende houding; hij had het benauwd! heel benauwd!!
De eerste commies, die, zooals wij bespeuren, een anderen toon
voerde dan op den avond toen hij „de baas" was, vervolgde:
„Springer had medelijden met den stakker," — Laars beet zich op
de lippen — „en vraagde mij tien gulden voor den armen drommel
ter leen; ik moest ze hem tot mijn leedwezen weigeren; omdat —
weet u — omdat ik juist den volgenden dag een wissel zou ont
vangen. . . . niet waar Springer? en jij waart ook niet bij kas, omdat,
zooals je z e i d e . . . . "
„Ja juist," viel Springer haastig in, als wilde hij zeggen: „schei
maar uit; een woord in vertrouwen behoeft niet aan de klok g e 
hangen."
„Ziet u mijnheer," hernam Flink: „ik verdenk niemand, maar
dewijl de belanghebbenden reeds de politie in deze zaak hebben ge
trokken, en er zelfs van hare zijde op o n z e gangen gelet wordt,
zoo moet Laars 't niet kwalijk nemen, dat ik met uw verlof, nog
eens nadrukkelijk vraag, of hij niet aan mijnheer" — Flink wees
op Springer — „heeft verklaard dat hij met de zijnen zoogoed alsgebrek leed? Zeg Laars, heb je niet?"
Duizend gedachten verdrongen zich in 't brein van den ongelukkigen kantoorbediende, 't Zweet parelde hem op 't aangezicht, en
hij trok den vaalrooden zakdoek uit den zak en streek er mee over
't voorhoofd.
„Wel alle bl
!!" riep Flink met een vervaarlijke stem, en
wees met teekenen van groote verbazing naar den vloer.
't Was geen wonder dat Flink, die zijn gewone woorden van
kracht (!) bij superieuren of leden der zwakkere helft in den regel
non-actief hield, op dit oogenblik, ten aanhoore van zijn chef, van
dien regel was afgeweken; de zaak was al te frappant, want, met
dezelfde verbazing staarden Legaal en Springer op een couvert, dat
drie verbroken lakken vertoonde, het couvert dat Laars bij 't uit
halen van zijn doek uit den linkerzak was gevallen.
„Ongelukskind!" riep de commies in de grootste opgewondenheid,
terwijl hij het couvert van den grond raapte; met vluchtigen blik
boofdknikkend het adres beschouwde, en daarna aan den direc
teur gaf.

Legaal schudde nog steeds vol verbazing het hoofd; zijn oogen
hadden gefaald! en, de eenige troost dien hij had was de bespiege
ling, dat de oogen van den kantoorknecht eigenlijk geen oogen
waren, of liever vreemde oogen: in gewone oogen zouden zijn oogen
zich nimmer bedriegen!
Kees Springer stond verslagen: DE BEGEERLIJKHEID DER OOGEN
VERLOKT V, EN — GIJ STRUIKELT; GIJ WILT U OPRICHTEN, EN TOCH —
GIJ VALT.

Arme Laars! het ellendige van zijn toestand was hem op 't aan
gezicht te lezen, en — hij is niet in staat een woord te uiten.
„Laars! Laars!!" spreekt de directeur ten laatste: „waarommoest
jij mijn goed vertrouwen zoo ergerlijk beschamen? Als je gebrek
hadt, waarom 't mij dan niet geklaagd; ik zou je gaarne geleend
hebben of voorgeschoten."
In tegenwoordigheid der beide heeren deed de directeur aan den
armen kantoorbediende nog een menigte vragen, waarop de ant
woorden tot zijn leedwezen, bij een hardnekkige ontkenning van het
begane misdrijf, tevens elkander zoo dikwijls weerspraken, dat alle
hoop om de eer van zijn clairvoyance te redden, in deze zaak totaal
verloren ging.
En — nog geen half uur later bevond de eerste commies zich
aan 't bureel van den politie-commissaris. 't Verheugde hem in staat
te zijn, om den persoon die zich aan 't rooven van een brief met
tweehonderd zestig gulden aan bankpapier had schuldig gemaakt,
der politie op goede gronden te kunnen aanwijzen; 't was in het
bijzonder belang van de eer der plaatselijke postambtenaren; 't was
ter geruststelling van het publiek in 't algemeen.
De arme Laars, die slechts door den hoogstennood gedreven, zich
aan 't onverschoonbaar vergrijp had kunnen schuldig maken, werd
door een dienaar van 't gerecht voor den commissaris gebracht; en
zoowel de dikwerf ontwijkende antwoorden van den kantoorknecht
— die trouwens de misdaad niet wilde bekennen, — zoowel de be
vestiging van Flinks woorden door den heer Legaal, als het rapport
van den gerechtsdienaar die uit den mond van het twaalfjarige
Saartje had vernomen, dat vader sedert gistermorgen een heele boel
centen gegeven en alles had kunnen koopen; zoowel 't een als 't
ander gaf den commissaris vrijmoedigheid om aan den officier van
justitie bevel tot inhechtenisneming aan te vragen, 't geen onmid
dellijk verleend werd.

't Was Zondagavond; als naar gewoonte hadden de kerktorens op
gezette tijden, en dikwijls genoeg, hun roepstem doen klinken om
de Christenen ten tempel te nooden, en, trouw waren ze opgegaan,
't Was avond, en de familie- of vreemden-partijtjes hadden hun recht
op den avond doen gelden. Lieve partijtjes!! Althans slechts de
h e v e n zijn bijeen; zelfs zij, die tot de genoodigden behooren maar

elders hun woord gaven en ergo niet verschenen, zn zijn
beste
menschen, maar verbeelll
en, er valt niets op hen te zeggen,
maar onder ons!
men heeft ze gevraagd om ze niet te passeeren:
maar anders, w a n t . . . . en — na behoorlijk de afwezende vrienden
op die lieve partijtjes te hebben uitgekleed, besluit men met de
lieux communs: anders 'en goed hart; 'en beste vent; niet onaardig;
en wat er meer zij. Is het vreemd dat op de partijtjes waar wij ons
bevinden, slechts-de goeden worden gevonden, terwijl bij den buur
man: gierigen, lichtmissen, belachelijken en kwaadsprekers, het
gezelschap uitmaken; is 't vreemd dat wij — zoo wij ons bij dien
buurman Devonden — tot dezelfde gevolgtrekking zouden komen ?
Niet vreemd, zoolang wij nog gaarne splinters in de oogen van
anderen zien, zonder de balken uit onze oogen weg te doen; niet
vreemd, zoolang de wereld niet op het verheven standpunt is ge
komen, om God lief te hebben boven al, en den naaste als zich
zei ven; niet vreemd, zoolang de zelfverloochening bij de menschen
slechts een luidende schel is, en de vormen der samenleving dwingen
tot geveinsdheid en huichelarij.
Hoe! zijn er geen vromen, geen oprechten'? Welzeker, z e e r
zeker, 't Is slechts de vraag of wij, WIJ het zijn? Op het partijtje,
waar de lezer werd binnengevoerd, wordt op 't oogenblik g e e n
kwaad gesproken, in 't geheel geen kwaad. De heer en mevrouw
Springer zijn een paar godvruchtige menschen — dat weet er Eén —
ze zijn maatschappelijk goede menschen — dat weten allen die ze
kennen. Of allen 't ERkennen. — Neen! — schade voor den ontkenner,
niet voor de echtelieden Springer.
„Hebt u dezen morgen ook getempeld mijnheer Mink?" vraagt
mevrouw, terwijl zij den ons bekenden eersten commies der poste
rijen een kopje thee overhandigt.
„Natuurlijk mevrouw," is het antwoord: „Ds. Mos heeft mij fameus
voldaan; 't was superber!"
„Dat hoor ik," zegt de heer des huizes: „Wij gingen bij Benze; de
groote kerk is het dichtst in onze buurt. Waar had hij het over?"
De heer Flink roert met het lepeltje; ziet naar boven en zegt:
„Zijn tekst was — a juist, 't Evangelie van Mattheus, hoofdstuk
tien, deze verzen: Een iegelijk dan, die mij belijden zal voor de
menschen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen
is; maar zoo wie mij zal verloochend hebben voor de menschen,
dien zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is."
„Altijd zoo'n mooie tekst," zegt mevrouw: „en de ontwikkeling
er van zal door Mos wel goed zijn geweest?"
„In de eerste plaats." hernam Flink, terwijl hij weder met een
peinzend gelaat naar den zolder zag: „in de eerste plaats had hij:
de noodzakelijkheid van zulk een belijden in het algemeen; vervol
gens toonde hij aan, dat er een wijze van belijden bestaat, waarop
het al zijn waarde verliest, en besloot met de opsporing van het
verband, waarin het belijden van Christus zijn ware beteekenis heeft."
„Ik kan mij den vurigen man bij de behandeling daarvan zoo
levendig voorstellen," sprak mevrouw: „vooral die twee laatste ge-

deelten had ik gaarne gehoord
U weet niet
zoo o n g e veer....?"
Flink wist het uitstekend goed; zijn geheugen was als ijzer en
staal, en, volgens Nancy Reever, die Ds. Mos ook had gehoord en
nu bij de familie Springer genoodigd, een weinig uit haar humeur
was, dewijl haar beau, haar Kees, nog niet was verschenen, terwijl
hij haar niet eens, zooals gewoonlijk, had afgehaald, — volgens
Nancy, gaf de heer Flink een zóó getrouw, ofschoon bekort verslag
van de preek, dat het haar somwijlen was, alsof zij het voor de
tweede maal hoorde. In het tweede gedeelte had de leeraar de
schijn-belijders ten sterkste in het licht gesteld, en woordelijk gaf
Funk zijn slotbede, vervat in deze woorden: Sterk ons in onze zwakheid, o God! dan zullen wij Christus zóó belijden voor de menschen,
dat wij hem getrouwelijk navolgen, navolgen in gehoorzaamheid
aan den wil van U — onzen Hemelschen Vader."
Flink werd ten vriendelijkste voor de genomen moeite bedankt,
en Flink zei dat „het niemendal" was; en mijnheer, die geen sterk
geheugen had zei, dat het van belang was zoo'n heele preek zoo
precies te kunnen onthouden en weergeven; en Flink hernam, dat
mijnheer het evengoed zou kunnen doen, omdat mijnheer begreep
w a a r v o o r hij ter kerke ging, maar dat er veel menschen helaasf
zonder aandacht zaten, tuit tuit, het eene oor in en 't andere uit.
„Een lief mensch, die mijnheer Flink!" fluisterde mevrouw Springer tot de dame, die naast haar zat; en de dame zei:
„Dat geloof ik!" maar — als die dame bij den buurman op partijtje was geweest, dan zou ze ook „dat geloof ik!" gezegd hebben,
wanneer de gastvrouw den heer Flink bij de familie Springer ziende
aanschellen, de aanmerking gemaakt had: „Dat Flinkje moet niet
veel raars wezen; laat die stijve Mevrouw Springer maar oppassen
met haar fijn en nuffig Carolientje."
Of die buurdame dit werkelijk tot een harer gasten heeft gezegd,
en in elk geval of ze recht zou gehad hebben om Flink niet veel
raars te noemen, willen wij ter zijde laten, maar zooveel is zeker,
dat mijnheer Flink weinig met Carolientje praat, maar des te meer
met Nansje Reever, en dat hij'het gedurig incavalièrement van den
jongen Springer noemt, om zoo weg te blijven, en. dat hij ééns
haar zakdoek opraapt, en haar driemaal het kopje thee aangeeft.
Nansje vond den heer Flink heel beleefd, en wel aardig om mee te
praten, maar pret had ze niet: Kees was uit en bleef' uit. Mevrouw
vond het onbegrijpelijk! Mijnheer had er geen hoogte van. Na het.
eten was hij vertrokken; dienst was er niet; waar of hij zitten
mocht!'?
Waar?
In een der afzonderlijke verblijven van het burgerlijke en militaire
verzekeringshuis, zat op denzelfden Zondag-namiddag Simon Laars.
Zijn gelaat droeg de onmiskenbaarste sporen van diepe zwaarmoedigheid, terwijl de sombere omgeving, waarin hij zich bevond, aan,

zijn persoon nog meer het ongelukkige voorkomen gaf dat onwille
keurig op een afstand doet blijven en in den regel weinig tot een
nadere kennismaking uitlokt.
't Was intusschen geen onbekende, die zich in de onmiddellijke na
bijheid van den ongelukkige bevond; 't was — Springer, Kees Springer,
de surnumerair van 't postkantoor.
Wij hebben geen verlof bekomen om met Kees Springer binnen
te gaan, en hooren dus niet wat hij met den beschuldigde verhan
delt. Somwijlen slechts vernemen wjj van den bezoeker een Woord
van verbazing, en uit den mond van den gekerkerde enkele nlalen
een doffen klank.
Wel een half uur vertoefde de surnumerair bij den beschuldigde,
en de avond die inmiddels was gevallen, had al reeds het verblijf
van Simon Laars in een naargeestig halfdonker gehuld teen de
bezoeker den gevangene verliet.
Nog dien zelfden avond was het eten van den arme beter dan
anders, doch, wat men ook betoogde, Laars wilde er niets van ge
bruiken, en eischte het povere voedsel waarop hij recht had. Zon
derlinge man! — Springer had hem gezegd: „Laars, bid tot God!"
Maar bidden, dat kon, dat wilde hij ook niet.
Kees Springer wierp een dankbaren blik ten hemel toen hij -de
zware gevangenisdeur achter zich hoorde toedoen en hij de vrien
delijke avondster daarboven zag blinken. Maar toch, 't was koud,
en haastig liep hij voort, straat uit straat in, totdat hij eindelijk in
de nabijheid der groote kerk gekomen, voor een zeer kleine woning
stilhield en er zachtkens op de lage deur klopte.
't Was een twaalfjarig meisje met vriendelijke blauwe oogen, die
open deed, doch. den heer bemerkende, zichtbaar ontsteld terugdook
en de deur weder dicht wierp. Arm kind! er waren in de twee
laatste dagen zoovéél vreemde heeren in hun woning geweest;
moeder was er zoo bang voor, en vader hadden ze niet thuis laten
komen.
Springer verstoutte zich nog eens aan te kloppen, en na weinige
seconden toevens, werd hem dan ook werkelijk nogmaals de deur
geopend en vraagde een zwakke vrouwenstem: wie er was, en wat
men verlangde.
Het antwoord van den surnumerair klonk der arme zoo gerust
stellend in de ooren, dat zij terstond de deur geheel en al opende
en — terwijl zij zich voor de koude achter haar schuil hield — den
bezoeker vrijen toegang verleende. Wat zag die vijf en dertigjarige
vrouw er akelig uit. Bleeker kon een doode niet wezen; alleen haar
oogleden waren rood en gezwollen van 't bittere schreien.
" Thans schreide zij niet, maar ze beefde zichtbaar; nü wel 'tmeest
van den schrik, dien de jonkman onwillekeurig had veroorzaakt.
„Ga zitten vrouw Laars," zei Springer die net beven der zwakke
bespeurde: „Ga zitten
hier," en hij vatte een stoel, en plaatste
dien zóó dat de schier onmachtige zich terstond kon nederzetten.
„Uw man is gezond en laat u groeten!" hernam Springer, terwijl
hij den blik in 't ronde wierp en het vijftal kinders ontdekte, dat

bij zijn binnenkomen in een hoek der kamer was teruggedoken en
hem met angstige blikken van verre beschouwde.
„Ach God, mijn goede man!" steende de zwakke vrouw.
„Waarlijk, hij draagt zijn lot geduldig," hernam Springer: „en ik
twijfel niet of hij zal spoedig.-.." — 'k mag niet liegen, dacht
Kees — „ik twijfel geen oogeublik, wil ik zeggen, aan zijn onschuld.
' t l s een akelig geval vrouw Laars! — Hoe gaat het je anders
?
Zwak hê? Korts bevallen nietwaar? Is de kleine nog'al wel?"
De kraamvrouw vermocht op de goedhartige vragen, die tot een
afleiding moesten dienen, niet te antwoorden; slechts de hoofdzaak
vervulde haar geheele ziel: de schande.
„Ach ja, mijn Simon is onschuldig, dat weet God in den hemel!"
zuchtte de arme vrouw: „En al wist Simon wie 't gedaan heeft,
dan zal hij 't nog niet zeggen. Ach hemel, als hij 't toch eens
gedaan had! U gelooft het niet, neen, en IK kan het nooit gelooven;
maar och, we hadden zoo'n armoe: geen brood, geen brand, en zijn
hart was te hoog om tegen iemand te klagen! Och mijnheer, kunt
ü dan niet bewerken dat mijn goede m a n . . . . maar neen, och neen,
dat kun je n i e t . . . . ! " en de arme vrouw bedekte haar bleek gelaat
met de vermagerde handen, en begon weer te weenen, bitter te
weenen; zij was zoo zielsbedroefd, en te zwak naar 't lichaam, om
krachtig van geest te zijn.
De vriendelijke woorden van den vreemden heer hadden Saartjes
vrees doen verdwijnen. Zij trad haar moeder ter zij, legde haar
't handje op den schouder, en sprak gevoelig: „Moeder, niet altijd
zoo schreien, dan zul je weer flauw vallen; daar worden de kinders
zoo akelig van; moeder, drink eens;" en zij reikte der weenende
een kommetje met water toe, waaruit moeder een slokje nam.
„Ach lieve Heer, en die stumpers! die arme kinders!" zuchtte de
moeder opnieuw: „verschopt en verstooten! Simon heeft ze zoo lief;
wat moet er van hen worden!"
Het achtjarig ventje — wij zagen hem reeds vroeger — was
allengs naderbijgekomen, en zei, terwijl hij zijn moeder droefgeestig
maar tevens met een ongeloovig vragenden blik beschouwde: „Karei
Knap zei van morgen, da'k uit de kerk moest blijven omdat vader
'en dief was; en dat ie niet meer naast me op school wou zitten,
want vader kwam op 't schavot, zeidie. Is dat waar moeder?"
't Onschuldig vragen van het jongske schokte de arme vrouw
bovenmate. Dat woord: schavot, klonk haar ook al te ijselijk in
de ooren; zóóver had ze nog niet kunnen denken: „Zwijg Eritsje,
zwijg!" bracht zij met moeite uit, en Springer schoot haastig toe
om de zwakke te ondersteunen, want, hij vreesde dat haar zonderling draaien mét de oogen het teeken eener flauwte, of wel van een
zenuwtoeval kon zijn.
Hij had zich niet bedrogen, en — vrouw Grietje zonk in zijn
armen; ze was koud, ijzig koud, en stijf en roerloos alsof de geest
al reeds haar lichaam verlaten had.
Wat had die arme vrouw ook veel geleden. Reeds in haar zwangeren staat had zij van haar feeder gestel te zware diensten geVIII.
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vergd; zij had zich ontberingen getroost; groote ontberingen, ten
gerieve van haar dierbaar kroost.
In 't voorbijgaan lichten wij een uitroep van verwondering toe,
dien wij van den surnumerair in den aanvang onzer vertelling ver
namen, en welke, door de terugkomst van Flink, niet door Laars
werd beantwoord! Wellicht zou de kantoorknecht dien toch niet
beantwoord hebben. Hoe 't zij, wij doen het voor hem.
Met bevreemding had de surnumerair gehoord dat Laars van vier
gulden 's weeks sprak, terwijl zijn post hem gemiddeld acht gulden
opbracht. Maar, — Laars heeft twee zusters, arme zielen, doodarme
zielen; een harer is even zwak van lichaam als zij zwak van geest
is; men noemde haar in haar wijk simpele Lotje; de andere zuster
is mede een zwak en tenger menschje, maar heeft goed haar ver
stand. Indien gij, nu vijftien jaar geleden, aan het sterfbed van den
ouden Laars hadt gestaan, en de zucht van den stervende hadt op
gevangen: „Ach Heere, wat moet er van mijn meisjes worden!" dan
zoudt ge ook gezien hebben dat de vijf-en-twintigjarige Simon, dié
destijds brievenbesteller was, plechtig de handen van den vader had
gevat, en hadt gij de woorden gehoord: „Vader, wees gerust, wat
Simon heeft of krijgt in de wereld, dat zal hij eerlijk met Lot en
Krisje deelen."
Simon heeft woord gehouden zoolang hij vrijgezel was; en, toen
de liefde hem in 't hart had gegrepen, toen hij een vrouw de zijne
noemde, toen waren die beiden het eens, dat zulk een heilige ge^
lofte niet mocht verbroken worden. Wat Simon van zijn inkomen
moest afstaan, zou Grietje er weer bij verdienen. In den aanvang
was 't goed gegaan, maar later. . . . en later
en vooral in dezen
kouden winter, „met N'. zes op zicht," was 't narigheid geweest,
bittere armoe! Toen Laars, nu zes jaar geleden, met de bevordering
van besteller tot kantoorknecht, van B. naar G. was vertrokken,
toen had hij zijn zwakke zusters in B. moeten achterlaten; daar
waren redenen voor geweest, en de voornaamste er van was deze,
dat, volgens het oordeel van den dokter, het overbrengen van simpele
Lotje in een haar vreemde stad en omgeving, allicht een kwijning
kon ten gevolge hebben, waaraan haar zwak gestel geen weerstand
zou kunnen bieden. De zwakke zieltjes genoten de helft van 'tgeen
de kantoorknecht verdiende, en ofschoon Krisje wel dikwijls meende
dat Simon te veel deed; de erkenning van Simons pliysieke meer
derheid deed haar in zijn: „Neen neen, 't moet zoo, 't k a n zoo," be
rusten; Simon had zeker nog andere bronnen waaruit hij voor de
zijnen putte; ze zouden het maar blijven genieten, met dank aan
den broeder, en dank aan God.
Armoe lijden met vrouw en kinders om een ondoordacht woord
gestand te d o e n . . . . ! — Simon Laars had volgehouden, maar Simon
was ook 'en rare. — Dat rare zonder twijfel in de beteekenis van
z e l d z a a m ; en terwijl wij aan den lezer gaarne de beslissing over;laten of Simon wél of dwaaslijk handelde, herhalen wij slechts;
„Simoii was 'en rare."
Ja, vrouw Grietje had in den laatsten tijd bitter en veel geleden.

Na die maanden van ontbering en zwoegens in haar bijzonderen
toestand, had de geboorte van het zesde kind haar op den uitersten
rand van 't graf gebracht. Verbeeld u haar leed, wanneer ze even
haar zinnen bijeen kan vergaren, en slechts van koude hoort spreken
en van te weinig brood, en de kreten van het wichtje verneemt,
haar kindje dat zij niet voeden kan, en dat wel sterven moet bij
een spijze, die zijn maagje niet kan verduren.
Arme vrouw Grietje! Daar was overvloed in haar woning gekomen.
Den geheelen dag had de kachel gebrand; versterkende spijzen
waren haar toegediend, en haar Wimpje had koemelk genoten zooveel hij lustte. Maar, Simon had niet meegegeten, en was niet
vroolijk geweest, en had zoo wonderlijk gezegd dat het WÈL VEEL!
gekost had. Was hij er toe gekomen om zijn gelofte te verbreken?
Had h i j . . . . ? Gerechte God! Simon zat in een gevangenis! En sedert
gistermorgen, sedert den stond dat haar huis die wreede slag had
getroffen, had zij — de zwakke kraamvrouw — een taak moeten
hervatten, die het kleine Saartje, nu zonder de hulp en het bestier
des vaders, véél te zwaar was.
Arme vrouw! Maar — in dezen oogenblik deert haar niets; ze
ziet, ze hoort, ze voelt niet; en geen angstige beelden verdringen
zich voor haren geest. Ze ligt bewusteloos op haar leger, en ook
straks wanneer het koude water, waarmee haar slapen worden bevochtigd, haar de oogen zal doen openen, dan zal een glimlach van
dank om hare lippen spelen. Hare oogen zullen een gelaat ontwaren
waarop het innigst en goedhartigst medelijden zoo duidelijk staat
te lezen; daar zal een jonkman bij haar leger staan die haar troost
zal toespreken, die haar in eenvoudige woorden op God zal wijzen,
en haar zeggen zal: „Goede vrouw, je moet maar op onzen lieven
Heer vertrouwen; je moet maar eventjes zeggen: Vader, Uw wil
geschiede! en er goed bij denken, dan zul je eens zien hoe of je
dat steunen zal. Op m'n woord, als je dat ernstig meent, dan kun
je al je naarheid veel beter dragen, en, ik geloof ook vast datje wel
gesterkt zult worden als je daarom vraagt. Weet je wat? denk maar
dat onze lieve Heer alles ziet, en overal is, en tob nou maar niet.
Draai jij je maar om, en zie wat te slapen. Wacht — drink eerst
nog een slokje; ziezoo; dan zal i k je kinders wel een beetje aan
den praat houden. Zwijg maar. zwijg maar, ik weet al genoeg; ja wel,
wij zullen wel zorgen; slaap maar wat, en als je iets hebben wilt
dan kreun je maar even." — Zóó zal Kees Springer spreken terwijl
hij met moeite een paar tranen weerhouden kan.
Op dit oogenblik heeft vrouw Grietje zich omgedraaid, en het
eenvoudige woord: „Je moet er goed bij denken," heeft haar zóó
getroffen, dat zij inderdaad het: „Uw wil geschiede," heeft gebeden
zooals zij het in den laatsten tijd niet gedaan had. En, er is meer
kalmte in hare ziel gekomen, en met een dankbaar gevoel heeft ze
zich tot een weinig slapens neergelegd, en ze droomde — van een
goeden engel die tot haar gezonden was.
Ofschoon de surnumerair nog niet bevroedde hoe Laars van vier
gulden 's weeks had gesproken, terwijl hij er acht ontving; hij

dacht er in dezen stond bij 't zien dier armoede, niet aan om den
man te verdenken dat hij ongeoorloofde genoegens ten koste der
zijnen zou hebben nagejaagd; hij zag slechts het bittere gebrek dat
er in die woning heerschte, een gebrek dat niemand bij 's mans bezoldiging zou vermoed hebben. Ja — ofschoon hij een wijle de gedachte aan de waarheid van Simons schuld niet van zich kon werpen, hij bleef zich bij de ellende bepalen die hij voor oogen had en
Springer beval den kleinen even rustig te blijven. Saartje moest
de kachel wat opstoken. — Maar — er was geen brand, geen kruimel brand. — „Daar dan, twee kwartjes, haal jij wat hout en turf
of gruis; gezwind!" — „Hê!" zei Saartje en ze'vloog de deur uit.
Weinige oogenblikken later was ook Springer op straat. — Op weg
naar zijn huis . . . ? — Neen!
Geen twintig minuten na 't verlaten der kleine woning, treedt hij
de deur weder binnen; de zakken van zijn overjas staan wijd uit;
onder zijn arm heeft hij een pakje, dat hij in den zakdoek heeft gewikkeld. Saartje is reeds terug, zij blaast in de kachel.
„Kun je rijst koken, meisje?"
Saartje knikt blij lachend met zelfvertrouwen.
„Hier dan kindlief!" en Springer legt een fermen zak met rijst
op de tafel, en naast dien een zakje met suiker, en naast de suiker
een zakje met kaneel, en bij dat alles een grooten zak met pepernoten. Pepernoten! kaneel! s u i k e r . . . . ! ? Brood en boter ware beter
geweest! Wel mogelijk, Kees heeft daar niet aan gedacht. Toen hij
een kind was, toen kreeg hij des Zondags-avonds altijd pepernoten
om er met Carolientje mee te spelen. De kleinen zouden óók wel
spelen willen totdat de rijst gekookt was. In vijf groot e hoopen werden de noten verdeeld. Omdat er geen ganzenbord was zou Kees
aan de kinderen „het vijfhoekje" leeren: „Zie je
zóó
"
Maar ach! die bloeden hadden honger en — in weinige minuten
waren de pepernoten verdwenen. „Hê!" zei Kees: „da's vlug!" Begrip van honger had hij wel, maar k e n n e n da's iets anders.
De kleine huishoudster had met al de drukten van 't kachel stoken
en rijst koken, toch haar aandeel aan de pepernoten niet vergeten;
ook zij had ze met graagte genuttigd, maar, nü stond ze weer bij de
kachel; en de vreemde gulle heer — begrijpende dat r o e r e n bij
alle potkokerij de hoofdzaak is — zei: „Roeren, roeren meisje!" En
Saartje zag hem aan en ging in den rijstpot aan 't roeren.
Hola, rijst moet niet geroerd worden, dan gaat ze aanbranden.
Ei! Kees meende dat te w e i n i g roeren de fout zou teweegbrengen; enfin: de rijst brandde aan, maar 't was niet erg, althans niet
te erg voor hongerige magen.
't Lampje stond midden op de tafel te branden; de vijf kinderen
zaten er om henen, en aten — rijst met suiker en kaneel. Kees
Springer stond bij de kachel. Zóó iets zag hij nog nooit! maar v o e l e n , Kees voelde nog méér dan hij zag.
Voor de slapende moeder was er een goede portie van het minst
aangebrande deel der spijze, rijkelijk met suiker bestrooid, ter zijde
gezet; voor kleine Wimpje was er nog melk; allen zouden verza-

digd worden, en, toen de moeder ontwaakte, toen lagen de kleinen
te bed; alleen Saartje stond bij haar, en hield haar de warm gehou
den spijze voor.
„Waar is de goede engel die troost en raad en eten gaf?" vroeg
de moeder zachtjes.
„Weggegaan moeder; en kijk — nog t i e n stuivers heeft hij
achtergelaten."
Voor het huisgezin van den heer Springer was kwart na elven de
nacht reeds aangebroken; niemand zal ons betwisten dat de gren
zen tusschen dag en nacht nog al verschillend worden getrokken.
't Benedenhuis was ontvolkt en de dompers stonden boven op de
blakerkaarsen gedrukt, 't Was altijd vroeg naar bed bij de familie
Springer, weet u voor Kees, want Kees moest om halftwee weer
op het kantoor zijn. Kees evenwel is op dit oogenblik de eenige, die
nog niet in de rust is. Hij ligt wakker te bed, en, honderd gedach
ten stormen hem door 't hoofd.
„Nancy was knorrig geweest omdat Kees — onbegrijpelijk! —
niet voor tienen was thuis gekomen, terwijl zij er geweest was; en
— ze was boos geworden omdat hij niet verteld had waar hij den
avond had doorgebracht. — 'En mooie geschiedenis! Om daar voor
't heele gezelschap te gaan opsnijden van zijn meelij met den armen
Laars en diens huisgezin; vooral in tegenwoordigheid van Flink,
die hem gisteren zoo raar over den gestolen brief had aangespro
ken, alsof hij zeggen wilde: Kees, heb jij er ook part aan? Maar
onze Kees? Neen, wat hij dezen avond gedaan had, hij zou 't niet vertel
len; ziedaar aan geen schepsel!! — Ongelukkige vrouw Laars! Ze
m o e s t verder geholpen worden. Hoe? — Zijn laatste twee kwartjes
had hij bij 't heengaan aan kleine Saartje gegeven. Eerst over drie
weken kreeg hij zijn acht gulden maandgeld. Dat hij ook zoo'n duren
bracelet voor Nans had gekocht. Vijf en twintig gulden! Een mooi
werkboekje was ook goed geweest. Wat hadden die kinders 'en honger!
— Zou de goudsmid dien bracelet niet weerom nemen ? Misschien.—
Aan Nans met 'r jaardag simpel zoo'n boekje! Vijftien gulden over!
Ik kon er, voor die armen, dadelijk de achterstallige huishuur, mee
voldoen. Verder, niet meer naar de socie, 't won iederen dag min
stens 'en kwartje. Helpen zooveel ik kan. Morgen bij den goudsmid
probeeren; ferm! Niemand er iets van zeggen, neen, niemand! —
Kees trekt zijn slaapmuts wat meer over de ooren, en zou nu wel
spoedig inslapen."
„Zoo'n kerkbuil is 'en slaapmuts, heeft Kees in de kerk gedacht ).
De meeste handen die in den kerkbuil worden gestoken, zijn sla
pende handen — als men 't goed wil verstaan: formulier-handen;
Er zijn ook geest-handen. De meeste slaapmutsen dekken slapende
en droomende hoofden, somwijlen ook hoofden — wel 't meest op
krank- of sterfbedden — waarin gedachten rijzen vol van den geest
1
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des Allerhoogsten. Voor slapende handen zij de kerkbuil een slaap
muts, voor Gode welgevallige gedachten wordt de slaapmuts een
ware kerkbuil.
Nacht Kees! Nans is boos, maar — in den hemel is blijdschap.

Tien dagen na den Zondagavond waarvan wij spraken, was er ter
eere van de jarige Nancy, koud souper ten huize van de familie
Reever. Voor de gelieven: erg koud, ijskoud!
Kees was sedert dien Zondagavond vreemd en achterhoudend ge
bleven; een paar malen had hij zelfs verzuimd om zijn liefste op
den bepaalden tijd voor een wandeling te komen af halen, en heden
Nancy begreep er niets van. Caroliene Springer had haar in het ge
heim verteld dat zij een lang gewenschten gouden bracelet van haar
broeder ten geschenke zou ontvangen. Geen bracelet: een simpel
zakboekje heeft ze gekregen.
De heer Flink, die door de Springers met de familie Reever in
kennis was gekomen, en mede voor dezen avond was uitgenoodigd,
vraagde zachtjes:
„Als het niet onbescheiden is juffrouw Nancy, mag ik dan wel
weten of het cadeau van mijnheer uw futur u bevalt? Er schuilt wat
eigenliefde onder, want ik hielp hem den bracelet, dien hij bij mijn
huisheer kocht, in 't voorbijgaan uitzoeken. Eenvoudig nietwaar,
maar lief
°"
Dat vraagde de mijnheer, die zoo allerliefst een preek kon ver
tellen, en die van zijn huisheer, den goudsmid, had vernomen dat
Springer — je weet wel van 't kantoor — den bracelet was komen
terugbrengen. De goudsmid had 10 pCt. schavergoeding gerekend,
want: „de hemel wist door wie hij gedragen was!"
Nancy beet zich op de lippen, maar zei:
„De bracelet, o heel mooi!"
Nancy was akelig koud; en Kees, die anders zoo koud niet was,
werd van den weeromstuit zoo koud als een steen, althans met be
trekking tot het meisje.
Kees was afgetrokken, en Flink, die aan de andere zij van Nancy
zat, was zoo aardig, precies zoo aardig als een slang wanneer zij
Kees krabde zich achter het oor; tastte in den zijzak van zijn rok;
trok de hand weer terug, tastte nog eens in den zak; trok weer
terug; greep zijn glas, dronk het uit, en ging zijn nagels bezien
z o n d e r ze te zien.
„Uw galant, juffrouw Reever, schijnt iets op 't hart te hebben."
fluisterde Flink: „zeker een vers ter eere van uw jaarfeest: zie
maar eens links, hij tast gedurig in den zak."
,'t Vorige jaar "kreeg ik een heel aardig versje," antwoordde
Nancy, en door de herinnering aangenaam getroffen, vroeg zij op
haar gewonen vriendelijken toon: „Heb je waarlijk wat, Kees?"

Die vraag deed den aangesprokene de overwinning op zich zeiven
behalen: „Ja Nancy, ja," klonk zijn antwoord, en uit den rokzak
haalde hij een papier te voorschijn; hemde een paar malen en zei
toen met een eenigszins bevende stem:
„Als men vroolijk bijeen is, en vooral wanneer men een feest
viert, dan is men wel 't meest gestemd om iets van het zjjne voor
ongelukkigen af te staan — k'hm! k ' h m ! — U weet allemaal van
Laars! Nu heb ik gemerkt dat zijn familie behoeftig is; — k'hm!
k'hm! — Ik zelf heb niets — of weinig, — als ik m'n maandgeld
krijg is 't wat anders, maar ziet u, ik heb een lijst gemaakt, en
wilde u vragen — k'hm! k'hm! — om ieder iets in te schrijven.
K(jk Nancy, jij als de jarige voorop, de oudelui — mij dunkt —
ik weet niet,' en Kees prevelde in de confusie nog eenige woorden,
terwijl er een diepe stilte bleef heerschen.
Dat was een tweede teleurstelling voor het jarige meisje. In
plaats van een vers: een inteekenlijst! En — geheel onder den in
druk der vernieuwde teleurstelling, schoof zij met de woorden: „De
jongsten het laatst!" de lijst ter zijde, en Kees reikte het papier
met een verlegen gezicht aan den gastheer over.
De jonge Springer had terecht
een inschrijvingslijst. het zekerste middel zou wezen om zooveel
mogelijk voor vrouw Laars bijeen te krijgen.
„Komaan!" zei de gastheer terwijl hij het potlood uit zjjn porte
feuille nam, en hij teekende: A. Reever, 6 gulden. Mevrouw Sprin
ger die naast hem zat, schreef: 4. Zij gaf wel gaarne, maar dacht
er bij: ieder naar zijn vermogen. De lijst ging van hand tot hand.
en zonder spreken toekenden al de gasten, totdat de lijst den heer
Flink werd aangeboden.
„Geven is wel zaliger dan te ontvangen!" sprak de commies:
„Het huisgezin van den ongelukkigen Laars heeft terstond mjjn
medelijden opgewekt, en, ik ben blij in de gelegenheid te zijn
mijn sympathie er voor te kunnen bewijzen. Mijn betrekking op
den armen Laars, als postambtenaar, is grooter dan die van
ieder ander aan deze tafel; de waardige gastheer zal het mij
daarom ten goede houden, dat ik met de inschrijving een weinigje
boven de zijne ga," en zachter, maar toch voor allen verstaanbaar,
voegde hij er bij: „Ik zal er maar t i e n van maken. — Juffrouw
Nancy, aan u."
De gastheer was er volstrekt de man niet naar om zóó iets kwalijk
te nemen. Mevrouw Reever zag haar echtvriend aan, met een gelaat
waarop te lezen stond: die maakt ons allen beschaamd. Mevrouw
Springer fluisterde iets van practisch Christendom, en Nancy kreeg
een kleur omdat ze 3 had willen schrijven, maar nu althans niet
minder dan 5 kon. — Ze had van pa een sjaal maar geen geld
gekregen.
En Kees Springer, neen, hij teekende n i e t . „Hoe is 't Kees; en
jij?" vraagde zijn moeder!
De goede kerel die juist gisteren — na het voldoen der achter
stallige huishuur van Laars, zijn laatste geld voor aardappelen ten

behoeve dier armen had uitgegeven, zat, op het hooren dier natuur
lijke vraag, een weinig verlegen:
„'t Is onnoodig voor mij," antwoordde hij, zich herstellende: „Wat
ik te geven heb, zal ik er bijvoegen," en, dankzeggende voor de
onbekrompen inschrijving, stak hij de lijst in den z a k . . . . Zijn gou
den horloge m o c h t hij niet wegdoen; 't juweelen speldje, dat was
iets anders.
„'En aardig idee van Springer," fluisterde de gastheer den com
mies toe, terwijl ze na afloop van 't souper nog een oogenblik ston
den te praten.
„Ja
jawel." antwoordde Mink: „maar 'k weetniet
't is
een beste j o n g e n . . . maar anders, die erge ingenomenheid met de
Laarzen bevalt mij maar half. De hestellers spreken er zoo raar
van. I k . . . . op m'n woord, ik hou in mijn ziel van Springer, maar
weet u, hij is jong, onnadenkend. E n t r e - n o u s nog al geld verteren.
Waar vandaan? Ik hou het voor praatjes, maar die drommelsche
Laars blijft stokstijf verklaren dat ie onschuldig is. Ik doe al 't
mogelijke om de verdenking van Kees af te keeren, m a a r . . . . 't is
'en vroolijke vent; 'k zeg onbezonnenheid, m'nheer Reever, niets
dan onbezonnenheid."
De vader van Nancy zette een raar gezicht, en zei: „Ja ja!" en
„Och kom!" en zag eens naar Kees — heel van ter zijde.

Sedert de inhechtenisneming van Simon Laars was er een zeer
bezwarende getuige tegen hem opgetreden, 't Was Jabob Elf, de
bakker uit de Molenstraat. Onder de nommers der ontvreemde bank
briefjes en muntbiljetten van tien gulden, behoorde ook — van een
der Iaatsten — het nommer 265. Dat nommer was door des bakkers
vrouw in den avond van den dag na de ontvreemding, in betaling
aangenomen. De man die het had uitgegeven, was geen klant van
den winkel geweest, en — spoedig was het gebleken, dat die uit
gever en Simon Laars één en dezelfde persoon waren. Opnieuw
werd er ten huize van den beschuldigde de scherpste huiszoeking
in 't werk gesteld, en ofschoon men niets van de overige gelden
kon vinden, zoo bleek het toch dat er een zekere overvloed in die
woning heerschte, sterk afstekende bij de armoede, welke men bij de
eerste huiszoeking bespeurd had.
„Van waar dit alles?" had men gevraagd.
„Van een weldadigen engel die niet bekend wil wezen," was vrouw
Grietjes antwoord geweest.
Het Openbaar Ministerie gelooft niet zoo heel spoedig aan zulke
liefelijkheden. Het eerste schaapje — in den vorm van het munt
biljet N°. 265 — was over de brug; de anderen zouden wel volgen.

Arme Laars! maar toch — weder heeft hij zoo even een vriende
lijke toespraak gehad. Ben zijner supérieuren heeft hem gezegd, hoe
hij al 't mogelijke voor zijn armoedig huisgezin deed, en gaarne alles,
zou aanwenden om zijn onschuld te helpen aan 't licht brengen; hii
heeft hem — alleen in 't belang van den ongelukkige — dringend
aangespoord, om zich eens wel te bedenken of hij ook vermoeden
op een der andere ambtenaren kon h e b b e n . . . . ? Mijnheer Sprin
g e r . . . . ? die was zoo vreemd in zijn handelingen. God die recht
vaardig was, zou den schuldige wel doen ontdekken; maar zeker
moest het voor den armen Simon een ondraaglijk denkbeeld zijn dat
hij met de zynen, ten koste van een gewetenloozen lichtmis, aan de
verachting en schande werd prijsgegeven.
„Dag Laars, hou goeden moed! God is rechtvaardig!" besloot de
man, die in den aanvang zijn aanklager geweest was; en Simon zei
niets, en zag den vriendelijken bezoeker, die, zooals de lezer be
greep, niemand anders dan Flink was — evenmin vertrekken, want
hij hield de beide handen voor de oogen gedrukt.
Tegen den avond van den volgenden dag trad opnieuw, met hooge
vergunning, een trooster binnen het naargeestig verblijf, 't welk nu
reeds vier weken door den kantoorknecht bewoond werd.
't Was alsof de beschuldigde doof en stom was geworden. Al de
vragen, die uit deelneming tot hem gericht werden, bleven onbe
antwoord. Kees Springer deelde hem de blijde boodschap mede, dat
zijn vrouw en kinderen gezond waren; en wilde weten of Simon
ook 't een of ander aan haar wilde bericht hebben, want, om bij
hém te komen, daartoe was de arme vrouw nog niet krachtig genoeg.
Geen woord ten bescheid.
„Simon!" klonk het op vriendelijken toon: „voor je doen kon ik
n i e t s . . . . ten minste .. • enfin, maar r a d e n , da's wat anders. Hoor
eens, dat nommer 265 heeft je machtig veel kwaad gedaan; je ad
vocaat zal er 'en heel getob mee hebben. Jongens Simon, ik heb altijd»
gehoopt en geloofd dat — je weet wel — dat je onschuldig waart;:
maar kerel! weet je, 't is 'en zaak tusschen God en jou. Waarachtig
Simon, ik zeg het niet. maar ALS het eens waar was, dan doe j e
meer kwaad met volhouden en liegen, dan je met dien heelen diefstal
zoudt gedaan hebben."
Zie, Laars i s niet doof; hij laat de handen zakken en werpt een
vreemden blik op den spreker.
„Laars, wees niet boos," herneemt Springer vriendelijk: „ik zeg
maar: ALS het waar was; de nood, de armoe heeft je tot het ver
grijp gedwongen; dat zullen ze in aanmerking nemen. Ik dacht dat
een eenvoudig gezin wel van acht gulden leven kon ; maar ik ben te
weten gekomen," — Springer, die nog onbewust was van de groote
opoffering, welke Laars zich steeds ten behoeve zijner zusters getroost
had, wilde geen dank oogsten voor het onderzoek, dat hij in 't werk
gesteld en de hulp, welke hij gedurig verleend had— „ik ben te weten
ekomen dat armoe inderdaad troef bij je was, en daarom nóg eens
imon, als je schuldig mocht zijn — kerel! beken dan liever, 't zou
bij God en de menschen je voordeel wezen."

Simon Laars wierp een akelig verachtelijken blik Op den spreker;
wendde zijn hoofd om, en zag door het hooggeplaatste tralievenster
in de grauwe lucht.
De bezoeker werd zoo koud als een steen: „Wat bedoel je Simon?"
vraagde hij haastig met een merkbare trilling in de stem.
„Niets! niemendal!" klonk het stroeve antwoord; en na eenige
oogenblikken van diepe stilte, sprak de gevangene, terwijl hij een
beschuldigenden blik op Springer wierp, nog deze verwütende woor
den: „Bekennen! 't zou beter zijn dat hij bekende, die doorduivelsmiddelen de verdenking op een armen huisvader wierp!"
Kees Springer had de grootste moeite om zich staande te houden;
Lij beefde over zijn geheele lichaam. De man, die wel schuldig moest
wezen, betichtte h é m van het misgrijp!?
„Laars, in 's hemels naam, hoe kom je op dat denkbeeld? Hoe.. . . "
maar de gevangene begon op een akelige, wij zouden zeggen schier
sarrende wijze, een deuntje te neuriën, zoodat Springer den moed
verloor om verder een woord te spreken, ten einde den man tot
rede te brengen. Met een overtuigend: „God kent en ziet ons!"
groette hij den gevangene en verliet den kerker.
't Was weder schemer-duister toen Springer zich buiten het ge
bouw bevond, en 't was ook schemer-duister in zijn ziel; maar al
werd het ook gaandeweg donkerder op de straat, zoodat het kunst
licht er een behoefte werd, een groot kwartier later werd het klaar
lichte dag in zijn gemoed, want hij trad — wellicht voor de twin
tigste maal — de kleine woning nabij het kerkgebouw binnen, en
zag er: de zichtbaar aangesterkte vrouw Grietje, omringd door haar
kroost, aan de grauwe klaptafel zitten; hij mocht er opnieuw troost
en ondersteuning brengen, en weerde allen dank en allen lof af met
de woorden: „Wat i k goeds doe vrouwtje, dank er God voor. Mij
is 't een genot je te kunnen helpen."
't Was de volgende morgen dat de advocaat, die den beschuldig
den Simon Laars als verdediger was toegevoegd, in de pleitrede,
welke hij bij het dienen dezer belangrijke zaak dacht te houden, de
volgende zinsnede laschte: „Het blijkt hoe langer zoo meer dat de
omstandigheden welke tegen mijn cliënt zouden getuigen, in dezen
niet de geringste waarde bezitten. Wij houden ons ten volle over
tuigd dat de werkelijke dader van het feit in quaestie, op een schan
delijke wijze het vermoeden op den inculpaat heeft weten te werpen,
door hem het couvert van den brief, benevens het muntbiljet N°. 265,
behendig in de zakken van zijn jas te spelen. De inprobiteit, mijne
heeren! waarvan hij het slachtoffer is geworden, vereischt uw diepsten afschuw; en, nog meer wordt onze deelneming opgewekt, indien
wij bij de gedurige verklaring zijner onschuld, hem standvastig
hooren verklaren: dat hij geen vrijmoedigheid bezit om eenig ander
persoon voor den schuldige te houden. Dat evenwel zulk een ver
moeden bestaat, daarvan bekwam ik, bij onze laatste samenspreking,
de moreele convictie; en, myne heeren, ik beveel daarom dit be
langrijke punt ten sterkste in uw ernstige overweging aan."
Zóó schreef de pleitbezorger; en ongeveer terzelfder tijd stonden

op den hoek der Kerkstraat twee dienstmeiden, met boodschapmandjes onder haar boezelaars, doodbedaard een gesprek te houden,
terwijl haar meesteressen vol ongeduld op den inhoud dier mandjes
wachtende waren.
De oudste en leelijkste dier beiden was Mie, de keukenmeid der
familie Springer; de jongste en minst leelijke was Saartje, de werkmeid der Reevers.
„Daar mot je om kommen," hooren wij Mie het eerste zeggen, en
zij doet er Saartje op een vroeger gezegde zeker bescheid mee:
„'t is over en weer gedurig pertij en swaree; j e werkt je lam mens,
«n als je ze de deur uitlaat, dan is 't: g'n avond meisje, maar fooien
die zie je niet. Krijg jelui van de onzen ook niemendal?"
„Complement weerom en dat ze daarvan niet thuis benne," klinkt
het antwoord: „net as bij jelui: de eerste keer; maar 'k heb ze
onder mekaar hooren zeggen, dat ze „dat gefooi," nou 't zooveel as
angasjement was, achterwegen zouden laten; dat was zoo'n last. Last
in d'r beurs ja! maar afijn, weet je, as 't op trouwen gaat, dan
zal 't wel bijschieten, dan steken me toch 'en doeseurtje op."
„As! a s ü daar zeg je 'en woordje," herneemt Mie, terwijl ze
haar neusvleugels naar boven werkt: „as! ik zie d'r niemendal van
gebeuren, niemendal!
„Wel mens wat zeg je!" klinkt het verwonderde antwoord.
„Op m'n woord van eer!" zegt de keukenprinses: „Ons Keesje
zal de slobkous wel krijgen, zoo'n blauwe, weet je. Jou juffrouw
Hansje, of hoe heet z e . . . "
„Nancy," verbetert de andere.
„Nou, Nancy dan," hervat de leelijkste: „die zal wijzer wezen.
Ze geven in stad raar van 'm af, hoor! Je weet wel van 't postkantoor, met al die bankies die d'r gestolen zijn; ze zeggen voor
tienduizend gulden; d'r zit 'r een voor achter de tralies; Schoen
heet ie, ik ken 'm best. Ze zeggen dat ons Keesje, met z'n fijne
gezicht, handdadig is, h o o r . . . . Je verstaat me. h ê . . . ? je vat me?
En Sien van Van Bits. bij de groote kerk, hêt me zelfs verteld dat
ze Keesje in 't donker, deur uit deur in bij vrouw Schoen ziet
gaan; 't moet nog 'en knap slag van 'en mens wezen. Je zoudt
zeggen hê!! zulk rijkelui'» volk!"
„Maar menslief, zou 't waar zijn?"
„Waar! waar!! geen cent voor z'n zoerliediteit hoor! geen cent!
Ze zeggen 't allemaal, de grutter ook, en, als jou volk dat weet,
dan is 't uit met de verkeerderazie, en je trouwfooien zijn naar de
maan, hoor!"
„Wel mens! mens!" hervat de minder leelijke: ,'t zou me spijten
voor m'n zak, maar, dat juffrouw Nansje zoo'n schorremorrie kreeg,
daar zou 'k ook niet van t'huis wezen! En zou h ij 't gedaan hebben
zeg je. • . . ? en zou ie nou om die vrouw draaien....? 'k Zal 't wel
luchten, hoor!"
„Ze hebben laatst bij ons al ruzie gehad in de gang; onthou er
Mie bij, of 't ook slabbakken gaat. — Wat heb jij in je mandje?"
„'En fleschje bitter; en jij?"

„Ik," antwoordde Mie: „vuurduiveltjes en keukenzout. Atjuus!"
Deze Mie, waarde lezer, was dezelfde, waarvan Kees in de kerk
had gedacht: wat laat ze 't eten dikwijls aanbranden, en wat hét
z'n zouthand ').

De laatste stormen van Maart loeiden tegen de vensters der kleine
kamer, die Kees Springer in de ouderlijke woning de zijne noemde,
't Stormde nog harder in zijn ziel. We zullen 't maar kortweg zeg
gen: 't Was uit met Nans; heelemaal uit! En, wat nog meer beteekent: ze had hem bedankt. In het verschrikkelijke briefje van
den heer Reever, dat ook nu vóór hem lag, stond het geschreven;
en wat er woordelijk geschreven s t o n d . . . . d&ar, lees het:
„Mijnheer!
„De liefde, die het geluk van twee menschen door den band des
„huwelijks moet bevestigen, dient wel op den grondslag eener ware
„hoogachting te berusten. Zonder in eenige uitweiding te treden,
„ben ik verplicht UEd. namens mijne dochter Nancy te melden,
„dat de grondslag waarvan ik gesproken heb, aan hare liefde te
„uwaart ontbreekt, en terwijl ik UEd. — uit haar naam — hier„nevens de geschenken terugzend, welke UEd. de goedheid had,
„haar aan te bieden, verzoek ik U tevens geen stappen te doen tot
„weder-aanknooping eener verbintenis, die nimmer net geluk onzer
„dochter zou kunnen bewerken.
„Noeme mij met de achting aan U verschuldigd, Weledele Heer!
„UEd. Dw. Dienaar,
„A.

REEVER."

„P.S. Verzoeke inliggend schrijven aan Uw zeer geachte ouders
te willen overhandigen."
Vindt gij het vreemd lezer, dat de jongeling, die zijn Nancy zoolief, zoo onuitsprekelijk liefhad, bij de eerste lezing van dat briefje
doodsbleek is geworden, en sedert dat oogenblik bijna niets heeft:
gesproken, en bijna niets heeft gegeten, en machtig veel door het
nog dorre galgenbosch — een half uur buiten de stad — heeft
gewandeld ?
Ja, tot laat in den avond heeft hij er dikwijls gewandeld, maar
zonder evenwel aan galgen of wat dies meer zjj te_ denken, alleen
vervuld met het beeld zijner liefste, die helaas zijn liefste niet meer
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wezen wilde; waarin hij zich bedrogen, bitter bedrogen had. Vindt
gij 't vreemd dat onze Kees somwijlen de waterlanders niet kan
bedwingen, en kinderachtig wordt, akelig kinderachtig? Neen, en
evenmin is 't vreemd dat Springer zich geen duidelijk begrip van
dien treurigen ommekeer van zaken kan vormen. Nans heeft hem
eenige _ malen verweten dat hij haar negligeerde, en, dan heeft hij
niet willen bluffen met zijn troostbezoeken aan Laars en diens arme
familie, dan heeft hij altijd gezegd: .Geloof me Nans, ik kan niet
anders; heusch, ik blijf precies dezelfde."
En nu — daar lag dat briefje; hoe beleedigend! Hij bezat haar
achting niet langer! — Hoe ontwijkend, diplomatisch: „Met de achting aan U verschuldigd." De heer Reever had er zeker 't woord:
„niemendal" bij gedacht.
De oudelui Springer waren te zeer verontwaardigd om aan een
misverstand, of een verkeerde opvatting te willen denken. De oude
heer Springer geloofde er heel wat anders van: Die Flink was een
knappe vent en scheen fortuin te hebben; 't nufje had zich met zijn
aardigheden wel ingenomen betoond, en — „Niet meer aan denken
Kees; daar zit zoo geen fond bij die menschen; Reever komt nooit
in de kerk; dat Nansje weet zich allerliefst voor te doen, maar ze
toont een coquetje te zijn. Beter ten halve gekeerd jongen, dan ten
heele gedwaald!
Zoo had de oude heer Springer gesproken; en mevrouw huilde
menigmalen in stilte. Kees werd zoo bleek; Kees werd zoo mager;
en Kees dacht in stilte: Heeft zij, mijn Nancy, zoo gehandeld!?
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Wij zeiden: 't Stormde buiten, en 't stormde nog harder in des
jongelings_ ziel. Hij zit met de hand onder 't hoofd, en denkt: aan
de koelheid en zonderlinge uitdrukkingen zijner supérieuren en
inférieuren; aan de woorden van Simon Laars, en diens hardvochtig
en onverbreekbaar stilzwijgen bij de latere bezoeken, welke hij hem
uit medelijden gebracht had; aan de arme vrouw, die hem met tranen in haar oogen had verzocht, om ter wille van zich zeiven, zijn
bezoeken niet te hervatten, terwijl haar stem had gebeefd toen zij
er de zonderlinge woorden bijvoegde: „Ga maar. De mensch is boos.
O, de mensch is zoo boos!"
Kees denkt aan Nancy; aan den eersten kus van hare lippen; aan
haar zielvolle oogen; aan haar teedere woorden; en, hij beziet de
voorwerpen van smaak en weelde, welke hij haar had geschonken,
en die nu vóór hem liggen. Zij had ze gedragen.... zij! Hij zou ze
nog willen zoenen omdat zij ze gedragen had. Maar, — 't zwakke
wurmpje, 't jongste kind van vrouw Grietje kon op den duur de
koemelk evenmin als de broodpap verdragen. Vrouw Zak had zich
aangeboden voor vijftien stuivers in de week. Levie uit de Torenstraat zou nog een aardigen duit voor dat rommeltje geven; er was
een gouden vingerhoed en een gouden broche bij. Maar ook, — Laars
verdacht hem; en zij, die hij wèl deed en nog zoo gaarne wilde
helpen, zij had zoo'n wonderlijk woord gesproken. Wie kon h a a r
hebben aangezet tot verwerping zijner geringe weldaden? — Wat

keek Flink hem op de vingers, en wat werkte hij immer om en bij
hem; en wat gemeene zet: „Zullen we ook het genoegen hebben
u dezen avond bij de familie Reever te zien?" — Beroerdeling! Hê
wat stormt het! Verdenking, ja verdenking moet er wel wezen, en
de Hemel weet hoe hij gruwt van de wandaad door Laars bedreven. — Gelasterd moet er zijn! Zijn liefde, zijn hoop, zijn geluk in de
toekomst, is hem ontroofd. Zij, voor wier geluk hij gaarne zijn leven
zou stellen, zij wil hem zelfs geen achting meer schenken. Een
schuldige, dien hij op God heeft gewezen en wiens gezin hij heeft
welgedaan, bejegent hem met de wreedste woorden; hij wordt dooide zijnen met ondank beloond. Is dat rechtvaardigheid Gods
!
Alfa! 't hoofd in den nek, voort met den rommel! 't Leed verr
zetten. Plezier maken!
- T e drommel, wat stormt het!

„Daar blijft op deze wereld ook voor den oprecht
geloovige een strijd, mijne Broeders en Zusters! een
bittere strijd van het zwakke vleesch tegen den geest
die uit God is. Maar vreest niet voor dien kamp, waant
niet dat uwe krachten ontoereikend zullen zijn'. Neen,
dat zullen zij niet, wanneer gij bidt! En als gij bidt,
zegt: Heere Uw wil geschiede; zegt ge dat met een
geloovig hart, dan is Gods wil de uwe; dan doet ge den
wil des Allerhoogsten" ').
Het is de hoofdzakelijke inhoud dezer leering, uit de rede van den
waardigen dominee Benze, die als een lichtstraal den jongeling in de
ziele dringt.
't Is een rare die Kees: hij springt op; geeft zich een klinkenden
slag voor 't hoofd, en hoor — da's al IJselijk raar — hij neuriet,
op de bekende straatwijze:
„Strijden broeders TOT het laatste!'i "
maar verder niet, en buiten stormt het nog; maar vanbinnen stormt
het niet meer. Kees grijpt zijn hoed; pakt „den rommel" bijeen, en
snelt naar de Torenstraat.
's Avonds zat vrouw Zak met kleinen Wimpke aan haar vollen
boezem. Hoe vrouw Zak op eens zoo goed, zoo meelijdend, zoo verteederd was geworden? „Och, 'en mens kan veranderen," zegt vrouw
Zak, en meer zegt ze niet, omdat
Wimpke klokte maar voort, hê wat klokte hij heerlijk; en vrouwGrietje zei: „God zal 't je loonen vrouw Zak." En vrouw Zak zei:
„Hm, hm," en dat het niets was, en dat ze't op d'r woord nog al
van noode had, maar méér of wie haar gestuurd had dat zei ze
toch waarlijk niet.

'! Zie bladz. 80.

Ongeveer zes maanden na het gebeurde in de eerste bladzijden
onzer vertelling geschetst, waren der politie, kort na elkander, een
bankbiljet van zestig, en een muntbiljet van tien gulden in handen
gekomen, die — blijkens de bekend gemaakte nommers — tot de
gelden moesten behooren, welke op het postkantoor te Gr. met den
brief waren zoek geraakt.
Ijverige nasporingen hadden er toe geleid om de eerste uitgevers —
na het tijdstip der vermissing — op 't spoor te komen. De gang
van 't muntbiljet was het lichtst te vinden geweest, en, wie denkt
gij dat de schuldige of beter de uitgever er van geweest was ? Laars,
zult gij zeggen, — Springer ligt toch niet bij ü onder verdenking,—
maar neen, gij hebt het reeds vermoed, hij, die zoo keurig preekjes
kon vertellen, de dubbelhartige F l i n k . . . . Sust! dat muntbiljet werd
in betaling uitgegeven door zekere mejuffrouw Christina Laars, on
gehuwd, zonder beroep, en wonende met een onnoozele zuster, te B.
Simon! Simon! eerlijke Simon, ook dat geld te deelen? Arme
Laars!
De loop van het bankbiljet a zestig gulden was bijna onnaspeur
baar geweest, — dagelijksche menschen letten zoo weinig op de
nommers hunner „pampiertjes" — maar, wij zeiden het reeds, men
was er in geslaagd om ook van dat bankbiljet den eersten uitgever
aan te wijzen, en 't was: zekere Vis, te D:, op vriendelijk verzoek
van een vriend van zekeren Laars, postkantoorbediende te G.
Arme vrouw Grietje! arme kinders!
Maar de vriend van dien „zekeren Laars....?"
Hebt ge niet op zekeren nacht, onder zekeren rijpas, gelezen:
Jozef B l a n k . . . . ?
Welnu, dat was de vriend geweest; Jozef Blank had zich bij de
kachel gewarmd, en had zijn vingers, niet aan de kachel maar aan
een „dommen" brief gebrand — van dat „dom" zullen wij later
spreken, — erg gebrand! zoodat hij er, tot in de ziel zwart van
geworden was. Jozef heeft naar de kaarten en op de plaatsnamen
boven de loketkasten getuurd. Hij heeft, terwijl de beambten druk
aan het werk waren, de jas van Laars, die in een donkeren hoek
hing, terdege in oogenschouw genomen, en bevoeld, en, om alle
verdenking van zich af te keeren, het couvert van den dommen
brief — dien hij tusschen de ruimte van zijn wijden rij-mantel had
losgebroken — in den linker- en het muntbiljet N°. 265 in den
rechterzak van die jas gemoffeld. Die* zwarte Blank! — Slimme
Jozef! — Laars zou de schuldige zijn, en, eenigszins bekend met
de familie-omstandigheden van den kantoorbediende, heeft hij nog
tien gulden opgeofferd, en die, zonder teeken van herkomst, aan
Chrisje Laars doen bezorgen, terwijl hij met de uitgifte van een
bankje a veertig en het ontdekte a zestig gulden, met de meeste
omzichtigheid is te werk gegaan, 't Heeft hem niet gebaat; de
politie is een slimme dame; zij heeft overal oogen en laat zich maar
zelden knollen voor citroenen verkoopen. Of Laars al de beschul
digde was, en zelfs de schuldige kon zijn — den postiljon Jozef
Blank, had men toch ook eens een heel vriendelijk bezoek gaan

brengen. Heel belangstellend bad men zijn woning met al haar ge
makken en kasten en bergplaatsen bezichtigd, en heel toevallig —
onder een bedstede, erg in 't hoekje — een kartonnen doosje be
speurd, dat men recht aardig gemaakt vond, en waarin — dood
toevallig — de bankbriefjes werden gevonden, die in den gestolen
brief waren verzonden.
Of Jozef Blank lust had om „'t huis van de heeren" ook eens te
zien? Eenvoudig gemeubeleerd, dood eenvoudig, maar solide, Oostersche gastvrijheid! Hij zou er logeeren ook; bagage onnoodig. En
Blank, hij vond er weinig gemakken, en weinig lucht, en weinig
licht; en beweerde dat de architect bedroefd met den tijdgeest was
inedegegaan.
't Lag niet in ons plan om den loop van de rechtzaak in quaestie
breedvoerig mee te deelen; wij hebben er trouwens de bescheiden
niet toe, en voeren u daarom liever een woning binnen, waar het
.aanstonds zal blijken dat Simon Laars — op de meest voldoende
•wijze, is vrijgesproken, en Jozef Blank als schuldig aan het gemelde
•vergrijp is veroordeeld:
„Tot een confinement voor den tijd van vijftien jaren," herhaalt
de heer Reever, nadat hij uit de stadscourant de uitspraak der recht
bank heeft voorgelezen, en langzaam hoofdknikkende, voegt hij er
bij: nadat reeds gisteren de veroordeelde tot volledige bekentenis
was gekomen."
Mevrouw Reever blijft met de grootste verbazing haar echtvriend
'beschouwen, terwijl Nancy, met een zenuwachtige woede — luk of
raak — de naald door het stramien drijft.
„Bekend!" herhaalt mevrouw, en er volgde een diepe zucht en
toen een o p r e c h t : „Goddank!" En weder een oogenblik later klonk,
met bedenkelijk hoofdschudden, de echo van haar echtvriends ge
dachte: „Die Flink! die Flink!!"
Die Flink! die Flink!! Nancy zag naar buiten, stijf en strak; en
toen, toen toog ze weer met woede aan 't werk, en trok, bij abuis,
een zwarten draad, die volgens het borduurpatroon voor 't oog van
«en amor had moeten dienen, midden door diens borst heen; in de
confusie, héél bij abuis. Toen, toen sprong ze op; liep het vertrek
uit; ging op haar kamer zitten, en schreide.... n i e t omdat die
Blank zijn schuld had bekend, maar, omdat zij gedurig moest her
halen: „Die Flink! die Flink!!"
Maar, Flink was immers "niet schuldig?
Aan den diefstal, neen.
Aan iets anders? Ach, gij weet het reeds, en, hebt gij 't niet
best begrepen, wij zeggen het u thans met duidelijke woorden:
Govert Flink heeft Nancy Reever, op den avond toen Kees niet
was verschenen, voor de eerste maal bij de familie Springer ontmoet;
haar bekoorlijkheden hebben hem getroffen; de informaties omtrent
haar fortuin hebben den smeulenden vonk zijner liefde tot een vurigen gloed aangeblazen. Begrijpt gij 't volkomen lieve lezeres?
Neen, gij begrijpt niet hoe iemand die zoo mooi preeken kan ver
tellen, er toe komen kan om, tot bereiking van eigen geluk of voor-

deel, den naaste, den broeder te belasteren en hem, door 't uit
strooien van valsche geruchten, het beste op de wereld te ontrooven:
zijn goeden naam, de achting zijner medemenschen, en de liefde van
haar die hem trouw had beloofd. Dat begrijpt gij niet, en toch, zóó
zijn er; Flink was er zoo een; wij hebben hem gekend. Maar, hij
teekende immers voor tien gulden ten behoeve der arme vrouw
Laars... •? Dat weet de heele wereld!!!
Oorblazingen van allerlei aard hebben Nancy Reever het goede
vertrouwen op de braafheid van haar minnaar ontnomen. Nancy's
ouders — wij zagen het — hebben evenzeer schijn voor waarheid
aangenomen; en Govert Flink, die voor eenige wekenden „aanslag"
op Nancy's hand heeft gewaagd, achtte zich reeds overtuigd dat hij
weldra zou zegepralen. Maar nu — waar bleef hij met de gemoe
delijke verklaring: dat hij aarzelde tusschen zijn plicht en de eer
eener respectabele familie, om de overtuigendste bewijzen voor de
schuld van Springer te leveren? De postiljon had bekend! „Die
Flink! die Flink!!"
Den volgenden morgen werd den ouden heer Springer bericht dat
er een heer was die hem gaarne wilde spreken.
Uiterst verbaasd zag deze den vader van Nancy het vertrek bin
nentreden, en ondervond in de eerste oogenblikken een pijnlijke ge
waarwording, dewijl hij na het ontvangen der beleedigende regelen,
met zijn gade besloten had, de Reevers voortaan zoo veel mogelijk
te ontwijken.
Echter, daar klonk een andere toon, en openhartig werd er bekend,
dat geruchten de eerlijkheid van den jongen Springer hadden ver
dacht gemaakt; dat al die geruchten waren gebleken valsch te zijn;
dat Nancy — al zou de band, dien zij zelve te roekeloos verbroken
had, niet te herstellen zijn, toch vurig wenschte dat het leed, dat
zij door haar miskenning moest hebben veroorzaakt, haar mocht
vergeven worden; dat het m e i s j e . . . . maar, 't was reeds genoeg; de
oudelui Springer waren er waarlijk de menschen niet naar, om volle
v o l l e satisfactie te eischen; ze wisten zoo'n klein beetje zelfver
loochening — niet te preeken — maar in beoefening te brengen;
en de heer Reever kwam in zijn woning terug met de verzekering:
dat die menschen waarlijk allerliefst en allerbest waren, en dat er
geen haat bij hen was. En Nancy luisterde met gretige ooren, en
dacht nóg eens aan de woorden der gedienstige werkmeid, maar
ook terstond aan de valsohe betichting van Flink, en vraagde:
„Maar Kees?"
Wij hebben Kees Springer op een oogenblik verlaten dat er storm
in zijn ziel was geweest, maar een storm die voor de liefelijkste
stilte had plaats gemaakt. Wij zagen hem met de edelste bedoelin
gen zijn weg naar de Torënstraat kiezen, en, hij heeft er de voor
werpen — inzonderheid de gouden broche en den vingerhoed—ten
voordeele van Grietjes kind, vrij goed te gelde gemaakt.
De jongen had droevige dagen gehad, want ofschoon hij de kieschheid zijner verlórene vriendin toch op den duur niet k o n verden
ken, en aan het gerucht geen ooreh leende dat Flink al reeds van
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haar liefde de verzekering zou hebben ontvangen, hij wist maar al
te zeker dat Flink zijn bezoeken bij de Reevers herhaalde, en achtte
het na de treurigste ervaring, geen onmogelijkheid dat zijn fluweeleu
tong zich den weg tot Nancy's hart zou weten te banen, en elke
toenadering, waarop hij nog altijd gehoopt had, een ijdel uitzicht
zou wezen.

't Is in den namiddag van denzelfden dag dat Nancy's vader het
laatste bezoek ten huize van de familie Springer heeft gebracht, en
de eerste dag der invrijheidstelling van den onschuldigen kantoorbediende.
Kees Spiinger keert met langzame schreden van 't kantoor terug,
waar hij weder — met Flink! heeft gewerkt, en, waar morgen ook
Laars zijn arbeid zal hervatten; Laars, die hem heeft kunnen verdenken, maar over wiens vrijheid hij zich in oprechtheid verheugt.
Langzaam gaat hij voort, en hij, die anders lust heeft om alles te
zien en alles op to merken, bespeurt ternauwernood dat de lijkbezorger, die voor twee jaren zijn grootmama „bezorgde," hem in het
voorbijgaan „diep saluweert" en daarmee zoo duidelijk zegt: „je
dienaar mijnheer; hoe eerder hoe liever mijnheer; 't spijt me dat je
nog zoo gezond bent mijnheer."
l o e i ! 't is leelijk om zoo iets van een eerlijk lijkbezorger te denken. Eilieve, 't is geen betichting; 't is de indruk van een lijkbezorgers-salutatie; zulke menschen moesten kiesch zijn en niet groeten, hun beleefdheid doet zeer. Kees Springer heeft den lijkbezorger
n i e t gezien en t o c h gezien; dat is, hij weet niet w i e n hij gezien
heeft, maar hij werd aan den dood zijner grootmoeder herinnerd,
aan de kortheid, aan de lasten en teleurstellingen van 't leven, en
nog, aan de laatste woorden der dierbare vrouw: Kinderen, hierbeneden is het niet. En — Kees was een rare, hij dacht: Laatst op
den toren, wat kleine kriebeltjes schenen de menschen; de generaal
van de dragonders precies 'en looden soldaatje, en de dames Foris,
die uit haar speeldooshuisje kwamen, en zich uitlaten dat ze alle
harten beneden de vijftig beheerschen, precies 'en paar haften ').
Klein! klein! 'k Wou da'k weer op den toren stond. Ja, 't zou
mij wèl zijn indien ik nog hooger ware; boven de starren; daar
wordt alles klein, zóó klein dat men niets meer zien kan. De
grootste teleurstellingen van hier zullen er blijken heilzame aderlatings- of inëntingsprikjes te zijn geweest. — Daar is het, grootmoeder, h i e r niet; waarlijk, ik zou er zijn willen. — Waar? In
den hemel — Den Hemel!?

1

) Ephemérlsche, slechts één dag levende Insecten, licht v a n b l e a r ; zy vliegen
i "wen 't ^ a t e r en strekken tot aas voor een gering soort v a n v i s s c h e n .

Daar, daar zijn geen smarten meer;

Ontelbaar,
o mensch! zijn de weldadigheden uws Heeren; ontel
baar Zijne gaven als het zand aan den oever der zee ')•
maar hier, 't blijft hier zeer doen, erg zéér doen . . . .

Wie zei dat? 't Doet er niet toe; 't is zoo! 't Zijn immers maar
inëntingsprikjes. Vergeet niet één van zijn weldadigheden.... Als
ik thuis kom dan krijgt Ma er drie, (zoenen) en Pa 'en handdruk
zooals ik 'm gaf toen ie gezeid had: Fiat Kees! 'k zal Nans voor
je vragen
— Nans.. - •?
„'t Is halfzes nu Kees de deur der ouderlijke woning binnenstapt.
„D'r is verziete mijnheer. '
„Zóó, dan stap ik zoolang naar boven."
„'t Zou je ook niet meevallen."
„Hoedat?"
„Vanwege de vroegere kennis, en van wegens de slechte be
handeling; ze kijkt nog even preuts; op zu'k soort zou ik het niet
hebben."
„Maar zeg dan w i e er zijn?" herneemt Springer een weinig onge
duldig, want hij durft niet hopen dat zij er zal wezen aan wie hij
nog pas heeft gedacht.
„ W i e . . . w i e . . . . " herhaalt de zouthand: „wel, het nufje dat
mijnheer 'en blauwe scheen hét g e . . . . "
„Zwijg Mie," klinkt het bevel, en — hij die het geeft doet zijn
best om niet boos te worden.
„Voor mijn p a r t . . . . " bromt Mie en platvoet naar de keuken.
Springer staat in de gang, en zijn hart klopt geweldig. Hij wischt
zich met den zakdoek het aangezicht — waar eigenlijk niets te
wisschen valt; treedt op de deur der woonkamer toe, maar, gaat
weder terug naar de trap. — De trap loopt hij op; ter halverwegen
blijft hij staan; ziet naar beneden; neemt zijn zak-haarborsteltje;
strijkt er de haren mee glad; ziet even in het spiegeltje; gaat lang
zaam drie — vier trappen naar beneden, maar — draait weer om;
wipt zoo vlug als hij kan heel naar boven, naar zijn kamer, en
zijn hart klopt nog sterker, en, in den spiegel bespeurt hij dat hij
heel erg wit ziet. 't Is raar dat 't hart zoo kan bonzen en dat er
zoo iets kroeperigs in de keel kan wezen, wanneer het toch zuiver
van binnen is; heel raar! Maar, 't i s toch zoo juffrouw! dat zijn
nu waarlijk de zenuwen; o p r e c h t e zenuwen. Schelden, met deuren
gooien en slaan, noemt men óók zenuwen; 't zij zoo, maar dat zijn
verdachte zenuwen.
Springer — o n z e Kees nietwaar? — wischt zich voor de derde
en laatste maal het aangezicht met den zakdoek; neemt een boek
in de hand — om iets in de hand te hebben — en gaat nu voor
goed naar beneden; heel langzaam. Rare vent! nog pas is hij in de
gang, of floep, één twee drie, rechtsomkeert, en — in zes drie-

') Zie bladz. 31,

trappige sprongen springt Springer weder naar boven, en valt binnen zijn kamertje gekomen, op een stoel neder: „Flauw! akelig!
kinderachtig!"
Hoor! daar wordt gescheld. Is 'l binnen of aan de voordeur?....
Stilte
Een gangdeur gaat open; een: „Hê dat gebèl!" klinkt
tot boven, en een langzame tred in de gang verkondigt dat Mie
de voordeur zal openen. — Gepraat aan de voordeur. •— opnieuw
de statie-stap der keukenprinses tot aan
de woonkamer. — Haar
stem naar binnen: „Is de jonge mijnheer niet hier? d'r is volk voor
'm aan de deur."
De stem van den ouden heer Springer — heel in de verte: „Mijnheer
is nog niet thuis Mietje. Wie is er?"
De stem der dienstmeid vrij wat sterker: „Niet thuis! wel zeker
mijnheer, al lang, al wel 'en uur, maar hij had 't land om naar
binnen te gaan. 'k Zal 'm wel roepen." Iets later aan de trap met
een schelle stem: „Mijnheer! Jongeheer! kom is af; d'r is volk!"
Ongeroutineerde lezers in Nuts- of andere vergaderingen, herinnert gij u dat oogenblik waarop de President tot u zegt: „Mogen
wij onzen geachteu spreker verzoeken o m . . . . m e . . . . ? " Welnu, de
stem der keukenmeid deed bij Kees dezelfde, of wellicht eene nog
sterkere uitwerking: „Ja, ja!" riep hij luid, — 't was ook erg
kinderachtig! — en hij ging naar beneden, en stapte de woonkamer
binnen.
Een intermezzo tot opheldering:
Slechts een uur na de te huiskomst van den heer Reever bij zijne
dames, werd het plan opgevat, om bij de vroegere vrienden — die
door de voorbarigheid, waarmede men aan lasterlijke geruchten het
oor had geleend, zoo diep gekrenkt moesten wezen; maar zich desniettemin zoo hupsch en zonder bitterheid hadden betoond — ten
spoedigste een bezoek te brengen, want, onrecht te hebben aangedaan en het niet te belijden, daar hadden de Reevers geen vrede
hij. Sedert den kantoortijd van Kees was het aldus de tweede maal
dat Mie mijnheer Reever „over de mat" zag komen, en de laatste
maal. vergezeld van twee dames, waarvan de jongste erg „pips"
had gekeken: „Och heer, ze spoelden weer aan!"
Wie denkt gij dat er een mal figuur sloeg toen Kees binnentrad? Kees, dat spreekt; Nancy hog erger; en de wederzijdsche
ouders
? In één woord, het zestal binnen die kamer sloeg een
mal figuur.
Zie mevrouw Reever hoe zij opstaat en een soort van dienaresse
maakt: „Gruns voor Kees!" denkt mama Springer, en de goede vrouw
die, van de komst der Reevers af aan gedurig iets heeft gezegd dat
ze naderhand m a l vond, verzekert: „Weet u 't is Kees;" iets, dat
door niemand der aanwezigen wordt in twijfel getrokken.
Zie den heer Reever: om aan de inspraak van zijn hart èn aan
den wensch zijner dames te voldoen, heeft hij de beide elkaar zoo
snel opvolgende bezoeken, van zijn veelviildigen arbeid uitgebroken ;
hij zou zoo veel mogelijk, en als 't kon a l l e s met de jongelui in
't effen zien te brengen. Vóór het binnentreden van den zoon des

huizes heeft hij weinig méér gezegd dan 't geen hij een uur geleden
heeft duidelijk gemaakt. Nu Kees is binnengetreden zegt hij: „Hm!
hm!" en voegt er tot den jongeling — die zoo'n fraaien brief ont
v i n g — bij: „Je schijnt niet meer te weten waar we wonen Kees.—
Hoe gaat het? druk op 't kantoor
?" Lieve deugd, wat sloeg die
man 'en mal figuur!
De oude heer Springer had Nancy nog witter zien worden dan
de blonde in haar hoed, en werd zoo klam-achtig dewijl de zaak
raar, en hij toch de vader van Kees was. Met het oog op de ont
hutste Nancy, op zijn zoon, en op zijn eigen gemoedstoestand in
dezen oogen blik, zei hij deftig; „Nansje, wij moeten ons bezitten
niet waar?"— vermoedelijk in den zin van: onze gewaarwordingen,
of, onze zenuwen beheerschen.
Er volgde een diepe stilte.
.„Jongeheer! of u komt? die menschen staan al een uur in de
gang!" klinkt het om de kamerdeur heen; en de bedoelde persoon
maakt na 't vernemen dier stem, dezelfde manoeuvre als het paard
„l'Incomparable" van Blondin wanneer het onbewegelijk stond, en
zijn meester riep: „A l'écurie!" Het paard was — en natuurlijk
zonder te spreken — met één wip het cirque uit.

Wij hebben een ander tooneel; heel iets anders.
In de sierlijk gemeubileerde voorzaal van het huis, vinden we —
evenals straks in de woonkamer — een zestal menschen bijeen.
Slechts één er van zagen wij ook in de gezegde woonkamer; drie
er van kunnen, met betrekking tot hun leeftijd, ternauwernood voor
één persoon worden geteld; de twee andere personen zijn schraal
en bleek; de langste is een man; de kleinste een vrouw.
Zie, daar staat die bleeke man, met de onmiskenbaarste sporen
van geleden kommer op het aangezicht, zeer nabij den jongeling
die — zonder schuldgevoel — de oogen houdt ter neergeslagen.
Luister! 't Is Laars die spreekt. Laars — gij weet het — spreekt
in den regel zoo weinig, zoo kort. Maar luister nu:
„Grietje zei dat we keisteenen zouden zijn als we u niet gingen
danken. Ik zei, neen Grietje, we hebben God alleen te danken; wat
de menschen doen dat doen ze om Godswil, en ik kan je niet be
danken mijnheer, omdat 't me strijdt, zie je, en dat 't' me stuit,
weet je, om een aalmoes te moeten ontvangen."
De vrouw wilde haar echtgenoot in de rede vallen, doch een:
„Stil Grietje!" verhinderde zulks; en de man treedt nog nader op
den jongeling toe; vat zijn hand en vervolgt op geroerden toon:
„Maar wat ik moet doen, dat doe ik, en God zal mij hooren: Ver
giffenis wil ik vragen; ja, dat wil ik; want ik heb je verdacht,

mijnheer, en beschuldigd zonder grond; en het knaagt mij hier, weet
je?" Laars legde de hand op zijn hart: „U te beschuldigen mijnheer,
ü, die mijn arme vrouw en kinders hebt welgedaan, die ze bezocht
hebt en geholpen, en zonder wiens hulp m'n kleine jongske misschien
al op 't kerkhof zou liggen!"
Lezer, hoort gij die consequente redeneering wel? De hooghartige
w i l niet dankbaar zijn aan de menschen maar toch, hij m o e t het
wezen.
„Ja, ja," vervolgt de bleeke man haastig, en de tranen springen
hem met geweld uit de oogen: „vergiffenis moet ik jesmeeken voor
die wreedste miskenning bij zooveel goeds, maar dit zweer ik
j e . . . . " — och! wat snikt die bleeke man! —• „ja, — dat ik nimmer
zal vergeten
"
„Genoeg! genoeg!!" roept Kees Springer zichtbaar in verwarring
en geschokt, terwijl hij zijn hand aan die van Simon wil onttrekken:
„Ga maar heen; 't is wel, al veel te veel."
„Neen neen, n i e t genoeg!" klinkt vrouw Grietjes stem, terwijl zij
de andere hand van den jongeling vat, die angstig naar de opengelaten deur ziet: „voor je bidden, dat zullen wij' zoo lang als we
leven; door 'en vuur loopen als 't noodig is. Kijk, kijk mijnheer:
Simon is te vol dat ie spreekt; kijk maar, dikwijls hêt ie gezeid,
dat ie geen tranen had, maar kijk, hij schreit als 'en kind. Nu Simon
weer bij me is, laat ze nu in de buurt lasteren wat ze willen. Ik
zal niet meer zeggen: Ga maar heen omdat de wereld zoo boos is;
kijk, ik wil je de hand drukken, zóó, daar hij bij is. Kom hier kinders, hier!" en de vrouw doet de kinderen nadertreden, — Saartje
was met de beide jongens te huis gebleven, — en Kees keek alweer
angstig naar de deur, en zei gejaagd: „Och waarlijk 't is wel — ik
word er zoo raar van," en was nog erger verlegen dan straks in
de woonkamer. En de kinderen, die vader zagen schreien, en moeder
ook zagen schreien, begonnen een beetje bang te worden, en drongen
zich om de moeder heen; en de jongste begon verschrikkelijk hard
te huilen, en Fritsje die moeder vooraf beloofd had te zullen zeggen: Mijnheel', wij zullen u altijd dankbaar zijn en liefhebben; zei
in de doodelijke confusie in éénen adem de woorden van zijn avondgebedje: „Lieve Heer bewaar 's samen amen!"
Weinige oogenblikken later bevindt Kees Springer zich in de zoogenaamde priëelkamer, die zich aan 't einde van den tuin bevindt.
Met verwonderlijke haast heeft hij zich van het tooneel 't welk wij
schetsten verwijderd, 't Was uit te houden geweest, zoolang de deur
der voorzaal slechts op een kier had gestaan, doch, toen zij geheel
was geopend en een vijftal zeer bekende personen niet langer hoorders maar ook aanschouwers van dat tooneel waren geworden, toen
was het om te bezwijken geweest: „Voort, Kees, voort!" Zijn gift
was bezijden den kerkbuil gevallen.
Kees zit in de gezegde priëelkamer, met zijn beenen lang uitgestrekt, voor zich heen te staren. H o o r . . . . voetstappen klinken in
den tuin
„Waarheen!?" De deur wordt geopend:
„Kees! lieve Kees!" klinkt de zoetste stem, en — de jongeling

houdt een schreiend meisje in zijn armen, een meisje — dat hem
voor eeuwig zal toebehooren.

Waar de schrijver van een gedachtenbeeld — zooals wij de vrij
heid nemen het stukje, getiteld: K e e s S p r i n g e r i n de k e r k , te
noemen — zich een bepaald soort van lezers voor oogen stelt —
wij willen het soort met den naam van denk-lezers bestempelen —
daar overziet de novellist een andere schare, en hij noemt ze —
wellicht een weinig pleonastisch; lees-lezers; daaronder verstaande:
menschen die een uitspanning of althans geen inspanning zoeken.
Zóóveel is zeker, de novellen-lezer moet in verstaanbare woorden
zien geschreven, hetgeen zijn gids hem gaarne doet gevoelen.
't Is nu de vraag of zulks geschied is? Neen, 't is niet gebleken,
waaraan de verwarring van den kantoorbediende moet worden toe
geschreven toen de directeur hem voor 't eerst in verhoor-nam.
Luister:
Door de bitterste omstandigheden en het vragen van den surnu
merair er toe gebracht, heeft Simon Laars in den bewusten nacht
zijn toestand voor hem blootgelegd. Hoe gaarne Kees hem in die
ure een ondersteuning wilde schenken, hij had niet durven besluiten,
om hem de weinige stuivers aan te bieden welke hij bij zich droeg.
Wat zou 't baten! en, slechts bij 't heengaan heeft hij Simon toe
gefluisterd: „Bid God, Hij kan helpen."
Dat plechtige bidden! — Simon bad zelden, hoogst zelden, dat
meende hij zelf, en moeder Grietje had er dikwijls aanmerking op;
maar, of dat geen bidden heet wanneer het hart gedurig zegt: „God
is zoo oneindig wijs en groot; wij zijn klein en onverstandig. God
alleen weet wat ons nuttig is. Zoo als Hij 't geeft zal 't wél
z i j n " . . . . ? Maar toch, dat ouderwetsch geworden (!) knielen voor den
Almachtige, dat vragen met gesloten oogen en gevouwen handen;
•dat bepaald vragen om vermindering van lijden of uitkomst in ge
varen ; dat, dat verstoutte zich die arme niet gaarne. Doch, in dien
nacht, in de diepste stilte van den nacht, nog eenige oogenblikken
alleen op dat kantoor gebleven, toen heeft hij 't gewaagd, en heeft
hij ter nedergeknield, om uitkomst gebeden. — Zeer vertrouwend?
Vast geloovende? Dat weten wij|niet. — Toen Simon Laars zijn gebed
had geëindigd, toen deed een toevallig gekraak van deur, kast, ven
sterluik of iets anders, hem ontsteld overeind springen. Men mocht
hem bespied hebben!.... Niets meer vernemende maakte hij zich
door 't verwisselen van zijn kantoorjas tegen den duffel, tot ver
trekken gereed, en — veelal de gewoonte hebbende om met zijn
rechterhand in den jaszak te loopen, terwijl hij de linkerhand door
gaans op den rug hield — vond hij al zeer spoedig het briefje, dat
bij het licht eener gaslantaarn beschouwd, hem al ras was gebleken
een muntbiljet van tien gulden te zijn.

Dat was dan de hulp van God: een aalmoes van de menschen!
Een aalmoes! Een aalmoes!! Weg met een aalmoes! Beter sterven
van gebrek dan tot zulk een schande te vervallen! Wie kon dat
hebben geschonken? Niemand anders dan de surnumerair. Goedhartig!
maar — morgen geeft hij het weder!
„Morgen is er geen brood vader; geen brand, g e e n . . . "
Stil! „'t Is geen aalmoes!" heeft Laars weer bij zich zeiven ge
sproken: ,'t Is een gift van den Gever aller gaven. Geen m e n s c h
zal ik er voor danken. — Er is geen brood, geen brand, en het
m o e t er wezen!" Maar — zal de bakker die hem kent, niet vra
gen: Vanwaar die rijkdom? Ja, hij zal 't vermoeden! en, in een
gansch andere wijk der stad, bij een onbekende, werd het muntbiljet
N". 265 door Simon gewisseld.
't Is nu verklaarbaar dat de vragen van den directeur: wat Simon
na 't vertrek der heeren alleen gebleven, op 't kantoor gedaan had,
den armen vreemden en eerlijk-hooghartigen man in verwarring
brachten; heel verklaarbaar evenals zijn stilzwijgen onder het vinden
van een muntbiljet in den zak van zi]n duffel.
In 't voorbijgaan willen wij vermelden, dat de directeur — de heer
Legaal — sedert de gebleken onschuld van den kantoorbediende, a
propos van deze zaak, het allermeest zijn oogen roemt, zijn oogen,
die hem nimmer bedriegen en te vertrouwen zijn „als goud!"
Wij spraken van een: „dommen brief."
Ofschoon wij nooit de eer hebben gehad tot het corps post-ambtenaren te behooren, gevoelen wij inderdaad sympathie voor dat
corps, omdat het wel de eenige ambtenaren zijn, die ons inderdaad een
groot gemak in 't leven bezorgen. Ofschoon wij alzoo ook onbe
kend bleven met de „intieme" werkzaamheden dier ambtenarenj en
hunne verdiensten niet naar waarde kunnen schatten, zoo vernamen
wij evenwel, dat er plagen voor hen bestaan. Die plagen zijn: On
duidelijke adressen; menschen die geregeld, alvorens den ongefrankeerden brief in de bus te werpen, aan 't frankeerraampje vragen:
of de brief nog mee kan; en — onder meer dergelijken tellen wij
de „domme brieven." Zelfs de, postambtenaar zal wellicht vragen:
wat wij daaronder verstaan? Welnu, 't zijn de brieven waarin gelds
waarde wordt verzonden, en die men veilig zonder aanteekening
denkt te kunnen verzenden, wanneer er slechts bij de sluiting een
pijp lak op vermorst is. Ziet gij, die brieven zeggen: „Wij hebben
fortuin!" Meestal onopgemerkt, blijven zij minder bewaakt; daar is
een Jozef Blank die hen bespeurt; de verzoeking maakt den dief,
en, de domme brieven berokkenen groote schade: schade aan den
afzender of geadresseerde; aan den goeden naam van het corps der
postbeambten, maar voorzeker 't meest aan de ziel van hem die
misschien bidt: „Leid ons niet in verzoeking?"
't Een en ander diene tot naricht.
En nu, luister nog even. Kees doet zijn avondgebed:

„Ik dank U goede God! dat Gjj mij in dezen dag de
grootste vreugde hebt
weet

of ik dankbaar genoeg ben, en Gij weet het ook of ik
hoovaardig ben op hetgeen ik door Uwe kracht goeds
mocht verrichten. — 'k Was eigenlijk zoo raar; 't deed me pleizier; en 'k had er toch het land aan; 'k hoop dat de Laarzen, en
allemaal, er verder van zwijgen zullen. — Bewaar ons allen in

dezen nacht, o God, en leer mij gedurig, dat ik U zal
eeren bovenal, door den naaste lief te nebben als mij
zeiven. Amen. 'En half uur vroeger naar 't kantoor, omdat Flink
uit de stad gaat."

ARME SAMUEL.
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Op een zeer kouden December-arond, in het jaar 1835, voeren
wij den lezer het Geldersche stedeke A. binnen, en noodigen hem
beleefdelijk uit om ons door de rechte hoofdstraat te volgen, een
zijstraat met ons in te slaan, en voor het gebouw stil te houden,
waarboven met vergulde letters D e H a r m o n i e te lezen staat.
Vóór de groote deur van het gebouw — dat eenige jaren geleden
van een smeerkaarsenfabriek tot een muzentempel werd bevorderd
— verdringt zich in dezen oogenblik een „niet aanzienlijke'' schare.
De bedoelde schare bestaat voor 't grootste deel uit personen van
een veelsoortig gelapte kleeding, en bepaaldelijk uit dezulken die,
zoowel in A. als elders, met den naam van p l e b s betiteld worden.
„Hoor ze daar binnen weer lawaai schoppen!" zegt een jongen
uit den hoop: „Denk jij Jan, dat ze getrakteerd worden?"
„Ben je gek," klinkt een baard-keel-orgaan: „Da's 'en teeken dat
't gedaan is; weet je, dan klappen ze in de handen, en trappen ze
met de hakken op den grond, net zoo lang tot dat ze van voor'n af
aan beginnen."
„Zouwen ze dan waarachtig niet getrakteerd worden?" vraagt de
eerste weder: „Wellui klapten ook zoo, toen Kerst-twee ') de sukkelaai binnen kwam, en d'r was toch óók meziek van 't orgel."
„Je hebt net 'en gezicht as 'en orgel!" lacht de tweede: „De
grootelui die zouden daar zoo'n behei ook van maken! Daar mot je
vader naar vragen: smullen, dat ze doen! alle dagen! van geweld!"
„Hoe weet ie dat?" vraagt een derde.
„Nou, alsof ie geen zes jaren heerenknecht is geweest! En dan
zie je wat; complement!"
„En of 't weer zooveul as voor óns is dat ze daar binnen 'en
meziekkerset maken?" vraagt een man aan gene zijde, terwijl hij
zijn vuisten nog dieper in de leege broekzakken steekt."
') Tweede Kerstdag.

,'t Lijkt 'r wat naar," piept een mager mannetje op klompen.
„Ikke en jij we kunnen toezien van avond. Al wat 'r van komt
steken die spulle-jongens in d'r zak; en niet gering hoor; ze zeggen
dat elk man die d'r in wou: twee gulden en vijftig centen hêt opgedekt.
Is 't geen zond' en geen schand'!"
„Dat is 't!" klinkt het weerwoord: „En weet je wat i k zeg, ik
zeg dat ze den armoei bestelen, dat zeg ik; als ze voor ons en 'en
ander meziek maken, dat wil 'k daar laten, maar voor d'r eiges!
Wat is meziek? Meziek is de duivelstrom."
„Nou, jij weet 'r wat van!" spreekt een jongen die al twee jaar
op de „kortegesatie" gaat: „alsof koning David ook niet op de harp
speulde."
„Op de h a r p . . . . op de harp! Maar dan dee ie 't in de kerk,"
klinkt het antwoord: „en in elk geval was dat 'en heilige koning;
maar h i e r , wat zou 't!"
„Ze zeggen dat 't twee apen van jongens zijn, die elk verzet op
'en viool strijken, net precies als blinde Berend," merkt de baardin-de-keel aan: jze moeten heel ver weg uit de Oost of de West
komen, want ze verstaan geen spier anders dan Duitsch of Fransch,
en de knecht uit de V a l k , die ze van middag uit de dillesjans
hielp, zei, dat ze h é m niet eens verstaan hadden."
„Da's nog al snugger!" oordeelt de voorlaatste spreker: „maar,
om ons en 'en ander de Hollandsche centen te beknibbelen dat verstane ze wel. Ik zeg dan dat die heele meziek 'en strik van den
duivel is."
„Wat zeg je Teunis?" vraagt de jongen.
„Dat die heele meziek 'en strik van den duivel is," herhaalt Teunis
met klem.
„Da's tweemaal!" roept de jongen, en steekt zijn tong uit, en
kiest voor Teunis' gebalden vuist het hazenpad; maar Teunis: „hij
zal den weergaai wel krijgen!"
Om nauwkeuriger te vernemen wat daar binnen te doen is, vragen
wij zulks aan den politie-beambte die, aan de deur geposteerd, „het
volk" gedurig beduidt dat het zich op een eerbiedigen afstand kan
houden, en die aan den koetsier van koets N°. 3; — burgemeesters
koets — met een: „Al was je de koning in eigen persoon," zeer
ernstig gebiedt om N°. 3 te blijven.
,'t Is Concert van de gebroeders Eikhoorn of eigenlijk Eichoorn
om u te dienen," luidt zijn inlichting: „Ze zijn zooveel als acht
en twaalf jaren oud, en bespelen het viool; ze moeten weerga's
knap wezen in de muziek, en, dat kun je d'r lui ook wel aanzien.
— 't Loopt op zijn laatst," klinkt zijn besluit: „want ze benne om
u te dienen, en zooals je hier op het afies kunt lezen, met de
Sinfenie doende, dat is zooveel als het mooiste, maar, dan is 't
ook uit."
De man heeft gelijk dat ze daar binnen met het laatste stuk van
't programma doende zijn; maar dat het daarmede uit zal wezen, daar
bedriegt hij zich in. Bij 't zwijgen der pauken en der koperstemmen,
verheft zich een ander en vervaarlijk gedruisch binnen d e H a r m o n i e .

„'tLijkt alsof ze den boel kapot slaan!" roept er een uit den hóóp.
„Of om hulp schreeuwen!" meent een ander. Maar hoor, eensklaps
is die woede bedaard; een doodelijke stilte heeft dat rumoer ver
vangen, en — wanneer gij scherp luistert, dan hoort ge daar in de
verte het geruisch van de zoetste tonen, die ooit uw oor hebben
getroffen. Geen politie-agent is in staat om u te weerhouden; gij
ijlt de breede gang in; door de groote deur welke reeds bij 'it
eind der Symphonie ten deele werd geopend, treedt gij behoedzaam
naar binnen, en zie — zie, daar staan ze van verre, de beide
wonderknapen, in een lichtblauwen nevel gehuld. Maar gij z i e t
niet — gij h o o r t slechts dat Duo der twee violen: Andante, dolce,
doloroso
En gij luistert met ingehouden adem; en daar trilt
het zoo wonderlijk in uwe borst, en — terwijl gij nog meent te
hooren, maar toch niet meer hoort, zijt gij schier onmachtig om
mee te stemmen in de donderende b r a v o ' s die er eensklaps rondom
u weerklinken. Ja, gij staat in verrukking verloren, want daar
spreekt een stem in uw boezem: „Die kunst is uit God!" en — z o o
ge niet door den menschenstroom waart medegevoerd, dan zoudt ge
u wellicht nóg binnen de zaal bevinden waar gij helaas, zoo laat
zijt binnengegaan.
Maar nu, de lichten zijn er reeds uitgedoofd, en — gij bevindt u
weer buiten, op de koude straat.
Het volk is afgetrokken. De koetsen zijn weggerold. De politie
agent verhaalt aan zijn vrouw, dat je met zoo'n Concert geduld
moet hebben; en terwijl de nachtwacht krachtig bericht dat de
klok elf heeft geslagen, zien wij uit de richting van het logement
D e V a l k langzaam een barouchette naderen. Het rijtuig houdt
voor de H a r m o n i e stil; de voerman, in een wijde manteljas ge
doken, smijt de zweep op den wagenkap, en zet zich, om nog een
oogenblik te dom-me-len. 't Zal van korten duur zijn. Luidruchtige
stemmen klinken in de gang; verscheidene heeren treden naar
buiten; twee knapen gaan in hun midden; onder de eersten be
vinden zich de Praetor en de Censor van de stedelijke muziekvereeniging S t . - C e c i l i a ; de beide laatsten dragen ieder een vioolkist.
Daar worden — vooral die knapen — de handen gedrukt,en: „Lebe
wohl! Glücklicher Reise!" klinkt het uit verscheidene monden.
„Danke! Danke fiir meine Buben! Bitte, bitte," spreekt een per
soon terwijl hij de knapen behoedzaam in het rijtuig helpt: „Bitte,
zuviel Ehre meine Herren! Glaube mir, ich habe's darein geprügelt;
und denn, da soil noch immer studirt werden, so wahr ich die Knaben
fast von die Geburt ab, bei Tag und bei Nacht, den Bogen in
Handchen gab. Aufs wiedersehen! Atjeu!"
Ook de spreker drukt nogmaals eenige handen, en stapt daarna in
het rijtuig; het portier wordt door den Censor zeiven behoedzaam
toegedaan; de voerman zet zich tot de afreize; legt de zweep over
de paarden, en terwijl daar nog altijd Lebewóhls en Atjeu's worden
ewisseld, vertrekt de barouchette met haar genialen inhoud naar
e Provinciale Hoofdstad, waar nieuwe lauweren voor de Eichhorns
zijn weggelegd.
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Nadat het rijtuig vertrokken is, treden de heeren haastig in het
gebouw terug, om elkander daarbinnen in de directie-kamer, nog
even te herinneren: hoe subliem, en hoe unique en tevens hoe duur!
het geweest is, om in 't einde met een welgevuld glas Bordeaux,
de meeste hulde aan den geachten heer Praetor te brengen: „aan
wien men wel zeggen mag inzonderheid dezen schoonen avond ver
plicht-te zijn;" dito, dito den heere Censor met een tweede glaasje,
enzoovoort, enzoovoort. — Of er veel voor de Buben zal over
blijven?
„Kom, wil je geen glas wijn drinken mijnheer Stoppel?" spreekt
de Praetor tot een man, die met den hoed in de hand voor de heeren
buigt, en straks tot de achterhoede van het uitgeleide der Eichhorns
heeft behoord.
„Ik dank u," is het antwoord; en van eenige heeren ontvangt
meester Stoppel een goedwillig hoofdknikje, van anderen een hand
druk, en zoo stapt hij de straat op.
„Ik geloof dat ons Stoppeltje niet vrij van jaloezie is," zegt een
fluit-dilettant, die altijd van „d'embouchure" spreekt, maard'embouchure niet krijgen kan.
„Hij zag wit van inwendigen spijt," is het oordeel van een mensehkundig voorstander van muziek, die er op zoo'n Concert altijd zijn
fort van maakt om de physionomieën te bestudeeren.
„De arme kerel zal het voelen dat zijn vioolspel evenveel op het
gehoorde van dezen avond gelijkt, als de zang van een nachtegaal
op ravengekras," spreekt een heer, die wel niets uitgeeft maar anders
bij zijn vrienden als een zeer groot dichter bekend staat.
„Och, voor 't onderwijs is hij wel genoeg," meent de Praetor
beschermend: „Zijn methode is goed, en waarlijk hij speelt niet
onaardig."
Sommigen lachen; de goedwillige Praetor maakt een knipoogje;
en — de muziekmeester Stoppel vervolgt zijn weg door de eenzame
straten.
Hij gaat langzaam, uiterst langzaam, en schijnt het niet te ge
voelen dat de scherpe Noordoostenwind hem ijskoud in het aange
zicht blaast. In 't einde houdt hij in een achterwijk voor een klein
winkelhuis stil; hij licht de klink, maar de deur is reeds gesloten.
Zachtkens trekt hij nu aan den schelknop, doch, ook schier ter
zelfder tijd wordt hem dé deur geopend, en zegt een welluidende
stem: „Goeden avond mijnheer Stoppel; 't is laat geworden, en ze
zijn allemaal naar bed toe. U zult wel Koud wezen mijnheer Stoppel?"
„Ei Bartje, is het zoo laat geworden?" spreekt de man blijkbaar
afgetrokken, maar niettemin met een vriendelijk hoofdknikken.
„Lieve deugd! 't is over twaalven," herneemt het meisje: „ik
kreeg wel slaap, maar ik wilde toch opblijven, want uw kachel, die
ik al om tien uren heb aangelegd, mocht niet uitgaan, en — was
het mooi mijnheer Stoppel?"
„ W i e . . . . w a t . . . . of bet mooi was?" klinkt het in verstrooiing:
„De kunst is schoon! de kunst is verheven! de kunst bezielt! en de
kunst vernietigt."

Bartje vat er het fijne niet van; 't is ook te laat om nog veel
met den knappen muziekmeester te praten.
„Het koffiewater kookte zoo straits als een zee op uw kachel,"
zegt ze vriendelijk: „en de lamp staat midden op de tafel. Nacht
mijnheer Stoppel."
„Nacht Bartje," zegt de man terwijl hij de trap beklimt om zijn
kamer te bereiken, doch, ter halverwegen gekomen houdt hij stand,
en zich omwendende roept hij naar beneden: „Je bent wel vriendelijk
Bartje; ik dank je zeer;
ik dank je wel!"
't Meisje zegt nog al haastig: „Tot uw dienst. Wel te rusten!"
en even haastig schuift zij de beide grendels voor de deur, en begeeft
zich naar het achterhuis, waar zij, als de oudste van tien kinderen,
met vijf er van een klein vertrekje te deelen heeft.
Wanneer gij Bartje zelfs nu, bij 't schijnsel van dat kleine olievlammetje, nauwkeurig betracht, dan moet gij bekennen dat die
negentienjarige een lief onschuldig gezichtje heeft. Inderdaad, dat
gezichtje is niet alledaagsch, en een eenvoudige stoelenmaker moet
wel trotsch op zoo'n dochter wezen. „Wanneer ze maar mooier in
't pak zat dan zou ze, zonder complimenten, precies zoo goed de
dochter van den burgemeester of den notaris of ieder ander van de
grootheid kunnen zijn." Zóó oordeelt Govert Meibloem, en Truitje
zijn vrouw, die nog een kleine van zes weken aan de borst heeft,
en bij al die bedrijvigheden en zorgen nog, als je blief! een garenen bandwinkel bestiert, en dwijlen verkoopt, en klompen en spek, —
zij vat niet hoe de natuur zoo „kwispeldurig" kan wezen, want Jan
en de heele wereld ziet dat Bartje sprekend en sprekend op haar
gelijkt, en de rest op Govert. Nou, Govert is een goede, maar, om
den dood geen mooie!"
Hoe 't zij: Bartje is de rechterhand en de oogappel van moeder
Truitje; de afgod van de kinders; de altijd gedienstige voor iedereen,
maar bovenal voor den commensaal, die zoo ijselijk mooi op 't klavier kan spelen, en op de viool, „hê, dat je de tranen soms in de
oogen krijgt." Wat Bartje van vader is, dat weten we al.
In 't benedenhuis is alles nu rustig geworden. Of Bartje slaapt
dat weten we niet, maar zeker is het dat er binnen de kamer, die
met den zolder het bovenhuis van Meibloems woning uitmaakt, nog
geen rust wordt genoten.
Met het hoofd in de beide handen geleund, zit de muziekmeester
Samuël Stoppel met strakken blik voor zich uit in het lamplicht te
staren. Wij hebben gelegenheid om zijn gelaat nauwkeurig te beschouwen, en wij haasten ons te bekennen, dat het een bijzonder
gunstigen indruk maakt. De man zal zoo omstreeks vier en dertig jaren
tellen; zijn los krullende haren en forsche knevels hebben een donkerbruine kleui en terwijl zijn rechte neus en kleine mond schoon
gevormd mogen heeten, spreken zijn donkerbruine oogen van een
bezieling, welke vooral in deze oogenblikken niet valt te miskennen.
De onrustige beweging zijner lippen en het gedurig fronsen van
zijn helder voorhoofd, versterkt ons in het vermoeden dat hij een
strijd heeft te strijden, of wel, dat er in zijn borst een storm aan

het woeden is. Zie, eensklaps springt hij van zijn zitplaats op; rukt
de onderste lade van moeder Meibloems „mooiste meubeltje" open,
haalt er een vioolkist uit te voorschijn; sluit het deksel los, neemt
viool en strijkstok in handen, en plaatst zich voor den kleinen
spiegel, 't Is te donker! De lamp wordt op de eenvoudige piano ter
zijde van den spiegel gezet.
Zie, dat is de houding van den violist die obligaat zal geven.
Stoppel maakt een kleine buiging, drukt de viool tusschen borstbeen
en \ i n ; — neen, zóó niet! meer links, meer ongedwongen! Zóó
d a n . . . . ja zóó! — De strijkstok houdt hij tusschen den duim en de
beide voorste vingers geknepen. N i e t knijpen, los
losser! Zóó!
De strijkstok glijdt langs de snaren:
Wel wat snerpend!
Vrees niet dat ze beneden wakker zullen worden: de Meibloems,
groot en klein, zijn er aan gewend en slapen er rustig doorheen. Zoo
er soms ééne wakker mocht liggen — dié hoort het wel gaarne.
En weder klinken daar tonen uit dat instrument — het speeltuig
der Eichhorns! — Hoort gij ze wel die Staccato's, — wat stroef!
die Alla zoppas — wat strompelend! die Pizzicato's — wat sterk
geknepen! Die Plageolettonen. — O o . . . . wee!!
Of er ook een o wee! in de ziel van den speler is gerezen? —
Wij betwijfelen het niet. 't Is wel tegen zijn gewoonte dat zoo'n
zware vloek hem van de lippen rolt. Zie, hoe onstuimig hij zijn pink
nogmaals over het quint naar boven doet glijden, doch, nadat een
bitter pijnlijk geluid — 't welk een flageolet moest wezen — u onaan
genaam heeft getroffen, ziet gij hem den strijkstok met geweld op
de pianokast slaan, en terwijl de stok, in 't midden gebroken en nog
slechts door het paardenhaar verbonden, ter helfte op den grond valt,
wordt het onuoozele speeltuig naar een hoek der kamer geslingerd....
alsof viool en strijkstok het helpen konden!
Zoudt gij 't wel gelooven dat het dienzelfden man tot heden nooit
aan volharding en geduld heeft ontbroken om de bezwaren eener
op reeds rijpen leeftijd aangevangen studie te overwinnen? Het
is zoo!
En daar zit hij nu weder met het hoofd in de beide handen geklemd,
en tuurt naar den donkeren hoek waarin zijn viool ligt geworpen.
De beelden van het verleden, van dezen avond en die der toekomst
jagen hem onstuimig voorhij. Zijn oog schouwt het plekje weder waar
nij in zijn prille jeugd aan den moederschoot heeft gespeeld; waar hij
zoo z a l i g . . . . zoo licht
zoo wonderlijk te moede was, wanneer
die lieve moeder zoete tonen aan het klavier ontlokte, of liederen
zong vol van zachte harmonie. — Daar staat hij — nog in de prille
jeugd des levens — te weenen bij de stervenssponde dier l i e v e
moeder; zij zou niet meer spelen, zij zou niet meer z i n g e n . . . . ook
nimmer meer dat eene, dat boven alles schoone lied, waarvan hem
slechts de herinnering is bijgebleven.
En in verbeelding zit hij ook nogmaals aan dien hoogen lessenaar,
op dat donkere kantoor. Wanneer hij naar buiten treedt, dan ont
waart hij: vaten, groote vaten; en gakken, zeer groote bakken; en

ketels, monsterketels, en 't riekt zoo gansch anders — dal) aan 't
klavier waar moeder speelde. En van verre bij den monsterketel, in
een zwarten nevel gehuld, daar staat zijn vader; elk woord uit
zijn mond bevat een gebod, iedere blik van zijn oog spreekt een
bevel: „Werken, werken!" heet het: „daar aan dien lessenaar, van
den morgen tot den avond; turen in die bakken; staan bij die ketels!"
En er klinkt geen muziek.
Maar, de dagtaak is volbracht, en hij zit voor moeders klavier en
doet de snaren trillen, en de snaren zijner ziel trillen mede; en
hij oefent zich zeiven, en zelfs die vader — in den zwarten nevel —
moet getuigen: „'t Klinkt wonder wel!"
Maar de speler, hij durft niet s p r e k e n . Immers, als de oudste
der beide zonen, is hij gedoemd om zijn leven aan „d'aloude familie
zaak" te offeren. Hoe, zou er na 's vaders dood geen zoon wezen
om haar met vaste hand te bestieren!
De jongelingsjaren snellen voorbij.
Ginds in de Academiestad, daar wijdt zich de jongere broeder
vrijelijk aan de studie der geneeskunst. Of er niets anders ware
waaraan hij zich wijdde! En hier, h i e r gevoelt zich de eerstgeborene
een slaaf der aloude familiezaak.
Maar in gindsche nederige woning, door de linden overschaduwd,
daar ontrukt hij zich bij wijlen aan die bange slavernij; daar ademt
een wezen, dat meer dan eenig ander, luisterende ooren aan het
klavierspel van den jongeling leent, die zijn liederen roemt en het
gedurig betreurt dat hem ter vrije ontwikkeling niet meerder tijd
en geen hulpe geschonken wordt Die schoone is de eenige dochter
van den vertrouwde des vaders, den boekhouder der aloude familie
zaak. E n . . . haar zachtblauwe oogen worden vochtig wanneer hij
haar spreekt van zijn moeder: diezelfde oogen slaat ze met maag
delijken schroom ter neder wanneer hij haar zegt: „Geen ander zal
ik beminnen dan u, mijn lieve, mijn dierbare Emma." Zacht en fee
der klinkt in 't einde baar zoete stem: „Samuël, ook ik heb u lief!"
— Emma, Engel!
En, nog altijd starende naar dien donkeren hoek, waarin hij zijn
speeltuig heeft geworpen, komt, bij het voorwaartstreden van haar
beeld, een glans van verrukking het schoone doch koude gelaat van
den muziekmeester verhelderen. Maar eensklaps ziet hij andere en
zwartere beelden Yau 't verleden, en zijn wenkbrauwen fronsen zich
sterk, en zijn lippen klemt hij pijnlijk opeen.
Zie, daar gaat de lijkkoets des vaders; daar staat hij met den
jongeren broeder bij de groeve; doch, tranen vloeien er niet.
Geen tranen, want die vader heeft zijn kinderen bedrogen; 't
blijkt kort na zijn sterven, dat d'aloude familiezaak met schulden is
beladen. De getrouwe boekhouder haalt de schouders op, en, wat
die beide broeders nog rest, het zal ternauwernood toereikend wezen
om den jongste zijn studie te laten voleinden. Ach, het ware wel
onbarmhartig om dien schranderen, ofschoon wat lichtzinnigen knaap
aan het vak te ontrukken, dat zijn bestaan moet verzekeren. Hij, du
oudste, hij heeft zijn kunst, zijn kunst en zjjn Emma!

Daar volgt een bange droom. — Is het een droom geweest?
Is er dan niets dan ellende en teleurstelling op deze aarde? Is
dat een liefderijk God, die zijn arme schepsels omringt met droefheid
en jammer?
— Broeder, broeder! is dat het loon voor 't geen ik u willig heb
opgeofferd! Wat werd er van den plechtigen eed dat ge u voortaan
met ijver, en geheel aan de studie zoudt wijden! Eduard! Eduard!
mijn lieve, mijn eenige broeder, moest gij met een vroegen dood de
zonden uwer jeugd betalen, en uw broeder alleen laten op deze droeve
wereld! Alleen, ja, alleen! want Emma
de schoone
de teer
beminde, o E m m a , . . . . ontrouwe !
Gevallen Engel!
Hebben de menschen, heeft God den arme verlaten, de kunst der
tonen is hem dierbaar gebleven. De kunst schenkt vrede; de kunst
schenkt zaligheid; de kunst is zijn godheid! van haar verwacht hij
veel, en hoe langer zoo meer. Geen liefde dan voor haar, en — zij
het ook door 't kreupelbosch van geringheid en miskenning, hij zal met
vasten tred haar bane bewandelen: straks haar hoogepriester worden,
hoogepriester — één met haar!
En zie, het dierbare speeltuig ligt in gindschen hoek geslingerd!
Arme Samuël, waar blijft uw hoogepriesterschap!
Ach! twee knapen, twee kinderen hebben 't u ontnomen. Zij heb
ben u uw tweede toekomst verduisterd!
Wat nu?
Arme Samuël!

II.
Er volgt een mistige dag op den „onvergetelijken avond." Die
mist verhoogt de malaise, welke sommige gemoederen wel meer pleegt
te vervullen wanneer bij het ontwaken de herinnering aan een ver
vlogen genot weer levendig wordt.
De lieve juffrouwtjes, welke zoo „ijselijk" naar mijnheer Stoppel
verlangen, om onder de les nog eens over de Eichhorntjes te kunnen
raten, — och die aardige jongetjes met hun viooltjes,,om te stelen! —
ie juffrouwtjes turen tevergeefs door dien naren mist zoover als ze
kunnen de straat in, want, hij dien ze verwachten komt niet opdagen.
Zie, hij had het niet af laten zeggen; en hij kon zoo prettig pra
ten; en hij zelf had met die aardige jongetjes gesproken. Och, die
lieve juffrouwtjes hadden zoo graag eens vernomen wat of die jon
getjes eigenlijk gezegd hadden, en of het waar was dat ze nü al
met een paar Duitsche meisjes, die zoo erg mooi zongen, geëngaVIII.
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geerd w a r e n . . . . grut hoe raai! en of die papa waarlijk zoo gierig
was dat die arme kinderen dikwijls schreiden van den honger; en of
't wezenlijk waar was dat die lieve jongetjes nu nog zoo h e e l veel
knapper waren dan hij —• mijnheer Stoppel? Pa zei het ten minste.
Maar de muziekmeester komt niet, en — de dag is tóch al zoo
saai. Het welbewaarde affiche wordt een dierbaar voorwerp ter beschouwing. Van avond spelen ze in de Hoofdstad; hê! in de Hoofdstad! Zou hij er heen gaan? hij, mijnheer Stoppel.... hê hoe heerlijk!
Maar de arme muziekmeester denkt er niet aan om 't genot van
den vorigen avond nogmaals te gaan opzoeken. Moge er ook in 't
gansche stadje niet een enkele
genoten, evenzeer is er ook zeker niet één, die dat genieten met zulk
bitter zieleleed heeft moeten bekoopen. Aan de l e s s e n . . . . lieve
jongejuffrouwen! daaraan valt héél niet te denken.
„ t Is hier erg koud mijnheer Stoppel," zegt Bartje nadat zij het
ontbijt voor den muziekmeester heeft gereed gezet: „Voor een half
uur brandde uw kachel zoo helder, maar, u hebt er zeker niet naar
omgezien?"
„Bartje!" zegt Samuël op een toon die te kennen geeft: ik wil j e
iets vragen, en hij legt de courant neer welke hij, bij ongeluk, 't onderstboven in de hand houdt.
„Wat blieft u?"
„Ze is nog geen dertig jaren, is 't wel?"
„Wie meent u? Moeder?" lacht Bartje: „Wel lieve deugd, en i k
ben haast twintig."
Na die bekentenis van het bekoorlijke meisje, houdt Samuël eenige
oogenblikken zijn donkere oogen op haar gevestigd. Ja — zij is
haast twintig, maar zij — daar is geen denken aan:
„Wat kan 't u schelen, zul je zeggen, m a a r . . . . ik bedoel," aarzelt Samuël, „die tante, die zuster van je moeder uit de Oost; och,
hoe heet zij ook weer?"
„Meent u tante Vlak, mijnheer Stoppel?" is de wedervraag: „Ja,
dat weet ik zoo juist niet; tante spreekt altijd van acht en twintig,
maar moeder zegt dat tante de dertig al door is."
„Zoo, zoo! 't maakt ook niet uit," hervat de muziekmeester: „'t was
maar re . . • en zij is drie jaren weduwe, niet waar?"
„Dat moet wel zoo wezen," is Bartjes antwoord: „want kleine
Saartje was juist geboren toen tante in 't land kwam: hê, wat waren
we blij! en mijnheer Vlak, onze oom zal ik maar zeggen, was toen
anderhalf jaar dood, en Saartje is nu ook anderhalf, ziet u, da's drie,
mijnheer Stoppel."
„En zij heeft er zich bij uw moeder over uitgelaten dat ze wel
muziekles zou willen nemen?" hervat Samuël.
„Dat is te zeggen — ja," zegt Bartje: „maar moeder heeft er
braaf om gelachen. Moeder meent, ziet u, dat tante dat geld ook
beter aan schoolgeld voor de kinders kon besteden, want weet ü,
tante is heel rijk; zij moet alle jaar wel twee duizend gulden en
nog wel meer inkomen hebben, en aan de kinders daar doet ze weinig of n i e t s aan. Moeder zei laatst nog, dat de rijkdom blind maakt.

nu gaf ze moeder op 'r jaardag een grijs zijden hoed met zoo'n
nieuwmodisch pluimpje er op, en aan Keetje en mij, met Sinterklaas, ieder 'en muts met rooje en gele strikken en banden. Ik zou
me schamen als ik die op 't hoofd had; de heele buurt zou uitloopen. Waarom geeft ze 't g e l d niet, zegt moeder. O heer j a . . ."
valt Bartje zich zelve lachend in de rede: „aan vader gaf ze van
den zomer een zijden kabaai — zooals ze dat noemen, daar moest
hij Zondags in zitten; maar weet u, mijnheer Stoppel, i k zeg toch
maar dat tante ons huis netjes heeft laten opknappen; al geeft ze
soms raar, gierig is ze bij lange na niet."
„Heeft ze gehoor?" vraagt Stoppel.
„Wat blief?" zegt Bartje, die niet zoo aanstonds op de hoogte is:
„Gehoor....? Ja wel, ik geloof wel dat zij gehoor heeft. Zooveel
als muziekgehoor zult u bedoelen. Ja, want toen zij laatst hier was,
en ik zei: hoort u wel, tante Vlak, hoe mooi mijnheer boven speelt ?
toen zei ze: „Hê ja!"
„Bartje! waar zit je?" roept moeder Meibloem aan de trap, en
Bartje krijgt een kleur, en zegt: „Foei, ik zou hier mijn tijd wel
verpraten." — Och, — ze deed het zoo graag!
't Meisje spoedt zich naar beneden, maar de huishoudelijke werkzaamheden, voorafgegaan door de bestraffing der moeder: „Als je
altijd zoo lang boven blijft, dan zal ik dien toeterletoe uit m'n huis
doen; m'n kamer blijft goed voor z'n geld!" die werkzaamheden
nog bovendien in 't sombere licht van den dag, zij willen haar niet
te best van de hand, en ook gedurig zegt ze bij zich zelve: „Als
hij aan tante muziekles wil geven dan raakt het met moeder nog
heelemaal uit."
Weet je, moeder Meibloem houdt volstrekt van „geen konfleksigheden," Bartje vergeet het zout in de moes wel eens; en die Stoppel,
ofschoon 'en fatsoenlijk man en een goeje betaalder, is in haar oog
toch zoo'n achterbaksche — vrouw Truitje bedoelde: afgetrokken —
en, net als alle grootelui vreeselijk sikkepepittig op z'n linnen; d'r
zat 'en hoog gemoed in dien eigensten Stoppel, en, als ie Bartje
gek maakte, wie zou d'r weer in der flankeur brengen: „Geen parlafoefen daar boven!"
Vader Meibloem, die op 't oogenblik in zijn werkplaats aan 't
houtschroeven is, heeft andere begrippen, en koestert, vooral in
oogenblikken dat het werk bijzonder vlot, misschien extra vermetele
wenschen. — Dat doen er wel meer: — Als Bartje dien mijnheer
Stoppel er eens af kon brengen! Juffrouw — misschien M e v r o u w
Stoppel! — 't klinkt niet onaardig. Die muziekmeester was geen
geringe; dat had de kaaskooper uit Holland verteld, waar mijnheer
Stoppel vandaan was; maar weet je, z'n vaders huis was gesprongen! — Wat maakte ie mooie meziek! Heere m'n lieve! en wat
kon ie — als ie Zondags, heel familiaar, wel eens een kommetje
thee kwam drinken — Bartje dan aan zitten kijken; en laatst
zeidie: m'n lieve kind' — M'n lieve kind! daar had je immers de
heele eksplikaasje in eens! Wat wou je meer! Als zuster mevrouw
Vlak, maar beter over de brug kwam, en beter begreep wat 'en

eigen vrouws zuster en eigen familie toekwam, dan zou die ander
wel bijten! Laat ze zich zelf kabaaien," mompelt Meibloem: „zulke
vodden! Een meubelmagazijn dat was 'en beter ding. Maar, w i l ze
niet, ik ben tevreden Goddank, en dat meen ik; en, als hij b o v e n
voor Bartje is weggelegd, dan zal z'm hebben ook. Moeder zeit:
g e e n japon met de Nieuwjaar: ik zeg wèl 'en japon, en 'en bonte!"
Vader is geroepen, er was volk in den winkel.
„Die stoelen? die? Ze kosten vier en 'en kwart."
De bewoner van de bovenkamer komt de trap af en treedt door
den winkel op de winkeldeur toe:
„Morgen mijnheer Stoppel. Lief w
mistig weertje mijnheer
Stoppel. Gaat uwe alweer d'r op uit? Wacht de k n i p . . . . Zie z o o . . .
Uzig weertje. Morgen mijnheer Stoppel.
Die? d i e benne van
vijf en 'en kwart."
Samuël Stoppel voelt er niets van dat het weertje ijzig en mistig
is, althans hij loopt zoo bedaard alsof 't een warme Juh-dag ware.
Wij weten niet door welke straten en steegjes de muziekmeester
znn weg heeft gekozen, maar zeker is het dat hij veel heeft omeloopen, want de woning, waarvoor hij een groot kwartier later
lijft staan, is van Meibloems woning — zooals de baas dat uitdrukt —
'en stoele-sport wijd.
't Is een gesloten huis van twee verdiepingen, waarvoor Stoppel
nu stil staat. Op den linkerdeurpost leest men een naam dien gij gerust
kunt vergeten, en daaronder ontwaart gij in zeer zichtbare letters:
Voor boven tweemaal schellen.
Stoppel schelt tweemaal.
De deur vliegt open, doch Samuël ziet wel een gang en een trap,
maar geen sterveling.
Daar kucht het in de hoogte, en de muziekmeester eensklaps naar
boven ziende, ontdekt nu terstond de sterveling, die er voor 't oogenblik nog extra welvarende uitziet.
„Woont hier mevrouw Vlak?" zegt Stoppel, terwijl hij den hoed licht.
„Om u te dienen," is het antwoord: „in eigen persoon; maar voor
't oogenblik is m'n dienstmeisje uit. Wat is er?"
„Ik wenschte mevrouw Vlak te spreken, en hoop niet dat er belet
zal wezen?" zegt Samuël.
„U — spreken — wacht," zegt de verheven persoon in een gele
kabaai met roze lint op haar muts en — ze verdwijnt.
Het duurt vijf minuten, tien minuten, en Stoppel, die als muziekmeester gewoon is om door de A.sche jonge dames op alle uren van
den dag te worden ontvangen, begint te overwegen dat het uur van
elven voor een particuliere visite misschien ook wat vroeg is.
Vijftien minuten heeft Stoppel gewacht; in de laatsten er van is
hij zoover gekomen van zich niet meer te bevinden waar hij zich
werkelijk bevindt. De trap is een verheven orkest; geheel van verre
staan twee knaapjes. Hoor, ze spelen op die kleine violen! Hij die
luistert staat vol verrukking voor zich heen te staren, doch — eensklaps is die verrukking voorbij, een stem heeft uit de hoogte geklonken: „Blieft u maar boven te komen?"
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Weinige seconden later zit Samuël Stoppel binnen een vertrek
waar — dank zij een groote kolomkachel — een schroeiende hette
heerscht. De tegenwoordige eigenares van dit vertrek is een hoog
blonde, volle, kolossale, eenigszins van de pokken geschonden dame,
wier leeftijd nog al verschil van meening zou kunnen uitlokken.
Indien wij niet wisten dat mevrouw de weduwe Vlak omstreeks
dertig jaar oud moet wezen, dan zouden we gaarne geneigd zijn om
op haar reispas: veertig te schrijven. Intusschen wij laten der dame
recht wedervaren, en bekennen gaarne dat ze er in vroegere jaren
wel lief — neen, l i e f is het juiste woord niet — wel knap kan hebben
uitgezien; althans het baart ons geen verwondering, dat Mietje
Zuuring — eigen eenige zuster van Truitje Meibloem geb. Zuuring —
toen zij als b o n n e met een voorname familie in de Oost belandde,
welhaast een Vlak zoodanig met haar uiterlijk schoon en haar ronde
vormen heeft kunnen bekoren, dat hij over 't een en ander is heengestapt, en haar zijn hart en hand heeft aangeboden.
Mevrouw Vlak is sedert haar verschijning boven aan de trap,
wat de kleedij betreft, geheel van gedaante verwisseld. De muts is
verdwenen; het haar schijnt zeer haastig te zijn opgemaakt, want
het kapseltje van zwart en rood fluweel, dat de opgestoken haarvlecht moet omslingeren, hangt in een allergevaarlijkste positie aan
een paar haarspelden flauw, en dreigt bij elke sterke beweging van
het hoofd naar beneden te vallen. Voor 't overige is haar kleed —
van groen gros de Chine — volgens den heerschenden smaak — van
emmers-wijde poefmouwen voorzien, terwijl het al verder, in concurrentie met Oostersche- en baljaponnen, van boven zeer laag is uitgesneden. — Mevrouw Vlak heeft waarlijk een vrij fraaien lials, —
mijnheer Vlak heeft ër veel mee opgehad, — en die hals is omslingerd met drie snoeren amber-koralen, waaraan een amber-hartje is
bevestigd dat gestadig rijzende en dalende is.
Acht familieringen der Vlakken, in nauwe aansluiting met een
granaatje van wijlen moeder Zuuring, en een „glad goudje," 't welk
zij, een goede dertien jaar geleden, van een „korporaal van haar
kennis als gedachtenis" ontving, omknellen de mollige vingers der
dame, terwijl een breede gele ceinture, van voren door een gouden
gesp verbonden, haar niet zeer fijne middel omsluit.
„Ik ben waarlijk verlegen dat u zoo vriendelijk bent mij eens
op te zoeken," zegt de dame, nadat reeds de eerste plichtplegingen
zijn gewisseld, en zij laat er een: „hê!" op volgen, welk hê met
een heelen boel andere rariteiten uit de Oost werd meegebracht en
geregeld tot volzinnen-sluiter gebruikt wordt.
,'t Was al lang mijn voornemen u een bezoek te brengen,"
zegt Samuël, terwijl hij vruchteloos in 't ronde ziet om een piano te
ontdekken: „De goede menschen, waarbij ik op kamers woon en
die — geloof ik — nog eenigszins familie van u zijn, spraken mij
dikwijls van u, e n . . . . "
„O ja, wel zeker," valt de dame den spreker in de rede: „Juffrouw Meibloem is zooveel als m'n eigen zuster; 'en goed mens, 'en
best mens, en daarvan niet, hij is het ook, en flinke kinders; maar

hoe zal ik zeggen, een beetje onderop, en ziet u, dat is lastig. Was
Trui maar evenals ik naar de Oost gegaan, ziet u, dan had zij een
heel andere kerjeere kunnen maken; daar had ze best een partij kunnen doen, want, ziet u, daar zijn de mooie meisjes nog al in aftrek
en Trui — al is ze mijn eigen zuster — was ook bij lange na niet
leelijk; maar i k zeg u, te vaderlands, en dat moet je niet w e z e n . . . hê!"
„Neen, zeker niet," zegt Stoppel, terwijl hij aan een conservatoire
denkt, en, met de herhaling der woorden: „Dat moet je niet wezen,"
de negatieve vaderlandsliefde der dame huldigt.
„Bij ons in de Oost is het ook een heel ander leven dan hier,"
herneemt de weduwe: „Je hebt er zoozeer geen verschil van standen
Mijnheer Vlak was daar ook ijselijk op tegen: „Fratsen, fratsen,"
zei hij altijd: „die ons niet zien wil die moet z'n oogen maar dicht
knijpen." Ik hoor 't hem nog zeggen, maar o hé, we zagen rijkdom
genoeg; en, mijnheer Vlak was ook geen kleine, in 't geheel niet;
als je blieft te begrijpen dat hij zijn weduw een vrij inkommetje
van maar eventjes drie duizend gulden kon nalaten, en — onder
ons — hij had toch kindertjes ook te bedenken." De gebruikelijke
hê's zal de lezer ons gereedelijk schenken.
„Kinderen! wat blieft u?" zegt Stoppel, eenigszins verrast opziende: „ik meende gehoord te hebben dat uw kinderen....?"
De weduwe bloost vluchtig, en terwijl het kapseltje v a l t , herneemt zij op vertrouwelijken toon: „Mijnheer Vlak had vóór-kindertjes ziet u, zooals zulks bij ons in de Oost veelal het gebruik is.
Och, wat mij betreft," voegt zij er langzaam bij: „lieve mens, daaraan mag ik niet denken!"
De muziekmeester bespeurt dat een paar dikke tranen in de oogen
der weduwe o p w e l l e n . . . Gevoel! gevoel!! Een zucht van verruiming glijdt er van zijn lippen.
„Ik hoorde dat u er zeer ongelukkig mee geweest zijt," zegt
Samuël. — Maar — maar — hij kan de piano niet vinden.
„Och, spreek er niet van. m'n lieve mens, spreek er niet van,"
klinkt het bewogen: „Mijn eerste was een meisje; 'en kind zoo blank
als zilver, een mokkeltje van 'en engeltje; o! ' e n k i n d . . . . z i e t u . . •.
een kind! mens, ik kan je niet zeggen hoe'n lief kind dat't was
en dat wier me ontnomen, zie je, toen het haast loopen kon,"
Samuël krijgt medelijden met de weduwe, die de tranen nu overvloedig langs de wangen vloeien: „Ja een kind te verliezen moet
ontzettend wezen!" zegt hij bewogen: „immers de kinderen zijn één
met hunne ouders, zij zijn van hun vleesch, van hun bloed. Maar,"
voegt hij er zachter bij: „ik m e e n d e . . . . u hadt een tweeling
gehad....?"
De weduwe doet zich geweld om iets te zeggen; zij heeft het te
kwaad, vreeselijk te kwaad.
„Och, die lieve bloedjes!" hokt zij na eenige oogenblikken van
gevoelvolle stilte! „Zij scheelden maar tien minuten
't ééne was
een jongetje en 't andere een meisje. Niemand had ooit zoo'n tweeling gezien
e n . . . . als ze zwak of gebrekkig geweest waren!
maar niemendal: als hoentjes zoo frisch. Mijnheer Vlak had al plans

ora van het jongetje een resident te maken, zooals je dat bij ons
in de Oost hebt, en dan zou ie naar Holland om te leeren, en
't meisje zou bij mij blijven, ziet u; maar onze lieve Heer die wou
*t anders, en, mens-lief, toen ze twee jaren oud waren, toen kwamen
de pokken. Eerst Willempje, die precies z'n vader was. . . " de
weduwe drukt den zakdoek voor de oogen en hare stem trilt van
levendige aandoening: „eerst Willempje, en toen, toen ging ook
mijn liefje; mens, mens, en toen waren ze dood."
„Ja, daar heb ik van gehoord," zegt Samuël deelnemend: „'t was
vreeselijk treffend, en zoo kort daarop mijnheer uw echtgenoot....'?"
„Ja, ja!" zegt de weduwe knikkend: „en ik zelve vier
weken plat te bed aan de pokken. Ik weet er van mee te praten,
hoor je, en als ik nog maar mijn stakkertjes had, maar niemendal,
niemendal dan de kleertjes en, ziet u — daar achter u — mijn
lieve Nonna, waar ze mee konden sollen en rollen dat het zoo'n
aard had."
Samuël Stoppel draait zich om, en ziet een fraai rood-wit geteekend hondje, in een met rood gevoerd mandje naast een piano
liggen.
Een p i a n o ! !
Lezer, duid het den muziekmeester toch niet ten kwade dat hij
eensklaps een andere snaar gaat roeren.
„Dus u houdt van muziek," zegt Samuël haastig.
De dame, nog onder den indruk der droevigste herinneringen, heeft
die vraag slechts ten halve verstaan of gevat.
„Och, daar waren ze nog te jong voor," is haar antwoord: „maar
lieve hemel, als mijnheer hun va — papa, op de dwarsfluit blies —•
en dat dee ie zoo mooi — dan lachten ze allebei van plezier,
't jongetje zoowel als het meisje; och 't waren engeltjes!"
„En dat waren uw eigen kinderen!?" ontboezemt de muziekmees
ter, terwijl hij zijn blik wonderlijk strak op de ronde, kolossale
weduwe gevestigd houdt.
„Hé, wel zeker!" luidt het eenigszins verblufte antwoord: „ik
heb...."
„En mi bent u, met al het uwe, toch ongelukkig!" valt Samuël
hartstochtelijk in: „De wereld is vol ellende. Teleurstelling! vernie
tiging! ziedaar het leven. Dat heb ook i k ondervonden. Slechts een
geheime macht bestaat er die verheft en die zaligt
" — De dame
ziet onthutst, en weet niet recht „waar de wind vandaan komt."
„De zoete harmonie der tonen is de troosteres der menschen," ver
volgt de spreker terwijl zijn oogen glinsteren: „haar te bezitten, haar
te omvademen, dat is heil, dat is het bezit der eeuwigheid. Aan mij
heeft de wereld alles ontnomen wat mij dierbaar was: een moeder die
mij het wonder der tonen openbaarde; e e n . . . . , alles, alles heeft zij
mij ontroofd! Ja, zij heeft mij ellendig gemaakt! De lauwer der kunst
was voor mij weggelegd, doch, een vader deed mijn vingeren ver
stijven dat ik den lauwer nooit grijpen zou." — De weduw schudt
gedurig met het hoofd, maar heeft er het hare niet van. Haar be
zoeker vervolgt: „En kunt ge vliegen wanneer u de vleugelen ge-

knakt zijn
?" De dame schudt ontkennend. „Kunt ge den toren
bouwen wanneer het fundament u ontbreekt of in den drassigen
grond is weggezonken?" De weduw blijft weder ontkennen. „Bouw
maar! bouw maar!" roept Samuël in opgewonden stemming; — 't
was ook voor 't eerst dat hij na den bijna doorwaakten nacht, aan
zijn overkropt gemoed door woorden lucht kon geven: „Bouwmaar,
't zinkt immers weg onder uw arbeid. De kunst wil gediend worden van der jeugd af aan. En ik, die gezworen had haar te zullen
dienen tot mijn einde, mijne vleugelen zijn verlamd geworden; ik
heb bespeurd dat mijn streven ijdel, mijn hoop bedrieglijk geweest
is; maar toch, de kunst is almachtig, de kunst i s almachtig mevrouw!"
De weduw hoort er ijselijk vreemd van op: Maar hoor, hij vervolgt: „Wat schijnbaar verloren is dat vermag zij nog terug te
schenken; daar bestaat nog mogelijkheid; daar is één u i t z i c h t . . .
er i s . . . . " Stoppel strijkt zich met de vlakke hand over't voorhoofd
en — met iets vreemds, iets heel wonderlijks in zijn stem, vraagt
hij eensklaps haastig: „Maar ze waren niet ingeënt
? niet ingeënt
met die Engelsche koepokstof? Niet waar, zéker neen?"
„ W i e . . . . watblief.... ?" zegt de dame, die moeite heeft om de
sprongen van haar bezoeker te volgen: „O, ingeënt? — Och neen;
gruns neen; maar buiten m'n schuld! want bij ons in de Oost,daar
hoor je van die dingen zoo niet, maar ja! als ik dat gedaan had,
dan zou de goede God wel medelijden met mij gehad en ze mij in
't leven gespaard hebben." Een diepe zucht: „ehja!"
„Goddank!" roept Samuël, zoo luide dat de dame waarlijk verlegen met dien bezoeker raakt, en de mogelijkheid begint te veronderstellen, dat die inwoner van zuster Truitje misschien — hê hoe
akelig! — een gek mensch kan wezen, en haastig van hare zitplaats
oprijst, dewijl de warmte zoo méér dan Oostersch wordt, en. met
den pook de kacheldeur opent; met den pook gaat poken; met den
pook nog eens in den kolenbak wurmt; en — voor de verandering
de tang vat; met de tang doorgebrande turven in gaat rekenen;
met de tang — trots de benauwdheid — kolen gaat hoopen op het
gloeiende vuur; en eindelijk nogmaals den pook neemt o m . . . . om
niemendal; en er mee bij de kachel blijft staan terwijl het amberhartje erg druk op en neer gaat.
„Hé, zal u ook iets verfrisschends gebruiken?" zegt de weduw
ten laatste, terwijl haar gelaat de duidelijkste sporen draagt dat zij
zelve een groote behoefte aan iets verfrisschends heeft.
Maar Samuël heeft die vraag niet gehoord; althans er komt geen
antwoord. Hij staart, langs de vuurroode meubelgordijnen, naar buiten: de zon was doorgebroken, en de spits van den grooten kerktoren werd aireede verguld door haar glans.
„Mevrouw Vlak," zegt Samuël eensklaps op kalmen en voor de
weduw bijzonder geruststellenden toon: „ik moet
ik wil u opênbaian....'"
Hoor, daar wordt tweemaal gescheld! — Het dienstmeisje was nog
niet terug! Zeker weer verliefderigheden! „Een oogenblikje met uw-

verlof?" zegt de dame, en terwijl zij den pook weer in den standaard)
zet, verlaat zij ijlings de kamer.
Daar zat Samuël alleen; en, toen hij kort daarop niet meer alleen
zat, toen bevond er zich binnen die kamer een lief persoontje méér
dan zooeven, een persoontje dat hij nog geen twee minuten geleder»
ook gezien heeft — duidelijk, ofschoon niet persoonlijk; een meisje,
dat maar één blik in de kamer behoefde te slaan om te betuigen
dat zij 't schrikkelijk warm van 't loopen had, en, dat het hier ook
ijselijk warm was.
„Dag mijnheer Stoppel!" zegt Meibloems oudste dochter, en vestigt daarbij den blik op de laarzen van den muziekmeester —
waar niets bijzonders aan te zien is — en, terwijl zij eerst n i e t wil
gaan zitten, en eindelijk t o c h gaat zitten om geheel en al den moed
tot weder opstaan te verliezen, hervat zij in éénen adem tot de
weduwe Vlak:
„En u moet wel de complementen van moeder hebben, en als
moeder u pleizieren kon, dan zou moeder u van middag een beetje
gebakken spiering zenden, omdat uwe daar zoo van hield. — Is 'fc
niet, m e v r . . . . tante?"
„Wel, wel! gebakken spiering!" herhaalt de tante: „m'n lievekind, gebakken spiering! da's al z'n leven waar ook; die heb ikbif
ons in de Oost héélemaal niet gezien, en ik zou er nooit van zijn
leven meer aan gedacht hebben als je moeder er mij niet aan herinnerde. Heere ja! spiering!" Wij weten niet of Samuël Stoppel
iets tegen spiering heeft; 't zou geen wonder wezen indien hij aan
kabeljauw de voorkeur gaf, — maar, zooveel is zeker, dat deze intermezzo hem als een dissonant in de ooren klinkt, en zeker is het
ook, dat hij nog een geruimen tijd daar neerzit zonder een woord
te kunnen spreken, en dat hij bepaald, zeer bepaald dat stoelenmakersmeisje knap, en lief, en schoon vindt. Maar spiering!
Ja, spiering!
Mijnheer Stoppel is vertrokken, en heeft bij 't afscheid gezegd,
dat hij dan over die muziekles eens nader kwam spreken.... „Wat
blief?'" — „Die muziekles!" — „ O . . . . z o o . . . . ! " En tante Vlak
heeft aan nichtje gevraagd, of die mijnheer de muziekmeester wel
r e c h t . . . . ? waarbij zij tot toelichting een vinger met vier Vlakringen en 't gladgoudje, aan haar voorhoofd heeft gebracht.
„Maar gruns, wel zeker! o hé, en zoo knap!"
Toen de oliepitten des avonds erg rood in de reverbères brandden — gas was destijds nog het mirakel der groote steden — toen
zat Samuël Stoppel, o wonder! al weder in de nagemaakte Oostersche hette, en een groote bouquet spiering — hoe dwaas! zoo'n
woord kan zoo bijblijven — een fraaie oouquet echte kostbare kastbloemen, stond m een groot geslepen glas, vlak voor de blozende
weduw, — en twee dagen later lag de muziekmeester met hevige
koortsen te bed.
„Dat kwam van die warmte bij tante," zei Bartje: „en op straat

was 't zoo koud! — Moeder, 't is tijd voor zijn drankje; zal ik maar
even....?"
,'k Zeg n e e n ! " was het antwoord, en, n e e n dat bleef het.
— Och, die arme mijnheer Samuël!

III.
Omstreeks acht weken nadat Samuël Stoppel „door die warmte
kou heeft gevat," staat Govert Meibloem in zijn werkpakje voor de
<leur van zijn winkel de straat in te kijken. Ofschoon de wind vlak
Noord is, zoo is die laatste der Februari-dagen toch heerlijk te noe
men: „Zoo'n zomervoorproefje!" zegt Govert:
„Govert! Sta je op stoep? Waar kijk je naar?" klinkt het in 't
achterhuis.
„Naar niemendal!" is het antwoord.
„Dan zou ik maar hier komen!" spreekt vrouw Truitje terwijl ze
naderbijkomt. En Govert zegt: „Nou, schreeuw maar zoo niet," en
komt binnen, en trekt zelfs de deur toe.
,'t Zou me niemendal verwonderen dat je nog selderemendig ge
noeg waart, om op den koop toe naar 't mirakel te kijken," her
neemt de vrouw op negatief zoeten toon: „Ze moeten hxer voorbij
komen, is 't niet; en jij, je zoudt misschien de pet nog wel afnemen
voor zoo'n serpent, die met z'n getoeter m'n huis verschandaliseerd
«n de onrust d'r in heeft gejaagd. Kom, t o o n wie je bent en neem
<l'r geen notiesje van. 't Is m'n eigen zuster, dat is het, maar, als 't
m'n zuster niet was, dan liep ze voor mijn part met den bedelzak,
dat dee ze, want zie je, beloofd heeft z't dat ze van 't hare zou doen
wat ze kon. — Wij met onze tien kinders! En wat heeft ze gedaan!
W a t ? zie je, niet zóóveel heeft ze g e d a a n . . . . niets, niemendal!"
„Ten minste bijna
!" zegt Meibloem bedaard.
„Jij met je bijnajigheden!" roept de gekrenkte huisvrouw: „Ik zeg
j e n i e m e n d a l , voor zoo'n rijke! En dat 'en eigen zuster, die 'r
testementasie op mjjn had behooren te zetten. — Wat doet ze! Die
luistert naar zoo'n prul van 'en schuiftrompet, om ons en onze kin
ders te riwweneeren, dat doet ze! — Niet dat we d'r noodig hebben;
oddank! we bennen mans genoeg voor ons brood, en we hebben
aar — de hemel weet waarvandaangebaalde en beschimmelde centen
niet van noode; maar weet je, dat ze zoo'n fluuderefluu aan den haak
slaat, die ons Bartje 't hoofd op hol heeft gerammeld, zie je, daar
ben ik giftig om; daar draait me 't hart van, en, als jij naar hen
kijken durft, wanneer ze met d'r tweeën zoo schijnheilig en vromegezichtig voorbijkomen, dan zou ik vierkant 't raam uit kunnen
s p r i n g e n . . . . Stil, daar hoor ik 'en rijtuig. Alla mee!"
Govert Meibloem volgt zonder te spreken zijn wederhelft naar de
'huiskamer achter den winkel, en hij denkt: 'k ben toch blij dat er
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niemand was die Trui kon hooren; ze zouden perjen gedacht hebben
dat ik zooveel as onder de plak zit; maar — 't lijkt er wat naar!
Dat ik mee ga, zie je, dat doe ik omdat ze nu in d'r ziel gelijk
heeft, en omdat ze soms zoo onmanierlijk kan schreeuwen, maar ge
lijk dat heeft ze.
„Ik had ze brutaal in de oogen willen zien," zegt Meibloem binnen
de huiskamer: „hem zoowel als haar, om ze maar „rondeman" te
toonen: we hebben jelui zooveel als niemendal van noode. Zie je,
kind, daarom stond ik die koets op te wachten; maar als je me
vraagt wat beter is; — beter is 't zoo." Met pijnlijk opeengedrukte
lippen zet Meibloem zich op zijn gewone plaats bij de potkachel.
„Weet je wat je bent
" klinkt de stem van vrouw Truitje na
eenige seconden van diepe stilte, waarin zij vermoedelijk tot het
resultaat van 'smans zedelijk bestaan zal gekomen zijn: „Je bent
goed maar kortzichtig. Van meet af aan heb ik, toen zuster komen
zou, gezeid, dat we dien toeterletoe moesten laten optrekken om h a a r
in huis te kunnen nemen. Ja — of j ij alweer datzelfde malle ge
zicht zet, en 't zelfde wilt zeggen, i k zeg je dat die kamer voor
Mie best en voldoende geweest was. Ze heeft het van z'n leven bij vader
Zuuring wel minder gehad. Was die kamer niet goed genoeg? En
met m'n mooiste meubels, die in 't laatst door dien Stoppel heelemaal
zijn verfomfaaid geworden. We hadden zuster Mie om en bij ons
moeten hebben; en jij, meester Meibloem, jij hadt niet tegen Jan en
alleman van d'r hebben en houwen moeten spreken; dat was kort
zichtigheid. En dan! en dan!!" vervolgt vrouw Meibloem met sterke
verheffing van stem: „om Bartje 't hoofd op hol te maken, daar hadt
je plezier in. Alsof zoo'n zwartlakensche mijnheer aan Bartje zou
gedacht hebben! Niét dat ze te min voor hem zou wezen," vervat
zich de spreekster: „in 't geheel niet, want we weten wie d'r vader
en moeder is; maar dien andere: hij slacht den wind wat, je weet niet
waar ie vandaan komt, noch waar ie heengaat. En!" vervolgt zij
hoe langer zoo sterker bewogen: „dat rijdt nou samen naar 't raad
huis, en samen — de Heer vergeef me de zonden! en samen naar
de kerk toe; en wij hebben tien kinders; en Bartje loopt met oogen
als vuur; en jij — jij bent er de groote oorzaak van; ja j ij en
geen ander!" vrouw Meibloem valt met haar armen plat op de
tafel en legt er het hoofd in. Meibloem antwoordt volstrekt niet; hij
heeft zoo zijn ondervindingen: Truitje is een goed en best schepsel,
maar, als zij eens haar mondje aan 't roeren i s . . . . Nu evenwel kon
zij gelijk hebben; misschien had hij zuster Vlak meer kunnen be
lieven; misschien
Doch wat helpt dit bedenken; 't land staat
•onder water, en dan — pomp maar!
Wij hebben lang genoeg binnen de huiskamer der Meibloems ver
toefd om te begrijpen hoe 't kwam dat Samuël Stoppel — sedert
vier weken hersteld — acht dagen na die' herstelling, de boven
kamer der Meibloems voor N°. 1 in D e A r e n d heeft moeten ver
ruilen; 't is gewis onnoodig te verklaren waarom de kerk, nu,
midden in de week, voor iedereen open staat, en des huurkoetsiers
gala-koets werd ingespannen, en de banketbakkersjongen twee groote

ronde doozen aan 't bovenhuis van mevrouw de wed. Vlak geboren
Zuuring te bezorgen heeft. De zaak is volkomen helder, en ieder
zal 't begrepen hebben.
Wie er niets van begrijpt, 't is Bartje.
Bartje is denkbeeldig, aan de natte wasch. in 't waschhok achter
vaders werkplaats; maar inderdaad tuurt ze in 't spion van „mijnheer Samuël Stoppels kamer."
Ja, Bartje heeft roodgeschreide oogen; 't lieve kind ziet voor 't
overige zeer bleek: — „Hier op deze zelfde kamer heeft hij gewoond
en geleefd," peinst het meisje: aan die tafel daar, met den mahoniehouten rand en dat groene wasdoek, heeft hij — op dezen zelfden
stoel — gezeten, en gelezen, en gegeten; en ginds onder den
spiegel stond zijn piano, en onder in de la van de — nu heelemaal
leege chiffonnière, daar had hij zijn viool geborgen. H ier, hier speelde
hij zoo heerlijk, en hier, ja hier heeft hij meermalen gezegd: „Kind,
je lijkt op Emma.. .'" Wie Emma is dat weet ik niet, en: „ l i e v e
Bartje!" o, dat laatste zei hij zoo dikwijls; nog den dag van zijn
vertrek. Of hij het in d i e n zin bedoelde....? vader wist immer*
zeker dat die ingetogen en knappe mijnheer Samuël mij en geen
ander tot vrouw zou nemen. — En, is 't dan droom of waarheid
dat hij' op dezen zelfden dag, met de rijke Oostersche tante in 't
huwelijk zal treden, alleen, zooals moeder zegt, om een huisgezin
met tien kinders van een heerlijk erfdeel te berooven en voor zich
zeiven een gemakkelijk leven te hebben? — Neen moeder, dat i s
onwaarheid! Had hij niet de tranen in de oogen toen gij hem stoutweg zijn valschheid verweet; en waren 't niet zijn eigen woorden:
„Je lastert vrouw Meibloem, de waarheid ligt in de toekomst der
Kunst!" Ik begrijp dat niet; maar
't is toch geen droom dat
heden zijn huwelijk wordt voltrokken — Hoor daar komt een
rijtuig de straat in; de mooie koets uit D e A r e n d . — Hendrik de
voerman heeft witte handschoenen aan. — Binnen dat rijtuig zit,
aan deze zjjde, een zware vrouw in 't geel damast; zij houdt een
grooten bloemruiker in de hand. En ter linkerzijde....? — Nog kan
Bartje dien ander niet zien. De koets komt nader. — „Ja, ja, hif
is het!" En — in één zwenk is het rijtuig voorbij.
Nu begrijpt zij 't volkomen!
Arm kind! hebt gij dien man zóó teederlijk lief dat ge zoolang
en zoo bitter moet schreien!
Ja Bartje schreit, maar eindelijk, eindelijk, daar slaat zij den blik
naar omhoog. Daarboven aan den blauwen hemel schijnt toch de
zon zoo helder. E n . . . . beneden toeft haar de arbeid ; beneden moet
zij als oudste van een talrijk kroost, haar ouders tot hulp zijn. —
Voort! moedig! getroost! spreekt het in Bartjes boezem: mijn
hemel8che Vader weet toch alleen wat mij nut is. Geen muschje
valt er op aarde zonder Zijn heiligen wil. — Mijn wensch was zelfverheffing; mijn liefde was zondig; dit zij mijn straf! God geve dat
zij gelukkig zijn! Moedig, geen tranen meer!
En het lieve meisje spoedt zich naar haar arbeid, en ofschoon zij
niet als naar gewoonte een vroolijk liedje kan aanheffen, en haar

oogen nog rood en gezwollen zijn, zoo is zij toch straks in de
huiselijke omgeving bedrijvig en vriendelijk, en op den uitval der
even diep teleurgestelde moeder: „Nu heeft het schandaal zijn beslag!"
antwoordt zij op zachten toon: „We willen maar hopen moeder, dat
de goede God hun huwelijk zegenen zal."
't Schijnt wel vreemd dat Bartje juist door de goede lessen harer
moeder en het huiselijk godsdienstoefenen, in staat was geworden
zulk een antwoord te geven, maar "t is toch zoo, en 't bewijst ten
opzichte dier moeder mets anders, dan dat het lichter valt zelfverloochening te prediken dan in beoefening te brengen.
Wie nu echter wanen zou dat Bartje — door 't zien naar boven
en 't zien naar beneden — haar bijzonder gevoel voor den muziekmeester als een verstorven plant op eenmaal heeft uitgeroeid, en
dat er nimmermeer een traan zal opwellen in haar vriendelijke
oogen, vooral wanneer zij op mijnheer Samuëls kamer iets te verrichten heeft, die vergist zich, evenzeer als wanneer hij zich de
boosheid der echtelieden Meibloem als het welig tieren van een
wilden wijngaard mocht voorstellen.
Toen vader Govert, drie dagen na 't huwelgk van zuster, mevrouw
de wed. Vlak geb. Zuuring met mijnheer den speelman Samuël
Stoppel, een bestelling van vijf en tachtig nieuwe stoelen voor de
groote kerk kreeg, en de kosterszoon bij die gelegenheid wel wat
schuchter zei: „Hé baas Meibloem, Bartje — zal'k maar zeggen,
is toch 'en knappe meid!" toen dacht de stoelenmaker: „God zal
alles wel goed maken. Zie je, Evert, de zoon van koster Heiblok,
die een laken- en manufactuurwinkel hield, lei op studie voor
paardendokter bij de militeeren. En — „daar kon je zelfs epoletten
van krijgen!"
Toen moeder Meibloem, vier weken later, met een klein langwerig briefje in de hoogte gehouden, opgetogen vaders werkplaats
wam binnenstormen, toen riep ze met vuur: „Govert! kijk! onze
Willem is vrij! Laat ieder het zijne; God maakt het wèl!"
Zie je, Willem, de handige jongen, had een hoog nommer voor de
„natsjenaale melisie" getrokken. En vader Meibloem zei: „Ja zeker,
God maakt het wèl."

IV.
Sedert den huwelijksdag van Samuël Stoppel zijn er teergroene
blaadjes aan de boomen gekomen, en zijn die blaadjes donkergroene
bladeren geworden, en hebben ze verder een bruine kleur aangenomen, om eindelijk met de heerlijkheid van een schoonen herfst
verloren te gaan.
Wanneer men zich nu herinnert dat de bedoelde huwelijksplechtigheid in 't laatst van Sprokkelmaand heeft plaats gehad, dan kan

men narekenen hoeveel maanden er sedert dien stond ongeveer tot
aan het tijdstip verkopen zijn, waarop wij den lezer, bij plasregen en
sterken wind, na middernacht aan den buitenkant van Neêrlands
hoofdstad verplaatsen.
„Boos weertje mijnheer," zegt een vrouw, die behalve een vervaarlijken luifelhoed op het hoofd, een langwerpig „iets" onder den
arm draagt, welk laatste echter door een langen bruinen mantel
voor 't oog verborgen is: „Boos weertje mijnheer; ik zei het van
middag reeds; 'k ben wel eens met rheumatiek geplaagd weet u,"
en de vrouw wier spreektoon bijzonder deftig is, doet alle moeite
om met den man dien ze volgt, gelijken tred te houden.
„Dat doet er niet toe!" is 't antwoord.
„Daar heeft uwe gelijk in," herneemt de vrouw: „maar anders
zal ik reis veronderstellen, is mooi weertje toch aangenamer, bijzonder hier in Amsterdam; de straten
"
„Maar kun jij er twee te gelijk helpen?" klinkt de vraag van den
haastig voortgaanden man.
„Ja
wat dat betreft
ja wel, ieder op zijn beurt zal ik
maar zeggen; een mensch heeft maar twee handen te gelijk aan
zijn lijf, om uwe te dienen. — En denkt mijnheer van twee, zal ik
reis veronderstellen?" luidt het ten slotte op gewichtigen toon.
Geen antwoord.
„Ik zeg een mensch is verplicht zijn woord te houden en zijn
evennaaste niet in den steek te laten," spreekt het eenige oogenblikken later nogmaals onder den luifelhoed, welke hoed door een
katoenen parapluie voor den stroomenden regen beschut wordt:
„Wat anders de omstandigheid betreft daar ik in geplaatst was, —
geen drie weken geleden heb ik een dringend aanzoek gehad van
een heel hooge van de Heerengracht: zes gulden in de week en
voor drie maanden; maar i k zeg, neen zeg ik, een man een man
een woord een woord!"
„Bij wie?" is de vraag van den man die 't verhaal maar ten
deele gehoord heeft.
„Bij wie?" herhaalt de vrouw, terwijl zij in een vreeselijken plas
trapt: „och! nu wil mij de naam — niet te binnen schieten. Achteraan op de Prinsengracht.. . Och! dinges... ik zou hem honderdmaal noemen. Maar — lieve hemel," hervat zich de spreekster: „de
tijd gebiedt, en wat ons later te voren komt, dat beschouw ik als
voor een ander te zijn beschoren."
In 't einde hebben de beide voetgangers een klein doch knap
heerenhuis bereikt, welk huis een bordeshuis genaamd wordt. De
man opent met den sleutel haastig de huisdeur; de vrouw schudt
haar regenscherm, en knipt het toe, waarna beidén de gang intreden.
„Hier heen!" zegt de man, en — terwijl hij haastig naar boven
snelt, trapt de vrouw hem langzaam achterna. Op een portaal gekomen, richt de man zijn schreden naar een deur die op een kier
staat; de vrouw, wier luifelhoed zich juist boven den hoogsten trap
vertoont, wordt door den man gewenkt om hem naar binnen te
volgen.

De vrouw volgt.
Met een: „Hij is er nog niet!" ijlt de man weinige minuten later
weder het portaal over, en de trap af.
Daar wordt zeer zachtjes aan de huisschel getrokken.
— Hij is er!
De man, nu door een anderen man gevolgd, spoedt zich opnieuw
naar boven terwijl een meegekomen vrouwelijke dienstbode met een
„klesnatten" omslagdoek over een „sliknatte" kornet geslagen, de
benedengang indrentelt, naar achter, om te z o r g e n . . . . ja wel, dat
ze eerst zelve wat droogs aan 't lijf krijgt.
't Is hier kil in de gang, en de druipende regenschermen, die
buiten den parapluiebak zijn gezet, hebben bovendien stroompjes
en meertjes doen ontstaan, die het ons wenschelijk maken dit smalle
gedeelte der woning zoo spoedig mogelijk te verlaten. Wij treden
de zijkamer binnen.
Een Engelsche lamp brandt er op de tafel; daarnevens ontwaart
gij een ontkurkte flesch met twee wijnglazen op een blaadje, bene
vens een tabakskistje en komfoor — in welk laatste de gloeiende
kool reeds geheel tot een aschklomp is vergaan, — terwijl nog boven
dien twee lange pijpen met daaraan vastgeketende doppen hun tijd
liggen af te wachten.
Is er niets bekends in die kamer?
Ei zie maar: Aardig klein hondje, wij herkennen u wel; op het
bovenkwartier van mevrouw de wed. Vlak hebben wij u in een
keurig met rood gevoerd mandje zien liggen; 't rood is vaal oranje
geworden, maar uw oogjes staan nog helder.
„Waar is de v r o u w d a n . . . . ? " — De kleine Nonna jankt.
„Waar is de b a a s d a n . . . . ? ' ' — 't Lieve diertje toont zijn tandjes;
't janken begint iets knorachtigs te krijgen, en onrustig wendt zij
zich om in haar nestje.
„Koest Nonna, koest!" klinkt het eensklaps aan de deur, en 't
verwondert ons niet in den binnentredende den voormaligen muziek
meester Samuël Stoppel te herkennen.
De kleine Nonna zwijgt, en ziet haar gebieder aan alsof ze zeggen
wil: „Waarom hebt ge mij de vrouw ontnomen ? Waar is de vrouw dan?"
Maar hij antwoordt niet. en — driemaal draait het diertje zich
rond in 't nestje, en jankt, en vlijt zich weer neder, met den rug
naar den meester.
Waarom heeft hij u aan de vrouw ontnomen?
Klein hondje, jank niet langer; immers hij deed het om u uw beide
•speelmakkertjes terug te geven, maar thans twee k n a a p j e s , schoone,
blozende knaapjes, met heldere oogen en vlugge handjes, en oortjes
geopend voor de tonen eener verhevene kunst.
De kleine Nonna kan geen rust vinden en draait zich nogmaals
rond in haar mandje: zij heeft die knaapjes niet noodig; zij zullen
haar als weleer bij de satijn-zachte ooren trekken en onbarmhartig
aan den fraaien pluimstaart rukken; de vrouw is haar voldoende,
maar ach, de vrouw heeft zij nu reeds in zooveel maanden niet
gezien!

Dat komt, lief diertje, omdat uw haar wel zacht als zijde en wel
glanzig als satijn, maar ook zoo rossig van kleur is; ziet ge, die
knaapjes moeten zwart haar hebben evenals hun vader; en boven
dien, eenmaal hebt ge de vrouw zoo hevig door uw gejank doen
•ontstellen, omdat de baas u op den fijnen staart trapte. Ziet ge,
•daarom zaagt gij de vrouw niet weder, want, de baas is de eigen
lijke baas van de vrouw — „Die baas had wel een andere vrouw
-dan juist de mijne kunnen nemen!" mort ge nog voort. — O zeker;
ik geloof zelfs — geheel onder ons — dat hij zulks l i e v e r zou
gedaan hebben, — doch de omstandigheden hebben hem tot de uwe
gedreven. Er was er nog eene, m a a r . . . . de toekomst der knaapjes
moest immers verzekerd worden, en de baas van de vrouw, ook
baas van het hare zijn. — Dat krabben met uw pootje....? Neen,
kleine Nonna, beschuldig hem niet. Vóór zich zeiven spot hij met
de gemakken en de genietingen van 't leven; alleen de hooge wer
king van een verheven geest wil hij ontvonken en aanvuren in het
leven van zijn leven, bij dag en bij nacht; en ziet ge, daartoe be
hoeft hij zijn tijd, en 't geld van de vrouw. Maar kleine Nonna, van
dat alles hebt gij niets geen verstand; 't is veel te verheven voor u.
-Slaap rustig, en knor en draai maar niet langer.
En Samuël staat daar bij de tafel. Met de eene hand er op ge
leund, woelt hij met de andere door zijn haren, en de grootste onrust
;elaat te lezen.
— Wat kruipen die seconden traag! Zal dat smartelijke wachten dan
nooit een einde nemen! Zou zijn lijden niet grooter wezen dan het
hare! Zal de hoop worden vervuld'? T w e e ? Zie, ha! t w e e arm
stoelen bij 't vuur; t w e e vazen op den schoorsteenmantel; t w e e
pedalen aan 't klavier; t w e e glazen op het blaadje, t w e e pijpen
•daarnevens. Ja twee!! — Kent gij zulk een manie, mijn lezer?
Zie, daar neemt de man werktuiglijk een der beide pijpen; hij
«topt haar; drukt den gevulden kop in do aschkool; nog sterker:
't broze steeltje knapt. — Nu is er maar ééne pijp!
Arme Samuël, wat betrekt uw gelaat!
Weder snelt hij ter deure uit. Daar kraakt een voetstap op de
"trap. De man, die straks met de dienstmeid in huis is gekomen, komt
naar beneden. Een vriendelijke lach speelt er om de lippen van zijn
gul gelaat; met de hand naar voren treedt hij op Samuël toe: „Geluk
mijn vriend, geluk met een kloeken stamhouder!" zegt hij zacht, doch
op blijden toon.
„Een! één!?" spreekt de vader met pijnlijke stem.
„'En z o o n ! één, wel zeker," is het antwoord: „Zou één niet vol
doende wezen? Je moogt den jongen wel zien; en zijn moeder, de
oede vrouw is zoo gelukkig; kom, ei kom; zie haar even; maar
alm, maar bedaard."
„Mijnheer Wonder, zeg, weet u 't wel zeker?" stamelt Samuël
bewogen.
„Lieve hemel! ik zou
!" zegt de gevraagde, en hij lacht —
ofschoon bedaard, n i e t luidruchtig. „Wacht v a d e r , wacht," hervat
hij, en legt zijn hand op Stoppels schouder: „je bent wat o verspan -
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nen; 't zijn geen alledaagsche zaken nietwaar? Kom, drink eersteen
glas water, we kennen die tremblementen van 't eerste vaderschap;"
en, nadat hij Stoppel zachtkens naar de zijkamer heeft teruggevoerd,
doet hij hem op een der beide armstoelen plaats nemen; schenkt,
met de •woorden: „Wijn! nog beter!" de beide glazen vol, en ledigt
er een: „Op 't welzijn van den eersten stamhouder!"
Ook Samuël heeft werktuiglijk zijn glas geledigd; hij staart in
het smeulende turfvuur, maar, 't is hem niet mogelijk om al aanston'ds den vriendelijken heilwenscher bescheid te doen.
't Behoeft ook niet: terwijl mijnheer Wonder deftig den heelgebleven gouwenaar stopt, en — met mate! met mate! maar toch zoo
zachtjesaan eenige glaasjos van het „nog betere!" naar binnen laat
glijden, geeft hij een waarlijk niet onaardig verslag van eenige nachtjes
die hij, bij andere gelegenheden als deze, heeft doorwaakt.
Mijnheer Wonder! die vader daar in den leuningstoel heeft in deze
oogenblikken geen ooren voor uw verhalen, maar wij, die gevoelen
dat uw ganscne leven een leven van onrust en vermoeiing is; wij,
die bespeuren hoe gij, niet slechts om voor uw talrijk gezin het
noodige te winnen, maar ook uit waarachtige begeerte om tot heil
uwer medemenschen werkzaam te zijn, geduldig, zachtmoedig en
immer weltevreden uw distelig levenspad bewandelt, — aan welke
distels gij echter gaarne de schoone bloempjes bespeurt, — wij,
mijnheer Wonder, die uit uw ongekunstelde woorden wel opmaken
dat de armoe in u een steun en trouwen helper vindt, wij drukken
u voor dien vader de hand. Kom, neem nog een teuge, en dan —
spoed u heen; zoek wat rust, immers — 't zal morgen alweer vroeg
dag voor u wezen!
„Nog één enkel glaasje, men vindt dat niet o v e r a l , " zegt Won
der ten laatste, en, terwijl hij opstaande den wijn proeft, legt hij
de pijp ter zijde, en zegt daarna tot zijn gastheer: „Nu zult u wel
wat bekomen zijn; als je 't goedvindt dan willen we samen onze
opwachting bij den kroonprins gaan maken, en den heilwensch
aan zijn goede moeder gaan brengen; maar — kalm; maar — be
daard!"
,'t Is waar," zegt Samuël, mede opstaande: „ik gevoel mij een
weinig bekomen, e n . . . . ik dank u zeer voor uw welwillende hulp
vaardigheid.'* — Haastig: „Ja ja, ik zal u volgen."
En Samuël Stoppel volgt mijnheer Wonder, en treedt met hem de
bovenkamer binnen, waarvan de deur straks op een kier stond.
Maar stil! maar bedaard! want zie, daar ginder in dat ledikant,
daar ligt de afgetobde maar toch zoo dankbare moeder.
„Samuël, ben je hier?" klinkt het zachtjes achter die gordijnen.
Daar zit Samuël voor het bed zijner dankbaar verrukte vrouw;
voor 't leger der echtgenoote, die hem een zoon heeft geschonken....
één! Zijn hand wordt door de hare omklemd. Er zijn geen ringen
aan haar vingers!
„Goddank! Goddank Samuël, dat is voorbij," zegt de vrouw met
trillende zachte stem: „O! ik verlangde naar u, Samuël: ik was zoo
alleen; maar ben nu gelukkig, o zoo gelukkig!"
VIII.
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„Ik weet het; stil maar; geen aandoening," spreekt de echtgenoot
op zachten toon: „Alles is nu voorbij, en je kunt nu rustig een
beetje gaan slapen
"
„Och, maar dat kan ik niet," is het antwoord der zwakke: „m'n
lieve mensch, ik ben zoo gelukkig, zoo dankbaar. Mijn molletje! ik
heb het al gezien; och zoo liefjes, precies mijn Willempje. O lieve
hemel! Samuël hoor, hoor — dat is hij, dat is je zoontje."
Samuël hoort het; hij slaat den blik ter zijde en ontwaart achter
een breed uitstaand kamerschut, de vrouw — zonder haar luifelhoed —
die, weinig ingenomen met „de ongerijmdheden van een schier speldelooze Oostinjiesche luiermand" — een pas geborene aan 't inrollen is.
„Samuël, dat is je zoontje!" deze woorden blijven den vader, met
de stille kreetjes van den kleine, in de ooren klinken.
„Wel zeker, ik moet hem toch zien; wij zijn recht gelukkig," zegt
Stoppel zeer bedaard, en opstaande zoent hij de hand. die hem thans
zal moeten loslaten, en treedt hij — mijnheer Wonder voorbij — op
de vrouw toe.
Terwijl de man met den gullen lach alweder zijn „bedaard" en
„kalm" tot de moeder richt, en voor 't overige nog gaarne eenige
oogenblikken hoofdknikkend blijft vernemen, dat het haar is alsof
ze zou kunnen vliegen, en dat het bij ons in de oost alles zoo rustig
niet gaat, en dat mijnheer Vlak altijd zoo ijselijk blij was, en dat
ze al gezien heeft dat de kleine zwart haar heeft, en dat mijnheer
— haar man zal ze maar zeggen — zoo ijselijk bang voor rood is
geweest, en er misschien wel twee had verwacht; terwijl Wonder
dat alles zeer ernstig blijft aanhooren en de ex-weduwe nog altijd
boven 't begrip van haar geluk is, staat de baker, die den ingerolden
kleine op de beide handen draagt, voor den papa van „het aller
liefste, aanminnige wicht" te nijgen, en voegt er een sierlijken
heilwensch bij, terwijl zij ten slotte verzekert, dat ze veel kinderen
had gebakerd, maar „zeer zeldzaam zulk een schoon exemplaar
heeft aangetroffen."
En de vader — hij ziet dat roode kleine gezichtje, en die kleine
handjes, en die vingertjes als gepelde garnalen, en — ja, ja! hij
gevoelt iets kloppen in zijn borst, snel — sneller, en zie, daar komt
leven op dat strakke gelaat, daar strekt hij zijn handen naar dat
wezentje uit, daar heeft hij het in zijn armen. Geen t w e e , maar
'en k i n d ! een eigen kind; een kind, een zoon van h e m . . . . van
hem zeiven! — O, 't is alsof er eensklaps frisch bloed door zijn
aderen stroomt.
„Mijn jongen, mijn kind!" roept Samuël met nokkend geluid:
„mijn liefje, mijn zoontje," en — hij drukt zijn lippen op dat mol
lige gezichtje, en weder en nogmaals.
Zie. zie — Samuël i s vader!
Maar stil! maar bedaard! De vader legt zijn jongske weder in de
armen der vrouw, die nogmaals nijgt en een tweeden gelukwensch
ontboezemt:
„Dat uwe al die vreugde en al dat heil van uw eersten spruit
zult plukken, die voor het ouderhart mag zijn weggelegd."

Het moet gezegd worden dat de deftigheid waarmee die sierlijke
wensch wordt uitgebracht, niets, volstrekt niets te wenschen over
laat. Dat hij indruk maakte, daaraan kon de vrouw geen oogenblik
twijfelen, want, zij bespeurt al terstond, dat dien vader „de paarlen
des gevoels langs de kaken vloeien."
Intusschen weten we niet zeker of Samuël van de kernachtige
toespraak een enkel woord heeft verstaan; haastig wendt hij zich
om; zet zich nogmaals bij het bed zijner echtgenoote neder, en zegt
zachtkens terwijl nu hare hand in de zijne rust: „'t Is wél zoo
Marie, — ik had het anders verwacht, maar 't is wél zoo; ik ben
waarlijk gelukkig; daar zal een tijd komen datje trotsch op hem zult
wezen. Slaap nu Marie, want je Hebt rust noodig. Slaap zacht."
En een uur later is alles in Samuëls woning tot rust gekomen.
Ook de moeder slaapt, en zij droomt-.-, dat ze bij haar in de Oost,
in een lage phaeton met twee inlandsche paarden bespannen, onbe
grijpelijk snel naar den top van een hoogen berg wordt gereden.
Daarboven staat mijnheer Vlak, en reikt haar beurtelings haar drie
„engeltjes" toe, en zij kust ze, en mijnheer Vlak vraagt haar, of ze
nu boven wil blijven! Neen — ja, maar wacht, dan keert zij eerst
nog even naar omlaag terug, om den kleine te halen, dien ze pas
het leven schonk.
De eerste stralen der late Novemberzon dringen door de reten
der vensterluiken het vertrek binnen, waarin Stoppel eenige uren
heeft gewaakt- gesluimerd- geslapen? hij weet het niet juist.
Samuël tuurt naar de stofjes die er in den glans der invallende
lichtstralen zweven, en opspringende van zijn leger, roept hij in
verrukking:
„Ja, hooger licht moet dat stof bezielen! 't licht der kunst moet
dat stofje doen schitteren als een star aan den donkeren hemel!"
Slechts ten halve gekleed wordt een vensterluik door Samuël ge
opend. Over de reeds ontbladerde boomen van den stads-buitenkant
vestigt hij zijn blik op den breeden plas waarvan de golfjes vroolijk
in de morgenzon flonkeren. — 't Is overal licht! denkt Samuël:
Moeder! ik voel iets beven in mijn borst, dat met geen naam is te
noemen. Moeder! ik heb u slechts gekend om de herinnering aan
uw zang te bewaren; ja, nu is het alsof dat lied in mijnoorentrilt,
het lied dat mij des avonds in zoeten sluimer wiegde en des morgens
met blijden lach deed ontwaken. Moeder! dat lied, o, ik zou het
thans willen hooren. Helaas! gij hebt het mét u genomen in het
koude graf. Maar uw g e e s t . . . de liefde voor uw heilige kunst is
mij dierbaar gebleven. Ik heb geleden, doch thans, thans is uw stof
herboren: ik heb een zoon; üw ziel, üw kunst zal de zijne wezen,
de macht der tonen heb ik alreeds in vurige kussen op zijn voor
hoofd gedrukt. Moeder! lieve moeder! zie mij gelukkig, nog vol
hoop op de toekomst. Ja vol hoop, i l werd ook de vaste verwach
ting beschaamd dat mij twee zoons tegelijk zouden geboren worden.—
't Is zoo beter, mijmert Samuël voort: de vatbaarheid van een
tweeling kon licht geringer wezen, 't Is zóó b e t e r . . . . ja beter. —
Mijn kin "
1

Nog eenige oogenblikken staat Samuël daar voor het venster in
de golfjes te staren, en bemerkt ternauwernood dat de groote koopstad aireede uit haar slaap is ontwaakt; dat ginds een fiere driemaster wordt geladen om wellicht aan de Kaap, — die de kaap der
Goede Hoop wordt genaamd, noodlottig schipbreuk te lijden; dat
daar uit de verte, langs de nog weinig bevolkte kade, een sombere
stoet al nader en nader komt — alles in het zwart — en dat die
stoet zijn woning voorbij, en ter grafplaats henen vaart.
Een kind, een zoon, die den lauwer der kunst grijpt en dien op
't hoofd van den vader drukt, dat ziet Samuël, dat alleen.
Een naar gejank in 't benedenvertrek doet zich eensklaps hooren.
Samuëls wenkbrauwen fronsen zich; zonder een oogenblik te dralen
spoedt hij zich naar beneden.
't Is Nonna, die in de laatste maanden gewoon is om te dezer
ure door de dienstmeid „bezorgd" te worden. De dienstmaagd evenwel, wetende waar mevrouw is, weet ook waar zij zelve wat langer
kan blijven.
„Wanluidend gejank!" prevelt Nonna's meester, en terwijl hij uit
een kast, ter stilling van het dier, een brok koek neemt en het haar
toewerpt, komt de herinnering aan het noodlottige trappen op den
staart — waarvan de vrouw „in belangwekkende omstandigheden"
zoo hevig ontstelde — hem opnieuw als een grimmig spooksel voor
den geest.
't Zou mogelijk kunnen wezen!!
De gebeurtenis zelve, het bezitten van den zoon, een eigen zoon,
den vervuiler zijner hope, dat feit heeft de vreeze in sluimer gesust;
maar nu is zij ontwaakt, levendig ontwaakt, en Samuël staat daar
eenige seconden en tuurt met strakken blik op de gebroken pijp,
die nog op de tafel ligt, en die hem alweder herinnert aan een
langen en pijnlijken droom. — Voort!
Vreemde man! Met zachten tred keert hij naar boven terug; daar
staat hij op het portaal voor de deur der kraamkamer. Alles is er
rustig. Geen stem, geen kreet laat zich hooren. Behoedzaam ontdoet
hij zich van zijn schoeisel. Langzaam, uiterst voorzichtig, draait hij
de kruk der kamerdeur om, en opent de deur terwijl hij haar licht
gekraak als met zijn ingetrokken adem zoekt tegen te houden. Een
zachte beweging in het ledikant dermoeder doet hem aarzelen, doch
hoor — een geregelde diepe ademhaling gaat er op volgen.
Zacht, onhoorbaar zacht treedt Samuël nu de kraamkamer binnen.
Ginds achter het kamerschut naast het leger der baker, ligt zijn
zoontje in het wiegje te slapen. Hij nadert die plek.
Een kreunende zucht — wellicht gewijd aan een reeks van schriele
kraambezoeksters, vloeit er van de lippen der slapende „zuigelingenhoedster.
Een der vloerplanken kraakt onder Samuëls behoedzamen tred.
„Hê . . . " klinkt het weder, en — iets zwaars draait zich om.
Zij slaapt!

En Samuël staat bij het wiegje. Hij slaat het wiegekleed open.
Daar ligt zijn jongske, met de oogjes toe. — Aardig ventje, zoo
rood als scharlaken. Hóé hem daaruit te nemen? De aanraking zal
hem misschien doen ontwaken. Mét zijn matrasje; met dekens en
al! — Stil! 't is immers wat dwaas 't geen hij doet! — Maar nie
mand zal het weten. Zie, met beide handen onderschept de vader
het leger van zijn zoontje; daar heeft hij hem met bedje en al op
zijn armen. De kleine beweegt zich niet; hij slaapt — gerust! — De
koude op het portaal zal voor het teedere wichtje nadeelig kunnen
zijn! — Zachtkens trekt de vader het dek over 't mollig gezichtje.
Vreemde roover, waarheen?
Weder onhoorbaar zacht keert Samuël op zijn schreden terug.
De deur uit en het portaal over, treedt hjj straks zijn eigen kamer
weer binnen. — De deur achter zich dicht! Het dekentje opge
slagen. — Zie. de kleine slaapt nog.
.Lieve Felix!" Drie zoenen op zijn glad gezichtje. De kleine
krielt even, maar — blijft in slaap.
Hier, op vaders leger wordt hij ter neergelegd. Met zenuwachtige
drift spoedt Samuël zich naar de zijde waar de piano staat. Ziet gij
wel, op die piano staan drie vioolkisten, één groote, twee kleinere
— twee! — Uit de grootste der kisten neemt Samuël zijn dierbaar
instrument. De strijkstok wordt vaster geschroefd; de harst glijdt
langs het paardenhaar; een zijden doek ontdoet het speeltuig van
het geringste stofje; hij tokkelt zachtkens; luistert scherp met half
dicht geknepen oogen, en draait de quint iets hooger.
Zuiver!
En 't wichtje slaapt nog. Met de viool in de handen buigt de
vader zich zijdelings over den zuigeling heen; daar ruischt de viool;
daar trillen tonen in die kleine oortjes. Een Andante Amoroso vloeit
er wel liefelijk uit het instrument van den beroemden Straduarius.
De oogen van den speler hebben zich strak op het kindje gericht;
maar — 't slaapt.
Kleine, hoort gij die tonen niet. .. die dragers uwer toekomst?
Sterker tonen ruischen er door de kamer. Het Andante wordt
piii tosto Allegretto. Al blijkt de vaardigheid wel, 't geluid is niet
schoon, 't is hard en snerpend. Maar zie ook, de oogen van dien
vader staan zoo vreemd, en de hand, die den strijkstok bestiert, trilt
zichtbaar. De kleine wordt niet wakker, — hij slaapt.
Piü forte! piü forte!! roept het in den boezem des spelers, en
zijn oogen richten zich hoe langer zoo strakker op dat kleine ge
zichtje; — het instrument is geen handbreedte van dat pasgeboren
hoofdje verwijderd. Fortissimo!
Maar het geluid wekt den kleine niet — hij slaapt!
Hij slaapt! Zelfs die vreemde en onzamenhangende Marcando's
doen hem niet ontwaken!
Nadat de vader met een haastige beweging zijn speeltuig onder
den arm heeft gedrukt, ontbindt hij de bandjes der beide mutsjes
die het hoofdje bedekken, en — het nog ongesloten kopje ligt bloot.
Zie, de kleine slaapt niet langer. Of de aanraking van die zenuw-

achtig trillende vaderhand hem deed ontwaken — althans de eigen
aardige plooien der zuigelingen droefheid teekenen zich op het ge
zichtje van den jonggeborene, en een pijnlijk krijten — een naar
krijten! een o n h a r m o n i s c h krijten! doet Samuël ontstellen.
Hij schommelt en liefkoost den kleine; neemt .hem in zijn armen;
wiegt en sust hem, en — het wordt weder stil. Bén- twee- driemaal
niest het kindje. Dat is gezondheid! — Nu is hjj stil en wakker; —
hij poogt de oogjes te openen, maar kan het niet; 't licht zal te
sterk zijn!
Met het gezichtje naar de donkere zijde gewend, ligt het bloedje
weder in 's vaders ledikant. Nabij dat fijne ontbloote oortje glijdt de
strijkstok nu weder over de trillende snaren.
Gaan die oogjes niet open? speurt hij niet naar die tonen? Neen,
neen! die oogjes zijn dicht, en ook nü is de ademhaling die van
den slaap. — Hij niest — niest alweder, en nogmaals, maar slaapt;
blijft slapen!
„Kind, kind! hoort gij die tonen niet!?" zegt Samuël gejaagd,
en hij schudt den kleine, en trekt hem — ofschoon zachtkens —
aan het teedere armpje. — Een heviger stuipachtig krijten is het
gevolg van dat onzinnige pogen.
Daar wordt de kamerdeur eensklaps geopend:
„Om Gods wil, mijnheer, om Gods wil, wat doet ge!" roept, op
gedempten toon de vrouw aan wier zorgen het wichtje is toever
trouwd, terwijl zij met vuurrood gelaat in zichtbare ontroering
filings nadertreedt: „Mijn hemel, wat bestaat ge met dat kindje!
Ben je krankzinnig dat ge het arme wicht zoo in de koude weg
neemt, hier neerlegt en muziek gaat verrichten? Mijnheer," ver
volgt zij erg bevend: „God zal u straffen! dat schepseltje te
vermoorden! Ga weg — ga weg, ziet ge — ja — ja, ik, ben hier
baas!"
Als een op heeterdaad betrapte booswicht, treedt Stoppel terug.
Zijn hoofd gloeit; antwoorden kan hij niet.
„Gerechte goedheid, het hoofdje bloot!" zegt de vrouw met ont
zetting, waarna zij ijlings de mutsjes weder opzet en vastbindt: ,'t
Is den hemel gejammerd! zulk een afschuwsel verstond ik mijn
leven niet. Arm popje! Sust, sust, stil dan mijn liefje; kom maar
bij baker; hier. hier! Suja deine! — 't Is den hemel getergd!" en
terwijl de vrouw nog sust en liefkoost, grijpt zij met de bezorgd
heid eener eigene moeder, de wollen dekens van Samuëls leger,
slaat die dubbel maar luchtig over den kleine heen, en, met hem
in den eenen, en het beddegoed van zijn wiegje onder den anderen
arm, ijlt zij de kamer uit en terug naar de angstig toevende moeder.
Baker Ziedervan! wanneer wij u soms buitenshuis met uw luifel
hoed op het hoofd, en uw langen mantel om de schouders mochten
ontmoeten; wanneer wij u soms zullen hooren met uw dikwijls wat
vreemd gekozen, zeer deftige woorden; wanneer wij u in de kraam
kamer, bij alle gelegenheden, zelfs bij „'t loskomen van een boertje"
of iets dergelijks, een sierlijken gelukwensch zullen hooren ont
boezemen, dan willen wij ons best doen om niet te glimlachen, maar

zeker zullen wij in 't eerste geval den hoed voor u afnemen, en in
de laatste gevallen er naar trachten om, door een zachten metaaldruk in uw hand, pijnlijk nachtgezucht bij u te voorkomen.
Samuël Stoppel heeft de handeling der baker als versuft en stilzwijgend aangezien; hij heeft geen woord kunnen spreken, en nu,
terwijl zij met het kindje reeds eenige seconden is verdwenen, nu
staat hij daar nog te turen naar . . . niets.
In 't einde komt er leven in de gestalte, die schier een standbeeld
geleek. Alsof een nare droom zijn zinnen heeft beheerscht, ziet Samuël
in 't ronde; strijkt zich de haren van 't voorhoofd weg; ziet naar
de plek waar het kindje heeft gelegen, en bespeurt dat hij zijn viool
nog onder den arm houdt, terwijl de strijkstok naast hem op den
grond ligt.
,'t Was onzinnig!" prevelt Samuël, terwijl hij nogmaals de hand
over het voorhoofd laat glijden. „Onzinnig! Nu reeds te willen zien
of er gevoel schuilt in dat kleine wezen! 't Was dwaasheid uit overspanning. Immers het pasgeboren kindje schuwt het licht. Hij wil,
hij k a n de tonen niet hooren waarvoor het kleine oortje nog niet
is geopend, 't Was een dwaze inval Samuël; die vrouw had gelijk:
't Was onzinnig! — Slaap nu maar kindje, uw vader zal zijn geduld nog oefenen; hij zal wachten, en dieper en dieper dringen in
het heiligdom der kunst, om u later nog vaster te kunnen stieren
op het pad der onsterfelijkheid. Wachten! — één jaar, twee jaren!—
Trage loop der natuur! Wachten! — Maar ik zal kalm zijn? — Ja
kalm en geduldig."
Merkbaar bedaarder dan in zijn vroegere bewegingen bergt Samuël
zijn instrument; wascht zich daarna het hoofd — „dat verfrischt!
dat verkwikt!" en, straks gekleed, begeeft hij zich naar het kraamvertrek, waar de baker „dien ontmenschte!" met geen blik wil verwaardigen, en waar hiï, na den morgengroet aan zijn zwakke gade
te hebben gegeven, slechts een stamelend: „Samuël!" en een oog
vol tranen ten antwoord bekomt.
Tien dagen na de geboorte van den kleinen Felix Stoppel, ziet
gij den geneesheer achter het kamerschut — zonder lach op het
gulle gelaat — heengebogen over het jongske, 't welk de baker op
den arm houdt. Wat hij doet dat zien we niet juist; slechts nu en
dan hooren wij eenig geluid. — In 't einde, daar richt hij zich overeind, en trekt met een bedenkelijk gelaat de schouders op.
Een verbaasd en meewarig hoofdschudden der vrouw is het stille
antwoord.
De geneesheer schrijft een recept, en stopt het de baker in handen.
„Slaapt mevrouw?" is zijn vraag.
„Om uwe te dienen," fluistert de baker.
„Goed, laat haar rustig, en —" hij wijst op het kind en legt den
vinger op den mond.
Een sterke hoofdknik benevens zeer sprekende oogen, geven onhoorbaar ten antwoord: „Dat verstaat zich!"
Dokter Wonder werpt nog een blik op de slapende moeder, en
vertrekt.

Pas in de gang gekomen treedt Stoppel den geneesheer te gemoet,
en zegt:
„Het blijft alles wèl gaan, niet waar?"
„Zachtjesaan!" is het goelijke antwoord.
Samuël wenkt. Wonder volgt hem binnen de zijkamer.
„Hebt u mijn kind hooren schreien?" is Samuëls vraag.
„Ja mijnheer Stoppel."
„Ik vind iets naars in dat schreien, mijnheer."
„'t Is maar zelden welluidend," zegt Wonder.
„Maar — is het schreien van mijn kind niet bijzonder wanluidend?" eischt Samuël.
„Die klanken zijn altijd verschillend m'n vriend."
„Je toon is zoo ernstig dokter," herneemt Samuël haastig; „Je
ziet mij niet aan; ik v r a a g je Wonder, vind je niets vreemds in de
klanken van 't kind?"
„Ik wenschte je wat bedaarder te zien, m'n vriend," zegt Wonder
op goedigen toon: „en vertrouw dat je als man boven zwakheid zult
verheven zijn."
Samuëls blik schjjnt in de ziel des sprekers te willen dringen.
„Hoor," vervolgt Wonder, terwijl hij goedaardig Samuëls hand
vat: „bij alle reden die je tot dankbare blijdschap hebt. mag ik je
niet langer verzwijgen wat sedert eenige dagen mijn bekommering
voor 't jongske heeft opgewekt."
Stoppel wordt zoo bleek als een doode.
„Ontstel niet te zeer,'" vervolgt de spreker op*schijnbaar luchtigen
toon, terwijl hij bovendien Samuëls hand in de zijne voelt beven:
„wg kunnen bij zulk een jeugdig kindje niets met zekerheid bepalen,
maar, er kunnen beletselen zijn, d i e . . . . "
„Man! spreek, wat is er?" roept Samuël met akelige stem, terwijl hij zijn hand uit die des geneesheers rukt.
„Voor ü geen antwoord mijnheer!" zegt Wonder bedaard: „ik
meende tot een verstandige te spreken; ik zal mijn plicht ten opzichte van uw kindje blijven vervullen, maar n u . . . . "
„En ik eisch, ik w i l dat je spreken zult," valt Samuël in, doch
— bemerkende dat de geneesheer zich gaat verwijderen, slaat hij de
handen in één, en zegt o p gansch anderen toon:
„Ik bid u. ik smeek u, verlaat mij zoo niet. Gaat dan het lot van
zijn kind den vader niet aan? Zie — zie, ik ben kalm, zeer bedaard; zie maar, ik ben uiterst bedaard. Ga daar zitten Wonder;
neem plaats; ik wilde in alle bedaardheid slechts vragen — wees;
gerust ik ben kalm, ik zal m a n wezen! ik wilde vragen, of —
indien mijn zoontje eens een minder welluidende stem mocht hebben, zijn gehoor — zie je zijn muzikaal gehoor — daarom zuiver zal
kunnen wezen? Je ziet wel dat ik kalm ben niet waar, kalm en
bedaard."
Inderdaad, die kalmte verbaast den goeden Wonder. Hij heeft
tegenover den vader plaats genomen.
„Wèl zoo," zegt hij langzaam: „zulk een stemming is goed, is
wenschelijk bovendien;" en, turende in den bol van zijn hoed, ver-

volgt hij: „Wij kunnen niets bepalen, niets niemendal; doch er be
staat wel eenige vrees dat juist het gehoor — wellicht door een
hardheid van het tympanum of trommelvlies veroorzaakt, niet zeer
sterk zal zijn."
Samuël zit kalm.
„Wij bepalen niets met zekerheid," vervolgt de geneesheer: „maar
het gehoorvermogen schijnt bij het ventje uiterst zwak te wezen."
Wat zit Samuël kalm, ijselijk kalm! — De geneesheer tuurt nog
altijd in zijn hoed, en gaat voort: „Uiterst zwakjes! juffrouw Ziedervan heeft nog niet kunnen bespeuren dat eenig geluid recht
streeks zijn aandacht trok. Het verheugt mij inderdaad dat je man
nelijk verneemt wat mij reeds eenige dagen om n en de goede moe
der, en niet minder om den kleine zeiven, ernstig bekommerde. Ik
h e b . . . " De geneesheer ziet naar Samuël. Goede hemel! welk een
ontzettende kalmte; hij zit daar aan een marmerbeeld gelijk:
„Mijnheer Stoppel! ik bid j e . . . " roept Wonder, terwijl hij ijlings een
glas water inschenkt en dat den hevig geschokte aan de lippen
brengt: „Drink eens, drink — alle hoop is niet verloren. Wees ver
zekerd dat wij geen middel onbeproefd zullen laten. Drink dan;
waarlijk het zal je goed doen."
Maar de vader, als door een bliksemstraal getroffen, hoort den
bezorgden Wonder niet spreken. Een verdooving van zinnen heeft
dien zwakke vermeesterd.
Reeds een geruimen tijd ligt Samuël op de bank waarop de ge
neesheer hem heeft neergelegd. — Sientje, de dienstmeid, is vrij
getrouw geweest om haar meester, volgens ontvangen bevel, te ver
zorgen. Boven op de kraamkamer bleef men onkundig van 't geen
er beneden is voorgevallen.
Wonder zal straks nog eens terugkomen. Sientje is naar de keu
ken gegaan om frisch water te halen, en, even naar ,'t soepje voor
boven" te zien.
Samuël opent de oogen. Hij weet niet waar hij is en — wat er
i s . . . . ? — Men streelt hem de hand; nogmaals; alweder. — Wie
is het die hem liefkoost? Zijn blik richt zich naar die ziide.
Zie, zijn oogen hebben haar ontdekt die hem liefde betoont. Het
bewustzijn keert terug. Het verleden en het heden leeft weder op in
zijn geest. — Ha! — Een akelige verwensching rolt er van die straks
nog zoo pijnlijk gesloten lippen: „Ha! Duivel! dat alles heb ik aan
jou te danken!" spreekt de ontwaakte met bevende stem: „Ver
vloekte hond! hond, met je ellendig gejank! Ja — jij hebt mijn
toekomst vermoord!"
Het kost den man nog moeite om van de rustbank op te staan;
maar. hij doet het: „Hier Satan!" roept hij luide.
Ach, zie, de kleine Nonna loopt angstig heen met den prachtigen
staart tusschen de fijne pootjes:
„Hier, Nonna, hier!" — Zachter: „Kom dan hier bij den baas;
h i e r . . . . ha! kom dan hier!" Nonna kruipt vreesaehtig over den
grond; Samuël vervolgt haar. Onder een opstaand kastje wil zij

vluchten, maar — de hand van den meester heeft haar reeds in
het zijachtige vel gegrepen. Zij jankt.
„Jank niet!'' grauwt Samuël: „Satans gejank! Klein mormel die
den vloek over mijn kind hebt gebracht! Har' en — daar schudt
hij het hondje onbarmhartig; houd haar het kleine snuitje dicht,
ijlt er mede ter deure uit, en, de straat op.
„Geineene beul!" roept een appelvrouw.
„Arm beest!" schreeuwt een straatjongen.
„Ransel je zelf!" klinkt het weder.
„Zoo'n smak oj) de steenen!" jammert een meisje.
„Daar ligt ie in 't water!" roepen er velen.
„Smijt hem er bij in!" is de kreet van den jongen.
Dat is een afgrijselijk tooneel.
De voorbijganger, die gedwongen was het mede aan te zien, is er
den ganschen dag onthutst van geweest.
Op het oogenblik dat de trouwe geneesheer zijn bezoek bij Stoppel
„Arme man!" spreekt Wonder bij zich zeiven: „uw teleurstelling
is grievend! — Doof en stom; ach, 't zou mij niet bevreemden! Slaap
maar. Dat God u vertrooste!"
En nu — wij hebben behoefte om adem te scheppen; binnen de
muren van dat huis aan den Buitenkant wordt het ons te eng, te be
nauwd. We zullen er later terugkeeren.
Maar eerst nog een zachten handdruk aan de moeder die — bij
haar in de Oost — nooit van z'n leven zulk een doodelijke kraamomgeving gekend heeft; die alles behalve zoo vlug als vroeger is,
en zich veel slapper gevoelt dan ooit te voren; die ijselijk weinig
aardigs in 't lieve molletje vindt — zoo niets geen leven. „Vind je
wel baker?" En die ten slotte ieder keer vraagt, of Nonna niet eens
naar boven mag komen, daar het nu toch geen kwaad kan; Nonna,
die zoo'n pret met haar Oostersche kindertjes had.
Wij spoeden ons heen; maar eerst nog een zoen op het mondje
van den kleinen Felix gedrukt; op het mondje, dat nimmer zal spre
ken! een zoen op de koontjes, die schaars zullen lachen dewijl het
oor niet hooren
en de ziel een vaderhaat te dieper zal moeten
verstaan. Maar ook nog een zoen op uw oortjes, onschuldige Felix.
Aardige oortjes! Heeft Nonna de schuld dat ze niet hooren.. ?
Of — uw v a d e r . . . . ? Dat laatste voorzeker niet, want immers die
oortjes vernamen geen geluid toen de vader, onrustig, dat gehoor
wou beproeven.
Dag baker! zorg gij voor den kleine.
En nu — nu trekken we heen; maar zie, daar zit Samuël in zijn
kamer; blijkbaar lusteloos doorbladert hij een stapel muziek. Wreede
man! wij gaan u voorbij zonder handdruk of groete. Maar — tra
nen glinsteren in zijn oogen. Ongelukkige Samuël! waar is uw toe
komst
?
Alweder verwoest!
Richt u op; spoed u naar de zwakke moeder; spreek haar eens

vriendelijk toe. Beschouw uw kind met kalmen blik; zie in zijn
heldere kijkers, en — heb deernis met hem!
Vaarwel Samuël! — Wat drukt hij ons pijnlijk de hand!
Arme Samuël!

V.
Wanneer het in den zomer des Zondags na kerk- en na etenstijd
is, dan wandelt de beau monde van het stedeke A. naar de zoogenaamden H a r t e n s p r o n g , welke plaats door de vereeniging De
H a r m o n i e aangekocht, later den naam van B u i t e n - s o c i ë t e i t
heeft ontvangen. De H a r t e n s p r o n g , of liever de Buiten-sociëteit,
is zeer nabij een vriendelijk dorpje, op een groot kwartier afstands
van A. gelegen, en ieder vreemdeling die „de gelegenheid" bezocht
of bezoeken zal, moet erkennen: ,'t is allerliefst aan d i e n H a r t e n sprong!"
Nu bestaat er in A. een zeer bijzondere gewoonte, namelijk, dat
de burgerman — waaronder wij hier alleen den winkel- en ambachts
stand te verstaan hebben — dat de burgerman „of ie hoog of laag
springt, geen lid van de socie kan worden; binnen noch bui
ten. Misschien is zulk een bepaling, vooral in kleine plaatsjes, niet
onverstandig vooral met het oog op de beurzen.
Ziet ge, het bestuur heeft alle Zondag-avonden muziek aan den
H a r t e n s p r o n g beloofd, 't Muziek moet er wezen; 't muziek dat
komt er; doch hoe! en welke muziek!
Maar, dewijl nu de burgerman geen toegang tot die „socie" heeft,
waant gij misschien dat hij te huis zal blijven. In 't minste niet. Op
geen vijftig schreden afstands van de uitspanning der grooten, is
een uitspanninkje der kleinen, met een schommel en een wip en
een kegelbaan en, daar hooren ze de muziek van de grooten, precies
zoogoed alsof ze er mee aan betaalden.
't Is een mooie Zondag-namiddag, en de bevolking van A. stroomt
naar den g r o o t e n en den k l e i n e n H a r t e n s p r o n g .
De weg voert afwisselend langs rijke koorn- en bloeiende boek
weitvelden, en, door een prachtige eiken en beukenlaan.
„Bartje, ik versta niet dat je nóg eens naar dat volk zult om
kijken," zegt een juffrouw, die een zwart zijden hoed op het hoofd,
een zwart zijden doek om haar schouders, en bruin katoenen hand
schoenen aan haar handen draagt: „Dat volk is me te min en te
onnoozel dan dat ik er een handdoek voor vuil zou maken," vervolgt
zij: „Een mensch moet zijn eige zelve gelijk blijven, maar zulke
grove spiksvinderigheden die vergeten we niet."
„Vrouw, spreek toch wat zachter," verzoekt de echtgenoot van
juffrouw Meibloem „Da's nu altijd gehaspel wanneer we naar dien

H a r t e n s p r o n g gaan. Wat kan je toch die kosters-familie schelen j
't vergalt me al m'n plezier."
„En dat heeft het mij al lang gedaan," herneemt vrouw Truitje:
„Ik voor me zelve maal bedroefd weinig om dat muziekgetoeter,
daar heb ik met dien Stoppel genoeg van gekregen. Ja, al is 't ook
ruim twee jaar geleden, ik hoor 'em nog, dat hoor ik; maar zie je,
als moeder dan meegaat dan wil ze ook dat daar nootelatie van genomen, en niets gedaan zal worden wat 'r stuit. Weetje, ik wil aan
de andere zij van de laan gaan loopen; dat volk achter m'n rug
daar bedank ik voor. Jongens, links!"
Twee mannelijke en drie vrouwelijke Meibloempjes, die vooruitloopen, zien om; ontvangen een wenk; slaan zijdelings af, en vader
en moeder volgen hen met Bartje naar die andere zij.
Wij hebben het reeds vernomen dat er twee jaren zijn verloopen,
sedert wij de familie Meibloem met een bestelling van vijf en tachtig
stoelen voor de groote kerk, en een toekomstigen militairen paardendokter op 't oog, benevens een vrij militie-nommer voor hun
Willem, hebben verlaten.
We vinden er Bartje niet minder op geworden. Of dat nette hoedje,
die witte omslagdoek en die Zondagsche kleeren wat mede helpen?
zooveel is zeker, zij ziet er uit om op te verlieven, en — geloof het
maar vrij, in den g r o o t e n H a r t e n s p r o n g zullen er straks wel
zitten die, indien ze maar durfden, heel gaarne in den k l e i n e
naast „de bedoelde" een uurtje plaats zouden nemen.
De gezegde twee jaren hebben bovendien eenige wijziging in de
gevoelens van 't meisje teweeggebracht. Ze spreekt nu — wanneer
het pas geeft — met de grootste kalmte van „oom Stoppel," of,
„oom te Amsterdam," en ofschoon zij nog dikwijls iets bijzonder»
gsvoelt wanneer ze boven de kamer betreedt — welke thans door
een „eenloopende weduwe" bewoond wordt — zij gevoelt tochietssterkers wanneer ze, zooals nu, den nieuwen paardendokter-officier
in haar nabijheid weet en gedwongen is om juist naar iets ander»
dan naar zijn blonde knevels te kijken.
Waarom zij daartoe gedwongen is? Wees zoo goed en luister,
Bartje zal 't u verhalen:
„Vader had de stoelen voor de groote kerk klaar en afgeleverd;
ze waren keurig; maar zie, toen ze goed en wel in de kerk stonden,
toen waren ze te laag van zitting. Aan wie lag de schuld... .?Niet
aan vader, want hij had ze precies op het gewone model gepast en
gemeten en op pooten gezet. De schuld lag aan den koster die ze
besteld had. De pooten hadden twee duim langer moeten wezen
omdat ze achter de voetplanken moesten staan; en zie — dat had de
koster verzuimd er bij te voegen. „Niet waar" zei de koster. „Wèl
waar" zei vader, en dat ging: ja en neen; en ja en neen is een
lange strijd! — Eindelijk liep het hooger, want moeder was er ook
bijgekomen, en moeder zei: dat de koster met z'n fieselafitterigheden
maar maken moest dat ie de deur uitkwam! ze verstond met dat
haar man door hem gekoejaneerd zou worden, zoo min als zij zelve,
en voegde er bij — zie dat was akelig: „Je paardenpil van 'enzoon

hoeft niet weer zoo smoorlijk naar Bartje te kijken en langs den
winkel te draaien, of anders zal i k hem draaien leeren; draaien,
versta je!" Dat heeft moeder gezegd, èn ofschoon de leverantie in
vaders voordeel is uitgewezen, en de menschen nu in de kerk wat
lager zitten, — dominee zei laatst dat ze er nog h o o g genoeg
zaten, — nu is het vuur en vlam tusschen 't kostershuis en 't onze;
en Evert, zie — Evert is er zoo triestig om dat ie maar zus of zoo
door zijn examen is gekomen; en de oude koster heeft gezegd, dat
ie nimmer verstaan zal dat zijn Evert met zoo'n ambachtskind — hoe
verachtelijk! — zal verkeeren, en dat wij veel te g e m e e n zijn. Nu
zeggen ook vader en moeder dat ik de fratsen uit het hoofd moet
zetten, want, dat die lui d'r valsche eer en d'r borst veel te hoog
dragen • . . maar. . . . zie je: Evert is zoo valsch en zoo hoog niet; die heeft
m e nog gisteren hy Stak op de stoep ln de ooren gefluisterd: „ J o u en g e e n anderl" en, daar b e n ik gerust op
Kijk, wat is le mooi, preotes 'en officier. —
Ik m e t 'en officier) Aan deze zy v a n de laan is 't b e t e r : v a n hier kan ik h e m
zien zonder my o m te draaien. Hy zal wel dicht in onze buurt komen zitten. Als
moeder dan maar rustig biyfti Wat 'en knappe jongen, en — t ó c h van geringen
stand. E n zingen, o zingen dat doet ie zoo mooit Zoo mooi als de b e s t e ! "

„De koster is er zelf niet bij," fluistert Govert zijn echtgenoote
toe: „alleen Evert met Naatje zijn zuster, en de oude juffrouw."
„Net zooveel juffrouw als ik," gromt vrouw Truitje: „een zadelmakersdochter, en de vrouw uit een lakenwinkel!"
„Ja — m a a r . . . . " zegt Meibloem.
„Neen — maar!" beslist Truitje: „Ik verzoek je, kijk er niet naar;
of weet je: rechts-om-keert, en ik ga weer naar huis toe. Je hebt
geen karakter!"
Het duurt niet lang of de familie Meibloem heeft d e n k l e i n e n
H a r t e n s p r o n g bereikt. Twee jongens en één meisje Meibloem,
moeders evenbeelden, vliegen reeds naar den schommel. Op! neer,
op! neer, om strakjes plotseling door een afstap te staken, want, van
uitdruilen houden ze met.
Maar Truitje Meibloem?
„Wel heb ik z'n leven! 't Is alsof dat volk heelemaal gek wordt!"
roept ze spijtig, terwijl zij Evert Heiblok met v r o u w Heiblok en
z'n zuster Naatje — in 't rosé, ja wel in 't rosé, den k l e i n e n
H a r t e n s p r o n g voorbij, en heel permantig het hek van den
g r o o t e n H a r t e n s p r o n g ziet binnengaan. „Kijk dan, kijk dan,
zie je wel!" en terwijl ze wijst met den vinger vervolgt ze: „Wat
neusdoek is, wil tafellaken wezen! Kijk — daar gaat nou de lakenfamilie!"
„Vrouw, lieve Trui, praat toch zoo hard niet! ze hooren je allemaal in de rondte," zegt Meibloem zachtmoedig.
„En als men 't niet hooren mocht dan zou ik wel zwijgen," herneemt Truitje nog luider: „Omdat een jongen, dien ik heb z i e n
l e e r e n brood eten, nu een gemeene conducteursjas aan z'n lijf heeft,
nu verbeeldt men zich dat men tot de grooten behoort, en draait
men deze plaats den nek toe. Ja, die zelfde mooie mijnheer heeft
van m'n eigen dochter „den schop" gekregen; en laat ie der ooit
weer naar talen, dan zal ie weten w i e vrouw Meibloem is. Hé, wat

schelle muziek: i k ga aan den anderen kant van de herberg zitten."
De muziek, bestaande uit twee guitaren, annex twee dames, en
drie violen benevens één violoncel — bestreken door vier heeren,
is. volgens 't algemeene oordeel aan den g r o o t e n H a r t en s p r o n g :
allerliefst. Aan den k l e i n e n H a r t e n s p r o n g vindt men haar: geen
pijp tabak waard; je hoort er niets van, geen trom, geen — niemendal!
Wie er pleizier hebben? Van onze bekenden niet één, uitgezonderd misschien juffrouw Naatje Heiblok in 't rosé, en de jeugdige
harten Meibloem. Evert vindt den wijn oneindig veel zuurder dan
het bier in vroeger tijd aan de plaats, waar hij nu goedschiks niet
meer verschijnen kan, en — waar Bartje zit, Bartje met haar vriendelijk gezichtje, Bartje, die zijn vrouwtje zal worden, al moet hij
ook wachten totdat vader d o o d . . . . neen, neen, totdat vader met de
Meibloems verzoend is.
Juffrouw Heiblok hoort bijna niets van de muziek, omdat zij zoo
veel van haar deftigen zoon moet hooren. Zacht fluisterend zegt hij:
„Moeder je moet maar je best doen! — Christen menschen! —
Vergeven! •— Samen een visite bij de Meibloems maken. Morgenvoormiddag, want zie, het is nu al de tweede avond van mijn driedaagsch verlof, en overmorgen moet ik tegen den avond immers al
naar mijn garnizoen vertrekken."
Juffrouw Heiblok heeft er een zwaar hoofd in.
Wat vader Meibloem betreft, hij zit op heete kolen. — Moeder
Truitje vindt het tochtig; 't bier is zoo wrang als azijn. Ze heeft
kiesjnjn; als er regen komt dan zijn haar hoed en doek bedorven,
omdat ie tégen 't meenemen
van pareplu's is geweest. Kijk, kleine Willem, de knie door z'n
broek! — Parate executie! — Dat heb je van dat gemeene laken!
(het broekie is in 't voorjaar uit de panden van Goverts trouwjas
gesneden) laken van die Heibloks! Bedrog, bedrog en anders niets!
Hevige kiespijn! Haar kan 't niet schelen; z ij gaat naar huis toe!
En — de heele familie Meibloem verlaat d e n k l e i n e n Hartensprong.
„Foei Truitje, je bent al te haatdragend," zegt Meibloem, toen
de echtelieden zich dienzelfden avond ter rust begeven.
„Goddank ik heb karakter!" is het antwoord der vrouw: „en als
je dat haatdragend wilt noemen, zie je. dan ben ik haatdragend;
daar beroem ik me op; en, zoomin als ik met die Amsterdamsche
madam iets te maken wil hebben, zoomin met het volk dat ons
bedilt en bedrilt. Hê wat 'en kiespijn!"
^Beterschap vrouw!" zegt Meibloem en bergt zijn hoofd in het kussen.
Den anderen dag 's morgens vinden wij het gezin van den stoelenmaker reeds vroegtijdig aan het ontbijt. Er is iemand in den winkel.
Neeltje — moeders tweede hulp — gaat naar voren, 't Is Arie de
besteller. — Een brief voor moeder.
Zes stuivers! ')
') D e lezer herinnert zich dat wfl o n s nog onder h e t vlgeeren eener v r o e g e r e
postwet bevinden.

Een brief voor moeder en van een onbekende hand, dat is een
vreemde gebeurtenis. Vader beschouwt den brief aan alle kanten en
krijgt weiger-aanvechtingen.
„Geef dan hier!" spreekt moeder ongeduldig, en zij krijgt den
brief, en vader betaalt hem, en Neeltje brengt aan Arie drie gladde
scherpe dubbeltjes.
Moeder heeft den brief reeds geopend, en terwijl zij zachtkens
voor zich zelve leest, zijn aller oogen op haar gevestigd, behalve
de oogen der jongste kinderen, die hun brood belangwekkender
vinden.
En moeder leest:
„Zeer hooggeachte Mejufvrouw!
Het is uit naam en op dringend aanzoek van mijn huidige kraammevrouw dat ik niet aarzelagtig ben om uwé te schrijven en uwé
uit Haar Ees naam te vermelden, het alhier ten dezen huize allerdroevelijkst gestelt is. Zoo als uwé misschien weet is Mevrouws
eerste kindje (benamentlijk van uwé zuster Mevrouw Stoppel geboren Mijbloem) jammerlijk voor een groot jaar geleden doofstom
geboren geweest, en dat alles als anderzintsch alsook den dood van
Mevrouws hontje en de vreemdsoortigheid van het monste. - . . ik
meen van Mijnheer waar men maar van zweigen zal, hadden
Haar Eedele reeds ondergemeint, zoo dat ik ondergeteekende al
reeds van te vooren een zwaar hoof in Mevrouws tweede had; voor
drie dagen is de familie met een meisje komen vermeerdert te worden,
waar ik dach en nach op pas dat de vader hetzelve niet weghaalt,
om het weder doofstom te maken, eveneens als de voorhuidige reis.
Wat Mevrouw zelves aangaat. Haar Edele was zooveel als dringend
begeerlijk dat ik uwé van haar staat of toestand zou komen te
berigten; als zijnde, ook blijkens den dokter, Haar Eedele in een
uiterst zorgelooze toestant. De koorsen waren van nach iets minder,
en toen zeide Haar Eedele tot mij: schrijf uwé aan mijn lieve Zuster
te A. en zeg dat ik Haar Eedele nog zoo graag, als de Heer blieft,
eens zien zou, want ik vrees wel heen te zullen gaan; Och heer!
mijn arme kindertjes zeide HaarEe. Wat het jongste aanbelangt,
hetzelve is een uitermate mooi kintje maar zwakjes eh verordineert
de dokter melk van koemelk, in plaats van pap.
Na deze geschreven en verschooning gevraagd hebbende voor het
haastige schrift noeme mij als uwé onbekend dochter van wijlen
den grootmajoor Larougère frans refuugé.
UEes dienstvaardige Dienaaresse en Baker,
wed:
geb.

CONCORMNA Z I E D E R V A N ,
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„Maar wat is er dan vrouw?" spreekt Meibloem, dewijl hij ziet

dat Truitje den brief heeft ten einde gelezen, en dat zij bleek is
.geworden — heelemaal bleek!
„Die arme Mie! Heere! heere! die arme Mie!" zegt vrouw Truitje
en schudt het hoofd.
„Mie
? Mevrouw — zuster Stoppel?" gist Meibloem: „Maar zeg
kind, wat is er dan?"
„Och vraag me niet; allemaal dood!" roept vrouw Truitje, en —
ze barst los in het bitterste snikken.
Govert grijpt naar den brief; leest hem met de meeste belangstel
ling, en terwijl Bartje haar moeder een kommetje kond geworden
koffie, „voor een slokje" toereikt, kijken de kinderen, groot en
klein, angstig-nieuwsgierig. — Moeder huilde! Dat was 'en vreemde
vertooning!
„Waar leven is daar is nog hoop!" zegt Meibloem na den brief
t e hebben gelezen: „Wij willen er 't beste van hopen."
„Neen! niet hopen!" hikt vrouw Truitje: „Niemendal h o p e n . . . .
niemendal; weet je; maar d'r heen gaan; subietelijk d'r heen gaan.
Doofstom! Dood gaan! Je hoort ook niemendal van malkander. —
Ze wil me nog eens zien! Zie, zoo was ze altijd: Trui voor en Trui
na. Als zij van moeder iets had gekregen dan moest ik mijn deel
d'r van hebben — ja, éér zou ze niet gerust hebben. En nu, mijn
hemel! Aan zoo iets dacht ik zooveel als aan 't uur van m'n dood.
In de kraam van haar tweede!! Toen zij een kind was heb ik haar
op mijn armen gedragen. — Och lieve Heer!"
„Maar moeder, wat is er van tante?" vraagt Bartje met belang
stelling.
„Op sterven! Op sterven, kind!" roept vrouw Truitje, en weder
huilt en snikt ze, en valt met de beide armen op de ontbijttafel, om
or 't hoofd neder te leggen — de elleboog op den rand van een
schoteltje — gewipt — 't kommetje omver •— de koffie over haar
lijf: „'t Kan me niemendal schelen! niemendal schelen!!" klinkt
het met nokkend geluid: „Och Heere! geef dat Mie weer gezond
wordt!"
't Helpt u niets vader Meibloem, Truitje z a l en m o e t haar
„eenige, goede zuster" bezoeken. De huishouding, waarin de meisjes
altijd „alles glad-anders-om en verkeerd doen", de huishouding kun
nen zij b e s t waarnemen, daar is niets geen bezwaar bij, en kleine
Evert, „die zich nooit door een ander dan door moeder wil laten
helpen, en, o heer, veel te vlug is dan dat de meisjes er 't oog op
kunnen houden", kleine Evert kan opperbest en keurlijk onder toe
verzicht van Bart en Neeltje blijven; 't zou wel ongelukkig wezen
indien de jongen niet eens z o n d e r z'n moeder kon zijn!
In 't kort, er bestaat voor moeder Truitje geen enkel bezwaar
om de reis naar zuster Stoppel te ondernemen, en — vader Mei
bloem heeft niets te zeggen: ,'t Is een liefdewerk van 't hart,"
Truitje moet dan in vredesnaam maar vertrekken: „Van avond om
negen uren met de dillesjans."
En — alles wordt voor moeders reis in gereedheid gebracht: moe
der loopt af en aan; en beneden, en boven, en overal; h i e r staat

dit en d a a r staat dat nog. Och hemel, als ze eens te laat komt'.
Morgenmiddag moet er andijviemoes met spek gegeten worden;
en Bartje zegt, terwijl ze op moeders bevel een Öeschje Jan-Bogaardtsolie voor die doofheid, en vier chinaasappelen voor tante Stoppel in
de marktkarbies pakt: „Tante zoo erg! — 'en kindje doofstom! —
Wel ongelukkig! Anne, arme oom Samuël!"

VI.
„Daar komen ze nog!" roept een sjouwersjongen, en hij wijst naar
het einde der straat waar eenige zwarte gedaanten uit dennogzwarteren achtergrond komen opdagen en naar voren stormen.
„Goed ook!'" zegt de conducteur der nacht-diligence op Amsterdam: „want langer te wachten staat niet in mijn boekje.
Eenige personen, groot en klein, zijn aan het logement D e V a l k
den wagen nabijgekomen. Allen buiten adem:
„Is dat loopen!" — Hê! we zijn er! — Dag mojder! — Dag
Trui-lief — Atjuusjes! — 't Beste met tante! — Wel de complementen! — Mijn karbies!? — Hier! — De perplu .? — Wel die
heb j ' a l . . . - "
„Juffrouw, wees zoo g o e d . . . ! " zegt de conducteur: „we hebben
geen tijd meer," en hij wijst op de wagentrede.
„Zul je Evert en Saartje nog eens voor me pakken! ?" roept vrouw
Truitje, terwijl zij den wagen beklimt: „Denk aan de pekel. — Jawel. — Dag vrouw! — Dag moeder. — God zegen je!"
Roef! het poniier wordt dicht- en de trede opgeslagen. De conducteur blaast; de voerman legt de zweep over de paarden; de
logge diligence komt in beweging, en de Meibloems, terwijl zij zich
het zweet van hun aangezichten wisschen, trekken zonder moeder
weer huiswaarts.
Vrouw Truitje, binnen den wagen gekomen, doet al aanstonds een
uitroep van smart. Over „een hoekig ding" is zij gestruikeld, en
met. haar kin op het ijzer terechtgekomen, waartusschen de leunstukken der middelbank hangen.
„Hebt u je zeer gedaan, juffrouw?" vraagt een basstem, waarvan
de eigenaar, bijna geheel in 't duister, in 't hoekje op de achterbank
is gezeten.
„O hemel, m'n tanden!" roept vrouw Meibloem: „ik geloof dat
ik bloei;" — niemand zal de juffrouw om dat b l o e i e n van zelfverheffing beschuldigen. — „M'n zakdoek, waar is m'n zakdoek? —
'k Had een schoone. Och hemel, en als het op m'n goed komt!"
„Neem dezen doek juffrouw, die is schoon uit de kast," klinkt
de basstem weder: „Ga zitten. — Zal ik den conducteur roepen
om, eer wij de stad uitrijden, in D e K r o o n wat water met azijn
te vragen?"
VIII.
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Vrouw Truitje heeft op 't gevoel af, zonder complimenten den
aangeboden doek genomen, maar beweert tevens, dat het wel gaan
zal en dat het wel vriendelijk is.
„Als u h i e r wilt zitten juffrouw," klinkt een jongere mansstem
uit den anderen hoek der achterbank: „dan wil ik met plezier
omruilen."
„Ik blijf waar ik ben," is Truitjes .antwoord, terwjjl zij op de
geheel ledige middelbank neergeploft, den ontvangen doek voor
haar mond gedrukt houdt, ofschoon er geen droppel bloed valt op
te vangen.
„Anders mijn zoon zal met genoegen dat plaatsje inruimen,"
herneemt de basstem: „Hier achter geeft men hoekstukken om met
het hoofd in te rusten, en — dewijl u je bezeerd hebt
?"
„Och neen, niemendal, ik dank u heel vriendelijk," is Truitjes
antwoord: „Wat me zelve betreft daar maal ik niet om; maar
weet je, ik ga naar mijn zuster die misschien al dood is; en zie je,
daar ben ik vol van. Ik had gejaagd en gejacht om klaar te komen,
maar in een groot huishouden valt wat te doen, — en we hadden
juist de wasch. — Ik hoop maar dat ie wat harder zal rijden; zie je,
nu kwam ik nög haast te laat; vader weet nooit van geen klepel
of klok."
„Zóó — heeft u een zuster die gevaarlijk ziek ligt? Och kom!"
spreekt de basstem.
Vrouw Truitje verzekert dat zij ze nooit zal weerzien, en dat ze
vindt dat mijnheer zoo'n bekende stem heeft, en dat die doek
ontoonbaar zal wezen, maar, dat z'm bij haar goed zal bewaren, en
dat z'm dan bij tijd en wijle gewasscben en gestreken zal thuis
bezorgen, en dat ze heelemaal öp is van akeligheid over d'r goede
zuster, terwijl ze ten slotte vraagt, waar of mijnheer woont.
De eigenaar van de basstem woont in A. — achter de kerk; hij
heet Heiblok, uit den lakenwinkel; en die andere heer is Evert
Heiblok, paardendokter bij de militairen. De vader vergezelt zijn
zoon naar diens eerste garnizoensplaats; en de zoon, die in den loop
van zijn laatsten verlofdag weinig sympathie voor zijn vader heeft
aan den dag gelegd, en wellicht even gaarne zonder zijn uitgeleide
ware heengetrokken, hij heeft zich al aanstonds verbeeld dat hij de
stem van de juffrouw wel eens meer heeft gehoord.
„Watblief
Heiblok!?" roept vrouw Truitje, op 't hevigst verrast en mede aanstonds op 't diepst verteederd, dewijl die menschen
haar zoo meelijdend hebben behandeld: „Wel heere m'n tijd! Weet
je wel dat ik de vrouw van Meibloem ben? Ja, ik zeg het, die
menscheljike harrewisserijen, wat heb je d'r aan! Ze zitten immers
best in de kerk, en als je den dood zoo voor oogen hebt staan,
waar dient de ruzie dan toe! Wel lieve hemel, bent uwe mijnheer
Heiblok! M'n man hêt 'en nieuw Zondags pak noodig; jas, vest en
broek; weet je, als ik den zakdoek weerombreng, bij uwe hoor, en
bij niemand anders!"
't Is een verre reis van het stedeke A. naar Amsterdam. Tien

volle uren zat moeder Truitje in den wagen; de vijf eersten er van
met de Heibloks, vader en zoon, die haar bij 't afscheid alles goeds
met mevrouw Stoppel hebben toegewenscht; de jongste dier twee:
,BLj terugkomst de complementen aan Bartje 1" en
nemen."

zij:

, ' k Hoop het waar te

Wat heeft die reis lang geduurd! — Waar zij i s . . . ? In Amsterdam.
Door een „nooit beleefd gewoel en gejoel en geherrie", volgt de
Geldersche vrouw een armoedig Israëlietje naar den Buitenkant. De
markt-karbies draagt ze zelve, en de parapluie evenzeer.
Daar betreedt zij de stoep van zusters woning; trekt aan de
schel — die, omwonden, schier geen geluid geeft; — betaalt het
knaapje, en treedt door de deur, die haar zachtkens wordt geopend,
naar binnen.
Wij weten niet hoe weinig seconden vrouw Truitje slechts be
hoeft om zich bekend te maken, zich van haar overkleeren te
ontdoen en haar schoenen uit te wippen om zoo zacht mogelijk naar
boven te gaan, want, Gode zij dank, zuster leeft nog!
En weinige oogenblikken later heeft er een wederzien tusschen de
beide zusters plaats gehad.
„Mijn hemel, Mie, mens lieve, wat zie je d'r uit!" roept Truitje
op gedempten toon, terwijl de tranen haar langs de roode wangen
rollen: „Ik zou je z'n leven niet hebben herkend. — En zou er nu
niemendal aan te doen zijn!? Maar neen, groote hemel! ik zie wel
dat je 't niet meer halen zult! Wat is de mensch toch!"
De lijdende kraamvrouw is door dat plotseling wederzien, alsmede
door die onbedwongen toespraak, op 't hevigst geschokt geworden.
Ja, zij weet wel dat haar toestand bedenkelijk is; zij gevoelt wel dat
haar krachten uitgeput, en vreest wel dat haar dagen, haar uren
geteld zijn, maar, niemand zeide haar dat. En haar arme Felix dan,
en haar kleintje, dat lieve meisje, het meisje dat Samuël niet wil
aanzien — omdat het een meisje i s . . . . ?
Dominee heeft haar gezegd: „Bid maar: Vader Uw wil geschiede,
aan U beveel ik mij zelve en mijne lieven!" maar ach! nü, nü kan
ze dat niet.
Een akelig snikken doet juffrouw Ziedervan ijlings toeschieten. Het
kost haar moeite om de nieuw aangekomene van het bed te verwij
deren, en terwijl zij de middelen aanwendt, die haar nu dunken wel
dienstig te zijn, wischt moeder Truitje zich de oogen — met den
doek waar heel geen bloed aan zit — en ontpakt de karbies, en
snijdt een chinaasappel in vieren, en denkt gedurig: Waar mag
mijnheer Stoppel wel wezen?
Waar Samuël Stoppel is . . . ?
Zie, in dat kleine huisje, het vierde van die dompige steeg, daar
is hij binnengegaan. Tijs Brands, de „hondenmelker," heeft van het
achterplaatsje een mager rood-wit hondje naar voren gehaald. Tijs
beweert dat Nonna een leven als een prinses heeft, en mijnheer
Stoppel wel tevreden zal zijn dat Nonna zoo trouw en zoo netjes
door hem wordt opgepast.
Weet gij lezer, druipnat en hijgend en amechtig is het kleine dier,

na dien vreeselijksten dag van baar leven, tegen den avond in 't
huis van „de vrouw" teruggekomen; maar — voort moest ze weer,
voort! — Nonna is des anderendaags nogmaals wedergekeerd; haar
iraaie staart bijna kaal. — Toen heeft Samuël medelijden, en Tijs
Brands bevel gekregen, om „het ongeluksdier" voor een matig kost
geld ten zijnent te verzorgen. Dat is nu ruim een jaar geleden. Gis
teravond heeft Marie vreeselijk geijld, en, in dat ijlen gejammerd
om haar Nonna, waarmee haar kindertjes in de Oost zoo aardig sol
den, de kindertjes, die zij wel nimmer terug zal vinden, dewijl zij
ook Nonna nooit heeft weergezien. — 't Hondje loopt angstig den mees
ter vooruit; Samuël heeft het aan een koord, en beiden gaan naar
't huis van de vrouw.
Maar de vrouw ligt roerloos. — Baker Ziedervan heeft om mijn
heer Wonder gezonden. — Die juffrouw uit Gelderland is ook veel te
lang met mevrouw aan 't praten geweest, en mevrouw heeft gesta
meld: „Truitje, och, lieve mensch, zorg jij voor mijn armen Felix en
't kleine wurmpje." — en de juffrouw heeft gezegd: „Mensch! alsof
ze mijn eigen waren, ga daarop gerust de eeuwigheid in. God hoort
me; dat hoort Ie!" — Wat later heeft mevrouw geroepen: „Felix!"De
baker heeft daarop den kleinen doofstomme — pas elr maanden oud —
met zijn mondje op de bleeke lippen der moeder gedrukt, waarna
zij hem aan het voeteneinde van het leger heeft neergezet.
Ook het jonggeboren meisje heeft eenige oogenblikken met haar
klein en rood gezichtje tegen de bleeke wang der moeder gerust, en
de moeder heeft nog een zoen op dat voorhoofdje gedrukt. Toen heeft
baker Ziedervan dat kindje weer weggenomen; en de moeder-oogen
zijn toegegaan; en een pijnlijke lach heeft er zich over haar ge
laat verspreid. — Heeft zij misschien aan haar Oost gedacht, aan
die gelukkige dagen waar niets van was overgebleven, maar, die
zij spoedig hervinden zal . . ?
Tegen de buitenzijde der deur van het kraam- en ziekvertrek
hoort gij driftige nageltjes krabben — De deur gaat open. — Zacht
jankend, doch met schier zinnelooze snelheid, vliegt Nonna de kamer
in, — neemt een zijdelingschen koers, — ijlt met ongetemde drift op het
groote ledikant toe, — ruikt, — springt tegen de tamelijk hooge beddeplank op, — valt naar omlaag, — springt nogmaals,—valt insge
lijks weder, — ten derdenmale! — Haar voorpootjes haken om den
rand; de achterpootjes krabben en schuiven er buiten, maar nü zijn
zij er eveneens binnen, en — eer men het klein e dier heeft willen
of kunnen verhinderen, lekt het onstuimig het aangezicht en de handen
van „de vrouw," en kwispelt met den deerlijk verarmden staart, och,
en zij jankt zoo aandoenlijk. — harmonisch, waarlijk harmonisch!
Ja, dat vindt de vrouw zeer zeker. Indien wij ons niet bedriegen
dan teekent zich nog dankbare blijdschap op haar lijdend gelaat;
haar machtelooze hand beweegt zich even, waarschijnlijk om dat
trouwe diertje te streelen, haar kleine Nonna, de vertegenwoordigster
van wat haar aan gene zijde der breede wateren dierbaar op aarde
was. — Helaas! die hand vermag het niet meer. Maar zie, de glim
lach verdwijnt niet zoo ras; langzaam . . . langzaam vergaat hij.

„Nonna! — Dank, Samuël! — Arme kinders!" stamelt het nog
van de lippen der vrouw, en — 't hondje heeft zich aan 't voeten
einde neergevlijd waar kleine Felix in slaap is gevallen. Juffrouw
Ziedervan trekt mevrouws zuster ter zijde, en zegt te gelooven, —
dat het aireede is afgelegd. En moeder Truitje wordt zoo wit als
bakers boezelaar, en slaat, uitbarstende in tranen, de handen voor
het aangezicht.
Ook Samuël is er; en Samuël ziet mede dat de dood heeft ver
wonnen. — Hij treedt nader, drukt een zoen op de lippen der
ontslapene vrouw; neemt Felix van die ongepaste zitplaats weg, zet
hem bij vrouw Meibloem op den grond; pakt Nonna onder den arm;
zet het wederstrevende dier buiten de kamer op het portaal, begeeft
zich naar zijn eigen vertrek, valt daar in een leuningstoel neder;
doch, wat er woelt in zijn boezem en wat er op zijn gelaat is te
lezen — o, vraag het ons niet!
„Moeder! en toch uw zang was zoo schoon!" klaagt hij ten laatste,
en — Samuël schreit.
Den derden dag na het afsterven van mevrouw Stoppel geb. Zuuring,
trekt er een lijkstaatsie — tweede klasse met al haar toebehooren,
den staatsie-huilebalk bovenuit en de staatsie-lamfers in den wind — te
midden van het straatgewoel en rumoer ter grafplaats heen.
Samuël Stoppel zit in de koets, die straks in draf de staatsiekoets
volgen zal.
De jongens op de straat — die oneerbiedigen! — lachen om den
huilebalk en om de „nagemaakte dominee's", die bezijden en achter
den lijkwagen, door dik en dun draven.
Gindsche dominee geeft in 't voorbijgaan zeer behendig een pakje
aan Bram den kruier af: „Zul j'm bezorgen? 'kHeb strakkiesdinee."
Een jong paard voor een melkwagen is voor die malle vertooning,
zooals zijn meester het noemt, geschrokken, en steigert, en wordt
met moeite bedwongen.
Samuël bewijst zijn vrouw op 't kerkhof de laatste eer, en 't heele
staatsie-personeel bewijst Samuël de eer.
Een half uur later is alles afgeloopen, en — 't geld verdiend.
Zal er geen tijd komen waarin een afzichtelijke vorm geweken, en
ook een lijkstoet, niet langer het beeld van graf en d o o d , maar
van leven — van l e v e n zal zijn?
Voor onze verbeelding daagt alree de lijk- of staatsiekoets. Zie
maar, haar vorm is edel; haar kleuren zijn die der reinheid en der
hope; op haar paneelen zijn de sleutelen des hemels in de heerlijke
spreuken gemaald: Hebt God lief bovenal, en den naaste als u
zeiven.
Zie, hoe in schoone vormen: de Barmhartigheid, de eeuwige Waar
heid, de Godsvrucht en de Opstanding, den wagenkap schragen, en
hoe de persoon, die de paarden bestuurt nu een mensch en geen
zotskap meer is.
Geen afschuw! geen gelach! Een wegwijzer te meer naar den
hemel!

Suisde er een steen langs ons hoofd, of wel, was 'teen zucht
?
't Zal een zucht zijn geweest. Steenen naar 't hoofd is in strijd met
de staatsiekoets.
Vrouw Truitje loopt met rood gezwollen oogen; zij kan zich niet
begrijpen hoe een vader met zijn eigen kinderen — en van een vrouw
die dood is! — zoo weinig op kan hebben: „Lief schaapje, kleine
Flikske!" Zij heeft gevraagd hem ter verzorging mee naar haar eigen
huis te mogen nemen. Samuël heeft j a gezegd. Van kost of van
vergoeding zie je daar is geen sprake van geweest, de man is te
soesig om er aan te denken! Maar daarvan, zij zou er geen cent
voor pretendeeren willen, geen rooje! al was het dat hg er van geroken had. Zuster Mietje had haar belofte mee in 't graf genomen,
at de kleine — het meisje — betreft, h a a r wil hij bij zich houden.
Vrouw Truitje zal werk van een min, een Gelderschè min maken;
want: „die melk, die koemelk hier in Amsterdam: foei wat 'en
vocht! — 't Zal opoffering kosten, en vader Meibloem zal weinig
gesticht wezen; maar, één van de meisjes — 't ga hoe het gaat — zal
naar hier komen om voor 't kleine en de huishouding te zorgen; vrouw
Truitje heeft het haar zuster beloofd; en zie je, 't is dan kiet met
den kost voor het jongske; geen verplichting van over noch weer!—
Zal de rare mijnheer den gebraaien haan van zusters centen gaan
uithangen? A l ï e b a n e u r ! Zuster in 't graf, g e e n bekanterigheid!
„God zegen je, mijnheer Stoppel!" zegt vrouw Truitje dewijl zij
met het kleine jongske zoo aanstonds naar haar woonplaats gaat
terugkeeren: „God zegen je; en wat we doen kunnen aan 't arme
kind, dat zal gedaan worden ook. Als de Jan-Bogaardts-olie niet
helpt, ook goed; geen uur van ons vandaan woont in 't lage Broek
Kees Burg de wonderdokter, — die heeft 'en vrouw van 't water,
en ik weet niet wie meer, van allerhande afgeholpen. Och, als ienog
eens hooren kon! Nietwaar m'n jongen!" Nog eens hooren! Samuël kust
den kleinen Felix, en drukt zijn schoonzuster de hand. — Nog al vriendelijk, denkt vrouw Truitje, zoodat zij haar eerste voornemen, om bij
het: God zegen je, een: en vergeve je, toe te voegen, maar varen laat.
„Nou atjuus; m'n meisjes zullen er om loten hoor je," zegt zij
goedig: „en eer de week uit is, heb je d'r een voor je oogen. Zuster
Mie is 't beloofd. — Beloven en h o u w e n . . . . versta je!"
Truitje Meibloem verlaat de woning van haar zwager, die een
mensch is geworden zóó raar en zóó afgetrokken, als — koffiedik.
'En mensch zonder ziel! Zij verlaat Amsterdam waar ze nooit van
d'r leven een voet meer hoopt te zetten, „Foei, wat 'en land! — En
Mie er begraven! — W a t i s h e t l e v e n ! "
Vrouw Truitje spoedt zich naar de diligence. — Sientje de meid
wijst haar den weg, en terwijl deze de groote parapluie en een
hoededoosje draagt — „je doet altijd wat óp in zoo'n stad" — draagt
moeder Truitje zelve op haar linkerarm den kleine, waar ze voor
zorgen zal, èn aan den anderen arm, de marktkarbies, voor tweederden tot berstens toe gevuld met Amsterdamsche korstjes.
Taai maar zoet.
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Of er ook gejuich in Meibloems woning is nu de moeder van haar
veertiendaagschen uitstap er in wederkeert: of er ook droefheid is
over tantes vroegen dood; of er ook medelijden is met „den armen
wurm" dien moeder heeft meegebracht? Op dat alles antwoorden
wij: ja, zeer haastig ja; doch — of Bartje meelijdend beweert, en
vader het toestemt, dat oome Stoppel diep te beklagen en een van
die menschen is die harde slagen te verduren heeft; moeder Truitje
zegt dat hij kreeg wat ie waard is, en, dat zij er niet van spreken
wil, maar weet je, dat hij een duivel in 't lijf heeft — die eeuwige
muziek, want, dat ie twee dagen na den dood van Mietje — z'n
vrouw — op de viool is gaan zagen, zóó schel en zóó fel, dat zelfs
de kleine Emma er schreeuwende van was wakker geworden.
„Die heeft dus gehoor! ?" roept Bartje.
„Wèl, als 'en vink!" is het antwoord der moeder. En — straks
worden de dobbelsteenen te voorschijn gehaald; die 't hoogst gooit
zal gaan. Zie — Neeltje gooit twaalf.
Of Bartje ontevreden is; zij schreit. „Wees jij maar stil," fluistert
de moeder: „goed nieuws voor je, kind; wasch jij dezen doek maar;
't is er een van vader Heiblok
Met Evert alles in orde; zoo
vriendelijk als ooit te voren. Vader zal er met mij heen om den
doek terug te brengen. We zullen er laken koopen hoor je, alles
ten beste! In de dillesjans is 't aangekomen. De menschen zijn beter
dan ze lijken willen. — Toe, voort naar den mangel!"
En Bartje, zij weet niet wat zij daar hoorde. Zou alles vergeten
zijn? Zal zij met Evert gelukkig worden? Zij gelukkig — en hij,
hij die na twee korte jaren reeds weduwnaar is, hij Samuël....
„Arme Samuël!"

VII.
Sedert de voorvallen, die in de laatste bladzijden werden verhaald,
heeft de tijd zeven lange jaren aan de jeugd geschonken en zeven
korte jaren aan den ouderdom ontroofd.
't Is een zomer-namiddag, en wij betreden een laag doch vriendelijk huisje in de plantage der hoofdstad. Aan het einde van de
kleine gang bevindt zich een deur, door welke wij het ruimste vertrek der woning binnentreden, 't Is de huis- of tuinkamer; de beide
glazendeuren staan open, en al aanstonds treft u dat frissche uitzicht naar buiten. Waarlijk, een lief begroeid tuintje; dat bloembed
op den voorgrond boeit onwederstaanbaar. Wat heerlijke rozen!
Mosrozen, agaatrozen, maandrozen; lager: kruipende verbena's,
résida's, heliotropen. Welk een liefelijke geur waait er met het koeltje
naar binnen; overheerlijk! Ziet gij dat kleine bleeke meisje daar
buiten? Wat is zij ijverig in de weer om die geurige bloemen met
het water uit den kleinen gieter te besproeien.

„Hier Bartje-nicht, hier!" zegt zij levendig: „mijn lief agaat
stekje mag niet vergeten worden; hé, wat ziet net dor en verdroogd!
Ei, geef mij nog wat water in mijn gieter? Zóó
dat zal
het goeddoen; 't staat hier overdag te fel in de zon. Niet waar
lieve nicht?"
„Ja, dat geloof ik ook Emma," zegt een meisje die omstreeks
acht en twintig jaren telt, doch wier innemend, lieftallig gelaat nog
steeds van de dagen der eerste ontluiking blijft spreken: „Baas Gooze
had het ginder wat meer in de schaduw moeten zetten," voegt
zij er bij.
„Zou het dood gaan?" vraagt de kleine bezorgd.
„Ik weet niet Emma. — Wij zullen het morgen achter een plankje
in de schaduw brengen; misschien zal dat helpen."
„Foei Gooze, je hadt er maar af moeten blijven," vermaant het
bleeke kind bij zich zelve: „als het nu sterft dan heb jij er de
schuld van . . . of eigenlijk.... eigenlijk onze Lieve Heer, niet waar
Bartje-nicht? Maar — als het aardige stekje doodgaat, dan zal
het ook beter wezen, want onze Lieve Heer doet immers alles wat
goed is? Ik begrijp het maar. half...." voegt zij er nadenkend bij:
„want, als'het in 't leven blijft en groot wordt, dan komen er van
d i e rozen aan; kijk nicht, z u l k e . — Ik zou toch bedroefd zijn —heel bedroefd als het stierf! Maar, weet u wat ik d e n k . . . . ik denk
dat de doode bloempjes ook wel weer in den hemel zullen levend
worden, precies als mijn mamaatje; die leeft er, niet waar lieve
nicht?"
Het bleeke kind ziet Bartje met haar groote zachtblauwe oogen
vriendelijk aan, en deze zegt: „Zeker lieve Emma," en verwijdert
zich snel. Zij kan zoo ijselijk vragen; zoo vreemd, zoo wonderbaar
lijk; meer dan een mensch beantwoorden kan!
„Daar ben ik blij om?" roept Emma vroolijk: „als ik er dan ook
kom, dan weet ik dadelijk hoe maatje er uitziet. — Och, lief résidaatje, wat ruik je heerlijk. . . z i e . . . "
„Emma! Emma!" klinkt een stem uit de tuinkamer naar buiten.
De blijde lach, die het bleeke gezichtje eenige oogenblikken heeft
opgeluisterd, verdwijnt eensklaps op het hooren van die stem. Zij
toeft — bedenkt zich; ijlt naar de tuinkamer, en spreekt er vleiend
naar binnen:
„'t Is zoo heerlijk buiten. Toe lieve paatje, nog e v e n . . . . nog
éven....?"
,'t Wordt vochtig in den tuin Emma," is het antwoord van den
vader: „Strik dan je doekje wat vaster; nog tien minuten."
Met een „ha!" snelt ze weer voort naar hare nicht — heel achter
in den tuin; maar, als zij er is, dan laat zij het hoofdje hangen;
tuurt in verstrooiing naar de groene blaadjes, en vraagt gedurig
hoeveel minuten er nu al om zijn?
Een groot kwartier later bevinden wij ons in de huiskamer. Voor
een der glazendeuren, die nü zijn gesloten, zit Bartje-nicht. Bartje
werkt aan een jurkje van fijn wit neteldoek, maar 't werken vlot
haar niet; zij tuurt gedurig naar buiten, — naar de rozen, en som-

tijds ook naar de kleine Emma, die in deze oogenblikken zachte
tonen door de kamer doet ruischen.
Zie maar: bij de piano aan gene zijde van het vertrek, staat,
achter een lagen muzieklessenaar, het bleeke meisje; haar linkerhandje omklemt den hals van een kleine viool; de vingertje»
drukken luchtig de snaren of glijden er langs heen, terwijl het
rechterhandje den strijkstok behendig en smaakvol op en neder
beweegt.
En de vader — wij herkennen Samuël Stoppel wel, al hebben er
zich veel grijze haren tusschen zijn zwarte lokken gemengd, — de
vader zit voor de piano, en begeleidt het Concertino van De Bériot
dat Emma, zijn Emma speelt, en — z a l s p e l e n op e e n d e r
e e r s t e c o n c e r t e n van h e t w i n t e r s e i z o e n .
Zie hoe zijn blikken
muziekblad gevestigd — zich toch gedurig ter zijde naar de kleine obligaat-speelster
wenden. Bijwijlen spreekt er verrukking uit den blik dien hij haar
toewerpt; somtijds plooit hij zijn voorhoofd in breede rimpels, om
echter zoo aanstonds weer goedkeurend te knikken, of ook, om
eensklaps zijn aceompagnementspel te staken en eenige correctie aan
de violiste toe te voegen.
Maar inderdaad, die kleine speelt overheerlijk. Dat is iets zeldzaams! Pas zeven jaren!
Ook Bartje moet het wel mooi vinden, want, al heeft zij ook de
Concertino reeds ontelbare malen hooren voordragen, de indruk der
klagende mineuren ligt in haar oogen gespiegeld. Zou er ook meer
zijn'? — Die zeven jaren? — Ach! haar schoone toekomst met Evert
is toekomst gebleven. Ruim een jaar na haar verloving is Heiblok,
de voorname lakenkooper, gefailleerd — buiten zijn schuld, natuurlijk! — en. toen het uitzicht op zijn hulp voor dè onvermijdelijke
storting ten behoeve van Evert verdwenen, en de oude man weinige
maanden later bezweken was, toen vond ook Bartje dat Evert geheel
andere plichten te vervullen had: nietwaar, zijn oude moedor! zijn
ongelukkige zuster!
Maar Evert vergeet zijn Bartje niet, en 't meisje denkt wel gedu ig aan haar goeden vriend, ofschoon zij haar leven met ijver aan
oom Samuëls huishouding, doch bovenal aan de verzorging der lieve
Emma blijft wijden, want, zuster Neeltje keerde al spoedig terug —
die heeft er geen slag van gehad.
Hoor, wat speelt de kleine toch schoon, en 't kost haar volstrekt
geen moeite. Zóó waant gij m S3chien. Maar ach! Bartje heeft
zooveel jaren in Samuëls woning doorgebracht. Zal zij 't u verhalen . . . ? Neen, zij zwijgt, want — er moet een doodelijke stilte wezen; zelfs de theeketel is uit den emmer genomen, opdat het water
niet koken zou. Alleen Samuël mag spreken.
„Goed zoo! Goed zoo!!" klinkt zijn, stem bij een vloeiende
modulatie van B naar P kleine terts. „Een — t w e e — drie —vier;
één — twee — drie — vier. — Bedaard. — Lento, Lento! . . . . " hij
knikt goedkeurend. — „Legato!! — Arm aangesloten! één —
twee — drie — vier. — Opgepast! — Dubbele noten: één — twee —

drie — in de maat!" met verheffing van stem: „in de maat! in de
maaaat!" De instrumenten zwijgen.
„Mijn hemel, kind, kun je dan die passage niet spelen!" roept de
vader: „Ken je geen maat meer!?" Hij springt van zijn zitplaats
op; vat de viool, en speelt — ofschoon snerpend —juist in de maat
wat het meisje v e r k n o e i d e
„Ja paatje!" zegt Emma, en de zoete tonen ruischen opnieuw.
Ook nu -weder is de stem van den onderwijzer het eenige — ofschoon dan noodzakelijke, wat de trilling der tonen hijwijlen verstoort: „Eén — twéé — drié — vier! — sterk, sterker! Eén —
twéé — drié,— vier!" onderricht hij, voor ons gevoel wat al te
krachtig? „Eén — twéé — drié . . . . Hoe is het, komt er geen noot
meer ?" — Weder zwijgt de kleine viool en de piano met haar.
Uit den vaderblik spreekt thans geen verrukking; hij wil weten
waarom dat telkenreis hapert? Gaat Emma verleeren wat ze reeds
gespeeld heeft? „Zeg kind, hoe is het?"
„Dan krijg ik soms zoo'n beving in mijn arm lieve paatje; waarlijk
ik wil wel."
„Een beving in den arm? In welken arm
in die?" vraagt
Samuël gejaagd.
„Ja in deze, in den rechter," klinkt het zacht met een knikje.
„Een beving . . . . ? hoe meen je, een beving?"
„Dat het zoo trilt lieve paatje; ik denk van de warmte, en weet
a, dan kreeg ik ook straks zulke sterretjes voor de oogen."
„'t Is hier te warm, veel te warm!" herneemt Samuël: „Moest
dan alles ook dicht wezen! daar kon immers wel één deur op 'en
kier blijven staan!" Hij snelt naar een der glazendeuren en zet haar
gedeeltelijk open. Zóó zal 't beter zijn. Nu is 't weer over, nietwaar
lieve Emma?"
Hé, hoe zonderling; het meisje heeft tranen in haar oogjes. Daar
i s toch niets voorgevallen; n i e t s , n i e m e n d a l ! Hij heeft niet eenmaal geknord: „Kind! spreek, wat scheelt je? Emma, wat scheelt
j e dan toch?"
,Ik denk wat overspanning," zegt Bartje, die, opgestaan, Emma
•een weinig Eau de Cologne laat ruiken: „Van achteD tot twaalven,
van tweeën tot vieren, en nu bijna den geheelen namiddag heeft zij
gespeeld; 't wordt wat al te druk oom Samuël!"
„Alsof vioolspelen zou vermoeien!" zegt Stoppel: „Neen, van dat
gieten in den tuin. zie je, daar zal het van komen. Ja, daar zal het van
komen!" herhaalt hij met verruiming: „en ik wil niet dat Emma zich
met zulk een zwaren arbeid zal overspannen. Nietwaar mijn liefje,
dat gieten, dat zal 't hem gedaan hebben?"
„Ik weet niet; 't is wel mogelijk paatje," hikt het kind: „maar
straks — als u 't wilt — waarlijk dan wil ik wel spelen."
„Straks, s t r a k s , geduld maar lieve; wanneer de lamp is aangestoken; nü willen we liever wat wachten, of —" laat hi] er weldra
op volgen: „als je bekomen bent, mij is 'twèl, — kom dan. — Maar
neen," hervat hij zich spoedig: „neen, 't is ook wat donker; straks
bij 't licht." — Hij ziet dat Emma het handje op haar voorhoofdje

legt: „Heb je hoofdpijn liefje? Je hebt toch geen hoofdpijn nietwaar?"
„Zoo raar . . . zoo duizelig paatje," klinkt het nauw.
„Bartje, leg haar dadelijk een mosterdpap in den nek," zegt Samuël haastig: „Wees zoo goed!" laat hij er schielijk op volgen;
doch — ziende dat de kleine, nn op de rustbank gezeten, langzaam
inet het hoofdje ter zijde glijdt, roept hij: „Blijf nichtje, blijf!" en
snelt op Emma toe, en zegt op gejaagden toon: „Niet kinderaohtig
mijn liefje; — Bartje: water! — zóó; aan de slapen; dat verfrischt
hê? Méér Eau de Cologne! — Zóó! — Helpt dat mijn liefje?"
Een lange zucht vloeit van de lippen der kleine.
„Ja — ja," zegt ze verruimd maar zachtjes: „Waar was ik?" en
zij rilt.
Zeker is haar 't water langs den hals geloopen, denkt de vader:
„Hier! hier bij mij, en bij nicht," spreekt hij: „Foei. welk een malligheid; zoo'n groote dame! Nu is 't weer beter, niet waar? Flink
maar, loop eens naar buiten liefje, den tuin in. 't Was hier te warm;
foei, al te warm!"
„Mag ik een oogenblik zóó blijven liggen paatje?" vraagt het kind
met zwakke stem, terwijl zij haar hoofdje op het kussen der rustbank legt.
,'t Zal ook beter wezen dan loopen!" oordeelt Bartje: ,'t Zijn de
zenuwen en die moeten tot rust komen. Neeltje Abt, bij ons in de
buurt, kon dat somwijlen óók zoo hebben."
„Ei! — óók zoo? precies als dit? als Emma?" vraagt Stoppel
haastig: „en anders gezond? volmaakt gezond? — niet waar, heel
gezond?"
Bartje geeft een ontkennend antwoord, en laat er op volgen: „Nu
ruim acht dagen geleden, toen Emma 's morgens even druk had
gespeeld, heeft zij 's middags onder de rekenles bijna hetzelfde gehad ; toen was h e t . . . . "
„Die vervl
lessen! daar heb je 't!" roept Samuël op gedempten toon: „Rekenen! rekenen!! wat beduidt rekenen! Ik heb rekenen
geleerd; ik! 't Is vermoorden!" met nadruk maar kalm: „Nicht
Bartje, g e e n rekenlessen; wat die schoolmeester moge praten: g e e n
zulke hersenverstompingen meer; lezen en schrijven, méér is niet
noodig. Men moest begrijpen dat Emma geen gewoon kind is. Je
zult er voor waken, of anders — anders zal i k bij de fraaie lessen
van dien schoolmeester een spelletje steken." Heel zachtjes: „Stil,
zij sluimert; stil, rammel niet met dat theegoed; zie, zij slaapt:
Kleine engel!" en — terwijl de vader zich aan de andere zijde van
de rustbank nederzet, beschouwt hij zijn kind nauwlettend.
— Ja, moeders geest leeft in u, kleine slaapster, droomt Samuël:
Gekluisterd in uw vader, mag die geest zich uiten door u. —Heeft
men meer een kind van die jaren, een meisje, op een viool gehoord,
ha! op een viool! De stad zal verbaasd zijn. — Samuël, dat is uw
werk; alleen! gansch alleen! Aan mij de eer! Later het Conservatoire. — Emma Stoppel! Ja, die naam klinkt wel goed. — Geheel
Europa door! De Vereenigde S t a t e n . . . . ! "

— Wat slaapt ze rustig en lief. — Moeder, uw lied! O, ware die
zoete melodie mijn jong geheugen niet ontgaan, ik zou haar thans
bewerken tot een Hymne aan de Kunst; en, Emma zou die spelen
met kracht en gevoel, wanneer zij voor 't eerst haar instrument
binnen gindsche zalen deed ruischen. — Verloren lied! toch hebt
gij die engel bezield." — „Sust, Bartje, stil met die lamp," fluistert
Samuël: „Emma hoort het minste geraas. Zij schrikte. — Hoe gaat
het lieve'? Ben je weer wakker; voel je je beter?"
„Een slokje water?" vraagt de kleine die stil blijft liggen, doch
haar oogen heeft geopend.
't Is haar spoedig gegeven, en waarlijk, zij gevoelt zich veel be
ter. — Of nicht toch zorgen zal dat het kleine stekroosje morgen
schaduw b e k o m t . . . . ? Zij heeft gedroomd dat het h e e l e m a a l ver
schroeide. — Nóg wat water? — „Is het al laat lieve paatje?" be
sluit zij: „Ik dacht dat wij al naar bed waren."
Samuël drukt Emma's handje in de zijne: „De lamp is pas op
gestoken klein slaapkopje," zegt hij glimlachend, en voegt er vrien
delijk bij: „Niet meer met dien zwaren gieter, hoor, en niet meer
rekenen, lieve; 't overspant je te veel en maakt ongeschikt voor de
studie waarin je zoo gelukkig bent.
In 't vervolg wanneer je iets beverigs voelt, leg dan liever even
den strijkstok ter zij; dan kunnen wij wachten totdat die gekheid
voorbij is. We waren juist aan die dubbele noten; ik vatte niet hoe
ze er zoo akelig uitkwamen, maar boos was ik niet, is 't wel mijn
liefje, pa was niet b o o s . . . . ?"
Het bleeke kind ziet haar vader vriendelijk aan.
„Neen paatje, neen," antwoordt zij met een dankbaar knikje, en
Bartje uit in stilte een innig Goddank! Daar is een tijd geweest,—
zij mag er niet aan denken — een t i j d . . . .
Weet gij 't nog lezer? Samuël Stoppel heeft op zekeren laten
avond een les ontvangen: „Ich habe's darein geprügelt; da soil noch
immer studirt werden so wahr ich die Knaben fast von die Geburt
ab, bei Tag und bei Nacht, den Bogen im Handchen gab!"
Geprügelt! Al heeft Stoppel dat in den aanvang niet gedaan; de vader
heeft gezien dat de geest, ofschoon aanwezig, traag en loom kan zijn.
Ja, die dweper heeft „geprügelt," ofschoon 't hem pijnde in de
ziel. Zijn engel! — En eenmaal heeft hij die kleine . . . maar neen,
't is al meer dan twee jaar geleden, en van dat oogenblik af aan
is 't niet meer gebeurd; toen noemde hij zich zei ven een m o n s t e r .
,'t Moet er toch g o e d uitkomen van avond; niet waar?" her
neemt de vader, en hij wijst naar de piano waarop de viool ligt.
„Maar ik meende dat het al slapenstijd was," zegt het meisje, en
drukt de oogen weer toe.
„Nog maar even halfacht!" zegt Samuël
„Bemoei je hier niet
mee, Bartje. — Ja, ik weet wel;
maak jij Emma's boterham
vast; met suiker, veel suiker; niet waar liefje? — Komaan!"
„Ik dank u, geen boterham; nog wat drinken," zegt de kleine,
en zij drinkt weder, en strijkt nogmaals met haar handje langs de
oogen, e n . . . .

Geen vijf minuten later ruischen de heerlijke muziektonen weer
harmonisch door het vertrek. „Een — twee — drie — vier. —
Dubbele noten! — Een — twee — drie — vier. — Goed zoo! Best!
Flink! Een — twee — drie — vier. Bravo! Nu was het goed,
heelemaal goed!" En, Samuël zoent zijn Emma, en kust haar op
't voorhoofd en op die blonde lipjes: — „Nacht engel, slaap zacht!"
„Nacht paatje, zegt de kleine, en Bartje-nicht brengt haar naar
't bedje. — Halftien slaat de gangklok.
„Foei! voor kleine Emma is 't veel te laat!"
Detijd kan vliegen, de tijd kan ook kruipen.
Drie maanden heeft hij voor Samuël den slakkengang gegaan.
Het jurkje van wit neteldoek, met blauwe linten versierd, ligt
reeds zoovele weken in Emma's kleerkastje gereed, en de kleine
goudleeren schoentjes staan er naast, en het lieve bouquetje van
witte roosjes, dat in haar zwarte krullen zal prijken, wacht al zoo
lang, nevens dat jurkje en die schoentjes, op den gewenschten dag,
op den tweeden Vrijdag van November.
En nu — morgen, m o r g e n zal het die tweede Vrijdag wezen!
Morgen; maar toch s t r a k s reeds, want, de kleine pendule op den
schoorsteen van Samuël Stoppels slaapvertrekje wijst tien minuten
vóór middernacht.
Buiten loeit de gure Novemberwind, 't Moet wel koud wezen op
de straat; de courantenjongen heeft dat 's avonds gezegd. Maar hij,
die daar met het Wad in handen bij de kachel, waarin geen vonkje
vuur glimt, ter neerzit, hij heeft het warm, zeer warm alsof die
kachel rondom in gloed staat.
. Wellicht voor de honderdste maal vestigt Samuël Stoppel zijn blik
op die laatste kolom van het nieuwsblad en leest:
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Een Concertino voor de Viool, u i t t e v o e r e n d o o r Mej.
EMMA STOPPEL (oud zeven jaren), CH. D E BERIOT.

Van het geheele nieuwsblad heeft Samuël geen andere regels dan
die beide regels gelezen. En hij tuurt naar de pendule, en — nog
maals naar die regels, en heeft het onbegrijpelijk warm; en vouwt
de courant en legt haar op de tafel. Hoe! daar neemt hij alweder
het pas ter zij gelegde blad; hij moet nog eens zien hoeveel de let
ters, waarmede die beide namen: Emma Stoppel en De Beriot ge
drukt zijn, in grootte verschillen.
Enorm verschil!
Wat is 't akelig warm! — T w a a l f slaat
de pendule; en, — 't is de tweede Vrijdag in November. — Phu!
't wordt v r e e s e l i j k warm!
Van zijn zitplaats opgestaan, schuift Samuël het raam naar boven.
De snerpende wind giert naar binnen; de gordijnen waaien; 't kraakt
en piept en soest, en — 't raam wordt weer toegeschoven, 't Is
evenwel alsof dat windgedruisch, eenmaal naar binnen gelokt, zich

wreekt op hem die het zoo aanstonds weer heeft buitengesloten»
Samuël hoort het bulderen, schreeuwen, fluiten, klagen, kermen.
— Wat schrikkelijk weer dezen nacht! En morgen — morgen!
Zal men zich wagen in de straten; zal de wind ook zoo brullen; en
de zaal misschien ledig zijn?
Neen, neen, 't w o n d e r k i n d zal spelen; voor de eerste maal spelen!
— Wat snijdende flageolet giert die wind! — Flageoletten! Dubbele
noten. — O, o, dubbele noten! Nog gisteren was er iets onzuivers;
heden was 't goed; overheerlijk! maar gisteren — Dat zonderlinge
beven! — Kinderlijk opzien tegen den grooten dag. — Indien dat
beven zich morgen herhaalde
Ontzettend!
De wind schijnt zich tot storm te verheffen; de storm wordt
orkaan. — „Die dubbele noten!"
In gindsche alkoof rust kleine Emma. Zij slaapt; maar alvorens
te slapen heeft zij zesmalen de pendule in paatjes kamer hooren
slaan, de beide laatste malen was ' t . . . . een tikken van 't maatstokje: Lento, Lento! Al dien tijd heeft zij mannen met heel groote
en leelijke gezichten gezien; hoofden die hoe langer zoo dikker
werden; geen oogenblik heeft zij stil kunnen liggen; nu eens aan
de beenen of voetjes, dan weder aan de armen of het hoofdje getrokken, heeft zij dikwijls gezucht. Dat zelfde heeft zij wel meer
gehad; maar nu, nü toch heel erg. Ten laatste is zij met een
feel ij ken aap — dien zij vroeger op de kermis gezien heeft — in
hare armen in slaap gevallen, en heeft gedroomd dat die aap zoo
akelig met de oogen trok, heen en weer, nü 't linker, dan 't rechter,
zonder ophouden, altijd hetzelfde; en dat hij piepte en blaasde
tot dat hij eindelijk van 't bed is gesprongen, en zij bulderende
muziek heeft vernomen, en zachte, en, tweemaal het maatgeluid.
„Emma, ben je wakker?"
Het kind met schrik ontwakende: „Hê — paatje, — ben ü het!"
„Riep je niet lieve?" zegt Samuël.
„Ik geloof — dat ik sliep," soezelt de kleine: „Daar waren weer
leelijke mannen; en u sliep bij mij, hier — neen — dat was
"
bijna onhoorbaar: „Ik weet het niet meer."
„Emma, liefje!" zegt Samuël, en harder: „Emma, beste! ik
wilde...."
Daar wordt de vader bij den arm getrokken. Hij ziet om. Emma's
trouwe verzorgster — trouw, zooveel zij vermag! — is hem ter
zijde getreden. Zij heeft in Stoppels kamer gedurig gerucht vernomen; zij heeft de deur der alkoof hooren kraken, en — nog niet
ontdaan van haar kleeding — doet zij wat zij reeds méér heeft
gedaan: zij bidt den man dat hij den slaap dier lieve niet storen,
dat hij om Gods wil haar gezondheid toch niet verwoesten zal.
„Je hebt gelijk," is Samuëls bescheid: „ik ben wat gejaagd, wat
onrustig; dat zal beter worden wanneer d e z e . . . ja de avond van
d e z e n dag voorbij is; wanneer alles naar behooren is afgeloopen.
Zie je, de angst kwam mij bekruipen; 't is nü nog mogelijk die
z w a k k e passage in te studeeren; dezen avond zou het te laat zijn.
Ik meende nog even die dubbele n o t e n . . . . "

„En morgen zal zij trillen en beven, omdat u haar de nachtrust
hebt ontnomen!" vermaant het meisje met fluisterende stem.
„Ja, je hebt gelijk," antwoordt Samuël: „Laat haar rustig slapen;
morgen zal zij flinker wezen; dan — nog drie repetities voor dat
zij 's avonds
Slaap rustig mijn liefje! Wanneer je hier weder
zult liggen, kleine engel, dan
ha! dan liggen de lauwers er naast.
Ja, de lauwers voor uw vader meteen!"
Arme. arme Samuël!!

VIII.
Terwijl de gasvlammen in de winkels en ook in de straten der
groote koopstad, reeds een geruimen tijd haar licht verspreiden,
rijdt er te midden van zooveel ander geraas en gerij, een onaan
zienlijk huurkoetsje de sluizen op en af, en de straten door, en
verder, en altijd verder.
„Zit je goed, lieve Emma?" zegt Samuël Stoppel, terwijl hij in
het genoemde koetsje, tegenover Emma en zijn nicht gezeten, het
handje der eerste in zijne hand gevat houdt.
't Geraas maakt haar toestemmende antwoord onhoorbaar.
„Anders, als je niet goed zit, dan zal ik
" Ja, wat, dat weet
hij zelf n i e t . . .
„dan moet je 't maar zeggen. Die kast rammelt
geweldig. Je krijgt toch geen hoofdpijn? Mijn hemel, wat rammelt
die wagen! Zou er niets aan te doen zijn? Waarachtig, zij zal
hoofdpijn krijgen! Had ik maar een sleepje genomen!" Hij richt
zich overeind en roept: „Hei, hei!" en tikt den koetsier: „Niet zoo
h a r d rijden!!"
De man heeft het verstaan: H a r d rijden! en hij legt de zweep
over zijn paard, en — 't rammelt nog erger, o zoo veel erger.
„Paatje, lieve paatje, 't hindert mij waarlijk niet!" roept Emma
angstig en zoo hard als zij vermag, dewijl ze ziet dat Samuël in
hevige onrust met zijn vuist tegen het voorraam van 't koetsje slaat.
Maar Stoppel roept luider: „Hei dan! hei!! hei!!"
"t Paard, zoo eensklaps opgehouden", glijdt haast uit: de wagen
staat stil.
Een verwenschiag rolt er van Samuëls lippen: „Zul je eens z a c h t 
j e s rijden! moet jij met je rammelkast Emma S t o p p e l voor dezen
avond ziek maken!"
„ S t a p p e n ! ? " klinkt het bijna onhoorbaar van den bok. — De
bruine is er niet rouwig om.
Daar gaat het langzaam, uiterst langzaam, weer verder.
„Zoo is 't beter," zegt Samuël: „als we nu maar niet te laat
komen! Zie je wel hoe de koetsen ons aanhoudend voorbijrijden;

zie, een rijtuig met twee lakeien. Zouden er van 't hof
uit Den
Haag. - . . ? maar neen .."
„Ik zie het recht dóórgaan,'' zegt Bartje: „en wij moeten nu
links, nietwaar oome?"
„Ja, links; pas op, die ezel rijdt óók door!" gillend: „ L i n k s ! "
„Hij wijkt voor een zuurwagen," zegt het meisje.
Inderdaad, de voerman van het huurkoetsje kent den weg naar
Felix wel. Daar gaat het links.
„Wat heerlijk weer, lieve Emma; van nacht was 't zoo'n storm;
't is nu zelfs warm in de lucht. Wie weet of er niet thuis zullen blijven,
uit angst voor benauwdheid. Jij voelt je kalm nietwaar liefje? Niet
beven hoor je; niet eens er aan denken. — 't Is of die kerel droomt,
het paard staat haast stil." Luide en kloppende: „Rij op dan, of
slaap je!"
In 't einde heeft de huurkoets het gebouw bereikt, welks zin
spreuk is: G e l u k k i g door v e r d i e n s t e .
Zie de bezorgdheid van dien vader voor zijn kind: „Voorzichtig!
Niet bezijden die trede. Zóó."
Ook het nichtje draagt zorg, dat het hagelwit kleedje geen smet
van 't rijtuig bekomt: „Zoo, voorzichtig!"
Samuël heeft zich geheel op zijde gebogen om de heldin van
dezen gansch eenigen avond den arm te geven; in de andere hand
•draagt hij haar kleine vioolkist. Bartje-nicht, die voor 't eerst een
eoncert zal bijwonen, is een beetje met haar figuur verlegen, en
loopt achteraan.
De vader ziet geen menschen; hoort geen rijtuigen. —- Zal 't er
leeg zijn!!? — Twee heeren treden het drietal achterop en voorbij.
„Je zult verrukt van haar stem wezen," zegt de een tot den
ander: „Ik heb ze te Weenen gehoord, m a a r . . . . 't is sublime!"
„Fraulein M. nietwaar?" zegt de tweede.
„Ongeloofelijk!" herneemt de eerste: „Stem, leiding, routine; vox
•d'ange!"
— Zóó! klinkt het pijnlijk in Samuëls borst: en Emma Stoppel
wordt niet genoemd; ze gaan haar voorbij; ze zien het wonderkind
niet. Zijn kind, zijn schepping!
Kleine Emma ziet niets en hoort niets. Bartje-nicht volgt, of
schoon schuchter, haar oom en Emma, en — terwijl wij even den
blik terug naar de voordeur werpen, om ons te overtuigen dat
daar toch weder één heer naar binnen komt, is het drietal ons
•ontsnapt; er valt een deur toe; welke? dat weten wij niet.
Ginds moeten wij wezen, 't Is de groote concertzaal.
Welk een naargeestig gezicht! Hoe donker!'Ledige — altemaal
ledige zitplaatsen! Doch neen, ginds een heer met twee dames. —
De heer verwijdert zich weder.
Achter op 't orkest bewegen zich ook personen. Muzieklessenaars
worden gereed gezet; een sluik blond persoon draagt een stapel
muziek op den arm, en legt voor iedere zitplaats op 't orkest een
muziekblad neder.
De concierge aan de deur geeft aan den heer, die ons zooeven

is gevolgd, de verzekering dat hij des verkiezende kan gaan liggen;
"t zal met vol worden, 't Is te vroeg in 't seizoen; daarbij het
eerste debuut van madame R. in de Italiaansche Opera, — maar —
't is nog vroeg!
Ja, meer dan een uur moet er nog verloopen eer de Ouverture
een aanvang zal nemen.
Wij verlaten de zaal en drentelen de koffiekamer in en gebrui
ken er thee, en wachten, en zien — de beweging toch toenemen,
en hooren — toch rijtuigen rollen, en bespeuren — dat het uur
weldra verstreken zal zijn.
Zie! — uw verrassing is groot: De zaal, straks zoo somber en
hol, is heerlijk verlicht; een aanzienlijke en voor 't grootste deel
wel smaakvol uitgedoste vrouwenschaar, heeft de zitplaatsen inge
nomen; maar weinige dier plaatsen bleven ledig; de heeren hebben
zich langs de zijden geschaard of bewegen zich in de middelgang.
Nog altijd treden er gezelschappen naar binnen. Met zacht geweld
dringen wij door een massa zwartgerokte heeren heen, en spoeden
ons naar voren, 't Gelukt ons een plaats nabij het orkest te be
machtigen :
„Een uitstekend publiek!" — „Bijzonder mijnheer!" — „Ja mijn
heer, bijzonder!"
Wacht maar, die verwarde tonen van onderscheidene instrumen
ten op 't orkest, zijn dissonanten, die zich gaan oplossen in een
zoete harmonie; doch — uw oog wordt onweerstaanbaar naar die
eerste rij der dameszitplaatsen heen getrokken. Ja, daar zit zij;
daar zit de kleine Emma. Een kolossale, prachtige dame is aan
gene zijde op den hoek naast haar gezeten; die dame heeft een
krans van roode rozen in de haren, en lacht gedurig tegen een
paar mooie heeren; maar de kleine Emma lacht niet; en — die
eenvoudige juffrouw aan Emma's andere zijde, lacht ook niet; zij
staart met oogen vol ontzetting op die trappen, die orkest-trappen!
Moet Emma daarop!! Zóó boven de menschen uitsteken!!
Zij •— Bartje Meibloem — liever zat ze tien jaren op water en
brood. Groote goedheid, voor geen geld van de wereld!
Het concert heeft een aanvang genomen. De Ouverture van
Meyerbeers H u g e n o t e n wordt met veel juistheid en aplomb
ten uitvoer gebracht. Maar toch, een eerst muziekkenner, daar ginder
gezeten, wendt zich onrustig naar deze en dan weder naar gene
zijde; nu eens slaat hij de armen kruiselings over de borst; dan
weder glijden zijn handen met haast over de knieën heen en weer;
zoo aanstonds waren zijne voeten geheel onder de zitbank verscholen,
nu echter liggen ze zoover mogelijk voor hem uitgestrekt.
„Zie wat 'en malle man!" fluistert een mager nufje: „Gruns wat
zotte gezichten!"
„Hij telegrapheert onophoudelijk met oogen en handen," klinkt,
met verknepen gelach, het bescheid van een dikkertje.
„Ik geloof dat hij knipoogjes aan Fraulein M. zit te geven,"
goechelt de eerste.
„Neen, die maakt met haar blooten hals veroveringen aan den
VIII.
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anderen kant. Zie luitenant Sleutelbos maar — geen oog van haar af."
,'t Is indecent," oordeelt het magere nufje.
„Och! als je een mooien hals h e b t ! " oordeelt het dikkertje.
„Maar zie, die man is bepaald gek!" lacht de eerste: „Daar geeft
hij een zoenhand aan het burgerlutje, dat, al heel mal, op de eerste
rij is verzeild geraakt."
„Weet je w i e dat is," herneemt de ander: „dat is de moeder van
het kind, dat tusschen haar en Fraulein M. zit. Och — wacht —"
zij ziet op het Programma: „N'. 3. Emma Stoppel op de viool."
„Ja ijselijk mal — op de viool!" zegt het magere nufje.
„Gut, wel aardig!" oordeelt het dikkertje, en voegt er zeer haastig
bij: „O, ik bid je, zie den man nu . . . . "
De man, die het voorwerp der beschouwingen van de beide meisjes
uitmaakt, en die in meerdere of mindere mate ook de opmerkzaamheid van de hem nabijgezeten personen tot zich trekt, de man heeft
zich in deze oogenblikken zijdelings geheel voorovergebogen, en het
is blijkbaar zijn streven om den blik van het meisje te ontmoeten,
dat straks op de viool zal spelen. Maar, Emma Stoppel ziet vóór
zich — onafgebroken naar den grond.
Een zacht maar toch goed hoorbaar „Kh'm!" treft Bartjes rechteroor, en ijlings omziende, ontmoet zij de wijd geopende oogen van
oom Samuël. de oogen die vragen, dringend vragen: Emma toch
wèlV Hoe kijkt ze zoo strak?
Kleine Emma wordt terstond door Bartje-nicht iets in 't oor gefluisterd. Emma ziet op; wendt haar bleeke gezichtje naar den vragenden vader: knipt vriendelijk en geruststellend met haar oogen,
en terwijl zij haar blik terstond weer op den vloer doet rusten, zucht
Samuël, ofschoon meer bevredigd, in stilte: „Komt er geen eind
aan dat stuk!"
Ja, hoor dan, daar klinken reeds de slot-akkoorden der Finale, en
het dikke juffertje accompagneert ze, a voce sola, ofschoon tamelijk
gedempt: „Ploem, P l o e m ! Ploem!"
Het publiek geeft zich even de moeite om al dat gestrijk en geblaas en geturk, met eenig gestommel en geschuif te beantwoorden;
de kenners klappen even in de handen om uit te drukken: „Jelui
hebt 'm nog niet verleerd!"
Men gaat over tot het lichten van Fraulein M's. doopceel. Niet
geheel in haar voordeel.
Er worden changementen op 't orkest gemaakt, en zie: een knappe
mijnheer trekt aan den strik van zijn das, en frommelt aan de
knoopjes van zijn wit glacé handschoenen, en wisselt een blik met
den heer Orkest-meester, en — daar verwerkt hij zijn eenigszins
verlegen gelaatsplooi tot een vriendelijk-stuipachtig lachje, nadert
er de zware Fraulein mede, en zegt, of hij die Ehre zal haaabe:
„Ha, gewiss!"
Er volgen eenige „gewaadsverplooiingen."
Wip, wip wip wip, daar wippen die beiden de orkesttrappen op.
De heer met de glacé handschoenen maakt een kleine buiging voor
de Fraulein, en de Fraulein maakt een dito dienaresse voor ZEdl.

en onmiddellijk daarop een zeer breedvoerige für das geërhte Publikum.
Het Publikum beantwoordt van zijne zijde met eenig handgeklap.
Daar staat de zwaarwichtige Oper-Sangerinn. Zij neemt een ge
weldige dosis lucht in; wacht totdat de introductie van 't vol orkest
is geëindigd, of liever totdat het orkeststokje haar toewuift, en —
uit den wijdgeopenden mond klinkt een: O! zoo rond als haar vorm.
„Zoo hoog als de Westertoren" — zegt het dikkertje, — en volgens
het magere nufje: „Zoo gerekt als de winter." In één woord een
prachtige O! waarop een: „Die Liebe," met een beschrijving ervan,
gaat volgen, alles in E groote terts, en voortkomende uit magnifieke
longen — volgens sommigen: een weinig versleten — maar niet
temin zóó krachtig, dat zelfs de cornet-a-pistons werk heeft om baas
te blijven.
„Gruns Nelly, wat ziet die man bleek!" fluistert het magere meisje.
„Praulein M. zal hem betooverd hebben," verzekert de andere.
Een levendig applaudissement maakt het weerwoord van Nelly's
vriendin onverstaanbaar; er zijn er zelfs die het Bravo! aanheffen;
één is er evenwel die zijn neus snuit, hard, onwellevend hard! Die
één is de man die zoo bleek ziet. die driemaal in ééne seconde van
houding verandert, en juist op dit oogenblik is opgestaan, dewijl
een heer die van 't orkest is gekomen, zachtkens eenige woorden
tot hem richt.
Indien wij ons niet bedriegen, dan lezen wij op het gelaat van
den man, dat hij eensklaps al die „ellendige zwakheid" wil beheerschen.
Samuël Stoppel treedt met den heer naar voren. — Voor de kleine
zevenjarige blijven ze staan. Samuël buigt zich voorover en zegt
met vaste stem: ,'t Was mooi nietwaar liefje? Nu is 't onze beurt.
Je bent heel wel, is 't niet? 't Is niemendal, hoor je; volstrekt niet
bang wezen; je moet maar denken dat we samen naar de tuinka
mer gaan."
„Hemel! moet zij nu!?" klinkt het bevend van Bartjes lippen.
Een toornige blik is Samuëls antwoord.
„WacKt liefje," herneemt hij kalm, ofschoon zijn stem toch wat
trilt: „doe de handschoentjes vast uit. Je bent mijn lieve kind, hoor; —
denk aan de dubbele noten; o, je doet ze zoo goed. 't Is tijd; —
die mijnheer zal je bij me brengen, i k moet vooruit om nog even
je viool te stemmen. Dag, dag!" en terwijl hij haar zoent op het
voorhoofd: „Alles wel nietwaar l i e v e . . . ? "
't Bleeke kind zegt: „Ja beste paatje." — Zij heeft een heelen
tijd niet geweten waar ze was.
In de zaal heerscht eenige gisting. Sommige dames wippen even
van hare zitplaatsen.
„Nu die kleine," fluistert het hier; „Emma Stoppel!" daar; „Och
Heere!" iets verder. „We krijgen kinderwerk; daarbij een meisje
viool!" zegt een oude muziekrot. „Ik weet niet hoe de directie zoo
dwaas komt om het publiek op een geheel onbekend dilettantje te
onthalen," bromt zijn buurman. „Daar is ze, daar is ze!" suist het
zacht, hier en ginder.

Ja, zie maar: aan de hand van den heer met de witte glacé's, heeft
de kleine Emma Stoppel het orkest beklommen. Daar staat ze:
bleek, doodsbleek; maar lief; verlegen, maar lief! — De muzieklessenaar is te hoog; hij wordt lager geschroefd.
„Die man is haar vader!" verzekert Nelly: „Ziè, hij stemt haar
viool. Och, wat aardig viooltje!"_
Een paar heeren reiken kleine Emma de hand. Zij verwijderen
zich. Zie — daar geeft de bleeke man aan het bleeke kind haar
kleine instrument; hij drnkt haar een zoen op het handje. —„Hoor,
dat handje mag niet beven!" en terwijl hij zich, met een kleine
buiging voor het publiek, naar de piano wendt, klinkt er ook nü
handgeklap in de zaal en Emma wordt zoo ijselijk verlegen en ziet
naar haar vader.
Er is iets gebiedends in den knik, dien Samuël der kleine toewerpt. Het handgeklap zwijgt. — Krachtige piano-akkoorden worden
er vernomen; aïïengskens klinken zij zachter.... zachter... e n . . .
een klagend Andante, door die kleine aan haar viooltje ontlokt,
beeft er door de zaal.
„Vaster! vaster!!" zucht de vader.
De pijnlijke zucht ontgaat het gehoor der obligaat-geefster niet.
Emma vaster! weerklinkt het in hare borst, en hoor — hoor dan —
wat hemelsche tonen! — Zie, die kleine vingers zweven over de
snaren. Die strijkstok wordt met een tact bewogen den Maestro
waardig. Zie — neen hoor! hoor!! Oude muziekrot, hoor! „Hemel!
is dat kinderspel!"
„Ferm! ferm! Een — twee — drie — vier; dubbele noten! vast!"
fluistert Samuël, slechts voor zijn Emma verstaanbaar. „Een — twee
— drie — v i e r . . . . "
Zacht handgeklap, dat eensklaps weer verstomt, toovert dien bleeken man een blos op de kaken. „Engel!" zucht hij. „Een —twee —
drie — vier." — En de dubbele tonen vloeien: „Heerlijk ! hemelsch!"
— Neen zjj beeft niet; de tonen klimmen, de tonen dalen. — „Zoo'n
kind!! Maar hoor, hoor dan; die flageoletten; 't is getooverd!" —
Opnieuw verheft zich eenig handgeklap, dat echter even spoedig
gestaakt wordt.
Stil — stil! hoor,_ 't is_ de Finale die ruischt.
Diepe, d i e p e stilte in de zaal; alleen die tonen; niets dan die
tonen.
Maar — 't is geëindigd. Die bleeke kleine laat het speeltuig langs
haar kleedje naar beneden glijden; de vader rijst ijlings van zijn
zitplaats op; snelt naar zijn dochtertje, en — een oorverdoovend
applaudissement barst eensklaps los.
„Bravo! Bravo!!" klinkt het nabjj en van verre. Dat handgeklap
neemt geen einde. „Bravo! Bravooooo!" juicht het opnieuw, en
zie — de vader drukt zijn kind met vervoering in de armen:
„Liefje, dank! overheerlijk!" vleit hij haar toe: „Niet zoo kinderachtig, foei! weg met die tranen; — knik maar even met je hoofdje."
Hemel, welk een enthusiasme! de wanden dreunen van het aanhoudend geweld. Samuël met zijn dochtertje aan de hand, buigt, en

buigt weder. — , 0 , eeuwige zaligheid der Kunst!" — En weder
buigt hij.
„Och, die kleine." — „Lieve eenvoud!" — „Zie, wat schreit ze." —
„Zooveel lof heeft ze niet verwacht." Die stemmen vermengen zich
met het aanhoudend gejuich, dat somwijlen vernauwt, doch telkens
weer opvlamt. „Bis! Bis!!" klinken er kreten, en — „Bis! Bis!!"
weergalmt het met snelheid. — Maar neen, ze kan niet; zie ze beeft;
zie ze snikt. — Water! — Hier! — Maar haar tandjes klapperen.—
Samuël buigt alweder voor het opgetogen, deelnemend publiek. —
Loopen kan ze niet; half dragend voert de vader zijn Engel naar
haar zitplaats terug; doch — geen vijf seconden later, zie — daar
voert hu de kleine ter zijdeure uit; een burger-juffertje volgt hem;
eenige heeren volgen met haar. En — met donderend geweld her
haalt zich nog weder het gejuich in de zaal, en klinkt het gedurig:
„Emma Stoppel!! Emma!! D e v a d e r ! ! "
Zie, de zijdeur gaat weer open; en, nogmaals vertoont zich de
bleeke man, met zijn doodsbleek dochtertje in de armen, aan het
opgetogen publiek.
„Dank, dank!" stamelt de man; tranen vloeien er langs zijn kaken.
„Bravo! Bravooooo!" En — het gejuich neemt een einde.
Gelukkige Vader! — A r m e Samuël!

IX.
Arme Samuël!
Wie is het die hem dat woord gedurig in de ooren fluistert?
— Gij liegt het, onzichtbare, die daar telkens dat zelfde herhaalt.
Grimmig nachtspook, verwijder u! Samuël i s gelukkig! Hij is over
stelpt van geluk! Daar liggen ze immers, die fraaie bloemen op den
stoel voor Emma's legerstede. Nog eer het concert kon geëindigd
wezen, heeft men die aan zijn woning bezorgd, én — zie dan dat
bijschrift:
„Leve de kleine virtuose Emma Stoppel! Leve haar v a d e r ! "
Zeer laat in den avond is der dienstbode nog bovendien een doos
overhandigd, waarin zich, behalve een kransje van zeer fraaie of
schoon gemaakte witte rozeknopjes, nog een kistje met fijne Eaude-Cologne, benevens een flacon met prachtige stop bevond.
Samuël Stoppel heeft het kransje op het hoofdje der kleine gelegd,
op het engelenkopje der virtuose, die — nu slaapt.
Ja, zij slaapt weder op haar leger in de alkoof. Heeft de vader
geen waarheid gesproken, toen hij — nu juist een etmaal geleden —
profeteerde: Wanneer gij hier weer zult liggen, kleine engel, d a n . . . .
ha! dan liggen de lauwers er naast. Ja, en de lauwers voor uw
vader meteen.
Het is onmogelijk om de reeks van Samuëls gedachten te volgen.

De meest verschillende denkbeelden verdringen elkander, of worden,
ternauwernood geboren, al aanstonds versmoord. Toch luisteren wij
een oogenblik naar die stem zijner ziel, en gedenken er bij: welk
een dag het geweest is.
— Lauweren! Stoppels naam vereeuwigd in de gedenkrollen der
heilige kunst! Vereeuwigd! — Kind, kind! door u! — De vrouw
die ik huwde, alleen om mij kinderen te schenken en onafhankelijk
van de wereld te maken, ook h a a r komt een lauwer toe. Wij zullen
die leggen op haar graf. — Da soil immer studirt werden! — Welk
een geestdrift in de zaal; welk een gloed in die anders zoo koude
Hollandsche harten! — En zij beefde niet!
— O, w a n n e e r zij gebeefd had! Hemelsch kind! Nog pas
zeven jaren! Dank het uw vader; hij schonk u dat talent! Gij hebt
hem tot koning verheven! Gij h e m tot koning:hij u
tot vorstin!
Wij beiden zijn één. Waar men Emma zal noemen, noemt men haar
vader! Die flauwte was een gevolg der ontvangene eer. Een zenuw
toeval? Neen! Immers zij s l a a p t . . . ? Ja, hoor, haar ademhaling
i s . . . . misschien wat snel. — Luister; is zij sneller dan de mijne?
Neen, er is toch zoo héél veel verschil niet. — Lief kopje met dat
kransje! Moeder! als gij zóó uw kleindochter zaagt, moeder, wat
zoudt gij trotsch op haar wezen, ook trotsch op uw zoon! hij be
waarde uw talent en schonk het aan uw kleindochter
„Ik dank u, moeder, voor die gave. — U? Maar G o d . . . . ?
„Ja God! — Ik heb van Hem geleerd toen ik een kind was.
Men leerde mij dat Hij de Liefde is. Ik achtte dat logentaal, grove
logentaal! De scheppende kracht was tirannie. Maar nu, zou Hij
werkelijk liefde wezen? — Die bloemen; die zegepraal der heilige
k u n s t ! . . . . Moeder! — ik spreek tot u
Hoe, leeft ge dan? Ja —
wóar? Zou alles waar zijn? — Mijn hoofd, wat gloeit het. Bravo!
Bis! — Moeder! God! — God, ik dank TJ!
1

Gij behoeft niet zoo voorzichtig binnen te treden, gij, liefderijke
en altijd waakzame verzorgster der kleine Emma; Samuël zal niet
zoo spoedig ontwaken. Een diepe slaap heeft hem in zijn armstoel
overweldigd. Nooit heeft hij toegestaan dat Emma uw slaapvertrek
zou deelen; dat heeft u menigen nacht van onrust gekost, maar dezen,
nacht hebt gij wel 't meest er onder geleden. Bartje-nicht, Samuël
heeft u ook dezen avond van het leger der kleine verjaagd, immers
dewijl zij sliep; rustig sliep.
Daar staat de goede en trouwe maagd bij het leger van haar
pleegkind. Zooveel ze kan, zal ze haar moeders gelofte vervullen;
zij zal waken.
Oom Samuël heeft niet willen gelooven dat het zenuwtoeval der
kleine Emma, waarvan zich aireede op den terugrit de verschijn
selen geopenbaard hebben, iets meer dan het natuurlijk gevolg
der warmte in die zaal, of der opgetogenheid van het publiek ge
weest is.
„Zij heeft immers al meer zulk een flauwte gehad," heeft Samuël
gezegd: „Ik heb er mij dikwijls over bekommerd; maar, alles is nu

anders zoo heerlijk afgeloopen. Morgen is zij weer beter, en dan —
dan mag mijn liefje wat rust hebben. — Wat rust. ja, één flinke
les en twee uren studie per dag, dat zal voldoende zijn; tegen
't voorjaar naar Parijs, naar 't Conservatoire, o f . . . . neen, 's vaders
leiding blijkt voldoende te wezen: Groot door het genie! Leve de
kleine virtuose! L e v e h a a r v a d e r ! "
Met onrustigen blik beschouwt Bartje haar pleegkind.
Emma ligt stil, doch haar ademhaling is ontzettend gejaagd. Het
meisje betast de wang der kleine. — Hemel, wat gloed! Die handjes —
als vuur!
Maar de vader heeft van geen dokter willen hooren; een dokter
op zulk een avond!
Samuël slaapt. Van verre klinkt de ratel van den nachtwacht; die
nachtwacht moet Bartje helpen: hij zal den geneesheer ontbieden.
Met de bede op de lippen, dat God haar pleegkind zal behoeden;
dat de vreeze voor haar toestand overdreven mag zijn; met de bede:
„Vader, Geest der liefde, ontferm u over de kleine; ontferm — o
ontferm u over den eerzuchtigen man!" met tranen — lang ver
kropte tranen in haar lieve oogen, spoedt het meisje zich naar be
neden, en j a . . . . de nachtwacht zal aan haar wenschen voldoen.
Bartje-nicht heeft naast Emma's leger het overige van den nacht
wakende doorgebracht. Zij heeft geluisterd, geluisterd naar de ge
jaagde ademhaling der kleine; naar de onsamenhangende woorden,
die somwijlen aan Emma's brandende lipjes zijn ontvloden, en haar
hevig deden ontstellen. Bartje heeft geluisterd, geluisterd naar de
diepe, óók somwijlen onrustige ademhaling van dien vader in zijn
leuningstoel; zij heeft geluisterd, of ze niets hoorde op de straat,
of zij geen huisschel v e r n a m . . . ? Neen, dat laatste n i e t . De komst
van den geneesheer is vruchteloos door het meisje verbeid geworden;
en toch, zij had dien nachtwacht een drinkgeld gegeven. Maar, niet
slechts hééft Bartje gewaakt en geluisterd, ze heeft ook haar lieve
nichtje het hoofdje verfrischt; haar lippen bevochtigd; van het ont
vangen reukwerk op het dekkleed gesprenkeld; ijlings heeft zij
pappen van zuurdeeg bereid en die aan de voetjes der kleine gelegd.
De eerste morgenschemering breekt aan. Samuël slaapt nog. Emma
ijlt akelig; och zoo akelig! De dokter komt niet, e n . . . .
„Oom Samuël! Oom Samuël!!" roept Bartje zachtjes: „Wordt eens
•wakker; oom Samuël! de kleine E m m a . . . . "
E m m a . . . . ! ? De vader ontwaakt, — wij gelooven uit een vreemden
maar toch zoo zaligen droom. — Hij wrijft zich de oogen; springt
overeinde: „Emma!" zegt hij haastig. „Wie is er; wat wil je?"
Ja Samuël, uw kind is wel ziek! Zie maar, een hevige koorts
heeft haar aangegrepen. Gij spreekt, maar zij verstaat u niet; zij
geeft geen antwoord. Ei hoor! thans roept zij zachtkens: „Paatje!
lieve paatje!" — En hij: „Mijn kind! mijn Engel! hier ben ik."
Doch Emma antwoordt niet weder; wat Samuël ook poogt, zij
herhaalt dat lieve, dat vleiende „paatje" niet meer.
„Lieve Jezus!" lispelt de kleine op zoeten toon: „O lieve Jezus,
wil mij bij maatje brengen; de menschen roepen zoo hard. — Mijn

kleine roosje is ook in den hemel;" en iets luider: „Ja, als ik niet
beef zal ik spelen; één — twee — drie — vier."
„Oom Samuël, ik bid u wees rustig," spreekt Bartje: „Vermoei
haar niet, 't zal beter worden wanneer de koorts voorbij is. Ga nu
zitten; of neen, ga zelf en haal een dokter; ik zond al een boodschap,
maar er is nog niemand gekomen."
„Ja, zij zal beter worden!" roept de vader: „Zie maar, de morgen
is helder en de lucht onbewolkt: de zachte lichtstraal, die door
de openstaande alkoofdeur naar binnen valt, beschijnt juist haar
hoofdje; zie — ja, zij z a l beter worden. Zij m o e t schitteren als eene
zon; ik heb het gedroomd. Waak Bartje, waak! i k haal den dokter."
— Goddank! Goddank! juicht het in Bartjes boezem: Gevaar is
er niet! De geneesheer heeft dat verzekerd: Goddank, die lieve zal
behouden worden! Geen vrees! Samuël heeft recht gehad toen hij
haar herstelling voorspelde! Doch, terwijl die trouwe verpleegster
der kleine zoo juicht, rijst meteen haar bee ten Hoogen: Och, of
dit krankbed hem leerde, zijn kind meer te sparen en zijn eerzucht
te beteugelen!
En de dag spoedt voorbij, en de zon daalt glansvol ter kimme.
Er is een dringende bede gekomen dat Emma Stoppel zich met
haar vader nogmaals in 't publiek zal doen hooren; er kwamen ook
bezoekers en — nóg meer bloemen, l e v e n d e bloemen!
De nacht gaat voorbij, 't Wordt weer morgen, een schoone morgen.
„Vooral niet erger," zegt de geneesheer.
De zonne daalt; de zonne rijst, — nog eens, — alweder, — ten
derden — ten zesden — ten negenden male. — Ja, het leven zal in
dien kamp de zege behalen.
Samuël heeft de bloemen, nu reeds negen dagen oud, nog heerlijk
frisch gehouden; de steeltjes afgeknipt, en gedurig versch water
gegeven. De bouquet is nog mooi; zij m a g niet verflensen.
De arts heeft verzekerd dat de crisis voorbij, en alles zeer wel is.
„Ik beloof het je Bartje, ik zal mee ter kerke gaan en God dan
ken voor Emma's herstel," fluistert de vader, en voegt er bij: „Den
vierden Vrijdag van Januari dan speelt mijn liefje nog eens voor
een onbegrensd groot publiek; al spoedig daarna gaan we naar
Parijs; enjij Bartje, jij gaat met ons mee."
Kleine Emma is wel dof en mat, maar zij houdt toch haar oogjes
gevestigd op het muziekblad dat de vader haar voorhoudt. „Dit —
maar eerst heel weer beter," spreekt hij zachtjes: „den vierden
Vrijdag in Januari."
't Meisje fluistert: „Goed lieve paatje;" en sluit haar oogjes.
De avond daalt nogmaals, 't Blijft heerlijk November-weder.
De nacht is stil. 't Is ook stil binnen het ledikantje in de alkoof.
Heel stil.
Bartje ligt voor Emma's bedje geknield.
Hemel! wat beeft die trouwe verzorgster. Hoor zij snikt
luide.
luider! Zij wil opstaan, — zij kan niet:
„Samuël, Samuël!!" krijt ze dof en, — daar nadert de vader.

O! vraag ons niet meer; eisch geen hartverscheurend tooneel; de
pen trilt in onze hand. Emma is dood. Dood!! Het speeltuig ligt
verbrijzeld. De engel is verlost.
Ontzinde vader!
Arme, a r m e Samuël!!!

X.
Eilieve, rust hier een wijle; plaats u op deze, door de natuur ge
vormde heidebank, en zie, en geniet.
O, 't is hier heerlijk!
Terwijl het avondkoeltje met zoete lentegeuren den dampkring
doorademt en het teeder groene loover van beuk en berken zachtkens
doet trillen, tuurt het oog naar alle zijden en — ja, 't i s hier heerlijk!
Breede, nü nog zeegroene korenvelden, door het rosse akkermaals
hout ter linkerzijde bezoomd, spreiden zich uit voor onzen voet;
boven dat hakhout verheft zich — ofschoon op grooten afstand —
een schilderachtige toren; wij hebben hem meer gezien; 't is de
groote kerktoren van het stedeke A.
Meer ter rechterzijde — ziet gij 't wel — daar ligt een boeren
hoeve; 't is De B r e e - k a m p . — Haar ruitjes weerkaatsen het licht
der ondergaande zon, en, terwijl zij zich met haar hooibergen en
lage appelboomen tegen de donkere beukenlaan afteekent, — welke
laatste den landweg overschaduwt, en verder en verder naar den
ons bekenden H a r t e n s p r o n g voert — ziet gij uit de breede
schouw der hoeve een aardig rookzuiltje naar boven stijgen, en
hoort gij de eibers op het daknest elkander den avondgroet brengen.
Dat kleppen is wel aardig'
Wij hooren nog meer:
In het breede woud, dat achter ons ligt, en waarvan de uiterste
takken zich boven onze hoofden ten bladerdak welven, daar hoort
ge van verre: k o e - k o e k , — en — dieper in 't woud wordt die
stemme herhaald en luidt het, doch zachter als voren; koe-koek!
Of er ruw weder zal komen?
Geen zorg! Immers deze avond is schoon. Welnu, geniet dan!
Er zijn er meer die genieten, want weet ge, 't is rustdag. Hoor
slechts dat zachte klokgebrom; het noodigt de vromen om op te
gaan naar het huis des Heeren, om er te bidden en te danken en
te prijzen Gods heiligen naam.
Voor ditmaal verkiezen wij het oneindige Godshuis boven het steenen heiligdom, 't Is in het laatste — vooral in het schoone jaar
getijde — des avonds zoo kil; we kunnen hier op de heidebank
ook bidden, ook danken. In 't heiligdom der natuur spreekt Gods
stemme wel luid; ja somtijds verrassend!
Uit de richting van gindsche hoeve naderen twee personen; wij

zien ze slechts ten halve, want, ze volgen den zandweg die, voor
ons onzichtbaar, door de graanvelden slingert. Wij verhalen u aanstonds wie het zijn.
De man ter rechterzijde heeft nog slechts acht dagen geleden de
beide pronkkamers der hoeve betrokken, welke hem door den
eigenaar tegen een vrij aanzienlijk maandgeld zijn afgestaan.
„Hij is zoo'n beetje dweepzuchtig," heeft de vrouw gezegd, die de
kamers voor den man heeft gezien en besproken: „hij heeft z'n vrouw
en zijn kinders verloren. Eigenlijk — één heeft hij er nog, maar dat
is doofstom en bij ons in den kost. Zijn naam is Samuël Stoppel, en
hij komt van Amsterdam; vroeger had hij kamers bij ons.
Wat de juffrouw betreft die meekomt." heeft de vrouw verzekerd: „dat is mijn eigen dochter, mijn oudste, en die zal hem helpen
verhuizen. Wat die betreft, zij zal zich voor den korten tijd dat zé
meekomt, wel met een achterafje behelpen; want weet je, zij kan
niet langer bij hem blijven; 't is al wèl genoeg; en zie je, 't geeft
geen verhouding; vroeger toen zijn dochtertje nog leefde, toen was 't
wat anders, heel wat anders, toen was 't gelofte!"
De woorden door die vrouw gesproken worden beter door ons verstaan, dan ze door den boer, die de kamers verhuurde, begrepen werden,
't Kwam er ook minder op aan, hij verhuurde zijn kamers met 1° Mei.
Nu zien wij 't ook dat zij die naast Samuël Stoppel naar herwaarts komt, Bartje Meibloem is.
Bartje heeft oom Samuël op streek geholpen, en ze deed het met
liefde. Ja, ofschoon ze ook blijde is dat zij binnen een paar dagen
naar de ouderlijke woning zal wederkeeren, dewijl niets dan somberheid haar in 't bijzijn van dien man blijft omringen, zoo spreekt
«r nu toch luide een stem in haar boezem: Och arme, wat zal hij
verlaten, wat zal hij nog dieper ellendig zijn.
En Bartje wil moeder smeeken dat ze nog, al is 't maar ééne
week langer, bij oom Samuël mag blijven; hij is zoo goed jegens
haar; wellicht zal ze hem te midden der schoone natuur't hoofd nog
leeren opheffen. Ach, Samuël is zoo diep ongelukkig!
Ze naderen langzaam; verdwijnen achter 't akkermaalshout; komen
straks aan deze zijde weder te voorschijn, en, nadat ze ons voorbij
zijn getreden, volgen wij hen.
Wat is Samuël Stoppel grijs geworden, en wat gaat hij gebogen.
„Dezen weg oom Samuël," zegt Bartje, en zij wijst op een pad ter
rechterzijde.
„Neen, liever hierheen!" is Stoppels antwoord, en hij wijst links.
„U zoudt mij veel genoegen doen indien we het Liezepad namen ?"
verzoekt het meisje.
„We zullen daar menschen ontmoeten," spreekt Samuël; doch
iets later haar aanziende: „ W i l jij het, komaan dan!"
Samuël slaat met Bartje het pad in 't welk naar den landweg voert.
,'t Is een mooie avond, oom Samuël!"
„Koud, somber," is het antwoord.
„Zie, ginds tusschen die boomstammen door, hoe heerlijk de dalende zon de heide verlicht."

„Ik zie niets, — niets dan bedrog en logen; en — dood," Spreekt
Samuël dof.
„Maar God is toch zoo goed; u gelooft het niet omdat Hij u
veel heeft ontnomen, o m d a t . . . . "
Samuël staat stil, en zegt eenigszins gebiedend, ofschoon zacht én
op droeven toon:
„Mij ontnomen! zwijg er van; alles, alles! zelfs mijn kind! zelfs
het geloof aan de kunst mijner moeder!" Hij drukt de hand op zijn
borst: „O dat ik schreien kon, ik ellendige!"
„Ja oom Samuël, ik wilde dat ge schreien kondt," zucht het
meisje: „misschien zoudt ge leeren berusten meteen!"
Samuël geeft geen antwoord. Bartje spreekt nog gedurig, dewijl ze
dien man zoo gaarne zou leeren op den Eeuwige te vertrouwen.
Vernietiging! dat woord weerklinkt slechts in zijne borst. Verg
hem niet dat hij rekenschap geve van den oorsprong zijner ellende.
Moeten wij het voor den ongelukkige doen; luister slechts even.
De herinnering aan een lied vol zoetheid uit den mond eener vroeg
ontslapene moeder, heeft het knaapje de macht der tonen als in een
auréole voor de oogen getooverd. Het verlangen naar die heilige kunst
is tot vurige liefde ontgloeid. Maar — liefde w a s het, en —• h a r t s 
t o c h t is het geworden; helaas!
En ook Bartje gaat nu zwijgend voort. Zij gevoelt meer dan ze
in woorden zou kunnen brengen, en ze weet meer dan ze aan Sa
muël heeft durven openbaren. Ja, Bartje heeft met voordacht dezen
weg gekozen. Ginds in dat laantje, in de onmiddellijke nabijheid der
beide H a r t e n s p r o n g e n — waar ook nu weder een groot deel
der A.sche bevolking is vereenigd — in dat laantje toeven drie
personen op de komst van Samuël met zijn geleidster.
Daar — daar moet de vader een kind hervinden! Wie weet of
het wederzien van den lieven maar ongelukkigen knaap, wiens be
staan den eerzuchtigen vader een ergernis geweest is, thans niet
ten goede op zijn gemoed zal werken?
Ja, al heeft de vader ook volstandig geweigerd om zijn zoontje
weder te zien: Govert Meibloem heeft geoordeeld, dat het plicht
is om Samuël — nu hij zich metterwoon in deze streken heeft
evestigd —den jongen te vertoonen. „Onbekend maakt onbemind,"
eeft hij gezegd, en moeder Truitje heeft er bijgevoegd: ,'t Zou
den hemel geklaagd zijn indien hij met den lieven Felix niet tevre
den werd: maar, d i t zeg ik: graag of niet; en, — als hij niet
fel op zijn ongelukkigen jongen is: rechtsomkeert, weet je; kleine
Emma heeft ie dood-gemuziekt; één onvertogen woord tot den deze —
marsch! en hij houdt hem niet."
„Wij zullen teruggaan; ik zie menschen!" zegt Samuël, terwijl hij
stilhoudt.
,'t Is vader met moeder, oom Samuël," spreekt Bartje: „zij zul
len met den Zondag hierheen zijn gewandeld en willen misschien
„Ik ga naar D e B r e e - k a m p terug," is Samuëls besluit, en hij
fkeert zich om, en wil zich verwijderen.
„En zou ik niet even mijn goede ouders mogen spreken," zegt
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Bartje: „en hun vragen meteen, of ik nog eenige dagen bij u mag
blijven? Wacht hier een oogenblik oom Samuël, ik ben zoo aan
stonds terug!"
Daar snelt ze haar ouders te gemoet. Samuël is op de plaats —
met den rug naar „die menschen" gekeerd — blijven staan, en
plukt in verstrooiing de teedere blaadjes af, die nog kort geleden
aan hun bolsters ontsnapten.
Hij staat daar, en terwijl hij, hoe langer zoo meer in zwaarmoedig
gepeins verzonken, het struikgewas van zijn sieraad berooft, bemerkt
hij ternauwernood dat Bartje-nicht aan znn zijde is wedergekeerd.
Eenigszins verrast ziet hij naar het meisje om, en ontwaart ter^
zelfder tijd, dat zij een blozend knaapje van omstreeks acht a negen
jaren aan de hand houdt.
Bartjes hart klopt schier hoorbaar; van dit oogenblik verwacht
zij, met Gods zegen, voor den ongelukkigen man een schok ten goede,
„Oom Samuël, de lieve Felix verlangde zijn vader te zien," zegt
zij met een stem, die van haar aandoening getuigt, en, zachtkens
voert zij den schuwen knaap nabij den man, „die zoo somber en
zwart ziet."
Maar ach, het is alsof een nijdig spooksel den vader aan vreese
lijk zieleleed herinnert; met zijn donkere oogen strak op het knaapje
gevestigd, spreekt hij na een oogenblik van pijnlijke stilte:
„ E n i s dit F e l i x . . . . ? " — Samuël schudt met het hoofd: „Jehadt
het niet moeten doen Bartje. Hem te zien
— o Emma!" En
de vader drukt de hand voor de oogen: „Ellende, niets dan ellende!"
Felix — het evenbeeld zijner moeder — dringt zich vaster aan
Bartjes zijde; 't meisje zelve ziet verlegen in 't ronde.
„Och, geef hem uw hand?" smeekt zij ten laatste met vleiende
stem: ,'t is immers uw kind, Samuël, uw arme jongen!"
En nogmaals beschouwt Samuël zijn zoontje, en slaat dan den
blik naar Bartjes aanminnig gezichtje, waarop een diepe teleur
stelling is te lezen.
Zie, hij schijnt als uit een droom te ontwaken; een vriendelijker
plooi teekent zich op zijn gelaat. — Ja, dat is immers zijn kind, zijn
eigen kind! Waarom dat kind ook verstooten!? — En zie, daar steekt
hij den blonden jongen de hand toe, en het klinkt uit zijn mond:
„Je hebt het altijd goed gehad, nietwaar Felix? Ben je bang? Ik
ben je vader. Nu wat zeg je, wil je bjj vader blijven ?"
Schuw en angstig dringt de knaap het meisje nog sterker ter
zijde; en Samuël, o diepe smart! hrj vraagt dien knaap, hij wil
zijn antwoord, en, vergat een wijle waarom hij dat jonkske verstiet.
Het zalige droombeeld: De kunst der moeder moet mij gelukkig
maken! dat droombeeld had hem voor een oogenblik begoocheld;
maar nu — nu weet hij het weer: — dat kind, het hoort niet; dat
kind, het spreekt niet; hij is stom — d o o f en s t o m !
Doch hoor, wat ruischt er door 't gebladert? Vanwaar die tonen;
die harpakkoorden; die klanken, die zalige klanken uit een ver —
ja, ver, doch hemelsch weleer
?

Zie, Samuël wendt het hoofd naar de zijde, van waar de tonen
hem in de ooren trillen; een doodelijk wit heeft er zich over zijn
gelaat verspreid. Hij staat daar roerloos, met den mond ten halve
geopend; hij luistert, luistert en

Aan den G r o o t e n H a r t e n s p r o n g , op ongeveer vijftien schreden
afstands van de plek waar een deel der A.sche beau-monde gezeten
is, staat „blinde Saartje."
De man, die zich aan haar rechterzijde bevindt en dien zij vader
noemt, bespeelt een viool, en maakt met de beide harpspeelsters,
waarvan de een Baartjes moeder, en de ander haar oudere zuster is,
de introductie voor het lied, dat blinde Saartje zoo aanstonds zal zingen.
Zulk een muziekgezelschap hadden we niet aan den H a r t e n 
s p r o n g verwacht.
Maar waarlijk, dat gezelschap — slechts onder dem naam van
„blinde Saartje" bekend — is toch zoomin niet. Het arme kind,
omstreeks achttien jaren oud, heeft een lieve, buigzame en gevoel
volle stem.
Hoor maar — viool en harpen begeleiden het lied, en blinde Saartje
zingt — zingt met gevoel:
Bloempjen der dalen;
Beekje in het woud;
Akkers vol garven;
Zonne van goud;
Knaapje aan den boezem;
Dochterken teer;
't Al is een gave,
Lof zij den Heer!
Alles is gave:
Lachjen bij vree;
Traantjen bij smarte;
Zuchtjen bij wee;
Woedende orkanen;
Dondergeknal:
Gaven der liefde,
Gave is het al!
Alles is gave:
Lauwer en rang;
Kleurengetoover;
Harptoon en zang!
Blinke 't in verven,
Juiche de toon:
Gever der Gaven,
U blijv' de Kroon!
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De Minde heeft haar lievelingslied geëindigd,
Eenig geklop tegen de houten tafeltjes moet haar zeggen, dat
men haar zang met genoegen heeft aangehoord.
Het lied v e r s t a a n en g e v o e l d
?
Dat weten wij niet.
Maar ginder, achter het hout. verscholen, daar staat Samuël nog.
Hij luistert en blijft er luisteren al hoort hij geen tonen, al hoort

hij die stemme niet meer. Bevend en trillend snakt hij naar adem;
met de beide handen bedekt hij zijn gloeiend gelaat, en, uitbarstende
in een droevig geween, snikt hij nauw hoorbaar:
„Moeder! Moeder! dat
dat was uw lied!"

Ziet gij daar bezijden den grauwen muur van 't kleine dorpskerkje
die blauwe zerk?
De vroege najaars-ochtendzon verlicht haar met bleeken en schuinschen straal; de afgevallen popelblaren, door het windje bewogen,
fladderen er over henen, en de zilveren najaarsdraden hechten haar
vast aan het nederige kerkgebouw.
Van gene zijde zijn twee personen den zerksteen genaderd.
't Is een jeugdig echtpaar; voor weinige dagen heeft de huwelijksband hen vereenigd, en nu — alvorens die vrouwe haar dierbaren
echtvri/nd kan volgen, om, verre van deze oorden, 's levens lief en
's levens leed met hem te deelen, nu wil zij nog een oogenblik toeven
bij die zerk.
Ja, een wijle wil zij toeven bij dat graf, bij het graf, waarin het
stoffelijk deel van een arme werd nedergeïegd, die, alles wat hij
van deze aarde . . . neen, van zich zeiven verwachtte, had verloren,
doch, met het lied zijner vrome, hem te vroeg ontvallen moeder,
ook den vrede zijner ziel hervonden heeft.
Daar, onder die zerk, daar rust het stoffelijk overschot van Samuël
Stoppel.
De ongelukkige knaap, aan wien de vader zijn verdere levensjaren
geheel heeft willen wijden; de jongen, die reeds vroegtijdig de meeste
blijken gaf van zijn gevoel voor het schoone; die geen grooter genoegen kende dan in Gods heerlijke schepping, aan 's vaders zijde
rond te dwalen, en, naast hem neergezeten, met bewonderenswaardige
vlugheid het landschap, dat zijn oog bekoorde, in het schetsboek wist
af te beelden; de knaap, die grootmoeders lied gedurig voor zijn
vader op de vingers moest spellen, opdat ook hij, bij het betreden
der kunstbane, vooral die beide laatste regels er van, nimmer vergeten zou, de arme Felix is voor den mogelijken strijd der eerzucht
bewaard gebleven; een wreedaardig roodvonk greep hem aan, en —
twee maanden na zijn sterven, mocht ook de vader uit dit aardsche
leven in het betere overgaan.
De jonge vrouw, die aan haar Everts zijde geen onbekende voor
ons is, pinkt een traan weg, en zegt bewogen: „Ach, hij leed.zoo
veel!" en iets later: „Hij was toch g o e d voor zijn jongen!"
„En ook met ons en met de uwen heeft hij het wèl gemaakt,"
spreekt Bartjes echtvriend.
„Ach, dat hij nog getuige van ons geluk had mogen zijn!" fluistert de jonge vrouw: „Die dood! die onverbiddelijke dood!"
De jonge man sluit den arm zijner dierbare vaster aan-'t hart.
Weder zwijgen die beiden en staren op het grafgesteente.

Een sterker koeltje vaagt de bladeren weg die er dwarlen over
de zerk, en zie — zie het grafschrift dat Samuël Stoppel gewild
heeft dat men zou griffelen op zijn lijkgesteente; zie die laatste re
gels van het dierbare lied daar glinsteren in de stralen van een
doorbrekend zonnelicht:
GEVER DER GAVEN,
U BLLJV' DE KROON!

Nog één blik op die zerk, en — terwijl de jonge echtelieden den
doodenakker gaan verlaten, om in het leven weder te keeren, fluis
tert de vrouw, met haar zachtblauwe oogen ten hemel:
„ N i e t onder den steen, maar daar — daar leeft hij, zoo wij ver
trouwen, in een reinere wereld!" En het windje suist iii de toppen
der bladerlooze popels:
— Zie, zijn geest streeft vooruit langs de bane des lichts, en in
't rond klinkt zijn stem: A l l e l o f zij d e n H e e r !

ACHTER DE SCHERMEN.

Wanneer gij ons, in een verloren oogenblik naar een der achter
buurten van het Hollandsche stadje X wilt vergezellen, dan ziet gij
op den hoek van zekere straat, een uithangbord, door den morgen
herfstwind bewogen, op zijn hengsels heen en weder bungelen. Dat
uithangbord vertoont ons, een bijna geheel verweerden heer met
een kromaatgele monsterster op de borst, en de woorden: G o e d
l o g i e s in h e t P r i n s s e n h o f er onder, geven ons de overtuiging
dat die woning, aan dat uithangbord verbonden, een hotel is.
De voordeur van het genoemde hotel gunt op dit oogenblik den
vrijen toegang. Wanneer wij den dorpel overschrijden, dan bevin
den wij ons al aanstonds in een smalle donkere gang met grauwe
muren en vervelooze deuren, en hebben vrij wat moeite om, langs
opeengestapelde kisten en koffers en hoedendoozen, de smalle wen
teltrap te bereiken, die zich aan 't einde van de gang bevindt. Niet
zonder gevaar van onze beenen te breken, klauteren wij de uitge
sleten trappen op, en treden eindelijk een kamertje binnen, waar
van het deurslot zoodanig door de ondervinding heeft geleerd, dat
het al reeds de kunst verstaat om van zeiven los te springen,
Het inwendige van dit binnengetreden logementsnummer heeft een
donker-groenachtige kleur; 't is niet mogelijk van het ameublement
een volledige beschrijving te geven, want, behalve de vier stoelen,
die met een onmatig getal kleedingstukken van allerlei aard en ge
halte zijn beladen, ligt ook de tafel met een massa voorwerpen
overdekt, van welke tafel wij echter ontwaren dat punt N°. 4,— in
stede van door poot N°. dito te worden gesteund — op het ven
sterkozijn rust. — Door welke glassoort het licht naar binnen dringt,
valt insgelijks moeielijk te bepalen. Hoe dof het ook zij, matglas is
het evenwel niet, want wij zien toch vrij duidelijk er door heen, en
wel: een rood pannendak, en een zwarten schoorsteen benevens
drie pollen huislook. Gewoon zuiver vensterglas kan het echter
evenmin genoemd worden, aangezien het een rood-blauw-geel-grauwbruin-zwartachtige kleur heeft, de laatstgenoemde tinten vermoede
lijk ontstaan door zwermen vliegen en soortgelijken, die zich reeds
vele zomers op die beplakte en be-stopverfde ruitjes hebben ver
lustigd.

Hier in den hoek ziet gij een kist, en boven op die kist staan
een paar ridderlaarzen met kurassierssporen, een sleepsabel, benevens een koffieketeltje met twee kommetjes en een bierglas, uit
welke laatsten de inhoud van het keteltje werd genuttigd.
Wendt gij den blik naar gene zijde van het vertrek, dan ontwaart
gij twee lange bedsteden, waarvoor geel-grijsachtige lappen hangen,
en welke lappen of gordijnen de grootste luxe van dit hotel-nummer
uitmaken.
Met afgemeten doch gejaagden tred, gaat een man van middelmatige lengte het vertrek op en neder. Zijn gelaatskleur is in treffende harmonie met de bedstee-gordijnen; 's mans oogen zijn donkerder dan het zwart-groen der zolderbalken, en zijne beenen hebben
in dikte eenige overeenkomst met de tafelpooten — de laatsten zijn
n i e t gedraaid. Wat zijne kleeding betreft, wij zien grauwachtig wit
en loshangende bandjes. Meer te vermelden is overbodig.
„En nochtans zal haar geliefkoosd beeld nimmer uit mijne zinnen
geband kunnen worden," spreekt de man met onstuimig gebaar:
„Welk noodlot ons scheidt, ik zal haar eeuwig blijven beminnen.
Sjarles Du versje — alleen deszelfs naam doet mij ijzen; zijnen valschen aanblik was het, die de achterdocht des grijzen de la Mansjes
jegens mijn verwekte; maar zijne zegepraal zal slechts van luttel
duurs zijn. Ik voel mijn boezem van gramschap blaken; ik zal den
vermeetlen voor deszelfs lastertaal straffen. Mijn oog vlamt van
wraakzucht, en mijne degen" — de man klopt op zijn linkerheup —
„mijne degen zal zijn lafhartig bloed doen stroomen!" Met een
vreeselijke zucht: „Sjosefiene! o Sjosefiene!" De man slaat inderdaad
wanhopend de beide handen voor het aangezicht; eensklaps echter
vallen ze weder, en, terwijl zijn zwartgroene oogen door het vertrek
rollen, roept hij op krachtigen toon: „Ik hoor gerucht; men komt! —
Hoe! de markiezin de la Mansje," hij treedt met zeer lange schreden
op het koffieketeltje toe: „Trachten wij ons ijlings te verwijderen!"
De laatste schrede was één duim te lang, en Alphonse de Monchère — want zoo heet de spreker, —stoot den grooten toon van zijn
linkervoet dermate tegen de kist, dat hij uitroept: „Ellendiglogies!"
een greep doet naar het beleedigde lichaamsdeel, en, tusschen de
sporen en het koffieketeltje op de kist nedervalt.
„Hoe is het Mie!" klinkt het eenige oogenblikken later uit
Alphonses mond, terwijl hij den blik op de verst verwijderde bedstee-lappen vestigt: „Ben je weer ingeslapen?"
„O hé; wat blief?" klinkt het eenigszins schor achter de lappen:
„Waar was je?"
„De markiezin gevolgd door twee van deszelfs bediendens. De
bediendens af," zegt Alphonse.
„O ja wacht!" klinkt de onzichtbare stem weder: „juist;
trachten
wij ons te verwijderen. O juist!" — De stem wordt onbeschrijfelijk
zoet en slepend:
„De schoonste dag mijns levens rijst aan de kimmens. Gelijk de
rosen en hyacintens hier zoete geuren rond mij spreiden en de
goude stralen van Veebus mij verkwikken en met derzelver gloed

omglansen, soo gefoelt zich mijn harte bij de soete hoop die het
komt te ferfullen.... ferfullen.... o c h , . . . . watblief.. -.'? o ja: —
Zalige stond! De ellendige, die een markiezin de la Mansje durfde
trosseeren zal heden uit den weg sijn geruimd en dessélfs vijand,
den beminnelijksten ridder van gans Toeloese aan de kniën mijner
dochter het jawoord erlangen. Daar komt zij; houden wjj ons alsof
wij van niemendal wisten."
De heer Alphonse, die nog'steeds naast de kurassiers-sporen is
gezeten, roept met een vervaarlijke stem de dochter der markiezin
bij haar voornaam, welke schoone, ofschoon zij in de meest nabijzijnde bedstee verborgen blijft, door de markiezin als „komende" is
waargenomen.
Een niet onwelluidend stemmetje verzekert, dat de eigenares van
dat stemmetje uit een benauwden droom is ontwaakt, en dat zij niet
weet waar Alphonsus g e b l e v e n is. 't Wordt ha"ar herinnerd dat de
markiezin, hare moeder, zich houdt alsof zij van niemendal wist;
en — achter de meest nabijzijnde bedstee-lappen, klinkt het nu
klagende:
„Helaas! mijn boezem die met liefden is vervuld, wordt met een
ijzeren panter overtogen . . . "
„Pantser!" beveelt Alphonse.
„Pantster!" herneemt de schoone Josephine de la Manche, en
vervolgt: „overtogen. O Alphonsus, waarom was de gloriole van uwe
voorgeslachten u meerder waardig dan de liefden van mijn feeder
hart!" — Wij hooren een langgerekt geeuwen.
„Halt!" roept de man, terwijl hij van zijne zitplaats verrijst en
zijn blik met verwoedheid op het plankenbeschot vestigt dat de
bedsteden scheidt. „Halt! voortgaan gij ellendige!" Schreeuwend:
„ELLENDIGE! eerlooze Duversjé! kondet gij daarom tot het bieden
des giftkelks besluiten, omdat gij te lafhartig waart uw zwaard met
dat eens de Monsjères te kruisigen. Lafhartige! loerdet gij slechts
op muichelmoord om een teederen maagd aan het hart van deszelfs
minnaar te ontvoeren. Ellendige! sneeft dan door dit staal des
ziedenden torens."
Alphonse, die in allerijl de sleepsabel heeft gegrepen en die met
groote krachtsinspanning uit de scheede rukt, slaat er mee tegen den
zolder, en roept met een meesterlijk verfijnde stembuiging eenigszins
gillend: „Laat af! ik smeek u laat af!" „Neen!" vervolgt Alphonse
op gewonen toon: „sterft den doodsnik aan mijne voeten; hier, in
tegenswoordigheid van de reine Sjosefiene en deszelfs moeder, hier
zult gij boeten voor uwen euveldaad. — Grauw dan!" gebiedt de
spreker en — onmiddellijk daarop gilt het in de linker bedstede:
„Hemel!" en in de rechter bedstede: „Ik smeek u!" en de verwoede
met piepstem: „Erbarming!" en de verwoede met gewone stem:
„Voor u — voor u geen genade!" Met de sleepsabel wordt daarop
een zeer karakteristieke beweging gemaakt; en: „Sneeft! Sneeft!"
schreeuwt Alphonse terzelfder tijd.
„Hemel! bloed! ik val van mij zeiven!" roept Josephine binnen
de linker bedstee, waarop de markiezin achter de rechter lappen

in een keur van woorden betuigt: dat de heer Alvonse de Monsjère een moordenaar is, en dat zij — de markiezin — de hemel
tot getuigen neemt dat hij — mijnheer Alvonse — nimmer of nooit
de hand haars dochters zal besitten, aangesien hij — de moordenaar — Sjosefienes eigen bastaardbroeder, en de zoon van haar
selves, de markiezin de la Mansje is.
Een gorgelgeluid van den moordenaar: „Gerichtte hemel!" doet
zich hooren, en de sleepsabel valt rammelend op den vloer. Tusschen de rechter bedstee-lappen vertoont zich nu het geelbleeke
gelaat der markiezin, en terwijl zij den roodbonten doek, die om
haar hoofd is geknoopt, met de beide handen in orde schikt, zegt
zij op kalmen toon: „Als ze de boterrams boven hebben, roep me
dan maar," en — de markiezin verdwijnt weder, en dommelt
geeuwend: „Och lieve tijd!"
De heer Alphonse de Monchère keert allengskens tot het bewustzijn weder, dat hij eigenlijk Elias Dadel heet, dat hij eigenaar van
de plankentent is, die D e D r i e K r o o n e n genoemd wordt, en
dat zijn gade Maria Dadel, en zijn dochter Rosalie — oorspronkelijk Roosje — na de hoogst noodzakelijke „repetiesje van een paar
passazies" uit de LIEFDE EN W R A A K OF DE MOORD I N D E GEWELVEN
V A N SOLEMBANKE, — opnieuw in een diepen slaap zijn gedompeld.
De reeks van zeven voorstellingen waarop de heer Elias Dadel,
met permissie van het Edel Achtbaar Bestuur, en met behulp van zijn
„ekskies gezelschap", het geëerde publiek in het lokaal D e D r i e
K r o o n e n denkt te onthalen, zal dezen avond met de gezegde
LIEFDE EN W R A A K in vijf bedrijven en nooit alhier vertoond, worden
geopend, en met: J A N E N P I E T OF D E GEVOELIGE KLOMPENMAKERS
worden besloten.
De heer Dadel is er van overtuigd dat de beide dames achter de
bedstee-lappen, in haar karakters van klompenmakers-beminden,
volkomen thuis zijn, en laat ze daarom ongehinderd den slaap
genieten.
Wat hem zeiven betreft, hij is altijd onrustig. De „passazie"
waarin hij, in 't karakter van Jan, de uitnoodiging aan zijn confrère
gaat brengen om, met diens liefste, op zijn jaarfeest te komen, waar
ook Leida — Jan's beminde — zal tegenwoordig zijn, die passazie
zit hem nog dwars door de hersens. Hij weet wel hoe 't verder
loopt: wanneer ze, bijeengekomen, met hun bemindens ruzie krijgen, en Jan medelijden met de schoone van Piet, en Piet omgekeerd
met de liefste van Jan „zal bekomen", zoodat het ten slotte tot een
eerlijke ruiling geraakt; maar, die eene, die ééne passazie — en —
hij is een beetje hardhoorig en —: op den „zoefieur" valt niet te
bouwen.
De heer Elias heeft een geëzelsoord manuscript ter hand genomen, en, weder op de kist gezeten, vangt hij aan, nu eens lezende
en dan weder in 't goed vertrouwen op zijn geheugen, met het opnoemen van een aantal heerlijke gerechten, die dezen middag op zijn
klompenmakers-disch zullen prijken. De wijze waarop de heer Elias
zijn vriend „met deszelfs beminde" uitnoodigt, is allerdringendst, en

de verzekering wordt er ten slotte bijgevoegd: „dat het een wijntje
zal wezen, zoo goed als bij de keizer van Ziena in eigen perzoon."
Eeeds herhaalde malen heeft een knaap van omstreeks vijftien
jaren, behoedzaam op de buitenzijde van de deur geklopt, waarachter
de uitnoodiging tot aen heerlijken maaltijd gedaan wordt. De jongen
heeft een groote oliekruik bij zich neergezet, en aan den linker
arm draagt hij een hengselmand, welke in dit oogenblik een sterke
smeerkaarsenlucht op het portaaltje verspreidt.
„Wel deksels!" prevelt de jongen: „dat schijnt een vet leventje
te hebben;" en — hij klopt weer op de deur, en loert door den
kier, doch — ziet niemendal.
Wij weten het, Elias Dadel „is een beetje hardhoorig." — De
iongen gluurt nogmaals en klopt iets sterker. Goed zoo! De heer
Elias heeft het kloppen gehoord; hij legt het manuscript ter zijde;
treedt op de deur toe; opent haar ten halve; steekt het hoofd naai
buiten, en zegt op deftigen toon:
„Wie is daar?"
„Ik," is het antwoord: „Ben ik hier terecht bij, bij
ik zal
maar zeggen, van het Drie Kroonenspel, dan zul je 't wel weten."
„Mijnheer Elias Dadel, om u te dienen," zegt de eigenaar van
dien naam: „En, wat voert u herwaarts?"
„Zooveel als complement van den baas, en hier waren de vet
kaarsen, en de oliekruik en 't briefje er bij," luidt het antwoord.
„Ha zoo, knaapje," hervat de heer Klias terwijl hij zich in zijn
geheel, — nog altijd in profond negligé, aan den jongen vertoont:
„Uw meester heeft reeds vroegtijdig aan onze bestelling voldaan.
De reziseur van ons tooneelgezelschap, die met de adrmnestraasje
belast is, houdt eigenlijk in D e N a c h t e g a a l zijn lo'zies, maar ik
mag u niet vragen deze zaken derwaarts te brengen; laat dezelve
slechts hier, en verschoon mij dat ik u in geen voegzamer gewaad
mocht ontvangen, noch dat ik u in mijne kamer kan doen binnentre
den, aangezien er d a m e s . . . . weet u . . . . gelieve slechts hier te geven."
De jongen gevoelt iets bijzonders; 't is hem vreemd om zoo voor
naam te worden behandeld en met ü te worden toegesproken. —
„Wacht mijnheer," zegt hij haastig: „wacht, hier is de kruik; zeven
kan olie om je te dienen, en hier —" hij haalt de kaarsen uit de
mand: „drie pond zessen, en wel de complimenten van den baas,
en dat hier het briefje er bij was."
De heer Dadel prijst de gedienstigheid waarmede de „jonkman"
hem de behulpzame hand biedt. ZEd. heeft nochtans geen het minste
verstand van olie en kaarsen noch derzelver prijzen, en zal dus zoovrij wezen de kwietansje te behouden totdat mijnheer Trommelstok,
de reziseur-soefleur ten zijnent zal gekomen zijn om het bedoelde
briefje in diens handen te stellen, ten einde in den loop van den dag
de betaling te doen geschieden. „Ik twijfel geenszins jonkman, of
de waren uws meesters zullen goed worden bevonden," voegt hij
er hij: „en gelieve aan ZEd. mijn vriendschappelijke groete te willen
overmaken."

De heer Elias wil, na den jongen allerminzaamst de hand gedrukt
te hebben, in zijne kamer terugtreden.
Jozef — zoo heet de jongen — wordt een beetje verlegen met
de zaak; hij draait aan den kwast van zijn pet en, op het oogenblik
dat Dadels tweede been binnen de kamer zal verdwijnen, spreekt
hij haastig, terwijl hij het waagt den man bij zijn rechter hemdsmouw te vatten: „Ja, maar zie je, de baas heeft gezegd: boter bij
de visch hoor! De rekening is vier gulden vijftig, weet je, en de
baas is een kwaaje, en als ik het geld niet mee thuis bracht dan
zou ie me een maling van wat ben je me schoppen.... Vier gulden
vijftig!"
„En waar houdt men mij voor, dat een zoodanig bevel is medeegeven!" spreekt de heer Dadel zichtbaar beleedigd, terwijl hij een
eren blik op den jongen werpt; zóó fier alsof hij zegt: Ik eisch
voldoening mijnheerrr!
„Ja weet je, neem me niet kwalijk," zegt Jozef, die niet zooveel
in dien blik heeft gelezen: „voor mijn part kon je den heelen boel
present krijgen en den baas er nog bij; want zie je, die haalt een
eerlijk mans kind het vel over de ooren. Als ik vóór mijn achttiende
jaar als heereknecht kon dienen, dan was ik al lang gedrost, maar,
morgen-brenge, al vinden ze ook dat ik er wél genoeg uitzie, 't is
altijd hetzelfde liedje: je groeit nog uit de livrei, en — daar ga je
mee naar huis toe."
„Het verheugt mij jonkman, dat gij de achterdochtigheid en het
weinig roojale karakter uws meesters doorgrondt, het pleit voor uwe
menschenkennis," herneemt de heer Elias op zeer dertigen toon:
„Men zou zich kunnen vertoornen over het wantrouwen, dat jegens
ons gevoed wordt, en aanstonds deze vetkaarschen en olie mede
terug kunnen zenden; doch, om uwentwille behoud ik dezelven.
Mocht men twijfelen aan de betaling," vervolgt de heer Dadel met
een fleren glimlach, terwijl hij zijn kamer weer binnentreedt: „wij
komen zoo aanstonds terug."
— Maar — met al die mooie praatjes is hij met de olie en kaarsen
in zijn kamer, denkt Jozef: en hij heeft de deur achter zich dicht
getrokken. De baas zegt dat zulk volk zoo kaal als een paling is;
ik wist geen raad als ie n i e t terugkwam. — 'k Zal maar eens
roepen.... of, nog een oogenblik wachten. — 't Is een vriendelijk
mensch. — Nou moest ie me hier eens naar 't geld laten fluiten! —
Hê! de baas schopte me aanstonds de deur uit; of, hij zou me aangeven bij 't gerecht. Heere m'n tijd wat zou ik aanvangen! — En
wat zou m'n goede grootvader beginnen! IK zonder eenige verdienste,
«n — 't is tóch al armoe bij tijen!
Jozef verschrikt; het deurslot van Dadels kamer is opengesprongen. — Zou ie komen? — Neen, hij komt niei. - Even roepen om
't hoekje:
„Hum! — zeg!" — Geen antwoord. - joze* verstout zich om de
kamerdeur in haar hengsels te doen piepe steekt de hand naar
binnen, en vraagt: „Hoe is het er mee?"
De uitkomst is geheel anders dan dn iongen zich die heeft voor-
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espiegeld. De eigenaar van D e D r i e k r o o n e n beveelt den
naap het logementnummer binnen te treden. Jozef doet het zonder
aarzelen, en, op een tweede bevel, trekt hij de deur achter zich
dicht.
Het kamertje, ofschoon volkomen hetzelfde gebleven, heeft niet
temin een geheel andere gedaante dan toen wij er vóór Jozefs komst
in vertoefden. De stoelen en de driepootige tafel, straks beladen met
een aantal kleedingstukken en voorwerpen van den meest hetero
genen aard, vertoonen zich nu in hun natuurlijken staat; de kist,
waarvan het deksel niet heeft willen sluiten, doet ons raden waar
de voorwerpen gebleven zijn. Ook de heer Dadel vertoont zich in
een andere gedaante: een chamber-cloak van eenigszins verschoten
groen-gele gingham omgeeft zijne leden; hij is bij de tafel gezeten,
en terwijl hij de eene hand op een vierkant kistje gedrukt houdt,
wenkt hij Jozef met de andere hem te naderen.
Jozef nadert/
„Knaap, ziet gij dit kistjen?" vraagt Dadel op diepen toon.
„Ja wel," bevestigt de jongen.
„En ziet gij wat hetzelve bevat?" herneemt de man in de chambrecloak, terwijl hij den knaap het geopende kistje onder de oogen houdt.
„Wel zeker: kaartjes," is Jozefs antwoord.
„Juist," herneeemt Dadel: „en weet gij ook welk een waarde elk de
zer kaartjes vertegenswoordigt? — Gij weet dat niet, ik bevroed zulks:
welnu, één gulden of negen en negentig centen, hetwelk hetzelfde
beteekent; en terwijl dit pampieren geld door geen sterveling ter
wereld dan alleen door mij zeiven mag worden daargesteld, en zulks
telken ure des daags door mij verricht kan worden, zoo beseft gij
dat mijn vermogen slechts geheel afhankelijk van den wil is, om
dit pampieren geld al dan niet te willen vervaardigen of hetzelve
in betaling te geven."
„Benne dat zooveel als aantree-kaartjes?" vraagt Jozef, terwijl hij
steeds met wijdopgespalkte oogen in het kistje tuurt.
„Juist jonkman," is Dadels antwoord: „dit zijn de eerste rangen;
wij hebben trouwens ook kaarten van mindere waarde. Ziehier,"
vervolgt hij, terwijl hij Jozef een zestal kaartjes toereikt: „wij be
talen gewoonlijk meer dan wij schuldig zijn; uw meester ontvangt
hier het saldo van zes gulden, en gij, dewijl gij een eerlijk borstjen
zrjt, die verstand en doorzicht schijnt te bezitten, u schenk ik nog
bovendien dit kaartje, waarmede gij het groot gereguleerd avond
spel van heden, in onze schouwburg-tent kunt komen te bezichtigen!"
Jozef blijft den vrijgevigen geldmaker met wijdgeopenden mond
eenige oogenblikken aanstaren.
„En, en — kan ik er dan voor niemendal in?" ontwaakt hij ten
laatste.
„Geenszins, maar wel op vertoon en weder-afgifte van het kaartje,
hetwelk de waarde van vijftig centen vertegenwoordigt."
„ E n . . . . m a a r . . . . en kan grootvader er dan mee in
?" stot
tert Jozef.
„Uw grootvader! zoude mijnheer uw grootvader onze werkzaam-

hedens eveneens willen aanschouwen?" herneemt Dadel, en hij ontneemt — niet zonder een kleine tegenstreving van den jongen —
dezen het genoemde entree-kaartje; sliert er tweemalen met den
nagel van zijn duim overheen, en geeft het hem met de woorden:
„Dubbele waarde!" ook aanstonds terug.
„Dubbele waarde! hê allemachtig!"
En — zonder een woord meer te zeggen, snelt Jozef ter deur©
uit; de trappen af; de straat o p . . . . naar baas R e u z e l . . . neen,
naar grootvader, naar grootvader die eens plezier zal hebben! Ja
plezier! die m e t h e m naar de komedie van D e D r i e k r o o n e n
zal gaan, — voor niemendal! Wat zal die goeje ouwe man 'en schik
hebben! — Doof, dat doet er niet toe, want, Joost heeft gezegd, dat 't
toch allemaal maar korendanserij op 'en touw, en stille pantemiene
van houten poppen zonder spréken is. Jozef heeft 't nooit gezien,
en grootvader zeker ook niet, en 't zal vreeselijk mooi wezen,
want — die spulle-menheer heeft 'en geld van wat-ben je me! Jozef heeft dat gezien, gezien met zijn eigen oogen!

Tegen den avond van denzelfden dag, zien wij in het stadje een
groote massa volks op de been. 't Is dan ook de eerste kermisavond.
Orgelgedreun vervult de straten. Ginds op den hoek van een pleintje,
staan Saar en Dolf ieder op een stoel. Dolf met een viool, en Saar
met een guitare a trois cordes; en ze vermaken een tal van omstanders, tegen betaling van één cent of van niemendal, met het
verhaal hunner liefdesavonturen, die eindigen met een kannonade
van negatieve liefdesontboezemingen: dewijl Dolf een liefhebber van
den schiedammer, en Saar een beminnares van zinkingsnuif is; dit
laatste vooral tot groot vermaak des geëerden publieks.
Wat verder staat een breede poppenkast met twee lichtjes er in,
voor een half opgeschoven raam van een fraai heeren huis. Nadat
een jong dametje binnen die woning — omringd van eenige nog
jongere dametjes en dito heertjes — blikken van verstandhouding
met een bejaarde, in een leuningstoel gezeten dame, heeft gewisseld, vraagt ze heel lief aan de vrouw van den poppenkast-directeur:
„En hoeveel kost 't?'' waarop het antwoord der gade luidt: „Vijftien stuivers lieve dame voor de halve-, en vijf en twintig stuivers
voor de heele vertooning; in de heele komt ook een beul. Als de
lui, die in de kamer zitten, de ramen goed openschuiven, dan komt
zooveel als m'n mans stem overheerlijk naar binnen; de heele met
den beul vijf en twintig, de halve met Jan Klaassen en Katrijn, en
de dood, vijftien stuivers. Niks geen vloeken of gemeenigheid."
Er zal ten heele genoten worden!
Op het plein, aan 't einde van dat straatje ter rechterzijde, waarin
de massa zich verdringt, daar is de eigenlijke kermis.

De weg dien wij kozen om de gezegde plaats te bereiken, wordt
ook door een tweetal van zeer verschillenden leeftijd gevolgd. Wij
zien het al: 't is Jozef, de jongste bediende van baas Reuzel den
kruidenier, terwijl de oude, die door den knaap als 't ware wordt
voortgetrokken, niemand anders dan Jozefs grootvader, de grijze
schoenlapper Meijer kan zijn.
.Grootvader kun je niet harder?" roept de kleinzoon zeer luid:
„]t zal om halfzeven beginnen en 't moet al wel zes zijn geslagen,
zie ze eens loopen!"
„Ja ja," spreekt de oude, die het laatste woord verstaan heeft:
,'t loopen gaat nog al wél, maar 't is te dwaas, ik met mijn schorre
borst naar de kermis! Je grootmoeder zou gezegd hebben: hoe ouwer
hoe gekker."
Jozef hoort die aanmerking niet, en evenmin het orgelgedreun;
noch Dolf en Saar, noch de alleenspraak van de poppenkastvrouw, — welke laatste hem in gewone tijden reeds geheel zou
verrukt hebben, — hij peinst slechts aan de heerlijkheid die hem
in D e D r i e K r o o n e n wacht, en aan de mogelijkheid dat ze te
laat zullen komen, of wel, dat het kaartje van dubbele waarde —
diep in zijn huiszak geborgen — als z o n d e r waarde, door den
mijnheer, die altijd voorin zit, zal worden geweigerd.
Die laatste veronderstelling vindt eenigen grond in de omstandig
heid, dat baas Reuzel, over de betaling van dien spulleman in woede
ontvlamd, heeft gevloekt dat Jozef een ezel is, en dat die vodden
niets waard zijn, en — dat Jozef geen voet meer over zijn drempel
behoeft te zetten, wanneer hij — baas Reuzel — niet vóór den
avond de gelden in huis heeft, waartoe hij zich in eigen persoon al
aanstonds naar het Logement H e t P r i n s e n h o f , ter opsporing
van dien fielt op weg had begeven.
Mijnheer Dadel was niet thuis geweest. — Wellicht aan detent! —
Van de tent was mijnheer Dadel juist op 't oogenblik naar 't loge
ment vertrokken. Aan die plaats teruggekeerd, heeft baas Reuzel
vernomen: dat de directeur van D e D r i e K r o o n e n bepaald aan
de tent is, en verder dat mijnheer Reuzel „niet mot leggen te shaneken, want dat de bedoelde handeling „sheer nhadeelig voor ZEds.
geshondheid is," waarop Reuzel nog verwoeder is huiswaarts ge
keerd, met verlies van zijn gloed nieuwen rooden zakdoek, die, heel
toevallig, in een zak binnen H e t P r i n s s e n h o f was verzeild
geraakt.
Ofschoon Jozef Meijer nu eenigszins voor het al dan niet gang
bare van zijn kaartje beducht is, en de bedreiging van baas Reuzel
hem nog in de ooren klinkt: „Jij zorgt maar dat je 't geld morgen
meebrengt, of anders kun je op staanden voet rechtsomkeert
maken;" de voorstelling van iets te zullen zien, waarvan hij zich
geen duidelijk denkbeeld kan vormen, en dat hem als het meest
overheerlijke van alle genoegens door zijne kornuiten is afgeschil
derd, die voorstelling vol verrukking behoudt de overhand;'t kaartje
zal wel gangbaar wezen, en wanneer hij dien heer van het kamertje
maar te spreken kan krijgen, dan zal hij hem voorzeker gemakke-

lijk bewegen om Renzels kaartjes — die hij mede in zijn buiszak
heeft geborgen — tegen klinkende specie weer in te ruilen:
„Kom grootvader, kom!"
Geen sterveling is gelukkiger dan Jozef: men heeft hem met zijn
goeden grootvader, tegen afgifte van het bewuste kaartje den toe
gang tot het binnenste der D r i e K r o o n e n verleend!
Zie, daar zitten ze, op de eerste bank van den tweeden rang
met hun beiden — verschooning! met hun drieën, want Fik, de
leelijke Fik met zijn afgesneden ooren en afgekapten staart, heeft
zich óók, zonder plaats-biljet, den vrijen toegang weten te verschaf
fen. Fik zit op zijn achterste pooten zoo recht als een kaars, en likt
nu eens grootvaders linker- en dan weder Jozefs rechteroor, alsof
hij wil zeggen: Alleen thuis blijven, daar had ik het niemendal op
begrepen, — niet wegjagen hoor! jelui bent beste bazen hoor! Fik
wil ook wel eens kermis houden: klas klik, ieder een lik!
Het is niet vol in de doorluchtige tent; de meeste toeschouwers
hebben plaats genomen in die bovenste hokken, waarheen Fik zoo
nu en dan een knorrigen blik slaat, alsof hij wil zeggen: Hoe kun
je daar boven zoo'n leven schoppen; ben jelui schapen? M'n
overgrootmoeder heeft bij een schaapherder gediend. Pas op, of IK
zal reis e v e n . . . . Maar — Fik krijgt een notendop tegen zijn neus,
en kijkt vóór zich, en gluurt in het duister onder de banken —
wdar die dop mag gebleven zijn!
Of zoo iets wel meer zou gebeuren?
Er verloopt nog een groot half uur eer het gereguleerde avond
spel een aanvang gaat nemen; maar eindelijk — daar is de gordijn,
tien voet breed en zeven voet hoog, in de zoldering verdwenen.
Het tooneel stelt precies een kamer voor, met allemaal groote
openingen in de muren, waardoor je weg kunt loopen zonder de
deuren van noode te hebben.
Jozefs oogen glinsteren als gas-illuminatie.
„Ja ja, die daar opkomt dat is dezelfde van van morgen, groot
vader! geen pop maar hij zelf, met een pluim op den hoed, en
zwarte knevels, en allemaal goud langs zijn jas, net als de militeeren
van 't volk, maar mooier!" Zoo juicht Jozef, ofschoon voor groot
vader onhoorbaar; en de mooie man daarginder, treedt vóór op
het tooneel zeer nabij de vetkaarsen van baas Reuzel, die achter
vierkante blikken in de gaten van een plank staan te walmen.
De orkest-directeur, die, met een zinking op zijn rechteroog en
een doek er over. heen, vóór het tooneel in een diepte is gezeten,
heeft vermoedelijk noch het opgaan der gordijn noch het binnen
treden van den heer Dadel bespeurd, althans hij schettert met zijn
drie onderhoorige artisten voort, als hadden zij gezworen niet te
zullen ophouden voor en aleer al hun lucht zou verblazen zijn.
„Schei uit!" roept de heer Dadel met een alles beheerschende
stem. De muziek ontstelt geweldig en zwijgt.
„Mijne Wel Edele dames en heeren, geëerde publiek!" herneemt
de heer Dadel: „hedenavond zouden wij de eer genieten voor uwé
ten tooneele te voeren het groote spektakelstuk: L I E F D E EN W R A A K

DE MOORD IN DE GEWELVEN VAN SoLEMBANKE, nochtans door
bijzondere omstandighedens, dat twee onzer eerste susjetten zijn op
ontboden om met deszelfs talenten aan een der eerste schouwburgen
van ons land te asjesteeren, zoo zullen wij de liberteit of de vrijheid
nemen om de L I E F D E EN W R A A K met eenigte bekortingen daar te
stellen. Mitsgaders heb ik uwé aan te kondigen dat het tooneel in
het vierde bedrijf een gewelfspelonk behoort te verbeelden, doch
dat wij de vrijpostigheid zullen nemen voor die dikkeraatsie de
keuken in plaats te geven, aangezien, door een groote nonsjalance
van den WelEdelen heer deekerateur de gemelde gewelfspelonk nog
niet droog is. — Meziek!"
De man met de zinking en zijn drie onderhoorigen scheppen
adem . . . en ze blazen weer luchtig op, met hun vieren, bij abuis
twee aan twee verschillende dreunen, edoch van denzelfden com
ponist.
Fik begint te janken.
Stil Fik! — Stil daar boven! 't Stuk zal beginnen.
Neen, wij roepen het oordeel van het geëerde publiek binnen D e
D r i e K r o o n e n , niet over de representatie in. .— Publiek! On
dankbaar, veelhoofdig monster! Overal oogen; scherpe, schele en
bijziende oogen; vit- en snuffelneuzen zonder tal. Neen, wij vragen
het monster niets; we hebben genoeg aan onze drie personen, aan
Jozef, aan den ouden schoenlapper, en aan Fik die nog altijd tusschen
hen inzit.
Om u spoedig op de hoogte te brengen: Jozef begrijpt van de
geschiedenis, die ginder vertoond wordt, iets meer dan grootvader
en iets meer dan Fik. Grootvader, die alleen op sterk aandringen
van zijn „hartlap" is medegegaan, wist al bij den eersten aanvang
niet recht waar hij was; zijn oude oogen werden zoo trekkerig, en,
of Jozef hem bij wijlen al eens heeft aangestooten, omdat groot
vader er zóó niemendal aan hebben kan, en grootvader soms zoo'n
raar geluid met den neus maakt; de oude man w i l de oogen wel
openhouden, maar hij k a n niet. Wat Fik betreft, hij vestigt gestadig,
in stede van naar het tooneel te kijken, zijn blik in het donker
onder de zitplaatsen, misschien — dewijl hij zich herinnert hoe
twee van zijn tantes, óók op zoo'n honden- en apentooneel gekheid
hebben vertoond, en, op een ongelukkigen avond met een paar
wijfjes apen ruzie kregen, waarbij de eene — der tantes — haar
oogen verloor, en de andere een kneuzing aan de hersenpan bekwam,
waardoor zij verder, gedurende haar geheele leven, aan duizelingen
gelaboreerd heeft.
Maar o f grootvader ook slape en snorke, en, wat Fik ook mijmere,
Jozef blijft zijn oog aan het nooit geziene verlustigen. Uit het mede
gedeelde dat hij van de geschiedenis die vertoond wordt, slechts
i e t s meer begrijpt dan grootvader of Fik, kan zonder veel inspan
ning de slotsom worden opgemaakt, dat ook Jozef de historie niet
juist bij het rechte eind kan vatten, en vooral niet beseft hoe mijn
heer Dadel somtijds zoo driftig op iemand kan worden die er volstrekt
niet bij is; en hoe een andere mijnheer, — die ook al goud op den
OF

rok heeft — zijn eigen woorden niet weet te vinden, en ieder keer
tegen den muzikant met de zinking — die nu een boekje voor zich
heeft: „Watblief?" zegt, waarop deze het antwoord geeft, welk antwoord dan nóg eens door dien heer herhaald wordt. In één woord,
Jozef begrijpt er het fijne niet van; maar hij vindt het mooi, o zoo
mooi, en wat hij vooral zoo mooi vindt: het is dat meisje, zie je,
d i t meisje met die witte jurk, en die lange krullen, en die blanke
handjes en armen. Zij kan niet veel ouder wezen dan hij zelf is,
maar — precies als een dame! En zij heeft een kleurtje zoo frisch
als een zijden hemdje, en ze kan zoo aardig lachen als ze door de
gaten van dè muren kijkt, en
o hemel! zie, daar pakt de heer
van „watblief' haar bij den arm, en gooit haar op den grond, zóó
hard, dat een der muren er geheel van op zij vliegt. — Jozef wil
roepen dat het g e m e e n is! — 't Mooie meisje begint te snikken
•en te huilen. — Jozef staat half overeinde! Ha! daar komt mijnheer
Dadel: „Onverlaat!" roept hij, en dreigt „watblief," maar „watblief,"
maakt zich uit de voeten; en de heer Dadel kust het meisje —
hé! — en Jozef zou dat ook wel willen d o e n . . . . hé! en 't meisje
lacht weer, en — o 't is zoo mooi!
Jozef begrijpt niet hoe 't mogelijk is dat grootvader zoo gerust
kan slapen, en vindt er zelfs iets onnatuurlijkst dat Fik zich op
de knieën van den ouden man heeft neergevlijd en met hem een
neusduo blaast.
Nadat de gordijn voor de vierde maal is gevallen en terwijl er
in 't ronde gemompeld wordt dat de gevoelige klompenmakers nu
v.oor den draad moeten komen, keert Jozef een wijle tot zich zelveu
terug, en begint te begrijpen dat het tijd wordt om den heer Dadel
tot een gewenschte schikking met den patroon te gaan beweg e n ; grootvader zit best, en Fik is nog bij hem. Vlug wipt de
jongen de bank uit; komt in het voorportaal der tent waar eenige
personen bijeenstaan; blikt er in 't rond; ziet hem niet; weet niet
waar hij wezen moet; wordt verlegen met zijn positie, en — wil
weer naar binnengaan.
,Je ken hier ies gebruiken," roept een schelle stem van ter zijde,
«n Jozef ontwaart een juffrouw, die juist aan een man het glaasje
toereikt, dat ze zoo pas uit een karaf heeft gevuld.
Jozef voelt zijn hoop herleven; hij ziet onder een duffelschen
jas met opstaanden kraag, — waarin de persoon steekt die het
glaasje ledigt — een paar ridderlaarzen met kurassierssporen te
voorschijn komen: dezelfde laarzen en sporen, precies dezelfde als
die waarmee mijnheer Dadel straks zulke mooie stappen op het
komedie-tooneel heeft gemaakt.
„Mijnheer.... zeg, ben uwe dezelfde als die van straks, en die
van van morgen?" vraagt de jongen, nadat hij den directeur is genaderd.
De heer Elias vestigt een glimmenden blik op den knaap; herkent hem terstond, en zegt met gevoel: „Wij zijn immer dezelfde!"
„Ik dank je nog wel," herneemt Jozef met verrukking, terwijl
zijn gevoel van eigenwaarde niet weinig door de opmerking wordt

geprikkeld, dat al die andere menschen zien dat hij — Jozef — zoo
familjaar met den heer van D e D r i e K r o o n e n spreekt.
„Wel jonkman, wat zegt gij van onze werkzaamhedens ?" vraagt
de heer Elias terwijl hij het ledige glaasje aan de juffrouw overhan
digt om 't nog eens te vullen.
„Nou — dat het ijselijk mooi is!" antwoordt Jozef, en hij vraagt
nog: „Maar zeg, doet die eene van „watblief" de mooie juffrouw
nou geen kwaad meer?"
't Wordt den jongen in een betrekkelijk kort tijdsbestek volko
men helder, dat het alles kunst en niets dan kunst is; dat die an
dere mijnheer geheel kunstmatig vertoornd en even kunstmatig ver
jaagd is geworden.
„Hier mijnheer Trommelstek," zegt Dadel met verheffing van
stem, terwijl hij het woord tot een kleinen man met een eenigszins
rooden neus richt, en tevens den kruideniersleerling op den schouder
slaat: „hier van dezen jonkman is wat te maken; uit zijne oogen
straalt liefde voor de kunst, en met een paar repetiesjes zou hij,
zoogoed als Grijpstek, voor de sjeunamoereus kapabeliteit bezitten."
De heer Trommelstek richt zijn rooden neus op den jongen, en
Jozef voelt zijn hart kloppen, en krijgt een kleur, nog rooder dan
Trommelsteks neus.
— H ij mee doen!!
Jozef is van het grootsche denkbeeld, dat men van hem koestert, te
zeer verbluft, dan dat hij het waagt dienaangaande iets in het midden
te brengen: „Maar — maar," stottert hij ten laatste: „van wegens de
olie en de kaarsen, weet je: complement van den baas en of je
"
Een vreeselijk gelach van den heer Trommelstek breekt plotseling
Jozefs rede af; 't is dien heer onverklaarbaar hoe zoo'n schrandere
jongen onder de plak van zoon olievat kan blijven. Verdienste!
Wat verdienste! armelui's verdienste!! Mijnheer Dadel betaalt een
gulden per avond aan zijn susjetten en
Daar gaat de bel!"
valt de spreker zich zeiven in de rede, en — Elias Dadel slaat
haastig bet tweede glaasje „water met suiker" naar binnen, en zegt,
op den jongen wijzende, tot de juffrouw: „Een slokje annijs!" drukt
Jozef de hand — doch, terwijl hij vrij haastig met den heer Trom
melstek de voordeur uittreedt, om vermoedelijk de achterdeur van
de tent weer binnen te gaan, roept Jozef nog luide: „Maar — 't geld
Voor de olie en kaarsen':"
„Overmorgen nóg eens dezelfde bestelling, maar betere maat en
niet zoo walmen!" roept de heer Trommelstek, en verdwijnt met
den Directeur der D r i e K r o o n e n bezijden de tent in de volslagenste duisternis.
Weinige oogenblikken later bevindt Jozef zich weder aan de zij
van den oude, die, gedurende de afwezigheid van den kleinzoon
ontwaakt, in den aanvang ter nauwernood heeft begrepen waar hij
zich in de wereld bevond, en al verder •— zonder zich te herinne
ren dat Jozef den directeur in 't belang van baas Reuzel wilde op
zoeken — zich angstig heeft gemaakt waar de woelwaterige en al
tijd „hoogzuchtige" jongen toch ergens gebleven was.
VIII.
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Fik heeft — ofschoon in zijn slaap, en op geheel andere wijze
dan zijn oude baas — ook onrust gehad: hij heeft gedroomd dat
hij zijn tante met de duizelingen, in een rood fluweel en kwistig
met verguld papier beplakt kleedje, zeer kunstmatig van den platten
grond op een li oogen stoel heeft zien springen; dat tante toen zoo
raar met de oogen aan het knippen en trekken is gegaan, en akelig,
doch tevergeefs om hulp heeft geblaft, totdat zij ten laatste, met
geheel verwrongen gelaatstrekken van die hoogte is neergestort. Een
vluchtig ontwaken heeft Fik echter doen zien, dat slechts menschen hem omringden, en misschien ook, dat Jozef de zij van grootvader verlaten had.
Op dit oogenblik slaapt Fik gerust, en grootvader heeft Jozef
weer naast zich; en grootvader — ofschoon hij er niet van spreekt,
vindt het vreemd dat Jozef zoo naar anijs ruikt; maar Jozef — die
er ook niet van spreekt — hij vindt zulks niemendal vreemd, en
vertelt aan den ouden man, dat ze daarginder alles wat ze zeggen
van buiten leeren, en dan precies doen alsof het waarlijk gebeurt;
dat dat k u n s t is, en dat je iederen avond met die kunst een gulden
verdienen kunt; dat mijnheer Dadel gezegd heeft, dat hij—Jozef —
net precies een gezicht voor de kunst heeft, en dat hij wel gek zou
wezen indien hij langer bij zoo'n olievat — ha ha, zoo noemden
ze baas Reuzel — bij zoo'n olievat voor vijftien stuivers in de week
ging dienen; dat mijnheer Dadel rijk is, en zulks aan de mooie
kleeren, die ze allemaal dragen, wel te zien is. „Kijk grootvader,
kijk," fluistert Jozef tot den wakend-droomenden oude, terwijl hij
met bewondering ziet hoe daarginder op het tooneel de beide gevoelige klompenmakers met hunne beminden, — waaronder dat
kleintje met het mooie kleurtje — als met een tooverslag twee
nesschen wijn ledigden: „kijk, ze hebben het heerlijk; als i k mee
dee, dan zou ik zeker mijn portie in de flesch laten, en weetje,
dan bracht ik ze ü, grootvader, hè! of je dat ook verkwikken zou!"
Grootvader Meijer ruikt slechts a n i j s , en zegt, dat Jozef wel
goedig is, maar — dat ie zich geen gekheid in 't hoofd moet halen;
dat ie altijd zoo raar over die komelianten heeft hooren spreken,
en d a t . . . . Maar Jozef hoort grootvaders bespiegelingen niet:
Daarginder hadden ze ruzie, op rijm en zingend; en ze lachten er
z e l f om; en alle menschen die toekeken lachten; de eene klompenmaker pakte de liefste van den ander, en toen kuste het weder,hê?
en klapten de toeschouwers in de handen, en begon Fik ijselijk te
knorren, en viel de gordijn voor 't laatst, en was het uit voor van
avond, ach, heelemaal uit!

't Is in 't schemeruur van den volgenden dag dat wij den ouden
baas Meijer in zijn armoedig vertrekje terugvinden. Hij is beverig, —
we konden het zenuwachtig noemen, doch in een tijd dat ieder
schepsel zich beroemt zenuwachtig te zijn, is dat zenuwachtig t é

weinig exceptioneel. Hoe 't zij, de oude man is onrustig en beverig
Voor 't eerst van zijn leven heeft Jozef, de goede, de trouwe, de
hartelijke Jozef — zijn grootvader weerstreefd en kwalijk bejegend.
Baas Reuzel, die van Jozef wél mijnheer Dadels bestelling, maar
niet het geld waarop hij rekende had ontvangen, heeft den jongen
voor goed ter deure gewezen, en nu — nu heeft Jozef geweigerd
om baas Reuzel tot de herroeping van zijn besluit te gaan aanzoe
ken. Jozef heeft gezegd dat grootvader van a l l e s n i e t s geen ver
stand had — verbeelje! en dat hij beter terecht zou komen.
„O heer, D e D r i e k r o o n e n ! " heeft grootvader gezucht.
,Ja, D e D r i e k r o o n e n ! zeker D e D r i e k r o o n e n ! " heeft
Jozef geantwoord: ,'t Is niet voor me zelf, maar voor ü grootvader,
en als je in plaats van eens of tweemaal in de week een hompje
spek of varkenslever te eten, alle dagen 'en flink brok vleesch of
gebraden metworst op 't bord krijgt, dan zul je wel anders praten,"
terwijl hij besloten heeft met de woorden: „Grootvader, zie je, ik
ben geen kind meer; lang van postuur; over drie weken zestien;
denk wat je wilt, maar zie je, ik zal mijn eigen zin volgen; ouwe
menschen zijn zoo helder van hoofd niet; u hebt geslapen, i k heb
gezien, en weet je, m'n oogen — daar verlaat ik me op."
De oude baas Meijer heeft geen kracht gehad om Jozef het vreemde
en onaardige van zijn handelwijs aan 't verstand te brengen; hij
was er suf en raar van geworden, en Jozef was de deur uit geloopen;
en nü, klokke zeven, nu is hij nog niet terug. — Wie wist waar
hij zat! — Hoor, er wordt geklopt. De oude ontstelt, en opent de
deur van zijn kleine woning.
Een heer in rood en goud livrei staat voor Meijers oogen.
„Ben jij de vader van een jonge die Jozef Meijer heet?" vraagt
de heer.
— Gerechte hemel! denkt de oude schoenlapper: Zou Jozef, mijn
Jozef, een onheil weervaren: verdronken, overreden, opgevischt,
onkenbaar zijn!?
„Ja wel, zijn grootvader! Zeg, wat is er?" stottert baas Meijer.
„Niemendal," antwoordt de heer: „maar de baron Van Stalepink,
die de eer heeft mijn meester te zijn, is zoo vrij me hierheen te
sture, en laat wete, dat onze jockey van w e g e n s . . . . " de heer maakt
een grijpende beweging, „op staanden voet is vertrokke; en complivoor
Weekeduim zijn eige als huisbediende heeft aangepresenteerd, zich
eens vertoone moes; tachtig guide in 't jaar; kwart verval; vette
keuke; zomers op reis naar de bade; livrei zoo als ikke; morgen
moet ie kome; vóór twaalve; zul je 't zegge? de groete ouweheer;
dankje, dito van 's gelijke!"
Met een kernachtig: „Saluut!" en een wuiven met de slappe vin
gers van een uitgetrokken handschoen, vertrekt de heer in livrei;
en de oude baas Meijer staart hem na, en ziet rechts en links, en
weer rechts en weer links de straat op, en kijkt ook al naar de
avondster die vriendelijk glimt, eo krijgt een traan in 't oog —
want, Jozef komt niet; och, waar of Jozef toch zitten mag?

„Waar Jozef toch zit? Ja, die vraag herhaalt zich de oude ge
durig. En evenwel hij bevroedt het wel; maar ziet ge, indien hij 't
z e k e r wist, dan zou hij daarheen behooren te gaan, en ach! hij is
er niet toe in staat. Fik ziet zijn baas aan als vraagt ie: „Gaan we
weer naar 't nest van gisteravond?"
Waar Jozef zich bevindt — gaan wij hem vinden.

De kermis is nog drukker bezocht dan den vorigen avond; geen
wonder: het Cirque Olympique geeft de eerste voorstelling; giste
ren moesten de bergen nog gemaakt worden, maar heden is alles
klaar.
De heer Dadel, eigenaar van D e D r i e K r o o n e n , heeft alles in
het werk gesteld om zijn tweede representatie — volgens de affiches
SCHITTEREEND te doen wezen. Men zal de eer hebben te vertoonen,
het groot spektakel- en mirakelstuk: ZÉLONIDE D E VOORTVLUGTIGE
WATERNIMF

OF D E STRUTKROOVERS IN D E BERGSPLETEN V A N KALABRIË,
D E HERTOG, D E PALING E N D E KANTOORBEDIENDE, OP
D E LIEFDE I N EEN VLIEGENKAST, vroolijk kluchtspel in één bedrijf. —
Ja, 't zal schitterend wezen, en zoowel de ZÉLONIDE als de HERTOG,

gevolgd door:

zullen met bengaalsch vuur besloten worden, want, dat paardenspel!
dat weergasche paardenspel!
Wij bevinden ons in het geheimzinnigst gedeelte van Dadels
schouwburgtent, en — ziet gij wel, Jozef Meijer bevindt er zich met
ons. We zouden hem haast niet herkennen want zijne kleeding is
vrij zonderling: Over zijn buis, waarvan de binnenzij naar buiten is
gekeerd, zijn een menigte strepen van roode sergie geregen; een
wijd broekje van geel flanel reikt hem tot aan de knieën, terwijl
de beenen, die in hun eigen wollen kousen steken, grootendeels
door hooge kaplaarzen bedekt worden, welke laatsten ter goedma
king eener buitensporige wijdte, van binnen met zaagmeel gevuld
zijn. Jozefs zwarte haren zijn door een roodharigen pruik onzichtbaar
gemaakt, welke pruik door een hoed wordt gedrukt, waarvan de
geslachtsboom tot stamvader huilebalk opklimt, ofschoon besnoeid,
en met goudpapier beplakt even overvloedig als een varken op de
leer of een vrijster van Sinterklaas-deeg.
In deze oogenblikken zien wij Jozef, bij zwaar schemerdonker,
op een laag bankje in een hokje onder het tooneel gezeten, welk
hokje de directiekamer genoemd wordt. Eeeds vroegtijdig is hij er
aangekomen, en werd er al spoedig door den heer Trommelstek,
met behulp van een tanige juffrouw, in zijn schitterend pak gestoken.
Vriendelijk is hij verzocht geworden, om eerst drie regels, en dan
nog twee regels, en dan weder één regel, en ten slotte den uitroep:
„wraak!" uit het bruine boek, dat hij in handen heeft, van buiten
te leeren. Jozef denkt aan niets anders dan aan de zes regels en
aan wraak! — en begrijpt best dat hij rooverkapitein moet wezen:

— met de jongens van school heeft hi] dat vroeger ook wel ge
speeld.
Terwijl Jozef met een gloeiend aangezicht zijn studie in het hokje
vervolgt, verhalen we even, dat zijne verschijning den heer tooneeldirecteur met de grootste blijdschap heeft vervuld, dewijl zijn be
kendmaking: „Voor één gulden daags wil ik mee kunsten maken!"
den gezegden heer uit eene der acht bestaande moeielijkh«den voor
de opvoering der ZÉLONIDE redden zou. De dolende ridder; de waar
zegster; de opkomende maan in het vijfde bedrijf; de pelgrim; het
bloemenmeisje; de parapluie van de waternimf die in een lucht
ballon verandert en waarmee ze, volgens het stuk, naar boven stijgt,
benevens het „tafeltje wel gedekt" dat uit den grond moet opko
men: dat alles kon nog gevonden, geplooid of weggelaten worden,
maar de rooverkapitein! zie, de rooverkapitein die was onmisbaar;
en de muzikant met de zinking kon geen regel van buiten leeren;
en de heer Dadel, die reeds in de rollen van graaf Sigismund, van
Ludovic deszelfs zoon, en — heel even van Rouge, scherprechter
Blank! zou optreden, had er ijselijk tegen gezucht om de rol van
den rooverkapitein er nog bij te nemen, 't geen vooral bezwaarlijk
was, dewijl hij dan zich zeiven den genadeslag had toe te brengen.
In één woord, Jozef is een reddende engel, en als 't meeloopt in
de zaal, dan zweert de heer Dadel bij zich zeiven, dat de jongen
„op zijn woord van eer." i e t s handgeld ontvangen zal.
Jozet gelooft voor zijn taak berekend te zijn, en opent de deur,
die uit de directiekamer naar het ruim voert. Dat ruim, waarin bij
zijn aankomst nog slechts eenige kisten en koffers, en rollen en met
verf bekladde stukken doek te vinden waren, dat lage ruim biedt
den jongen thans een geheel ander schouwspel aan. Tegen de wan
den zijn een paa- blikken lampen opgehangen, en verspreiden geen
schitterend — m a r toch een licht dat voldoende mag heeten. en
haast verblindend i s voor h e m , die uit een bijna volslagen duister
nis komt.
Onze knaap, die geenszins bij zijn makkers, en evenmin bij baas
Reuzel, als bloode bekend staat, blikt verlegen in 't rond, en is ge
neigd om de oogen neder te slaan, en in het donkere hokje weder
te keeren. Doch, al doet hij het eerste ook voor een oogenblik, tot
het laatste besluit hij niet. Zie, daar binnen dat ruim bevinden zich
een twaalftal mannen en vrouwen, die allen druk in de weer zijn
om zich op 't zonderlingst uit te dossen. Jozef oordeelt dat ze zich
hitter weinig voor elkander schamen. Gtindsche heer beweert dat
zijn groen-fluweelen broek is gestolen, en gebiedt dat een ander, die
op het punt staat om over een rood baaien borstrok een geel wam
buis te trekken,- zijn kist zal uithalen, dewijl de heer „het ver
draait" om langer in zijn „trwasjemme rond te spassieren." Een
zeer dikke dame, op een koffer gezeten, spant alle krachten in om
over zeer dikke beenen een paar kousen te hijschen, welke kousen
van een sterk verhoogde vleeschkleur, aan de voeten geheel tot
oranje verkleurd zijn.
Ter nauwernood durft Jozef zijn oogen vertrouwen. Dat meisje

hier ter zijde, ja waarlijk, dat is ze; dat is de kleine met het lieve
stemmetje en het roode kleurtje; — mijn hemel, wat een vreeselijk
rood kleurtje! precies het kleurtje als van de vermiljoen in het gebarsten kommetje dat ginds op een tafeltje onder een scheerspiegeltje staat. Het meisje is vreeselijk luchtig gekleed: een handbreed
beneden de schouders begint een vaal blauwachtig jakje van neteldoek het bovenlijf te bedekken, en eindigt in een wit rokje vau
dezelfde stoffage, dat omstreeks tot op de knieën reikt. Vrij magere,
b l o o t e . . . neen, beenen in rosékleurige kousen, waarin zich een
paar wijdluchtige gaten bevinden, doen Jozef ontstellen, en, terwijl
hij zijn oogen van „die lieve van gisteravond," niet kan afwenden,
ziet hij hoe een andere dame, die in een bruin fluweelen rijkleed
met een paar vervaarlijk groote en geel uitgebeten vlakken er op,
is uitgedost, zich bezig houdt om, met een stijfselkwast, op het
kleedje der „lieve" — die Zélonide of de waternimf zal wezen —
een aantal uitgeknipte zilverpapieren starren te plakken, terwijl de
waternimf zelve, — goeje hemel! rood, vuurrood haar heeft, en ijverig in de weer is om de lange krullen van een gitzwarte damespruik in orde te schikken.
Een: „Ha Rodolfo, zijt gij daar!" klinkt Jozef van ter zij in de
ooren. 't Is de heer Elias die den jongen bij zijn spiksplinter nieuwen
roovernaam aanspreekt, en er al bijna precies als gisteravond in de
functie van de Monchère uitziet, behalve dat hem een groote witte
baard aan de kin hangt, met welken baard hij Sigismund, en „zonder dewelke" hij Ludovic „deszelfs zoon", zal wezen.
„Alle kunsten hebben hunne wording, jonkman!" verklaart de
heer Dadel, die Jozefs verbazing over hetgeen wij meldden — en
wellicht nog meer over hetgeen wij niet meldden, heeft opgemerkt:
„uit deze schijnbare verwarring wordt straks het schoone geboren
zooals gij dat gisteravond hebt zien daarstellen. Zie hier," vervolgt
hij, terwijl hij Jozef in de nabijheid der beide laatstgenoemde vrouwen brengt: „ziehier mijne echtgenoote, mevrouw Dadel, die de
zware rollens vervult, mitsgaders mejuffrouw Rosalia, mijn dochter,
die de premjémoereuses vertegenswoordigt."
Jozef kijkt beteuterd, en zegt: „G-oejen avond!" en mevrouw Dadel
keert zich even om en zegt: „Zóó!" en de lieve, die nü weer extra
zwart haar heeft, zegt met haar welluidend — ja waarlijk welluidend
stemmetje: „Dag lievert!" en Jozef — Jozef denkt er niet meer aan
dat er rood onder dat zwart zit, en dat de blosjes van puur vermiljoen zijn, maar krijgt een kleur van dat: lievert! dag lievert!
Wij gelooven dat de heer Elias het geraden oordeelt om den
jonkman-rooverkapitein aan „de wording der kunst" te onttrekken;
en met de woorden: „Welaan begeven wij ons naar boven!" wenkt
hij den jongen om met hem een trapje te beklimmen, waarna die
beiden weldra voet op het tooneel zetten.
Jozef begrijpt van al die hangende lappen en touwtjes en staken
en lampen, en opstaande planken met witte en zwarte golvende
slingers er op — geen enkele zier.
„Ziet gij, dat is de zee," zegt de heer Dadel, terwijl hij met den

vinger op de laatstgenoemde planken wijst, welke planken een weinig vóór de achter-decoratie geplaatst, de geheele breedte van het
tooneel beslaan: „dat is de zee waaruit de waternimf, mijne dochter zal komen op te duiken, — Wees voorzichtig, stoot uw hoofd
niet tegen deze hangende lamp, en wanneer gij optreedt, denk aan
dezelve."
Het vertrouwen, dat de directeur in den nieuweling stelt, moet
verbazend groot wezen, want, slechts vluchtig wordt den geheel
onbedreven knaap verwittigd: Ziet gij, dat hij met de d r i e r e g e l s ,
van deze zijde naar binnen — dat is: in 't gezicht van de toeschouwers moet treden; dan zóó loopen; dan de t w e e r e g e l s
zeggen; dan weer verdwijnen moet, en — als ze hem aanstooten.
van den anderen kant m e t d e n é é n e n r e g e l van nieuws aan
heeft op te treden; terwijl de directeur ten slotte vermaant: „En let
wel, geef i k u, in het karakter van Ludovic, den genadeslag, dan
schreeuwt gij: wraak! verstaat gij, dan en niet eerder, en valt aan
deszelfs voeten neder." Jozefs gelaat is te zeer door den rand van
zijn monsterhoed overschaduwd, dan dat we bespeuren kunnen welke
uitdrukking er op staat geteekend. Zilverpapier! vermiljoen, planken-zee, lappenwinkel! genadeslag! dag lievert! 't zijn altemaal
thema's, die zijn ziel beroeren en er in samensmelten tot de wonderbaarlijkste potpourri.
Terwijl Jozef met zijn potpourri in de ziel, naar alle zijden tuurt,
en verbaasd is hoe die kletsen verf op de lappen, van verre gezien
eenige overeenkomst met boomen en bladeren kunnen hebben; terwijl hij aan alles tegelijk denkt, en ook aan den gulden per dag —
voor grootvader; terwijl de jongen daar staat bij „de zee," treedt
de heer Elias naar voren; slaat de hand aan de tooneelgordijn die
hij een weinig ter zijde houdt, en gluurt in de zaal.
Ontzettende gewaarwording! De stadstorenklok heeft reeds het
kwart vóór achten gespeeld; zoo dadelijk moet de ZJSLONIDE aanvangen; de muzikanten spelen dat iemand hooren en zien zou vergaan, en — en — maar vijftien menschen in de heele zaal: tien er
van in „het schapenhok," drie vrijkaarten, en slechts op de eerste
bank van den eersten rang, juist in 't midden: de leverancier der
tweede olie- en kaarsen bezending, benevens diens wederhelft.
„Dat paardenspel, dat eeuwig v
paardenspel!"
Jozef weet niet recht van welk een akeligen uitroep hij zoo deerlijk ontsteld is. De heer Dadel ijlt hem voorbij, naar beneden.
Hevig gepraat onder den vloer van het tooneel; eenige oogenblikken later
stilte! — Hoor
vóór aan de tent luidruchtig
geschreeuw!
„Hei! halla! hei! Twee kwartjes maar op den eersten rang; tweede
Tang drie dubbeltjes; derde rang één dubbeltje; vierde rang vijf
centen! Naar binnen! naar binnen! Een dubbeltje! vijf centen!
Van lieverlede klinkt er al meer en meer klompengeklots, gelach,
schapengeblê! en dergelijk rumoer, vooral op den vierden rang in
de zaal der D r i e K r o o n e n . Dat duurt, — Jozef weet niet hoelang:
tèn laatste daar verneemt hij weder levendig gepraat onder de plan-

ken. „Naar aoven!" roept eindelijk een stem die aan den heer Elias
moet toebehooren, en Jozef ziet het geheele tooneelgezelschap in de
hoogte verschijnen: knevels van gebrand kurkzwart; roode koontjes
van vermiljoen; albast blanke armen en boezems van gestooten stijf
sel; helmen en kurassen van zilverpapier; pruiken van paarden- en
bokkenhaar; kuiten van een half vel watten per stuk; alles, alles
komt naar boven, met gele en bruine en roode en zonder-kleurige
jassen en mantels en rokken en hoeden en — het propt zich opeen
achter de lappen, behalve de waternimf die — languit achter de
plankenzee gaat liggen, zoodat de beenen
maar — Jozef kijkt
naar een anderen kant.
Plam! plam! plam! dreunt de ridderlaars van den heer Elias op
den vloer; de heer Trommelstek grijpt een vervaarlijke tafelschel;
luidt er mede alsof er brand is; een juffrouw die achter de voorste
lap staat, trekt aan een touw, en — de tooneelgordijn, die er aan
deze zijde uitziet alsof ze van aaneengelapte aardappel-zakken i s
saamgeflanst, gaat met horten en stooten naar boven.
De heer Dadel, als Sigismund, opent het tooneel; en de toon
waarop hij verzekert: dat hij zich in een bekoorlijke landstreek be
vindt, en dat hij in derzelver boomen de vogelen hoort kweelen, en
dat hij aan de oevers der zee een wijle wil rusten van het feestgedruisch, hetwelk hij in de zalen van het kasteel Narvesje gesmaakt
heeft; de toon waarop hij dit een en ander aan het nog altijd luttele
stuiverspubliek bekend maakt, verzekert ons, dat ZE. eigenlijk be
doelt: „Schapenkanaljeü Onkoste voor nies!! Ellendig paardenspel...
stik! verzak!!"
Althans, de heer in het gele wambuis die tegen Jozef staat aan
gedrongen, geeft aan dien toon, vrij luide en schel de gezegde ver
klaring, en voegt er de verzekering bij, dat Dadel gerekend heeft
het eenige groote spel te zullen zijn; dat ie sjeezen en niet meer
betalen zal, en dat hij, — de man met het gele wambuis — dan
„de bl. • . . van den heelen boel geeft, en als blindeman met z'n vrouw
voor eigen rekening de kermis optrekt," waarbij hij de vrijheid neemt
zich eenige malen te v e r d o e m e n als het niet waar is.
De pruik en de huilebalk worden Jozef benauwend.
„Ja ik bedrieg mij niet," vervolgt de heer Dadel op verwoeden
toon: „dit zijn de oevers der schoone zee, waar de waterelftens met
deszelfs koningin Zélonide in huisvesten
" De acteur draait het
publiek den rug toe, en, terwijl hij eensklaps zijn rede afbreekt,
roept hij met gedempte, doch in 't geheel niet minder alles verwenschende stem: „Trek aan de zee! trek aan de zee!!"
Hé, die deftige heer Dadel! denkt Jozef, en hij ziet, hoe de man
van het gele buis aan deze- en de gade van hertog Sigismund aan
de overzijde, naar de planken grijpen waarop de witte en zwarte
slingers zijn geklad, en die planken — de een vóór de ander —
heen en weder trekken, dat de vloer er van kraakt; dat al de lappen
er van fladderen, en de kaarsen er van aan het afloopen gaan.
Van de zijde des geëerden publieks, gaat er een hoera op, nu
eensklaps de juffrouw Zélonide — uit haar lastige houding overeind

komende — haar hoofd, armen en schouders, alsof zij aan 't zwemmen is, boven de planken verheft; welk hoerah terstond in een
uitbundig gejubel overgaat, nu de geheele „elften-koningin" zichtbaar geworden, met haar rechterbeen over de zee gestapt, het andere
voetje naar zich toehaalt, doch, met de punt van haar buitensporig
groot stoffenlaarsje aan een spijker van de gezegde zee blijft haken,
wankelt, en met de breede golven languit voorover op het tooneel valt.
„Mê . .! Blê
!" schreeuwt het achter in de tent: „Dat mag
je nog eens doen! Alla voor'en stuiver! Bravo! bis! Mê
! B l ê . . .!"
„Stommerik!" grijnst de heer Dadel, ofschoon voor het publiek
onhoorbaar tot de waternimf; en hij richt haar op, en hü wendt
zich met een vriendelijken lach tot het geëerde en steeds jubelende
publiek, en zegt op uiterst beleefden toon: dat een weinig stilte
noodzakelijk is, want, dat de werkzaamhedens anders geen voortgang kunnen vinden.
Het geëerde publiek echter eenmaal aan het juichen, laat zich
niet verbidden, en, terwijl er één uit den hoop het: Lang zal ie
leven! aanheft, waarin er velen gaan medestemmen, kwekt het uit
andere keelen des te uitbundiger: „ M ê . . . . B l ê . . . . " en — 't wordt
Jozef groen en paars voor de oogen.
De heer Dadel, die — het moet gezegd worden, immer met bewonderenswaardig talent zijne rol beheerscht, tracht als Sigismund
het publiek te overschreeuwen; en vangt, in vereeniging met den
heer Trommelstek en nog een ander persoon, tegenover dat publiek
een schier wanhopigen wedstrijd aan, tot dat het bedrijf is geëindigd, en de gordijn weer dansend omlaag gaat.
Ofschoon Jozefs sympathie voor het „lieve meisje" sedert een
persoonlijke ontmoeting niet weinig verflauwd is, zoo heeft hij nu
toch medelijden met haar. Niettegenstaande dien leelijken val, en
de pijn die een jammerlijk beschadigde knie, benevens een kwetsuur
aan den neus haar zullen veroorzaakt hebben, heeft zij alles met haar
welluidende stem naar behooren opgezegd, terwijl ze den geheelen
tijd er bij heeft moeten loopen of staan.
Nu de gordijn is gevallen, wil Jozef met belangstelling vragen
hoe het haar gaat. Doch zie — het lieve meisje snelt hinkend op
de hertogin, mevrouw Dadel, hare moeder toe; schiet vonken vuurs
uit haar oogen, en vraagt met een lach — van den duivel denkt
Jozef — waarom ze met haar knuisten aan de zee is gekomen:
„Om me den nek te laten breken, zeg . .?" en dat ZEG wordt met
dreigementen en een keur van scheldwoorden achtervolgd, die
Jozef — ofschoon hij in een achterwijk werd grootgebracht — doen
beven en rillen.
De hertogin laat de redenen der waternimf niet onbeantwoord.
Jozef ziet onder zijn roode pruik zoo wit als een doode. De hel is
losgebroken!
Ook de heer Dadel heeft zich in den twist der furiën gemengd.
In weerwil van zijn meest zoo voornamen toon, schijnt het Franschepads dialect zijn moedersprake te zijn; hij kent het bij uitnemendheid; en terwijl nog anderen van het D r i e K r o o n en-personeel

hun stemmen — hoe langer hoe rauwer — in den woordenstrijd
mengen, spelen de muzikanten aan gene zijde der gordijn hun lie
velingsstuk: twee verschillende dreunen van denzelfden componist
te gelijk, en hoort Jozef, bij al het gejank — nog een ander gejank
aan zijn zijde. Hij weet niet wat het is; wischt zich het zweet van
zijn roovergelaat, en ontwaart.... Fik! grootvaders Fik!
Niet tevergeefs heeft Fik den jongen baas gezocht. Al snuffelend
en ruikend heeft hij hem gevonden; maar, nu hij daar bij hem is,
nu kruipt hij in een angstige houding langs „die onnatuurlijke
beenen" van den jongen baas, en schuift over het tooneel, en be
schouwt vol verbazing, pruik en huilebalk en flanellen broekje;
draait om een der fladderende zijschermen heen; ruikt er eens aan;
krijgt het benauwd.. .. vreeselijk benauwd e n . . . .
Het onweder daarginder aan 't bedaren, breekt bulderend aan
deze zijde weer los. De directeur van D e D r i e k r o o n e n heeft
de euveldaad van het ondier gezien. Het bliksemen en donderen is
allervreeselijkst om aan te hooren. Fik — de arme Fik, die heusch
slechts van benauwdheid . . . en 't waarlijk niet helpen k a n . . . . ont
vangt van de ridderlaars een zóó onmenschelijken trap, dat hij met
een smak tegen de zee terecht komt, en huilt en jankt dat men er
Tiaar van om 't hart wordt.
,Van wie's da' mermel!?" roept de heer Elias, gereed om met
«en tweeden schop den bruine nabij de trap, en met een derde naar
beneden te smakken.
„Zul je van hem af • •. van hem afblijven!" stottert Jozef met
ontzetting; doch — de arme heeft den tweeden schop reeds beet.
En zie, de huilebalk met de roode pruik worden over het tooneel
geslingerd, en komen in aanraking met mijnheer Dadels neus, en
vervolgens met een walmende coulisse-lamp die rammelend op den
vloer valt.
Wat Jozef betreft, reeds heeft hij grootvaders lieveling in den arm
genomen. Op gevaar af van zijn beenen te breken, ijlt hij de trappen
af die naar het onderruim voeren; met bevende hand scheurt hij
zich het flanellen broekje van de beenen; sliert de zevenmijlslaarzen
uit; en ziet in 't rond om eigen broek en schoenen te hervinden
Tevergeefs! Daar drukt een breede hand zijn schouder:
„Wat!! zei je nou wegbrammen?" klinkt Dadels stem hem in de
ooren, waarop de spreker, in opgewonden Franschpads met de be
wering vervolgt, dat hij daardoor in de schromelijkste verlegenheid
geraakt; dat alles zoo niet gemeend is; dat hij niet wist dat het
lieve hondje van uwe's was, en — dat het tweede bedrijf staat te
beginnen.
„'t Kan me niet schelen! m'n broek! m'n schoenen!" roept Jozef
met tranen in de oogen: „ik wil d'r uit zeg ik je!" en hij onttrekt
zich aan de hand, die hem als lood op den schouder drukt.
„En wil je dan je kwartje loon laten glippen?" vraagt Dadel met
vervoering.
— Kwartje! kwartje!! Bedrieger! denkt Jozef, doch — daar ont
waart hij hoe een tip van zijn kleedingstuk uit een dicht geslagen

koffer steekt. Er achter gemoffeld staan zijne schoenen. Zonder zich
te bedenken loopt hij er heen; grijpt wat hem toebehoort; wipt den
haak los, die het buitendeurtje der tent van binnen houdt gesloten;
ontglipt aan de hand, die hem weer dreigt te vangen; vliegt — ja
vliegt de straat op, en loopt, en rent, gevolgd door Fik, zoo hard
als hij kan, naar huis toe! naar grootvaders huis toe!!

De avondklok heeft elf. Wij bevinden ons in het kleine vertrek
van grootvader Meijer. De oude man loopt op z'n „kousen-voeten,"
en neemt het keteltje van 't vuur waarin de koffie borrelt en prut
telt; met eenigzins trillende hand schenkt hij een kommetje vol;
doet er een scheutje melk in, en treedt op de bedstede toe, waarin
Jozef, die half onzinnig te huis is gekomen, nu reeds een geruimen
tijd vrij rustig heeft geslapen.
Op de wekstem van grootvader opent Jozef zijne oogen.
„Hê wat was ze leelijk!" zucht de jongen, terwijl hij soezend naar
't kommetje ziet dat de oude hem voorhoudt: „Hê!!"
„Hier Jozef, nou mot je dit eens warmpjes uitdrinken," spreekt
de grijze, en vat de hand van den knaap, om te voelen — of ie
koud is.
Jozef heeft den blik op grootvader gevestigd. Zie, zijn oogen worden vochtig; de tranen lekken hem langs de wangen: „Dankje,
dankje grootvader!" zegt hij bewogen: ,'t was tegen je zin grootvader; goeie ouwe; ben je niet boos; waarlijk niet boos?"
„Kom, drink maar, drink maar," hakkelt baas Meijer: „Goddank! je bent beter; en Jozef nou weet je meteen: 't is alles geen
goud wat er blinkt!"
„Hê neen!" zegt Jozef met een diepen zucht; en terwijl grootvader hem nu verhaalt, hoe de jongen bij den Baron Van 'Stalenpink
met goed oppassen tachtig gulden 'sjaars en nóg meer zal kunnen
verdienen, en dat eerlijkheid en trouw daarbij de beste livrei zullen
zijn, luistert Jozef met een glans van vreugde op het gelaat en
drukt grootvader de hand: Ja ja, ook daar — ja zeker grootvader, ook ddar zal hij zich herinneren dat het alles geen goud is
wat blinkt!
Wat Fik betreft, Fik ligt knipoogend op de vuurplaat naar de
vlammende houtjes te turen, en bedenkt met ontzetting, hoe hij op
het punt is geweest om precies te worden als zijn tante met de
duizelingen; en bekomt, hoe langer hij knipoogt ook hoe langer zoo
meer levendig besef dezer waarheid: dat de resultaten van „achter de schermen te kijken" — al zeer weinig bevredigend zijn.
Misschien is de lezer, al betrad hij nooit zooals Fik „de planken", al vroeger dan hij tot hetzelfde resultaat gekomen.

HET BEGIN.

Wanneer gij in den stillen zomeravond het Geldersche dorpje N.
daar ginder op de helling van dien heuvel ziet liggen, dan voelt
gij u aangenaam getroffen, en zet u gaarne op de glooiing ter zijde
van den hollen zandweg neder, om rustig eenige oogenblikken dat
schoone tafreel te kunnen gadeslaan.
Zie, hoe krachtig van kleur is het eikengeboomte in den avondtoon, waar het ter rechterzijde — half achter den heuvel verscholen —
uwe oogen treft, terwjjl de ondergaande zon zijn uitersten zoom
zoo schitterend verlicht en de teedere rookzuiltjes kleurt, die uit
de schouwen der lage boerenwoningen zoo geestig naar boven
kringelen.
En ter linkerzijde, over het ros getinte struikgewas heen, ziet
gij — reeds in den breeden avondsluier gevangen — den milden
graanakker golven naar het groene dal, waar zacht ruischend het
molenrad kleppert, naast de blanke wilgen en onder de hooge populiei en.
— 't Is daar vrede in dorp en dal! suist het avondwindje u toe;
en gtheel in de aanschouwing van dat bekoorlijke landschap ver
loren, kondt ge wellicht voor een wijle vergeten dat er menschen
wonen — M e n s c h e n !
Nu schrikt ge op:
Vermengd met den klank van een luidruchtig haamschelletje en
het hotsen eener kar in het hobbelige wagenspoor, klinken stemmen
in de verte. Het voertuig komt van de zijde aangereden waarvan
ook wij het dorp zijn genaderd.
't Zal ongetwijfel Peter de molenaar wezen. Ja, hoe meer de kar
het plekje nadert waar wij ons bevinden, hoe meer wij daarvan de
zekerheid bekomen. De stem van den molenaar heeft altijd iets zeer
doordringends, en ofschoon hij zich in deze oogenblikken ook
moeite schijnt te geven om zijn toon wat lager te stemmen, noch
tans kunnen wij zijne woorden, in den stillen avond, al spoedig vrij
duideljjk verstaan.
„
dat ik dan zoo zoetjes aan begin te gelooven dat jij

met je fijne gezicht een
') neepoor bent; zie je — ik
heb me nooit kunnen begrijpen hoe die slokhalzen er achter zijn
gekomen; 't was een bagatel, een vergissing waar ieder andere mul
der de hand niet voor verdraaien, en 't land niet bankroet van zou
gaan; maar — die mooie redenatie opent mij op eenmaal de oogen
voor jou, mannetje; en ik ben nu volkomen op de hoogte om v a s t
te gelooven, dat jij voor stillen verklikker in de wieg bent gelegd,
't Is
al aardig dat ik zóó op mijn volk kan vertrouwen!
Haal je dat ook uit je bijbel? in den mijne daar vind ik het niet."
Behalve den molenaar, die aan de vanderhandsche zijde op het
voorstuk der kar is gezeten, ontwaren wij, bij het al nader en
nader komen van het voertuig, ook den persoon tot wien hij het
woord richt.
't Is Wouter, de vijf en twintigjarige zoon van Steintje Kruk, die
daar ginder in dat kleine huisje woont. Ofschoon Wouter aan deze
zijde insgelijks voorop is gezeten, zoo is zijn gelaat toch van ons
afgewend en naar den kant van zijn meester gekeerd. Zijn stem
klinkt heel wat zachter dan die van den molenaar, en met moeite
verstaan wij:
„Ik heb wel gezegd dat al wat smokkelen is, met diefstal gelijk
staat, en dat ik daarin nooit mijn hand zou willen leenen, maar —
dat ik je aan de kommiezen zou verklapt hebben, hoe kun je dat
gelooven baas, daar ik van je „vergissing," zooals je't noemt, geheel
onkundig was."
„En ik houd mij dan overtuigd," spreekt, de molenaar weder:
„dat je een
draaier en stille verklikker bent, net als je
vader in zijn tijd geweest is."
„ W a t ! . . . . " roept Wouter zeer luide; maar de molenaar vervolgt:
„'k Had zoo slim moeten wezen, om zulk slag van volk niet in
mijn huis te nemen. Bedriegers, zie, die kan ik niet dulden, en hoe
je ook spreekt, ik houd je er voor."
„Maar mijn hemel, ik h e b . . . . "
„Mijn hemel! mijn hemel! vloek maar zoo niet," roept de mole
naar, terwijl de kar, die ons zooeven is voorbijgereden, geweldig
door een kei in het wagenspoor stoot: „Je moet er den hemel nog
maar bijhalen ook! Weet je wat, ik heb genoeg van je goede
diensten; vraag mijnentwege om een kommies- of koddebeiers
baantje, dat zal
goed in je smaak vallen."
Wat er verder op de kar wordt gesproken, kunnen wij slechts ten
deele, en weldra in 't geheel niet meer verstaan. Het voertuig nadert
al meer het vreedzame.... dorpje, en, laat slechts stof na, een
heele boel stof.
Wij hebben, daar ginds in de verte, het huisje aangewezen, waarin
Wouters moeder, Steintje Kruk woont.
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) Lieve Lezeresse, hier en daar zijn woorden In blan co gelaten, die wg
noodwendig m o e s t e n aangeven, maar die gyj gewis nog m i n d e r gaarne leest dan
gü ze hooren zult.

Dat K r u k is eigenlijk een bij- of scheldnaam. Er wordtin N. zeer
veel werk van die soort van namen gemaakt.
De arme ziel, die het huisje bewoont, lijdt reeds zoovele jaren aan
de hevigste rheumatiek, en aan het krukje waarmee zij zich steunt
wanneer zij zoo pijnlijk daar heen gaat, heeft Steintje Haver haar
bijnaam te danken. Zoudt gij het gelooven dat zij door sommigen
zelfs K r u k k e h e k s wordt genoemd, dewijl men haar wel eens in
't bosch heeft ontmoet wanneer ze er wilde violen tot geneesmiddel
voor hare pijnen zocht!
Wij zullen den zandweg volgen, en Wouters moeder in haar hutje
bezoeken. Vrees niet; 't is er helder en rein.
Treed binnen. Over den drempel gekomen bevindt gij u terstond
in de eenige kamer, die het huisje bevat, ofschoon daarachter een
waschschuurtje en geitenhok te vinden is, terwijl boven op de vlie
ring nog een klein hoekje voor Wouters slaapstee werd afgeschoten.
Inderdaad, de reinheid in dat kleine vertrekje treft u terstond.
De tafel en het drietal stoelen zijn oud, doch, gij zoudt niet aarze
len om u op een der laatsten neder te zetten, en van de eerste een
snede brood te gebruiken, 't Is waar, twee van de ruitjes in dat
kleine venster zijn gebroken en werden met papier beplakt, doch
inderdaad, de schuifgordijntjes, die voor dat venster hangen, zijn zóó
helder en zóó keurig geplooid, dat het een lust is om aan te zien.
Behalve een bruin geverfd kastje, dat aan uw rechterzijde in 't
midden van den muur staat, ontwaart gij nog de propere sitsen
gordijnen voor de bedstede in den hoek, en verder — niets; ja
toch, juist boven het* kastje hangt aan een gewitten spijker, een
groote zilveren medaille, — zooals de boeren het noemen „achter
een lijstje;" een medaille die volgens het opschrift, omstreeks dertig
jaar geleden aan Thomas Haver voor het redden van drenkelingen
geschonken werd.
De edelmoedige, die met dat eermetaal werd begiftigd, hij rust al
meer dan twintig jaren in den godsakker; maar zij, de minnende
vrouw, die tranen van blijdschap heeft geschreid toen zij de menschenliefde van haar goeden Thomas met dat zilver zag beloonen.
zij zit daar nog, en het bevreemdt u dat het bleeke, magere en half
kromgetrokken vrouwtje, nog in staat is om voor zich zelve te zorgen,
en zulk een netheid in 't rond te bewaren.
't Schijnt wel alsof zij zich heeft nedergezet om een weinig te
rusten, althans zij houdt hare oogen gesloten; maar zie. daar opent
zij ze weder, en tuurt een wijle op „het schilderijtje" dat haar zoo
dierbaar is, ja dierbaarder dan het sprekendst portret van den besten
Thomas haar zou geweest zijn, want —. zij ziet er het beeld in van
zijn „brave ziel." Hij was zoo goed, zoo trouw, zoo godvruchtig!
En nogmaals sluit zij haar oogen, en ook nogmaals opent zij ze om
op dat eereblijk te staren, terwijl een paar dikke tranen haar langs
de kaken vloeien.
't Is heden dan ook twee en dertig jaar geleden dat ze haar rech
terhand in die van Thomas heeft gelegd, en voor God en de men
schen heeft beloofd dat ze hem altijd zou liefhebben, oprecht en

feeder. Ach! nog geen tien jaren heeft zij hem mogen beminnen als
haar besten vriend op deze aarde; toen werd hij opgeroepen voor
een hoogere wereld, en bleef zij alleen met het kind, dat nog slechts
drie jaren hun beider vreugd was geweest.
't Was een mooie lentedag toen Thomas de klepperman, naast
Steintje zijn aanvallige bruid, van 't raadhuis naar de kerk stapte.
Burgemeester had nooit mooier kleeren aan 't lijf gehad. Geen
seringen of rozen of jasmijnen waren ooit zoo fleurig geweest of
hadden ooit zóó lekker geroken als die, welke bij de thuiskomst
in de woning van Steintjes moeder hadden te pronk gestaan, en —
geen menschen op de wereld hadden zich ooit zóó gelukkig gevoeld
als Thomas en zijn „lieve wijfje" het op hun trouwdag deden.
Maar de herinnering aan dien dag der zaligste vreugde, brengt de
arme ook te sterker den droevigsten nacht haars levens in't geheugen terug. — 't Was oudejaarsavond. Zij waren samen ter kerke geweest en hadden er God gedankt en gebeden.
Na de godsdienstoefening waren ze huiswaarts gekeerd. Daar hadden ze over ernstige dingen gesproken; later hebben ze met hun
Woutje, hun liefke, gemokkeld, toen warme pap met s t r o o p genuttigd, en eindelijk den 103 " Psalm, van a tot z heelemaal uitgelezen.
Klikke vóór tien had moeder Steintje de klompen voor haar
Thomas op de vuurplaat te warmen gezet, want buiten was het
Thomas de warme oversokken,
de klompen en den pijjekker aangetrokken; Woutje, zijn hartlapje,
had hij een zoen op de frissche koontjes gedrukt; moeder Steintje
was met vergeten geworden, en — met den klokslag van tien had
de stem van Thomas den klepper, langs kerk en herberg weerklonken: „Bewaar je vuur en kaarse wel, tien hèt de klok; de klok
het tien!"
En Steintje had toen haar Thomas — die na een half uur van
zijn eerste ronde zou terugkeeren —• met een warm kommetje koffie
zitten op te wachten.' Halfelf had het buiten reeds geslagen, en de
koffie rook zoo heerlijk.... maar, Thomas verscheen niet.
Er verliep een kwartier. Ze heeft nog een „sukker kluutje" naast
Thomas' kommetje gelegd, maar, hoe ze ook heeft geluisterd, den
welbekenden tred van Thomas mocht ze niet vernemen. In 't einde
heeft ze toch voetstappen hooren naderen. Met blijdschap heeft zij
de deur harer woning geopend, en — ja, daar was Thomas gew e e s t . . . . doch, hemel, in welk een toestand!
Zie de arme vrouw, nóg huivert zij bij 't herdenken aan die
stonde: Waggelend trad hij haar tegen; een lijkkleur had zijn gelaat
overtrokken; met de beide handen aan het hoofd zonk hij ineen.
Zij heeft hem in haar armen opgevangen. Nog maar weinige woorden heeft hij fluisterend gestameld; nog één blik heeft hij naar de
zijde geworpen waar zijn lieveling zoo rustig in 't wiegje sliep:
nog één krampachtigen handdruk heeft de bevende vrouw van haar
Thomas ontvangen, en toen, toen is hij in haar armen gestorven,—
ofschoon zij 't niet begreep dat hij reeds voor altijd van haar was
heengegaan.
dt

En zoo was moeder Steintje dan weduwe, — en was het knaapje,
dat lachend ging ontwaken, dan vaderloos geworden nog eer de
oude jaarkring zich over hen gesloten had.
En nu — 't is die vrouwe wel aan te zien dat zielesmart en
lichaamslijden haar vóór den tijd hebben verouderd. Zooals zij daar
nederzit, zoudt gij zeker wanen dat zij haar zeventigste levensjaar
reeds ware ingetreden, ofschoon zij toch inderdaad tien jaren jonger is.
De schemering, die in vrouw Steintjes kamertje heerschte, werd
al ras door een geheele duisternis vervangen, en terwijl de arme
strompelend haar lampje gaat ontsteken, en het avondbrood voor
haar en haar zoon in gereedheid zal brengen, treden wij naar buiten, volgen het smalle paadje door 't korenveld, dalen langs de reeds
bedauwde grashelling tot in h et vriendelijke waterdal, waar de heldere
beek het molenrad, en het zachte windje de popels doet klepperen.
Met zijn arm op den post eener rastering geleund, staat Wouter
daar, en tuurt met strakken blik naar het nabijgelegen molenaarshuis. Droevige denkbeelden woelen hem door het brein. Somwijlen
slaat hij zijne oogen naar den hemel waaraan maar weinige starren
glinsteren, en 't eenige wat half luide aan zijn lippen ontsnapt, is:
„Lieve Driekje, zou je niet komen?"
Neen Wouter, wacht en tuur maar niet langer. Ga naar je moeder, 't Meisje dat je zoo feeder bemint, kan en mag je in deze oogenblikken geen woorden van troost komen toespreken. Nog eens, laat
j e moeder niet langer wachten ; vertrouw maar op Driekje, én bouw
maar op God.
De keukenkamer van Peter den molenaar is een luchtig en proper verblijf. Nu wij haar binnentreden zien wij het gansche gezin
om de houten tafel aan den avonddisch vereenigd, en zij die wel
het eerst onze aandacht trekt is Driekje, Peters oudste dochter.
Nauwelijks zestien jaren oud, moest zij reeds haar goede moeder
missen, en de zorg voor haar beide jongere broertjes met de huishouding op zich nemen. Nu drie jaren heeft Driekje haar moeielijke
taak met de meeste liefde en trouw vervuld, en, drukte de laatste
wat zwaar op hare schouders, zij werd waarlijk niet verlicht door
de inwoning van den grijze, die daar ter rechterzijde van het meisje
gezeten is. Gij bespeurt het al spoedig dat die oude man krankzinnig is. Peter noemt hem vader, en de kinderen „kunnen met hem
doen wat zij willen, 't is geen kwaaje." Gij zult wel meer van hem
hooren. Voor het oogenblik toon ik u Driekje.
Of de tegenstelling van den bleeken krankzinnigen oude wat
meewerkt, maar zeker is het dat Diïekjes lief gezichtje u onwederstaanbaar blijft boeien. En nochtans zijn hare trekken zoo regelmatig
niet, en is haar gelaatskleur niet de kleur der leliën en rozen.
Driekje is de type van een aanvallig dorpskind. Negentien lenteS;
"blonde haren; kuiltjes in de poezele wangen, en oogen! oogen
zoo lief en zoo zacht als de bloempjes in 't groene dal, en zoo helder als het water in de molenbeek.
Er heerscht in dat vertrek de stilte van vóór of na den storm. De
molenaar eet, maar spreekt geen woord; de grijze eet, maar spreekt

evenmin; intusschen hij spreekt ook maar zelden. De kinderen,
waarvan het jongste nu tien jaren oud is, eten insgelijks; maar
Driekje, zij spreekt en zij eet niet; zij gaat slechts voort met groot
vader en de jongens te bedienen, en koffie te schenken; en haastig
veegt zij nu en dan een traan weg, die er opwelt in haar vriende
lijke oogen.
De avondmaaltijd is geëindigd; de molenaar staat van zijn zit
plaats op; krijgt don bijbel met koperen beslag, en zet zich neder om,
volgens loffelijk gebruik, eenige verzen daaruit voor te lezen.
Peter leest. De stem van den lezer klinkt wat schel, en zijn voor
dracht is ook wat bijzonder eentonig. Maar hoor, dat zijn toch
heerlijke waarheden, die hij uit den schat des levens aan de zijnen
verkondigt:
„Want indien gij den menschen hunne misdaden niet vergeeft,
zoo zal ook Uw vader u uwe misdaden niet vergeven," en weder:
„Vergadert u geene schatten op de aarde
maar vergadert u
schatten in den hemel."
En de molenaar leest verder. Zie, daar komt een glimlach om
eijne lippen spelen, en het is alsof hij zegt: daar heb je 't! toen
hij met sterken nadruk al verder gaat:
„Niemand kan t w e e H e e r e n d i e n e n , of hij zal den eenen
haten en den anderen liefhebben . . . "
Ja wel, de molenaar leest het hoofdstuk ten einde, maar — het tot
driemalen toe overslaan van een geheelen regel, en het lezen: „Want
al deze (aardsche) dingen zoeken de H e i l i g e n , " in stede van de
H e i d e n e n , bewijst genoeg dat hij voor dezen avond, met de on
mogelijkheid van twee heeren te kunnen dienen, genoegzame stich
ting uit „de schrift" heeft opgedaan. Met Wouter weg te zenden
'had Peter de molenaar, zijns bedunkens, volkomen naar de schrift
gehandeld, want iemand, die met de kommiezen heulde, en zonder
twijfel een onschuldig smokkelpartijtje aan 't licht had gebracht, was
•een dienaar van twee heeren, en — niet bestaanbaar, n i e t bestaanbaar!
Een groot kwartier later was er van den avondmaaltijd geen spoor
meer te vinden, en lagen de jongens te bed, en zat de grijze, als
naar gewoonte, in het hoekje bij de vuurplaat zijn pijpje te rooken.
Peter, die nog iets in den molen had te beredderen gehad, kwam
in de keuken terug, en Driekje, die bezig was met het vuur in te
rekenen, hoorde nauwelijks dat de molenaar van zijn ronde was
wedergekeerd, of zij richtte zich overeind, trad op hem toe, en zich
geweld doende, zeide zij met een beverige stem:
„Vader, je moest je goed hart maar eens boven laten komen, en
Wouter vergiffenis schenken voor't geen je zegt dat hij gedaan heeft!"
„Je deedt beter Driekje, van je nieit met vaders zaken te be
moeien," klinkt Peters antwoord, en aan den vriendelijken toon,
waarop hij die bestraffende woorden spreekt, is het wel te bemer
ken, dat Driekje niet laag bij hem staat aangeschreven: „Mijn goeje
hart," vervolgt de vader: „ja dat plaagt mij gedurig; ik heb maai
den gebrek Driekje, en dat is juist dat ik t e g o e d ben. Ik ben te
goed voor mijn evennaaste, dat weet iedereen, en daarom maakt
vm.
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men er misbruik van. Omdat de menschen letterlijk over den molenaar
kunnen loopen, daarom trappen ze hem op 't hart; leer mij de
wereld niet kennen Driekje, 't is ondank, bedrog, veinzerij, zie je,
en anders niet."
„Ja vader, dat geloof ik ook wel," spreekt Driekje: „maar die
vergissing met de aangifte van het gemaal kan toch onmogelijk,
zooals jij het noemt, door Wouter zijn verklikt geworden; hij heeft
immers zelfs God tot getuige aangeroepen dat hij van niets heeft
geweten dan nadat de bekeuring geschied was."
„Daar heb je de schijnheiligheid, de pronkerij met Godsdienst!"
spreekt de molenaar weder: „dat neemt
maar altijd
teksten in den mond, en 't minste of geringste dat er voorkomt
roept men — ik zeg het met eerbied (Peter lichtte zijn pet op) —
den naam van den Almachtige aan, en zweert bij hoog en bij laag,
alsof er niet stond: Zweer ganschelijk niet. — Zoo waarachtig als
ik leef, Driekje, Wouter kan de rechte niet wezen, en ik kan mij
ter wereld niet begrjjpen waarom j ij zijn partij tegenover je vader
kunt trekken."
Driekje heeft de oogen terneergeslagen, en hervat: „Vader, hij
heeft een oude ziekelijke moeder; ze zijn zoo behoeftig, en Wouter
is nu zonder verdienste."
„Zóó moet de mensch door schade en schande leeren wijs worden,"
zegt de molenaar: „Ja, schade en schande, ofschoon ik van mijn
zijde zal toonen, dat al die waanwijze zedepreeken
weinig
vat op mij hebben; en dewijl wij nu lasten moeten opbrengen, om
almede die loervinksche kommiezen vet te mesten, zal ik zorgen
mijn part daarvan weerom te halen. Voor het overige kindlief,
bemoei jij je alleen met de huishouding, met de jongens en met
grootvader, en laat aan mij het bestier van den molen."
De molenaar wil zich omwenden, doch Driekje voorkomt hem,
en, terwijl ze haar hand zachtkens op zijn arm drukt, spreekt ze
op zoet vleienden toon:
„Vader zal zich toch niet weder „vergissen"
i s ' t wel vader?"
„Wat b l i e f . . . . ? " zegt Peter.
„Dat we den keizer behooren te geven wat des keizers, en Gode
"
„Hoe heb ik het met je!?" valt Peter haar verbolgen en zóó
luide in de rede, dat de grijze bij de vuurplaat er angstig van op
schrikt: „Heb je misschien met dien snoeshaan tegen je vader
saamgespannen, en s a m e n de zaak aan 't licht gebracht? Waarlijk,
je tapt al tamelijk wel uit hetzelfde vaatje als hij. Daar schijnt een
bijzondere verstandhouding tusschen mijn kind en dien zedenmeester
te bestaan; ik weet waarachtig niet wat ik daarvan te denken heb;
maar zóóveel is zeker, dat ik den schijnheilige verfoei, en dat ik
jou, Driekje, zoo je verder zijn partij trekt, zal toonen dat hetgeen
ijdel gebod is: je ouders te eeren! Foei, je moest je schamen! Jij,
die zelfs geen moeder meer hebt!"
„Lieve vader . . . " spreekt Driekje. Maar Peter was te zeer ver
toornd dan dat hij haar verder liet spreken, en riep, terwijl hij zich
naar de zijde wendde, waar zijn ongelukkige vader zat:

„Toe naar bed, of de klok zal weer tien slaan!"
Zie, hoe die oude haastig opspringt, angstige blikken in het
ronde werpt, en zonder zijn zoon of kleindochter te groeten de
kamer verlaat, terwijl gij hem bij 't heengaan gedurig het woordje
t i e n hoort herhalen. En nu — wanneer gij den molenaar reeds
meent te kennen en op het punt staat om hem te verfoeien, eilieve,
oordeel dan niet t e gestreng, want evenzeer als het Peter bijna
onmogelijk zou wezen om zijn lieve Driekje door iets anders dan
door woorden te brengen tot hetgeen hij haar plicht noemt te
wezen, evenzeer is het een vaste waarheid, dat de krankzinnige zijn
dagen in de ongestoordste rust mag slijten, en, zoo deze van den
zoon al geen bewijzen van bijzondere liefde ontvangt, ja zelfs door
hem in den regel wat zeer kernachtig wordt toegesproken, dat hij
niettemin ruimschoots bekomt, waarop hij billijkerwijze aanspraak
kan maken.
Vanwaar dan des grijsaards ontsteltenis, en die haast bij het ver
nemen van Peters woorden? Zoo komen wij tot den oorsprong der
zielsziekte van den oude.
Van het vroegere leven van Peters vader willen we niet spreken,
en wat er soms op den molen voorviel daar willen we evenmin van
gewagen, 't is te lang reeds geleden; maar dit moeten wij zeggen:
dat Nol de molenaar, die reeds verscheidene jaren somber, een
zelvig en wonderlijk geweest was, op zekeren Juni-avond — nu
omstreeks twintig jaar geleden — een ontzettenden schrik heeft
gehad.
Er was onweer aan, de lucht. Eerst had Peters vader achter den
molen, op een bank gezeten, en angstig naar de buien getuurd, die
uit het Zuiden kwamen opzetten. Toen de zon was ondergegaan en
de bliksemstralen zich schitterend tegen den zwarten hemel gingen
aiteekenen, en het straks nog ver verwijderd gerommel van den
donder al spoedig door dreunende slagen werd vervangen, toen had
de oude molenaar zich niet langer daar buiten vertrouwd, maar was
hij zich in den molen, en wel in het donkere zoogenaamde zakkenhok gaan verschuilen.
Juist toen de torenklok tien doffe slagen deed hooren, heeft een
knallende slag, die onmiddellijk op een geweldig licht was gevolgd,
den ganschen molen doen dreunen, en — toen men den molenaar
eindelijk bewusteloos in zijn schuilhoek heeft gevonden, toen bleek
het dat hij, zoomin als het gebouw, door het ingeslagen bliksem
vuur eenig belangrijk letsel had bekomen, doch bespeurde men te
vens al spoedig — dat Nol de molenaar „van zijn zinnen" was.
Ja, wonderlijk had hij gepraat, terwijl hij den volgenden avond,
en verder eiken avond, wanneer hij de torenklok t i e n hoorde slaan,
op de akeligste wijze had gekermd en gejammerd, waardoor het
sedert dien tijd een vaste gewoonte was geworden, dat de grijsaard
vóór tienen ter ruste of althans in zijn kamer moest zijn.
Wat één zoo'n bliksemstraal toch doen kan!
En op dit oogenblik slaat de torenklok t i e n , en de oude man

die met het klimmen zijner jaren al minder spoedig den slaap kan
vatten, ligt nog wakker op zijn legerstede, en jammert, en kermt,
en verbergt zijn grijze hoofd tusschen de peluw en het beschot der
bedstede, om echter zoo aanstonds, tot stikkens toe benauwd, weder
overeind te springen en nog luider te kermen. Daar wordt de deur
heel zachtjes geopend, en, terwijl de z o o n van den ongelukkige
zich bij het schijnsel der maan nog in den molen bezig houdt om
aan zijn „natuurlijke vijanden — de kommiezen — een loer te
draaien," treedt de k l e i n d o c h t e r behoedzaam op de bedstee van
den armen grootvader toe; zij houdt een kom met azijn en water,
benevens een doek in hare handen; zie, zij verfrischt, zonder vreeze
voor die woest rollende oogen en droevige kreten, de slapen en
polsen van den ongelukkigen man, en de gedurige herhaling harer
woorden: „Lieve grootvader, de klok heeft één." waardoor zij reeds
zoovele malen zijne zinnen van dat noodlottige t i e n heeft weten
af te leiden, doet haar ook nu gelukkig slagen, en hoor, 't is wel
aandoenlijk zooals de oude, in 't' einde rustig geworden, haar laatste
woorden herhaalt, eerst wild, doch allengs zachter en zachter, ten
laatste half lachend half zingend: „de klok hèt één, de klok het één."
Men ziet toch dat Driekje het vijfde gebod wel kende. Zij hecht
er zelfs, naar 't blijkt, een ruimere beteekenis aan.
Na die geschokte zenuwen opnieuw tot kalmte te hebben gebracht,
begeeft zij zich naar haar eigen slaapverblijf, en al spoedig ziet gij
haar, in het heldere nachtjakje, geknield en met gesloten oogen, voor
haar bedstede nederliggen.
Driekje bidt, en wanneer zij haar oogen weder opent, dan bespeurt
gij dat haar gemoed, onder dat bidden „is volgeschoten." Och,
zij heeft _ zoo'n innig medelijden met den ongelukkigen grootvader,
maar — in deze ure niet minder met de behoeftige vrouw Steintje,
en ook . . . . ze houdt zoo zielsveel van Wouter, den braven, den eerlijken Wouter.

Wij hebben de weduwe Haver verlaten toen zij strompelend en
scharrelend voor het avondmaal ging zorgen, waaraan zij toch door
de bijvoeging van een stukje zoetemelksche kaas en wat bruine
kandij, voor heden eenigen luister heeft bijgezet. Wij zeiden het
immers, 't was de verjaardag van haar echtverbintenis met den nu
zaligen Thomas. Wie het pok een dwaze gewoonte mocht noemen
om een dag, waaraan zich zulke droevige herinneringen verbonden,
op meer of minder feestelijke wijze te herdenken, moeder Steintje
had er behoefte aan, want Wouter, haar trouwe verzorger, was het
eenige dierbare pand van dien zaligen echt; en — was ook de Gever
van alle gaven met den dank van haar harte voldaan, de moeder
meende dat zij den lieven zoon wel met een kleine verrassing haar
dank mocht betoonen.
Wouter toefde lang. Zijne moeder heeft altijd iets onrustigs, wan-

neer het over zijn tijd loopt. Ach! die oudejaarsavond! dat schrik
kelijk einde'.
Ha! daar wordt de deurklink gelicht; daar is Wouter; hij treedt
binnen.
„Goejen avond moeder," zegt hij op vriendelfjken toon: „je hebt
misschien al onrust gehad; 't is wat laat geworden
ja
maar
nu ben ik er, zie!"
En er was toch iets vreemds in zijn stem. — Moeder Steintje be
merkt het niet; zij is maar blij dat ze na zoo'n langen dag — van
vier uur in den morgen af aan — haar jongen weer thuis heeft.
„Ja Wouter, 't is kinderachtig, maar als dat klokje van negen
heeft geslagen, dan begin ik altijd wat onrustig te worden," zegt
ze: „Heb je 't warm Wouter? Je ziet ten minste zoo rood. Misschien
wat hard komen aanloopen? Och, dat had niet behoefd mijn jon
gen, want ik weet immers wel dat je je eigen meester niet bent."
„Zoo is het moeder," spreekt Wouter: „Ten minste . . . ja, ja, je
hebt gelijk; 't is warm geweest . . . erg warm; ik heb een heelen
boel menschen gesproken die het warm hadden. Jij zult het ook wel
warm hebben gehad, moedertjelief!"
Vrouw Haver beschouwt haar zoon een beetje verwonderd; zij
meende, 't was zoo bijzonder warm niet geweest; maar 't kon toch
wezen, want zij had er nooit hinder van; het deed haar goed.
„Dat gaat nog al Wouter," klinkt haar bescheid, en iets later
voegt zij er bij: „Voor twee en dertig jaren, toen was het geheel
anders!"
„Zoo, moeder, was het?"
„Dat beloof ik je Wouter, ot 't moet aan mij hebben gelegen,"
antwoordde de weduwe: „maar toen we aan 't huwelijksmaal zou
den gaan, toen was ik op stikken af; ik heb je dat misschien al
vroeger verteld."
„Ja, ja," zegt Wouter, „'t moet toen al zeer . . . . zeer warm zijn
g e w e e s t . . . . en
hoe gaat het ?"
„Van daag, God zij dank, nog al bijzonder," is Steintjes ant
woord, en iets later zegt ze weer: „Ik heb wel reden tot dank
baarheid Wouter; toe, kom eens bij me?"
't Verwondert u niet wanneer gij een oogenblik later den trou
wen zoon naast den zetel der moeder ziet staan. Steintje houdt de
hand van haar eenigen jongen in hare handen gedrukt, en terwijl
ze zoo recht moederlijk de oogen tot hem opslaat, spreekt ze
bewogen:
„Ach! zoo menigmaal zie ik Gods liefde voorbij, en vergeet ik,
bij het leed dat mn wordt toebeschikt, dat mij toch zoovele uren
van vreugde en geluk worden geschonken, en de uren welke ik
bedoel, het zijn wel die waarin jij mijn jongen, in mijne nabijheid
bent. Ja Wputer, aan den avond van dezen mij altijd onvergetelijken dag, wil ik het nogmaals herhalen, dat God mij met mijn
besten jongen boven duizenden heeft gezegend. O! ik ben zondig
en slecht," vervolgt de vrouw, terwijl er tranen in hare oogen ko
men: „zondig en slecht dat ik somtijds, wanneer de dagen mij wat

lang en de pijnen mij wat hard vallen, wel eens heb gezucht en
geklaagd, en gebeden dat God mij mocht wegnemen van deze aarde.
Ik was ondankbaar Wouter, want dan dacht ik niet aan jou liefde,
en al je zorgen. Jij, mijn steun, mijn kostwinner, mijn brave jon
gen! Ja Wouter, ik was . . . . slecht . . . . ondankbaar."
De goede ziel kon de laatste woorden haast niet uitbrengen zoo
vol was haar gemoed; en Wouter, die aan de krampachtige bewe
gingen harer, door rheumatiek reeds gekromde vingeren, bespeurt
dat moeder erg van haar stuk is, zegt haastig — misschien op wat
g e m a a k t luchthartigen toon:
„Ja, 't is wel waar dat ik een bovenst beste jongen ben; jammer
dat de menschen 't niet gelooven willen, en dat ik zelf er soms zoo
wonder van ophoor; maar, wanneer jij, lief moedertje, het zegt,
dan zal 't wel waar wezen; dat je niettemin dwalen kunt dat bewij
zen je woorden, want o n d a n k b a a r — neen lieve beste moeder,
dat ben je niet," en terwijl Wouter dat zegt, drukt hij een teederen
zoen op haar voorhoofd.
„Komaan Wouter, komaan," herneemt Steintje weer kalmer: „wij
zullen elkander niet prijzen, want alle roem is bij God; maar wij
willen van avond samen dankbaar en gelukkig wezen. Kijk eens . . . "
en terwijl zij op de kaas en kandij wijst, die naast het brood op de
tafel gereed staan, voegt zij er bij: „Dat zal smaken, nietwaar? en
zie, moeder zou het er zeker niet afnemen als ze niet zelve met
breien een duitje verdiend had."
„Wel moeder!" zegt Wouter, die „den overvloed" nog niet had
bemerkt, en hij doet zich geweld, want het zou te wreed zijn, om
op eens die dankbaar blijde stemming der arme te verbreken.
Daar zitten zij, moeder en zoon, aan het sobere feestmaal tegen
over elkander. Moeder zegt, dat ze die zoetemelksche kaas toch
recht heerlijk vindt, ofschoon ze niet zóó rijk zou willen wezen, dat
ze die alle dagen kon eten: „zelden genot, grooter genot!"
En Wouter — Wouter kan het niet helpen dat hij zijn boterham,
ondanks die „heerlijke" kaas, ter nauwernood door de keel kan
krijgen; hij kan het waarlijk niet helpen dat hij soms zulke gekke
antwoorden geeft, en de koffie drinkt zonder te bemerken dat ze
„gezoet" is; maar toch, toch lacht hij, omdat moeder verhaalt dat
zij, weet je van morgen
maar wat . . . . wat, dat verstaat hij
met recht.
Wouter is toch stil, denkt vrouw Steintje. De buurvrouw had
verteld dat er gevallen van mazelen in het dorp waren.
„Je bent toch goed op streek Wouter?" vraagt zij in 't einde
met bezorgdheid.
Wouter schrikt een weinig. Kon zij 't hem aanzien
? En zich
verkloekende, zegt hij op luchtigen toon:
„Als een hoentje zoo frisch!"
„Dan is het goed m'n jongen!" herneemt de moeder: „Kom eet
nog zoo'n lekkere boterham, dat zal je toch smaken!?"
„Neen, waarlijk niets meer," zegt Wouter.
„Maar Wouter, wat gekheid!" spreekt Steintje weder: „je behoeft

het nu waarlijk om niets te laten. Toe dan, om mij genoegen te
doen. 't Zou wel voor de eerste maal zijn dat je n i e t deedt wat
moeder graag wilde."
't Is vreemd zooals die laatste woorden den jongeling schokken.
Hij slaat den blik in het donker der kamer, strijkt gejaagd met de
hand over het voorhoofd, doch, ofschoon het hart hem ook pijnlijk
slaat, zoo vermant hij zich weder en spreekt op bedaarden toon:
„Dat zeg je omdat je zoo goed bent beste moeder."
„Niemand is goed dan Bén!" hervat Steintje: „en i k ben het zekerlijk
niet; maar wat ik daar zeide dat zal toch wel waar wezen; kom. ..!"
„Neen, neen moeder!" barst Wouter los, want zich goed te houden
dat kan hij niet langer: „Neen, ik heb n i e t altijd gedaan w a t j e
wilde; ik heb je goeden raad niet gevolgd; ik heb gedaan wat je
mij ontraden moest."
Wouter loopt het kamertje op en neder: bij den stoel van vrouw
Steintje blijft hij stilstaan, vat hare hand, en zegt met een roe
rende stem:
„En dat ik jou, lieve zwakke moeder, die stille vreugd toch ver
gallen moet!"
De moeder is zichtbaar ontsteld; zij weet niet wat er is en wat
hem deert; zij beeft, en stamelt:
„Maar Wouter . . . ik weet n i e t . . . . "
Neen, Steintje dacht er niet aan dat Wouter, nu bijna een half
jaar geleden, met haar over het verlaten van zijn toenmaligen
meester had geraadpleegd, 't Was waar, de molenaar in het Water
dal had hem jaarlijks twintig gulden meer geboden dan hij aan den
Zuider-beekschen molen verdienen kon; 't was waar dat Zuider-beek
bijna een half uur van het dorp, en het Water-dal zeer nabij lag,
terwijl het algemeen bekend was dat de molenaar van Zuider-beek
een lastig humeur had. 't Was alles waar, en evenwel — evenwel
had de moeder met weerzin Wouters wenschen vernomen; zij had
hem geraden dat aanzoek van de hand te wijzen, o m d a t . . . . de
molenaar in 't Water-dal toch ook geen besten naam had, en de
oude molenaar althans in vroegere j a r e n . . . doch Wouter had die
bedenking weerlegd met de opmerking dat, zoo het gerucht waar
heid bevatte en de jonge molenaar werkelijk ter bevordering van
tijdelijke welvaart ongeoorloofde middelen in 't werk stelde, dat hij
dan door het spreken van een gemoedelijk woord, juist daar mis
schien veel goeds zou kunnen stichten.
„Liefde, liefde! Precies zijn vader!" was Steintjes stille verzuch
ting geweest; en, ofschoon zij den jongen noode naar zijn nieuwen
meester zag vertrekken, ze had gezwegen, want. Wouter was een
brave jongen.
Dat er behalve de zeer geldige reden, door Wouter opgenoemd,
nog een andere bestond, waarom hij naar zijn nieuwen dienst ver
langde, zal wel begrepen worden, vooral wanneer wij nog melden,
dat Wouter toen reeds Driekje van den molenaar zoo gaarne tegen
kwam, en zoo heel graag, met een vriendelijken weergroet, een
„goeden dag" van haar hoorde.

Maar — Steintje denkt in deze oogenblikken aan het gebeurde
niet; 't was alles goed gegaan: Wouter was, veel meer dan vroeger
eens komen aanloopen; en de meerdere verdienste had in menig
langgevoelde behoefte voorzien. Het is dan ook niet te verwonderen
dat zij haar lieven zoon met angstigen blik blijft betrachten, en
na eenige oogenblikken van pijnlijke stilte weer vraagt:
„Hoe zou jij me leed kunnen doen, mijn goede, mijn brave jongen!"
Wouter doet zich geweld om zijn opgekropte smart te beteugelen.
„Beste moeder," zegt hij zoo kalm als hem mogelijk is: ik had je
dezen avond mijn droefheid willen sparen, doch je eigen woorden
hebben me dat onmogelijk gemaakt. Weet je dan niet meer dat ik,
tegen je beter inzicht in, van meester ben veranderd, — en zie' nu
moeder, of ik daarvoor door God word gestraft...."
Wouter hokt gedurig onder 't spreken, en terwijl hij de hand
vertrouwelijk op Steintjes schouder doet rusten, en haar in de angstig
vragende oogen ziet, vervolgt hij met bevende stem:
„Moeder, ik ben van den molen verjaagd. Ik, die voor je zorgen
en werken moet. ik heb geen werk meer!"
„Maar, Wouter, wat z e g j e
!?" klinkt het ontsteld uit Stein
tjes mond.
„Ja moeder, ik had het je dezen avond moeten verzwijgen,"
spreekt Wouter nogmaals: „maar zie je wel dat het schuldgevoel
mij al te zwaar drukte; je raad heb ik in den wind geslagen. Moe
der! beste, goede ziel, — zonder werk, zonder brood! Zie, het drukt
mij hier, h i e r zoo pijnlijk," en terwijl hij de hand op de borst
klemt, snikt de arme jongen; och, hij had het zoo bitter te kwaad.
En moeder Steintje, door de droefheid van den anders zoo flinken
Wouter nog meer getroffen, blijft met innige bezorgdheid op een
nadere verklaring wachten; maar als zij die in 't einde heeft ver
kregen, spreekt haar mond geen woorden van verwijt, maar dankt
zij uit den diepsten grond des harten haar Hemelschen Vader: haar
jongen had zijn God niet verloochend; zonde heeft hij zonde geheeten, zelfs ten koste van zijn sober bestaan.
De weduwe is gerust; zij vreest niet langer, en staart niet meer
met angstige blikken, „Kind," zegt zij op kalmen toon: „datje
vroeger mijn raad niet hebt opgevolgd, dat deedt je met de beste
bedoeling. I k heb dan ook later volkomen in die schikking berust,
ja zelfs rnjj verheugd dat het je wel geviel, en wjj ons in wat méér
mochten verheugen. Wouter, mijn jongen, je hebt braaf gehandeld;
God zal ons niet verlaten! Elders zul je werk en brood kunnen
vinden, en, zij het ook met m i n d e r , toch zullen we tevreden zijn."
De kalmte der moeder heeft den zoon getroffen. Met een gevoel
van innige liefde ziet hij haar in de goedige oogen; maar toch,
daar is nog strijd in zijn boezem. Hij weet het wel dat de moeder
gelijk heeft; dat hij nog wel in staat zal wezen om, zij het dan met
meer inspanning, elders een kariger stuk brood te verdienen; hij
weet ook wel dat God helpt dien zich zelf wil helpen; maar
ach! die goede zwakke zij weet het nog niet dat hij nevens haar
nog een andere liefheeft, dat hij Peters Driekje nog l i e v e r . . . . neen.

n e e n . . . . maar toch haast zoo lief heeft als moeder; dat hij al ge
droomd heeft van over een jaar of vier
of drie
of twee
een grooter huisje te kunnen betrekken, waarin moeder meer ge
makken zou hebben, en Driekje, het aardige vrouwke, zijn huishou
ding besturen, en een winkel van grutters- en kruidenierswaren
zou houden, — want Driekje had van moeders versterf een aardig
stuivertje te wachten; — dat hij dan- rijker zou wezen dan de
Koning in eigen persoon; ach! dat alles wist moeder nog niet; daar
had hij nooit van durven spreken; en nu, door Driekjes vader uit
zijn dienst verstooten; beschuldigd en gehoond door den man, dien
hij wel somtijds voor goede indrukken had vatbaar bevonden, en
dien hij zoo gaarne even rechtvaardig en goed had gezien als zijn
dochter dat was, — o! nu gevoelt hij dat de moeder zijn smart niet
kan deelen; dat hij eerder had moeten spreken; dat hij — geschei
den van zijn Driekje, ook gescheiden staat van zijn moeder, e n . . .
Dat kan hij niet verduren; hij strijdt en aarzelt; maar in 't einde,
zie, daar stort hij zijn vol gemoed aan de moederborst uit; hij spreekt
van zijn droomen, zijn Wenschen, zijn beden; en de vrouw, zij luis
tert, en wischt zich somtijds een traan uit de oogen, maar, niet
omdat haar Wouter nog een a n d e r e liefheeft.

Het is Zondag namiddag. Tweemaal heeft de torenklepel de schare
naar het bedehuis geroepen, en, behalve de burgemeester en meer
van de voornamen, zijn de dorpelingen ook tweemalen opgegaan, de
ouden en de jongen, de mannen en de vrouwen, de molenaar en de
kommiezen. — Daar is veel goeds en veel waars in dat kerkje ge
sproken, en de molenaar heeft .gezegd: „Jammer dat de menschen
er zoo weinig naar leven."
Op dit oogenblik — 't zal omstreeks het zesde uu.v van den mid
dag zijn — ziet gij de deur van vrouw Steintjes nederige woning
opengaan, en twee personen naar buiten treden. Gij behoeit niet t e
vragen : 't is Steintje met haar Wonter. Wat gaat die arme vrouw
gebogen! Stokoud moedertje, en nauwelijks zestig jaren! — Wouter
is toch een kloeke knaap. Zie, terwijl de linkerarm der zwakke
vrouw op den arm van haar jongen rust, heeft zij haar krukje in
de rechterhand geklemd; en zoo, zoo gaan zij met hun beiden lang
zaam, uiterst langzaam voort; somtijds staan zij stil, omdat de
vrouw eens rusten moet. De weg dien zij volgen, is het pad 't welk
door het korenland heen, van Steintjes woning naar het Waterdal
voert. Wouter heeft een hoogroode kleur, de weduwe ziet nog bleeker dan gewoonlijk. Wouter vindt dat moeder erg zoetjes en stromelig loopt, zoo anders dan toen zij 's morgens en 's middags ter
erke ging. Moeder Steintje overpeinst, dat deze gang geen kerk
gang is, — ofschoon het toch wel als zoodanig kon beschouwd
worden.
„Ik vrees maar dat het loopen je wat al te veel zal vermoeien,"

spreekt Wouter, terwijl hij de moeder noodzaakt wat sterker op zijn
arm te leunen.
„Die vermoeienis zal me geen kwaad doen Wouter," is Steintjes
antwoord; maar zie, toch houdt zij weer stil.
In 't einde, daar hebben zij den uitersten zoom van 't korenveld
bereikt en tevens den heuvel welks glooiing naar het Waterdal voert.
Langs de trappen, die in het zand zijn uitgestoken en aan de voor
zijden met plankjes en postjes zijn gestut, geleidt Wouter de oude —
half dragend, behoedzaam, uiterst behoedzaam naar beneden.
Daar staan zij nu onder de popels bij de schotwilgen in het vrien
delijke dal, naast de heldere beek, die zoo stil over de blanke kiezels
en langs de groene zoden vloeit, en morgen weer het molenrad zal
doen wielen en klepperen.
En ginder ligt het molenhuis!
Moeder Steintje beeft over haar geheele lichaam.
„Dat afdalen langs die trappen zal je ook al te veel vermoeid
hebben!" zegt Wouter: „Rust hier even op de grashelling moeder."
Doch, terwijl hij zijn zakdoek voor haar op den grond wil uit
spreiden, bedenkt hij zich dat het gras voor haar te kil zal wezen.
„Hier moeder, hier," zegt hij na een oogenblik bedenkens, en hij
werpt zich op de linkerknie, en doet de vrouw op het andere been
ternederzitten.
Een dankbare blik is het antwoord der moeder, want er stokt
haar iets in de keel, dat zij niet spreken kan. Ach, 't is ook al
meer dan dertig jaar geleden dat haar voet dit plekje voor 't laatst
heeft gedrukt. — Hoe dat gekomen is ?
Weet ge — wie niet op den molen of in 't molenhuis behoefde
te wezen, die kwam in dit gedeelte van 't Waterdal maar zelden,
en, in de laatste jaren met die pijnen
't loopen viel zoo zwaar
natuurlijk!
„Moeder, wil je wel gelooven dat mijn hart als een wanmolen
rakkelt!" zegt Wouter, en hij schept adem zoo diep als hij kan.
„Kom — dan maar verder!" spreekt Steintje met iets hijgends in
hare stem, en zij staat op; en zie, daar gaan zij weer voort met
hun beiden: langs de beek, voorbij den molen, totdat ze komen voor
de deur van het molenaarshuis.
Wouter licht den blankgeschuurden klopper. Tik, tak, klinkt het
op de deur en door de huizing. Vóór de deur, bonzen nog twee andere
kloppers, even blank als de huisklopper, doch — niet van metaal.
„Als ik dien krankzinnige maar niet te zien krijg," fluistert
Steintje met trillende stem.
«Waarlijk, om dezen tijd is hij in zijn kamer," spreekt Wouter
insgelijks op lagen toon: „maar," voegt hij er bij: „vrees toch geen
oogenblik moeder; ik verzeker je dat er niets naars aan hem te zien
is, en leed heeft de ongelukkige nog aan geen schepsel gedaan."
De deur wordt geopend. Een aanminnig gezichtje vertoont zich
om den deurhoek. Bij 't ontwaren dier oude en van dien knaap,
overdekt een gloeiend rood het gulle gelaat van molenaars Driekje.
„Wouter!" zegt ze in de grootste verwarring, en, zonder een oogen-

blik langer te toeven, wendt zij zich om, en loopt naar de openstaande achterdeur, terwijl Wouter slechts de woorden: „Wacht!
vader
tuin . . . . en roepen", heeft opgevangen.
Maar dat w a c h t ! zal zóó door Driekje niet bedoeld wezen. Hier
langer te staan, zou moeder, na dien vermoeienden loop, niet vol
kunnen houden. Wouter neemt de vrijheid om te doen hetgeen zijn
Driekje, zonder haar verlegenheid, zeker niet zou verzuimd hebben:
hij geleidt zijn aarzelende moeder binnen de gang; dan in de hem
zoo welbekende woon- of keukenkamer, en doet haar daar op een
stoel ternederzitten, terwijl hij zijn eigen gewaarwordingen te zeer
moet bestrijden dan dat hij bemerken kan hoezeer zijn goede moeder
onthutst is.
Ja, de molenaar bevindt zich in den moestuin achter zijn woning.
Onder het kalabassen-priëel staat hij in zijn Zondagschen wit lakenschen jas met een Goudsche pijp in den mond, en niet ver van hem
af bevinden zich Arend en Piet, zijn beide jongens. Aan de houding
van Arend, den oudste, is het duidelijk te zien dat hij het heldhaftige voornemen heeft opgevat, om zijn jongeren broeder — een
muilpeer te geven.
„Hei! hei!" roept de molenaar.
Klets! en 't vuur springt Piet uit de oogen.
Geen seconde later suizelt Arend van iets bijzonder warms aan
zijn rechteroor, welke warmte door een snelle beweging van de
vaderhand is teweeggebracht.
„
rakkers!" roept de molenaar, en hij heeft dat vleiende
woord door een zeer inheemsch epiteeth laten voorafgaan.
„Dan moet hij niet schelden!" schreeuwt Arend.
„En als hij mij ieder keer dreigt omdat ik bij ongeluk zijn mes
heb gebroken!" grient Pieter.
„Jij, lummel!! niet schelden!" schreeuwt de molenaar, terwijl h j
den jongsten knaap ter zijde stoot: „en jij, ezelskop! jij niet dreigen
hoor, omdat je broer bij ongeluk je mes heeft gebroken, of a n d e r s
z a l i k j e den r u g e e n s m e t e n ! Dulden en vergeven dat zou je
beter passen dan krabben en slaan! — Hê Driekje, wat zeg je?"
Driekje is met een hoogroode kleur komen aanloopen, en herhaalt
wat ze reeds gezegd heeft: dat er menschen zijn om vader te spreken.
Wij begrijpen evengoed hoe Driekje van dat kleine eind loopen
zoo rood ziet, als waarom zij liefst tot geen nadere verklaring wil
komen en ijlings den terugtocht weer aanneemt.
Echter, tot de beide bezoekers keert zij niet weder; 't is misschien
niet wellevend m a a r . . . . die gloed in 't aangezicht, en niet weten wat
te zeggen, en
dat jagen van haar boezem. Zij spoedt zich voort
naar haar eigen vertrekje, en terwijl ze haar gehoor scherpt of ze
soms iets goeds mocht vernemen, tuurt zij nu eens in de wolken,
die aan den hemel drijven, en dan weder beziet ze het heel kleine
ringetje aan haar heel kleinen vinger. Zie, in dat ringetje steekt een
aardig kraaltje; en dat kraaltje is blauw — blauw als de vergeet-mijnietjes aan de molenbeek, en dat ringetje heeft Wouter haar gegeven; Wouter ja! maar — dat weet geen ander.

De stap van Peter den molenaar klinkt door de gang. De deur
der woonkamer wordt geopend. Met een gelaat, waarop de grootste
verbazing en tevens eenige verwarring is te lezen, blijft Peter een
wijle tusschen de deurposten staan, en ofschoon hij in 't minst niet
verlegen van aard kan genoemd worden, zoo gelooven we toch dat
iets dergelijks eenigermate zijn bitse vraag: „Zoo wat doe jij
hier?" rechtvaardigen kan.
Wouter slikt — en wil spreken, doch, nog eer hij het woord heeft
opgevat, spreekt reeds de moeder, terwijl zij poogt van haar zetel
op te rijzen:
„Baas Jansen, wij hebben de vrijheid genomen om samen eens
bij u te komen . . . . zie je . . . . ik ben . . . . "
„Blijf maar zitten vrouw Haver," zegt de molenaar, terwijl hij
nader treedt en insgelijks bij de tafel plaats neemt: „lk dacht dat
je in 't geheel niet meer zoover kondt loopen, — dat was 't zeggen
van je zoon ten minste."
,'t Gaat ook moeielijk, heel moeielijk," herneemt de zwakke
vrouw op zeer kalmen toon, terwijl zij van het bekomen verlof ge
bruik maakt: „Maar zie je, ik moest en ik zon naar den molen om>
je te zeggen wat ons op het hart ligt. — Mijn jongen
"
„Ja ja," valt de molenaar in: „je jongen praat al naar 't hem in
den zin komt, en — of ie bij hoog en bij laag zult zweren dat ie
'en brave en beste is, i k neb mijn ondervinding; de waarheid, zie j e
de waarheid wil ik, en geen draaierij . . . . geen stilleverklikkers!"'
Met verheffing van stem: „Je kunt geen twee heeren dienen vrouw
Haver; zie je, da's mijn geloof!"
„Maar m e e s t e r . . . . " Zegt Wouter; doch vrouw Steintje valt hem
in de rede:
„Ik zou immers spreken Wouter! — Juist baas Jansen, wij kun
nen den Heer niet dienen en den mammon," vervolgt Steintje;
„Wij allen hebben onze zonden, dat weet ik; doch ik bid j e , ge
loof toch niet dat mijn jongen — zoo hij al den moed heeft om de
zonde, zelfs voor zijn meester, bij haar naam te noemen, dat hij
zich ooit zou verlagen om iemand, en hoeveel minder dan dien
meester, in 't geheim te verklagen."
„Zóó, zóó! — en zou je dan meenen dat ik anders dan bij v e r 
g i s s i n g met die
wat wou ik z e g g e n . . . . ? met die-e-e zaak
heb gehandeld!?" roept de molenaar opstaande, terwijl hij met de
vuist op de tafel slaat.
„Die uit onwetendheid struikelt zal bij God wel vérschooning
vinden," zegt Steintje goedig: „en als hij oprecht is zal hij ook
staande blijven. In die overtuiging komen wij ook tot je, baas Jan
sen, en vraag ik je nogmaals het geen je Wouter hebt geweigerd;
Och neem hem terug in je dienst. Wij zijn arme lieden... " Steintjes
stem werd hetgeen wij a a r z e l e n d zouden noemen: „Wouter kan
bij niemand terecht; in dezen slappen tijd zijn er op 't land al han
den te veel; daarbij van kindsbeen ar aan is hij bij 't molenvak
werkzaam g e w e e s t . . . . e n . . . . e n . . . . geloof mij baas Jansen, om u
deze gunst te komen vragen — het kostte mij veel!"

„Dan spijt het me razend," herneemt de molenaar tamelijk bedaard, „dat je niet stilletjes op den berg bent gebleven. Wil jij met
je kruk nog wat rusten, dat mag ik wel lijden, maar mijn ja ï s ja,
en mijn neen is neen, en je moet me niet kwalijk nemen," vervolgt
hij weer luider: „maar als ik ééns tegen iemand ben, dan kom ik
daar niet van terug." Nog luider: „En ik zeg je ronduit, dat ik het
brave gezicht van je kostelijken zoon, liever niet dan al onder mijn
oogen heb."
Het is den krachtigen Wouter wel aan te zien dat hij zich zeiven
bestrijden moet om, tegenover den onverdienden hoon, zijn gewone
kalmte te bewaren. Wat heeft hij met dien man nog 'te maken!
Wat
? — Hij hoort gerucht in de gang. — Driekje
! Daar
treedt hij met overhaasting op den molenaar toe, en terwijl hij hem
met een blik, waarin geen wrok is te lezen, in de oogen ziet, spreekt
hij vast en ernstig:
„God weet meester, dat ik onschuldig ben aan 't geen je mij verwijt. Met mij in deze oogenblikken van je af te stooten, beneem je
mij de mogelijkheid om voor mijn arme moeder het noodige te
verdienen. Meester, je bent vertoornd en daardoor onrechtvaard i g . . . " Maar eensklaps zwijgt de spreker; een welbekende is hem
voorbij geschoven: zij heeft den molenaar bij de hand gevat, en
ziet hem vriendelijk aan:
„Lieve vader!" zegt Driekje: „doe het om mijnentwil! Ik zal je
zoo liefhebben, zoo dankbaar wezen! Die arme gebrekkige vrouw!
die goede, die brave Wouter!"
Driekje heeft zich niet in haar kamertje terug kunnen houden:
zij heeft geluisterd, is al nader en nader gekomen, en zonder te
dralen heeft zij het hart van den vader bestormd.
Moeder Steintje ziet met verbazing in 't ronde. — Wouter werpt
een blik vol teedere liefde op zijn Driekje, en terwijl het meisje
den vader zoo smeekend in de oogen blijft zien, lezen wij op het
gelaat van den molenaar de zonderlingste uitdrukking; het vermoeden der waarheid werd voor hem in deze oogenblikken een vaste
overtuiging: er bestond liefde tusschen die beiden, tusschen Driekje
en tusschen dien Wouter, die
die
dien hij haatte o m d a t . . . .
hij hem haatte; die, al was hij dan geen verklikker geweest, toch
een albedil, zedenpreker, en — daar zat hem de kneep — voor
't vervolg een zedelijke kommies zou wezen. En zulk een snoeshaan durfde zich nog bovendien vermeten om op Driekje zijn oogen
te slaan! Zulk een aanmatiging! 't was onvergeeflijk!!
Met hoevele vloeken de molenaar aan zijn dochter het zondige
verweet van zich — tegenover die menschen — tegen haar vader
te verzetten, en zonder zijn medeweten naar jongenspraatjes te luisteren, valt moeielijk te bepalen. Zooveel is zeker, zijn uitval, door
die bekomen overtuiging geprikkeld, is allerhevigst. De goede vrouw
Steintje noemt hij een koppelaarster; haar zoon een verleider, en
Driekje — Driekje heeft al weenend de kamer verlaten. Was het
dan zoo groote zonde dat zij een arme voorsprak; dat zij, ook zonder vaders medeweten, een Wouter beminde? Was het hun voor-

nemen niet geweest om met de kermis, die welhaast zou invallen,
er mee voor den dag te komen, en — had vader niet meermalen in
vroolijken luim verhaald, hoe hij zelf met moeder om een hoekje
had gevrijd, omdat grootvader van moeders zijde van geen ver
keering had willen hooren; hoe hij allerhande o n s c h u l d i g e listen
had in 't werk gesteld om met moeder een uurtje in den maneschijn
te zitten, en grootvader eindelijk „wel klein gekregen" en moeder
getrouwd had! ?
Driekje weent in haar kamertje, en in de woonkamer is Wouters
moeder reeds van hare zitplaats opgerezen, en staat zij in haar
knieën te knikken, en wenkt er niettemin met vriendelijken blik haar
Wouter tot zich; Wouter die een nooit gekenden gloed in zijn aderen
voelt; die de vuist krampachtig houdt vastgeknepen, doch — ook
slechts den moederwenk heeft op te vangen, om ijlings op haar toe
te loopen, en zonder één woord te spreken, haar eenige schreden
nader tot de deur voert.
Daar blijven zij staan.
Wouter, je hebt je zwakke moeder bedrogen. Je hebt hare —
misschien kinderachtige vrees gekend om een krankzinnig mensch
te ontmoeten; je hebt haar herhaalde malen verzekerd, dat hij om
dezen tijd zijne kamer hield, en hoor — nu slaakt die zenuwachtige
vrouw een stillen kreet van schrik, 't Is ook geen wonder, want —daar vertoont zich voor de opengelaten gangdeur, de ongelukkige,
die toch op vreemden wel een pijnlijken indruk moet maken. Ei zie,
dat oude tanige gelaat, dien ongeschoren ros-grijzen baard, die
vreemde uitdrukking van de zeer kleine donkerbruine oogen, die
sluipachtig gebogen houding, die achtelooze kleeding, en gij zult u
bij deze nauwkeuriger beschouwing van den armen man, de ontstel
tenis van vrouw Steintje „die nooit zoo iets gezien had," volkomen
kunnen verklaren.
Peters vader schijnt op den eersten aanblik van Wouter met zijne
moeder een blijden indruk te ontvangen, althans er verspreidt zich
een lach over zijn glurend gelaat, en een „ha! ha!" komt er over
zijne lippen, 't Is niet te verwonderen want, behalve zijn goedaardige
en medelijdende kleindochter, was er nooit een in 't molenaarshuis
geweest, die zich zoo liefderijk als Wouter jegens hem betoond had,
en geen ook die zich wederkeerig zóó op de blijkbare toegenegen
heid van den oude had kunnen beroemen. De verwijdering vaD
Wouter uit zijn dagelijkscbe omgeving, scheen den krankzinnige
evenwel niet te hebben getroffen; doch nu, nu hij hem weerzag,
nu getuigden die lach en blijde kreet van zijn innige vreugde. Doch
zie, plotseling betrekt zijn gelaat, — de tegenwoordigheid dier ang
stig bevende vrouw wekt een andere gewaarwording in zijn kranke
ziel. Is het zijn gewone afkeer van alle vreemden en vooral van
ouden en gebrekkigen, dewijl hij in de laatsten wellicht den weer
schijn van zijn eigen ellende aanschouwt? Is het jaloerschheid, wijl
hij dien knaap aan een andere zijne liefde ziet betoonen? Hoe 'tzij,
een schrille toon vervangt den blijde, en terwijl vrouw Steintje nog
heviger trilt en zich sterker aan haar Wouter vastklemt om zich

te kunnen staande houden, maakt de ongelukkige een beweging met
de handen, en klinkt het dof en akelig uit zijn mond; „Zon, regen,
donder, kermis in de hel, ha! ha! tien hèt de klok, de klok hèt
tien! tien! tien! tien!!"
Wie zal er lachen om de woorden van den ongelukkigen oude!?
Zijn geest wil zich uiten; de kranke ziel weigert den vorm.
„Hoe! Wat! Voort naar je kamer!" roept Peter op wrevelen toon.
De oude man hoort de stem van zijn zoon; ziet vreesachtig tot
hem op; werpt nogmaals een ernstigen blik op vrouw Steintje; keert
daarna ijlings op zijn schreden terug, en — terwijl een steeds akeliger
klinkend: „Tien! tien! tien!" aan de huisgenooten verkondigt dat
de grijze tot den hoogsten graad van zijn delirium is vervallen,
heeft Wouter de meeste moeite om zijn wankelende moeder buiten
het molenhuis te voeren, en dreunen hun beiden ten overvloede
nog de woorden na:
,'t Is boven alles onvergeeflijk, dat je mijn huis zoo beroeren
komti Te goed, t e goed, dat ben ik! Ja te goed, dat ik zulk volk
over mijn drempel liet!"
Een smak, en de huisdeur valt dicht achter moeder en zoon.
Heeft Wouter inderdaad zijn moeder misleid ? Heeft hij die zwakke
roekeloos aan een ontmoeting gewaagd, die wel sterkeren dan zij
zou geschokt hebben?
Geloof het niet. Wouter kon immers niet vermoeden dat de grijsaard,
door Driekjes snikken opmerkzaam geworden, van zijn gewoonte
om tot den tijd van het avondeten in zijn kamer te blijven, zou
afwijken. Neen. Wouter heeft zijn goede moeder niet bedrogen. Zie
maar zijn bleekheid; zie maar hoe hij buiten gekomen, de vrouw
op een daar liggenden boomstam doet nederzitten; hoe hij den zakdoek door het beekwater slaat; hoe hij, haar slapen verfrischt; hoe
hij met de holle hand gedurig kleine teugen waters schept en de
moeder laat drinken, en zie, zie dan hoe toch, bij al zijn leed, bij
al de miskenning, waaraan hij heeft blootgestaan, bij de hoop op
geluk die in damp is vervlogen, toch een dankbare lach zijn lippen
komt plooien, want moeder, die straks schier bewusteloos op den
boomstam was neergezegen, zij zegt met duidelijke stem: „Best
dat v e r k w i k t . . . . o! 't gaat b e t e r . . . . heel veel beter."
En Wouter voert zijn geliefde moeder weer verder; hij draagt
haar de uitgestoken heuveltrappen op, want den zandweg te volgen,
die uit het Waterdal naar 't dorp voert, dat zou een al te groote
omweg wezen. Zonder veel te spreken bereiken zij hun nederige
woning. En moeder Steintje is doodelijk vermoeid; zij mag zich wel
aanstonds ter ruste begeven.
Of ze slapen zal? Die tocht is al te vermoeiend geweest; de onverwachte ontmoeting met een krankzinnige heeft haar wel hevig
geschokt; dat grievende onrecht haar Wouter aangedaan; die onverzoenlijkheid van den molenaar bij zijn eigen schuld, en slechts op
vermoeden; de lage beschuldiging, welke haar heeft getroffen terwijl
zij toch inderdaad met aarzeling heeft besloten om te doen wat
Wouter zoo vurig verlangde, en niets heeft bedoeld dan ook later

voor haar jongen een eerlijke verkeering met molenaars Driekje te
vragen, — ja, niet waar. de herinnering aan dat alles, en de wre
vel, door hoon en laster in haar boezem gewekt, zij zullen voorze
ker aan dat moede lichaam de rust weigeren die het zoo zeer be
hoeft?
Maar neen, vrouw Steintje slaapt!
„Slaap gerust arme moeder," spreekt Wouter op fluisterenden
toon: „Mag ik dan nevens u geen andere bezitten? Gods wil is de
beste!' — Maar toch, de borst is hem beklemd; hij spoedt zich naar
buiten; op het bankje voor de kleine woning valt hij neder. Morgen
zal hij voor een uiterst karig loon kunnen werken op den akker!
Welhaast zal hij bij zijn onvermogen om langer in de behoeften
«ener sukkelende moeder te voorzien, tot het armbestuur zijn toe
vlucht moeten nemen. Het armbestuur!! Hoor, ginds in de boomen
van het Waterdal zingt de nachtegaal zijn betooverend lied. — En
Wouter, hij schreit, hij schreit als een kind: Driekje! Driekje!! zijn
lieve Driekje!

„
En de gemeenschap van den geest der liefde en deiwaarheid, worde u bij het begin van den nieuwen jaarkring overvloediglijk geschonken! Amen."
Dat was de laatste zegenbede, die de leeraar in het oude jaar
«ver zijn gemeente uitsprak, en — toen was de godsdienstoefening
geëindigd.
Daar stroomt de dorpsschare, die zoo talrijk was opgekomen, over
de graven der voorgeslachten het kerkje uit. 't Zijn onbekenden
die ons voorbijgaan; 't is hier ook donker en bovendien, de meester
is reeds ijverig in de weer, om „die walmende kaarsen" — ten
zijnen bate — uit te dooven.
„D'r zijn er een heele boel, die voor van avond genoeg hebben!"
klinkt op fluisterenden toon de schrille stem van een man die ons
voorbijgaat.
„Genoeg....?" vraagt een zacht stemmetje aan zijn zijde.
„Yan de ouderlingen-bank af aan: geen een die niet zijn part in
den zak kon steken!" verzekert de man.
„'t Mocht mijn laatste oudejaarsavond-gang wel geweest zijn,"
mompelt een vrouwtje, wier voet met het geklots van een houten
krukje op den steenen vloer gelijken tred houdt.
„Daarvoor moeder, beware mij God!" spreekt een jonkman, die
het vrouwtje aan gene zijde onder den arm houdt.
„Ach, ik zondig alweder tegen den Heer en tegen jou m'n jongen
met daarnaar te verlangen," klinkt het antwoord der vrouw:
„ w a n t . . . . " doch wat het moedertje verder spreekt kunnen wij niet

onderscheiden. Steintje en haar Wouter zijn de deur van het kerkje
reeds nabijgekomen, en terwijl meer anderen ons voorbijgaan, treden
zij naar buiten.
Waarom wij nog een oogenblik toeven? Luister:
't Is de ondermeester van de dorpsschool, die aan het kleine orgel
zoetvloeiende tonen ontlokt, die de roerende melodie van het in
den aanvang gezongen:
Uren, dagen, maanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heen.
nogmaals door het kerkje doet ruischen, en der heenvloeiende schare
daarmede evenzeer aan haar later afgelegde belijdenis herinnert:
'k Rijp alvast voor de eeuwigheid!
Nu zwijgt het orgel; meesters lantaarn flikkert nog maar alleen
in het kerkruim, en — wij treden naar buiten,
't Is helder vriezend weder.
Wij volgen de huiswaartskeerende menigte, en bevinden ons al
spoedig in de kom van het dorp.
De klok slaat acht.
De tempelgangers treden hun woningen binnen, en — de deuren
gaan toe.
't Wordt stil op de straat. — Daar knalt een pistoolschot alsof
het den tijd wil wegjagen, 't Geknal herhaalt zich gedurig, nabij
en van verre.
Geduld! de klok slaat reeds negen, doch langzaam en slepend.
Zie, hoe heerlijk vonkelen de starren aan 't luchtgewelf. Nu wij
lang naar boven hebben gestaard, nu schijnt alles zoo donker hier
beneden: de lage dorpswoningen vertoonen zich als een zwarte massa.
Maar toch, binnen die nederige dorpshuisjes daar branden ook wel
lichtjes....!
Ach! hoe strijden die gillende kreten binnen de herberg met de
stemming die ons vervult!
Hoor, er knallen weer vreugdeschoten, hier en ginds en verder.
Geduld dan, geduld! daar, boven het kerkhof, daar dreunt het al
t i e n in den toren; maar grommend en dof.
Of moeder Steintje in deze oogenblikken ook op haar „schilde
rijtje" zal staren!
De Noordenwind begint op te steken.
Zie, daar snelt ons met overhaasten tred een jonge dorpelinge
voorbij; naar het gindsche huis richt zij haar schreden. Zij schelt
er aan; de deur wordt geopend; slechts weinige seconden behoeft
zij om den geneesheer dringend te verzoeken van toch aanstonds
op den molen te komen:
„Grootvader is met klokslag van tienen uit zijn verdooving ontV I I I .
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waakt," zegt zij op gejaagden toon: „nu doet bij zoo naar, en
spreekt zoo hijgend en wonderlijk, en ik ben zoo bevreesd. O, kom
toch spoedig?"
De dokter zou komen.
Weer snelt zij ons voorbij, en slaat den zandweg in die naar hel
Waterdal voert.
„Oude jaar
Sukkelaar,
Lam en krom,
Doof en stom,
Jaag wat meer je luie klok,
Eerst 'en borrel, eerst 'en slok!"
Zoo schalt het binnen de herberg waarvan de waard, ter spuiing,
zooeven de deur een weinig heeft opengezet.
't Is een bedompt en roodachtig licht, dat door den kier naar
buiten vloeit.
't Wordt erg koud op straat.
Van gene zijde, uit de richting, welke straks door het meisje werd
ingeslagen, komt een karretje aangereden, 't Is het huif karretje van
Peter den molenaar, 't Rijdt ons voorbij; — stadwaarts misschien
om een geneesheer in consult te halen . . . . ?
't Knalt en dreunt weer nabij en van verre.
Luidruchtig stemt het ook nogmaals binnen de gelagkamer:
„Ouwe jaar,
Sukkelaar . . . "
Maar ook nog eer het lied is geëindigd, antwoordt reeds het torengebrom met e 1 f doffe slagen:
Zeg, - weet - gij • 't al, Wat - het - nieuw' - u- bren - gen - zal ?
Het is omstreeks een kwartier uurs geleden dat de torenklok haar
ernstig antwoord gaf. Daar nadert het karretje weder, dat wij in de
duisternis zagen verdwijnen, en, was het — indien wij ons wel her
inneren — een meisje, dat in 't heenrijden de leidsels in handen
hield, nu is het een jonkman, die den bruine bestuurt en hem den
zijweg naar het Water-dal doet inslaan.
Naar het molenaarshuis!
Wij bereiken het ditmaal, niet langs het voetpad over den heuvel,
maar langs den zandweg die het Molen-eind genoemd wordt. De
huisdeur staat open. Van uit een kamertje aan het einde van de
gang, treft een lichtstraal onze oogen. Wij gaan er op af, en treden
het kamertje binnen.
Zie, terwijl de geneesheer voor de bedstede gezeten, met strakken
blik den grijze betracht, die na een hevige ijlkoorts tot bedaardheid

is gekomen, loopt Peter de molenaar met onrustige schreden het
vertrekje op en neder, en de gang in, en naar de voordeur, en hij
roept gedurig zijn dochter bij haar naam; haar, die 'tbest met den
oude terecht kan, en zich nu reeds meer dan een half uur van den
lijder heeft verwijderd.
— De hemel weet waar zij zich schuil houdt! peinst de mole
naar, terwijl hij zich eindelijk bij het knappende haardvuur in de
keukenkamer nederzet: Is dat medelijden . . . . ! Is dat zucht om te
helpen . . . . ! Terwijl de man op 't ergste is laat ze mij met hem en
den dokter alleen. — Ik kan er niet tegen; ik word er maar naar
van; die woestheid, die akelige taal; 't is bijna niet uit te houden;
maar — Driekje denkt er niet aan om haar vader in deze oogenblikken ter zijde te blijven! — Hier aan den haard is 't m\j beter.
Vader heeft genoeg aan den dokter. — Dat zijn geen kwalen waarbij
een gewoon mensch rustig kan blijven. — Zou hij sterven!?
In
Gods naam! Wat heeft de man aan zijn leven! — 't Was schan
delijk zooals Pouwels zich laatst over zijn moeder durfde uitlaten:
een broodeetster minder! — Maar vader . . . waartoe is hij nog nut op
de wereld? Zijn'nat en droog gebruikt hij voor twee. Van een huis
vol kleine kinders kan men niet m e e r last hebben dan van hem,
Wat men ook zegge, i k heb het bij ondervinding. Stil . . . . daar hoor
ik hem weer . . . . Jawel, maar voor 't oogenblik ben ik een beetje
doof. De dokter is mans genoeg en knap van belang! Hoor, daar
schreeuwt vader weer. Maar 't schijnt toch bedaarder. Ik hoop niet
dat Driekje op het denkbeeld is gekomen om die oude te halen;
de tooverkol, die, zooals ze wel zeggen, met den duivel in verband
staat. Van 't oogenblik af aan dat hij haar zag heeft hij zich hon
derd zaken van vroeger en later door de hersens gehaald, 't Is goed
dat zoo'n dokter zijn eed moet doen van te zwijgen. — De oude
knappert moet vroeger dan al heel brutaal hebben gesmokkeld! en
dat op zijn leeftijd! 'k Heb dat nooit zoo geweten. — Men kan
zulke dingen overdrijven. — Wat i k doe dat doe ik voor m'n kin
deren; als het l a n d - b e s t e l e n wordt, dan is het wat anders.—
Klinkt daar een voetstap . . . . ? De oogen dicht!
De molenaar heeft ijlings een slapende houding aangenomen. „De
geest kan immers gewillig, maar 't vleesch te zwak zijn!"
De geneesheer vindt den molenaar slapend (!) en zegt, terwijl hij
hem op den schouder tikt: „Baas Jansen, je vader noemt gedurig
je naam of dien van je dochter; het zou goed zijn als je eens bij
hem kwaamt."
De molenaar schrikt wakker, en terwijl hij denkt: „Huichelaar,
jij verlangt den aftocht te blazen!" zegt hij met zekere verwarring:
„Hoe, ingeslapen! foei! ik kom, hoor, ik zal komen!"
Peter is in het kamertje van den vader wedergekeerd, en als hij
gedurig zijn bevreemding te kennen geeft waar of Driekje mag blij
ven, dan heeft hij nauwlijks van den dokter verstaan dat het meisje
een bijzondere hulp van elders is gaan inroepen — waaraan de ge
neesheer zijn volkomen goedkeuring heeft geschonken — of een gedruisch in de gang wordt vernomen, en zien wij kort daarop Steintje

Haver, door Wouter en molenaars Driekje ondersteund, het kamertje
binnentreden.
Een ruwe vloek rolt er op 't zien dier verschijning van Peters
lippen. Een oogenblik staat hij besluiteloos:
„Wat moet dat beduiden!" roept hij eindelijk, luider dan het aan
deze plaats, en in de nabijheid van gindschen lijder betamelijk is.
Vervolgens op Wouter toegetreden, vat hij hem bjj den kraag, en
zegt, ofschoon op wat zachteren toon: „Wie heeft je geheeten den
voet over mijn drempel te zetten! hé?"
Wouter schijnt op zulk een onthaal wel voorbereid te zijn, en ook
de oude vrouw, die er erg verkleumd en zoo mogelijk nog zwakker
uitziet dan toen wij haar voor de laatste maal zagen, moet op zulk
een ontvangst zijn verdacht geweest, althans, zij slaat haar oogen
tot den molenaar op, en zegt bedaard: „Wij zijn door den dokter
geroepen, baas Jansen."
De molenaar heeft Wouter losgelaten; wij gelooven dat hij het
oneens met zich zeiven is, wie van die allen hem het meeste weer
streeft.
Ja, men heeft tegen u saamgespannen Peter Jansen, dewijl gij u
tegen d i e hulp zoudt verzet hebben.
„ W i e . . - , wie gelooft er aan hekserij!" raast de molenaar bin
nensmonds, terwijl hij een smadelijken blik op den geneesheer werpt.
Doch zie, daar heeft de oude vrouw voor de bedstee plaats geno
men, en haar vermagerd gelaat, slechts ten halve door de flikke
rende olievlam verlicht, doet een vreemde uitwerking op den man,
die geen begrip heeft hoe een Christen-geneesheer er toe komen kon,
om de zwarte kunst ter hulp te roepen. Haar wezen spreekt hem
van iets bovennatuurlijks, van iets, dat hem schrik en ontzag in
boezemt, van iets, dat hem akelig maakt, en, gij hoort het, hij
wascht zijn handen in onschuld! Zij moeten dan maar weten wat
ze doen! ze moeten Satan dan maar in huis halen! — Hij, Peter,
zal den booze niet verzoeken. En, bij zich zeiven ten volle verzekerd,
dat die moeder van zijn voormaligen molenknecht, wel degelijk een
tooverheks is, zooals sommigen van haar gezegd hebben, loopt hij
weder de gang in, en naar de woonkamer, en mompelt bij zich
zeiven: „Zóó iets op oudejaarsavond! als ik dat had geweten!"
Daar staat Driekje aan zijn zijde.
Ware het een ander geweest, wij gelooven dat de sterke bestraffing
over hetgeen zij zonder vaders toestemming gedaan heeft, en het
verwijt over haar zondige bngeloovigheid, met iets banddadigs zou
vergezeld zijn geworden.
Het meisje verzekert den vertoornden vader, dat hier van de
akeligheden, waarvoor hij vreest, geen sprake is, en dat de dokter
de komst van een der oude bekenden, wier namen de ijlende groot
vader zoo geduriglijk noemde, had gewenscht, in de hoop dat het
iets goeds zou bewerken; zij betuigt met zoete stem, dat de vrees voor
vaders tegenkanting haar het besluit had doen opvatten om zonder
zjjn voorkennis, zelve met het karretje naar den heuvel te rijden,
ten einde in persoon de zwakke vrouw Steintje tot dit liefdewerk

over te halen. Zij vraagt vergiffenis voor 't geen ze met een goed
doel en op raad van den dokter gedaan heeft, en bidt den vader
ten slotte, dat hij voor 't oogenblik zijn grieve zal ter zijde stellen
en nu spoedig bij grootvader komen?
Maar Peter wil daar niets van weten! Hij ziet hoe langer zoo
meer dat zijn kinderen hem het leven vergallen, en schaamteloos
zoeken door te drijven 't geen t e g e n het beter oordeel eens vaders,
en, met God en Zijn gebod ten eenenmale in strijd is.
De tranen, die over Driekjes wangen rollen, zijn het eenige antwoord. Heeft zij sedert dien zomernamiddag ooit van haar dierbaarste
wenschen gerept!? Heeft zij niet berust in haar bittere teleurstelling met de gedachte: Is Wouter voor mij bestemd, dan zal God hem
mij geven!
En zij wil naar den lijder terug.
„Om die duivelskunstenarijen te zien!? 't Is domme nieuwsgierigheid!"
Maar Driekje is reeds ontvloden.
De molenaar heeft dat duivelbezweren nooit bijgewoond. Nu het
toch daaraan toe is, nu zal 't hem, wel beschouwd, ook niet schaden.
Hij kan op een afstand blijven, 't Is geen nieuwsgierigheid; 't is een
wakend oog houden; en dan: — morgen zal hij ze nader spreken!
De arme zwakke weduwvrouw zit nog voor de bedstee van den
lijder. Ach wat beeft zij! Groote zweetdroppels parelen haar op het
aangezicht; den starenden blik van den ongelukkige kan zij schier
niet langer verduren.
„Ja. zij is het!" klinkt het schor uit den mond van hem wiens
geestvermogens herleven, naarmate de dood al nader en nader treedt
om het lichaam te vermeesteren: „Zij is het, maar zij weet het niet.—
't Is zoo donker; doe het vensterluik open. — Vrouw, zie mij aan. .."
De dokter geeft der zwakke een wenk om moedig te volharden.
„Schrei je?" vervolgt de spreker met een nare trilling in zijn stem:
„Schrei niet. •. ! O, o, het brandt mij op de ziel! — Leg er water
op, of ik moet mij verdrinken. — Niemand weet het, niemand, —
maar de bliksem zal mij treffen, h o o r . . . . om tien uur . . . tien,
tien hèt de klok. — Oudejaarsavond is 't gebeurd. Jij weet het niet;
— maar 't brandt mij. — Schrei niet; — morgen is 'tnieuwejaar.—
Genade! genade!"
Een kermend geluid volgt er op dit gesprokene, doch op een
gansch anderen toon dan vóór de verschijning van Steintje Haver.
De zielkundige dokter slaat een dankbaren blik naar boven; het
vermoeden der laatste dagen bleek waarheid te wezen: een zware
schuld rustte er op dien ongelukkigen man.
„Als het je mogelijk is, maak dan zijn sterven lichter," fluistert
hij Steintje in 't oor.
Maar ach! zij schokt en zij trilt, en Wouter schiet toe om de
zwakke moeder te ondersteunen, 't Is bitter, bitter zooals ze schreit.
En — mag zij dan spreken? Heeft zij Thomas niet bij 't sterven
beloofd er nimmer, n i m m e r van te zullen gewagen; en heeft hij

zijn laatst vaarwel niet met de verzuchting besloten: „
gelijk wij
vergeven aan onze schuldenaren!" — Dat laatste, ja dat laatste moeit
het zijn, geheel en al! En, ze m o e s t dan toch spreken, wilde zij
dit sterven verlichten. Zie, daar verzamelt zij al haar krachten; zij
buigt zich voorover naar den lijder, en, met een stem, die haar
schier in de keel schijnt te stikken, spreekt ze:
,'t Was op een oudejaarsavond, nietwaar? opeen oudejaarsavond"?'
Een verraste blik van den lijder en een Knik met het hoofd is
zijn antwoord.
„Maar je wist niet dat het zoo erg zou afloopen, en al droeg
je Thomas ook haat toe, die slag werd toch niet met een moord
dadig opzet g e g e v e n . . . . "
„Neen neen!" is eensklaps de kreet van den oude. die Steintje
schier doet verstijven van schrik.
Moed, moed, zwakke weduw!
„En
hij heeft je alles vergeven, die goede, die brave
Thomas," hokt zij weder: „alles! wees er gerust op. I k . . . . ik ook,
want. .. • wij allen zijn schuldig voor God. Versta je: alles vergeven!"
herhaalt Steintje, want zij weet niet of de lijder haar heeft gehoord,
zoo roerloos ziet hij haar aan.
Maar ja! hij heeft haar gehoord, verstaan, begrepen! Die kranke
ziel heeft haar artsenij gevonden; want zie slechts, zie, hoe hij, als
uit een bedwelming ontwakende, eensklaps zijn handen naar boven
heft, en hoor, hoe hij eenige malen achtereen dat woord „vergeven"
herhaalt, en er al zachter en zachter een naam over zijn lippen
komt, een naam, dien hij heden voor drie en twintig jaren in 't diepst
zijner ziel heeft begraven, en die zijn geest — sedert dat vuur van
den hemel — al meer en meer in boeien geklonken had: „Thomas!
Thomas!" klinkt het weder op een toon die, zacht krijtend, half
smart en half vreugde verraadt: „Dank... sterven.... vergeving!"
en na een stilte van weinige seconden, schitterden die grauwe oogen,
en spreekt er een zalige, dieptreffende verrukking uit de woorden:
„Daar is licht, licht! Dank, dank! Thomas! God!"
En Nol, de oude molenaar, is toen heel stil geworden, en — heel
stil gebleven. Moeder Steintje is door Wouter en den dokter binnen
Drietjes kamertje gebracht en op de legerstee van 't meisje ter
neder gelegd. De geneesheer is naar zijn woning gesneld om voor
die afgetobde vrouw opwekkende middelen te halen, en Wouter
heeft voorloopig al het mogelijke aangewend, om de deerlijk ge
schokte zenuwen der vrome moeder tot kalmte te brengen.
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En hoor, twaalf slagen dreunen van den kerktoren. Wat oud was
is nieuw geworden, — 't is het begin van een nieuw tijdperk in 't leven.
Zie, daar staat de molenaar met gebogen hoofd bij de stervens
sponde van zijn vader.
De duivelsbezwering is toch iets anders geworden dan hij ver
wacht heeft.
Peter Jansen, dat is macht der liefde! zij werpt ook nu n o g
de duivelen uit!

En Driekje vlijt zich schreiend aan zijn borst, maar spreken
kan ze niet, en de molenaar doet het evenmin. Ja, Peter zwijgt,
maar in zijn binnenste daar spreekt ook zoo luid eene stem, en die
stem zegt'met kracht: „Geveinsde, wat ziet gij den splinter in het
oog van uw broeder!"

Wn betwijfelen het zeer of de molenaar van 't W a t e r - d a l voortaan
i m m e r een ander uitnemender dan zich zeiven heeft geacht, en of
wel ooit zulk een hervorming, zonder langdurigen strijd, zou tot
stand kunnen komen! — maar, wat we z e k e r weten, verneem dat
ten slotte:
Moeder Steintje is vier weken lang, totdat ze weer naar haar eigen
woning kon terugkeeren, in 't molenaarshuis gebleven, en er met
de uiterste liefde en zorg verpleegd geworden, want — die oogenblikken aan dat sterfbed, en zulks in den nieuwjaarsnacht, hadden
haar schier ten doode geschokt. Het aanzoek om de hand van
molenaars lieve Driekje voor haar Wouter, heeft Steintje niet be
hoeven te herhalen. Ook Peter gevoelde het diep, wat zulk een aan
zoek die weduwe eertijds moest hebben gekost. Wat het geheim
der moeder betreft, zelfs Wouter was er tot aan dien nacht onkun
dig van gebleven! hoe zou hij moeder ook anders in den aanvang
weerstreefd, hoe zou hij haar op dien eersten tocht ondersteund
kunnen hebben!
Innig en teeder hebben Wouter en Driekje elkander aan 't harte
gedrukt. Moeder Steintje heeft nog drie jaren hun huwelijksheil
mogen aanschouwen, en Peter — Peter de molenaar, heeft in zijn
bijbel bij het 3 vers van Mattheus' VU' ' hoofdstuk een vouw ge
legd, en heeft toch hoe langs zoo meer in de schuilhoeken van zijn
e i g e n hart leeren zien.
In den nieuwjaarsnacht is hij 't begonnen; en — 'twas een
z a l i g begin!
lle
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EEN DAG IN DE RESIDENTIE.

i.
't Heugt mij nog als de dag van gisteren hoe op zekeren winter
avond — 't is al jaren lang geleden — de wind van buiten tegen
de ruiten blies, terwijl binnen 3e kamer het vuurtje in onzen Dordtschen haard er des te feller door brandde. Mijn vader zat in zijn
voltaire bij 't vuur en las de courant; mijn moeder zat niet bij
't vuur maar aan de theetafel, en hield zich met een borduurwerkje
bezig. Hun eenige, welbeminde zoon, uw dienstwillige Jonas, bedeeld
met meer opmerkingsgave dan conversatiegeest — dit laatste uit
hoofde van een aangeboren bedeesdheid, die vooral in 't voorjaar
allerdroevigst kon wezen — toegerust met een weinigje kundighe
den, niet ongelukkig beoefenaar der muziek, en, aspirant-ontvanger
bij de belastingen — onverschillig van welk hei- of kleidorp; uw
dienstwillige Jonas zat ook aan de theetafel, en was als verzonken in
de verrassendste ontmoeting, die een romanheld ooit met zijn geliefde
gehad heeft. Zoo mocht er binnen onze gezellige achterkamer een
geruimen tijd niets anders dan het tikken der pendule, het knappen
van 't vuur, en het geraas van het theewater zijn te hooren geweest,
toen een krachtige uitroep van mijn vader — die bij 't vuur zat —
zoowel mijn moeder als mij deed ontstellen.
„Hé lieve!V" zei mijn moeder.
Nog een krachtige uitval van mijn vader, die 't midden tusschen
een onding en een vloek hield, waarop mijn moeder iets luider her
nam: „Maar wat dan lieve?" en mijn vader losbarstte:
„Draaierij! huichelarij! niemendal anders! — Mooie woorden! Be
loven! Amice vóór en amice na! Wat weerga!"
„Toch niet dat het mis is?" aarzelde mijn moeder.
„Wis en waarachtig is het mis!" riep mijn vader: „Ze weten er
hun eigen schapenfamilie wel in te draaien. Als een oud vriend een
goed woord voor zijn zoon doet, dan is het: aap wat heb je mooie
jongen, maar heeft hij den rug gekeerd, dan steken ze den tong
achter hem uit; weetje, vervoerde draaierij en niemendal anders!"
„Is Eldorp vergeven?" vischte mijn moeder.

„Aan Brammetje Van Babel!" gromde mijn vader: „Ja wel! aan
't neefje van dien beleefden hoofdambtenaar bij Financiën. Ja wel!
En zei hij me niet: Amice zeidie, — weet je: a m i c e — we zullen
ons best doen; je begrijpt er zijn een macht van sollicitanten, maar
je zoon zal geholpen worden; hoe oud is je zoon? Drie en twintig
zei ik. Goed, zeidie nog, ik zal bepaald aan hem denken. — Bepaald
aan hem denken; — dat waren zijn eigen woorden. En wat deed hij?
Zie dat!*' en mijn vader knipte met de vingers.
„Is Eldorp vergeven?" kwam ik met de naschuit, terwijl ik zeer
bedrukt het oog sloeg op een Heloïse van zwart krijt die aan den
muur hing.
„Heb je geen ooren!" bromde mijn vader, — alsof i k 't helpen
kon dat de zaak mis was, — en vervolgde terwijl hij onbarmhartig
in den haard ging poken:
„Ja! 't is onvergeeflijk om zoo zijn eigen familie te protégeeren."
— Ik meende — maar maakte deze opmerking bij mij zeiven, dat I K
toch e i g e n f a m i l i e van mijn vader was. „*tls infaam, dat is het!"
vervolgde mijn vader: „Eldorp is een nietig nestig plaatsje. — Was
dat te veel voor Jonas, die nu zeven jaren bij't vak en vier jaren surnumerair is ? Moet de jongen dan nooit geplaatst worden! Watblief
!"
,'t Is heel jammer," zuchtte mijn moeder!
„Ja heel beroerd!" zei ik. — Dat leelijke b e r o e r d was me letterlijk uit den mond gevallen.
„ B e r o e r d is het juist niet!" sprak mijn vader op bepaalden toon:
„maar onaangenaam is het, hoogst onaangenaam; en vooral voor je
ouders, Jonas, die niets liever wenschen — en rechtmatig! — dan
hun kind een fatsoenlijke betrekking in de maatschappij te zien bekleeden. Je vader heeft daarvoor moeite noch kosten ontzien; twee
malen naar Den Haag gereisd; s'il vous plait aan 't ministerie gespeeld, 't geen hem tegen de borst stuit; met Van Babel — dat oude
wijf, zitten redeneeren, honderd uit, over den ouden tijd, ja wel,
onze schooljaren; — inderdaad had ik altijd een hekel aan 'm als
jongen. Ik zeg beloften aan vrienden, o zoo mooi, en eigen familie
d'r in draaien!"
„Die jonge Van Babel is immers de oudste zoon van Van Babels
eenigen broeder?" meende mijn moeder, en voegde erbij: „Diemenschen moeten een zwaar huishouden hebben!"
„Praat mij wat ik je bidden mag van geen zware huishoudens,"
bromde mijn vader, die anders de zachtaardigste man van de wereld
was, maar nu gewis door de teleurstelling eens anders karakter moest
hebben aangenomen: „Wat een huishouden is, dat weten we zelf
wel. Ik vraag naar rechtvaardigheid, zie je, naar billijkheid, en niet
naar konkelarijen en familie-regeeringen; voila la difference!"
Na deze kernachtige redeneering, waartegen niets viel in te brengen
en die mijn moeder dan ook goedhartig met een: „Ja, daar heb je
gelijk in," beantwoordde, pookte mijn vader nogmaals onbarmhartig
in den haard. Op hetzelfde oogenblik klonk de huisschel. In de
meening dat er bezoek kon wezen, en er waarschijnlijk niet op gesteld zijnde om in eens anders karakter menschen te ontvangen,

riep mijn vader mij toe; „Jonas, niet thuis!" Mijn moeder nam echter de vrijheid met de meeste welwillendheid te herinneren, dat hes;
zeker de majoor Hör zou zijn, want de majoor had immers beloofd
een kop thee te komen drinken.
Weinige seconden later trad de majoor Hör werkelijk de kamer
binnen. De majoor was een kennis van mijn vader sedert de jongste
garnizoens-verandering, ruim een half jaar geleden, en had, behalve
een aangenaam uiterlijk, waartoe zijn zwarte baard en knevels het
hunne bijbrachten, een zware basstem; dan had hij nog bovendien
— volgens zijn eigen verklaring — kruit geroken; verder nog al
een beetje ondervinding van den dienst; mitsgaders het Metalen
Kruis, en een Militaire Willemsorde — par droit de conquête, en
een XXjarige dienst par droit de naissance.
„Wat weerga!" riep de majoor terwijl hij zonder te avanceeren
bij de deur front maakte: „wat weerga, jelui kijkt alsof je slag hebt
geleverd. Kom ik ten onpas? Bestzoo: Hechts omkeert, marsch!"
Ik vergat nog te zeggen dat de majoor, hoe vreemd ook in een
krijgshaftig en krijgskundig man, bepaald iets tegen het gebruik
van de letter r scheen te hebben, althans hij verwerkte haar gewoonlijk, ofschoon met eenig voorbehoud tot een tv, dien wij — om
den majoor recht te doen wedervaren — zoo: rte zouden schrijven.
Ik vermeld dit spraakeigen van den majoor Hör alleen, dewijl het
mij tot de overtuiging bracht dat men een zeer goed verdediger
van zijn vaderland, ja zelfs een uitstekend officier kan wezen — waarvoor de majoor bekend stond — zonder een geheel zuiver: W E R D A !
„Wel zoo! Ha! Ben je daar!" sprak mijn vader terwijl hij opstond
en zijn vriend de hand reikte.
Mijn moeder maakte een kleine beweging — opwippen en weer
gaan zitten, met de woorden: „O in 't geheel niet, heel aangenaam
u hier te zien."
't Spreekt van zelf dat Jonas opstond, een: „Goeden avond
majoor," sprak, en ZE. een stoel bood.
Mijn vader zat met den majoor bij 't vuur; mijn moeder schonk
thee, en terwijl ik met mijn nagel op het omslag vaii den nu toegeslagen roman, mijn teleurstelling zocht uit- of in te drukken,
waren de eerste woorden die mijn opmerkzaamheid wekten:
„Om Jonas, weet je, om Jonas."
Die woorden, door mijn vader gesproken, waren vermoedelijk de
laatste van een gegeven explicatie aan den majoor, — eenige oogenblikken later herinnerde ik mij toch die explicatie gehoord te hebben —
en de majoor, die met een verbaasde belangstelling geluisterd had,
sprak na eenige oogenblikken van stilte:
„Geen wonder! waarachtig geen wonder! Een man een man, een
woord een woord; en, als die..e. dinges, aan jou of je zoon, Eldorp
beloofde, dan moest ie zoo goed d'rwuit gedrwaaid als ie z'n neefje
d'rwin drwaaide. Maarw," liet de majoor er op volgen: „Maar, het
verwondert mij toch d a t t e . . . . d i n g e s . . . . "
„Van Babel!" hielp mijn vader.
„Ja juist, hernam de majoor: „dat hij b e l o o f d e zonder zijn

woord te houden, en dat zou de crime zijn: zie je dat
maar het
andere niet."
„Welk andere?" vraagde mijn vader, terwijl hij weder eens anders
karakter scheen aan te nemen.
In korte en — volgens het gedurig goedkeurend knikken mijner
moeder — bevattelijk overtuigende woorden, ontwikkelde de majoor
Hör zijn — zooals hij zeide — individueel gevoelen. Bij gelijkstaande
bekwaamheid of aanspraken op eenig ambt, achtte hij het een valsch
begrip van rechtvaardigheid, wanneer, met terzijdestelling van den
nabestaande, een vreemde werd benoemd of voortgeholpen. Op. . p e . . . .
d i n g e s kon mijn vader alzoo dan slechts met reden verstoord wezen,
wanneer hij werkelijk een stellige b e l o f t e ten gunste van Jonas
gedaan had, en vooral wanneer Jonas meer aanspraak op dien
post had.
Mijn vader had maar ten halve vrede met het rechtvaardigheids
gevoelen van den majoor; althans de handelwijze van Van Babel,
dien hij nog, nota bene — door bijzondere connecties in Gelderland —
een partij uitstekende hammen, a zeven stuivers de vijf ons, be
zorgde, en gepasseerden zomer een fameuse mand met délicieuse
meikersen had gezonden, Van Babel was en bleef een beau parleur,
die enfin, geen knip voor den n e u s . . .
De majoor maakte een zeer afkeurende beweging met zijn linker
knevel, en kneep het oog dicht dat er boven was: „Tu tu!" viel hij
i n : „Die.. e e dinges," — de majoor scheen zijn naam niet te kun
nen vatten — „wordt anders, naar 't geen ik somtijds vernam, zeer
geroemd als rechtvaardig mensch en uitstekend ambtenaar. Maar
mijn waarde Kranze," liet hij er spoedig op volgen, terwijl hij mijn
vader vertrouwelijk op den arm klopte, en daarna opspringende, met
echt militaire buiging een kopje thee aannam, dat mijn moeder hem
toereikte „Teleurstellingen maken dikwijls ons oordeel gestreng. Is
eenmaal de veldslag verloren, dan poetst een goed soldaat zijn wa
pens weer blank en zegt: morgen aan ons de victorie!"
Dat vond mijn moeder ook, want ze zei: „Ja zeker!" en om te
toonen dat ik — als de spil waar het gesprek om draaide, voor die
gunstige wending of draaiing zeer dankbaar was, betuigde ik dat de
majoor daar gelijk in had, en dat de soldaat daar ook gelijk aan
had, en dat het zeker het allerbeste was.
In v a d e r s eigen karakter verbaasde hij zich dat de majoor nog
zonder een pjjp zat, — de sigaren waren destijds nog zoo algemeen
niet — en terwjjl ik hem hielp om den gast van het noodige te
voorzien, verzekerde hij dat het hem leed deed den majoor met
zulk een onaangename familie-aangelegenheid te hebben ontvangen.
„Brisons!" was zijn voorstel; en de uitvoering: „Majoor, maar je
vrouw? ik hoop toch wat beter?"
„Och ja, hoe gaat het?" vroeg mijn moeder.
Het antwoord was bevredigend, maar de majoor, die met een
zekere gejaagdheid den tabaksdamp door zijn zware knevels blies,
scheen het „brisons" niet te behagen, althans hij prevelde binnen
smonds eenige woorden; liet den kop van zijn gouwenaar op den
:

arm van zijn leuningstoel rusten, greep de courant die mijn vader
op de marmerplaat van den haard had gelegd; doorliep haastig het
nieuwsblad, en met den vinger op een der berichten wijzende riep
hij: „Een goed soldaat ziet vooruit. Voorwaarts, marsen! Gisteren
klop, heden victorie!"
Nog eer er tien minuten waren verloopen, verkeerden wij, dank
zij de schier profetische woorden van den majoor, in een soort van
hoopvolle opgewondenheid, die mijn vader voor den ganschen avond
geheel zich zelf deed zijn, die mijn moeder zenuwachtig, en mij
vermetel maakte. De goede moeder vreesde maar al te zeer dat
Kwakkersdam een al te briljante plaats voor Jonas zou wezen, maar
betuigde ook. dat zij 't niet wist, en deed tweemaal suiker in de
kopjes, en een scheutje melk in den openstaanden trekpot. Mijn
vader kwam tot de overtuiging dat de rechtvaardigheid toch den
lande niet uit was, en terwijl hij Van Babel Van Babel liet, meende
hij dat de majoor volkomen gelijk had; Jonas moest zoo spoedig
mogelijk naar Den Haag, en — maar dit laatste had de majoor niet
gezegd — er „rondeman" verklaren, dat Eldorp hem zoogoed als
beloofd was, en hij alzoo a a n s p r a a k op Kwakkersdam had.
Jonas gevoelde zich sterk om — met terzijdestelling van alle
timiditeit, de „oomes" — zooals zijn vader de hooge ambtenaren
of mannen van invloed betituleerde — zijn wensch krachtdadig te
gaan kenbaar maken, en dewijl de majoor nog den raad gaf, onl
mijnheerre d i n g e s toch niet voorbij te gaan, meende mijn vader dat
ik hem even mijn compliment kon maken, maar — „aanhouden bij
Van Koorse! dat is een nobele kerel: en de minister, Jonas, de
minister, zie je, dat is de man, en daar moet je zijn!"
Ofschoon het gesprek wel eens een andere wending nam, zoo
kwam mijn sollicitatie-reize toch gedurig weder ter sprake.
Mijn moeder evenwel nam er weinig deel aan, want ze was met
haar geheele ziel in mijn linnenkast; monsterde het aantal over
hemden; bekeek de boordjes of ze wel stijf en glad waren; keek —
immer met haar „verbeeldingsoog" — onder een stapeltje zakdoeken
of daar mijn fijn batisten dassen lagen, vreesachtig of ze ook geel
van 't liggen waren geworden; beschouwde mijn zwart lakenschen
rok of daar ook mogelijk een knoop aan ontbrak; fluisterde mij toe
of mijn handschoenen ook getornd waren? en brak eenige oogen
blikken later de raadgevingen van den majoor aan mijn vader af
met den verslagen uitval: „Maar lieve, Jane heeft ons koffertje
mee!" Jane was een preutsch nichtje dat bij ons gelogeerd, en, om
heel wat aankoopjes te bergen, ons valies-koffertje ter leen had
meegenomen.
„Wel, de reiszak!" zei mijn vader.
„Veel te klein!" verzekerde mijn moeder: „Jonas moet toch be
hoorlijk
"
De majoor Hör was een reddende engel. De majoor had nog een
aardig koffertje: oud, maar gemakkelijk ingericht; een koffertje,dat
hem tijdens de „ruzie" gediend had; leelijk, weet je, en smerig van
buiten; hij had er indertijd met schrijfinkt en den vinger tot penseel.

nog: „Luitenant Hör" op geklad: maar zie je, dat was niemendal:
't was een handig ding, twee zakken, één klep, geheime sluiting
van binnen, en zijn laatste woorden waren: ,'t Is tot je dienst, laat
de meid het maar halen."
En de meid werd om het koffertje naar de woning van den majoor
gezonden; en toen de klepperman van één uur reeds voorbij kwam,
stond ik naar mijn moeder te kijken, en zag — hoe zij zorgvuldig
voor den aspirant-ontvanger van Kwakkersdam, het tiendaagsche
veldtochtskonertje van den luitenant Hör pakte, voor den aspirant
ontvanger die, hoe later het werd, ook hoe langer zoo meer tegen
den volgenden dag, den dag in de residentie, begon op te zien,
en reeds om halfzes met de diligence moest vertrekken, wilde hij
er voor zijne zaken tijdig genoeg aankomen.

II.
't Werd een onbegrijpelijke m o r g e n ; de luiken bleven gesloten,
de lamp brandde even als des avonds, en het was koud terwijl het
vuur in den haard lag te slapen. Mijn moeder — in een zeer sluik
gewaad en met een vervaarlijke muts boven haar goedige oogen —
zei, terwijl ze een blaker in haar hand hield: „Goede morgen!"
Mijn vader die eenige minuten later, mede in een weinig geacheveerd
toilet, de kamer binnentrad, geeuwde den gewonen wensen met zulk
een rekking in het „morgen", dat de morgen zelf er nog onbegrij
pelijker door werd. De goede moeder, die gewoonlijk bij het ontbijt
de thee zonder suiker schonk, dewijl ze dat frisscner vond, verviel
in een uiterste van zoet, dat zeer onbegrijpelijk was, en het oud
bakken brood, dat de plaats van versche broodjes verving, keek mij
zoo droog en propperig aan, dat ik er geen brok van nuttigen
kon. — Mijn vader geeuwde gedurig, en al geeuwend kreeg ik nog
de vermaning, om flink te wezen; onbeschroomd te spreken, en —
't geen hij in tegenwoordigheid van den majoor had achterwege ge
houden — om aan Van Koorse maar eens „rondeman" te vertellen,
hoe indigne Van Babel met mij gehandeld had.
Een groot kwartier later zat ik in de diligence, en op het oogen
blik dat de conducteur met de woorden: „Luitenant Hör!" mijn
koffertje op het gevaarte wipte, werd er een hoofd voor het portier
raampje zichtbaar, een hoofd met een knevel, en klonk de vraag
naar binnen:
„De jongeheer Kranse present?"
Op mijn bevestigend antwoord klonk het nogmaals:
„Om u te dienen mijnheer, en complement van den majoor, en
hier was een brief, en of uwe den brief in Den Haag wilt bezorgen?"
Terzelfder tijd stak de spreker een brief binnen den wagen en toen
ik dien vatte, bespeurde ik, ondanks het zuinige licht, 't welk de

logementslantaarn verspreidde, dat het hoofd met den knevel een
poging aanwendde om, met de kin boven het portierraam, zich meer
in mijn nabijheid te plaatsen, en klonk het iets zachter: „Als uwe
mij de vrijpostigheid niet kwalijk neemt, dan zou ik mijnheer wel
willen verzoeken — als oppasser van den majoor, om te dienen, en
daar ik zooveel als een oude moeder in Den Haag heb, en een
zuster, ziet u, die ziek ligt — dat uwe de vriendschap woudt hebben
om — ook een brief van mij, weet u, met twee coeponnetjes van
één zeven en dertig en 'en half d'r in, voor de ouwe ziel mee te
nemen; in 't Achterom twee deuren voorbjj den spekslager Za
"
„Vooruit! Op zij kameraad!" riep de conducteur, en terwijl het
hoofd ijlings terug week zonder den naam te voleinden, verscheen
er onder het eerste geschok en gerommel van de langzaam voortrollende diligence, een hand binnen het portierraam, een hand, die
een brief omhoog hield: „Hier is ie, om u te dienen.Eigenhandig!"'
riep de oppasser, wiens politiemuts met den wagen gelijken gang
hield; en nadat ik met een: „Ja wel!" den brief had gegrepen, en
de hand was verdwenen, trok een Duitscher, die aan mijn linkerzijde en naast het portier zat, het raampje haastig naar boven,
want — „Es was kalt."
Nadat ik de beide brieven zorgvuldig in mijn jaszak had geborgen, vernam ik van een heer, die aan mijn rechterzij was gezeten,
dat die soldaat een goed hart moest hebben, ofschoon men nooit
naar 't uitwendige oordeelen kon; dat het reizen met den nachtwagen, vooral in den winter, niemendal pleizierig, maar, wanneer
men ergens wezen moest, recht aangenaam was; dat hij een zeer
bloeiende zaak in Utrecht had, ofschoon hij gaarne bekende, dat de
tijden slap waren en er, door de concurrentie — met een zucht —
ook al weinig te verdienen viel; dat hij al verder een vrouw en zes
allerliefste dochters thuis had, die ontzaglijk aan elkaar geattacheerd
waren, doch, waarvan de jongste — hij zei dit heel zachtjes — zeer
tegen den zin der familie een liaison met een mediocren broodbakker had, en tot ontzettend verdriet van hem, zijn vrouw en de
vijf andere zusters, een huwelijk met dien man wilde doorzetten,
terwijl de moeder — zijn vrouw — en de twee oudste meisjes er
zich eigenlijk niet sterk genoeg tégen verklaarden, 't geen somtijds
tot onaangename scènes aanleiding gaf. Ten slotte vernam ik nog,
dat de heer n o o i t van huis ging, maar, wanneer hij met de diligence reisde, s t e e d s op den bok zat. Indien ik mij niet bedrieg
dan vernam ik nog bovendien, dat de heer in een nachtwagen altijd
sliep alsof hij in zijn bed lag, doch een aangenaam discours, zooals
wij hadden, — ik soesde zoo nu en dan j a of een o — verreweg
prefereerde.
Hoelang het aangename discours met den extra consequenten
reismakker geduurd heeft, weet ik niet. Toen ik wakker werd begon
de morgen reeds aan te breken, en zag ik het gele lies — dat zich
uit een bevrozen sloot bezijden den straatweg verhief — door den
morgenwind bewogen, heen en weder wuiven. Dunne naakte boompjes
schenen ons voorbij te snellen. Zoover mijn oogen reikten zag ik

veldijs; aan den horizon een donkerblauwe streep waaruit de spits
van een kerktorentje stak, en achter die spits een roode streep, en
éen gele, en een die mijn moeder pensee zou genoemd hebben. Op
die plaats werd de zon verwacht.
En al verder rijdende heb ik de zon zien opgaan, 't Is zelfs in
den winter een mooi gezicht, maar — 't liet mij in dien morgen
zoo koud als het veldijs. Eenige oogenblikken later zag ik den heer —
die eigenlijk in zijn bed lag — of beter — die op den bok zat,
een grauw papier uit den zak van zijn kraagjas te voorschijn halen,
en een der kadetten met ham, die er in geperst zaten, met een verwonderlijke vlugheid nuttigen, terwijl hij al smekkend betuigde:
nooit te ontbijten, maar een attentie van zijn lieve jongste niet
ongewaardeerd te willen laten. Eenige minuten later zag ik aan zijn
zijde het portierglas naar omlaag gaan en een leeg papier naar buiten fladderen.
Dat alles zag ik, en nog veel meer, ofschoon ik met geheel andere
zaken vervuld was en een gevoel had alsof mij 't hart gedurig naar
boven in de keel kroop: Bij den minister moest ik ter audiëntie
gaan! Den hoofdinspecteur Van Babel, op wien mijn vader zoo vergramd was, moest ik — om niemand te passeeren — over mijn belangen gaan spreken. Den referendaris Van Koorse zou ik „rondeman" moeten vertellen hoe indigne die Van Babel met mij gehandeld
had, en, gedurig doorliep een koude rilling mijn leden. — Maar
immers ik was m a n ; ik wenschte een positie in de maatschappij.
Ik z o u . . . . ik moest! Ja, die kinderachtige timiditeit moest ik overwinnen, en — dan ging mijn hart weer poppeldepop naar boven of
naar omlaag, ik weet het zelf niet; 't was een goede afleiding dat
ik ten laatste de kramp in mijn rechterbeen kreeg.
Nadat wij in dorpen en steden eenige malen gepleisterd hadden,
bij welke gelegenheden mijn rechter buurman telkens een klein beetje
cognac met suiker tegen de morgenkou had genomen, ofschoon hij
beweerde dat sterke drank de kanker der maatschappij was, reden
wij ongeveer ten tien uren in den voormiddag het vorstelijk 's-Gravenhage binnen, de stad die mij toescheen slechts één groot Ministerie van Financiën te zijn, en die — ofschoon volgens veler bewering zeer luchtig gebouwd — mij een ontzettenden indruk van het
tegenovergestelde gaf. 't Was letterlijk alsof de geheele stad mij
tegen de borst drukte; maar toch bracht ik een j a uit, toen de
Duitscher zei, terwijl hij met het beknabbelde mondstuk van zijn
enorme pijp tegen het portierglas tikte: „Hübsches Ding D'n Haag!"
Wij hielden ergens stil; stapten uit, en weinige minuten later had
een persoon met een innemend fielterig voorkomen, mijn koffertje
reeds op den schouder om mij naar het logement te brengen, 't welk
mijn vader mij had aanbevolen.
't Was een benauwd oogenblik — en wat zouden er dien dag
nog een aantal zulke oogenblikken volgen — toen mijn cicerone
met een: „Hê, hê, daar is wicht an!" mijn koffertje in het voorportaal van een knap logement had neergezet, en een toeschietende
kellner, na er vluchtig een blik op geworpen te hebben, met zeer

veel strijkages „den luitenant" welkom heette, en informeerde of de
luitenant een kamer verlangde, en verder onderstelde dat de luite
nant het wel koud zou hebben, maar tevens verzekerde dat de lui
tenant een lekkere kachel in de zaal zou vinden, waarna hij ver
zocht of de luitenant bliefde binnen te gaan? 't Is zeer wel mogelijk
dat ik vuurrood zag toen ik in de zaal wilde stappen, maar, was ik
het niet, dan ben ik het zeker geworden, toen de drager van mijn
koffertje mij even op den arm tikte en mij, met een overgehaalde
schoeljesbeleefdheid aan het „dragen, assieblief, van 's luitenants
bagasie" herinnerde. Niet zonder eenige verwarring haalde ik mijn
beurs te voorschijn; verschoof een der ringen en — rinkeldeking,
daar rolde een groot deel van den inhoud dier welgevulde beurszijde
door de marmeren gang, langs, onder, en achter koffers en kisten:
guldens, pietjes, zeeuwen, dertiendehalfjes, dubbeltjes, ik weet al
niet wat.
Vooral de vriendelijke man met het innemende boevengezicht,
was mij recht behulpzaam in het opzoeken van de geldstukken. Ook
de kellner hielp, en toen ik ten laatste het mijne terug had, boog
de cicerone, bij het ontvangen van een dertiendehalf, zoo aller
vriendelijkst, dat een oogenblik het onchristelijke vermoeden bij mij
oprees, of er ook van de gevallen geldstukken in zijn zak konden
eraakt zijn. Niet waar, een stuivertje kon wonderlijk rollen. Later
eb ik mij niet kunnen herinneren waaraan ik vier en dertig stui
vers, die te kort kwamen, besteed had.
Was er ook vóór mijn vertrek een weinig ijdelheid in 't spel ge
weest, die mij gaarne met een koffertje op reis deed gaan, waardoor
men mij voor een jong officier zou aanzien; of had ik gehoopt in
dien titel voor mijn beschroomdheid wat steun te zullen vinden, nu
inderdaad verwenschte ik de roekeloosheid, die mij in een onuitstaan
bare positie deed geraken, en mij, die altijd een vijand van logen
geweest was, tot een groven leugenaar maakte.
„Ligt de luitenant misschien te Z. in garnizoen?" vraagde de
kellner nadat hij mij, op zijn aanraden, een kop koffie voor de kou,
had overhandigd.
„Ja, ja juist!" Ik brandde mij aan de koffie.
„Dat moet een pleizierige plaats zijn."
„Ja, o ja, heel pleizierig."
„U kent er zeker den luitenant van Wittestelt?"
„N
neen!"
„Hé, kent u die niet?"
„O ja, ja wel." Ik blaasde van geweld in mijn koffie.
„Een beste jongen, 't is nog een schoolkameraad van me; hij
logeert hier altijd als ie in Den Haag komt." — Met een bedenke
lijk gezicht: „'En schuine schaats gereden!"
„Watblief!"
„Dat geval met zijn chef. Och hoe heet hij
Och!?"
„Ja ja!" - pfff!
„Zie! ik zou hem honderdmaal noemen; de kolonel Van Ge, Van
Gep, Van
wat drommel! U weet toch luitenant
?"

f

Terwijl ik zeer warme koffie slokte, stemde ik toe: „Een leelijk
geval, ja ja, dat is het!"
Belangstellende oogen van den kellner met de vraag: „Enne
hoe zal dat afioopen, luitenant?"
Ik slokte weer; kneep de oogen dicht; en zei: „Beroerd!" Dat
leelijke woord scheen mij in die dagen zeer eigen te zijn, maar
inderdaad het drukte geheel en al uit wat ik dacht en gevoelde.
„Zoo.... Toch n i e t t e . . . . ? " vroeg de kellner weder en trok daarbij
een vervaarlijk gezicht.
Ik heb toen in de schromelijkste confusie een bevestigend ant
woord gegeven, doch brandde terzelfder tijd mijn tong zoodanig aan
den gloeienden drank, dat ik een pijnlijken kreet met weerhouden
kon, en mijn gestrafte tong tusschen de lippen drukte.
De kellner, die voorzeker onder alle standen der maatschappij zijn
vrienden had, moet ongetwijfeld op zeer goeden voet met een cou
rantier hebben gestaan, althans den volgenden avond las men in
een der nieuwsbladen:
„Wij vernemen van goederhand, dat de luitenant W. door den
„krijgsraad te Z. wegens insubordinatie tot de straffe des doods is
„veroordeeld."
Die zaak had mij wellicht de grootste onaangenaamheden kunnen
veroorzaken, zoo niet een volgend nommer van het nieuwsblad ver
meld had:
„Van een geachte zijde wordt ons gemeld, dat het bericht omtrent
„de veroordeeling van den luitenant W. ten eenenmale onwaar en
„van allen grond ontbloot is."
Eenige minuten na het gesprek met den kellner, bevond ik mij,
met het noodlottige Hor-koffertje, op een koud naargeestig kamertje,
dat zijn licht, van het portaal door een raampje boven de deur ont
ving, en bovendien een groot luik in den zolder had. Ondanks mijn
titel of rang scheen men mij niet voor „vol" te hebben aangezien,
en ongetwijfeld zou ik mij daarover zeer verontwaardigd betoond en
een beter verblijf — zelfs in mijn qualiteit van solliciteerend surnu
merair— gevraagd hebben, indien ik mij niet tegenover een vreemde
wereld, nog verzwaard door de valsche positie waarin ik geraakt
was, zoo zwak als een kind had gevoeld, en al mijn krachten ver
zamelen moest voor den tocht — den tocht naar het Ministerie van
Financiën.
• Hoeveel tijd ik aan mijn kleeding besteed heb, weet ik niet, want
ik had iets beverigs, en imjn vingers, stijf van de koude, konden
met den strik in den witten das niet terecht, en mijn haar zat zoo
mal, en er sprong een knoopje van mijn overhemd, en mijn boordjes
schoven gedurig naar boven. Inderdaad, onder dit alles k-reeg ik
sterke aanvechtingen om de reis naar het Ministerie in den steek
te laten, en straks naar mijn woonplaats terug te keeren. Maar ge
lukkig, zoo dwaas was ik niet. Ten halftwaalf uren ongeveer, sloop
ik heel zachtjes naar beneden, en had het voorrecht om, zonder mijn
natuurlijken vijand — den kellner — te ontmoeten, huiten het hotel
en op straat te geraken,

Volgens een zeer duidelijke explicatie van mijn vader, vond ik
gemakkelijk den weg naar het bedoelde Ministerie, en ofschoon ik
schier verstijfd was van koude, zoo verheugde ik mij toch eenigszins in den zeer feilen Noordoostenwind, die gedurig dikke stof
wolken opjoeg, en mij alzoo aan de blikken der voorbijgangers
onttrok.
En — met een vrijmoedigheids-schok, die in mijn hoofd zijn
oorsprong had genomen, trad ik het Ministerie binnen.
Een sluik, onverschillig persoon, die mij in de deur voorbijging,
groette ik al aanstonds met veel beleefdheid: Man van invloed!
Na eenige oogenblikken in het voorportaal getoefd te hebben,
ontwaarde ik weder een persoon met een ernstig en zeer diepdenkend
voorkomen, en toen ik hem, met den hoed in de hand en uitermate
vriendelijk, had bericht dat ik gekomen was om bij den minister
ter audiëntie te gaan, en verder mijn opwachting bij de heeren Van
Koorse en Van Babel te maken, toen draaide de ernstige persoon
zich om; maakte een wenkende beweging met zijn diepdenkend
hoofd; geleidde mij, terwijl ik aarzelend volgde, naar een klein
kamertje, en wees met den vinger op twee zeer deftige personen,
die groote plakkaten op de borst hadden, en bij een kachel die
rondom gloeiend stond, zaten te dammen.
Alweder hield ik mijn hoed in de hand, want, ofschoon ik be
speurde dat die heeren boden waren, zoo waren het toch geen
gewone — maar boden van een minister! Mannen van invloed! Ja
ze hadden mij gezien, eii waarschijnlijk ook dé herhaling van mijn
verzoek vernomen, doch, een hunner die erg rood zag „sloeg dam"
en de ander, die ook rood zag, zei: „weerlichs!"
Ik waagde een: „Zou u zoogoed willen z i j n . . . . ? " waarop de
damslager zich omwendde en vroeg: „Wat w o u u ? "
Ternauwernood had de man die vraag geuit, of achter mij klonk
het krachtig: „Bode, wil-je mijnheer Keele eens vragen of ik hem
spreken kan? Van Haaf!"
De „weerlichsche" bode was al aanstonds opgestaan; knikte zeer
dienstvaardig, en verzocht mijnheer Van Haaf, als je blief, maar
eens mee te komen.
Terwijl ik die beiden zag verdwijnen, wreef zich de damslager
met voidoening de handen, en vraagde, terwijl hij in de gloeiende
kagchel ging poken: „U wenscht mijnheer
?"
Ten derden male gaf ik mijn verlangen, ofschoon volgens het zoo
even genoten voorbeeld, dezen keer wat minder ootmoedig te ken
nen, en vernam dan ook van den damslager, dat ie „z'n beenen
maar eens zou opnemen en mij terechthelpen." Onder 't voortgaan
vroeg hij: „Zeker solleciteeren, nietwaar?"
„Ja wel."
„Ontvangersbaantje
bij de belastings?"
„Ja juist."
„Slecht aankomen aan. Veel lief hebbers!" Met minachting: „Schrij
ven, lezen, rekenen, daar ga je!" Na eenig zwijgen al voortgaande;
„Je ziet hier wat ezels! Allemachtig!"

Wat ik gevoelde weet ik zelf niet, maar wat ik zag; ik zag slechts
terwijl ik volgde, een paar lange ooien uit s t e k e l i g haar te voor
schijn komen, benevens een witte das, en verder een lap laken,
dat alles gedragen door een stel luie beenen.
De billijkheid eischt de verklaring, dat ik na dien dag nooit weer
zulk een impertinenten bode ontmoet heb.
Twee jaren later prijkte zijn mooie lus op de borst van een
vriendelijk man. die voortdurend bemoedigend glimlachte, bij ieder
woord een soort van buiging maakte, en steeds met den gezwinden
pas door de gangen liep.

EL
Geen tien minuten later ademde ik vrijer. Ik bevond mij weder in
den Noordoostenwind. De heeren Van Koorse en Van Babel kon ik
eerst later spreken dewijl ze juist in besogne waren. Met bevende
hand had ik mij ingeschreven voor de ministerieele audiëntie, die
eerst ten twee uren een aanvang nam. Een oud en deftig heer, dien
ik toch inderdaad voor een zeer invloedrijk persoon hield, had mij
zeer goedig en beschermend aangeraden, om maar een uurtje te gaan
wandelen, want weet je, dat de heeren eigenlijk koffie dronken. Die
omstandigheid kwam mij zeer alledaagsch voor, en werkte alzoo be
moedigend. Ja, ofschoon ik nog slechts het voorportaal van 't hei
ligdom betreden, en met zijn dienaren van den nederigsten rang had
kennis gemaakt, zoo gevoelde ik toch dat de eerste schrede gedaan,
en mijn gemoed eenigszins verlicht was. 't Werd mij mogelijk een
oogenblik aan iets anders dan aan de heeren van 't Ministerie te
denken, en — met ontsteltenis dacht ik eensklaps aan de beide
brieven, die mij bij de afreize ter bezorging waren terhandgesteld. — En waar waren ze? Ja, in den zak van mijn jas dien ik
in 't logement voor den rok had verwisseld. Ik moest ze halen en,
zou ze bezorgen.
Mijn natuurlijke vijand, de kellner, trad mij, tot mijn ontsteltenis,
alweder in de gang te gemoet, en informeerde belangstellend: óf de
luitenant iets vergeten had, en of de luitenant ook aan de table
d'höte zou dineeren; halfvijf?
Die vent met zijn ge-luitenant maakte mij telkens zoo verlegen
als een kind. Neen, ja, — ik had iets vergeten, en terwijl ik haas
tig de trap beklom, gaf ik, bij het wanhopige denkbeeld om onder
het bestier van dien ééne, misschien nog een veertigtal andere
vijanden te bekomen, de schuldige verklaring: dat ik een invitatie
had en niet aan de table d'höte dineeren zou. Op mijn hokje geko
men, bezag ik voor 't eerst de adressen der beide schier vergeten
brieven. Dat van den één luidde:

Den WelEdelGestrengen Heer Mr. J. Riepoel, Noord-Einde te 's Hage.
Dat van den tweede:
Aan juffrou Willempie Weekestrooi in het agterom twee deuren
bezeije de Spekslaager Zakers op kamers woonagtig tot Schravehaage vranco.
Zonder dralen besloot ik tot de bezorging der epistels. De aan het
eerste adres — als zijnde van den majoor — moest voorgaan, en
zonder verder oponthoud geraakte ik weder in den kouden wind,
en zocht, en vraagde, en vroeg nog eens, en vond ten laatste de
woning van Mr. J. Riepoel, waar ik aanbelde en met een: „Compli
ment van den majoor Hör!" den brief overhandigde aan een dienst
bode, die den winter in de wangen had.
Rechts-om-keert! Nu den tweede. — Maar 't Achterom
? Er
lag zoo iets raars iu dien naam. Wanneer ik het waagde iemand
staande te houden ten einde hem naar die buurt te vragen, dan
aarzelde ik er den naam van te noemen. Eindelijk bevond ik mij
in een krom nauw straatje, doch, wat ik ook zocht, de spekslager
Zakers was nergens te vinden. De stads torenklok sloeg één. 't Was
alsof mij met dien slag de gansche toren op de borst viel. Het uur
was verstreken. Met het voornemen om mijn onderzoek naar de
woning van juffrouw Weekestrooi tot later uit te stellen, begaf ik
mij nogmaals — ik geloof langs een grooten omweg — naar het
meer genoemde Ministerie, om nu toch zeker bij de hooge heeren
te worden toegelaten. Maar, 't hart kroop mjj alweer in de keel.
Ter afleiding deed ik mijn best om mij een aardigheid te binnen te
brengen; 't gelukte niet, en, op mijn weg vond ik er geen. Ik
poogde bij het naderen van mijn doel — alweder tot afleiding —
den vorm van het gebouw in mijn geheugen te prenten, telde de
vensters, één twee drie, doch, achter het eene vermoedde ife-.al
aanstonds den heer Van Babel, ginds Van Koorse en iets verder
den minister in eigen persoon. Gelukkig, daar hoorde ik duidelijk de
stem van mijn vader die mij, evenals in den morgen — 't scheen
mij toe alsof het al drie dagen geleden was.— al geeuwend ver
maande om flink te wezen en onbeschroomd te spreken. Flink dan
Jonas! en — binnengestapt, groette ik vluchtig den portier, die mij
veel minder gewichtig toescheen dan een paar uur geleden; vond
de boden nog rooder bij een insgelijks nog gloeiender kachel — de
beide personen met gezwollen oogleden van de hitte, terwijl ze
achterovergeleund in hun zetels — waarvan de voorpooten opge
wipt en de leuningen tegen deu wand rustten — zaten te suizen
en knikkebollen.
Men herkende mij niet. althans
O ja, ja wel. Ik moest bij de
heeren Van Koorse en Van Babel wezen, nietwaar? Naam? —
Kranse. — Ja juist! Misschien zou 't nu lukken, en, de roode kool,
die mij weer voorging, vond het vervoerd koud in de gang, en
schoof een kamer in, en kwam terug, en zei schouderophalend:
„Nog niet te spreken." Een andere deur binnengegaan, kwam hij
even spoedig met dezelfde boodschap terug. Ik moest maar wachten,
en hij ging.

Daar stond ik, doch, slechts weinige seconden mochten er verloopen zijn, toen uit de eerste kamer een eenvoudig mannetje met
veel achterwaartsche strijkages naar buiten trad, en, mij ontwarende,
met een pieperig stemmetje vraagde: Hi hi, of ik mijnheer Kranse
soms w a s . . . en of ik dan maar naar binnen wou gaan; hi hi. —
Ik zei: „O!" en wist niet r e c h t . . . . en bedankte mijnheer, en greep
naar mijn kuif, en wilde mijn overjas uittrekken, en — maar het
mannetje had de deur reeds geopend, en, ik trad binnen.
Flink Jonas! ferm! rondeman! geeuwde mijn vader. Ja, ik was
dan ook geen kind meer: rondeman!
Aan een breede schrijftafel zat een heer met een inderdaad zeer
innemend en welwillend voorkomen. Toen ik met een buiging op
hem toetrad, stond hij even op, wees naar een stoel, die niet ver
van den zijne stond, en zei beleefd: „Hoe vaart u mijnheer Kranse?
Neem plaats."
„Dank u zijn E x . . . . mijnheer! Hoe vaart u?" bracht ik uit, en
ging zitten, nadat Zijn Edele insgelijks had plaats genomen.
„Uw verlangen was.. . . ? " hernam de heer met de meeste vrien
delijkheid.
— Flink Jonas, ferm! fluisterde mijn vader.
„Zooals mijnheer weten zal, ben ik zeven jaren bij 't vak," ving
ik aarzelend aan, — een knikken bewees mij dat zulks bekend was —
„voor eenigen tijd heb ik een request ingediend om als ontvanger
te Eldorp benoemd te mogen worden." — Dat knikken was aan
moedigend. — „Vader is destijds in Den Haag geweest, en heeft toen
zoogoed als de toezegging gekregen dat ik, weet u, die plaats zou
bekomen. Nu is h e t . . . . "
„Van wieh kreeg mijnheer uw vader die toezegging, mijnheer
Kranse ?"
Door die woorden in de rede gevallen, hield ik even op ; aarzelde
weder, maar zei ten laatste: „Ja mijnheer, om u de waarheid te
zeggen: mijnheer Van Babel, weet u . . . . d i e . . . . " Een verbaasde
blik trof mij, en de uitroep er bij: „Van Babel! wat zeg je?"
„Om u te dienen, mijnheer!" — rondeman Jonas! — „mijn vader
was er recht blij om, en ik niet minder; maar, nu leest mijn vader
gisteravond de courant, en ziet dat die mooie belofte heel slecht
is gehouden, en dat — om u de waarheid te zeggen, dat . . . "
„Wat blief?" riep de vriendelijke hoofdambtenaar eenigszins on
vriendelijk hard.
„Dat Eldorp, ziet u, aan een ander is gegeven; aan een ander....
die. . . . e . . . . e!"
„Wat d i e ? Ik verzoek je duidelijk te spreken mijnheer!" viel de
heer Van Koorse mij weder eenigszins schrikverwekkend in de rede.
Toe dan! „Ja mijnheer, iemand die eigenlijk een neefje van den
heer Van Babel is, en mijn vader zei dat ik zulks aan U maar eens
openhartig moest vertellen, en vragen of U het goedkeurde dat er
zóó de neefjes ten koste van anderen werden ingedraaid!"
De heer Van Koorse moest ongetwijfeld door zijn vele bezigheden
afgeleid, onbekend met het schandaal zijn gebleven, althans ver-

rassing en verontwaardiging waren op zijn gelaat te lezen. Een:
„Wat donder!" trof mijne ooren, en daarop een haastig: „Verder
verder! — Niets meer?"
„Om u te dienen, ja wel mijnheer Van Koorse," hernam ik, en
de warmte zijner verontwaardiging schraagde mijn zoo dikwijls wan
kelende vrijmoedigheid: „ja wel, nu was het mijn beleefd en dringend
verzoek, of U wel de goedheid woudt hebben om mijn sollicitatie
naar den vacanten ontvangerspost te Kwakkersdam met Uwe
"
,'t Is wel! 't is goed!" viel de heer Van Koorse mij met eenigszins bulderende stem in de rede: ,'t Is wel, u kunt gaan."
Dat haastig besluit deed mij inderdaad ontstellen. Even haastig
stond ik op, en terwijl ik met een: „Uw dienaar mijnheer," den
stoel, waarop ik gezeten had, tegen den muur wilde zetten, klonk mij
het bevel: „Laat dien stoel
mijnheer!" zoo donderend in de
ooren, dat ik geheel bedwelmd aan den last gehoorzaamde en, ik
weet niet met welke linksche buiging, de kamer verliet.
Phu! dat was benauwend geweest, en de hemel zij dank! ik
stond weer in de gang. Doch, terwijl ik mij het klamme zweet van
het gloeiende voorhoofd wischte. daar viel mij eensklaps een be
klemdheid op de borst zooals ik die vóór noch na dien stond gekend
heb. Mijn aangezicht werd als purper; ik beefde letterlijk van het
hoofd tot de voeten. De vriendelijkheid van den, heer Van Koorse,
die zoo bovenmate crescendo in woede verkeerd w a s . . . 't z o u . . . .
't kon •— 't was alsof de beide muren mij naderden en dreigden
plat te drukken — 't kon wel wezen dat hij.. . dat ik den ver
keerde
Groote goedheid, welk een oogenblik! Daar klonk
het van ter zij in mijn ooren: „Mijnheer Van Babel gesproken....?
Nu wou je Van Koorse nietwaar?"
't Was de damslager die juist met eenige „stukken" voorbij dren
telde. Maar ik — ik wou niets! niemendal! Ja toch, voorthollen;
hoofdambtenaren, ministers, alles in den steek laten. Vernietigd!
Ellendig!
„Was
was dat mijnheer Van Babel?" stotterde ik, terwijl mijn
vinger naar de deur wees, waardoor ik zoo even in de gang was
gekomen.
„Wis en zeker; wie anders?" klonk het bescheid.
Mijn rampzalig vermoeden was zekerheid geworden; ik had een
hoofdambtenaar in het aangezicht geslagen; onwetend, onwillens.
Alle moed, alle hoop was verdwenen. Voort! voort! — Toen ik
mij weder in den Noordoostenwind bevond, geloof ik dat mij tranen
van spijt en schaamte in de oogen stonden. Gelukkig dat de vijvers
bevroren waren, want anders.... nochtans 't zou toch wat erg koud
zijn geweest!
S T A A N

IV.
Het vaste denkbeeld waarin ik den geheelen dag had verkeerd,
t e weten, dat ik het e e r s t den Heer Van Koorse zou spreken, tot
wien ik, op vaders bevel, die fatale beschuldiging tegen Van Babel
moest inbrengen, — een beschuldiging waartegen ik gestadig met
mijn schroomvalligheid had te strijden gehad, — dat vaste denk
beeld, gevoegd bij het onvoorbereide van mijn toelating bij den
hoofdambtenaar, kon mijn onvoorzichtigheid voor mij zeiven zoo
niet verschoonbaar dan toch begrijpelijk maken. Hoe 't zij, ik voelde
mij zóó diep ongelukkig alsof ik de schuld van een moordenaar
droeg, en liep — hoe en waar dat weet ik niet, — een uur, mis
schien nog langer, totdat ik ten laatste waarschijnlijk door den kou
den wind een weinig bekoeld, nog iets anders dan mijn schande
begon te gevoelen: iets wee's, iets raars, iets hols, enfin iets zeer
verklaarbaars, wanneer men bedenkt dat ik dien geheelen vermoeienden dag niets anders dan, vóór mijn afreize, een kopje thee met
suiker, en later een kop zeer heete koffie geslikt had. In mijn om
standigheden naar het logement terug te keeren, zou een al te ver
metele daad zijn geweest; neen, zoo nu en dan waagde ik het mijn
oogen naar de winkels op te slaan, en, ontwaarde ik ergens een
aangesneden ham, een brood, een stapel gedroogde appels, ja zelfs
een roomtaartje achter de glazen, dan, 3a waarlijk dan vergat ik
voor een oogenblik mijnheer Van Babel, het geheeleMinisterie,mijn
schande, en gevoelde slechts honger, een akeligen honger, maar
liep toch en liep al verder.
Ik weet wel dat ik eenigen tijd later in een klein winkeltje op
een bankje heb gezeten; dat een goedige vrouw, met ijselijk ma
gere bloote armen, mij azijn met water onder den neus hield; dat
er een aantal kinderen met nieuwsgierige gezichten om ons heen
stonden, dat de vrouw gedurig: „Wel heere m'n tijd! die stakker!"
zuchtte, en dat het er erg naar kaarsen en stekvisch rook. Voorts,
dat ik in een donker kamertje aan een tafel heb gezeten, en dat
dezelfde kinderen er weer om heen stonden te gluren; dat de vrouw
met de magere armen zei: „Toe maar, de stumper!" en dat ik,met
onbegrijpelijke graagte, een roggebroods boterham met schijfjes ge
rookte worst at.
Indien ik mij wel herinner, dan heb ik, tot ontzettende verbazing
van de vrouw die nu gedurig: „Wel heb ie z'n leven!" riep, en —
op gevaar af van door de kinderen benijd te worden — twee zulke
boterhammen genuttigd, totdat ik ten laatste van alles een helder
begrip kreeg, en ijselijk verlegen naar de magere armen en naar
de glurende kinderen zag, en zeide, dat ik zeker een beetje flauw
was geweest, en vriendelijk bedankte, en vraagde hoeveel ik wel
in de juffrouws schuld was.
„Lieve Hemel! niemendal," was het antwoord: „Heere beware!
niemendal! als ik maar eerder begrepen had wat je mankeerde.
Stakker! Neen niemendal; wil ik reis veronderstellen dat mij of m'n

kinders zoo iets overkwam, dan zou je me óók heipen. Heb je nog
honger?"
„Bankje juffrouw, waarlijk dankje; 't was zoozeer geen honger,
't was meer zoo'n... . flauwte of.. •." en terwijl ikzelf niet wist wat
ik er van denken en maken moest, vervolgde ik terwijl ik naar
mijn beurs zocht: „Maar voor de kinders juffrouw, ik ben u zeer
dankbaar."
„Ja dat is ies anders," hernam zij met een verheerlijkten blik op
haar kroost: „Als het dan, zal ik reis veronderstellen, eens 'en
dubbeltje of zoo voor Jannebaas was; hê Jannebaas. Hij het 'en
zakduitje in de spaarbank, weet u."
„Hê moeder, voor mij ook! En ik ook! En Lies ook!" klonken
eenige stemmen. Maar de moeder: „Stil Liesje, stil jongens; da's
hebbig; niet vragen."
Maar de kinders lieten zich niet afschrikken, en maalden: „Och
toe maar." Jannebaas zette zich met de handen op den rug in postuur, en sloeg in de Wijdste verwachting mijn bewegingen gade.
En — ik kon de beurs niet vinden; ik had het warmer dan op den
warmsten Juli-dag; al die oogen op mij gericht, en — de beurs was
er niet; niet in dezen, niet in dien, niet in den rok, niet in den
overjaszak!
„Hij hét niks!" zei Jannebaas.
„Stil kind!" sprak de moeder zachtjes; en luide tot mij: „Zou de
jongeheer zijn beurs hebben verloren? Wel hemelsche goedheid!
Heb ie z'n leven! — Voor Jannebaas laat anders maar zitten."
Mijn positie was alweder niet benijdenswaard; het eenige wat ik
in al mijn zakken gevonden had, was de brief aan juffrouw Weekestrooi. Intusschen begreep ik spoedig dat ik, bij mijn verkleeding
voor de ministerieele audiëntie, den inhoud der zakken er in
moest hebben gelaten, en de beurs zich alzoo binnen mijn hotel in
veiligheid bevond. Hoewel dit op zich zelf zeer geruststellend was,
zoo vermeerderde de omstandigheid dat mijn horloge almede in
het uitgetrokken vest was gebleven, niet weinig het nare van mijn
toestand. Ik verbeeldde mij dat al die kinderen den kalen heer met
de meeste minachting beschouwden, den h e e r die geen cent, zelfs
geen horloge op zak, en van moeder had te eten gehad!
„Dan heb ikke nog meer!" zei Jannebaas met een vies gezicht:
„wel zestien stuivers!"
Gelukkig dat de goede vrouw gaarne de waarheid geloofde, die
ik haar aanstonds verhaalde; zich ten volle vergenoegde met miin
hartelijke dankbetuiging; glimlachend de verzekering aannam, dat ik
haar, eer ik de stad verliet, iets voor de kinderen hoopte te geven,
en mij eindelijk bij het verlaten der woning, terwijl ze haarmageren
arm vlak langs mijn neus, en den wijsvinger op een huisje schuin
tegenover ons richtte, de verzekeriug gaf: wel te weten dat daar de
spekslager Zakers woonde, en wel te meenen dat twee deuren verder een oude weduwvrouw met haar dochter 'en kamer had, maar —
dat ze anders „voor de vaste waarheid niet zeggen kon dat 't Wagestrooi was."

Ik heb wel twintigmaal: dank u, o dank u, gezegd, en ontelbare
malen den hoed afgenomen.
De kleine woning die ik weldra betrad, behoorde aan een uit
drager. Reeds op den drempel en in het kleine voorhuis, troffen mij
een menigte voorwerpen, die zulks getuigden.
Een oude kinderstoel gaapte mij allerakeligst tegen, doch, hoewel
eenigszins geraakt, verhief ik mij boven de aanmatiging van dat
meubel, en, op gevaar af van wederkeerig eenig broos glaswerk of
porselein te beleedigen, stapte ik dit alles voorbij, en regelrecht
op een zeer tonachtige juffrouw toe, die mij insgelijks ofschoon
padsgewijze naderde; die zeer veel goud aan haar lichaam, en dito
kleurig lint op haar muts had. Die juffrouw was uitermate vriende
lijk, en vraagde met eenigszins Israëlitisch accent: Wat mijnheer
verlangde, en of mijnheer maar binnen wou gaan, met de verzeke
ring: dat het een erge boel, en de zaak eigenlijk te uitgebreid voor
de lekaliteit was; dat haar man een grooter huis wou koopen op
'en hoogere standasie, maar dat hij nu uit en met twee rooje freweel
kamizoolen naar de Kneuterdijk was voor 'en bal maskee, e n . . . .
Ik waagde het de dikke dame in de rede te vallen, en haar te
zeggen, dat ik tot mijn leedwezen niets noodig had, maar juffrouw
Weekestrooi wenschte te spreken, die hier op kamers moest wonen.
Het: „zoo!" dat mij in de ooren klonk, scheen uit een gansch
ander orgaan te komen, en evenzoo de uitval: „voorZICHtig! voorZICHtigü" terwijl de dame haar koolzwarte oogen op mijn elleboog
richtte, en tevens op een toilet waarvan de spiegel uitermate ver
weerd was en mijn aangezicht zeer bleek en geknepen teruggaf.
Ik was voorzichtig, en vroeg of de oude juffrouw te huis was.
De verzekering van de dame dat ze die menschen niet aan
d'r neus had hangen, was geheel overeenkomstig de waarheid, zoo
dat ik geen geloof mocht weigeren aan de volgende verklaring-.dat
het geloop niet ophield, en dat daar een trap was, waarna zij weder
padsgewijze in de donkere gang verdween.
't Was uitermate donker op die trap, en bij 't beklimmen onder
vond ik dat ze bijzonder steil en smal, en uitgesleten bovendien
was. Op een portaaltje gekomen, waar 't even donker bleef, h'mde
ik eenige malen, Geen de minste beweging vernemende, h'mde ik
iets sterker; doch, dewijl deze poging even vruchteloos bleef, ver
stoutte ik mij, na verloop van eenige seconden, zachtjes aan een
deur te tikken, die — door een licht streepje op den vloer, was
merkbaar geworden.
„Entrez!" klonk een enorme stem, die bezwaarlijk aan de oude
weduwe kon toebehooren. Ik aarzelde, doch opende de deur, en
ontwaarde in een klein en zonderling met allerlei platen en prentjes
behangen vertrekje, een mager en zeer nonchalant gekleed heer,
die een laag voorhoofd, een bruin geelachtige gelaatskleur en een
buitengewoon grooten mond had.
„Neem mij niet kwalijk mijnheer, maar ik dacht dat juffrouw
Weekestrooi hier woonde," bracht ik aarzelend uit.
„O Wikkestroo! o Wikkestroo!" riep de man, en het werd mij

duidelijk dat hij een afgedwaald schaap der groote Franscbe natie
was: „Jij ben hier niet terech, hiernevens logeer die daara' en zij
geneert mij in mij étude, omdat haar dochter dood kaat. Ik ben
premier choriste d'Opéra, maar les dames Wikkestroo n'aiment pas
la musique, et quant j'chante on nomme 9a faire d'bruit! MonDieu,
l'on doit ze taire tout' la journée!"
„En wilt u zoo goed zijn mij te zeggen waar de kamer van die
juffrouw is," vraagde ik beleefd.
„Mort diable! hier allernaas, en dat is kek genoeg; ik kan soms
de kreun hooren, en, als ze dood mot, dan wou ik ze dood king,
want ik wor zoo akelig er van; een mensch die dood kaat geneert
allernaass, en ga ook meest in de café: een petit verre help wel,
maar altijd blijf die akeliegheid bij, en dan zing ik lang zoo koed
niet. Gister zelf on a sifflé pare' que j'intonais trop tard; mort
diable! c'était parcequ' la fille de madame Wikkestroo me pinca
la gorge."
Arme Koorzanger! en de gedachte vloog mij door 't hoofd: of er
in 't groote levenskoor niet veel zulke zangers gevonden worden!
„Alzoo mijnheer," hernam ik nog even: „wanneer de dochter zoo
erg ziek is, dan zal de oude juffrouw zeker wel thuis zijn ?"
„Si mo'sieur ?" bevestigde de koorzanger, en voegde er bij: „Madaam'
is kevallen van de trap en loop niet dan slecht!"
De treurige berichten aangaande de weduwe Weekestrooi en haar
dochter, vervulde mij met deelnemende belangstelling. Den koor
zanger groetende, trad ik op het portaaltje terug, en — terwijl ik
behoedzaam zijn kamerdeur sloot, en op de deur tikte die ik daar
nevens bespeurde, klonk op gedempten toon de stem van den koor
zanger :
„Le vin, le jeu! Ie vin le jeu les b e l l e s . . . . " welk laatste echter
in een gebrom wegstierf, 't welk mij deed veronderstellen dat de
gedachte aan een nare figuur — zooals er zeker geen aan den
wand van zijn kamertje hing — hem de keel weder dichtkneep.
Op het punt mijn zacht getik te herhalen, werd de deur eens
klaps bijna onhoorbaar op een kier geopend, en fluisterde een wel
luidend stemmetje: „Wie is daar?"
De eerste tonen van den liefsten zanger in 't woud; 't geruisen
der eerste zoele regendroppels op de pas ontplooide lenteblaadjes;
het eerste woordje van teedere kinderlipjes gevloeid, niets kan er
halen bij het schoon van dat welluidend stemmetje. Nog roert mij
het liefelijk: Wie is daar? als in het oogenblik waarvan ik spreek.
Neen, dat» kon de oude weduwe niet wezen, en de stem van haar
wellicht stervende dochter evenmin.
„Woont hier eene juffrouw Weekestrooi?" vraagde ik zeer zachtjes.
„Ja wel, maar de goede vrouw is ongesteld, en haar dochter ligt
bedenkelijk ziek," klonk weder het stemmetje. O! welk een stem
metje !
„Ik zou de oude juffrouw toch gaarne eens even spreken," fluis
terde ik weder: „Haar zoon belastte mij met een brier, dien hij mij
verzocht haar persoonlijk ter hand te stellen."

Daar keek »en gezichtje om de deur heen, een gezichtje — zie,
ik wil het niet beschrijven, want men zou het alledaagscn kunnen
noemen, alledaagsch in vergelijking met de beschrijvingen der gewone
roman-heldinnen. Dewijl ik nu in 't geheel niet van plan ben om van
haar aan wie dat lieve gezichtje behoorde een zoodanige heldin te
maken, zij de verklaring genoeg: dat ik mijn geheele leven geen
paar oogen aanschouwde, die zoo liefelijk blonken als de oogen in
dat gezichtje, en geen zwarte krullen zag, die zoo prachtig langs
een paar blanke koontjes speelden.
En zie, wanneer ik mij op mijn geheele leven beroep, dan heb ik
eenig recht van spreken, heden toch ben ik de bloode Jonas dier
dagen niet meer; ik ben — doch w a t ik w e r d , dat zal ik u later
verhalen.
Ik geloof dat ik met halfgeopenden mond dat lieve gezichtje eenige
seconden heb aangegaapt, eer ik weder een woord kon uitbrengen;
ijlings nam ik den hoed af, en stotterde later: „Juffrouw
ik wist
niet; neem mij niet kwalijk."
„O neen mijnheer, 't is heel vriendelijk van u, klonk weer dat
stemmetje: „als u een oogenblik wilt wachten dan zal ik de oude
vrouw e v e n . . . . " Zonder den zin t6 voleinden trad zij in de kamer
terug; en terwijl ik zoo wonderbaar over die onverwachte en op deze
plaats schier hemelsche verschijning verrast, mijn oogen nog strak
op de deur hield gevestigd waar achter zij verdwenen was, ont
waarde ik haar eensklaps weder, maar nu in haar volle gedaante,
terwijl ze mij de uitnoodiging bracht — om maar binnen te komen.

V.
Al aanstonds had ik vermoed dat het lieftallige meisje niet tot
den stand behoorde, waartoe ik de weduwe rangschikken mocht. Een
blik in het vertrekje geworpen, bracht mijn vermoeden tot zeker
heid. Het kamertje, waarschijnlijk van dezelfde afmeting als dat
van den koorzanger, droeg, bij sporen van netheid en orde, tevens
het kenmerk van den behoeftigen staat der bewoonsters. In een
bedstede, waarvan de gordijnen ten deele geopend waren, sliep een
doodsbleeke vrouw van omstreeks veertig jaren; niet verre van die
bedstede zat een oud ineengedoken moedertje, och zoo mager, zoo
broodmager en gerimpeld; over een bruin katoenen jakje had zeeën
geel-grauwen omslagdoek geslagen; haar linkerbeen, waarover een
roodachtige deken hing, lag recht voor haar uit op een stoel, en
toen wij haar naderden spreidde zij de dorre vingers van haar rech
terhand boven de plek uit die de gekwetste moest zijn, als zocht zij
de pijnlijke plaats voor elke mogelijke vernieuwde beleediging te
vrijwaren.
Ja, al dekte ook slechts een eenvoudig kleed de ranke gestalte

der schoone die mij te woord had gestaan, het was zonder eenigen
twijfel dat zij tot een hoogeren stand behoorde, en hier slechts ge
komen was om die arme hulpbehoevende vrouwen eenigen bijstand
te verleenen.
Wat was ze schoon! — Toen zij het oog op mij richtte en met
een vriendelijken blik te verstaan gaf dat ik de oude vrouw maar
eens moest toespreken, toen was het alsof ik door dien blik gansch
en al geëlectriseerd werd; maar ik sloeg mijn oogen op de arme
oude, en gaf haar den brief, en zei heel zachtjes: „Van uw zoon,
juffrouw; hij is heel wel en laat u vriendelijk groeten."
Het bleek al spoedig dat de oude ziel wat doof — zooals ik later
bemerkte, wat erg doof was:
„Ja ja, Goddank, heel wel!" fluisterde de vrouw, terwijl zij met
haar rechterhand het been bleef beschermen, en met de andere den
retig aangenomen brief op een grooten afstand van haar gezicht
ield, ten einde — nog zonder bril — het adres te kunnen lezen.
Iets later: „Van Hendrik, wel wel, de goeje Hendrik! Zie maar,
dat ie de oude vrouw niet vergeet! en anders — gunstige goedheid,
een jong mensch zooals Hendrik, in dienst, zou zóó iets niet kwalijk
te nemen zijn."
Ik schatte den zoon — het jonge mensch — nog een paar jaren
ouder dan de bleeke vrouw, die daar in de bedstede lag.
„Die goeie Hendrik!" herhaalde het moedertje, en — terwijl ik
de zwarte Jokken die a l'enfant rondom den hals en de welgevulde
schouders dier andere golfden, van zeer nabij te zien kreeg, zag ik
meteen hoe de fijnste en blankste handjes ter wereld zich repten
om den brief voor die oude los te knippen. — Och welke handjes!
Inmiddels zag de oude naar mij op, en sprak: „Ik dank u mijnheer,
ik dank u dat je den brief voor mij hebt meegebracht, want die
brieven zijn duur, en er zijn al twee brieven van Hendrik, met iets
er in, zoek geraakt; de juffrouw beneden zegt dat de post ook zoo
slecht is, en dat ik niet denken moet dat zij ze heeft aangenomen.
Wie zou dat ook denken! maar zóó is het al heel secuur, want zie" —
en zij haalde de beide couponnetjes uit den brief te voorschijn —
„daar heeft die goeje jongen, voor de oude sloof en zijn zuster, al
weer iets uitgespaard. Gunstige goedheid! Ik dank je wel vriende
lijk, heerschap, en u ook juffrouw Anna." Daarop wendde zij het
hoofd tot de kranke, en sprak heel zachtjes: „Blaartje, een brief
van onzen Hendrik."
Ik geloof dat de zieke de oogleden even opsloeg, en de oude lasnu, ofschoon meer voor zich zelve, toch verstaanbaar met een ont
roerde stem:
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„Lieve Moeder!
Daar ik gelegenheid heef met een vriend van de Mejoor, zoo
schrijf ik u deze brief als dat ik nog fris en gezond ben, verhoope
zulks ook met u het geval zal wezen, als evenzeer dat Claar, die
hiernevens de groetenis ook van de Kerporaal Jasse heef, weer aan

de beter hand mag zijn, ware het anders zoude mij van harte leed
doen omdat Claar bij me wete altijd een beste meid ook voor uwe
geweest is, en om uwe niks van korporaal Jasse heeft willen af
weten. Een mens moet een mens helpen en bename vooral een kind
zijn ouwer, want je bloed is je naaste, daar heb je het voor; dat
denkt Claar ook. Alzoo heb ik ook een mier aan den drank waar
er een boel voor in de prevoos komen, en spaar ik de centen liever
dat uwe daar eens vlees of ievers anders voor koopen kunt; zoo
heef ik nu het nevens gaand weer opgespaard en zend u wat een
mens al niet doen zou als de brieven niet teregt komen, waar de
Mejooi geen begrip van heef, maar nu met de vriend vandeMejoor
is daar geen zwarigheid bij. Ze zeggen dat wij na Terneuze zullen,
daar verdraai ik mijn hand niet om, alleen dat ik dan weijer van u
af ben, maar, als er iets is lieve Moeder dan zou ik wel met verlof
kenne gaan en schrijf dan maar met de gezwinde pas want een
mens moet een mens helpen, en bename zijn eigen bloed. Nieuws
heef ik niet als dat de kernei z'n eigen zoon, de luitenant, kamer
arres heeft gegeven, van wegens dat hier de heertjes in de stad een
grofjasserij hebben, en de kernei blieft daar niet van thuis. Nu God
zegen je beste ouwe Moeder, vooral de complementen van de Mejoor
en Mevrouw, en even vansgelijke aan Claar-zus en vooral de beter
schap. Nu eindig ik met de pen maar niet met het hart en teeken
deze met eigen bloed uw eeuwig
liefhebbende zoon
H E N D R I K .

P.S. Ook vooral aan juffrouw Anna de complementen, als dat ik
haar bedank voor wat ze aan Uwe en aan Claar doet, dat is
een engel!"
Terwijl de oude vrouw den laatsten regel van dien brief en het
postscriptum met moeite ten einde bracht, stonden haar de tranen
in de goedige oogen. Op het bleeke gelaat der dochter had zich in
den aanvang een pijnlijks trek vertoond, doch allengs was een glim
lach daarvoor in de plaats gekomen, maar toch een droevige glim
lach. En zij — de lieve met dat fijne gezichtje en die heerlijke
lokken — bij de laatste woorden van het postscriptum had zij haastig
het hoofdje omgewend, maar — ik zag haar evenwel in den kleinen
spiegel, en zij bloosde. Zij zag ook mij in den spiegel, 't Was een
raar oogenblik toen we elkander zoo in den spiegel zagen.
„Ja ja, mijn beste Hendrik heeft gelijk," hakkelde de oude vrouw:
„juffrouw Anna is een engel voor ons, en wat wij aan haar en haar
heele familie verplicht zijn, dat zal de goede God haar in de eeuwig
heid vergelden."
Mijn innige overtuiging zeide mij steeds dat het eeuwige leven,
zoo al niet vroeger, dan toch zeker reeds op deze aarde een aan
vang heeft genomen, en terwijl de oude vrouw haar zegenwensch
uitsprak, verlevendigde zich eensklaps dat denkbeeld in mijne ziel.
En ik zag hoe juffrouw Anna met een bevallige handigheid de kranke
dochter haar .medicijn deed gebruiken, — de zieke bezat de kracht

niet om zelve het kopje aan de lippen te brengen. Mij dunkt zij
nam het, dewijl de lieve Anna haar bediende, want dat trekje om
haar lippen — het kon geen glimlach genoemd worden — beteekende wel: Ik ga sterven, en tegen den dood is geen kruid gewassen.
Ja, dat moest ze wel meenen, en toch, wat lag ze kalm. — Ik
vermoedde wel w a a r o m , en later is dat vermoeden bevestigd ge
worden: Die arme zieke behoorde tot de onnoozelen — zooals men
ze, reeds in de dagen waarvan ik spreek, wel eens geliefde te
noemen — tot de onnoozelen die zoo moedig den dood tegemoet
gaan, dewijl ze het woord van den eenige onder de menschen ge
looven : dat 's menschen geest niet te dooden, maar voor een eeuwig
heid bestemd is; tot de onnoozelen, die daarbij nog gaarne letten
op de stemmen der natuur, wanneer de rijkgeladen graanhalmen
daar ruischen op den akker: Herkent gij in ons den nietigen korrel
die in de aarde werd begraven? wanneer het gansche rijk der na
tuur daar roept en verkondigt: Uit het geringe ontstaat het meerdere;
wanneer de werelddeelen over breede wateren u tegen juichen: Even
als de Schepper den mensch het oog gaf om te zien, zoo plantte
Hij in aller boezem het geloof aan onsterfelijkheid.
Ja, later vernam ik dat de vrouw, wier krankbed weldra haar
sterfbed zou worden, tot die eenvoudigen behoorde, die den menschelijken geest een nog verhevener schepping achten dan het menschelijke lichaam; die in zijn voortdurend streven naar het betere een
waarborg vinden voor een hoogere bestemming dan de aardsche, en
zich o n g a a r n e zien gerekend tot dezulken wier leer het is: Niets
gaat er verloren in de schepping, niets, dan: — het voortreffelijkste —
de menschelijke geest.
Wij bemerkten dat er zich bij het lezen van Hendriks brief een
pijnlijke trek op het gelaat der zieke vertoonde; later heb ik eerst
recht begrepen waaraan hij zijn oorsprong, ontleende.
De korporaal Jasse — een braaf en knap soldaat, had haar inder
tijd zijn hand en zijn hart aangeboden, doch haar tevens meer willen
ontnemen dan hij door trouwe liefde terug kon schenken: het geloof
aan hot voortleven van den geest tot een eindelooze volmaking. —
Neen, dat voortleven van den geest, ook na den dood op a a r d e ,
dat blijven in de herinnering bij de nakomelingschap, neen ook dat
zou vergankelijkheid zijn: de geest was eeuwig.
Nu kent gij de geschiedenis van Klaartje. Terwijl juffrouw Anna
zich met de zieke bezig hield, vraagde mij de oude vrouw naar
eenige bijzonderheden omtrent haar zoon. Ik antwoordde haar, dat
ik hem dezen morgen slechts vluchtig gezien had en eigenlijk in 't
geheel niet kende.
Het bleek nu wel dat de oude erg doof was, want zij hernam dat
haar zulks veel pleizier deed, en dat ik dan ook wel bij ondervin
ding zou weten hoe braaf en hoe goed hij was.
Het mag aandoenlijk genoemd worden zooals de oude gebrekkige
vrouw toen ging uitweiden over de zegeningen, die God haar steeds
had geschonken en voortdurend bleef schenken, 't Bleek wel dat de
goede ziel veel, zeer veel leeds op haar weg had ontmoet, doch wat

haar ook weervaren was, zelfs in de treffendste smart had zij steeds
een wijze en goede beschikking gezocht en immer gevonden.
„En zie je heerschap," zoo besloot de oude vrouw haar dikwerf
afgebroken vertrouwelijke mededeeling: „dat ik een beetje hardhoorig
van natuur ben geworden, daar ben ik ook niet rouwig om, want hier
allernaast," en zij wees op het plankenbeschot: „woont een heer
van de komedianten, die met zingen z'n kost verdient en afgrijse
lijk gillen kan. Maar och lieve mensch, daar hoor ik bijna niemendal
van. — Daar heb je de toestand van mijn been, weet je: 't is waar,
ik heb er wel pijn aan, maar, dat gestrompel op die steile trappen
wanneer ik voor mijn ziek kind wat halen moest, was niet veel
minder; de menschen beneden hebben die behulpzaamheid zoo niet
van u en 'en ander. Ik wist dat ik te eeniger tijd een ongeluk zou
krijgen, en hoe gelukkig nu dat het mijn been maar was; zie je, nu
kan ik rustig bij m'n goeje kind blijven, want, toen mijn vrien
den hoorden dat oude Grietje haar been had gebroken, toen kwamen
ze wel eens zoo druk als vroeger, en zij, die engel da&r,"— vrouw
Grietje wees op de schoone met haar zwarte lokken, — „die engel,
zij schudt zelfs een doodspeluw zacht."
Over de smart, die het sterven der dochter haar zou veroorzaken,
sprak de weduwe niet. De brave oude merkte het goede op dat God
haar nog schonk in dit leven, maar ook — de dood was haar geer
bode der verschrikking.

VI.
Ik herinner mij zeer goed hoe uiterst moeielijk het mij viel om
die kleine kamer te verlaten; telkens wilde ik opstaan, maar het
duurde nog een geruimen tijd eer ik daartoe komen kon. In 't einde
toch bevond ik mij weder op de steile, de akelig steile trap, en,
het zoete stemmetje dat mij van boven de woorden: „Voorzichtig,
houd u maar goed aan de leuning vast," in de ooren speelde, schonk
mij bij het verdubbelen mijner waakzaamheid, den moed om — op
die donkere trap — een: „Dank u l i e v e juffrouw!" naar boven te
zenden.
Toen ik den winkel uit en voorbij den gapenden kinderstoel
trad — die stoel was toch klein —• zag ik er boven een zwaard
tegen den muur hangen. Een zonderlinge gewaarwording maakte zich
van mij meester.... Het nauwe straatje scheen veel ruimer gewor
den. De koude wind was lekker. Mijn voornemen om nog dienzelf
den avond de stad te verlaten was dwaas; ik m o e s t een betrekking
hebben; den minister zou ik spreken. Ze zouden mij niet opeten
die heeren aan 't Ministerie! Mijnheer Van Babel had de waarheid
gehoord, niets dan de w a a r h e i d , 't Was alsof ik veel lichter was
geworden: precies als iemand die een zak guldens heeft weggeschon-

ken, maar toch in 't onzekere raakt, en vreest dien verloren te hebben, 't Kon mogelijk wezen dat ik iets op 't kamertje der weduwe
had achtergelaten, een handschoen? neen — iets anders. In elk
geval, men had mij wel de groeten en een mondelinge boodschap
aan den oppasser van den majoor medegegeven, doch geen brief.
Wie weet hoe gaarne men een brief zou meezenden.
Ik kon mij daartoe nog aanbevelen. Wanneer . . . . ? Nu . . . . ?
„Daar heb j'em! Dat is ie!" klonk van ter zij een stem.
Toen ik opzag ontwaarde ik Jannebaas, die, in 't midden van
eenige kornuiten, hun verder de verzekering gaf, dat daar nu die
kale heer was.
Jannebaas schrikte een beetje toen ik hem toeriep : „Kom maar
mee ventje!" En terwijl hij eerst grinnikte, en eindelijk, na de herhaling van mijn verzoek, schoorvoetend volgde, besloot ik om voor
't oogenblik slechts mijn schuld af te doen, en bereikte binnen
weinige minuten mijn logement.
't Was al schemerdonker toen wij er aankwamen — 't moet
•omstreeks vijf uren geweest zijn. Een gebraden vleesch- en poddinggeur vervulde het voorhuis. Jannebaas die even wachten zou, meende:
dat het naar pannekoek rook. 't Zij verder genoeg wanneer ik vermeld, dat Jannebaas weinige seconden later een glimmenden blik op
iets glimmends in zijn hand wierp; een „Hê!" ontboezemde, en
zonder meer, in galop den weg naar moeders woning insloeg.
Van waar het kwam wist ik zelf niet recht, maar zeker is het,
•dat de zonderlinge gewaarwording, waarvan reeds gesproken is, mij
hoe langer zoo meer vermeesterde, en mij een moed of wel een
gevoel van eigenwaarde schonk, zooals ik maar zelden gekend heb.
Ik trad de eetzaal binnen, en bloosde niet toen een vijftigtal oogen
zich op mij richtte. — Ja, ik wenschte nog mee- of liever na te
dineeren. „Ja wel kellner, een halve flesch wijn, maar — geen luitenant Hör meer, mijn naam is Kranse."
„Ha zoo!" Voor den gedienstigen man ging er een licht op.
Er was een heer geweest, die naar mijnheer Kranse gevraagd had.
Bij het antwoord dat er geen heer van dien naam was gekomen,
had hij zich zeer verwonderd betoond, maar ook spoedig een briefje
geschreven met het verzoek om het aan dien heer te overhandigen
zoo hij nog komen mocht.
Dat briefje luidde:
„WelEdele Heer!
Het zal mij een groot genoegen zijn om
waarden Oom, den majoor Hör, ten mijnent
Deel dezen middag onzen eenvoudigen disch;
mij in de Witte Sociëteit vinden, waar ik
•onmiddellijk te introduceeren. Veroorloven uw
de sociëteit te komen, wij eten circa halfvijf.
en geloof mij, .
Uw

den vriend van mijn
te mogen ontvangen.
om halfvier kunt ge
de eer zal hebben u
bezigheden u niet in
Stel ons niet te leur,
Dienstw. Dienaar:
J. Riepoel."

De uitnoodiging — hoe beleefd ook — kwam te laat; maar de
brief klonk zoo gastvrij en hupsch, dat ik, ofschoon de lust er toe
niet groot was, toch aanstonds besloot om den neef van onzen vriend
Hör mijn dank te gaan betuigen.
Het eenige bezoek, dat ik dien avond nog gaarne gebracht had,
zou bij de oude vrouw Weekestrooi zijn geweest, om met haar over
het meenemen van een brief voor haar zoon te spreken, en — eens
te zien of er zich werkelijk ten harent bevond wat ik meende verloren te hebben.
Welke spijzen ik aan de table-d'höte heb genuttigd weet ik niet.
Wie er naast of tegenover mh' zaten weet ik evenmin, Ja toch,
tégenover mij . . . indien het mij zelf niet wat onmogelijk voorkwam,
'k zou dan zeggen: tegenover mij zat een uiterst aanvallig meisje,
een meisje met hemelsche oogen, met gitzwarte lokken, met . . .
maar ik zou mij belachelijk maken, immers er waren geen dames
aan tafel. Dit weet ik nog, dat ik het besluit nam om den volgenden dag in mijn ambtenaars belang, vaste stappen te doen; dat ik
voor chocoladevla met een biscuitje bedankte, maar gretig een stukje
gember nam.
Het sneeuwde geweldig toen ik voor de tweede maal bij den heer
Riepoel aan de schel trok. De meid met den winter in de wangen,
opende weder de deur, en verzekerde dat mijnheer en mevrouw niet
thuis waren, en dat ze niet noodig had te gaan vragen, want dat
mijnheer en mevrouw op d'r woord van eer. bij mevrouws familie
op de Laan waren, omdat de oude mevrouw zooveel als verjaarde,
terwijl ze besloot: „Maar as uwes de heer is die we met de ete
ewacht hebbe, of uwes dan de eer wou hebbe om op de Laan te
omme."
Daar had ik weinig zin in, en juist bracht ik een verontschuldiging uit, met verzoek om mijn vriendelijke groeten aan de familie
over te brengen, toen ik achter mij een voetstap in de sneeuw
hoorde kraken, en den heer Riepoel in eigen persoon het vermoeden
hoorde uiten, dat ik de verwachte vriend van zijn oom moest zijn,
terwijl hij mij terstond op de hoffelijkst-brutale wijze, geheel en al
in beslag nam.
Aan de zijde van mijn beleefden overwinnaar voortstappende,
stond ik tevens gedurig bloot aan de aanvallen mijner natuurlijke
vijandin, die ik nog kort geleden zoo krachtig had bestreden. Geen
wonder, de heer Riepoel sprak gedurig, en dan ving ik de woorden
op: „verjaarpartij; jongelui; sans gêne; kennismaken," en ik weet
niet wat meer.
Verbeeld u, ik, Jonas Kranse, de bloode vreemdeling, geheel onvoorbereid op weg naar een luisterrijke soiré in de residentie! Heb
medeleden; ik dacht aan wegloopen, doch slechts één oogenblik;
dank eener, in den namiddag geboren zonderlinge gewaarwording
slechts één enkel oogenblik.
„Genoeg, geen tien minuten later bevond ik mij in een schitterend
verlichte zaal. In weerwil dier verlichting zag ik slechts een bont
gewemel rondom mij, en boog gedurig, nu eens voor kleine wit
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glacê-handschoenen, dan weder voor souspieds met verlakte laarzen,
straks voor een parelzijden japon met breede volants, of wel voor
goudleeren schoentjes.
„Mag ik u eens even aan mijn schoonouders voorstellen?" sprak
de heer Riepoel aan mijn zijde.
„O, ik wilde j u i s t . . . . als 't u blieft," was mijn antwoord.
„Ma en pa! mijnheer Kranse, zooals u weet een vriend van oom
Hör," klonk de stem van Riepoel, en ik zag weer een zwart zijden
kleed, en een zwart lakenschen pantalon er naast, en boog mij en
sprak iets van vriendelijkheid en gebruik maken.
„Ei, mijnheer Kranse, hoe vaart u?"
Hoe vaart u . . . -!
Slecht! onbegrijpelijk slecht; ik leed schipbreuk. Had de heer
Riepoel mij op dit oogenblik in een meelzak gestopt en vervolgens
op zijn rug ter deure uitgedragen, ik zou mij ruimer hebben gevoeld
dan nu tegenover dien heer van „hoe vaart u" in die ruime en
fraai verlichte zaal. Wees dan zoo vermetel als gij wilt, wat zoudt
gij gevoeld hebben indien uw gastheer de hoofdambtenaar geweest
ware, dien gij des morgens in het aangezicht hadt geslagen? — Ja
hij was het, de heer Van Babel. Ik vaarde — beroerd!
En hij, hij sprak alsof mijn vergrijp hem geheel en al ontgaan
was. Het deed hem genoegen den zoon van een voormaligen schoolmakker in zijn woning te zien. te meer daar deze hem door zijn
goeden vriend en zwager, den majoor Hör, was aanbevolen.
De man, waartegen mijn vader zoo was uitgevaren, en wiens naam
den majoor niet over de lippen had gewild, was dan de schoonbroeder van den laatste; de jarige gastvrouw, een eigen zuster van
den majoor, en — maar ik begreep er toen bijna niets van, en prevelde iets wat naar een excuse geleek.
„Ik hoop dat ge u een weinig zult amuseeren mijnheer Kranse,"
sprak mijn grootmoedig slachtoffer opnieuw, — ik weet eigenlijk
niet of dat s l a c h t o f f e r wel zoo geheel op mijnheer Van Babe)
toepasselijk was. — „Ginds"' vervolgde hij, op een groepje jongelieden wijzende: „ginds staan mijne dochters. — Jacques, och, breng
onzen vriend eens in kennis."
Dit laatste verzoek, tot zijn schoonzoon gericht, was tevens het
teeken dat de presentatie was afgeloopen, en hoewel het denkbeeld
niets uitlokkends had, om aan eenige Haagsche salon-reines met
haar cavaliers ter beschouwing te worden overgeleverd, zoo achtte
ik op dit oogenblik die wending toch zeer gelukkig, want de oogen
van den gastheer deden, op mij de uitwerking als van een brandglas op een stuk zwam in 't felst van de zon.
Toen wij het groepje genaderd waren, verhief zich mijn blik
slechts ter hoogte van vestknoopjes en ceinturen. Riepoel noemde
eenige namen, waarvan de eigenaars zonder twijfel om den blooden
knaap hebben geglimlacht, en terwijl hij zich eindeljjk in 't midden
van een paar jonge dames plaatste vervolgde hij vroolijk: „En dit
zijn de zusjes, mijnheer Kranse. Julie, mijn lieve wijfje...." Zacht
en met beteekenis tot haar: „Hoe gaat het schatje?" Luide, terwijl

hij de juffrouw die naast mevrouw Riepoel stond even de hand
drukte: „En hier, zuster Anna, die het b e t e r i k der geheele fa
milie mag genoemd worden."
„Foei Jacques, wees toch zoo mal niet
't Is mij een aange
name v e r r a s s i n g u hier te zien mijnheer Kranse."
Mijn blik m o e s t naar boven! Groote goedheid! bevond ik mij
dan in een tooverwereld, of wel lag ik in mijn ouders woning rus
tig te bed, en droomde ik daar een bangen maar toch een zaligen
droom? Neen ik droomde niet, en terwijl ik eensklaps het zwaard
in den uitdragerswinkel zag flikkeren, zag ik tevens die heerlijke
gestalte uit het vertrekje der arme weduwe, nu echter smaakvol
getooid. — Ja ja, zij was het! Ik zag die sierlijke zwarte lokken
langs teedere blosjes en blanken hals, tot op den zacht geronden
schouder nederdalen; staarde in die oogen vol reinheid en:
„Ik had niet durven hopen dat het toeval mij dezen avond zoo
gunstig zou wezen, en dat ik u als de dochter van mijn vriendelij
ken gastheer zou mogen wederzien."
Voor iemand wiens hart als een heiblok aan 't bonzen is, was
die aanspraak nog zoo slecht niet, althans deftig en lang genoeg, en
met uitzondering van het woordje t o e v a l , dat juffrouw Anna zeker
niet goedkeurde, had ik er later geen berouw van. Intusschen acht
ik het een onmogelijke zaak om mijn gewaarwordingen naar waar
heid te schetsen. Meermalen verviel ik tot de ongerijmdheid dat
alles wat ik zag en hoorde het werk eener kranke verbeelding was.
Toen ik later op een stoel naast de canapé zat, waarop juffrouw
Anna met twee harer vriendinnen had plaats genomen, en zij, bij
het ruischen der zuivere piano-akkoorden, fluisterend vraagde: of ik
niet vond dat Julie — 't was toch haar eige zuster — overheerlijk
speelde? „O inderdaad!" en later of ik ooi aan de muziek deed?
„Ja, een weinig," toen, toen was het mij wecbr alsof ik een boeiend
verhaal las, of eigenlijk.... ach hemel, ik soesde.
En angstig maar toch met een zelfbeheersching die ik — hoe
vreemd het ook klinke — de vrijheid neem bewonderenswaardig te
noemen, heb ik mij later aan de piano gezet, en — met den rug
naar mijn toehoorders gekeerd — gespeeld en gezongen, zoogoed
als mijnheer Bak, onze muziekmeester, het mij geleerd had, en mijn
stem het mij toeliet.
Het Thüringer volkslied:
Ach wie ist 't möglich denn
Das ich dich lassen kann;
Hab dich von Herzen Heb,
Das glaube mir,
Du hast die Seele mein
So ganz genommen ein,
Das ich kein Andre lieb
Als dich allein.
Het beminde Thüringer volkslied, dat mij den vorigen zomer

door een neef uit Liebenstein was medegebracht, maakte om de
lieve melodie een verbazenden opgang, zoo zelfs, dat toen het ge
ëindigd was, ik het grootste deel der aanwezigen achter mijn zetel
vereenigd zag. Er volgde een levendig applaudissement, en een stem
metje klonk, een zilver stemmetje: „Ik bid u, dacapo!"
Men zal het begrijpen, dat ik alvorens nogmaals te beginnen,
mijn eenvoudige muze een denkbeeldigen handdruk gaf, en een
dankbaren blik moest werpen op haar die het dacapo gevraagd had.
En weder zong ik dat melodieuse stukje, en, toen het tweede
couplet was ten einde gebracht:
Blau ist das Blümelein
Das heisst Yergiss-nicht-mein,
Das Blümlein leg' ans Herz,
Und denk' an mich.
Stirbt Blum' und Hoffnung gleich,
Wir sind an Liebe reich;
Denn die stirbt nie in mir
Das glaube mir.
toen, toen wilde ik weder opstaan, doch — dat kon, dat mocht
niet, en ook het laatste couplet moest nogmaals van de lippen:
War ich ein Vögelein,
Wollt' ich bald bei dir sein,
Scheut' Talk und Habicht nicht,
Hog schnell zu dir.
Schöss mich ein Jager todt
Elög ich in deinen Schooss;
Sehst du mich traurig an,
Gern stirb ich d'ran.
En zie, toen heeft men mij gezegd dat ik een magnifieke stem
had, en dat ik briljant had gezongen, en — ik heb eenige oogen
blikken stellig gedacht dat men mij beet nam. Een dame, die zoo
ongeveer het midden tusschen een jonge en een oude juffrouw hield,
zei, dat het een beeldig minneliedje was, waarop de lange zwarte
krullen van de blanke Anna, mij zeer nabij kwamen, en ik haar vraag:
„Het Thüringer v o l k s l i e d nietwaar?" toestemmend beantwoorden
mocht. Ik voelde haar adem, j a ik voelde haar adem! en wat de
Thüringer gevoelt voor zijn geboortegrond dat . . . . maar ik wist het
waarlijk niet, want ik soesde.
Verder heb ik een jonge dame overheerlijk hooren zingen. Ook
i k heb later nog eens aan de piano gezeten, en terwijl het bij een
zachte modulatie van B dur naar E mol zeer stil om mij heen was,
klonk het uit een aangrenzend vertrek vrij luide: „ h a r t e n is troef!"
waarvan ik zoo ontstelde, dat ik moeite had mijn stuk behoorlijk
ten einde te brengen.
Ofschoon ik verzekeren kan bij het gebruik van veelsoortige spijzen

en dranken zeer matig te zijn geweest, zoo was ik toch later niet
in staat om juist te verhalen wat er verder op die partij ten huize
van den heer Van Babel voorviel. Dit alleen weet ik nog, en het is
mij nimmer uit het geheugen gegaan: de schoone Anna heeft mij met
haar hemelsch stemmetje gevraagd, om een afschrift van het lieve
Thüringer volkslied; en later bij 't heengaan, ja — toen heeft de
gastheer zelf mij toegesproken en gezegd:
„Je waart ons een aangenaam gast mijnheer Kranse;" — vervol
gens iets vleiends over mijn zang; daarna op zachten toon: „Breng
mijn hartelijken groet aan den majoor Hór, en zeg aan uw vader,
dat ik bepaald aan uw belangen blijf denken, maar bovendien —
dat een hoofdambtenaar eerst dan g e h e e l rechtvaardig handelt,
wanneer hij ook de aanspraken en verdiensten van hen, die hij familie
noemt, niet voorbijziet, maar n a a r r e c h t erkent en tracht te beloonen. Nóg niet, maar spoedig zult u in aanmerking komen."
Daarmede ben ik naar huis gegaan, dat wil zeggen naar mijn
logement. Hij had gelijk, en — nóg niet, maar spoedig zou ik in
aanmerking komen
!
Dag in de residentie! dag vol angsten, uw a v o n d was schoon!
Wanneer uw leven, vol zorgen en moeiten is geweest, dan zulk
een levens-avond! Ik wensch hem u toe, mijn lezer. Gevoel van
schuld! Staren op toekomstig gelnk! Liefde!
Een genadig en
rechtvaardig oordeel! . . . .
Dat alles — in oneindig ruimere beteekenis.

VII.
Bij het schrijven dezer herinneringen komen de ontmoetingen op
dien dag mij even natuurlijk voor, als dat ik heden mijn lievelingen
des morgens aan de ontbijttafel wedervind. In den nacht toen ik op
het kamertje met het vallicht logeerde, was dit anders, en de
dagelijksche uitdrukking t o e v a l l i g kon ik niet van mij verwijderen.
Toevallig, ja toevallig dat Jonas Kranse de gast moest zijn van
den hoofdambtenaar, dien hij des morgens onwillekeurig beleedigde;
uiterst toevallig dat hij de schoone uit het Achterom des avonds
als de dochter van zijn gastheer mocht wederzien. Toevallig....
Och neen, de goede majoor Hör, die om mijnentwil, bij het ongunstig
oordeel over den heer Van Babel, zijn zwagerschap met dezen voor
mijn vader geheim hield, had in den brief aan zijn neef Riepoel nog
eenige letteren ter mijner aanbeveling aan zijn zwager ingesloten,
en hem dringend verzocht mij zoo mogelijk voort te helpen en
vriendelijk te ontvangen.
Niet toevallig! De familie Hör behoorde tot degenen, die de goede
diensten van trouwe dienstboden nimmer vergeten: Mevrouw Van
Babel — men weet dat zij de eigen zuster van den majoor is —
zag gaarne dat haar Anna, de voormalige kindermeid uit het ouder-

lijke huis, nu deze behoeftig en oud was, ging steunen en helpen, terwijl
de majoor reeds vele jaren haar goeden zoon Hendrik als oppasser
in zijn dienst had.
Met het drukken van den domper op de blakerkaars was mijn
dag in de residentie ten einde, doch, of ik mij wendde en keerde
op mijn leger, slapen kon ik niet.
Nogmaals doorleefde ik dien wreeden, dien blijden, dien wonderlijken dag; ik dankte en bad... en, mijn oogen sloten zich, maar
gingen ook spoedig weer open; mijn blik werd naar boven getrokken en z i e . . . z i e . . . . het was alsof de hemel zich had geopend;
een koude luchtstroom verfrischte mijn gloeiende wangen; 't was
licht daarboven; blanke gestalten zweefden er heen en wedergeesten, goede geesten! Hoe lang ik er naar getuurd heb, weet ik niet.
Pat ik daar in dien nacht blanke geesten gezien heb zou een schoon
bewijs voor het heden zoo veel gerucht makende spiritisme geweest
zijn. Helaas! toen ik 's morgens ontwaakte, was mijn hoofd schier
verstijfd van koude, en naar boven ziende ontwaarde ik, hoe ervan
de plaats, waar ik lag, door het vroeger vermelde en opengelaten
zolderluik, een dakvenster te zien was, terwijl er op dien zolder
linnengoed van veelsoortige vormen op droogstokken te wuiven hing.
Mijn vermoeide geest — men zou hem krank kunnen noemen — had
zich leelijk vergist, en — dat spijt mij voor het spiritisme. Met dat
al geloof ik aan goede geesten; ook aan kwade, maar van de laatsten
spreek ik nu niet.
Goede geesten! Ja zij zijn het die ons voorthelpen en ter zijde
staan op den weg door dit leven, den weg die veelal moeielijk en
doornig en hobbelig genoemd wordt, maar die toch schoon blijft
en nimmer te moeielijk is voor hem. die op den goeden wegwijzer
vertrouwt, en niet ter zijde dwaalt.
Dierbaren, die daar leeft in een verhevener werkkring dan de
aardsche, onder u was er ééne, die vooral de zaden van waarheidsliefde en trouw hebt gestrooid in mijn jeugdig hart; onder u was
er één, die het exempel was van onverstoorde nauwgezetheid in het
ambt dat hij bekleedde; onder u was er ééne die leed, en altijd smarten
te dragen had, van de wieg tot aan het graf, maar die toch roemde
in Goas liefde, wanneer de lentezon een vriende lijken straal wierp
op haar krankbed; die roemde, wanneer zij daar neergelegen de
schoone bloemen beschouwde, die men haar plukte, of wel, wanneer
een lichte sluimering haar bitter lijden een wijle verkort had. —
Goede geesten! Gij zijt reeds verre van hier; maar toch, ik zie en
ik hoor u!
Stil! daar zit er éene tegenover mij. Eertijds heeft een oude weduwe
gezegd, dat zij een engel was. Ik geloof met dat er engelen op deze
aarde zijn; maar — zoo dat mogelijk ware, ja, dan is mijn Anna
een engel! Zie, dè kleinste van ons viertal — een jongske van
twintig maanden omtrent — ligt, voor het te bedde gaan, half ontkleed op haren schoot, en speelt met moeders zwarte krullen Ai!
hij rukt er wat hard aan, zoodat een pijnlijke trek zich op het lief
gezichtje der moeder vertoont. Zij strijkt de schoone lokke n ter zijde,

en kust het kindje. Immers het jongske wist niet dat hij haar zeer
deed
Daar zit zij mijn Anna, en in minder dan tien minuien verbetert
zij voor de twintigste maal dezelfde fout, die kleine Julie op haar
merklap gemaakt heeft: .Geduld maar Juultje, nu zal het gaan
"
Daar zit zij, het dierbare vrouwtje; en Karei mijn oudste knaap,
en Mina zijn lieve zuster, ze kussen hun moeder vol dankbare blijd
schap: zij hebben hun lessen gekend, en straks — straks zullen zij
tot belooning, den zieken metselaarsjongen iets versterkends gaan
brengen.
Mijn Anna! mijn wijfje, mijn goede geest! Wanneer ik u zóó
tegenover mij zie, dan moet ik opstaan van mijn stoel, mijn hand
leggen op uw glanzend hoofdje, u zoenen even als de kinderen, en,
dan wellen mij tranen in de oogen, — tranen van liefde en tranen
van dank.
En nu hebt gij 't vernomen, hoe de dag in de residentie mij tot
het hoogste geluk heeft gebracht, dat er op aarde te smaken valt. Gij
kent ze die mij voorthielpen. Onder hen hehoorde in latere dagen
niet minder de strikt rechtvaardige hoofdambtenaar Van Babel. Moest
de jonge Kranse in den aanvang geduld hebben en wachten; de
toekomstige schoonzoon moest het evenzeer! maar — toen de tijd
gekomen was dat hem billijk een gewenschte betrekking kon ge
schonken worden, toen aarzelde de hoofdambtenaar niet om de aan
spraken van den vriend zijner beminde dochter, met te meerder
klem op den voorgrond te stellen, en voor hém te verwerven wat
hij zoo vurig verlangde.
Hendrik schreef immers aan zijn oude moeder:
„Een mens moet een mens helpen en bename zijn eigen b l o e d . . . .
want daar heb je het voor."
En wie nog meenen zou dat mijn goede vader een andere leer
was toegedaan, hij vergeve mij indien ik zijn oordeel oppervlakkig
noeme: Ja, men hoorde zijn protest tegen het benoemen van „neefjes,"
maar immers zijn zoon,
moest vooruit — zelfs t e g e n
het recht.
Op het punt om met Anna den avond bij onzen goeden oom Hör
te gaan doorbrengen, — oom is kolonel en commandant van de
stad onzer inwoning, waaruit te besluiten is dat Jonas Kranse geen
kwade plaats heeft — op het punt om bij den peet van onzen kleinen
Willem een gezelligen avond te gaan slijten, ontvang ik een brief
van mijn vader, waarvan het postscriptum luidt: „Men zegt dat uw
schoonvader minister van F. zal worden. Jongen, ik feliciteer je."
Z I J N

Z O O N

EEN DANSLES OP MEYDEKVOORT.

„Eet dan Jémie, eet dan, 't heeft buiten al halftien geslagen
en het station is een heel eind van hier."
„Ja moeder ik eet," zegt Jémie, terwijl hij een hap van zijn
boterham neemt, maar ook terzelfder tijd zijn pen in den inkt doopt,
en voortgaat met kopieeren van een muziekstuk.
Half luide: „La, do, fa, si," — straks luider: „Stil beste oudje,—
ik raak in de war."
„Maar jongen 't is om den tijd, zie je," aarzelt de moeder or>
zachten toon: „dat muziekstuk kun je immers van avond wel af
schrijven ; eet dan eerst, want zie, vóór zessen krijg je maar weinig."
„Do, kruis, — "t is aanstonds klaar — fa, fa, — tijd genoeg
"
prevelt Jémie met vollen mond, terwijl hij de noten en staarten met
bijzondere vlugheid op het papier toovert.
Moeder Briekol haalt de schouders op, en treedt hoofdschuddend
op den stoel toe, over welks leuning de zwarte rok van haar zoon
hangt. Voor de derde maal onderzoekt zij nauwkeurig, of de inkt
wel droog is, waarmede zij straks verscheidene wit-achtige plekjes
zocht zwart te maken. Op eenigen afstand voldoet het zeer wel. —
Die rok, ach ja, het is nog de rok van haar onvergetelijken David,
van David die in 't vorige jaar, na een ziekbed van vijftien maan
den, is afgereisd naar betere gewesten, en haar in kommervolle
omstandigheden heeft achtergelaten.
't Is waar, ze had haar Jeremias nog — dien ze bij verkorting
maar Jémie noemt — en Jeremias is een verwonderlijk vlugge en
vroolijke jongen. Jeremias is een jongen die zeker professor zou
wezen, indien hij even als de groote lui op studie nad gelegen.
Maar — aan studie was niet te denken geweest, in 't geheel niet;
en Jémie — die anders bijzonder mooie en vlugge voeten had —
was in het manufactuur-vak gegaan, dat is: zooveel als jongste be
diende bij mijnheer Prop op de beestenmarkt. Nu was die „ambts
betrekking" volgens Jémies moeder, wel geen voordeelige en niet
geëvenaard aan hun stand, maar, hij verdiende toch één gulden in
de week, en later — wie wist: compagnieschap
! Jémie was zoo
vlug: een goed generaal begint als recruut.
Zóóveel is zeker: toen David stierf, behield ze haar lieven zoon

met één gulden in de week, en ook haar achttienjarige Dora, haar
Dora met een gezichtje, waarvan juffrouw Briekol heel dikwijls, in
moederlijken trots, de oogen niet af kan houden — zoo blank, zoo
rosé, zoo fijn gevormd! kuiltjes, lange donkere wimpers, en volle
blonde krullen!
Inderdaad de moeder heeft gelijk, Dora ziet er prachtig uit, maar
ach! wat helpt het; armoe is troef, bittere armoe! Het dansen
scheen in de laatste jaren uit de mode te raken en David — die
zich immer beroemd had dat hij van de Menuet af tot aan de Polka
toe, grondig en praotikabel onderricht in die edele kunst gaf, David
had — in plaats van zijn lessen te zien toenemen, steeds van een
bedroevend verval in de kunst gesproken, totdat hij — hoe langer
zoo meer aan lager wal gekomen — met een nadeelig saldo van
driehonderd en dertig gulden, der kunst en aan zijn dierbaren
ontvallen was.
Driehonderd en dertig gulden! Men moet wel betere oogen dan
juffrouw Briekol hebben om zulk een som te kunnen overzien.
Neen, ze stond er „beschaamd voor," beschaamd! dat zei ze dikwijls.
De breede ceel van den apotheker had zij sedert Davids sterven al
zeker voor de twintigste maal nagerekend, doch ja, zes en dertig
gulden, 't was precies! Tachtig visites van den dokter a veertig
cents, dat was immers juist twee en dertig gulden, en dan, na aftrek
van eenige kleine postjes, bleef er nog — o schrikkelijke som!
twee honderd en vijftig gulden aan achterstallige huishuur over.
Op dit oogenblik echter denkt de weduwe van den dansmeester
aan geen rekeningen of schuldeischers; neen, nu zij zich overtuigde
dat de zwartgemaakte plekjes inderdaad droog zijn, nu drijft de
angst dat Jeremias te laat zal komen, haar nogmaals tot de ont
boezeming: „Maar jongen, 't is tijd!"
„Do, mi, sol. do, — staart, — rust, — da capo-al-segno. —Ziezoo
moeder, 't is al gedaan!" roept de jongen, terwijl hij vlug van zijn
stoel wipt en verder, alsof hij zich voor dat lange zitten wil schade
loos stellen — un, deux, trois — een pirouette op den linkervoet
maakt; dan — terwijl hij inet de rechterhand den laatsten brok van
zijn ontbijt neemt — zijn oudje met den linker om den hals vat,
en, nog eer hij den hap neemt, haar een kus op den mond drukt,
een kus dat heit klapt.
„Malle jongen!" zegt moeder Briekol, en dan, terwijl zij zich af
wendt, en met een traan in het oog naar den rok ziet: „Dat ik je
nu 'smorgens geen koffie kan geven!"
„Koffie is een langzaam vergift, moeder," antwoordt de jongen
vroolijk: „Water is frisscher, vooral nu met die warmte!"
Ziezoo, dat is de laatste slok; het afgeschreven muziekstuk ineen
gerold; de armen in de mouwen van den rok gestoken, die moeder
hem helpt aantrekken. „Voorzichtig Jémie, daar kraakt wat; je goede
vader was iets kleiner, voorzichtig!" Den glimmendenhoed — leelijk
glimmend vooral ter hoogte waar hij het hoofd drukt — op de blonde
haren gezet, en, Jeremias is gereed.
Waarlijk, die rok staat hem best. Ook Dora, die met een zwenk

haar prachtige lokken ter zij werpt, en even van haar naaiwerk opziet, vindt dat Jémie in dit kostuum zich uitstekend goed op Meydervoort kan vertoonen.
„Een klein beetje nauw en kort," zegt de weduwe: „maar anders
"
„Best, best!" stemt de jonge dansmeester, — ja, dansmeester was
hij — en maakt met de punt van zijn rechterschoen — lage schoenen met zwarte strikjes — den eersten ophef van het cavalier seul ;
verzekert zijn moeder dat hij twee kwartjes voor den spoorwagen
in zijn zak heeft, en ja, dat hij zich niet zal geneeren om de boterham op te eten die zij — zorgvuldig met papier omwikkeld — in
het krakerige mackintosh overjasje gerold heeft; het laatste tot bescherming van den zwarten rok in den „vuilen" spoorwagen.
Nu is Jeremias dan heelemaal gereed. Viool en strijkstok, in een
rood zijden foulard gewikkeld, heeft hij in de eene, den opgerolden
mackintosh met zijn inhoud, in de andere hand.
„Goede reis Jémie," zegt de moeder: „heb maar geen opzien tegen
die groote lui, hoor je; je vader zei altijd: er zijn er een boel die
op een hoogen, maar toch op een lompen voet leven, — geen dans
in! Ga nu Jêmie, 't is al zoo laat."
„Dag lieve oudje! Dag Door, dag engel van schoonheid!" — Hij
plakt ze beiden een zoen op de wang; moeder krijgt er nóg een,
terwijl ze: „Toe voort maar!" zegt. „Malle jongen!" lacht de blondine en — Jémie is de deur uit.
Nu staat hij op het portaaltje, maar, voor dat hij zich langs de
steile trap naar beneden spoedt, treedt hij haastig een zeer klein
en donker vertrekje in, — 't is zijn kamertje — neemt er snel iets
van den vloer; bergt het almede in den krakerigen stofjas, en nu
— vlugge voeten zei de moeder — in een wip is hij beneden.
De klompenmaker — huisheer — crediteur — die in den winkel
staat, trekt zijn gelaat in een onuitstaanbaar vriendelijken plooi, en
zegt — meer met den neus dan met den mond: „Zoo'n haast mijnheer Jeremias? Drukke affaires?" Lachend: „De dames welvarend?"
Met een hagedissengezicht en zachtjes: „Overmorgen is 't één
Augustus mijnheer J e r e m i a s — hi, hi, 't zal zoo'n vaart niet loopen,
als het lieve kopje maar buigen wil. Mooi weertje, besjoer."
Over het gelaat van den dansmeester, dat straks zoo blij stond,
heeft zich een donkere wolk verspreid. Hij werd daar eensklaps aan
heel wat naarheid herinnerd! Zal hij beleefd of brutaal zijn? Met
vlammende oogen: „Mijnheer Van Kurken!!!" terstond daarna,
terwijl zijn blik meer bepaald de k l o m p e n ontmoet die rechts en
links zijn opgestapeld: „Goede morgen Van Kurken.. ." — en de
winkeldeur valt klingelend achter den dansmeester toe.

De vroolijke trek is op Jeremias' aangezicht teruggekomen, nu
hij zich haastig en met lustigen tred door de weinig bevolkte straten van zijn vaderstadje naar buiten spoedt. Hij heeft zich ten taak
gesteld den kuil te dempen; zijn lieve moeder uit haar benarde om-

standighedei) te redden, en, fortuin te maken aan den arm van vaders veelgeliefde maar een beetje ontrouwe Terpsiehore. ') 't Is
waar, hij heeft maar weinig sympathie voor die springende muze,
doch stil, nu is hij wel gedwongen haar cavalier en zelfs haar gehoorzame dienaar te zijn. Vooruit dan Jeremias, en wees tevreden.
De hoogte, die vader op zijn dertigjarige loop- of huppelbaan niet
naderen kon, die hoogte mocht hij al a a n s t o n d s bereiken.
Goede Truitje met je verschrikte blauwe oogjes, met je eigenaardig hoogroode gespikkelde kleur, met je geel rosse haren, met je
zeer grooten mond en je dikke lippen, met je spelden- en naaldenkussen ter plaatse van je boezem, en je doorpikten wijsvinger van
je linkerhand; goede Truitje, dat heeft hij aan jou te danken. Toen
er nieuwe bewoners op den huize Meydervoort — een uur buiten
het stadje Wilderveen — zijn gekomen, toen heb je daar aan de
gordijnen helpen naaien, en toen heb je gehoord dat de jonge freule
een heelen boel lessen moest hebben; daar zouden meesters komen,
heel dure meesters uit de groote stad verder af; maar goede Trnitje,
toen heb je je voormaligen winkelgezel van mijnheer Prop op de
beestenmarkt niet vergeten; als coclico zoo rood en met ontzettend
verschrikte oogjes heb je toen de opmerking gewaagd, dat er te
Wilderveen een heel knappe jonge dansmeester was; een heel
knappe! Wie weet hoe het keukenpersoneel op Meydervoort, je later
over die woorden in de maling heeft genomen. — Ja wel, hij kende
alle nieuwe dansen, ook de Mazurka, de Varsovienne; ja juist, allemaal! Bravo Truitje! dat was recht aardig van je; ja meer, er behoorde moed toe; maar ook, je moed is beloond geworden; de dikke
mevrouw heeft je gezegd, dat die dansmeester dan over veertien
dagen maar eens komen moest; ze gaven twee gulden vijftig voor
de les, „want zie," had de dikke mevrouw er bijgevoegd: „dat komt
er voor ons niet op aan." — Jongens Truitje, dat was een aardige
boodschap voor je, en Jeremias was er bijna toe gekomen, om je
zonder complimenten een zoen op je eenigszins dikke vuurroode
lippen te drukken: iets, waaraan hij nooit te voren gedacht had.
Echter, het bleef bij een hartelijken handdruk, maar die handdruk
heeft je toch plezier gedaan — niet waar — heel veel pleizier. Zie,
Truitje heeft uit aardigheid, in haar vrije uren en vooral Zondags,
zoo'n beetje op het oude klavier in vaders huis leeren trommelen;
en ja, nu heeft Jémie haar weer beloofd om een muziekstukje voor
haar over te schrijven.
Hê! het kan er je soms zoo wonderlijk van kloppen een beetje
lager dan je linker speldekussen, niet waar Truitje?
Mijnheer Prop doet in manufacturen zooals gezegd is. Truitje staat
achter de toonbank bij 't winkelraam, en meet blauw tarlatan voor
een burgerjuffrouw, die zegt: „Zoo goed as lint juffrouw?"
„Och ja, 't voldoet zoo goed as lint juffrouw," verzekert Truitje:
„Mooi weertje van daag, warm weertje."
„Dat kun je de juffrouw wel aanzien," zegt de burgerjuffrouw, en
!) De danslievende dochter van Jupiter en Mnemosyne.

geen wonder, — Truitje had door 't winkelraam naar buiten geke
k e n . . . . Daar kwam ie
Watblief
?"
„Niemendal," zegt de burgerjuffrouw, en als ze haar kwartje voor
de tarlatan op de toonbank legt, en met een: „Zie je?" den winkel
verlaat, dan ziet ze tevens hoe de nieuwbakken dansmeester Briekol
haastig naar binnenkomt, en hoe de oogjes van juffrouw Truitje
nikkeren alsof ze in brand staan.
„Gemorgen Lippie." zegt Briekol vroolijk, en als hjj het meisje
bij dien vreemden naam noemt, dan klinkt haar dit geenszins als
een scheldnaam in de ooren, maar als iets vertrouwelijks, als iets
uit de kinder- de school- en winkeljaren.
„Morgen Jeremias!" antwoordt ze met het hoofd achter de toon
bank, omdat ze de tarlatan moet oprapen, die toevallig op den
grond viel.
„Lippie, dat gaat naar Meydervoort toe," zegt de jongen: „Hier
is je muziek; en, als je nu de complimenten of iets anders aan je
voorname relaties hebt over te brengen, dan ben ik je dienaar."
„Wel Jeremias, al overgeschreven!" zegt het meisje: „'tlsheusch
te vriendelijk; maar, het stuk zal toch te moeielijk voor me wezen;
— zou 't niet? En er zijn twee snaren gesprongen. — Gruns hoe
netjes geschreven. Je bent waarlijk te goed."
„Dat is een familiekwaal Truitje," zegt Jeremias: „althans van
m'n moeders kant; en, alles wel beschouwd, dan begin ik nu te ge
looven, dat moeder gelijk had toen ze zei, dat jou gezicht Truitje,
haar zoo schrikkelijk aan grootvader Kluif herinnerde; 'k heb het
plezier niet gehad dien braven veteraan te kennen, maar zóóveel
is zeker, dat jij het extract der Kluifs goedheid in pacht hebt, en
zooveel is óók zeker, dat ik je nóg eens hartelijk wil bedanken."
„Och Jeremias," zegt Truitje erg gespikkeld, terwijl haar oogjes
geheel onzichtbaar zijn: „als je 't nu nóg eens doet, dan zal ik waar
lijk boos op je worden."
„Dat wou ik voor geen geld van de wereld," herneemt Jeremias
haastig: „en daarom doe ik het niet ééns, maar nog wel honderd
duizend maal. Zie Truitje, nu ik deze les heb, nu zou ik bijna ple
zier in mijn vak gaan krijgen; 't is de weg tot fortuin, en jij bent
de persoon, die mij op dien weg hebt gebracht."
„Als dat eens waar was Jémie."
„Zonder twijfel. De groote buitenplaatsen in den omtrek, die va
der onbarmhartig miskenden, zetten binnenkort allemaal hun deuren
voor Jeremias open. Lessen, danspartijtjes, bals! Monsieur Briekol
hier, monsieur Briekol daar! Zoo'n klem beetje Parlez-vous Fran
cais d'er bij: comment vous-portez-vouz, ici mademoiselle!" luider:
„En-avant deux; balancez; tour de main; la chaine de dames; demi
queue de chat," nog luider: „demi chaine en place! Wat bliefje!"
„Stil Jeremias, mijnheer Prop zal het hooren.
„Te deksel!" zegt de dansmeester, terwijl hij met kluchtig gebaar
de schouders tot aan de ooren optrekt, en dan — terwijl hij den
blik in het rond werpt, heel zachtjes: ,'t Is hier toch saai in den
winkel."

Truitje verschrikt: „Och! vind je Jémie?"
„En de el een naar instrument!" herneemt de dansmeester.
,'t Is nu al anderhalfjaar dat je weg bent Jémie," zegt het meisje,
„'t werd er niet vroolijker door."
„Niet Lippie?"
Truitjes wangen vertoonen een buitengewoon rood, en haar isabelkleurige wimpers overschaduwen heel wat verschrikking.
— Ze is toch leelijk! denkt Jeremias.
„Och weet je," herneemt Truitje na een oogenblik stilte: „toen
jij nog hier waart Jémie, toen moesten we dikwijls eens l a c h e n . . . . "
„Met die boerin, die zei dat haar keujes de pips hadden?" valt
de jongen in.
„Juist!" lacht Truitje: „en die jij den raad gaaft om ze één voor
één in 't rooje baai gewikkeld op de vuurplaat te leggen."
„Ja ja," ze zou er eerst met haar man over spreken," giert de
jongen: „terwijl ze tóch vroeg hoeveel de baai dan het naaste was."
Truitje lacht om te stikken.
— Zóó lachende, heeft Truitje toch een vreeselijken mond! denkt
Jeremias weder: waarlijk het gaapt tot bij haar hals.
Weinige oogenblikken later, als de jongelieden zich nog een paar
grappen hebben herinnerd, dan zegt Jeremias — die toch méér tijd
scheen te hebben dan zijn moeder gemeend heeft, — dat hij nu zijn
reis zal voortzetten, maar vraagt nog met bedenkelijk knipoogen
terwijl hij op Truitjes ringvinger wijst: „Hoe Lippie, een vrijer....?"
Truitjes oogen glinsteren ijselijk verschrikt.
„ I K , Jeremias, I K . . . . ? Gruns! hemel! hoe kom je d'r aan!?"
zegt ze met droevig gestotter: „dit ringetje meen j e . - . ? Och weet je,
ik kreeg het van vader op m'n jaardag: — 't is er nog eentje van
m'n lieve moeder; zij droeg het bij haar sterven Jémie, en o ik
heb er zoo'n zwak op."
In de kleine verschrikte oogen van het meisje blinken nu een
paar tranen. De vraag van Jeremias en het antwoord dat ze er op
geven moest, hadden haar het hart weekgemaakt. Het smart den
longen dat hij, terwijl hij schertsen wilde, een zoo droevige snaar
had getroffen, en hij zegt:
„Je moeder was een brave vrouw, Truitje."
„Och ja, dat was ze," herneemt het meisje: „En van jou hield zij
óók veel Jeremias. Ja, dat deed ze."
„Je lijkent toch erg op je moeder," zegt de jongen weder, nadat
hij het meisje meer bepaald heeft aangezien.
„Och vind je?" zegt Truitje, terwijl er weer een zonneschijntje
rondom haar breede lippen speelt: „Dat doet me plezier Jeremias."
Het doet h a a r plezier. Het doet h e m eigenlijk g e e n plezier,
dat wil zeggen voor 't meisje, want zie, je kunt, even als Truitjes
moeder was, heel braaf, maar tevens ontzettend leelijk zijn. Waar
lijk, hoe meer hij haar nauwkeurig beziet, hoe meer hij een tref
fende gelijkenis vindt. Vroeger, vóór haar twintigste jaar, moet het
minder in 't oogloopend geweest zijn, maar nu
„Ja, 't was een
brave vrouw!" herneemt hij als uit een droom ontwakende, en we-

der, terwijl hij snel zijn viool en de mackintosh opneemt, die hij
straks op de toonbank heeft gelegd. Nu kindlief, ik mag mijn tijd niet
verpraten; het spijt me dat ik je nog ten slotte nog droevig moest
maken. Maar — boos ben je niet
?"
„Gruns Jêmie, wel neen!"
Jeremias is vertrokken. Truitje ziet hem na, en verder al spoedig
in een zijstraat verdwijnen. Haar vroolijkheid is ook verdwenen; zij
begrijpt niet hoe ze straks zoo mal heeft kunnen lachen, — Ja —
hij lachte, hij, Jeremias, en — dit muziekstukje heeft ie voor haar
afgeschreven. — — Knappe jongen! — Sedert den dag dat hij den
winkel verliet, heeft hij weinig naar haar omgezien, da's waar, maar
sedert den dag ook dat ze hem op Meydervoort als dansmeester
aanbeval, is hij heel anders geworden. — Trotsch is hij niet, maar —
noen, 't is een aardige jongen!

Jeremias Briekol, wiens gang sedert zijn optreden als dansmeester,
volgens het algemeen gevoelen iets wipperigs heeft gekregen, vervolgt zijn weg, en treedt al spoedig de lage oude poort door, om
nu — zooals gij meent zijn weg naar het station te vervolgen. O
neen, Jeremias heeft er geen oogenblik aan gedacht om met den
spoortrein te rijden, terwijl de steunpilaren zijner toekomst — de
voeten —• hem nog volkomen ten dienste zijn. Meydervoort ligt
maar drie kwartier van zijn woonplaats verwijderd. Of de goede
moeder ook mocht vreezen dat haar Jémie te moe en te warm zou
worden — twee kwartjes voor den spoorwagen heen en terug, 'tzou
de rijksdaaldersles tot eene van twee gulden hebben teruggebracht;
en, dat kon en dat mocht niet.
Nadat hij nog eenige buiten-woningen is voorbijgestapt, slaat Jeremias een zeer smal paadje in dat, tusschen een beuken en doornenhaag gelegen, den straatweg met een breeden zandweg verbindt.
Spoedig heeft hij den zandweg bereikt, die hem uit vroegere jaren,
toen hij zoo dikwijls naar den Wilderveenschen molen ging, wel
bekend is. En, 't is een heerlijke weg: nu eens rijzende dan Weder
dalende, wordt hij voor 't grootste deel door fiksche beuken en soms
ook door trotsche eiken overschaduwd.
Onder den eersten boom den beste legt Briekol voorzichtig zijn
viool op den mosgrond neder; rolt de mackintosh los, en neemt er
weer uit hetgeen hij op zijn donker vertrekje er in heeft geborgen,
't Is een paar hooge schoenen. De panden van den zwarten rok
een weinig naar boven gehouden, zet hij zich op den grond; de
dunne dansschoenen spoedig uitgewipt, worden tegen de stevige
riemschoenen verwisseld; de broekspijpen een weinig naar boven
geslagen; straks een gekraak van belang terwijl de stofjas over den
galarok wordt aangetrokken, en — nu is hij gereed. Daar wint de
dansmeester verder; de stadstorenklok zendt hem het „halfelf"
achterna.

' t i s later dan hij gemeend heeft. — Te lang opgehouden bij
Truitje! —Goed kind! — Indien hij te laat komt zal het een slechten
indruk maken; 't is dan geen aanbeveling voor de hoogheid op
andere buitenplaatsen.
— Twee gulden vijftig de les! denkt Jeremias voort: Gedurende
den zomertijd tien zulke lesjes in de week. 't zou zoo'n kleine zeven
honderd bij elkaar zijn
! Jeremias lacht. — Ha, mijnheer Vief,
al heb je mijn goeden vader met je valsche kuiten van de baan geflikkerd, de zoon zal het blaadje eens omkeeren. Wat zal moeder
een leventje krijgen! en Door-zus! — Knevels laten staan — Die
ellendige van Kurken zal het voelen; zijn kamers zullen leeg en
onverhuurd blijven. — W a a r o m geen knevels? Mijnheer Prop zal
me uitlachen. — Laat 'm lachen. Neen, hij zal n i e t lachen; respect
hebben, respect voor z'n vroegeren bediende, die zich in zóó korten
tijd tot een zoon der Kunst wist te verheffen, — door zichzelf, ja
door zichzelf! — Hei!!" De neus van Jeremias' rechterschoen is
zoo dom geweest, aan een boomwortel te blijven haken; — Hê! bijna
gevallen. Dat zóó iets gebeuren kan!
Terwijl een aanhoudend: kriekekrak kriekekrak van den mackintosh het pad van den dansmeester vervroolijkt, beheerscht hem toch
spoedig iets anders dan het zalig gevoel van eigenwaarde. — 't Is
warm, zeer warm. De rok zit eng, en de stofjas er overheen geeft
iets benauwends. Bij den zoogenaamden Wilderveenschen wind-korenmolen, waar Jémie met het vroeg gestorven zoontje van den
onlangs overleden eigenaar zooveel genoeglijke uren mocht doorbrengen, heeft hij het straks gevolgde overschaduwde pad voor een
zijweg moeten verlaten, en het lage akkermaalshout aan beide kanten beschut hem niet voor de brandende stralen der middagzon.
Geen windje verfrischt het luchtruim; 't is warm, vreeselijk warm;
en die zwermen van kleine vliegjes vervelen den wandelaar geweldig.
Wat baat het of er één van die duizenden zoo nu en dan den dood
in zijn oogen vindt; het baat niet: het bijt maar. Met de warmte
die hem zoo vreeselijk drukt, begint den dansmeester nu ook nog
iets anders te drukken, iets, dat hij voor dezen, en zelfs nog kort
geleden, in de schaduw, niet gevoeld heeft. „Heb maar geen opzien
tegen die groote lui," heeft moeder gezegd. Opzien, lieve hemel,
waarom? Is hij die les geeft niet de meerdere van hem of haar die
ze ontvangt? Ja, wel zeker! Men zou eerbied voor den jongeling
hebben, die eigenlijk zichzelf heeft gevormd; men zou . . Doch,
hoe meer hij den boschrand nadert, waarachter het genoemde landhuis — in de wandeling het kasteel geheeten — zich verschuilt,
hoe meer hem ook dat andere „iets" de borst gaat beklemmen, het
„iets" dat verademing zoekt in de denkbeeldige aanspraak:
— Hoe vaart UEdele mijnheer de baron, — altijd wel geweest?
Juist eenigo lessen beschikbaar; om u te dienen! Lieve plaats mijnheer de baron. — Met den spoorwagen gekomen? — Ja wel; wat
vroeg; een beetje rondgewandeld.
— Bah! zou ie zóó durven liegeu?
— Weet u, n i e t met den spoorwagen gekomen. Lieve wandeling;

dooje gemak; beeldig weertje! Bonjour mevrouw de barones; is
•dat allerliefste freuletje, uw dochter? Hoe gaat het, charmante kleine?
Vooral een beetje rechtop. Ziet u zóó. — Voetjes buitenwaarts!"
— Phu! die beroerde mug! En, als de dansmeester het diertje in
zijn oog verpletterd en straks met veel moeite er weer uit heeft
gewreven, dan wordt de beklemdheid nog sterker: Zóó te spreken
zal toch niet lukken, en — hij heeft de harst voor zijn strijkstok
vergeten, en hij krijgt blaren aan de voeten van den ongewonen
loop in het brandende zand; hij heeft geen honger, en, waar zal ie
•de boterham laten, en de bestoven schoenen, en dien mallen kraakjas ? Ha, ginds in de greppel die het landgoed Meydervoort bepaalt,
daar bij dien jachtpaal. h e t struikgewas zal een en ander verbergen
totdat hij terugkomt, en dan — geen kinderachtige vrees meer; de
warme tocht dien hij maakt is immers de weg tot fortuin!
Omstreeks tien minuten later, stapt Jeremias Briekol in den zwarten
rok, met zijn viool in den rooden foulard onder den arm, en de
lage schoenen met strikken aan de voeten, het kolossale hek van
Meydervoort binnen. In de greppel heeft hij zich zooveel hij kon
van zweet en stof ontdaan; de beklemdheid is voor 't grootste deel
geweken, en — moedig gaat hij het rijpad op, 't welk hem langs
breed e gazons met perken van geraniums, rozen en foksia's naar de
huizing voert.
— Wie drommel komt daar aan ? denkt een zwarte krullebol van
•omstreeks een en twintig jaren, terwijl hij voor een hoog opge
schoven venster der bovenverdieping gezeten, het dolce far niénte
geniet: 't Zal een kleermaker zijn, met z'n pak onder den arm.
Wat wipt ie komiek. O hemel, wat kijkt ie benauwd naar Juno.
Vervoerd dat is kluchtig; hij blijft op een eerbiedigen afstand. Ha!
hij trekt precies een gezicht alsof ie zeggen wil, dat ie heel goede
vrienden met 'm is. Pas op, hjj is tot de laagheid in staat om z'n
hoed voor 'm af te nemen. Kijk, kijk daar wipt ie voorbij.
Juno, de groote kettinghond, die eerst den vreemde heeft tegengebromd, om straks een aanval op zijn beenen te wagen, neemt
met groot misbaar den verraderlijken sprong — doch te laat, — Jémie
i s reeds voorbij, en Juno bromt aan den ketting, die hem krachtdadig
terughoudt.
De dansmeester, gelukkig aan het gevaar ontkomen, is onder de
breede met kamperfoelie en klimop begroeide veranda verdwenen;
«en zacht schelletje klinkt door de woning; weinige minuten later
bericht Jozef, in zijn geelroode livrei, aan mevrouw, dat er de
dansmeester Briekol is; en mevrouw zegt haastig, maar eenigszins
verlegen: „Wel nou, laat 'm binnen."
In het ruime vertrek, dat Jeremias met zijn sierlijkste buigingen
binnentreedt, heerscht een verbazende kleurenpracht. Voor de hooge
vensters hangen breede roode saaien gordijnen, opgenomen door
vuurroode koorden met dito kwasten, en vastgehecht aan zwaar ver
gulde ornamenten. De stoelen en causeuse zijn met roode trijp, de
tafels met kleeden van roodgebloemd laken, de schoorsteenmantel
met rood fluweel bedekt; aan de wanden prijkt een gansche collectie

vergulde lijsten, waarvan de grootsten een paar spiegels omsluiten,
die al het purper — ofschoon eenigszins blauwachtig — weerkaatsen,
terwijl de kleine lijsten — onbereikbaar hoog — hun groen- en geelen rooden inhoud, overbluffend schijnen uit te lachen. Trumeaux,
consoles, speeltafeltjes en schoorsteenmantels dragen een vracht van
hel gekleurde en hel vergulde Fransche porseleinen, vaasjes, poppetjes, opgezette vogels, moderateurlampen, lustres, speeldoozen,
kandelaars, bobèches en wat al verder maar eenigszins ter uitstalling
vatbaar is. Vijf schappen binnen een stevige étagère zwoegen onder
een last van zilveren trekpotten, melkkannen, suikerpotten, trommeltjes, presenteerbladen en zelfs van kunstig tegen elkander opgezette vorken en lepels, een en ander verdubbeld door het spiegelglas, dat in het fond der étagère is aangebracht. Wanneer gij nu nog
opmerkt hoe door het ruime vertrek met kwistige hand een macht
van roode, blauwe en witte anti-macassers, zit en ruggekussens,
voetbankjes en wat dies meer zij gezaaid is, en hoe het Doorniksch
tapijt een bloemhof in zijn volle pracht beschaamd maakt, dan hebt
gij een denkbeeld van het salon, waarin de dansmeester staat te
buigen, en van den smaak der dikke dame die, met een breikous
in de hand, naast een der gordijnen gezeten is.
„Kom binnen, kom maar binnen mijnheer," roept mevrouw Van
Bale met zware stem: „TJ is zeker zooveel ais de dansmeester voor
m'n dochter?"
„Ja wel mevrouw de barones, om u te dienen," zegt Jeremias al
buigende, en doet een schrede voorwaarts.
„Ha! o zoo!" herneemt de dame, terwijl ze, bij Briekols toespraak,
even naar buiten heeft gezien: „Uwe was mij zooveel als aangerecommandeerd door een winkeldochter van mijnheer Prop, die
onze valgordijnen bezorgde, en," — terwijl zij hem aanziet: „isuwe
bekwaam voor uw vak?"
„Wel zeker mevrouw de barones," zegt Briekol een weinig verlegen.
„Ja," hervat de dame: „we geven ook altijd een hoog loon aan
de meesters. Neem plaats. Mijnheer Van Bale is op den wandel, om
alles reis na te gaan, want me krijgen logé's. Wil uwe een glaasje
mallega of port, of 'en bittertje? De bitter trekken me zelfs, en
mijnheer drinkt er altijd een paar glaasjes vóór 't diené van."
Mevrouw Van Bale is al pratende opgestaan; heeft uit een buffetkastje een fraai likeurkeldertje te voorschijn gehaald, en terwijl ze
het den jongen over de tafel toeschuift, zegt ze gulhartig: „Neem
van je gading;" en dan met een afwijzende beweging van de linkerhand, en afgewend gelaat en een opgetrokken neusvleugel „ I K zal
je bedanken."
Maar Jeremias bedankt óók. Zooveel neerdalende goedheid Van
mevrouw d e . . . . — althans van D E mevrouw in deze mooie kamer —
verbaast hem; maar waarlijk hij bedankt; hij bedankt zoowel voor
bitter als voor het andere dat hij niet de eer heeft te kennen; 't is
hem te warm, en opstaande, zegt hij: „Ten hoogste verplicht!"
Mevrouw Van Bale verklaart anders van geen complimenten te
houden; en kan al spoedig de waarheid niet verzwijgen, dat ze daar

nooit bij is groot gebracht. Meer ontvalt haar echter niet — ge
lukkig ! want niets is er dat mijnheer Van Bale méér verontrust dan
het denkbeeld, dat zijne dames zich verpraten en
zullen aan 't licht brengen.
Nog maar vijf jaren geleden bestierde mijnheer Van Bale een
eenvoudigen windkorenmolen in 't Purmerland. Mijnheer droeg des
tijds een grauwe meetjas: nü draagt hij zwart lakenschen rokken,
en in 't najaar groene rokken met jachtknoopen er op. Nog altijd
volgt hij instinctmatig alle windsveranderingen; hij ziet hem't liefste
in den hoek Noordoost ten Noorden, — geheel in tegenspraak met
het meerendeel zijner natuurgenooten — maar, 't is den heer Van
Bale niet kwalijk te nemen. De wind stond juist in d i e n hoek, en
de wieken joegen elkander dolzinnig na, toen Hent de looper hem
dien grooten brief bracht. Neef Voelenberg uit Amsterfoort, die voor
een goede twintig jaar als bakkersknecht naar de Oost was getrok
ken, had er, hoe dat mocht de wind weten, zaken gemaakt, uit
muntende zaken! en — mocht hij al Oostersche betrekkingen heb
ben nagelaten, ze moesten ongetwijfeld niet zoo echt zijn geweest
als het neefschap van Van Bale in 't moederland. Genoeg, de
Noordoostenwind ten Noorden had den grauwen molenaar de eerste
tijding van een vette en gansch onverwachte erfenis in huis gebla
zen. Gelukkig dat de wind kan zwijgen, en dat er uit dien hoek
van den Purmer nooit een zijner kennissen naar deze streken komt.
Maar zijn vrouw! — weet je z'n vrouw! en vooral z'n dochter! —
Casper, zijn jongen, zal 't niet aan de klok hangen dat hij van z'n
leven meer spek dan kalfsvleesch gegeten heeft; die jongen heeft
altijd een hart voor de grootheid gehad: hij hield twee koppel pauw
staarten op den molen, was toen reeds lid van een handboogschutterij,
en heeft nu later op een beste kostschool heel wat geleerdheid en
hooge manieren opgedaan.
Jeremias Briekol heeft, zich intusschen verplicht gerekend om,
voor de eer die hem te beurt valt aan de jonge freu
of juffrouw
zal hij maar zeggen, les te mogen geven, tot mevrouw een woord
van dank te spreken, en voegt er al spoedig bij, dat het hem aan
genaam zal wezen indien hij de danskamer mag opzoeken en er zijn
leerlinge ontmoeten.
Mevrouw Van Bale heeft dit oogenblik met angst te gemoet ge
zien, en krijgt een verbazende kleur. Nog geen half uur geleden
heeft Jeannet, het weerspannige kind, ten stelligste verklaard dat
zij geen dansles zou nemen; de lust ontbrak haar geheel, en ook —
zij leerde al fratsen genoeg! Datzelfde heeft het meisje reeds vroe
ger, gezegd, en papa Van Bale heeft toegestemd dat Jeannet niet
geforceerd, en die meester maar afgezegd moest worden. Mevrouw
echter had de zaak op haar beloop gelaten. Zie, in vroeger jaren
heeft ze, als de kermis in 't land was, niet zelden voor de viedel
gestaan. D e R o s k a m en de V e r g u l d e Zon kunnen er nog van
getuigen, maar eigenlijk, dat ging op zijn Purmers. In Amsterdam
waar ze 't laatst gewoond hadden, heeft Van Bale geen
con
versaasje gewild, maar nu, zoo langzamerhand zullen zij die met de
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bewoners uit de nabuurschap gaan aanknoopen. 's Winters waren er
veel „dans-ballen*' en, op zijn Purmers.... dat kon niet. 't Wordt
nu duidelijk waarom mevrouw Van Bale eenigszins ontstelt, terwijl
de dansmeester den wensch te kennen geeft om zijn jonge leerlinge
te mogen opzoeken.
Eenige minuten later staat Briekol de dansmeester, in de afge
legen mangelkamer van het huis Meydervoort. op de komst van
mevrouw Van Bale te wachten. Mevrouw is hare dochter zeer drin
gend gaan uitnoodigen om toch — als je blieft en in 's hemels naam!
beneden te komen.
Inmiddels stemt Jémie zijn viool; snerpt 1 knarst met den strijk
stok over de snaren: A c h . . . . mein lieber Augustein — Au— De
quint nog iets hooger: Augustein.... Sjieng sjoeng!
De deur wordt geopend. Mevrouw Van Bale treedt binnen, en
wordt gevolgd door haar dochter, wier eerste aanblik al aanstonds
een zonderlingen indruk op den dansmeester maakt.
De totaal indruk was: een knappe boerendeerne in een dames
japon; een fraaie leest doch, weinig gratie.
Jans van den molen had wangen als pardijzen; mooie sprekende
kijkers, en als ze lachte, dan zag men twee rijen tanden zoo blank
als ivoor; — koek, daar hield ze niet van. — Lachen deed ze in 't
Purmerland om een haverklap, maar sinds dien middag van den
Noordoostenwind ten Noorden, is dat heel wat minder geworden, en
de pardijzen zijn ook zoo vast en zoo kleurig niet meer. De molenaar
en zijn vrouw hebben van Jans nooit anders dan vroolijkheid en
plezier gehad; maar papa en mama Van Bale mochten aan hunne
dochter, sedert haar Jeannet-wording, al heel weinig vreugde be
leven. Wat er nu fijns ter tafel kwam — bah! dat lustte ze niet;
van voeten afvegen — met die mooie tapijten— daar kon ze geen
hoogte van krijgen. Zoo plat, zoo naar in d'r explikaasjes; zoo heel
anders als Casper, die de kostschool waar hij geleerd had tot eer
verstrekte, terwijl Jans, van twee „Mamsellen," waar ze met „fijne
spichtige nuffen" in 't gelid had moeten zitten, zonder complimen
ten tot driemalen toe, naar huis was „gedrost."
Briekol maakt een beleefde buiging.
„Goede morgen," zegt het meisje, en als zij zich dan naar het venster
keert, wipt zij zich rechts op de smalle en tamelijk hooge vensterbank,
terwijl de voet van het linkerbeen een steunpunt op den vloer zoekt.
Mevrouw Van Bale geeft den dansmeester eenigszins verlegen de
stellige verzekering, dat haar dochter van daag niet bijzonder voor
de dansles gedispeneerd is, en verder dat het niemendal is, en of
mijnheer maar eens wijzen wou: Mama zou wel meedoen, och ja,
dat kan haar niet schelen.
— Briekol weet niet recht of mevrouw....'?
„Och, poerlegrap!" en mevrouw lacht omdat het eigenlijk zoo mal
is, en Briekol lacht omdat het heusch in 't geheel niet mal is, en
Jans kijkt erg zwart, omdat het kermisdansen een heele aardigheid,
maar — bij dag in de mangelkamer en mot zoo'n vreemden spulleman te draaien, nog gekker dan gek is.

„De juffrouw heeft misschien een beetje hoofdpijn?" vischt
Briekol niet zonder eenige belangstelling, terwijl hij, verlegen op
welke wijze met zijn zwaarwichtige leerlinge te beginnen, nogmaals
met het: Ach! mein lieber Augustein, de stemming der viool be
proeft, en nog eens het Ach! strijkt, het ACH! met point d'orgue.
Mevrouw wil juist den dansmeester een toestemmend knikje toe
werpen, toen Jans — wij kunnen haar onmogelijk Jeannette noemen —
luide bescheid geeft: „Neen, niks geen hoofdpijn."
Dat verheugt Jeremias, en — als hij dan maar zoo vrij mag wezen
om mevrouw „en place" te verzoeken; nietwaar, bij wijze van
exempel aan de juffrouw? — Hij strijkt de eerste noten van een
marsch.
De zwaarlijvige ex-molenaarsche staat „an plas:" „Jeannette zul
je nu kijken?" Zij — mevrouw Van Bale — weet er zoo'n beetje
van, hoor je: de japon-rok wordt met zijn onderhoorigheden aan
weerskanten door stevige handen een weinig naar boven gelicht; de
zichtbaar geworden tamelijk lompe voeten en uitstekende enkels
in stoffen laarsjes, vertoonen zich inderdaad in een verrassend „en
place": hakken aangesloten, toonen buitenwaarts, precies als een
geoefend schutter die in 't gelid staat.
De dansles begint: Mevrouw moet den rechtervoet oplichten en
zóó, met de punt naar beneden, een weinigje verder weer neer
zetten; d&n den linkervoet precies hetzelfde — de eene óp, de
andere neer.
'
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Terwijl Jeremias, geheel en al vervuld met zijne kunst, nu eens
met de handen, waarin hij viool en strijkstok houdt, de maat ver
duidelijkt, en schuine passen makende, gedurig lijf buigend en hoofdknikkend der dame den weg wijst; of dan weder die maat met
weinig vloeiende noten op zijn viool aangeeft, stapt mevrouw —
steeds meer getrousseerd, waarop de dansmeester geen aanmerking
durft maken — plechtstatig voorwaarts.
— Die man zwadronneert alsof hij moeder betooveren wil, denkt
de dochter.
„Op!
drie! • ,. roept de dansmeester: „Mooi! „„,
neer,
vier,
zoo.
é é n !
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zoo."
„Zie je wel Sjaane!" vorscht de moeder, terwijl ze met den rug
naar het venster, aan de zij van haar magnetiseur, altijd plechtstatig
den mangel voorbij stapt.
„Neen!" roept het meisje, en kijkt naar buiten.
Al stappend vindt mevrouw zulks jammer; zij doet het immers
alleen om haar dochter. En weder: „Maar kijk dan!" — Jans be
dankt voor de gekheid. In elk geval begrijpt ze niet hoe dat loopen
nu dansen moet verbeelden! Bovendien iets anders houdt haar bezig:
In 't vensterkozijn heeft zij een kleine spinneweb ontdekt, waarin
juist een vliegje gevlogen is! „Dom ding, wat doe je d'r in!" pre-

velt zij bij zich zelve: „dat webje glom zoo mooi, hé. Je hoort er
niet thuis, man; 't is de gevangenis voor je; wacht, ik zal er je
uit helpen."
Jans verlost zeer voorzichtig het kleine dier uit het fraai gespon
nen striknet der spin.
Mevrouw, die de voeten hoe langer zoo sierlijker uitwerpt, en
daarvoor den meesten lof van den dansmeester inoogst, vraagt be
scheiden, wat dit nu eigenlijk voor een dans is. Jeremias aarzelt
niet om te verzekeren, dat deze eerste exercice inderdaad de Polo
naise genoemd wordt.
„Och kom, een Polonaise! dit is zeer gemakkelijk," zegt de
dame: „En is dat nu een grootelui's dans?" Maar eensklaps be
seffende, dat ze zich leelijk verpraatte, herneemt ze: „Ja juist, me
hebben die dikwijls bijgewoond; maar zie bij ons in d e P u r . . . "
Och heere, ze was in de war!
Jans, nog altijd op de vensterbank gehurkt en met den blik naar
buiten, maakt de opmerking dat vader daar ginds ook de Polonaise
aan 't dansen is, want ze ziet mijnheer Van Bale langzaam den
moestuin uit en het slingerboschje instappen.
Jeremias Briekol verkeert in den zonderlingen toestand van ne
derlaag en triomf.
De illusie der Van Balens-grootheid was verdwenen. Daarentegen
de afstand, die hem in zijn verbeelding van de Meydervoortsen
gescheiden had, was minder groot geworden, en zijn vrijmoedig
heid dan ook ten volle wedergekeerd. Het delicate beminnelijke
freuletje, met haar blanke handjes en kleine voetjes, waar was ze
gebleven! daarginder op de vensterbank hurkte een onvriendelijk
natuurkind, die de lessen der beschaving, der onontbeerlijke gratie
versmaadde, maar óók — een vrouw van jaren, een vrouw van
omvang, een vrouw van fortuin, in één woord mevrouw Van Bale
van Meydervoort zelve, achtte het niet beneden zich om op zijne
aanwijzing, volgens z ij n onderricht den voet te bewegen . . . .
„Bravo mevrouw!
neer, °P' neer, en terwijl hij klapwiekend
met zijn armen achteruit treedt en slechts oogen voor de stoffen
laarsjes met de uitstekende enkels heeft, is hij de vensterbank ge
naderd, en bonst zoo onzacht met den rug tegen het meisje aan,
dat deze bijna haar evenwicht verliest, en een: Lompert! niet on
derdrukken kan.
Jeremias zegt: Pardon! en dat het hem waarlijk leed doet; en
dat hij niet hoopt de juffrouw te hebben zeer gedaan.
De toon waarop de rurale schoone het woordje „zeer" herhaalt,
klinkt eenigszins als: ben je niet wijs!
Mevrouw Van Bale meent dat Jans ook wel had kunnen zien,
dat me — de dansmeester en zij — er aankwamen; en zachtjes —
terwijl mevrouw voor een oogenblik haar polonaisehouding vaarwel
zegt — dat Sjaane net als de notaris: verekskuzeer moest zeggen.—
Dat kun je begrijpen, bedanken als je getrapt wordt! Bovendien Jans
vond het een akelig gezicht, om moeder als een kind het loopen te

zien leeren. Zooals „bij ons" dat was dansen, maar dit
arrejakkes!
De moeder wil nog vermanen, en Briekol wil het meisje herinneren
dat dit slechts de eerste exercice der danskunst is, maar — meteen
krachtigen ruk doet Jans het schuifraam naar boven vliegen; trekt
de rokken bijeen; wipt de beenen over de vensterbank en — flad
dert den tuin in.
In de laatste weken sedert men de stad verliet en op het land
was gekomen, had Jans geen aanstoot gegeven; maar vandaag —
vandaag was zij onuitstaanbaar.
Mevrouw Van Bale wordt vuurrood nu zij hare dochter op zulk
een ongepaste manier ziet verdwijnen, en zoekt daarvoor een aflei
ding door het inspannen van al haar krachten om het open geble
ven venster weer dicht te trekken. Terwijl de dame tot driemaal
toe een vruchtelooze poging aanwendt, prevelt zij bij tussohenpoozen:
„Nog zoo eenvoudig! — Over 't lood! — Niemendal groothartig! —
Te hoog opgeschoven. B e n e d e n past het, maar in de h o o g t e
schijnt het te knellen."
Jeremias, die eigenlijk niet recht begreep of mevrouw van haar
dochter of wel van het raam sprak, biedt zich aan om een handje
te helpen en te beproeven of hij mét haar, het weerspannige raam
in zijn gewonen toestand terug kan brengen.
„O! met plezier."
Het moet mijnheer Van Bale, die juist uit het slingerboschje aan
deze zijde der woning te voorschijn treedt, een verrassend gezicht
zijn, om daarginder zijn zwaarlijvige wederhelft naast en met een
vreemden jonkman aan de knoppen van het raam der mangelkamer
te zien hangen. Zonder mijnheer in zijn bespiegelingen van het wat
en waarom te volgen, beschouwen wij liever den heer van Meyder
voort zeiven. 't Is duidelijk te zien dat ZE. de vader van juffrouw
Jans is. Een frisch en rond en kleurig gezicht. Zooals hij daar
staat, in den zwarten rok en pantalon, met de witte das om den
dikken hals, met den lagen zwart vilten hoed op het hoofd en
den dikken stok met zilveren knop in de hand, kan er geen schep
sel aan twijfelen, dat hij een man van geboorte is; neemt men
echter alleen het hoofd — waarvan de ooren nog al erg dik en
rood en opmerkelijk naar voren staande, de sporen vertoon en dat
ze vroeger ringetjes droegen — en denkt men zich om den hals
een vale das; een grauwe jas om het stevige lichaam, en een
dito pet op dat hoofd, dan bestaat er geen twijfel; dan zegt men!
— Hoe vaar je Van Bale? Braaf koorn aan den niolen? Stevige wind:
Goede morgen!
Op hetzelfde oogenblik dat mevrouw Van Bale met schrik haar
echtgenoot bespeurt, verdubbelt Jeremias zijne krachten; het raam
schiet los; zakt met geweld naar beneden, en geeft aan de dame —
die daarop geenszins verdacht was, — zulk een schok, dat HE.
zeker op den harden vloer zou zijn terechtgekomen, indien zij niet
tegen Jemie ware aangevallen. De dansmeester, die zeker niet ge
droomd heeft dat hij bij zijn eerste les, de dochter van ,'t kasteel" door
het venster verjagen en de moeder in zijn armen zou opvangen,

haast zich om mevrouw Vau Bale aan zich zelve weder te geven,
terwijl hij zich verder over zijn „hulp" verontschuldigt, en beweert,
dat de ruk wel wat sterk was, maar zich tevens verheugt dat mevrouw, nietwaar, zonder letsel gebleven, en het raam toch weer in
zijn gewone voeg is teruggebracht.
Gelukkig is mijnheer Van Bale niemendal jaloersch — want ook
het oogenblik toen zijn gade in Jémies armen zonk, is hem niet
ontgaan. Neen, de heer Van Meydervoort heeft de scène gezien, en,
alle deftigheid vergetende, heeft hij gelachen dat hij schudde, gelachen dat zijn ooren er van op bersten stonden.
Mijnheer Van Bale veegt zich nog de tranen, die hij lachte, van
de blozende wang, nu hij de mangelkamer binnentreedt: „Wel Suze,
wat voert u hier uit?" zegt hij zoo deftig als hem mogelijk is: „u
heeft daar een aardigen val gemaakt;" op Jeremias wijzende: „Wie is
die mijnheer?"
Mevrouw geeft de noodige opheldering, en als zij gezegd heeft,
dat d i e de dansmeester is, dan kijkt de heer van Meydervoort wel
uiterst verbaasd, maar is toch zoo beleefd om goedig knikkende:
„Dag vrindschap" te zeggen, hetgeen Jeremias met een diepe buiging
beantwoordt.
„Suse, de tuinman heeft twee miljoenen in de bakkes, u zal er
aan denken voor het nadessert," herneemt de heer Van Meydervoort in alle deftigheid, en weder tot Briekol: „Wel man, verdien
jij de kost met dansen?"
Jeremias beantwoordt die vraag toestemmend, en prevelt iets van
dank voor het vertrouwen.
„Je hebt niemendal te bedanken," is Van Bales antwoord: „want
zie, ik heb je in 't geheel niet verwacht. Niet dat we om de kosten
malen, daar niet van, maar de juffrouw komt volleerd van de school
en heeft er geen zin in."
Mevrouw Van Bale acht het noodzakelijk om hare verhouding
tegenover den dausmeester te redden, en slaagt er met eenige kleine
draaierijen gemakkelijk in om haar echtgenoot tot de erkenning te
brengen: ja, dat men in „onze stand" met alles op de hoogte
moet blijven, en ook — dat sprak van zelf — als er een nieuwe
dans was uitgevonden. „Zóó, heb je wat nieuws, vrindschap?" is
zijn besluit, terwijl hij zich deftig op een stoel zet, en zijn kin op
den zilveren stok-knop laat rusten; en weder zegt hij: „'t Zal licht
niet veel raars zijn."
Jeremias aarzelt; immers die vrouw wil iets meer dan ze „in
vroegeren stand" geleerd heeft — hij is daar zeker van — en echter
er is in de Kunst maar weinig vooruitgang; zijn zalige vader sprak
altijd van de klassieken; dat waren de Menuets, de Walsen, Galops
en deftige Contradansen. Mijnheer Van Bale gewaagde in weerspraak met zijn vrouw zonder veel ingenomenheid van dat nieuwe;
welnu, de waarheid bovenal! en Jémie stemt toe, dat al wat er
n i e u w s is gekomen, verre bij het o u d e moet achterstaan.
„Zoo zoo," zegt van Bale: „Ziet u wel Suse, precies als met die
vreemde talen, geen mensch die ze verstaat; als Casper met z'n

Fransen en Engelsen aan den gang is, dan heb u werk om je lachen
te houwen; alles wereldsche gekheid!" Tot Jémie: „Jij meent de
kadrielje, hé?"
„Ja juist mijnheer Van Bale."
Van Bale staart een oogenblik met een verheerlijkte uitdrukking
op het blozend gelaat, naar den vloer. In zijn verbeelding is het de
vloer der gelagkamer in D e R o s k a m als 't kermis te K was. Daar
heeft hij Suse voor 't eerst ontmoet; hij heeft er naast haar gezeten
op één en denzelfden stoel met z'n beijen — aangesloten! hand in
hand! roode wijn met suiker! Toen, toen hebben ze er gedanst: hij
en „de meid" dat de heele troep er naar kijken moest; al z'n leven!
En jaar op jaar zijn ze d'r weer geweest.
„Jandorie!" roept mijnheer Van Bale; en dan in verrukking, ter
wijl hij den linkerarm met de gesloten vuist stokstijf naar zijn weder
helft uitstrekt: „Suus! ken j'm nog, van Jaapie sta stil!"
Een vuurrood overtrekt mevrouw Van Bales gelaat.
HEdl. wil: neen! o foei! en dergelijken meer zeggen, doch het
stokt haar in de keel. Hoe was het mogelijk dat Gerrit — Gerhardus — zich zoo kon vergeten! Snel heeft zij een bestraffenden blik
op Van Bale geworpen, en schier gelijktijdig ziet zij naar den dans
meester, om zich te vergewissen welk een indruk die gemeene uit
val van haar man op hem gemaakt heeft.
Moeder Briekol heeft recht om haar Jémie een vlugge en s l i m m e
jongen te noemen. Neen, Jeremias lacht niet, en Jeremias trekt
zelfs geen spotachtig gezicht; hij kwam geheel op de hoogte. Ter
wijl hij zijn viool stijf tusschen kin en borstbeen geklemd houdt,
zieg-zaagt hij een paar malen met den strijkstok, en dan — dan
klinkt het een beetje snerpend maar toch duidelijk door de mangel
kamer :
En 't i s er van Jaap, en 't i s er van Jaap,
En 't is er van Jaapje sta stil!
Neen, de blik zijner echtgenoote heeft mijnheer Van Bale niet uit
de gelagkamer kunnen wegtooveren. Hij is er! In verrukking ziet
hij den dansmeester aan: „Jij hebt 'm! Waarachtig! jij hebt 'm!"
roept hij Briekol toe. Opspringende van zijn stoel trekt Van Bale de
broekspijpen bij den zijnaad een weinig naar boven; stemt met de
viool mede: „En waarom zou ik stille staan
?" grijpt zijn aar
zelende Suse bij een tip van haar kleed; roept luider: „Kom wijf,
we motten de Jaap nog eens dansen!" en dan, met een geweldigen
trap op den vloer: „Allo van voren afaan!"
Vier motieven maken spoedig een eind aan mevrouw Van Bales
aarzeling: De dansmeester heeft niet gelachen; de dansmeester er
kent — door het stukje te spelen, dat de dans niet beneden fatsoen
is; Van Bale is als de wind: heeft hij zijn koers bepaald dan hou
j'em niet tegen; en eindelijk — was die dans een dans van de groot
heid, dan zou die meester eens „een Jaap" zien vertoonen, zooals
hij er vast nog nooit een beleefd had.

Nu staan de echtelioden tegenover elkander; jammer dat die lange
japon mevrouw zoo op den voet hangt, want haar handen moet ze
vrij houden. Sterker beweert de viool: dat het van Jaapje sta stil
is. Mijnheer en mevrouw Van Bale verzekeren dat mede. Daar ko
men de armen en voeten in beweging. Nu eens klotsen de hakken
der stevels van mijnheer Van Bale tegen elkaar, dan weder beschrij
ven de panden van zijn rok een halven cirkel; zoo even sloeg hij
den rechterhak met kracht tegen den vloer, nu weer wipt zijn lin
ker stevel rechtlijnig naar boven: de beenen der echtelieden zwaaien
links en rechts, en getuigen: Ik heb van z'n leven geen kwaad ge
daan; hun armen en handen bevestigen dat mede. Straks bij het
kernachtig refrein:
En 't i s er van Jaap, en 't i s er van Jaap,
En 't i s er van Jaapje sta stil!
worden de bewegingen sterker, en de sprongen stouter, terwijl bij
het laatste en alles beslissende: s t i l , de echtelieden daarentegen
eensklaps in een treffende houding als aan den grond staan gena
geld — een houding, die het penseel van den schilder wel waardig
zou zijn.
„Wat zeg je daarvan!?" roept Van Bale den dansmeester toe,
nadat de pose geëindigd is en hij zich met de roksmouw de zweet
droppels van het aangezicht wischt.
Jeremias bekent dat het waarlijk de moeite waard is.
„Dat dunkt me!" roemt Van Bale, en weder visschende:
„Hé, wat zeg je, jij bent een kenner?"
Nogmaals, Jeremias vindt het onverbeterlijk. Mevrouw glimt van
zelfvoldoening.
„Jij hebt er verstand van!" verzekert de danser; haastig tast hij
in den zak; haalt een blanken rijksdaalder te voorschijn! drukt dien
den verbaasden Jémie in de hand, en, als hij in haast heeft verze
kerd, dat hij daarop niet dood blijft, dan roept hij: „Nog eens!"
En 't krast weer en 't danst weer:
En 't i s er van Jaap, en 't i s er van Jaap,
En 't i s er van Jaapje sta stil!

Behalve het raam, waardoor de jongejuffrouw Jans aan de dans
les ontvlucht is, heeft de mangelkamer er nóg een aan de zijde van
de steenen plaats, die dit uitgebouwde vertrek van de stalling der
woning scheidt. Om de onvrijheid met de passage, heeft mevrouw
des morgens de luiken van het laatste venster doen sluiten. Noch
tans die luiken zijn niet hermetisch gesloten, daar bleef nog een
breede reet. Jozef, de huisknecht in zijn rood-gele livrei, door het
rumoer in de mangelkamer opmerkzaam geworden, heeft door die
reet naar binnen gegluurd. „Pots sappermenten! Trijn, Ka, Willem.

kom reis kijken!" en het keukenpersoneel heeft op- en over elkaar
het spektakel bespied, en ze hebben elkander een „sust" en „stil"
toegegoecbeld, en zijn tyjna gestikt van het lachen.
Maar terzelfder tijd dreigde er een ander te stikken van kwaad
heid. Casper, de stamhouder der Van Bales, de zoon die sedert
den Noord-Noordoostenwind, de kostschool bezocht, en, zooals zijn
vader beweerde, een hart voor de hoogheid had, Casper is met zijn
geweer ter musschenjacht naar beneden gekomen; heeft aan gene
zijde van 't huis een leven gehoord alsof het kermis te K. was; is
haastig naar die zijde geloopen, en een blik naar binnen slaande heeft
hij gezien . . . . Wel allemachtig! moeten zijn ouders zich zóó verge
ten! zich zóó aan de kaak stellen! hem zóó compromitteeren! Wat
let hem dat hij met een stevigen vuistslag op het venster tegen zulk
een dolzinnigheid protesteert. Wat let hem om dien verwenschten
snoeshaan met zijn viool, dat ploertig spel te doen eindigen; om
zijn dwaze ouders te gelasten zich niet langer als uitgelatenen be
spottelijk te maken! — Intusschen, de dans is geëindigd en Casper her
innert zich, dat .zijn mama wel gelijk heeft haar echtgenoot bij den
wind te vergelijken: — heeft hij zijn koers bepaald dan hou j'm
niet tegen, en, — is de drukking van den wind soms krachtig,
vaders vuist was het in vroegere jaren niet minder! Casper stikt
bijna van kwaadheid, maar wendt zich af, en verwenscht onder
't heengaan zijn anne ouders — omdat ze nog eens waarlijk geluk
kig zijn.
Ja, de echtelieden Van Bale zijn nog eens waarlijk gelukkig;
gelukkig evenals de oude, wanneer hij den vroeger zoo geliefden
drijftol nog eens lustig voor zijne kleinkinders snorren doet; ze
^ijn waarlijk gelukkig: het keurslijf van fatsoen en grootheid,
waarin ze gekneld waren, hebben ze — misschien heel onfatsoen
lijk — voor eenige oogenblikken van zich gesmeten. — Maar, 't is
niet alleen dat dansen — 't is bet herdenken van vroegeren tijd; het
nog eens doorleven van gelukkige dagen die voorbij zijn, van dagen
waarin ze waren die ze nog zijn, maar die ze niet meer wezen mo
gen. Heeft er iemand geglimlacht toen hij het echtpaar den Jaap
zag vertoonen. .. dat mocht wel, 't was belachelijk — mijnheer in
zijn deftig gewaad, en mevrouw in haar staatsie-kleed, maar, nu
die grap voorbij is, nu gevoelen zij iets anders, iéts meer, nu
hooren wij Van Bale uitroepen: „Suus, waar zijn die tijen!" En dan
— dan staart hij een oogenblik voor zich heen: In verbeelding
keert hij met Suus aan den arm, naar den molen terug, en is er de
knapste molenaar uit de landstreek; — dat was ie! — En dan, dan
zit hij in de ouderlingenbank; of rookt zijn „korte endje" op den
omgang van zijn torenvormige woning, terwijl hij een uitzicht ge
niet, een uitzicht — zoo vrij als de wind!
Ik weet niet of er onder de zweetdroppels, die mijnheer op het
aangezicht glimmen, zich niet een droppel van anderen oorsprong
gemengd heeft, althans, er ligt iets droevigs in zijn stem nu hij
langzaam herhaalt: „Waar zijn die tijen gebleven!"
Bons! — De geel-roode livrei is met de keukenkornet, louter van

't lachen, op de plaats aan 't stoeien geraakt. De laatste bonst vrij
onzacht tegen het vensterluik der mangelkamer; en het keukenpersoneel, voor ontdekking beducht, stuift haastig uiteen. De dansmees
ter, die al lang gemeend heeft dat men daarachter pleizier had, be
waart een rustige houding. Mevrouw wordt purper, en roept: „Die
meides!" Mijnheer Van Bale keert door dien bons en door den uit
val zijner Suse, tot het volle bewustzijn der werkelijkheid terug;hij
doorziet de mogelijkheid dat hij met zijn Suse door de boojen be
spied, ja mogelijk is uitgelachen; zijn verlegenheid tracht hij door
het aannemen van een hoogen toon — die hem voorheen onbekend
en nu nog gansch niet eigen is — te bemantelen. De vrindschap
— dansmeester — moet begrijpen, dat het een groote eer voor hem
geweest is; het komt er bij mijnheer „niet op aan," en op een paar
rijksdaalders „blijft hij niet dood," maar vooreerst had hij nu genoeg
van die „wereldsche gekheid" en, knikkende meteen „besjoer!" ver
laat hij in alle deftigheid de mangelkamer, de kamer — waarin hij
zich dwaas heeft vergeten. Mijnheer zal eens eventjes gaan kijken
waar die weergasche boojen....
Terwijl Van Bale Jozef in het dessertkamertje aan 't zilver-poetsen;
Ka in de keuken aan 't erwten doppen; Willem in den stal aan 't
rossen der paarden; Trijn in de eetkamer aan 't boenen, en allen
inderdaad, met — aan den arbeid verslaafde gezichten, in hun werk
vindt, terwijl mijnheer apropos van dien bons, nu haast tot het
besluit van: de w i n d ! komt — ruikt het in het salon waar de
dansmeester ontvangen is en nu zijn afscheid bekomt, naar port
wijn; lost Casper buiten een zwaar schot hagel op eenige arme
muschjes, die niet wisten dat de moestuin van Meydervoort speciaal
tot voeding der familie Van Bale en onderhoorigen bewerkt wordt,
en kunt gij Jans op een afgelegen plekje in het bosch, met het ma
ken van een zodenbank onledig vinden, — niet ver van den jacht
paal waar het reistoilet van Jeremias verborgen ligt.
De mouwen van haar japon heeft zij naar boven gestroopt, —
flinke armen! — De overcomplete banen van haar japon, zooveel
mogelijk tusschen de knieën geklemd, steekt zij met krachtige hand
de zoden van heide en mos uit, terwijl zij nu en dan, bij eenig ge
ritsel, verschrikt de oogen in 't ronde slaat, om te zien — of daar
ook iemand is die haar arbeid bespiedt.
Ja — in 't tuintje achter den molen heeft zij met Jochem in vroe
ger tijd ook zoo'n bank, maar van graszoden gemaakt. Dat was om
vader op zijn jaardag te verrassen; toen moest zij dien kleinen ar
beid uitbreken: 't was melken, karnen, boter maken, 't was schrob
ben, boenen, schuren, week uit week in; en nu, nu moet ze boeken
lezen, en met kleur-sajet werken, bah! ze heeft er geen lust in.
Zie, ze mag haar eigen bed niet eens afhalen. Ze w i l wat uitvoe
ren, en daarom heeft ze aan de andere zij van de plaats ook al
zoo'n bank geknutseld. Vader heeft hem laatst gevonden, en ge
zegd, dat hij precies een bank had ontdekt als „bij ons in het
tuintje" en wel te wenschen dat er ook een was met het uitzicht
op den Wilderveenschen molen.

Jans heeft nog frissoher blos dan straks in de mangelkamer. Zij
werkt! en als ze de zoden één voor één ter zij legt, dan denkt ze
gedurig aan Jochem dien ze liefhad, en die ook haar wel eens
heeft aangekeken alsof hij haar liefhad; aan Jochem die de tranen
in de oogen bad toen ze uit de Purmer naar dat ellendige Amster
dam gingen verhuizen, naar de stad waar ze als een klem kind bij
een Fransche Mamsel van o u i en n o n had moeten leeren, en hon
derden fratsen meer; van manieren, en van t e n e z - v o u s d r o i t
m a d e m o i s e l l e , en zelfs van b o u c h e f e r m é é als ze 'smiddags
een larie-soepje of flauwhartige rijst met een melksausje at. — Ja,
ze denkt aan Jochem, die negentien was toen zij als zestienjarige
het dorp verliet om in de stad als een vlinder te worden opgezet.
Maar eigenlijk — aan Jochem mag ze niet meer denken, neen, om
dat Jochem zich te min heeft gerekend om achter glas te worden
opgezet, en voor de grootheid heeft bedankt. Jochem — zij vernam
het uit goede bron — heeft zijn hand en zijn hart aan Klaartje ge
schonken, en is met Klaartje getrouwd. Klaartje had een wipneus. —
Onbegrijpelijk van Jochem. Jochem hield van een mooien neus; hij
rechte,
de neus van dien dansmeester had wel iets van Jochems neus, maar anders.... Wat laffe
voeten! Lage schoenen met zwarte strikjes; voor een man — arrejakkes! Wat moeder ook praten zou, ze kwam n i e t voor den dag
als die laffert nóg eens moest komen.
Wat hoort z e . . . ? Is 't weer een eekhoorntje dat over de takken
huppelt? Neen, daar ginder ritselt iets tusschen de struiken. Met
ingehouden adem en achter een zwaren boomstam teruggedoken,
blijft het meisje naar die zijde turen, 't Is een man. Op geen hon
derd pas afstand van de plaats waar zij zich bevindt, daalt hij in
de greppel; — bij den jachtpaal wordt hij duidelijker zichtbaar. —
Hij houdt er stil; kijkt in 't ronde. — Zij, achter den boom ver
scholen, ziet zijn gelaat. — Hij is 't! — ja, de man met zijn flauwe
voeten. Nu zet hij zich op den grond. Zij — zich op de toonen ver
heffende, slaat zijne bewegingen gade, en bespeurt nu duidelijk hoe
hij een pak van onder het struikgewas te voorschijn haait; zijn
strikschoentjes uitwipt, en die voor een paar stevige riemschoenen
verwisselt: hoe hij zijn broekspijpen een weinig naar boven slaat;
straks opgestaan, zich een stijfachtig jasje over den puntigen rok
trekt, na weinige seconden de andere glooiing der greppel opstapt,
en verder, in een schuine richting, over de heide het pad naar den
zandweg kiest.
't Is Jeremias. In zijn zak rammelen — harmonisch geluid —
drie blanke rijksdaalders, maar, in zijn hoofd is 't nog een heel
ander gerammel, 't Is er een spektakel van geweld, 't Is er kermis;
een dikke juffrouw slaat er op een turksche trom het welbekende:
„En 't is er van Jaap." Zonder ophouden klinkt die schoone trommelodie, en de mackintosh blaast met zijn k r i e k e k r a k de trom
bone of schuiftrompet, 't Gaat alles in het hoofd onbegrijpelijk vlug
in zijn werk. Mijnheer en mevrouw Van Bale dansen met moeder,
Dora, den mageren mijnheer Prop, Van Kurken, Truitje en nog een

heelen boel vreemde gezichten „een patertje langs den kant —
altijd op de wijs van Jaap met de turksche trom. Eensklaps
springt Vief — wijlen vaders concurrent, en nóg de zijne — met
een vreeselijken zwaai in het midden van den kring. Mijnheer Vief
maakt een pirouette met de vaart van een drijftol. Nu hij stilstaat
spitst hij zich op den rechtertoon en breidt zijn armen uit. — In
een oogwenk wordt de menschenkring een piramide, waarvan Vief
het voetstuk is; bovenop staat juffrouw Van Bale met een hoog
roode kleur. Van Kurken grijnst, moeder en Dora zien angstig,
mijnheer en mevrouw Van Bale transpireeren, de pedestal wipt
vooruit — vooruit met zijn vracht, en telkens tegen Jémie's voeten
aan. Hoe snel de laatste zich wendt, hoe vlug hij ook keert en
zwenkt, de wippende toon kwetst hem gedurig; zijn „vlugge voeten" kunnen niet uit den weg, en het bonst en bazuint nog van
„Jaap," en Jeremias, ten einde raad, neemt de toevlucht tot zijn
handen — hij slaat ze krachtig aan de piramide; met een gymnastischen sprong troont hij zich op den top, e n . . . . Dat moet van dien
portwijn komen, denkt de jongen, terwijl hij zich geweld doet om
den dreun en de piramide uit zijn hoofd te verbannen. Die wijn was
lekker, maar
helaas! de dansmeester behoefde vooreerst op
Meydervoort niet terug te komen!
Vernietigde hoop! En moeder en Dora keken zoo droevig, en
Van Kurken grijnsde e n . . . . een vreemd geluid treft Jémie's ooren.
Eensklaps wendt hij zich om. Van de Meydervoortsche zijde ziet hij
twee vonken vuurs op hem toeschieten; ze naderen snel, en zijn
hem nabij. Jémie doet een sprong achteruit; een groot zwart monster
waagt, met een vervaarlijke grijns, een aanval op de pijlers zijner
toekomst. Nogmaals wijkt Briekol terug; grijpt zijn viool in den
zijden foulard — het eenige wapen dat hij zich verschaffen kan —
en slaat er dolzinnig mee voor zich heen. Nu eens raakt de viool
den grond en dan weder den loggen grijnzenden kop van het monster. Een gerekt en sissend tchie! dat zich op eenigen afstand doet
hooren. schijnt de bekoelde woede van het ondier opnieuw en
krachtig aan te vuren. Nogmaals waagt het den aanval, gromt vinnig,
en klemt het rechterbeen van den dansmeester tusschen zijn nijdige
tanden. Een vreeselijke slag, die het speeltuig van den verwonde in
spaanders doet vliegen, daalt er neer op het linkeroog van den
bêleediger; hij duizelt, jankend laat hij los: nóg een geweldige slag,
waardoor de verweerder slechts den hals van zijn viool in de hand
houdt, treft den kop van het dier, en terwijl nu Jémie kermend van
de pijn en tastende naar het gekwetste been, bleek en bevend op de
heide terneerzinkt, ziet hij, hoe Juno, de zwarte kettinghond van
Meydervoort, bijna met zijn snoet op den grond en met den staart
tusschen de beenen, al jankend en grommend het hazenpad kiest.
Geen vijf seconden later snort er een spade langs den rug van
den vluchtenden Juno. De persoon die haar afwierp heeft den zwarte
bovendien nog een paar zeer weinig vleiende woorden naar den
kop geslingerd, die hem echter even weinig als de spade hebben
getroffen.

De scène die wij beschreven heeft slechts weinige seconden geduurd. Jans heeft den aanval gezien, maar 't was reeds te laat; zich
zelve vergetende snelt zij vooruit; doet, zooals wij zagen een krachtige en vergeefsche poging om Juno met haar werktuig te straffen
en ijlt naar de plek waar Briekol al steunend terneerzit.
— Nietwaar, hij is gebeten.. .?
„Ach ja, in het been!" zegt Jémie pijnlijk, terwijl hij een verrasten blik op het meisje slaat; en, als zij die laatste woorden verneemt,
dan klinken ze haar zoo droevig en veel beduidend in de ooren, en
zegt ze meelijdend: „Och heer, i n h e t b e e n ! "
't Is geen wonder dat Jeremias, bij den zonderlingen toestand,
waarin hij reeds vóór zijn ongeval verkeerde, nu van lieverlede geheel van zijn stuk raakt. Die boersche schoone, straks zoo stroef
en forsch, ze beklaagt hem zoo zachtaardig. „Stakker," zegt ze, en
dan weder: „Och, bloed!" En als zij vervolgens meewarig: „Dat
schaap!" prevelt, dan heeft ze — niets nuffig — den toestand van
het lijdende been onderzocht, en er haar linnen zakdoek ter stelping
van het bloed omheen gewonden.
„Mijn viool!" zucht Briekol op droevigen toon, terwijl hij, zoo
bleek als een doode, den doffen blik op de stukken van vaders
verbrijzelde speeltuig richt: „Och mijn viool!" En dan — dan is hij
zich zelf niet meer meester, — het moge kinderachtig zijn of niet,
de tranen springen hem in de oogen; zij rollen hem langs de wangen: hij snikt; moeder en Dora hebben geen kostwinner meer; Van
Kurken grijnst, o, o, wat grijnst hij!
De schoone van Meydervoort vindt den weenenden jongen met
zijn stevige riemschoenen aan de voeten, minder laf en flauw, dan
zij straks den dansmeester vond in zijne lage schoenen met strikjes,
Jans heeft gevoel voor andermans leed; — wij zagen hoe zij het
vliegje bevrijdde, gelijk zij zelve wel graag uit het glimmende web
waarin zij gevangen is, verlost zoude zijn. — Maar h o e dien stakker te helpen? Niemand ziet ze; naar Meydervoort terugloopenkan
hij niet. — Ha! daarginder bij een kromming van den zandweg,
daar ziet zij de kar van den Wilder veenschen molen te voorschijn
komen. Bruin loopt langzaam al heeft hij ook slechts een leege kar
door het zand te trekken; maar toch, hij nadert: „Bedaar maar
stakker, die kar zal je wel meenemen,' zegt het meisje goedhartig,
en dan bij zich zelve: Jochems neus, warempel zijn neus!
De kar is nabij de plek gekomen waar zij wordt opgewacht. Jans
heeft den voerman haar verlangen al toegeroepen, en ten bescheid
gekregen, dat die dansmeester voor zijn part tot ginder wel mee
kon „varen," verder kon hij niet gaan, want — er kwam volk voor
den molen, 't Is niet waarschijnlijk dat Jans uit dit laatste begreep,
dat de knecht te huis moest wezen omdat men koopers voor den
molen verwachtte, aangezien de eigenaar — zooals reeds terloops
werd verhaald — onlangs gestorven was.
Jeremias, die eerst nog had tegengestribbeld dat hij wél gaan kon,
heeft ten laatste met behulp van zijn beschermster en den muldersknecht, het voertuig beklommen, en er, op eenige ledige meelzak-

ken plaats genomen; de stukken van zijn viool, door het meisje
bijeenverzameld, liggen in den rooden foulard aan zijn zijde. Wat
.fans betreft, zij begrijpt wel wie den nijdigen Juno op die arme beenen
heeft afgezonden, en de woorden: die leelijkert! die gemeenert!
spelen haar gedurig op de lippen; Casper zal zij 't inpeperen, dat
zal ze; maar, aanvankelijk goedmaken wat haar broeder misdeed,
dat zal ze evenzeer, zooveel ze maar kan. — De bruine vervolgt
intusschen zijn weg, en, nu de voerman, die het meisje de kar ziet
volgen, haar toeroept: „Als je d'r óók op wilt zitten dan zal 'k
nóg is stilhouden...." klinkt luide haar antwoord: „Niet noodig!"
en slaat zij de handen aan de beide achterhouten der meelkar, heft
zich met een wip naar boven, wendt zich om onder 't springen, en
zit alras op het achtereinde der kar met de beenen er buiten.

't Is avond. Wij bevinden ons in een der halfronde vertrekken
van den Wilderveenschen molen. Onder 't rijden op de kar is Jémie
heel naar geworden; hij heeft een soort van nauwte gekregen, en
de gulhartige molenaars weduwe heeft het opperbest gevonden dat
Jeremias Briekol in haar woning een beetje bekomen zou; och heere!
zij kende hem zoo goed; toen hij nog een jongetje was, toen heeft
hij zoo dikwijls met haar zalige Wimpke gespeeld; ze had het heel
best gevonden aldat het haar aandee hem weer te zien.
Maar de arme Jeremias was niet „bekomen," hij was aan 't beven
en aan 't klappertanden geraakt, — nou zou je zeggen, van zoo'n
hond — zoo'n weerlichschen hond!!
Moeder Briekol staat met bekreten oogen naast Dora bij de bed
stee, waarin haar jongen met de koorts ter neer ligt. Moeder Briekol
beweert — ofschoon Dora zich er niets van herinneren kan — dat
zij wel gezegd heeft dat hóóg-op laag-neer kwam. Aan de juffrouw,
die zoo vriendelijk was en haar jongen tot nu toe had ter zijde ge
staan, wou zij 't niet wijten, maar, wat deed men zoo'n hond te
houden, zoo'n fielt van 'en hond! Haar Jémie was zoo'n aardige,
vlugge en vroolijke jongen; en de meester ') had hem uit voorzich
tigheid nog meer geteisterd, en tot troost gezegd dat het niets was,
maar
dat het been wel stijf kon blijven. Ja, ze had het wel
voorzien! En nu — haar kostwinner een stijf been! Zij zou het
aangeven bij 't gerecht van de politie; de juffrouw moest het niet
kwalijk nemen, maar aangeven dat deed ze 't; en dan de viool, de
viool van haar David!
De jonge juffrouw — over wie men op Meydervoort in de grootste
ongerustheid verkeert —• heeft evenveel medelijden met die ont
stelde moeder, als met haar zoon, wiens neus een weinig geschaafd
was. 't Mocht kinderachtig zijn, maar zij had gedurig een onweer') Chirurgyn.

staanbare neiging om dien bleeken neus eens eventjes aan te raken.
Eau de Cologne droeg ze niet bij zich, en in den molen was het
ook niet voorhanden. Wacht, azijn met water aan den zakdoek;
zie — dat doet toch ook goed. — Wat snuift hij het op. Zie, daar
slaat hij even de oogleden naar boven: „Nog eens ruiken nietwaar... ?"
„Ja!" zegt de jongen; en dan, als zij weder de lafenis aan dien
neus brengt, dan ziet hij haar aan, en zegt zoo raar en dieptreffende: „Och — lieve juffrouw!"
Lieve juffrouw! — De neus krijgt nóg wat.
De dochter van ,'t kasteel" heeft er weinig over getobt dat men
laar te huis zou wachten, doch nu de avond reeds gevallen is,
«n ook de moeder en zuster van den jongen tegenwoordig zijn, nu
wordt het wat vreemd om langer te blijven. Zij zal vertrekken, maar
toch — het scheiden valt haar moeielijk. Waarom.. .?Zie maar in 't
ronde; immers zij is er op welbekend territoor; zij ademt er onder
de vele verdiepingen met den moleukap in top; zij hoort er het gesoes der scheerende wieken; het eigenaardig gezucht en gebons der
assen en wielen en molensteenen in de hoogte. Had zij zooeven slechts
oogen voor den stakker, nu heeft zij slechts oogen voor den molen.
„ ^ t e tot je dienst!" zegt ze haastig, wanneer de moeder haar voor
haar Jrülp bedankt; den bleeken jongen mag zij nog even een
^beterschap" toewenschen, en iets klopperigs gevoelen als hij haar
„zoo bijzónder" de hand drukt; aan juffrouw Dora een groet schen
ken als zij haar hoed grijpt, maar dan — dan snelt zij het kamertje
uit. — Even rondgezien in de breede en ruw geplaveide middel
gang, die, voor de meelkar, aan beide zijden een uitgang naar buiten
heeft en de onderwoning in tweeën scheidt. Niemand is er. Links
moet de smalle trap zijn. Eén twee drie — de uitgesleten trappen
op. Ja, dat is de eerste verdieping. Zóó rechts, was het in den
Purmerschen molen de slaapkamer van vader en moeder ; ginds haar
«igen vertrekje. Nu het trapje op dat naar den rogzolder v o e r t . . . .
„Ha, moet je mijn hebben!" klinkt een stem uit de hoogte; en
als Jans, door die onverwachte toespraak een weinig ontsteld, naar
boven ziet, dan ontwaart zij de bejaarde molenaars-weduwe, die juist
met het „volk om den molen" van haar inspectietocht uit de boven
verdiepingen terugkeert.
„Neen, ik wou eens kijken," zegt het meisje oprecht. Maar ook nu
i s de lust tot verder onderzoek haar vergaan; zij groet de weduwe,
en ontvangt met een goedig maar eenigszins oolijk knipoogje de
verzekering, dat de jongen, hoor je, kan blijven zoolang als de
meester het noodig vindt, omdat Jeremias Briekol altijd een
aardige jongen was, die in vroeger jaren altijd met haar zalige
Wimpje speelde, terwijl de vrouw er bijvoegt, dat Jeremias inder
tijd liever naar het luien ') en steenbillen ) keek dan thuis
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*) Het op- en neerlaten van de graan- of meelzakken.
) Het weder scherp beitelen der kei-Ten ln de maalsteenen. D e z e arbeid la
d e zwaarste en belangrijkste ln h e t molenaarsvak, en die h e m bet b e s t verstaat
wordt de knapste mulder genoemd.
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naar de chassedewiets van zijn vader; en weder, dat de juffer
maar niet zoo blozen moest, en met iets lachends: ,'t Is toch geen
schande!"
Vuurrood snelt Jans de trappen af, en de poort van den molen uit.
Na een haastigen loop te huis gekomen, wordt er onder hare
directie nog denzelfden avond op Meydervoort een drama gespeeld,
waarin de jonge heer Casper meesterlijk de rol van de lijdende on
schuld vervult; waarin de heer Van Bale het bewijs levert dat zijn
handen nog kracht genoeg zouden bezitten om den bilbeitel te be
sturen, en in welks laatste bedrijf mevrouw Van Bale, als toeschouw
ster, de ongeloofelijke waarheid verneemt, dat de lijdende onschuld
geen onschuld is, en de gordijn eerst wordt neergelaten nadat er
een algemeene verzoening heeft plaats gehad.

Omstreeks veertien dagen na den dag toen het zulk mooi weer
was, vinden wij juffrouw Truitje in den manufactuurwinkel van
mijnheer Prop in haar bediening terug. Juffrouw Truitje is afgeval
len; haar oogjes staan even verschrikt als vroeger, maar liggen
dieper; het geelrosse haar is precies hetzelfde, maar het gespikkelde
steenrood harer wangen heeft iets valers gekregen; haar speldenen naaldenkussen valt minder in 't oog, terwijl hare stem bepaald
iets melancholisch heeft bekomen, dit laatste te bemerken wanneer
zij op den eisch van een dikken boer, ten bescheid geeft: „As je
blief — vijf ellen baai."
Ja, juffrouw Truitje is zonder eenigen twijfel afgevallen, en hare
handen hebben gedurig iets beverigs, terwijl haar hartje niet zelden
iets klopperigs heeft. Geen wonder: de dansles op Meydervoort, die
zij den goeden Jémie bezorgd en zoo mooi had voorgespiegeld, de
dansles, waarvan zij hem de schoonste toekomst voorspelde, zij is
op het droevigst geëindigd; de arme jongen is allerongelukkigst te
pas gekomen, en — „O, moest u vijf ellen baai.. .'? ik meende
vier
?" — en nog altijd ligt Jémie ziek op den Wilderveenschen
molen, terwijl zijne moeder en zuster er voortdurend bij hem zijn.
Truitje heeft in al die dagen niemand van de Briekols gezien, en,
naar den molen te gaan. daartoe heeft haar de tijd en misschien
ook de moed ontbroken. Zij gevoelt zich schuldig; zij is de hoofd
bewerkster van dien rampzaligen tocht geweest, en, als zij aan haar
roeping voldaan en den boer op de hoogte van de weersgesteldheid
gebracht heeft, dan vallen er, na zijn vertrek, uit haar verschrikte
oogjes een paar dikke tranen op het roode baai, dat ze in de winkel
kast bergt.
Mijnheer Prop die, eenigszins in weerspraak met zijn naam, de
wandelende dood wordt genoemd, en op dit oogenblik ginds achter
een lessenaartje aan het schrijven is, heeft al sedert geruimen tijd
„de lijdende ommekeering op de gelaatstrekken enz. van zijne win
keljuffrouw bespeurd." Mijnheer Prop begrijpt het: „daar is iets

werkzaam; daar knaagt iets; daar wordt iets begeerd; daar treedt
de vrouw op met haar rechtmatige eischen; de wording, de wording!
De gevoelvolle vrouw leeft in de omademing des mans; in de omringing van hem — mijnheer Prop. — Hij is niet hardvochtig, o
neen! dat was hij evenmin voor zijne in 't vorige jaar overledene
gade. Mijnheer Prop is week van hart, maar getrouw. Een jaar en
zes weken is fatsoenlijk, bijzonder fatsoenlijk; hij zal de paalperken
der weivoegzaamheid niet overschrijden; hij zal den toon bewaren,
den toon van den meester, — en met iets kelderachtigs in zijn stem
zegt hij: „Vijftien paren gespikkeld glacé, nietwaar juffrouw
Truitje?"
„Ja mijnheer Prop!"
„Wij zullen deze artikelen opruimen. Heeft u ouwels?"
„Vier mijnheer Prop?"
„Om er dit papier mede tegen het raam te bevestigen," antwoordt
de heer Prop, terwijl hij in alle „weivoegzaamheid met afgewend
gelaat" aan zijn winkeljuffrouw een papier overhandigt, waarop met
groote letters te lezen staat:
O P R U I M I N G .

Gespikkelde glacé's a 40 cents.

„Er zijn altijd menschen die gespikkeld verkiezen, juffrouw Truitje."
„Och ja mijnheer Prop," zegt het meisje, maar eigenlijk denkt zij
aan heel wat anders, wanneer zij er bijvoegt: „Beter aankomen aan!"
„Zeer juist!" bevestigt de weduwnaar, en als hij daarna eensteelschen blik op het meisje heeft geworpen, dan komt hij tot een andere beschouwing doch tot hetzelfde resultaat: Hij is n i e t week, o
neen, hij is hardvochtig; — die bloem verkwijnt; haar kleur verdort; haar vorm verflenst; nochtans een jaar en zes weken is fatsoenlijk; een jaar zoude reeds fatsoenlijk wezen, maar een jaar en
zes weken is bijzonder fatsoenlijk. Nog twaalf weken en vijf dagen —
't zou te laat kunnen zijn! daar knaagt iets; daar wordt iets begeerd. En toch, hij zal de weivoegzaamheid bewaren, — niets doen
blijken, niets, niemendal.
Na den avond, waarin het drama op Meydervoort vertoond werd,
heeft juffrouw Jans maar weinig rust gehad. Die Wilderveensche
molen heeft haar verwonderlijk in 't hoofd gedraaid. Als zij haar
vader al spoedig verhaald heeft dat zij zelve in dien molen geweest
is, en hoe die molen er van binnen al bijna precies zoo uitziet
als de hunne aan de Purmer, dan heeft mijnheer wel driemaal met
hooggekleurde oorlellen gevraagd: „Ben jij in den molen geweest?"
en is ZE. onrustig geworden. Na zeer veel kabaal in zijn binnenste,
is hij tot het besluit gekomen, dat men wel zeker die menschen
moest opzoeken; dat het plicht was hen voort te helpen indien het
been van den dansmeester waarlijk voor zijn vak onbruikbaar zou
wezen, dat men zoo tegelijker tijd eens ongezocht in den molen kon
kijken. — Nietwaar, ze was te koop — hê, hê te koop! — Nu, de

voorname Billens en C'. hadden wel vier molens aan de Zaan; dat
waren om den dood geen molenaars, maar rijke lui!
.Hoeveel steenen, Jans?"
„Vijf heb ik gehoord: drie rogge, twee tarwe."
„Ei, ei!" Van Bale heeft één roggesteen minder gehad: „Er wa
ren koopers nietwaar?"
Jans meende van ja.
Een sterk protest van mevrouw Van Bale heeft het besluit van
haar echtgenoot wel aan 't wankelen gebracht, maar niet omver
kunnen stooten.
Hij is den Wilderveenschen zandweg opgewandeld. Nog niet ter
halverwegen gekomen, is hij teruggekeerd. Intusschen den volgenden
dag heeft hij zijn wandeling hervat, ofschoon met hetzelfde gevolg.
Nog eens, en weder, maar —
Nu is het vijf weken later. Aan de luw-zijde van den Wilder
veenschen molen, waarvan de wieken lustig zwaaien, staat Jans
van Meydervoort. Zij draagt een licht paars katoenen kleedje, 't
Hangt wel wat sluiks langs de heupen, maar anders —- haar wel
gevormd bovenlijf komt er prachtig in uit.,Jans heeft een verhoog
den blos. Geen wonder: het evenbeeld van Jochems neus was daar
zooeven op den kortst mogelijken afstand van den hare. Jeremias
Briekol houdt den arm om haar midden geslagen, en drukt haar
vast aan zijn hart: „Jans, je bent een engel!"
„Zoo," zegt het meisje: „ik had van die schepsels een fijner idee."'
„Jij bent fijn Jans, je hebt gevoel; toen ik na dat malle gevecht
met Juno die zware koortsen kreeg en 't er spaansch begon uit te
zien, toen kwam je bijna iederen dag naar me kijken; — lievert!"
„Omdat ik een vreeselijken hang naar den molen had."
„Zóó — alleen naar den molen...?"
Jans antwoordt niet, maar geeft hem een zoen op zijn waarlijk
fraai gevormden neus, en dan zegt ze: „Jochem had leelijker tanden."
„Weet je nog wel die eerste zoen Jans, toen we samen alleen
waren!"
Het meisje wordt rooder, en haastig zegt ze: „Dat was toen je
mij verteld hadt, dat je, als jongen van veertien jaren — zittend
op een graanzakje, je tot hoog in den molen heb laten opluien."
„Dat deed ik," zegt Jémie.
„En dat je eens twee kerven in den maalsteen gebild hebt."
„Dat heb ik!" verzekert Jémie met zelfvoldoening.
„En dat je een anderen keer van den krui-as af, langs een der
schoren naar den spruitbalk hebt durven klimmen; — als je 't nu
deed, dan zou ik je gek noemen, maar toen, toen was het wat anders."
„Jans, ik had toen al zoo'n lust in het vak,"
„Ja juist, dat heb je dien middag ook gezegd. Vroeger vond ik
je flauw. Ik had wel medelijden met je, en ook toen je na Juno's
beet gingt huilen, maar eigenlijk dacht ik: een laffert!"
,'t Was overspanning, mijn duifje."
„Noem me geen d u i f j e , zoo heette een bleek kind, dat op die
school altijd jujubes kauwde, en den dag dat we 's avonds lammer-

tjespap moesten slikken: „le beau jour" noemde, — de mooie dag,
weer je."
Jémie lacht. Jans lacht nog harder, en als zij lacht dan schitte
ren haar sprekende oogen en blinken haar hagelwitte tanden. Jere
mias krijgt een aanval van groote verliefdheid, en als hij haar vaster
aan zijn hart drukt, dan roept hij; „Jans ik ben zoo gelukkig!"
„Geen wonder," zegt het meisje: „Maar, waarom het meest?"
„Omdat je me lief hebt!"
„Daarom? da's niet waar!" roept Jans, terwijl ze zich een weinig
terugtrekt: „omdat je baas van een molen zult worden."
„Neen, daarom niet!" roept Jeremias.
„Omdat je nu op een fatsoenlijke manier voor je goede moeder
en zuster zult kunnen zorgen," zegt het meisje overtuigend.
„Neen daarom óók niet," zegt de jongen wat zachter.
„En het staat je heel leelijk dat je daarom niet gelukkig bent,*'
zegt Jans bestraffend, en als zij nog verder wil spreken dan trekt
de jongen haar tot zich terug, en roept: „Ja daarom, om alles!
maar 't meest toch mijn schatje, omdat jij me lief hebt."
De mooie tanden van Jans glinsteren weer, want er speelt een
vergenoegde glimlach om hare lippen, en zij stribbelt niet tegen als
Jeremias haar weder aan 't hart drukt, en — maar foei! we zijn
onbescheiden!
De molenwieken, die lustig hebben gesnord en gezwaaid, draaien
trager.
„Jan, kruien! ') Wind: Zuid-zuidoost ten Zuiden!" klinkt een
lieden, die nog onder den om
gang
staan,
naar boven
zien,
stem uit
de hoogte,
en als
de dan
ji valt er vlak voor hen iets neer:
de wandelstok met zilveren knop van den heer Van Bale van Mey
dervoort. Mijnheer Van Bale heeft het niet bemerkt dat hem, in 't
vuur zijner commando's „de wandelstok" uit de hand gegleden en
door een der vloerreten naar omlaag is gevallen. Maar zulk een dag
heeft hij ook sedert den Noord-noordoostenwind niet beleefd. Hij
limt van genot. Op zijn bevel verkruit men den molenkap. Gerriit
e tweede knecht is straks op zijn wenk naar boven gevlogen om
de palmhouten spaken in het vangrad te smeren. Ja, dit is de ge
lukkigste dag van zijn tweede leven. Niet meer in verbeelding
maar in de werkelijkheid bestiert hij den molen; hoog boven alles
verheven ziet hij rechts over het stadje en links zelfs over Meyder
voort heen. Straks van den omgang weer naar binnen op den zolder
getreden, schept hij een handvol tarwemeel en zegt: „De steenen
zijn bot geloopen, morgen moet
kere wind Jan!" Maar Jan — Jan neemt zijn witte pet af, en zegt:
„Om u te dienen mijnheer Van Bale."
Mijnheer Van Bale! a ja; ja juist! „Weet je, ik heb altijd plezier

f

') Het richten van de molenwieken naar den wind, wordt kruien genoemd,
dewijl de molenkap op e e n aantal kleine raders rust, zoodat die kap door het
krniwiel — op den omgang zichtbaar — gemakkelijk naar een anderen kant
te verplaatsen is.

op een molen gehad. Bij ons" — Van Bale sprak toch waarheid —
„bij ons hebben de rijke lui ook molens, en 't is de grootste lust
van m'n dochter — die op kostschool is geweest — om op een
molen te wonen, begrijp je?
Jan weet er meer van; hij begrijpt het volkomen: „Om u te
dienen, mijnheer Van Bale."
„En zie je, Jan, de liefde kun je niet dwingen, allemaal wereldsche gekheid!"
„Begrepen mijnheer Van Bale!" zegt Jan met een knipoogje.
„De wind moet je laten waaien uit den hoek waar ie van daan
komt."
Jan geeft weer een knipoogje, en zet zijn pet op.
„Mijn vrouw was er tegen, maar i k zeg, de jongen heeft lust in
het vak. en z'n been is nog ree genoeg om de trappen te slijpen."
„Dat is het!" stemt Jan, terwijl hij een pruim vat.
„Op een duizend gulden blijf ik niet dood," herneemt mijnheer
Van Bale: „en daarom heb ik den molen voor m'n dochter geno
men; en zie, nou moeten ze 't weten."
Jan die bij „de duizend gulden" waarop mijnheer Van Bale niet
dood blijft, eerbiedig naar zijn pet heeft getast, zegt weder: „Om u
te dienen mijnheer Van Bale."
„Mijn stok'! ?"
Zijn s t o k - - . . ? Jan is aan 't zoeken. Mijnheer Van Bale zal wel
even den vollen meelzak aan den koker met een leege willen ver
wisselen ?
— O ja wel. — Jan komt zonder den stok terug, en als hij ver
moedt dat de stok van den omgang naar beneden is gevallen, dan
neemt hij nogmaals zijn pet af; wischt met zijn bonten zakdoek de
bestoven laarzen van zijn nieuwen patroon, en de patroon — hij
weet wel wat dit beteekenen moet.
Met een veelvuldig gedeukten hoed, en den zwart lakenschen rok
en pantalon gansch bepoeierd van het meelgestuif op de bovenzolders van den molen, keert mijnheer Van Bale in het benedenruim
terug. Dien zelfden morgen heeft de overdracht van den Wilderveenschen molen op den naam van Johanna Van Bale plaats gehad.
Mijnheer heeft een gevoel alsof het zijn trouwdag is. Gisteren heeft
hij zijn echtgenoote, na den hevigsten strijd en tot de bitterste woede
van haar Casper, kunnen overhalen, om — met inachtneming van
haar fatsoen, het nieuw gekochte perceel met een bezoek te ver
eeren. Wat Jans betrof, met haar zou het toch zoo'n weg wel uit
moeten; en ja — er waren ook grooten die molens hielden.
Mevrouw Van Bale in haar satijnen prachtgewaad, met groote
gouden broche op den boezem en dito knoppen buiten de met rood
gedrapeerde staatsiemuts, zit in het beneden pronkkamertje der ronde
woning, aan de zij der voormalige eigenares, die over een maand
zal vertrekken. De oude gulhartige vrouw, die den molen verkocht
omdat het bestier er van „met die knechts" haar te zwaar viel, en
zij gaarne haar laatste levensjaren in het nette huisje wilde slijten,

dat haar in het stadje toebehoorde, de oude keuvelaarster, — zoo'n
beetje op de hoogte der Meydervoortsche grootheid gekomen —
heeft met haar verhalen uit vroegeren tijd, toen zij jong gehuwd op
den molen kwam, al spoedig het hart der dame veroverd. Onwille
keurig vergeet zich de laatste geheel en al. — Och ja, dat was
h a a r precies zoo gegaan. Toen zij als jonge vrouw, van het eerste
maalsel weitemeels-koeken zou bakken, toen — toen heeft zij precies
als de weduwe, er een in het vuur laten vallen, en, binnen het
jaar
"
„Een meisje?" vraagt de weduwe wier eerste ook een meisje was.
Ach, behalve drie jongens, waarvan de laatste Jeremias' speelmak
ker is geweest, heeft de weduwe nog vier lieve dochters, meest op
teederen leeftijd verloren. O, indien haar de oudsten in 't leven
waren gespaard dan, dan had ze zich nu misschien in een bloeiend
klein-kroost mogen verheugen.
Terwijl mevrouw Van Bale op de gedane vraag: „Neen, een jon
gentje?" ten antwoord geeft, bespeurt zij dat de weduwe zich een
traan uit de oogen wischt. Nochtans, de oude is vroolijk van aard,
— dat, met nog iets anders, heeft haar het hoofd boven water doen
houden: „Och mijn lieve mensch," zegt zij haastig: „en vijf weken
na de kraam lag ik met m'n kleintje van dertien trappen af; jieen,
niets geen letsel; wat moest ik lachen!"
Mevrouw Van Bale weet ook van die stijle molentrapjes te ver
tellen. „ E e n s . . . . "
Maar de persone wie het verhaal zou gelden, treedt, zonder
eenig merkbaar teeken van een vreeselijken val, met haar verloofde
het kamertje binnen, terwijl zij moeder Briekol en Dora laat voor
gaan, die zooeven, — om met de familie Van Bale kennis te maken —
uit het stadje zijn aangekomen.
Jeremias stelt de beide laatsten aan zijn toekomstige schoonmoe
der voor.
Juffrouw Briekol en haar schoone blondlokkige Dora neigen, zoo
als het der weduwe en dochter van een dansmeester betaamt.
Zelfs het gekraak van haar eigen satijnen kleed, wekt mevrouw
Van Bale niet uit de befoovering waarin zij verkeert. Het goede
gelaat der moeder en de schoonheid van dat meisje dragen er toe
bij om niet een der Casperiaansche beschouwingen van „ploerten
dom en mezaljance' bij haar op te wekken. Vriendelijk en niemen
dal hoofsch, knikt zij de beide vrouwen toe. De laatsten, in den
aanvang een weinig verlegen, komen al spoedig op haar gemak,
en — nog vóór dat mijnheer Van Bale in zijn bestoven kleeren het
vertrekje binnentreedt, heeft de betoovering van een m o l e n k a m e r ,
en ook het medium dat we „gelijken stand" zouden noemen, maar
vooral de liefde van het gelukkige paar, eiken hinderpaal tot een
volkomen harmonie uit den weg geruimd.
Er worden rozijntjes op brandewijn gebruikt, en er volgt een
vroolijke middag. Aan den eenvoudigeu maaltijd, die door de mo
lenaarsweduwe ter eere der overdracht enz. was aangericht, en waar
van de hoofdschotels in stokvisch en weitemeelskoeken bestaan,

wordt door hare gasten de noodige eer bewezen. De vroolijkheid
van den herstelden en gelukkigen Jeremias, uit zich niet slechts in
woorden en aardige liedjes, maar ook gedurig in een omhelzing van
het lieve kind dat hij — even als zij eens het vliegje — uit het
glanzige web mag verlossen waarin ze verkwijnen zou. Mijnheer
Van Bale die — hij weet zelf niet waarom — den rok had uitge
trokken, voelt zich gedrongen om eens „een molentje rond te zoe
nen." „Suus wat zeg je!"
Suus — Mevrouw Van Bale — zegt: „Ouwerwetsch!" en juffrouw
Briekol roept: „Och lieve hemel!" en de molenaarsweduwe, terwijl
zij zich den mond veegt, lacht: „Hoe langer hoe mooier!" en Dora,
die zóó iets toch nooit heeft bijgewoond, bloost reeds bij voorraad,
en ziet in verbeelding een grijns van Van Kurken. — In de wer
kelijkheid ziet zij nog meer. Tegenover het venster gezeten, heeft
zij het oog op den hoek van een schuur; twee malen heeft daar een
krullebol het hoofd om den hoek gestoken en haar met donkere
kijkers in de heldere oogen gezien. Zie, daar deed hij het voor de
derde maal, juist nu mijnheer Van Bale zijn molentje rond, bij haar
eens hartelijk zal besluiten. De tegenstribbeling van Dora is niet
gering, maar, als mijnheer — en natuurlijk — de zege behaalt, dan
wil zelfs de moeder wel lachen, want — allen zijn vroolijk, ja, allen
zijn vroolijk, immers:
De grijze weduwe houdt veel van blijde gezichten.
Juffrouw Briekol, terwijl zij zich in het heil van haar jongen ver
heugt, gaat met haar Dora een onbezorgde toekomst te gemoet.
Dora zal uit de klauwen van moeders schuldeischers verlost wor
den- Jans, de goedhartige, ronde meid zal haar een lieve zuster zijn.
— Zie, alweder dat hoofd om den hoek van de schuur.
Mijnheer en mevrouw Van Bale voelen nog meer dan toen zij den
Jaap vertoonden.
En — als Jans tegen den avond met haar ouders aan het Meydervoortsche hek gekomen, van Jémie afscheid neemt, dan — dan
vindt ze hem knap, ja vreeselijk knap, nóg knapper dan Jochem.
Een half uur later slaapt Jans als een roos. Mijnheer en mevrouw
Van Bale echter nog niet. Terwijl mevrouw zich van haar eenigs
zins gekreukelde prachtmuts ontdoet, vischt HE. of men zich toch
eigenlijk niet een beetje vergooid had; zie, als de meides het hoor
den! Mijnheer komt tot de nieuwe slotsom dat, „alles — niets" was,
indien mevrouw maar niet een paar malen „bij ons op den molen"
gezegd had. Mevrouw begrijpt dat niemand daar op gelet heeft,
maar, hij met zijn „molentje rond!" — Neen! dat was een aardig
heid; zoenen deden de grooten ook wel. — Per slot van reke
ning zij hebben genoten, en geeuwend besluiten ze: ,'t Was alles
om Jans!"
En dat zijn de gevolgen van de dansles op Meydervoort.
Toen juffrouw Briekol nog voor weinige weken bij het ziekbed
van haar Jémie, de stukken van Davids viool in elkander paste om
te zien hoe het gezeten had, toen heeft ze bij het bedenken der
gevolgen van het onheil haar overkropt gemoed in bittere tranen

lucht moeten geven. Nu echter — nu zij met haar kinderen op haar
bovenkamertje terug is, nu gevoelt zij zich zoo gelukkig en dankbaar, nu valt Jeremias haar om den hals, en zegt opgetogen: „Nietwaar beste oudje, dat hadt ge u niet van die dansles voorspeld!"
Moeder Briekol, die zich steeds voor iemand met een goed doorzicht heeft gehouden, moet echter bekennen dat zij wèl altijd een
dergelijken afloop verwacht heeft... Voor het hoofd, waarvan Dora
straks met een woord heeft gesproken, en dat ook zij, maar slechts
ééns heeft gezien, voor dat hoofd zal moeder Briekol de oude weduwe waarschuwen: zeker was het een knecht, dien men niet kon
vertrouwen en waarmee zij Jémie den raad geeft voorzichtig te zijn.
Als Dora een geruimen tijd later in haar hagelwit jakje en gereed om in bed te stappen, een oogenblik haar goede moeder betracht, haar lieve moeder die 't niet kan laten om nog even in de
kleerkast — met het oog op Jémie's bruiloft, den ouden rok van
haar David te beschouwen, dan is het Dora alsof zij dien zelfden
krullebol met de donkere kijkers om den hoek der kastdeur ziet
gluren, en — roef, zij het bed in!
't Is één uur na middernacht: de groote schapenbei in den stompen toren der kleine stad heeft dat zoo even bericht.
Terwijl de klompenmaker Van Kurken met een vervaarlijk geronk,
dat zelfs tot in de bovenverdieping wordt vernomen, moeder Briekol
het inslapen moeieljjk maakt, heeft Jeremias na den vermoeienden
maar zoo gelukkigen dag, op zijn kamerhokje den slaap gevonden,
en
als hij langzaam voortwandelt aan de zijde van de geliefde
en den blik op haar vestigt dan is h e t . . . . Truitje, Truitje van mijnheer Prop, die hem in den arm hangt, die hem aanstaart met oogjes
als krenten, met een mond tot achter de ooren, en hem zoo schrikkelijk vastklemt dat hij werk heeft zich los te rukken. Maar toch. hij
doet het. en — met dien ruk is hij wakker. — Gedroomd! gelukkig
gedroomd! is Jémie's eerste gevoel; maar dan — dan denkt hij
weer aan het meisje dat zoo heel leelijk is, doch die een hart heeft
van louter goedheid; dan denkt hij aan Truitje, die zoo belangstellende in zijn ziekte geweest is, en die nu zelve sedert eenige dagen
ongesteld en niet in den winkel moet geweest zijn. Dora heeft haar
een paar malen bezocht, maar h i j ! . . . . En aan wie heeft hij die dansles
te danken gehad, de dansles wier gevolgen hem tot den gelukkigsten
mensch van de wereld maken? — Aan Truitje. — Hij moet haar
bezoeken! — Neen hij durft niet. Waarom? om niets, niemendal;
maar 't is zoo raar, z ó ó . . . Wat zal hij spreken! ? — Twaalf ambachten:
dertien ongelukken, zal ze zeggen. — Maar in de manufaoturen heeft
hg immers nooit geen behagen gehad, en, toen hij zich tot dansmeester opwierp, toen was het niet om de kunst, maar wel om de
winst; immers als jongen heeft hjj geen lust betoond om vaders gehuppel na te volgen; ja, toen de nood aan den man is gekomen,
toen heeft hij zich aangegrepen en zich er in gewerkt; brood,
b r o o d moest er zijn, doch voor dat brood het graan nu zelf maar
te malen, dat was toch iets beters. — Maar haar te zeggen dat hij
trouwen gaat!! — Neen, hij zal Truitje liever maar niet bezoeken;

zij is een goed kind, heel goed, maar leelijke meisjes hebben soms
van die gedachten, van die verwachtingen, illusies die niet te verwezenlijken zijn. — Inderdaad hij heeft nog al eens gekheid met
Truitje gemaakt; doch gekheid maken dat is iets anders. — Met
Jans heeft hij nooit gekheid gemaakt. — Toen Truitje hem die
dansles bezorgd had, t o e n kon hij voor haar wel een muziekstuk
kopieëren; en nü — na zoo'n uitkomst nu zou hij niet e e n s . . . . ?
Enfin, hij zal haar bezoeken. — Hê wat snurk je, Van Kurken!
„Eén nèt de klok!" roept de nachtwacht.
Truitje, die sedert een kleine veertien dagen „om ongesteldheid"
bij haar vader thuis is gebleven, hoort den nachtwacht wel roepen,
maar gelukkig, de goede man hoort het gehik en gesnik niet dat
juffrouw Truitje nog bij wijlen den boezem ontsnapt. Gelukkig!
niemand hoort het; niemand ziet hare dwaasheid. — Truitje glimlacht: De goede vader heeft haar Engelsch zout en Hollowaypillen
gegeven! — Een vader!! — En Dora Briekol heeft haar eergisteren
verhaald welk een geluk aan Jeremias ten deel is gevallen: De Wilderveensche molen voor hem! en de juffrouw van Meydervoort zal
zijne vrouw worden!
— Zoo'n gelukkige Jeremias!! Maar daarom snikt ze niet; neen. Toen
Jémie naar Meydervoort ging toen was het mooi weer, en hij zoo
vreeselijk dankbaar; toen heeft hij haar een muziekstukje gegeven —
d i t muziekstukje; toen was hij zoo aardig, zoo vriendelijk, zoo lachs.
Na dien tijd heeft zij zich bang gemaakt dat zij onwillens zijn onheil
bewerkte; doch nu — reeds drie weken hersteld, heeft hij haar nóg
niet bezocht. — Maar foei, dat behoefde ook niet; en daarom hikt
ze en snikt ze ook niet. Neen! — Mijnheer Prop
Mijnheer Prop
heeft zoo raar gesproken: Een jaar en vier weken was ook fatsoenlijk, ten minste „om na dien verloop met het bedoelde voorwerp
er over te spreken." Eerst veertien dagen na dato verlangde hg
een alles beslissend besluit! Tot zoolang geheim, voor elk en een
iegelijk geheim! — En mijnheer Prop heeft haar toen gevraagd om
binnen koffie te komen drinken; en heeft haar met een paar vingers,
het gelaat van haar afgewend, langs de wang gestreken, alsof hij wilde
voelen of het wel glad was; maar ze heeft het benauwd gekregen,
en geen koffie willen drinken. — Morgen zal mijnheer Prop bij
vader komen. — Vader mocht nü nog niets weten. — 't Is waar,
eergisteravond heeft Truitje van Dora gehoord dat Jémie
—
maar mijnheer Prop was een braaf en fatsoenlijk man. — „Twee
uur hèt de klok!" roept de nachtwacht, en, Truitje hikt nog en
Truitje snikt nog.
De klok heeft nu drie — maar straks als zij vier heeft, dan is
de nachtwacht van Wilderveen reeds naar huis toe, en, de morgenschemering zal wel wacht houden totdat de dag haar gaat aflossen.
Juno, de Meydervoortsche kettinghond, bekomt op zijn vroolijk
gekwispel een: koest! ten antwoord. Juno's baas heeft de hoogepet
diep over de zwarte krulharen op de donkere oogen getrokken.
Haastig stapt hij het ijzeren hek der buitenplaats uit, en kiest straks

den zandweg, die naar den molen leidt. Nabij dien molen is een
elzenboschje. Tusschen de blaren door heeft hij het oog op een der
molenpoorten en de deur van het aangebouwde schuurtje. Zal ze te
voorschijn komen? Nooit heeft hij vroeger in 't voorbijgaan of voor
bijrijden bespeurd dat die oude inolenaarster zoo'n aardige dochter
had. Mooi kopje! meer een juffrouw. — Misschien heeft zij zich
gisteren zoo jutfersch gemaakt voor dat dollemansfeest. — Ploertig!
De oude lui en Jans kunnen zich in geen fatsoen voegen. — Daar
gaat de molenpoort open, en vertoonen zich: een paardenkop en
een slaperig knechtengezicht. Bah! — Een beetje opgewandeld. —
Rechtsomkeert. — Aan geen der ramen is iets te bespeuren. — Hij
zal eens kijken achter het schuurtje. De greppel over. — Niemendal. —
Nóg eens kruipt hij tusschen de elzen. — Een kwartier; een half
uur; een uur verloopt er. Daar wordt de deur van het schuurtje genaar buiten. — Ziet ze hem
zitten
! Gedurig kijkt ze naar dezen kant. Hij terug, in's hemels
naam terug naar Meydervoort.
Een goed uur later rijdt de jonge heer Van Bale voorbij den
molen. Voor het raam aan de wegzijde staat de oude weduwe. De
jongeheer groet! — Heden, hij groet! dat heeft hij nog nooit ge
daan. Hij is hooghartig, heeft mevrouw Van Bale haar gister gezegd.
„Dag jongeheer!" roept de weduwe. — Geen vijf minuten later
komt hij al terug rijden. Wat kijkt hij naar al de zoldervensters.
Alweder een groet. Zijn moeder zal hem zeker van de lekkere meel
koeken en van de rozijntjes verteld hebben. „Dag, dag jongeheer."
Wel wel, wat beleefdheid! — De goede weduwe begreep nog niet
terstond dat de jongeheer van Meydervoort op den molen zocht, 't
geen hij niet bij naar, maar al zeer spoedig op het nederig kwartier
van juffrouw Briekol zou vinden.
Ongeveer zes maanden na den dag, waarop Jeremias Briekol den
tocht naar Meydervoort voor de eerste maal ondernam, hebben de
hoofdgevolgeu van dien tocht hun volkomen beslag gekregen. Gister
was het feest op Meydervoort: bruiloft — dubbele bruiloft.
Op het plein en in de tuinpaden liggen de uitgebrande kokers en
kokertjes nog van donderpotten, vuurfonteinen en voetzoekers, even
als in keuken en provisiekamers nog de overblijfsels van een ver
bazend vet 'in overvloedig maal zijn te vinden. Gisteren was het
feest op Meydervoort, en heden — heden is het de dag, waarop de
blozende jonge vrouw in den Wilderveenschen molen weitemeelskoeken van het eerste maalsel zal bakken.
Gisteren was het dubbele bruiloft; en heden, heden wandelt Caser Van Bale aan de zij van zijn prachtige Dora, de pas gekochte
oeve het Breedeveld rond, die hij als heereboer zal bestieren. Ja,
dat mooie kopje heeft de hooge vlucht van den Purmerschen jonker
wat lager geboeid, en Dora zal met haar krullebol wel gelukkig
zijn. Dora is mooi, ja wel, maar Dora heeft bovendien een helder
verstand, misschien nog een beetje meer dan haar goede moeder.

E

die het van Dora met Casper wel altijd voorzien heeft: Niet waar
dat hoofd om dien hoek!
Dat de bekendmaking van Jeremias' verloving een gunstigen in
vloed op het antwoord heeft gehad dat juffrouw Truitje aan mijn
heer Prop heeft gegeven, is aan geen twijfel onderhevig. Het geluk
van dien uiterst welvoegzamen heer, mag alzoo ook eenigermate als
het gevolg van Jémie's tocht naar Meydervoort beschouwd worden,
evenzeer als de glimmende grijns van Van Kurken, toen hij de twee
honderd vijftig gulden van juffrouw Briekol ontving, en zijn hevige
woede toen hem bekend werd dat zijn huurders zouden vertrekken
en — dat Dora de bruid was.

Wilt gij een klein jaar later nog even in den molen gaan? Jans
heeft geen weitemeelskoek in het vuur laten vallen, en t o c h . . . .
Mijnheer Van Bale in een grijzen jas en broek, — dat zijn de
kleeren, die hij bij de Briekols aantrekt wanneer hij er tweemaal
's weeks den dag doorbrengt om den molen te inspecteeren, — o
die gelukkige dagen! — mijnheer Van Bale heeft een heel klein
muldertje op de knie, en het muldertje laat hij dansen:
En 't is er van Jaap; en 't is er van Jaap,
En 't is er van Jaapje sta stil!
Als Jeremias dat ziet en hoort, dan herinnert hij zich met ver
rukking dien dag van zijn dansles op Meydervoort. Hij is dan zoo
innig dankbaar dat hij er komen mocht, om het venster, dat in de
hoogte zoo ongelukkig knelde, weer in zijn lageren voet terug te
trekken; en bedenkt met ware blijdschap, hoe sedert den dag dat
de J a a p op Meydervoort aan 't stilstaan is gekomen, de echte
lieden Van Bale ook meer rust hebben gevonden; hoe zij de wel
daden, met den Noord-noordoostenwind hun aangebracht, ja op hunne
wijze nóg blijven genieten, maar toch met verwerping van geelroode
livreis en uitzichten op groote „conversaasje"; hun genot zoeken
in het voorthelpen hunner kinderen, en in de genoegens, die het
omgaan met eigen stand hun verschaffen kan.
Of Jans gelukkig is? O zie maar hoe haar oogen schitteren, nu
zij voor het muldertje op grootvaders knie trararietjes maakt. —
En grootvader?
„Ja, nü zal hij eens opstappen; overmorgen komt hij weer; hoor,
kleine kraaier, overmorgen komt hij weer met grootmoeder, mis
s c h i e n met grootmoeder die vandaag bij tante Dora is. Ja kleine
flierfluiter, bij tante Dora, die zoo'n klein beetje sukkelt; en weet
je, dan moet grootvader overmorgen met vader de schoren van de
spruit- en staartbalken eens opnemen, die misschien een beetje slecht
gaan worden.... Ja ja klein aapje. Zoo'n oolijk gezichtje.... 't Is
alsof ie 't verstaat!"

En den volgenden dag als grootvader Van Bale op de zodenbank
zit, die hij later aan de zij van den Wilderveenschen melen ontdekt
heeft, dan wordt hij verrast met een heel blijde boodschap van de
Breedeveldsche hoeve; Casper brengt haar vol blijdschap in eigen
persoon: Een kleine Gerhardus!
Dora
? — Redelijk wel, en och, ze is zoo dankbaar en o zoo
gelukkig er bij!
Van juffrouw Prop wordt nog niemendal vernomen, en wij geloo
ven ook niet
maar zóóveel is zeker: zjj heeft een zeer fatsoen
lijken, ofschoon bijzonder mageren echtgenoot. In de wandeling heet
zij met mijnheer Prop „gespikkeld glacé;" en als Jémie met zijn
vrouw haar bezoekt, dan kijkt zij nog verschrikter dan voorheen,
maar weet toch altijd welk weer het is, en dat het een h e e l
m o o i e dag was toen Jémie voor 't allereerst om die dansles naar
Meydervoort ging.

DE KOFFIE-VROUW.
EEN B E E L D VOOR ' t

VOLK.

't Was een droevige morgen voor moeder Bruyn, een heel droe
vige morgen.
Als je acht kinders over den vloer hebt, waarvan het oudste een
handig meisje van zestien jaren is, terwijl de veertienjarige die er
op volgt, nog maar een stoethaspel blijft: „Als je met acht kinders
zit," zegt moeder Bruyn — want die oudste telt ze nog altijd mee:
„kinders van: moeder ma'k 'en boterham! moeder m'n neus! moe
der, Dries of Sanne slaat me! moeder ma'k uit school blijven? en
wat al niet meer: terwijl je alle oogenblikken van den dag klaar
kunt staan, en lappen en stoppen en complementen geven, en als je
dan, om een gril van je man, de oudste die je het halve werk uit
de hand neemt, moet missen; en als je . . . en dat j e . . . . " maar
moeder Bruyn begint te huilen, en als zij huilt dan verstaat zij zich
zelve niet meer.
't Was een gril van vader Bruyn, doch vader Bruyn, die maar
een nederig timmermansbaasje was, en altijd van moeder de vrouw
moest hooren: dat de boter zoo duur was, en de aardappels zoo'n
geld kostten, en de kinderen zoo ijselijk veel brood aten, vader
Bruyn had bij zich zeiven geredeneerd: geld verdienen is wel zoo
voordeelig als geld verteren; moeder kan 't met Anne wel redden,
Lieske moet op 'en dienst uit, da's profijt, en immers — de kinders
moeten toch ééns de wereld in.
„Maar de verleiding, en
e n . . . . al m'n lapwerk!" heeft moeder
gesparteld.
Doch vader Bruyn is van begrip geweest dat de verleiding zoo
wel in de kerk, in een kloostercel, of ook in 't ouderhuis als in
een kindermeids-loopdienst kon komen. Lieske kende de berg-rede
op 'en prik, en de tien geboden, en 't Onze Vader, en 'swoendags
ging ze nog op de kattegesaasje, en zie je, ze weet wel dat onze
lieve Heer alles ziet — nietwaar L i e s k e . . . ? — Ja wel vader. En dat
de mensch alleen gelukkig is, als ie z'n plicht doet, nietwaar Lieske ? —
Ja wel vader. En — twintig van de veertig gulden loon in moeders

laadje, en dan een groote kost-eter minder, dat maakte de boter een heeleboel goedkooper, en de aardappels tot de helft van
den prijs.
Toch was het een droevige morgen voor moeder Bruyn.
Lizes latafel was de deur uitgedragen, en 't hoedendoosje stond
al gepakt met de parapluie er nevens, en — omstreeks van elven
dan zou het meisje vertrekken.
Op de tafel in de kleine huiskamer staat de koffie te koken in 't
blikken keteltje. Dikke boterhammen liggen gesmeerd in den houten
bak; in een pronkkommetje geurt voor vijf centen groene kaas, en
voor vier duiten witte kandij ziet ge glinsteren op een schoteltje in
't licht van een zonnestraal.
Moeder Bruyn wil Lieske nog eens trakteeren voor dat ze de
ouderlijke woning zal verlaten. — 't. Is toch wat te zeggen dat een
vreemde h a a r Lieske voortaan zal regeeren, dat zij — moeder
Bruyn — voortaan over haar eigen-eigeste kind, zie, niet zooveel
zal te commandeeren hebben; — maar wacht eens, als die lui niet
goed voor haar zijn, dan zal zij ze mores leeren, dan zal ze zeggen:
Alla hier met m'n kind! Jij, Lize, je komt weer bij je moeder, alia!
en dan kunnen die lui op d'r duim fluiten, ja wel, dan kunnen ze
zich zelf bedienen, precies als zij het zich al z'n leven gedaan
heeft, en zooals zij dat nu weer h e e l e m a a l zal moeten doen. ' t ï s
wat te zeggen! Och 't kind is ook zoo naar! — En, roepende naar
boven: „Lize! kom je haast kind?"
Op 't zoldervertrekje maakt zich het aanstaande dienstmeisje gereed. Of zij zoo erg n a a r i s . . - . ? Wij gelooven het niet. De kinders
zijn altijd zoo lastig, en ze willen zoo weinig van haar gezegd zijn.
omdat ze ook maar 'en kind van vader en moeder is; en — van
vader en moeder houdt ze wel veel, maar, moeder kan soms zoo
driftig wezen, zoo jagerig, en vader ijselijk streng. Ja, ze hield anders heel veel van vader en moeder, maar ze ging toch ook de
wereld niet uit; ze bleef immers in dezelfde stad, en, om de veertien dagen kreeg zij haar uitgaansdag. Die mevrouw was zoo'n mooie
lieve mevrouw, zoo zachtzinnig; en die kindertjes waren zoo netjes
gekleed; daar zou ze mee wandelen, en — als zij dan d i t nieuwe
hoedje op had, en d e z e n wit-rooden-palmdoek om, dan zouden de
menschen misschien denken dat ze een bonne of misschien wel de
oudste zuster van die kindertjes was; en — als Hendrik haar dan
z i e t . - . , maar neen, aan Hendrik mag en wil ze niet meer denken;
Hendrik is een jongen die meer van kroegloopen dan van werken
houdt. Ze heeft het vader immers plechtig beloofd om hem nooit
meer te spreken, en dat zal ze ook niet!
„Ja moeder ik kom!"
Het triestigste van alles is nog dat ze nu ook van kleine Jantje
weg moet; 't is zoo'n aardig manneke, en Jantje wil bij niemand
liever dan bij Lize zijn, maar als ze met die kindertjes gaat wandelen, dan kan ze tusschenbeide wel eens aankomen om Jantje reis
even te mokkelen. Zeker, en, van de twintig gulden waar ze zich
van kleeden moet — hé twintig gulden! — daarvan kan ze nog wel

eenige stuivers ter zij leggen, daar zal ze Jantje ook een mooi hoedje
van koopen, en de kinders, als ze lief zijn, eens 't een of ander
van meeorengen, en moeder wat pepermuntjes present doen, en
vader een onsje-tabak, en —
„Lizè! kom dan toch kind!" roept alweder vrouw Bruyn.
„Nu adie kamertje, da's voor 't laatst hoor," zegt Lize bij zich
zelve: „Van nacht zal Anne hier alleen met de vier oudsten kunnen
slapen, en ik — ik op een mooi vertrekje, zooals die aanstaande
kameraad me zei, met eigen waschtoestel en een net spiegeltje!
Dan kan ik rustig doorslapen zonder kindergeroep van: drinken en
potje en honderden meer. — Adie hoor, adie; en nu voor 't laatst
de kippenleer af!"
't Is geen droevige stemming, waarin Lize verkeert nu ze bij
moeder in de huiskamer terugkomt, maar, nu ze die goede vrouw
zich haastig de tranen ziet afwisschen; nu ze de lekkernijen bespeurt waarop ze haar bij 't afscheid nog vergasten wil; nu ze de
jongste kinders, die niet naar school gaan, haar met groote oogen
ziet aanstaren alsof ze zeggen: Ga je heuschelijk heen V — iets waar
zij ze allang mee gedreigd heeft wanneer ze stout waren, — nu ze
Jantje, die over den grond kruipt, de armpjes naar haar ziet uitstrekken, en lese! Iese! hoort kraaien, nu verdwijnen eensklaps al
de illusies der laatste weken, nu wordt haar het hart zoo vol, en
wellen de tranen harr op in de oogen, en grijpt ze Jantje van den
grond, en verbergt ze haar zwakheid achter diens mollige koontjes.
„Vader, kom je?" roept vrouw Bruyn met haar hoofd binnen de
werkplaats!
„Ja moeder, ja!" is zijn antwoord, en met de grove werkhanden
in de zijden treedt nu ook vader de kamer in.
Maar Lize kan geen brood, zelfs geen brood met groene kaas gebruiken. — Bruyn kan het wél, Bruyn kan altijd eten, even als de
kinders; dat heeft hij precies als zijn vader, die at nog een boterham ongeveer een kwartiertje voor z'n dood. Bruyn redeneerde:
Voedsel geeft kracht, en juist bij belangrijke spullen en omstandigheden moet 'en mensch z'n kracht rulleveeren!
Toen men Bruyn eens gevraagd heeft, of ook zijn vader d a a r o m
een kwartier voor zijn dood die versterking nam, toen heeft de timmerman den vrager vreeselijk zwart in de oogen gezien, maar geantwoord heeft hij niet. Hoe 't zij, Bruyn at twee boterhammen met
groene kaas, welk laatste een buitenkans was, en, toen hij ze genuttigd
had en zijn kommetje voor de vijfde maal nabij het keteltje schoof,
toen zei hij met de oogen naar den grond: „Je hadt moeten eten
Lieske, want dit is de laatste keer dat je als huisgenoot mee
aanzit."
Nu kan het meisje zich niet langer bedwingen, en in tranen barst
ze los. Jantje, dien ze op den schoot heeft, wordt bang en begint ook
te huilen; en de kinders staken een oogenblik den aanval op moeders
boterhammen, die ze onder hen verdeelde, omdat zij zoo'n brok in
de keel had. Spreken kan moeder Bruyn in 't geheel niet, maar
behalve de tranen, die verraden wat ze gevoelt, uit ze zich geheel,

door vader géén kandy-klontje bij zijn vijfde te geven, en de rest
van het schoteltje in Lizes zak te doen.
De man, die zich versterkt heeft, schreit geen tranen, nu het
oogenblik van scheiden is aangebroken, maar, als moeder Bruyn
haar Lize gezoend heeft alsof ze naar de Oost moest, en de kinders —
nu ze 't brood naar binnen hebben — ook aangedaan worden als
dé oudste zuster hun den afscheidskus geeft, en Jantje nog eens
vreeselijk door het meisje wordt gemokkeld, en dan op den grond
met het uitgestrekte armpje: „Bn, Iese! bij Iese!" krijt, nu legt de
vader zjjn ruwe hand op 's meisjes schouder, en zegt met diepe stem:
„Dat je altijd ons lieve kind bent geweest, dat weet je wel Lize;
en als vader eens streng was, dan was hij het tot je bestwil meisje;
maar, dit zeg ik je nog, eer je heengaat L i z e . . . . " vervoerd, die
boterhammen hebben haar werking gemist, zijn onderlip begint zoo
te beven
;Zie je, dit zeg ik je nog
blijf eerlijk en rein in de
wereld, e n . . . . en
denk altijd dat God je ziet, weet je
dat God
almachtig je z i e t . . . . " verdraaid! dat is hem nog nooit overkomen —
hij kan niet meer vervolgen, een teedere zoen is zijn laatste woord,
en, straks in de werkplaats teruggekomen, als hij den beitel wil
scherpen, dan — dan valt er een traan op den slijpsteen.
't Is een paar dagen later. De tranen van het zestienjarig meisje
waren al spoedig gedroogd. Geen wonder, 't is er alles zoo aardig
in die nieuwe omgeving. Jantje — ja Jantje! — maar anders, 't zijn
ook lieve mooie kindertjes hier; Marietje heeft wel de tong tegen
haar uitgestoken, maar, onbekend maakt onbemind, en dat zal wel
terechtkomen; overmorgen is 't al Zondag en mevrouw heeft gezegd,
dat ze dan wel een uurtje naar huis mocht, om Jantje en allemaal
eens even te gaan opzoeken.
Zoo'n net gezellig keukentje! Geen keukenlamp zooals bij vader
en moeder, maar zoo'n aardig groen lampje om 's avonds bij te
werken, — na achten alles voor je zelve. Lijda, de groote meid, is
een goed gezelschap; bij mevrouw, die een ijselijk zachtzinnig humeur
heeft, is ze doen en laten, en mevrouw heeft haar al zeven jaren
in dienst, — van mevrouws trouwen af aan. Lijda is eerlijk als goud,
en een beste kameraad, en de dienst is een beste dienst, en —
Lize is tevreden, met alles tevreden.
't Is nu avond. Het keukenklokje slaat halftien.
„Lieve deugd, waar blijft zoo'n avond!" zegt Lijda, die, meteenig
naaiwerk bezig, niet zoover is gekomen als zij zich ten taak had
gesteld: „Nu moet ik weer kokend water gaan halen en mijn werk
is niet af."
„Zal i k 't
?" vraagt Lize,
„Ja kind, als je dat doen woudt, dan zou je me recht plezieren!"
is het antwoord met vriendelijk knikken: „Je weet wel, bij vrouw
Bikkert, de koffie-vrouw, op den hoek van de eerste steeg links?"
„Ja wel, waar dat bordje uitsteekt met een takkenbos en een ketel
er op?"

„Net zoo, precies," zegt de oudste: „En wil je het doen?"
Lize is al opgestaan, en heeft den emmer met den ketel er in
reeds ter hand genomen: „Met alle plezier! Voor drie centen hê?"
„Ja juist!" zegt Lijda, en geeft haar het geld.
Een paar minuten later treedt Lize de deur der kleine woning in,
waarvan het uithangbord een takkenbos en een ketel vertoont.
't Is een klein en uiterst boelig vertrekje, waarin zij gekomen is.
Een groot vuur aan den haard, waarboven een kolossale waterketel
te zieden hangt, verspreidt er een waggelend licht. Ware Lize een
oogenblik vroeger gekomen, dan zou zij er eenige vrouwen of dienstmeiden hebben aangetroffen; nu ziet ze er niemand dan de koffieof water- en vuur-vrouw zelve, een korte magere figuur met een kleur,
alsof ze „den ganschen dag de hel heeft aan te blazen" — 't is wel
mogelijk! — en gedekt met een groezelige muts, waarvan de slappe
strook haar gansche voorhoofd bedekkende, tot op de extra vriendelijk-glurende oogen ter neerhangt.
„N'avend meissie!" zegt de vriendelijke vrouw Bikkert op bijzonder
slependen toon.
„Goeden avond. Voor drie centen water en vuur als je blief?" is
Lizes weerwoord en vraag.
„Wacht ereis kind, daar zal ik je reis handig aan helpen," antwoordt de vrouw, maar zet intusschen de handen in de zij en —
Lize hoofdschuddende en peinzende beziende, zegt ze heel slepende:
„Nou k e n ik je — maar, om je nou gauw reisies thuis te brengen....?"
„Lize Bruyn," zegt het meisje: „in 't begin van de week ben ik
als kindermeisje bij mevrouw Tilmans gekomen."
De vrouw maakt een beweging die moet aanduiden dat ze zich
niet begrijpt hoe ze zoo dom heeft kunnen zijn: „Net zoo! net! Je
vader is isse b a k k . . . neen, och ik ken 'm heel goed, hij was in der
tijdde..."
„Vader is timmerman," helpt Lize nu snel.
„Juist, juist, die memorie, die memorie!" valt de vrouw weder in:
„en je moeder is nog een ouwe kennis van me: van den naaiwinkel
zie je. Och heere, je moeder! ja zie dat was de knapste van allemaal! — Dan moet moeder het toch verleerd zijn, denkt Lize. —
„En je moeder zou me misschien niet meer kennen, omdat ik,
dunkt m e . . . veel ouwer ben, maar ik hoor het zoo dikwijls dat ze
een knappe vrouw is, e n . . . . "
„Ja ja, dat is ze!" bevestigt de dochter.
„ E n . . . . n e . . . nou doet het me toch plezier dat ik haar dochter
eens leer kennen," vervolgt de vrouw: „Wat dunkt je: 'enkommetje
koffie
?"
„Neen, dankje vrouw Bikkert."
„Wel hartje-lief, praat nou ereisies van geen bedankjes," herneemt
de vrouw: „we doen d'r een lekker beetje suiker in. want nietwaar,
dat smaakt dubbel lekker als je 't dengos-ganschlikken dag ziet
gebruiken en den smaak er van kwijt bent. — Kom, toe maar."

,'t Is wel vriendelijk!'' zegt Lize.
De muts schenkt een kommetje koffie uit een blikken keteltje dat
van onder heel zwart is, gaat naar een kastje, neemt uit een grooten
pot een schep suiker van onverklaarbare ongelijksoortigheid in 't
bruine en witte, en als zij dien in de koffie heeft gedaan, en den
drank aan 't meisje overhandigt, dan zegt ze om allen dank te voor
komen: „Voor drie centen water en v u u r . . . ? Komaan, asjeblieft!"
Lize zegt toch: „Dankje vrouw Bikkert." En de koffie smaakt
lekker, heel zoet, en die vrouw is toch goedig, bijzonder voorkomend.
Terwijl de muts nu verder Lizes waterketel vult, en een gloeiende
kool in de komfoor van den thee-emmer doet, prevelt zij eenige
woorden die het meisje niet verstaai.
„Wat blief?" vraagt Lize.
„Ikke..-.?" zegt de muts, en de oogen worden weer zichtbaarr
„Och eigenlijk sprak ik zoo bij me zelve. Hardop praten is dikwijls
verkeerd en onverstandig, maar weet je, als ik zoo meissies zie,
die — zoo als uwe — bij knappe lui in dienst benne, en die dan
bij vrouw Bikkert nog d'r hart aan zoo'n kommetje koffie moeten
ophalen, dan denk ik zoo bij m'n eiges: „Goeje God, denk ik dan,
heeft dat rijke volk nog zóóveel hart niet als 'en arme vrouw, dat
ze kunnen genieten en brassen, en 'en mensch onder d'r eigen dak
alleen, maar het noodige geven! Neen zie, dat noem i k nou ereissies
verwringen van Gods goeje woord dat je je evennaastemensch zult
liefhebben als je zelf. Maar wellui arme stakkers, we benne te goejig.
we blijven zal ik reis zeggen, ons maar met den afval suffieëeren."'
Terwijl zij nu op het keteltje wijst: „Zeg, nog eens zoo'n slokkie?"
„Neen, dankje heel vrindelijk. vrouw Bikkert!" zegt Lize: „'t Wordt
tijd dat ik ga, want mevrouw heeft er erg op tegen dat ik lang weg
blijf. — Hier, zie je, drie centen."
„Op tegen!" herhaalt de vrouw: „op tegen! Als ze eiges slenteren
en prommeneeren kunnen zooveel als ze willen! — Precies zoo,
drie centen. Ja kind, as ik nou dankkie zee, dan zou ik huichelen —
zeker, h u i c h e l e n , en daar is vrouw Bikkert Goddank in 'tgeheel
niet thuis van. Zie, als jou mevrouw of 'en ander den heelen avond
d'r keukenkachel koud laten, en binnen minstens een stuiver drie vier
aan brand sparnjeeren, en dan drie centen betalen om bij ons arme
lui toch d'r genoeg te verhalen, dan noem ik dat bloedgeld weet je,
niks anders als bloedgeld; 'k zou alles daarlaten als zefesoenlik'en
paar turven voor de kolen er bij deejen, dat 'en mensch ten minste
nog 'en kleinigheidje' verdiende, maar z ó ó . . . ! Jij kunt het niet
helpen, m'n hartje — maar leer me die grootheid niet eeren, en
als je zoo oud bent als vrouw Bikkert, m'n kind, dan zal je 't oek
wel begrijpen. — Heb je een vrijer?"
't Was Lize alsof haar de grond als koffiedik onder den voet
werd; die vraag kwam er zoo lomp en zoo bot bovenop;haarfrisch
blozend gelaat werd nu als purper, en stotterende: „Gruns, lieve
hemel vrouw Bikkert, hoe kom je d'r aan. 't is zonde....!"
„Wel hemelsche goedheid!" valt de muts weder in, terwijl het
vuur aan den haard nieuw voedsel bekomt, en gloeiende kolen wor-

den opgerakeld voor dien grooten doofpot daarginder: „als dat nu
zonde is, dan moet het er met de wereld bitter gaan uitzien; nou
zul je zeggen wat heeft vrouw Bikkert daar mee van doen, maar zie
ereisies... •" Doch, de water-en-vuur-vrouw eindigt hier eensklaps
haar toespraak, want een oud mannetje en een dienstmeid treden
het vertrekje binnen om er te halen wat Lize bekwam, en er te
brengen — maar van dit laatste vernemen wij niets.
't Is meer dan tijd dat Lize den terugtocht gaat aannemen. Gis
teren heeft mevrouw haar geprezen dat ze zoo vlug hare boodschap
pen deed, en nu
„Mijn hemel waar heb je gezeten?"' vraagt Lijda: „Mevrouwheeft
al tweemaal gescheld."
„Ik...? wel nergens; ik ben een beetje opgehouden!" haspelt het
meisje: „d'r waren — ik was — het was er zoo vol."
„Wil i k je wat zeggen," herneemt de eerste, terwijl zij met het
aangebrachte water den mooien ketel voor binnen vult; „vrouw Bik
kert heeft je koffie geschonken, en vrouw Bikkert is een wauwelaarster; maar als je d'r weer komt, dan moetje doen zooals i k
altijd gedaan heb, dan moet je maar jagen: dat je volk zit te wach
ten. Tegenwoordig is het altijd: g'n avend m'n kind, maar meer
zegt ze niets."
De koffie, die Lize de eerste avonden zoo lekker bij haar boter
ham heeft gesmaakt, is nu — na hetgeen ze daar straks heeft ge
noten — zoo bitter als gal.
Zoo drok en spraakzaam als zij de vorige avonden bij het een
voudig avondmaal is geweest, zoo stil en afgetrokken is zij nu. Lijda
mag die water-en-vuur-vrouw dan een wauwelaarster noemen, maar
't geen ze gezegd heeft, dat was toch heel verstandige praat.'t Is ook
eigenlijk erg: „Daar — binnen — daar heeft ze nu kaas en rookvleesch bij het brood moeten zetten, daar drinken ze nu koffie zon
der koffiestroop maar wél met suiker d'r in; en hier — wat is het
hier? Zoo'n arme vrouw is nog guller dan zulke rijke lui; en als
die vrouw dan een wauwelaarster is, dan moest ieder christelijk
mensch wel een wauwelaar wezen, want ze had nog van dien tekst
uit den bijbel gesproken: dat je je evennaaste zult liefhebben als je
zelf; en ze heeft wel gelijk dat de voornamen daar al bitter zuinig
in voorgaan, 't Eigen i k voorop, dat doen ze: Zelf stuivers en
guldens uitsparen, en zoo'n arme ziel een paar centen bloedgeld
gunnen!
Lize heeft dat alles nooit zoo nagedacht; en zie, als zij 't goed
schiks doen kon, dan zou ze dat gulle arme schepsel wel wat van
de turven willen geven, die hier toch bij honderden in het turfhok
liggen, en strikt genomen aan die stakkert worden onthouden. —
Heb je geen vrijer? wat zei ze dat raar! — 't Zou er bitter in de
wereld gaan uitzien als het zonde was dat men een vrijer had! Ik
wou wel eens weten, denkt Lize, wat ze daar eigenlijk mee meende.
Toen ik vijftien jaar was, toen keek Hendrik al naar me, ohé! —
Maar aan Hendrik denk ik niet meer, e n . . . .

Lize soesde voort. Lijda zei dat ze stil was; en Lize: „Hé! vind je!"
Toen 't meisje mijnheer en mevrouw vóór 't naar bed gaan een:
wel te rusten wenschte, toen vond ze toch dat mevrouw, ofschoon
zij wel mooi en ook vriendelijk was, toch iets schraapzuchtigs op 't
aangezicht had; wat was het binnen bij die groote lamp veel vroolijker dan achter; — en dan die arme vrouw, alleen bij 't schijnsel
van 't vuur!
Indien ge meent dat Lize onrustig sliep, dan hebt gij 't mis.
Droomen deed ze ook niet, maar — toen ze 's morgens ontwaakte,
toen begon ze weer waar ze 's avonds was gebleven, en ze had er
geen woord voor dat haar heer en mevrouw maar rustig in 't zachte
bed bleven liggen, terwijl zij, zooveel jonger en „slaapbehoeftig,"
er vóór zessen al uit moest.
Twee avonden later zou Lize na achten een paar boodschappen
doen. Het was gemakkelijk voor Lijda en toch ééne moeite voor
het meisje, om in 't voorbijgaan den waterketel bij vrouw Bikkert
af te geven en dien straks in 't naar huis komen gevuld mee terug
te brengen.
't Was zonderling zooals het kindermeisje naar die oude strookmuts verlangde, 't Mag dan een wauwelaarster zijn, redeneerde zij
weder: maar in elk geval hoort men er toch verstandige en nieuwe
denkbeelden, en — zou ze 't weten van Hendrik....?
't Is vrij druk in vrouw Bikkerts vertrekje nu Lize er haar water
ketel en emmer in bewaring brengt. Zachtjes geeft zij haar wensch
te kennen, en de vrouw met de slepende stem zegt:
„AUerbestig m'n lieve kind; wat je aan vrouw Bikkert in bewa
ring geeft" dat is er als goud!" En dan met een knipoogje tot een
geelbleeke dienstmeid, die — ik weet niet waarom — haar ketel in
den emmer met een doek heeft bedekt: „Best Katótje, als je Clara
wilt spreken, die is achter. Je kent den weg."
Katótje zegt: „Bestig," en verdwijnt m e t h a a r e m m e r , ik weet
niet waarom.
Met een buitengewone vlugheid spoedt zich nu Lize voort om
hare boodschappen te doen. 't Is pas negen uren wanneer zij reeds
aan de woning der water-en-vuur-vrouw terugkomt.
Een oogenblik te voren heeft vrouw Bikkert een oudachtig man
netje — hetzelfde dat bij Lizes vroeger bezoek juist binnenkwam
toen het meisje vertrokken is — geholpen om een latafel, door hem
met een kruiwagen aangebracht, naar binnen te dragen. Een slor
dig gekleede deerne met, groote gouden bellen in de ooren, is die
latafel gevolgd. Bjj Lizes komst beproeft het drietal tevergeefs om
het genoemde meubel door de zeer smalle deur naar het achterhuis
te brengen.
„In Gosnaam," hoort zn' vrouw Bikkert zeggen: „dan moet ie
maar leeggemaakt en hier in de keuken blijven!" — Nu Lize ont
warende, vervolgt zij op slependen toon: „Ha lieffle, ben jij 't!" en

dan in éénen adem, gedurig hoofdschuddende met droevig gebaar:
„Dat je daar juist reis getuige van bent! 't Heit wat te zeggen;
't heit wat te zeggen m'n lieve kind!" Op de deerne wijzende: „Daar
heb je nou dat arme schaap; van den morgen tot den avond gewerkt
en gesjouwd en d'r lui bevoordeeld met loven en biejen, en, om
één averechts woord — vort 'r maar mee, net precies als met een
ouwe slof; en, lieve God, dat is je nou 'en wees die geen thuiskomen
hét, en daar 'en arm mensch als vrouw Bikkert maar weer voor
zorgen kan. 't Heit wat te zeggen! En, dan moet je nog mondje
dicht houden, want als de menschen 't hooren, dan is die wereld
zoo gosjammerlijk boos dat ze zoo'n schaap nog van 't ergste ver
denken; maar zie je, vrouw Bikkert weet wel tegen wie dat ze spreken
of zwijgen moet; jij lieffie bent 'en gevoelig kind! Zoo'n stakker,
zoo'n wees!"
Lize is waarlijk getroffen; onwillekeurig grijpt ze naar haar beursje
om de arme hulpvaardige vrouw voor de verdrukte onschuld — die
ze nog herbergen wil en die al aanstonds met het mannetje naar
het achterhuis is getrokken — eenige tegemoetkoming te schenken,
maar, als zij het schraal voorziene beursje heeft te voorschijn gehaald,
en een glurend oogenpaar al aanstonds van ter zij den inhoud heeft
gewogen, dan schudt de strookmuts goedhartig heen en weder, en
drukt een magere bruine hand vertrouwelijk den arm van hei meisje,
en verneemt de laatste een uitbarsting van lof zooals zij die nog
nooit mocht ontvangen.... „Ja! zoo b e n n e jelui arme stumpers;
jelui tobben voor de kost net als een jaagpaard aan de lijn," ver
volgt vrouw Bikkert na den eersten uitval van lof: „Zie, zoo ben
je allemaal! 't Hemd van 't lijf zou je geven, dat zou je! Maar neen,
wil i k je reisies zeggen wat dat is kindlief? dat is je ouwers en
mettertijd je eigen huishouwing bestelen; dat i s . . . . "
„Eigen huishouding!" zegt Lize.
„Ja, ja, eigen huishouding!" wuiven de groezelige mutsstrooken:
„Je mocht ereis denken m'n hartje, dat vrouw Bikkert niet wist
dat 'r een zekere Hendrik is. »— Bloos maar niet zoo m'n kind; je
moeder is de beste vrouw van de wereld, maar, toen ze zoo'n blaag
van vijftien jaren was en lang zooveel mans niet als jij, toen heb
ik ze al met je vader — zoo'n aankomende jong', veel minder dan
Hendrik — in D e R u s s i s c h e K e i z e r voor de viedel zien staan,
en als ze naar huis gingen, dan waren ze oolijk van de anijs h o o r . . . . "
„Vrouw Bikkert dat kan ik niet gelooven," valt Lize haar haastig
in de rede; maar de water- en vuur-vrouw laat zich niet van haar
stuk brengen; 't is haar genoeg dat zij dien giftigen zaadkorrel in
't zeer ontvankelijk hart heeft geworpen, en bijna onafgebroken
vervolgt ze: „'t Is maar te zeggen, de jonkheid wil liefhebben, en
zooals de ouwers het deden zoo doen het de kinders: eerst gespar
tel en gemartel, maar eindelijk trouwen; en zie, dan mag ik niet
lijden dat een goedhartig schepsel zooals jij of 'en ander, zich eiges
gaat riwweneeren, te meer omdat je rijke volk je iederen dag nog
de lurven van het lijf haalt. Ja ja m'n kind, onnoozel is onnoozel,
maar je bestelen dat doen ze!"

Lize voelt hoe langer zoo meer iets onrustigs; maar toch — tóch
.luistert ze gretig, en zet groote oogen op. Vrouw Bikkert vervolgt
zonder ophouden:
„Als je naar de winkels gaat om 't een of ander te koopen, dan
is 't comptante betaling nietwaar ? comptante, versta je; dan hebben
ze 't altijd goedkooper dan bij het halfjaars krediet, en — waar
blijven je rekeningsfooien... .?". Vrouw Bik-kert blaast op de spichtige
vingers: „Gevlogen m'n schatje, die bestelen ze j o u ! En dan als
ze volk hebben, 's middags of 's avonds, dan moet je't maar hooren:
dan is 't een gefluister bij 't heengaan van: Och je moet dat niet
doen! die fooien, allemaal gekheid! Wat — wat blief je — mekaar
bevoordeelen zie je, en j u l l i e bestelen!"
„Ja dat is onrechtvaardig!" zegt het gevangen meisje — ofschoon
ze zich over het haar ontstolene in haar vijfdaagschen dienst nog zoo
bijzonder niet te beklagen heeft.
„Neen, God is rechtvaardig!" herneemt de muts, die inmiddels
een kommetje koffie voor Lize in gereedheid brengt: „want Paulus,
m'n lieve schaapje — of 'en ander daar wil ik afwezen — heit
gezeid: de Heer heeft gegeven en de Heer heeft g e n o m e n ; — en
zie, nou zeg ikke van mijn standaasie: wat mag i k k e dan doen...
hé"?" Terwijl vrouw Bikkert hier even ophoudt, en het meisje weer
zoo'n lekker kommetje overhandigt, neemt ze haar met de glurende
oogen nauwkeurig op; d i t is de brug, wil ze dtór over — dan is
ze binnen.
Op Lizes gelaat is echter niet veel te lezen; vrouw Bikkerts
bedoeling heeft ze wel verstaan, maar die laatste godslasterlijke
vergelijking heeft zij zoo juist niet begrepen. Met vriendelijk dank
zeggen neemt ze het kommetje met zoete koffie en, het smaakt
haar bijzonder.
Nog tijdig genoeg keert Lize met het kokende water terug. Dat ko
kende water zingt haar intusschen een wonderlijk lied. Van liever
lede bekomt het al meer en meer den toon van vrouw Bikkerts
stem; een andere stem valt daar gedurig tusschen in, maar dat
klinkt niet samen: 't is valsch; 't water uit vrouw Bikkerts zieden
den ketel behoudt den boventoon.
In de klepmand, waarmee ze boodschappen deed, heeft Lize be
halve voor acht stuivers'kaas, nog voor twee en veertig centen een
dozijn eieren gehaald. De eierboer heeft gezegd dat ze een halve
cent waren afgeslagen, en mevrouw heeft op acht en veertig centen
gerekend. Als mevrouw haar dan de fooien onthield, w e l n u . . . .
Maar eigenlijk is dat toch stelen. — 't Water uit vrouw Bikkerts
ketel zingt harder. Vóór dat Lize heenging heeft de oude gezegd —
toen 't zoo van goud en mooiigheden te spreken kwam: Wat!
heb jij geen oorbellen!? Neen, die heeft ze n i e t e e n s . —Maar
wacht....
Lize is thuis gekomen en —_ nu ze haar uitgaaf verrekent, nu
zegt ze: „De eiers mevrouw, die waren — laat zien, ja ze waren

afgeslagen — drie en een half — voor twee en veertig in plaats
van acht en veertig."
Zie, het andere — betere lied klonk toch nog luider.
Nietwaar, het onkruid, hóe ras ook gekiemd, het vordert toch tijd
om tot wasdom en bloei te geraken.
Arm kind! onzalige drogredenen en gewetenlooze logentaal heb
ben u 't argelooze hart beroerd, en, als gij nu straks het hoofd
weer te rusten gaat leggen, dan fluistert een stem wel van binnen:
Kind, blijf eerlijk en rein! en dan zijt gij wel tevreden dat ge die
centen niet terug hebt gehouden, maar, morgen, als gij al 't fraais
van de kleinen, en de sieraden van uw meesteres weer van nabij
zult beschouwen, dan zal ook het lied van den ketel weer lokken;
en oorbellen moet ge hebben; en met Hendrik — die niets minder
is dan uw vader eens was, en zeker zoo knap als uw vader kan
worden — met Hendrik moogt ge toch wel eens dansen, of zeker
een straatje rond maken als gij uw boodschappen doet; en die arme
pruttelaarster die toch zoo goedhartig is, zal u wel helpen, gij zult
haar niet vergeten: de koffie moet toch betaald en de turven, die zij
in betaling wil nemen, moeten toch rechtvaardig worden uitge
keerd . . . .
Arm, arm kind! uw vader at zijn boterhammen wel, maar — of
hij 't uit zich zelf of van een ander had, dat weet ik niet — den
mensch heeft hij, bij de verzoekingen der wereld wel eens: het werk
tuig op den slijpsteen genoemd; en Lize, gij hebt zijn traan niet
gezien, die op zijn slijpsteen gevallen is.
Eenige weken waren voorbijgegaan.
Moeder Bruyn heeft al gedurig beweerd dat Lize ijselijk veran
derd is. Ja wel: van 't hondje gebeten. Als ze thuis is geweest dan
sprak ze bitter weinig, en dan was ze zoo afgetrokken en zoo ge
haast om weer weg te komen, en altijd raadde zij 't vader af om
haar naar huis te brengen, omdat ze voor mevrouw nog boodschap
pen had. Met Jantje, ja met Jantje bleef zij dezelfde, en, meestal
bracht ze voor hem een „vreemdsoortige" zoetigheid mee, die ze
„van de kindertjes bij mevrouw had gekregen", maar anders: Lize
was dezelfde Lize niet meer. Als ze vertrokken was dan zei moeder
Bruyn tot haar man, dat ze d'r niets geen begrip van kon krijgen,
en dat vader de schuld had, en wat of het worden moest? Maar
Bruyn — Bruyn at zijn boterhams, en als hij ze genuttigd had dan
zei hij: „Ja ja!" méér zei hij niet; maar hij dacht weer aan den
slijpsteen; en, zóóveel was zeker: met den geslepen beitel kon je
zuiverder werken, maar ook — schampte hij af en kwam ie op
vinger of duim, dan ging het door 't leven.
't Is Zondag-avond. Lize heeft haar uitgaansdag, maar des mor
gens na kerktijd, is zij even bij haar ouders geweest om hun te
zeggen dat ze 's avonds niet kamen kon, dewijl Lijda de groote
meid ongesteld is en zij dus thuis moet blijven.

Voor de derde — maar zeker voor de laatste maal — treden wij
tegen schemerdonker vrouw Bikkerts huisje in.
Bij den breeden haard zit het oudachtige mannetje en schijnt te
slapen, — bij zulk weifelend licht ziet men niets waar men zeker
van is — hij schijnt te slapen.
Zonder hem te storen gaan wij het zeer nauwe gangetje in; dalen
aan 't einde drie trapjes af, en bevinden ons op een plaatsje van
zeer beperkte ruimte. In het plankenbeschot dat deze huizing gewis
van een andere scheidt, bemerken wij al aanstonds eene opening.
Door die opening terstond op een soortgelijk plaatsje gekomen, treden
wij vervolgens na eenig gescharrel in 't duister, ter linkerzijde een
wenteltrapje op, 't welk men niet zonder gevaar van zich deerlijk
de schenen te stooten beklimmen kan, en zien nu, boven gekomen,
aan 't einde van een portaaltje, eene deur, die toegang tot eene
kamer geeft, en welke kamer wij onaangediend zullen binnengaan.
't Is een onaanzienlijk ofschoon tamelijk ruim vertrek. De groen
geverfde zoldering is bruinachtig zwart geworden, en tegen de geel
achtig witte wanden ontwaart men een paar zeer hooge kasten, een
geborsten spiegel, bier en ginds een stoel met eenige kleedingstukken beladen, en eindelijk een paar blikken coliselampen die, met
een bedaagde roodgelakte engelsche lamp op zeer hoogen voet, —
de laatste op de tafel die midden in het vertrek staat, — een vrij
dompig en walmend licht verspreiden. Om de genoemde tafel is een
gezelschap van omstreeks twaalf a dertien personen van beiderlei
kunne gezeten, waarvan echter bij den eersten aanblik het grootste
gedeelte onherkenbaar is, zoowel door de weinig schitterende ver
lichting als door den tabaksdamp die de ruimte vervult. Een luid
doch onverstaanbaar gegons van verschillende gesprekken heerscht
er onafgebroken; doch een kraaierige mansstem houdt toch den
boventoon, en eensklaps klinkt hij boven allen uit, en roept, terwijl
een vuistslag op de tafel mede aller aandacht er op vestigen moet:
„Ik zeg de b a n k ! Allo moeder Kikkert, waar blijf je
?"
Een algemeen gelach beantwoordt de geestigheid dier naamsver
andering, en tevens klinken verscheidene stemmen: „Ja leve de bank!"
waarop een algemeen gekikker gaat volgen, en weer een gelach, en
een geklop oj) de tafel dat de glaasjes — wier geuren van brande
wijn met suiker, of ook van anijs vertellen — er van dreunen en
rinkelen.
En vrouw Bikkert, de goedhartige gastvrouw die wij nu aanstonds
daar ginder ontwaren, lacht mede, en stemt zelfs met het gekikker
in, dat ter harer eere al weder herhaald wordt.
Vrouw Bikkert is geheel dezelfde als in haar voorhuis, ofschoon
de plooien van haar floddermuts haar zoo mogelijk nog dieper op
de oogen hangen.
Gaarne, heel gaarne bezorgt zij aan hare „klantjes en vrindjes"
voor al hun gesloof, een gezelligen avond, indien ze haar slechts
voor de onkosten van kamer en licht, onverschillig wat het ook zij:
een zilveren knipje, een paar gouden oorbellen, eenig onder- of
bovengoed — hoé ook gemerkt — of eenige kostbaarheden — waar

ook vandaan — op hun aanstaande loon, of wel op iets anders ten
pand willen geven. Bij nadere bekendschap wil zij ook gaarne —
voor al haar goedheid — eenige turfjes, of een kluitje boter, of een
plokje ingemaakte zuurkool, of ook wel zakjes met koffie en suiker
en thee, en nog het liefst, volle fleschjes madera of soortgelijken,
van die klantjes en vriendjes, maar alles in het diepste geheim,
discretelijk in ontvangst nemen, och, omdat zij toch waarlijk zelve
een arme tobster is, en er met haar affaire in den tegenwoordigen
tijd nog geen droog brood te verdienen valt.
En — met de vuile kaarten, die vrouw Bikkert uit den zak heeft
gehaald, zal nu het bank of wijn-thee-juinspel ') een aanvang nemen.
Aan hen, die geen centjes hebben, wil vrouw Bikkert wel leenen ..
Met alle plezier! Centjes beurt ze genoeg, maar zilver dat ziet ze niet.
„Alla. P r u i m ! de bank!"
Pruim, de eigenaar van de kraaiende stem, is een zwartharig
jongeling, die ten gevolge van een bijzondere telegraphie tusschen de
gastvrouw en hem onder tafel, aan zijn reehterscheenbeen een
blauwachtige plek heeft. Pruim is de zoon van de weduwe Hagar
Pruim, uitdraagster op den hoek van de Pekelsteeg — welke steeg
met de Vliersteeg, waarvan vrouw Bikkert het hoekhuis bewoont,
paralel loopt. Men kan het den zwartharige niet aanzien dat hij reeds
een paar jaren gratis „logement" van staatswege heeft genoten, maar
dat behoeft ook niet, zoomin als hij het noodig acht om de gasten,
die vrouw Bikkerts woning zijn binnengegaan, „aan den neus te
hangen" dat men zich op een achterkamer van zijn moeder, de
weduwe Hagar Pruim bevindt.
En het spel neemt een aanvang, en Pruim sliert bij het rondgeven der kaarten, onophoudelijk met duim en vinger langs den
mond; en centjes worden gezet; en de bank verliest, en weer wor
den er centjes gezet, en enkelen zetten er zelfs wel vijf op ééne
kaart. — En de bank verliest weder, maar - - het scheenbeen voelt
een teeken, en de centjes beginnen den eigenaar al ras van alle
kanten toe te stroomen; hij telt ze al spoedig bij hoopen, totdat er
gemurmel ontstaat, en hij eensklaps met weinig uitgezochte woorden
verklaart: dat de bank hem al te voordeelig wordt en het niet meer
dan billijk is „dat jij, alla lange bl. . . hem óók eens hebt."
Terwijl Pruim die genereuse aanbieding doet, smijt hij de kaarten
zoo krachtig op de tafel dat er eenige op den grond vallen. Bij
het oprapen blijven twee azen in vergissing tusschen Pruims knieën
geklemd.
De toegesprokene is een lange bleeke knaap met roode slaperige
oogen; zijn naam is Hendrik, en den arm houdt hij om het middel
van een meisje geslagen, een aardig kind van ruim zestien jaren, die,
als nieuwelinge in dezen kring, somwijlen met iets angstigs en een
hoogroode kleur, de veelzijdige genietingen smaakt, die haar hier
worden aangeboden.
't Is Lize Bruyn.
]

) Vlngt-et-un.

Kind, als uw vader u zag! als uwe moeder u aan de zij van dien
loszinnigen knaap en in dit gezelschap moest ontmoeten! Meisje ga
heen! ontvlucht den stik walm, waarin gij u opdringt genoegen te
vinden; ruk u los uit de doodsbeenige vingers, die u omklemmen,
en uit de tanige knokels der vrouw, die u langzaam ten verderve voert.
Maar Lize ziet hare ouders niet, en onze stem verneemt zij even
min bij het speelgedruisch dat er heerscht in die kamer; en als er
gelachen wordt dan lacht zij mede, en de gouden boot „de nala
tenschap van vrouw Bikkerts reeds lang gestorven dochter" (!) de
boot, die zij van de oude des Zondags-avonds voor een stuiver in
leen heeft, en die zij, wanneer ze haar eerste kwartaal heeft ontvan
gen — voor vier gulden koopen zal, de gouden boot glinstert haar
gedurig zoo mooi in de oogen; en vader en moeder behoeven er
niet van te weten, en — Lize voelt een zoen op haar gloeienden koon,
en bespeurt het striknet niet dat er voor hare voeten gespannen is.
Toen het zeven uren sloeg heeft vader Bruyn — zooals dat Zon
dags-avonds de gewoonte was — een extra boterham bij de thee
genuttigd. Na die gebruikt te hebben, is hij opgestaan; heeft heen
en weer geloopen, en eindelijk tot de vrouw gezegd:
„Moeder, ik ga eens eventjes n a a r . . . . naar de Breestraat."
„Wou je Lize gaan opzoeken?" heeft de vrouw gesproken.
„Ja moeder. — Niemendal te zeggen?"
„Vooral de complimenten," heeft de vrouw geantwoord: „en dat
ze zien moet een volgenden Zondag ons de scha' te vergoeden."
„Ja moeder, ja wel!" heeft Bruyn gezegd, en verder met een:
„G'n avend," is hij de straat opgegaan.
't Is guur October-weder. Met haastigen tred kiest de man zijn
weg naar de Breestraat. Na een kwartiertje loopens ongeveer, roert
hij de schel, aan de woning waar Lize in dienst is. Nu hij er eenige
oogenblikken getoefd heeft, wordt de deur op den ketting geopend,
en klinkt er een stem om den hoek: „Wie is daar?" — Dat was de
stem van zijn dochter niet.
„Ik, — as je blief, — ik, Bruyn; zooveel als de vader van Lize
zai ik maar zeggen," geeft de man eenigszins in verwarring ten ant
woord: „Als uwe de mevrouw is, of ik ze dan as je blief wel eens
spreken mag?"
Maar — het is de mevrouw niet; en Lijda, die nu zonder aarze
ling den ketting gelicht en de deur geheel heeft geopend, zegt dat
ze er niets van begrijpen kan, want zie, haar kameraad is al om
zes uur naar d'r ouwers huis gegaan.
Bruyn tuurt eenige oogenblikken naar den dorpel: „Zoo, a zoo!"
zegt hij eindelijk langzaam: „Ha zoo, dan zal ze wel in huis wezen;
zie je, ik ben uit geweest, en ik wist niet
maar ik dank je, ik
dank je wel. G'n .avend!"
„Goeden avond!" wenscht Lijda, en vindt het guur buiten, en sluit
de deur, en keert terug naar haar gezellige keuken.
Ja 't is guur, ijselijk guur, maar de timmerman voelt niet dat de

wind hem scherp in het aangezicht blaast. Waar mag zij wezen,
zijn kind, zijn lieve oudste dochter? Is zij ooit van z'n leven bal
sturig geweest? — Neen nooit van z'n leven. — Of leugenachtig?
Hij heeft er nooit van gemerkt. Maar, 't kan ook wezen dat haar
een ongeluk overkomen is. Goede God, een ongeluk! In een gracht
gevallen! Onder een rijtuig geraakt! Maar dan zou men haar wel
bij haar ouders hebben thuis gebracht. Doch neen, vader Bruyn,
die vreeze beheerscht u niet krachtig. Wat gij thans voor mogelijk
wilt houden, dat is het niet wat u sinds Lizes boodschap in den
morgen heimelijk verontrustte; dat is het niet wat u na het nuttigen
van uw boterham, toen het donker was, ter deure heeft uitgedreven.
Op Lizes gelaat hebt ge bij het brengen van die boodschap iets
ontwaard... i e t s . . . wat ge daar nog nooit op gezien hadt. Haar
helder blauwe oogen hebben uw aanblik vermeden, en t h a n s . . . .
iets anders beangst u.
't Is wel vreemd dat de stille burgerman, op Zondagavond het
danshuis De R u s s i s c h e K e i z e r binnentreedt. Met de pet op
de oogen tuurt hij er in 't ronde, laat er het glas jenever onaan
geroerd, dat hij zich geven liet, en verlaat er al spoedig het huis
waar de lichtzinnigheid, zoo niet wat ergers, ten troon zit. Ook
D e G o u d e n V i n k en H e t P r i n s e n w a p e n treedt hij, altijd
schoorvoetende, voor eenige oogenblikken binnen, maar ook telkens
keert hij uit het helle licht rrfet zijn vreeze in de donkere straten terug.
Waar moet hij heen? Ginds wonen Hendriks ouders, maar die
menschen zijn erg dwars en vreemd sedert Lize hun jongen liet
loopen. 't Was toch te dwaas geweest! Een kind als Lize aan een
jongen te vertrouwen, die niets meer dan een driegulden in de week
verdiende, en daarbij in de heele buurt als liederlijk bekend stond.
Bruyn wil toch w e t e n . . . en, klopt op de deur. Een oogenblik
later wordt zij door eene vrouw geopend, die het lampje voor 't uit
waaien er achter houdt.
.Goeden avond vrouw Weller, is Hendrik ook thuis?"
Vrouw Weller sluit met hare hand het licht af, dat ze een weinig
naar voren bracht, en zegt:
„Ei zoo Bruyn. ben jij 't! Wel mensch wat overkomt je! Is je
mooie dochter soms ziek naar m'n jongen? Ei ei! Wat wou je van
Hendrik?"
Bruyn bijt zich op de lippen. Hij weet eigenlijk niet wat ie van
Hendrik wil.
„Ik vraag of ie thuis is vrouw Weller?" zegt hij langzaam: „Als
hij thuis is dan wou ik hem spreken."
De vrouw bedenkt zich een oogenblik. 't Was best mogelijk dat
die Bruyn er een van die stille poliesje is, en dat haar lummel weer
't een of ander heeft uitgericht:
„Dan spijt 't me wel dat je je schoenen voor niemendal hebt ge
sleten," grinnikt de moeder: „want m'n jongen is al wel sedert acht
dagen lang op 'en groot karrewei, twee uren buiten de stad, waar
ie zeven gulden in de week heit, hoorrie! Ik wensch je de vrede!"
En — de deur valt toe.

Bruyn, arme Bruyn! nu begrijpt hij er niets van. Waar, waar of
zijn kind, zijn lieveling toch wezen mag! Negen uur klinkt het van
den toren. Tegen den feller opgestoken wind in, die hem allengs
een sneeuwvlokkigen regen in het aangezicht jaagt, spoedt hij
zich alweder voort... de arme vader die zijn kind zoekt, die —bij
eiken voetstap een sterkere beklemdheid om 't harte gevoelt, die
zijn nood niet durft klagen dewijl hij zijn eigen kind niet in ver
denking kan brengen, en niet te huis durft komen omdat hij eerst
z e k e r h e i d hebben moet. — Arme vader! nog een gansch uur
moet de straat hem ten pijnbank zijn.
Reeds vijf malen is de timmerman de lange Breestraat ten einde
en weder teruggeloopen. Be kille sneeuwregen, die zijn kleeren heeft
doortrokken en de straat in een modderpoel herschept, jaagt hem
bij wijlen een huivering door de leden; een oogenblik houdt mj zich
op onder het portiek van een oud gebouw. In al de vrouwelijke voet
gangers, die hem dien avond ontmoetten, heeft hij zijn Lize willen
herkennen, en nu — nu hij daar staat nu gelooft h i j . . . j a . . . dat
zij die ginds zoo haastig aan den arm van een jongen den lantaarn
paal nadert, dat z i j . . . Maar — in stee van deze straat te volgen
slaat het paar de Minnesteeg in. — Bruyn moet weten wie het zijn.—
Zoo snel hij kan volgt hij het paar. Ze loopen geweldig hard. Aan't
einde der steeg heeft hij hen eerst achterhaald. Doch neen, 't was
vergeefsch, zijn Lize is het niet.
't Is reeds kwart na tien uren nu Bruyn voor de tweedemaal —
doch uiterst zachtjes — de huisschel bij den heer Tilmans doet
klinken, en, er is iets bevends in zijn stem wanneer hij een oogen
blik later, door de op een kier geopende deur, naar binnen spreekt:
„Ik kwam maar eens eventjes hooren of Lize goed is thuis ge
komen; we waren wat bang zie je, omdat het zoo glad is geworden ?"
Lijda meent bij zich zelve dat men haar dien gang naar de deur
wel had kunnen besparen, door zulks eerder te bedenken en Lize
thuis te brengen, vooral wanneer die Bruynsfamilie Zondags avonds
anijspartijtjes geeft waar Lize heel wonder van was; maar, ze zegt
slechts: „Ja bestig!*' en doet nu de deur toe.
„Goddank!" zucht de vader, en — al drukt nog een steen op
zijn borst, toch is het er ruimer geworden: nü is zijn kind toch in
veilige haven. — Heeft God haar voor 't ergste behoed
? De
vader zal waken voortaan.
En moeder Bruyn begrijpt wel dat de vader, om 't weer, zoolang
bij Lize is gebleven, en dat hij doornat op den terugtocht is ge
worden. En Bruyn spreekt weinig, en eet zijn boterhams, en mor
gen zal hij 't moeder wel zeggen. Waarom de vrouw vóór den nacht
ie bedroeven!
Toen de gure nacht was voorbijgegaan, en met het aanbreken
van den morgen een heldere Octoberzon, door het zoldervenster van
het huis op de Breestraat haar eerste stralen in het dienstboden-

kamertje wierp, toen streek zich Lize over het bonzende voorhoofd.
Uit angstige, zware droomen is zij ontwaakt, en zij begrijpt niet dat
zij moet opstaan ofschoon Lijda haar reeds voor de derde maal
heeft toegeroepen. De vriendelijke zon die haar tegenlacht, schijnt
te spotten met hare smart; en Lijda, haar goede kameraad, doet het
zelfde, want ze spreekt van „pijn in het haar," maar voegt er toch
ernstig bij dat ze veel beter zou doen om in 't vervolg te huis
geen anijsjes te drinken, en dat haar ouders verstandiger zouden
handelen ze niet te schenken, 't geen ook haar vader de
moeite zou hebben bespaard nog eens te komen hooren of ze be
hoorlijk was aangeland. Gisteravond heeft dit laatste op het be
nevelde kind slechts luttelen indruk gemaakt; nü echter —nübonst
haar het hoofd nog sterker bij het vernemen dier woorden, en als
zij het oog afwendt van den vroolijken lichtstraal, waarin zelfs de
duizenden blinkende stofjes zich al dansend verheugen, dan zucht
zn diep en pijnlijk, maar zegt toch, dat zij aanstonds zal opstaan,
ofschoon haar hoofd te bersten dreigt, en haar geheele lichaam brandt
alsof het in vlammen staat.
Maar Lize hoewel zij 't beproeft, ze moet weer naar bed toe; ze
heeft de koorts, 't Is geen wonder dat zij gisteravond een zware
kou heeft gevat. De warmte in dat vertrek is op 't laatst benau
wend geworden, en het gure weer waarin ze, ter opfrissching, zonder
zich behoorlijk te dekken, met Hendrik nog een paar straten heeft
omgeloopen, kan haar niet anders dan zeer nadeelig zijn geweest.
Lize, dat is een slecht begin; ziek te worden in de eerste weken
van uw dienstbaren staat, wanneer de dokter, zeer tot last voor
uw meesteres, ten sterkste moet ontraden om u naar uw ouders
woning over te brengen. Lize dat is een slecht begin, maar slechter
was h e t . . . .
Stil, stil dan, gij weet niet wat beelden en visioenen, in die don
kere dagen, haar het zieke brein verontrustten; gij weet niet wat
vreeselijken koortsnacht zij doorwaakte, nadat Lijda haar op zeke
ren avond, bij het toedienen van haar geneesmiddel, ganscn arge
loos en in de meening dat Lize veel beter was, het nieuwtje uit de
buurt heeft medegedeeld: dat die water- en vuurvrouw •— zij wist
immers wel, vrouw Bikkert. — als heelster van gestolen goed was
opgebracht, en sedert gisteren achter de grendels zat.
„O God! o God!" heeft het meisje al bevend geroepen; en, de
koorts heeft zich al sterker herhaald, en mevrouw heeft' Lijda's on
voorzichtigheid gelaakt om een ziek en zenuwachtig schepsel met
zulke nare vertelsels, vooral tegen den nacht, te verontrusten.
Stil dan, bestraf haar niet, want gij gevoelt maar ten deele wat
smart zij te verduren had, wanneer haar goede ouders voor eenige
oogenblikken bij haar toegelaten, haar zeiden dat zij hun oudste
lieve kind was. en vurig baden dat zij spoedig weer beter mocht
worden. Die goede ouders! En immers, zij vermoedden de oorzaak
toch wel.
Ach neen, bestraf haar niet meer, want, had zij den moed niet om

aan mensehen, ja zelfs niet aan haar ouders haar schuld te belijden
en haar voornemens te melden: Een, Een is er die haar hoort, tot
Hem heeft ze gezegd: , 0 lieve God, ik trad op den weg der zonde,
maar Gij hebt mij gered. Ik dank U o God! ik dank U, o lieve
b a r m h a r t i g e God."
Vader Bruyn viert den vierden December zijn geboortedag, 't Is
aardig dat het ditmaal juist op een Zondag treft, want de kinders,
die door de week naar school gaan, en nooit, of slechts om ziekten
daarvan thuis mogen blijven, ze hebben nu een vrijen dag, en kun
nen mee genieten van de pret zooveel ze maar willen.
En die pret bestaat voornamelijk in het aanschouwen der toebe
reidselen die moeder maakt, om haar echtvriend en kroost op een
flinken „jan in den zak" te onthalen; niet het minst in het genieten
van dien stevigen „jan" met de zoet-zoete stroop, en eindelijk in de
welgedaanheid die hen later vervult zoodat ze in den zonderlingen
toestand komen, van meer uit gewoonte dan wel u i t t r e k hun
avondboterham te nuttigen. Toch is er nóg iets wat hun op zoo'n
jaarfeest genoegen schenkt: 's Avonds geeft vader voor een stuiver
pepernoten, en dan spelen ze allemaal samen op 't ganzenbord, en
als vader of moeder wint dan verdeelen ze den pot onder de kin
ders, heel eerlijk onder allemaal.
Voor eenige minuten is vader Bruyn met een paar van de jon
gens uit de kerk thuis gekomen. Met kleine Jantje op den schoot,
zit hij nu bij de vuurplaat, en houdt er, omringd van de andere kin
ders — die moeder haast geen ruimte laten — de oogen heel strak
op het dansende deksel van den kokenden pot gevestigd, waaruit
het boveneinde van den zak steekt, waarin — volgens het oordeel
der kinderen — „de jan" nu zeker te spartelen ligt.
Vader Bruyn ziet strak, erg strak.
,'t Weer is helder genoeg!" zegt hij na een lange stilte.
„Wat blief je Bruyn?" vraagt de moeder, die al reeds het servet
over de tafel spreidt.
„Dat het anders mooi weer genoeg zou wezen," herneemt de jarige.
„Hoe meen je
waarom....?" vraagt de huisvrouw weder, die
eigenlijk bij haar „jan in den zak" is, en gedurig een blik naar het
klokje werpt, want — als de kleine wijzer op twaalf staat, dan moet
hij er uit.
„Och, ik meende
zie j e - . . . dat het zoo vreemd is," hakkelt
Bruyn, steeds met den starenden blik op den borrelenden pot: „Ik
meen dat ze
op m'n jaardag d'r altijd bij is geweest; je weet
wel moeder, 't was onze e e r s t e ! "
„Kom vader, wat niet kan dat kan niet," spreekt vrouw Bruyn,
die nu op de hoogte is gekomen: We moeten al dankbaar wezen
dat Lize weer zooveel beter is; kom, wees nu maar vroolijk: de
koek zal zoo lekker zijn, en na het eten zullen we immers eens
naar de Breestraat gaan."
„Mijn eersten verjaardag na ons trouwen," herneemt de vader
met iets beklemds in zijn stem: „toen was ze pas twee maanden oud,

en toen zat zij hier op deze zelfde knie — precies zooals Jantje
nu — met haar kleine oolijke oogjes rond te kijken; en zestien jaren
lang heeft ze vader den dag vervroolijkt e n . . . . " maar Bruyn zegt
niets meer; hij klemt de lippen vast op elkaar, en kijkt zoo somher
naar den kokenden pot, dat Kareltje aan vaders knie een angstig
gevoel krijgt, en erg veel lust om eens even te zien of „de jan" nog
wel in den zak is.
Doch — wat roert daar aan de d e u r . . . . ? Zie, de klink wordt
gelicht; de deur geopend, en
„Lize! Lize!" roept de vader, en
drukt zijn lieve, zijn oudste kind, met verrukking aan het hart.
En ternauwernood bekomen van de blijde ontsteltenis dier overgroote verrassing, kust de vader nog gedurig de bleeke wang van
het dierbare herstelde kind; en moeder vergeet den wijzer van 't
klokje, en al de kinders vergeten — ofschoon niet heel lang —
den zuchtenden vriend in den zak; en Lize, die duizenden woorden
op 't hart'had, zij kan niets zeggen dan: „Lieve vader," en „beste
moeder!" want tranen, dikke tranen verstikken hare stem, en:
„Vader vergeef mij, en moeder vergeef mij!" dat is alles wat ze nu
snikken kan.
En vraagt gij 't nog of vaders geboortedag een ware feestdag
werd? Een brief door het meisje in de laatste dagen — toen ze
haar bed mocht verlaten — geschreven, heeft haar ouders met alles,
en ook met haar heiligste voornemens bekend gemaakt. Ook aan
Lijda, die goedhartig den vreemden toestand, waarin Lize op dien
avond is thuis gekomen, voor haar meesteres verzweeg, heeft zij
dien brief getoond, dewijl zij vóór alles haar brave ouders van de
blaam moest zuiveren, die zij — in het logen-net verward — op
hen had geworpen.
Bruyn en zijne vrouw wisten dus alles, maar — zij wisten het
ook dat God hun kind had behouden, hun lieve, hun eerste, hun
oudste dochter; en bovendien — dat de beitel op den slijpsteen
gescherpt, tegen 't harde van het hout te beter bestand is.
En ja, vaders geboortedag zal een ware feestdag worden.
Zie maar, hoe ze daar aanzitten om den heerlijken disch; hoe er
niemand, niemand ontbreekt, dewijl ook de eerste, de oudste, eene
plaats tusschen vader en moeder bekwam. Hoe kleine Jantje lacht
op Ieses schoot; hoe hij daar kraait, en lieve Iese met een stukje
stroopkoek, dat ze ophappen moet, door het aangezicht smeert. Hoe
vader, die — wél zonderling — straks meende dat hij geen eetlust
zou hebben, nu met een verwonderlijken smaak, even als vrouw en
kinders, den overheerlijken schotelman de verschuldigde eer bewijst,
en Lize zelfs een stukje meeproeft, ofschoon zij nog noodig dieet
moet houden.
Ja, en na den maaltijd spelen ze 't ganzenbord, en de Dood en
de Put verstoren de vreugde niet, neen — maar als daar spoedig
de deur wordt geopend, en Lijda van de Breestraat uit naam van
mevrouw een heerlijken tulband op de tafel heeft gezet, dan, dan
barst het herstellende meisje in bittere tranen los, — o, menschen, die
haar in haar ziekte met geduld en met liefde omringden, zulke

z u l k e menschen heeft zij op het punt gestaan van laaghartig te
bestelen, te bestelen.' omdat men haar de tevredenheid met haar
stand had ontnomen, en gepaste zuinigheid als een zich ten h a r e n
k o s t e v e r r i j k e n had voorgesteld.
En een groot deel van het fijne gebak werd des avonds voor den
volgenden dag door moeder Bruyn in de broodkast geborgen,
want — ook vader had genoeg, volkomen genoeg.
Dankbaar, innig dankbaar legde hij zich dien avond ter ruste
neder; maar hij bad toch, hij bad om w a a k z a a m h e i d en hulpe
van God, want moeder wist het even als hij: Lize was hun oudste,
hun eerste
maar — ze hadden er nóg z e v e n .

WOUTER LINGE.

Wij zijn op reis, mijne lezers! Op reis in de dagelijksehe beteekenis van het woord.
Waarheen?
Ik aarzel inderdaad om u de plaats onzer bestemming te noemen.
Parijs is het niet. Brussel — Weenen — Londen
? Pardon, wij
reizen naar Prederiksoord.
'Wat blief!?
Om u te dienen, naar Prederiksoord.
Ei! doe mij 't genoegen om rustig te blijven. Gij zit daar kostelijk
op de achterste bank der lompe maar van binnen recht comfortable
diligence. De conducteur heeft reeds zijn „Wilhelmus" binnen de
muren der Overijselsche hoofdstad doen weergalmen en ten loon
voor zijn keurig obligaat eenige lonkjes van straatschrobbende of
fruitventende maagdekens opgevangen. De zwaar beladen wagen
vervult reeds met een dof gebrom de gewelven der oude poort,
robbelt over de houten brug en terwijl de voerman er met het
voorwerp klapt, dat vooral bij diligence-paarden zeer weinig in ach
ting staat, gaat het in stevigen draf over den flinken straatweg.
Nietwaar, die zachte beweging der veeren kussens is niet onaan
genaam. Ha! ik zie het, gij blijft rustig, maar — al wildet gij ook
terug, de portieren zijn goed gesloten: — langs de breede wielen
heen uit het hooge rijtuig op den beslijkten straatweg te springen,
dat zou wat erg roekeloos wezen. Maar immers, ik zie dat gij rus
tig, heel rustig blijft zitten.
„En mijnheer gaat naar Frederiksoord....?" vraagt een mager
heertje dat, tegenover mij gezeten, achteruitrijdt. „Dat is die straf
kolonie nietwaar? Ei, ei, gaat u daar naar toe
Och, mag ik uw
sigaar eens? — Ik meende dat geen fatsoenlijk mensch — pam! —
geen fatsoenlijk mensch die kanten uitging, — pam, pam! — land
met geen land er achter. — Dankje."
Het magere heertje had mijn v u u r zóó gemaltraiteerd, dat mij
bij het aanhalen van de sigaar een paar vonken op de hand vallen.
't Doet eventjes pjjn.
„Zeer fatsoenlijke lieden hebben mij verzekerd dat Frederiksoord
VIII.

1 9

in een lieve landstreek ligt. en 't land dat er achter is heet Fries
land, mijnheer."
Mijn geographische opmerking schijnt het heertje eenigszins uit
het veld te slaan, want hij prevelt iets van woordvitterij, en vraagt
wat later aan een hoogroode dame, die twee donkere wratjes op
het voorhoofd en pensé-lint op den hoed heeft: of haar het rooken
ook hindert, 't Is alsof de jongedame — d i e o o k a c h t e r u i t r i j d t —
het heertje met vier oogen beschouwt, en zegt: O neen! en dat ze
zeer veel van rook houdt, want, pa houdt er dol van.
Pa is een zwaarlijvig heer, die bij het instappen beweerd heeft,
dat achteruitrijden het best is, want dat je dan buiten „de scheut"
blijft. Een opmerking vol waarheid! Lies, zoo noemde hij de jonge
dame, heeft hij als een parel in 't goud, tusschen zich en het magere
heertje in, op N'. 12 doen plaats nemen: „Honneur aux dames!"
„Je praat van die kankermaatschappij, mijnheer!" roept hij meteen
kolossale basstem, terwijl hij zijn dochter in een dikke rookwolk
hult
dol prettig! en tevens de oogen sluit, zoodat ik niet weet
wie de aangesproken mijnheer is: „daar heb ik het mijne van, mijn
heer! Toen mijn vrouws vader stierf, toen bleek het dat de goede
man lid van de hemel weet hoeveel quasi philanthropische instel
lingen was geweest en bleek het ook uit zijn testament, dat zijn
kinderen die contributies zouden blijven voldoen. Onder dat mooie
deel van de erfportie kreeg ik alle jaar, weet je, een postje van
twee gulden zestig voor die zoogenaamde Maatschappij van Wel
dadigheid op mijn rekening. Wat weerlicht zei ik tegen m'n vrouw,
alle jaren een zeeuw om bet uitvaagsel van je natie vet te mesten,
daar geef ik de maan van. Als het gouvernement boeven en schor
remorrie in de doos wil stoppen, laat het die dan zelf onderhouden,
maar, om ons en 'en ander met zóó'n weldadigheidsnaampje de
centen uit den zak te kloppen, daar past Gijsbertus Hol voor."
,Met uw welnemen, de Maatschappij van Weldadigheid i s . . ."valt
een heer in, die, tegenover Gijsbertus en naast mij op de middelbank gezeten, vóóruitrijdt. Doch de basstem vergunt hem niet den
zin te volenden, want, met klem hei-neemt de dikke, terwijl hij al
weder als een kraaiende haan de oogen sluit: „Dat zal ik je bliks
katers kort komen te zeggen mijnheer: Een ouwe slof dat is ze; een
dol wijf dat bedelt langs "s heeren wegen, dat alles verteert en schuld
maakt, dat morgen zoo dood als een pier in de kist leit en met
ketelmuziek wordt begraven."
De juffrouw met, de wratjes zucht: „Ja, ja!"
De heer Gijsbertus neemt echter van dien zucht niet de minste
notitie, en evenmin het goedkeurend knikken van het heertje als het
smadelijk glimlachen van mijn nevenman bemerkende, vervolgt hij,
terwijl hij zijn dochter opnieuw door een rookwolk totaal eclipseert:
„Zie je, toen ze mij verleden jaar weer om die twee gulden zestig
aan boord kwamen toen heb ik eens royaal van me afgesproken
en getoond dat Gijsbertus Hol zich allemachtig lastig in de luren
Iaat leggen: Weet je, zei ik tot dien pedel, compliment aan je boe
ven-maatschappij, en dat ik geleerd heb met werken den kost tfr

verdienen; dat ik bedroefd weinig lust heb om ten pleziere van
's lands geldzak een troep fielten te onderhouden, of wel, er rente
niers van te maken en — dat ze voor mijn part je Ommerschans
en Frederiksoord, of hoe ze heeten, voor afbraak kunnen verkoopen.
Verwarde boel! Alle jaar zestig duizend gulden tekort! Compliment. —
Ha, wat die pedel 'en gezicht zette."
Juffrouw Lies met de wratjes zegt: O foei! en het magere heertje,
dat met een verheerlijkt gelaat de redeneering van den dikke heeft
aangehoord, herneemt, terwijl hij om niet in 't water te vallen aan
zijn stem de meest mogelijke kracht zoekt bij te zetten: „Ja, de op
richter van die Maatschappij moet een opgewonden snaak geweest
zijn; hij w a s . . . . "
Maar zie, de heer, die naast mij zit en reeds gedurig teekenen
van onrust heeft gegeven, vergunt het achteruitrijdend heertje niet
om verder te spreken: „Een genie! hij was een genie!" roept hij
met vuur: „de graaf Van den Bosch mijnheer, was een man van
wiens grootsche stichting in gansch Europa de weerga niet werd
gevonden. Engeland, Frankrijk en Duitschiand noemden zijn naam
met bewondering; zoo hij één fout had, het was deze, dat zijn liefde
vol hart t e v e e l wilde bevatten. In Nederland zou het pauperisme
den nekslag worden toegebracht. Ten zuiden van Drente en in 't
noorden dier provincie verrezen gestichten, waarin het schuim der
vrije natie zou opgevoed en zoo mogelijk in werkzame menschen
herschapen worden; zij verrezen, maar er verrezen ook v r i j e kolo
nies; kolonies waaraan de vorsten van Oranje hun namen leenden;
waarin valide armen en weezen door veld- en ten deele door fabriek arbeid het brood zouden verdienen. „Neen mijnheeren," vervolgt de
spreker met warmte, terwijl hij nu eens den blik op de gesloten
oogen van den dikke of op het dubbende hoofd van het magere
heertje vestigt: „neen, ik kan niet dulden dat een Maatschappij, die
met de edelste bedoelingen werd opgericht, waaraan — gedurende
reeds meer dan veertig jaren — hoogwaardige mannen belangloos
hunne krachten wijdden, en waarin duizenden ongelukkigen een
toevluchtsoord vonden, wordt gehoond en gelasterd. Ik weet wel,"
vervolgde hij haastig, als vreesde hij dat men hem in de rede zou
vallen: „Ik weet wel dat haar van den beginne af gebreken hebben
aangekleefd, die den lande schatten gelds en aan weldadige Nederlan
ders groote, zeer groote offers hebben gekost; maar ik weet even
zeer dat die gebreken als vanzelf uit het t e grootsche doel der
Maatschappij werden geboren. Bedelaarsgestichten behooren aan de
zorg eener regeering; zie, een Maatschappij van Weldadigheid moest
een zuiver philantropische zijn; dat was ze niet, maar — dat is zij
geworden."
De spreker houdt even op om te nauwkeuriger de uitwerking dier
laatste woorden op het gelaat zijner medereizigers te kunnen gade
slaan, of ook, om even tot verademing te komen, want het luide
spreken in een diligence, zelfs in eene van Van óend en Loos, is
tamelijk vermoeiend. Bekomt hij die verademing, voldoening zijner
woorden ondervindt hij alleen van mijne zijde. Nu hij ophoudt met

spreken opent Gijsbertus, die steeds de oogen gesloten hield, den
mond ten halve om te toonen dat hij geheel is ingeslapen; de roode
juffrouw ontwikkelt een waterbroodje aan een grauw stuk papier
én doet uiterst modest den eersten hap, terwijl het magere heerije
met het dubbende hoofd door het portierglas heen naar huiten ziet,
en slechts oogen heeft voor hetgeen wij v o o r b i j zijn.
„U reist naar Frederiksoord, mijnheer?" herneemt de laatste
spreker op zachteren toon, terwijl hij zich ter zijde wendt en mij
nauwkeurig beschouwt.
„Men heeft mij gezegd dat de Kolonie der bezichtiging overwaardig is," luidt mijn antwoord.
„En ik verzeker u datje voldaan zult wezen mijnheer!" herneemt
hij met klem. „De Maatschappij van Weldadigheid, onlangs van
hare onhoudbare bestanddeelen ontdaan, en door vroegere ervaring
geleerd, heelt met vernieuwden ijver hervormingen tot stand ge
bracht, zooals die alleen van jeugdige krachten kunnen geëischt
worden. Sedert 1859 werd zij als een nieuw monument op het voet
stuk van vroegere liefdadigheid en belangloozen ijver opgetrokken;
't is zoo jammer, mijnheer, dat men ondanks de daartoe aange
wende pogingen der nieuwe directie, nog zoo weinig hiermee be
kend is; nog altijd meent men ten onrechte, dat het gouvernement
zijn jaarlijksche subsidie aan de Maatschappij blijft schenken; dat
de strafkolonies Ommerschans en Veenhuizen haar nog toebehooren,
en weet men te weinig dat — voor een groot gedeelte althans —
het ongeluk der vrije kolonisten alleen van hun lust tot den arbeid
afhankelijk is."
Maar — de spreker werpt snel den blik naar buiten; de diligence
heeft voor het hek eener fraaie buitenplaats stilgehouden; de con
ducteur opent het portier. Met een haastig: Goede reis, heeren!
stapt mijn nevenman uit den wagen. De conducteur voelt iets in de
hand, werpt met een: Dank je dokter, het portier weer dicht. Hort!
en wij rollen weer voort.
Verschooning, mijne lezers, verschooning! ik ben wat erg vrij
postig geweest; ja waarlijk, het is wat vermetel om u maar zonder
verlor in een rookerige diligence te stoppen, en u te doen hooren
hetgeen u vermoedelijk reeds lang bekend is. Verschooning, ik was
zoo ingenomen met mijn tochtje; maar gij, — gij hebt recht iets
anders van mij te eischen. Een verhaal, nietwaar? Welnu ik heb
een verhaal, en dat verhaal heet W o u t e r L i n g e .

't Is een koude Decemberavond. De noordenwind loeit langs de
grachten van een onzer eerste steden; giert door de straten, fluit
door de stegen en jaagt het stof der breede pleinen in dichte wol
ken omhoog.
Zelfs in de voornaamste gedeelten der stad is de drukte niet zoo
groot als gewoonlijk, maar in de afgelegene buurt, die wij betreden

is het als uitgestorven. Geen wonder; bijna een half uur geleden
sloeg de klok van den grooten toren reeds elf en — de wind is
zoo koud! Maar toch, wanneer wij den blik in die nauwe steeg slaan
die slechts door een fladderende gasvlam wordt verlicht, dan zien
Wij een knaap van omstreeks twaalf jaren, met het hoofd schuins
tegen den wind in, er haastig zijn weg vervolgen.
t Is een arme jongen. Wat is hij schamel gekleed. Zie, nu beschijnt hem het licht der flikkerende gasvlam. Arm ventje, wat is
hij bleek, mager en bleek! Daar toeft hij; zijn blik moet iets ontwaard hebben, dat op de stoep eeser zeer armoedige woning werd
achtergelaten, 't Is een paar klompen. Zie, hjj tuurt rechts en links,
en — maar neen! weder gaat hij voort terwijl hij ten halve de oogen
sluit voor den snijdenden wind. Tien passen ver, daar houdt hij
nogmaals stand: hij keert terug, tot bij de woning waar die schoone
buit hem in de oogen blonk; nadert — nadert behoedzaam het
stoepje; strekt zijn hand uit
maar neen, ook nu deinst hij terug,
Arme, brave jongen! Tegen den snijdenden wind in, ijlt hij voort.
Aan het einde der steeg gekomen, snelt hij den hoek om en bereikt in weinige seconden de ouderlijke woning.
De ouderlijke woning! Vijf gemetselde trappen daalt gij af en een
kleine verflooze deur verleent u toegang tot een vochtig kelderverblijf. Het vlammetje van een keukenlamp verlicht maar ten deele
dat lage vertrek. Zie. het salpeter parelt er op de wanden. Orde en
netheid heerschen er wel, maar ook armoede, bittere armoede. —
De zwakke moeder, die al sedert verscheidene maanden het slachtoffer van een afmattende anderdaagsche koorts is geweest, zit nog
aan de kleine tafel, en haastig drijft zij de naald door het sleetsch
verstelwerk, want — heden is het haar vrije dag, en morgen zal de
koorts, in weerwil der kina-poeders van den bos-dokter, haar èn
lust èn kracht tot den arbeid ontnemen.
„Aafje, je moest naar bed gaan," zegt een man van omstreeks
zes en vijftig jaren, die, tegenover haar gezeten, zich met het liniëeren
van kantoorboeken heeft beziggehouden, maar in het laatste kwartier reeds dikwijls zijn arbeid heeft gestaakt o m . . . . te luisteren, en
dan naar de deur is gegaan, en naar buiten heeft gezien, terwijl er
onrust op zijn gelaat was te lezen: „Aafje, je moest nu naar bed
gaan."
„Roelof blijft zoolang uit en de wind is zoo koud," antwoordt de
vrouw ontwijkende: „Zijn handwerk bevalt mij niet Wouter."
„Roel doet wat hij kan," herneemt de vader, zichtbaar afgetrokken;
en weder gaat hij naar de deur, en herhaalt, terwijl hij er luistert:
„Aafje, ga dan toch naar bed toe."
Zie, daar wordt de deur geopend. Een blijde lach teekent zich
op het vermagerde gelaat der moeder nu zij haar jongen ziet binnenkomen. Ook de vader werpt hem een vriendelijken blik toe, en
zegt dat moeder al ongerust werd, maar vraagt ook terzelfder tijd
wat er gebeurde, want, Roelof hijgt naar den adem en ziet er uit
alsof hem iets bijzonders weervoer.
„Zeg Roeltje, wat overkwam je dan toch?" vraagt ook de moe-

der, terwijl zij op den jongen toegetreden, diens verkleumde handen
vat en hem met bezorgdheid blijft aanstaren.
„Niets, moeder, niets," zegt Roelof hijgende: „ik heb twee dub
beltjes met wegwijzen verdiend, en bij de komedie zestig endjes
sigaren geraapt; — mjjn ooren doen zeer, want 'tis erg koud moeder."
„Och! zoo koud!" zegt de vrouw en drukt haar gloeiende handen
tegen de schier bevrozen ooren van haar jongen: „Wouter, ik wil
hem 's avonds niet zoo laat op straat hebben," vervolgt zij tot den
man: „Roel is te jong en te zwak; zie hem eens beven."
„Ja ja, 't wordt te laat," stemt de vader toe, doch de toon, waarop
hij spreekt, geeft duidelijk te kennen, dat de afgetrokkenheid, die
hem voor de thuiskomst van Roelof beheerschte, nog niet geweken
is. „Met die kou, zie je," en hij staart naar den grond en legt de
vlakke hand op het voorhoofd.
„Ben je weer duizelig Wouter?" vraagt Aafje, terwijl zn niet
langer de ooren van haar jongen koestert, omdat het zoo zeer deed!!
„Neen, Aafje, Goddank neen," is het antwoord, en de man. als
uit een droom ontwakende, doet de hand van het voorhoofd weg,
neemt de twee dubbeltjes, die Roelof op de tafel heeft gelegd, en
werpt een blik in het zakje, waarin zich de bijeengeraapte sigaar
endjes bevinden.
„Daar zijn er maar veertig, vader," zegt de jongen, die nog ge
durig naar de pijnlijke ooren tast: „maar — ik neb er twintig aan
Wal Prim moeten geven, omdat ie me een kunstje zou leeren dat
net zoogoed als geld was, zei die."
„Hier Roeltje," spreekt de moeder, terwijl zij den knaap, die mid
delerwijl weer bij adem is gekomen, een snee roggebrood in de
handen stopt. En vragende: „Wat was h e t . . . . ? "
,'t Was een gauwigheid zei die," antwoordt de jongen: „en
Wal had er erg om gelachen; maar zie je, ik wou dat ik de twintig
endjes maar niet had gegeven; vier waren er bij die nog veel meer
dan half waren.
„Zoogoed als geld! En wat had ie
?" vorscht de vader, een
weinig opmerkzaam geworden.
„Als ik 's avonds een loonwachtje deed — zei Wal, dan moest
ik altijd een half centje en een brabander in den zak hebben," ant
woordde Roelof: „als de lui dan aan d'r huis waren gekomen en
een dubbeltje of soms een vijfje fooi gaven, dan moest ik ze eerst
half naar binnen laten gaan en — naar gelang van een dubbeltje
of vijfje het halve centje of den brabander laten zien, en zeggen
dat ze zich vergist hebben; dan brommen ze wel eerst, zei Wal,
maar zie je — dan kreeg je 't toch meestal nog eens."
„En zul je dat doen, Roeltje?" vraagt de moeder haastig, terwijl
zij haar kind veelbeteekenend in de oogen ziet.
Over het bleeke gelaat van den jongen verspreidt zich een zachte
blos: „Neen, moeder, neen!" zegt hij even haastig en zijn blauwe
oogen — heldere kijkers — glanzen haar tegen: „neen moeder, ik
zei tegen Wal dat het bedrog was, en dat u en vader mij altijd ge
leerd hebben dat ik niemand om een aalmoes mocht aanspreken;

maar niet waar moeder, dit kunstje zou nog erger zijn
En ik
zei ook dat hij de twintig endjes weerom moest geven, want dat ik
het kunstje niet hebben wilde, maar, toen lachte Wal en zei dat
ik een gek was."
Ik weet niet. waaraan de vader denkt nu hij zijn lieven Roelof
hoort spreken. Wouter is zoo vreemd van avond; dat heeft moeder
Aafje ook gevonden, doch nu — nu bemerkt zij niet eens dat Wouter geen teeken van vreugde geeft en schielijk heeft zij gesproken:
„En ik zeg dat je b r a a f dacht, mijn jongen, heel braaf, mijn Roelof! Wat met bedrog wordt verkregen is diefstal, en — die een
dief wordt
" Doch zie, hoe eensklaps een vuurrood het bleeke
gelaat van den knaap overdekt. Toen hij den drempel betrad toen
beefde hij nog, en nu, nu beeft hij weder, want dat laatste woord
doet een sombere snaar in zijn binnenste trillen: hij denkt aan het
oogenblik waarin wy hem in die nauwe steeg bij het schijnsel van
de gaslantaarn bespiedden, en — terwijl de tranen hem in de oogen
springen, drukt hij het hoofd tegen de moederborst, en schreiend
zegt hij: „Neen, moeder, neen! een dief ben ik niet; ik dacht toen
ik die klompen zag staan, hoe vaders voeten
zoo dikwijls koud
op den steenen vloer worden.... dat hij dan duizelig w o r d t . . .
m a a r . . . . ik heb ze laten staan, neen, weggenomen heb ik zeniet."
Een gloeiende kus op zijn voorhoofd is moeders eerste antwoord.
Schuldelooze eenvoud! Hij wist wel dat moeder hem ginder niet
zag, hij weet wel dat vaders oog hem daar niet bereikte, maar toch
het was hem alsof die beiden in zijn ziel hadden gelezen. Nu heeft
hij zijn hart ontlast, nu gevoelt hij zich vrij; nu ziet hij zijn moeder
aan alsof hij haar zegt: Moeder, lieve moeder, ik ben nog uw jongen!
En W o u t e r . . . . ? De vader staat daar alweer met de hand aan het
voorhoofd en hij ziet zoo vreemd in 't ronde dat vrouw Aafje, die
den blik op hem vestigt, hem haastig toeroept: „Wouter ga zitten;
je wordt zoo bleek Wouter."
Maar neen, Wouter gevoelt zich wèl, bijzonder wel; want zie,
als uit een droom ontwakende breidt hij de armen uit en drukt zijn
lieveling aan het hart: „Roel! mijn brave Roel!" roept hij in verrukking, en weder: „mijn beste jongen!"
't Is een half uur later. Ginds in het hokje dat met dit verblijf
de geheele kelderwoning uitmaakt, heeft moeder Aafje zich ter ruste
begeven. Roelof slaapt reeds. De bedstede daar in den hoek van het
grootste vertrek deelt hij met zijn twee jongere broertjes, en zie —
hij lacht in den slaap.
Wouter Linge heeft zich overtuigd dat de moeder zich te bed
begaf; de beide meisjes, Anna en kleine Santje, sliepen ginds reeds
lang naast moeders bedstee, en Anna, zijn oudste — dertien jaren
nu — het mooie kind met haar blauwe oogen en zwarte baren —
Wouter heeft haar in 't voorbijgaan de bleeke wang gestreeld en
een kus op de fijne lipjes gedrukt.
Nu staat de vader opnieuw in het woonvertrek.
,'t Moet nog afgemaakt wat ik te doen had!" heeft hij tot Aafje

gezegd, en — of de vrouw gemeend heeft dat zulks evengoed mor
gen kon geschieden, Wonter heeft gezegd: „Ik moet het afmaken;"
daarbij bleef het. Maar, Wouter zet zich niet tot den arbeid; met
de linkerhand op de tafel geleund, blijft hij er staan en tuurt in
het kleine lichtje, dat hij zoo aanstonds nog kleiner gaat maken,
't Is een donkere wolk die zijn gelaat heeft overtogen. Wat wil hij?
Waarover peinst h i j . . . . ?
Gij hebt het geraden. Ja! — al zaagt ge daar brood in die wo
ning; al hebben u geen klaagtonen het harte bedroefd; al noemden
die ouders het woord niet, dat hun als een akelig spooksel gedurig
voor den geest staat; gij hebt het geraden: Wouter Linge worstelt
met de zijnen tegen armoede en gebrek.
Eertijds, ja, toen was hij een flinke borst, en zijn ambacht ver
stond hij zoogoed als de beste. Hij was metselaarsknecht en altijd
ijverig en altijd trouw. Als vrijgezel had hij méér dan zijn brood
en, omstreeks veertig jaren oud, toen meende Wouter dat blonde
Aafje nog wel de zijne kon worden. — Ze waren gelukkig, o zöo
gelukkig in het kelderhuis, al was het er vochtig; ze hadden han
brood en — God schonk hun kinders. Lieve kinders! Maar aardsch
geluk is niet bestendig. Zie, acht kinders dat is veel; drie er van,
ofschoon zeer jong, te verliezen valt toch hard. Sinds haar laatste
moederwording is Aafje zwak en sukkelend gebleven. — Vijf kinders
in leven; zieke moeder en d e z e l f d e verdienste, niets m e e r . . . . ! ?
Maar erger! Sedert de laatste jaren heeft vader Linge vreemde
pijnen in 't hoofd gehad; 't kon hem soms zoo duizelig maken; 't
zou wel rheumatiek in 't hoofd wezen heeft men gezegd, maar wat
het ook zijn mocht, 't was lastig, heel lastig.
Reeds in den verloopen zomer heeft Wouter bij het beklimmen
van de steigerladder veelal de oogen gesloten en zich zooveel mogelijk
gewacht om van een hoogte naar benedeii te zien. 't Was somtijds
onvermijdelijk.
De eerste van October staat met een zwarte kool in zijn levens
boek geteekend. 't Was een stormachtige dag; somwijlen brak even
de zon door, doch telkens ook dook zij achter zwarte wolken terug.
Op het hooge staketsel heeft Wouter Linge met vaste hand de voe?
gen gesneden. Nu en dan heeft hij even de hand, die den voegspijker
bestuurde, aan het voorhoofd gebracht; 't was hem dan als liepen al
die voegen dooreen, alsof ze nu eens
slangetjes en dan weder...
duizelig! Daar slaat het schoftuur.
cirkeltjes maakten; duizelig!
Hij móet naar beneden, 't Is een verbazende hoogte. Op den steiger
treedt hij voort, maar grijpt zich gedurig aan een der palen vast.
De zon heeft zich achter een donkere wolk verscholen. De hand
terdege aan de ladder geslagen, daalt Wouter behoedzaam de
bovenste sporten af. — Daar breekt de zon weder door; nu blinkt
hem iets vreemds in de oogen
hij wankelt.... „O God!" —
Zie, nog wil hij zich grijpen, maar neen, hij zakt, en stort naar
beneden.
Dat was verschrikkelijk! Doch de God, dien hij had aangeroepen,
heeft hem wonderbaarlijk gered. Wouter is op een grooten hoop

kalkzand terechtgekomen. In den beginne bewusteloos, heeft men
hem aanstonds naar zijn woning gebracht. Spoedig bijgekomen is het
gebleken dat bij geen ander letsel bekwam dan een lichte kneuzing
aan den arm. — Wonderbaarlijk gered! Nochtans: het is hem ernstig
geraden, zijn — voor hem — gevaarlijk ambacht te laten varen.
Maar wat dan te doen? zijn ambacht verstaat hij uitmuntend, doch
tot iets anders is hij niet bekwaam. Reeds vroeger was het vaak
armoe, maar n u . . . . ? Voor zijn gezondheid wandelen, wandelen
in de vrije l u c h t . . - ! ? Ja! dat heet den draak steken met de be
hoeften van zulk een gezin; dat is om te lachen, neen om te
schreien. — Kom, den steiger weer op!
Terug, Wouter, zoek eerst te herstellen van uw kwaal, of gij
maakt uw vrouw tot een weeuw en uw kinders tot weezen.
En nu, twee maanden reeds heeft hij met de armoede gekampt.
Neen, onderstand vragen, dat wil en dat kan hij niet. Met boeken
liniëeren is zoo weinig te verdienen. De lieve Anna heeft het hare
gedaan. Van de stadsschool teruggebleven, heeft zij ginds bij dien
voornamen schilder tot model gediend, en ze heeft twee gulden
thuis gebracht; maar ook men heeft haar de kin gestreeld en gezegd
dat zij een beeldig gezichtje had en daarmee wel door de wereld
zou komen; doch tevens medelijdende: dat ze te mooi was om slecht
te worden en maar goed en maar braaf moest blijven. — Met
zoo'n beeldig gezichtje wel door de wereld komen! Ze hebben ge
beefd die ouders. Anna is weer naar de school gezonden. Liever
gebrek!
En Roelof, kleine Roelof... ? Ja, ook hij doet het zijne. Het zijne!
Maar dezen avond! — Verleiding! — Een dief. . . ?
Wouter Linge tuurt nog in het lichtje. Eensklaps schrikt hij op.
Hij luistert.... Neen, hij heeft zich met bedrogen; het is de ratel
van den nachtwacht, dien hij nogmaals uit de verte verneemt. —
't Moet omstreeks een half uur na middernacht wezen. — De voet
stap van den nachtwacht wordt hoorbaar; hij nadert; hol klinkt
zijn tred door het nauwe straatje; — nu gaat hij de kelderwoning
voorbij; weder die rauwe ratelklank; — een schorre doch luide stem
die het nachtelijk uur verkondigt; — 't geluid sterft weg; met dat
geluid de voetstap des wakers, 't Wordt alles weer stil daar b u i t e n . . . .
alleen de wind fluit nog. En terwijl Wouter heeft geluisterd, klopte
het hart hem voelbaar in de borst en stond hij roerloos als een
marmerbeeld.
Nu is het voorbij. Zijn voornemen moet en zal hij volvoeren. De
pet wordt opgezet en diep op de oogen gedrukt; een wollen boeffante dubbel om den hals geslagen. Alles slaapt
Roelof, zijn
jongen! — Het olievlammetje wordt uitgedoofd; zachtkens treedt
Wouter op de deur toe; behoedzaam, uiterst behoedzaam wordt zij
geopend. Even blaast de wind in het kleine vertrek; nu niet meer;
de deur is weer dicht en Wouter op straat.
Waarom zoo schichtig, Wouter? Gaat ge iets kwaads verrichten ? —
Arme, zie toe. Als ge nü valt, dan, dan zal God u niet redden;
neen Wouter, dan stort gij te pletter.

Daar gaat hij; de steeg uit; nü rechts een hoek om; dan links
een smalle kade op, en — weder links, een nauwe, een zeer nauwe
gang in.
Ten deele in een donkeren hoek verborgen, met den rug tegen een
hoogen muur geleund en een kleine ladder stijf tegen een eenigs
zins vooruitspringenden wand gedrukt, staat een persoon, die er reeds
een groot kwartior den snijdenden wind heeft getart. De tijd valt
hem lang, erg lang, en de mogelijkheid bestaat, dat „die kleingees
tige Wouter — nu het op handelen aankomt, hem in den steek zal
laten."
Wat vreemd g e l u i d . . . . ha! 't is ellendig kattengemauw, dat een
mensch waarachtig aan 't schrikken zou maken. Maar nu — zou het
wel Wouter zijn die daar nadert . . . ? Ja, hij is het.
„Vervoerd laten wachten!" bromt de eerste, maar terwijl hij dit
zegt, vat de nieuw aangekomene hem haastig bij den arm.
Hoe! verraad! Is het Wouter dan niet, heeft hij zich in het duister
bedrogen? „Kerel wie ben j e . . . . ? " Doch ja, het is de verwachte wel.
„Stil Jakob, men mocht ons hooren," fluistert Linge, en zachter
fluistert hij meer, wij hooren niet wat; alleen nog dit laatste: „Ik
moest je dat zeggen en daarom bleef ik niet achter: liever armoe
dan aalmoes, maar beter nog aalmoes dan zonde!"
„Wat weerga, wat kwezel je n o u . . . . ? " bromt Jakob haastig: „da's
diakengezanik, zie je: wou je me nou in den steek laten, zeg?"
Wanneer een arme in den kamp met. de deugd de zege heeft be
haald, wanneer hij het lokaas der zonde: brood, voeding voor de
zijnen heeft verworpen om rein te blijven voor God en de wereld,
wanneer het boos ontwerp — hem als onschuldig voorgespiegeld —
verbannen is uit zijn ziel, en hij juicht dat zijn voet dat pad — dat
akelige pad ter misdaad niet zal betreden, wanneer de nacht som
ber en koud is maar die arme de kans toch trotseert om verdacht
en bespied te worden, en henensnelt om den ongelukkige, die hem
in verzoeking bracht, te smeeken, te bidden, dat ook hij terug zal
keeren op zijn weg, dat ook hij de armoe zal verkiezen boven de
zonde, — o dan klinkt er de stormwind die loeit als een vreugde
lied der hemelen.
Een dof geuite, doch ruwe vloek klinkt ten antwoord op Wouters
herhaalde wekstem ten goede. Mij dunkt, die schorre stem beeft
van teleurstelling nu hij Wouter schamper afvraagt: Of hij — vrome
Jozef — ook soms de politie op wacht heeft gezet, maar tevens er
bijvoegt: „En i k zal mijn gang gaan: loop naar den duivel!"
Of Jakob zijn gang ging? I k geloof het niet, want den volgenden
morgen was er in de groote stad geen sprake van inbraak of diefstal.
En Wouter — niet met den booze maar met den hemel in het
hart, spoedt hij zich huiswaarts; daar gekomen ontsteekt hij weder
zijn lampje. iie, nu treedt hij haastig op de bedstede toe waarin
zijn Roelof slaapt; de gordijnen een weinig ter zijde geschoven, be
schijnt het roode lichtje den bleeken jongen; nu drukt de vader

op Roeltjes heldere voorhoofd een kus vol innige liefde; zie, met
diep gevoel slaat hij den blik naar boven en zachtjes zegt hij: „O
Vader, ik dank U, ik dank U, voor dit dierbare kind; hij bracht
mij weder tot U. Uw almacht kan helpen! Ik dankU Vader. Amen!"

Ruim tien jaren zijn er voorbijgegaan. Wij bevinden ons verre
van de groote koopstad. Den zuiderpias staken wij over en zijn op
het land — in het lieflijke Drente.
't Is een schoone Septembermorgen. Ze kunnen zoo schoon zijn
die najaarsdagen op het land. Een koesterende zonne; breede scha
duwen langs bosschen en velden, zachte, blauwe tonen in 't ver
schiet. Ja — daar lacht wel het beeld van den herfst des levens in.
't Is een schoone Septembermorgen. Aan het einde van dezen
eenigszins glooienden zandweg, door fraaie beuken overschaduwd,
wacht u een treffend gezicht, 't Is een zijweg waarop gij u thans
bevindt; een opgeworpen hoogte ter rechterzijde biedt u een droog
en gemakkelijk plekje tot rusten aan.
Wat aardige huisjes treffen uw blik. Ter rechter- en ter linker
zijde ziet gij de rieten daken boven het akkermaalshout te voor
schijn komen, of wel — zooals ginds — daar valt die kleine boe
renwoning u geheel in het oog, proper en net, de heldere voorgevel
ten halve achter zwierige wijngaardranken verscholen; groen en
rood op de luiken. En zie, het roode schijnsel achter die ruitjes
doet u wel raden, dat de vrouwe daarbinnen den middagpot reeds
te vuur heeft en dat 't groentenmoes er reeds aan 't broetsen en
proetsen is. Maar verder, wat bekoorlijk landschap! Ginder langs
dat sparrenbosch heen daar ziet gij de rosse bussels boekweit nog
op den akker en — juist daarneven, daar is de aardappelen-oogst
in vollen gang. Mij dunkt: vier, vijf personen zijn er bijeen; onder
kennen kunt gij ze niet, maar zie, ze delven en rooien en rapen,
en, van ter zij, komt de lage kar met den rooden os bespannen,
langzaam den akker opgereden, om straks weer even statig, de
zakken met eters en poters en kriel naar de huizing te voeren.
Lieflijk landschap! en de zonne beschijnt het zoo vroolijk, gij
kunt er lang zitten turen eer het u zal vervelen. Neen, het ver
veelt u niet, maar toch, die ruste bevredigt u weinig bij het zien van
gindsche werkzaamheid.
En nu — opgestaan en nabjj de wieke of vaart gekomen, die het
veld van den zandweg scheidt, nu bespeurt gij over die wieke een
kleine ophaalbrug. De roode sterke os trekt er zijn vracht overheen
en stapt u — altijd statig — naast zijn geleider voorbij.
Die geleider is een grijsaard. Zijn wezen en eenigszins gebogen
houding doen u vermoeden dat hij den leeftijd van zeventig jaren
reeds te boven is, ofschoon hij inderdaad eerst zijn zes en zestig
sten zomer beleefde. Al zijn die haren ook grijs en de groeven op
zijn gelaat ook dieper geworden, ongetwijfeld, gij hebt dien oude

wel aanstonds herkend, 't Is Wouter Linge. Neen — niet tevergeefs
heeft Wouter in den nacht toen hij de schoonste overwinning be
haalde, de Almacht om hulpe gesmeekt; al weet hij dat God niet
ieder gebed kan verhoeren, het zijne, ja het zijne is toen verhoord
geworden. Liefdevolle armen hebben zich uitgestrekt en het be
hoeftig gezin uit den vochtigen kelder naar het lieflijke Drente ver
plaatst. Een kleine maar vriendelijke woning is er hun aangewezen.
Uit de groote maatschappij, waarin zij zoo behoeftig waren maar
geen armen wilden zijn, werden zij in een kleinere overgebracht, in
een maatschappij, waaraan het echt Nederlandsch woord w e l d a d i g 
h e i d is verbonden.
Ze zijn er gekomen op het land, in de vrije natuur, en — brach
ten er twee van de kinders, met de lijkkleur op de kaken, de kie
men van een vroegen dood met zich mede — toch hebben die
jongskens, alvorens te scheiden, er nog met bloemen gespeeld en
het lachen gezien eener heerlijke lente. Santje, de jongste van het
meegebrachte vijftal, mochten zij ja behouden, maar, zij is tenger
en zwak van gestel, zeer zwak; arme Santje!
Dat heengaan der knaapjes heeft wel tranen gekost aan denman,
die daar voortgaat naast den statigen trek-os/maar toch, hij zal u
dankbaar zeggen dat bet dien kleinen aan niets heeft ontbroken toen
ze langzaam de uren te gemoet gingen waarin ze naar een der vele
woningen des Eeuwigen werden overgebracht.
En vraagt gij hem verder, hij zal u nog meer verhalen; met een
lach op het trouwhartig gelaat zal hij u zeggen, hoe Aafje, zijn
lieve vrouw, al spoedig in deze dreven, ofschoon ze wel zwak bleef,
van hare koortsen werd verlost; hoe Roelof, zijn brave jongen, er
tot een krachtigen knaap is opgewassen; hoe Anna, zijn oudste,
zijn lieve dochter, er is ontwikkeld tot een bekoorlijke maagd en
ja hoe hij zelf, ofschoon wat heel vroeg oud en minder krachtig,
in den akkerbouw een onbegrensd genot gevonden en met het frissche
buitenleven zijn gezondheid herkregeD heeft. O! God schonk hem
dien zegen en God moet hij danken.
Ziet gij dat mandje aan dien staak? Wanneer het naar beneden
wordt gelaten dan heeft voor dien arbeider dezer kleine maatschappij
het schoftuur geslagen, 't Mandje zakt naar beneden.
En zie nu, zoo hier als elders spoedt zich de kolonist naar zijn
woning. Ginds trekt een troepje mannen en vrouwen, waarvan som
migen spaden en anderen manden of zakken met zich dragen, luid
koutende daarheen. In de verte ziet gij een hoogbeladen kar met
boekweit in een zijlaan verdwijnen. En h i e r . . . . maar luister,achter
het elzenhout klonken stemmen. Men toeft er. Ei zie, dat is een
lief tafreel:
Vriendelijker oogen zaagt gij maar zelden dan die van de schoone
Anna Linge. In de stad heeft men het reeds gezegd dat zij een
beeldig gezichtje had; maar thans — ik zou u haar schilderen
willen zooals zij daar staat, met den ronden schouder tegen de borst
van een kloeken knaap geleund, die hare hand in de zijnen gedrukt
houdt. Prachtig boerinnetje met uw blauwe, heldere oogen en uw

zwarte golvende haren, die zieh echter voor het grootste deel in het
hagelwitte mutsje verschuilen; aanvallige maagd met uw paars katoe
nen jakje om de welgevormde leden en — maar genoeg; er zijn
wel knapen, die stokstijf beweren dat Anna hooghartig en trotsch op
baar schoon is; doch Willem, de flinke jongen weet het beter:
Anna heeft geen liefde kunnen schenken aleer die zuivere gloed in
haar boezem ontvonkt was. Willem weet het dat zij kan minnen,
minnen met vuur, doch rein en geduldig. Rein en geduldig even
als hij, want — de toestand in deze maatschappij opent den minnenden knaap, die nog broeders en zusters en ook een oude moeder
heeft, geen lachend verschiet. Wanneer — w a n n e e r zal de ure
slaan dat hij zijn dierbare Anna in een der nederige hoeven als de
zijne kan binnenvoeren
? Helaas! daar zijn bezwaren, droevige
bezwaren; hun beider toekomst is nog door een wolke verduisterd.
Maar — geen wolkje zweeft er op dit oogenblik langs beider
voorhoofd. Neen, zij staan er nog een wijle met de handen inéén;
dan buigt Willem zijn hoofd wat ter zij en drukt de lieve een zoen
op haar blozende wang. En dan, als hij haar loslaat, dan zegt hij
zoo heel eenvoudig: „Dag Anna!" 't Meisje ziet hem recht liefdevol
aan en zegt met lieflijk geluid: „Dag Willem!"
En hij weer met sprekende blikken: „Dag l i e v e Anna!" En zij:
„Dag b e s t e Willem!"
Er volgt weer een zoen. Nu zal de jongen zich verwijderen, want
straks wordt het mandje weer opgeheschen; maar — nogmaals blijft
hij staan; geniet met zijn blik die schoone gestalte in haar geheel,
en dan — nóg een zoen, en weder, alsof het wat nieuws is: „Dag
b e s t e Anna!" Nu spoedt hij zich voort, want Anna is aan de
andere zijde den wiekheuvel langs de elzestruiken afgesneld en git
er met lichten tred naar het ouderlijke erf.
Aan de achterzijde der kleine woning, die ons straks meer bij
zonder in 't oog viel, heeft middelerwijl een ander tooneel plaats
gegrepen.
Drie personen zijn er nóg bijeen. Gij ziet er den grijzen Wouter
Linge, die met behulp van zijn Roelof den rooden os aan het uit
spannen is, terwijl een aardig meisje aan gene zijde van het krach
tige dier u over zijn breeden rug schijnt toe te lachen. Ja ze lacht,
en — als zij dat doet dan groeven zich in haar mollige wangen
twee donzen kuiltjes, die Roelof zoo snoeperig vindt.
„Roelof, jongen!" hooren wij den oude spreken, terwijl er iets
trillerigs in zijn stem is, en hij zijn oogen strak op den krommen
dissel van den wagen houdt gevestigd, waaraan hij zooeven het tuig
van den roode heeft opgehangen: „Jongen, gij hebt gelijk; moeder
is nooit sterk geweest, en i k — ofschoon Gode zij dank! nog ge
zond, ik heb de krachten van vroeger niet meer. 't Is waar, sedert
het vorige jaar hebben de zaken in de kolonie een anderen keer
genomen: daar moet meer gewerkt en meer opgebracht worden, maar
ook, die werken wil en kan, zal beter vooruitkomen
Ja, Roel,
ik weet wel, je hebt ons al zoolang gediend
en moeder en ik,
we zouden wel willen dat de hoeve op jou naam wierd overge-
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schreven — zie, als de heeren bestuurders er maar niet tegen zijn."
De kuiltjes in Lena's wangen groeven zich dieper, en Roelof —
voor een oogenblik verlaat hij den os, wiens hoofdstel hij juist wilde
losgespen, en zegt, terwijl hij de ruwe hand van zijn vader grijpt:
„Vader! daar zal God je voor zegenen; ja, moeder en u! Zie, Lena
en ik we zullen voor je zijn wat we kunnen — niet waar L e n a . . . . ?"
De kuiltjes lachen: ia, en twee traantjes blinken dat mede. „Je
weet het vader," vervolgt de jongen: „we hebben nu zes jaren lang
verkeering gehad en — — er nooit van gesproken
is 't wel
vader....?"
„Neen, neen, jongen," zegt de oude.
„Maar zie je, vader," herneemt de knaap: „gij zelf hadt gezegd dat
de zorg je wat zwaar viel, en zie je, als de hoeve on mijn naam was
overgeschreven en Lena mün vrouwtje was" — hij werpt op het
meisje dat nu aan zijn zijde staat een verrukten blik — „zie je, dan
zouden we samen nog ééns zoo hard werken en gij lieden, bij ons
besteed, ie zoudt ook nog helpen wat je kondt; je hadt minder
zorg op den ouden dag, en wij, zoo gelukkig — niet waar Lena? —
we hadden dan dubbelen lust en dubbelen ijver."
O, zie nu die kuiltjes!
Het moet wel eenigen strijd aan die ouders kosten om de hoeve,
die zij zoovele jaren als de hunne beschouwden, ter bestiering af
te staan aan hun kind; aan den knaap die toch hun k i n d is. Het
moet die moeder wel strijd kosten, om weldra door een vreemde
haai- huisvrouwelijke rechten te zien ingenomen, al is die vreemde
dan ook de liefste van den geliefden zoon; om e r . . . . — Maar ge
noeg, in die maatschappij wordt de zelfverloochening gepredikt op
dat zij b e o e f e n d zou worden; en — Wouter Linge heeft alreeds
sedert lang tot zijn Aafje gezegd: „Moeder, dat moesten wij zoo
maar schikken met Roelof en Lena — zie, als de heeren bestuur
ders het willen."
Dat heeft Wouter gezegd, en nu — nu hebben ook de jongelieden
dat blijde nieuws vernomen: de ouden zullen zich gaan verheugen
in het geluk hunner kinders, en Roelof zal, evenals Lena, arbeiden
met dubbele vlijt.
„Vader, beste vader, dank," roept Roelof met vuur nadat de oude
het koene besluit nog eens herhaald heeft: „vader, je waart altijd
zoo goed voor je kinders. Lena zal je liefhebben zooals ik
Is't
niet Lena?"
„Ja!" lacht ze schreiend.
„En moeder zal ze niet minder in eere houden, en altijd toegeven
precies zooals ik — niet waar Lena
?"
Ze kan immers niet anders dan schreiende j a lachen. En straks
— straks zullen vader en hij naar den directeur gaan, en vragen
of alles zoo geschikt kan worden, en — heel in verrukking:
„Hier vader, h i e r zijn we allebei, en we danken u, en moeder
gaan we nok danken; kom Lena, kom!"
Maar wacht, de roode trek-os heeft wel een oogenblik geduldig
staan kijken, doch nu — nu is hij zoo vrij om even den breeden

kop op den loggen hals te draaien, en Roelof, den jongen baas. met
den krommen hoorn zachtkens tegen de mouw te schuren: affaires
gaan voor. „Da's waar!" zegt Roelof, en als hii den roode bezorgd
heeft d a n — dan volgt hem zijn liefste naar moeder.

Wanneer gij aan den avond van dien zelfden dag het ruime, hel
dere keukenvertrek der kleine hoeve van Wouter Linge betreedt,
dan treft er u de vreugde niet, die u in 't middaguur zou verblijd
hebben.
Ach, Wouter en Roelof, zij ontvingen van de bestuurders dier
schoone kolonies een gansch ander antwoord dan ze gehoopt, of
zelfs verwacht hebben; zij moesten daar woorden vernemen die —
hoe welwillend gesproken — hen bitter geschokt en hun de blijde
verwachting voor de toekomst, het heil der liefde, of de ruste des
ouderdoms, als met een tooverslag hebben ontroofd.
Maar — zie en luister:
De ondergaande zon werpt ter rechterzijde een rooden gloed op
den wit gepleisterden wand van Linges woonvertrek, en spiegelt er
zich in de glasruiten waarachter de portretten van eenige beminde
vorsten uit het Huis van Oranje zijn tentoongesteld: die gloed, hij
kleurt er de vaasjes en kommetjes, die op het open hoekkastje wer
den uitgestald, en verhoogt er de kleurenpracht der beide schuins
opstaande pauweveeren.
De avondgloed aan deze zijde van het vertrek doet de andere
zijde als in een donkergrauwen toon wegzinken. In dien schaduw
kant ziet gij de zwakke moeder van 't gezin aan de witgeschuurde
tafel zitten; naast haar — nog eenigszins in 't roode licht — het
ziekelijke nu veertienjarige kind, het bleeke Santje. De laatste zit
haar goede moeder meelijdend aan te staren, want vrouw Aafje moet
straks geschreid hebben, en nu nog brengt zij gedurig den boeze
laar aan de oogen en klinkt er somtijds een zachte snik.
„Ziezoo, nu ben je verstandig, Aafje," spreekt Wouter, die aan
hare zijde staat, en de hand op haar schouders legt: „De goede
God, die ons zoo dikwijls uit den nood redde, zal ons ook nü niet
verlaten. Schrei niet langer, mijn oudje, dat is kinderachtig
Och! alles zal wélgaan," en hij drukt haar de hand.
„Ja moeder, ik zal wel vragen of je hier moogt blijven," spreekt
het ziekelijke kind op zachten toon; „die heeren waren immers niet
boos, al zeiden zij dat u en vader zoo weinig kunt verdienen. Ik
kan niets verdienen, dat weet ik wel, maar i k zal wel gauw dood
zijn en dan .. "
De moeder begint weer eensklaps te schreien, en Wouter zegt
haastig: „Stil Santje, stil! zoo moet je niet spreken, dat bedroeft
moeder nog meer; twee jaar geleden was je veel slapper;" — tot
Aafje! „Niet opnieuw met die tranen, moeder; de droevige voor
stelling van hetgeen ons k a n gebeuren is nog geen zekerheid ge
worden."

„Neen, Goddank!" herneemt de vrouw: „maar de kans dat wij van
hier moeten, schijnt zoo groot; wij beiden zijn immers met Santje
ongeschikt voor ons brood genoemd, en zeker, zéker is het dan toch
dat er voor dien armen Roel en nog minder voor de goede Anna
aan trouwen te denken v a l t . . . . "
Door de lage deur is er eene naar binnen gekomen.
„Maar moeder, dat is zoo erg niet!" roept de schoone Anna,
terwijl zij haar best doet om luchthartig te schijnen: „als wij maar
hier mogen blijven, dan zal dat andere wel volgen; Willem is jong
en ik niet te oud, wij kunnen wel vrijende wachten, en R o e l o f . . . . ?
ja — Roelof heeft immers zelf aan de heeren gezegd: „Laat alles
maar bij het oude; wij hebben geduld!"
En de oude Wouter heeft een kus vol liefde aan zijn goede dochter
gegeven; iets later fluistert hij zacht tot zijn Aafje: „Zulkekinders!
Vrouw, God is toch g o e d . . . . "
Met die woorden op de lippen en in het hart treedt de grijze
naar buiten, 't Was hem toch wat eng binnen zijn woning. Ha!
hoe verkwikkend is dat zachte koeltje; hoe schoon dat landschap;
hoe prachtig die hemel! Mij dunkt er blinkt een traan in zijn oog,
nu hij zich aan de voorzijde der woning, onder den wingerd —
waaraan hij reeds een paar trossen ziet rijpen — op een klein
houten bankje nederzet. Dat is een geliefkoosd plekje. Zoo dik
wijls zat hij na de volbrachte dagtaak reeds daar neder, — na
den arbeid, die den voormaligen metselaarsknecht wel eens zwaar
gevallen, doch nooit te veel is geweest. Een luttel bloemhofje, waarin
nog stokrozen en laterussen en gouds- en zonnebloemen prijken,
strekt zich — slechts weinige voeten breed — tot aan de greppel
uit, die het tuintje van den zandweg scheidt. Ter rechterzijde rust
het oog op het donkere loof der breede lariksen, die de schoone
kweekerij der kolonie Frederiksoord omringen; daarnevens in de
laagte ligt het kleine kerkhof; het kerkhof met den lagen steenen
muur er omheen: de akker, waar slechts het smalle voetpad de asch
der kinderen van éénen Vader scheidt; der kinderen, die bij hun
leven onder verschillende vormen dien Vader wilden dienen, en wel
eens twistten over de vormen, maar nu niet meer twisten, zoomin
als ze twisten op gindschen akker. — En waant gij misschien dat
daar slechts de armen der aarde ten groeve daalden, o neen, daar
werden ook rijken begraven, rijken, die reeds bij hun leven verston
den, dat er geen afstand meer zijn kan wanneer voor de reinenvan
geest de ure des doods heeft geslagen.
Maar w i e er in de groeve zonken, ook zij werden er aan de
aarde weder gegeven, die Wouter Linge nog zijn lieve kinderen
noemt. Huibert en Frits zij rusten er mede; en wanneer zijn oog
des avonds op dat plekje gestaard heeft, dan wordt het al verder,,
zooals nu, naar ginder getrokken, naar het schoone verschiet. Recht
voor hem uit, over rosse velden en langs groene bosschages, tuurt
hij dan naar den pittoresken kerktoren van het nabijgelegen dorpje
Vledder; hij tuurt er naar den eigenaardig plat-vierkanten en slan
ken toren, die er uitziet als behoorde hij tot een oud kasteel; en

dan, in 't einde, dan blijft zijn oog niet zelden aan den hemel geboeid, 't zij dat er wolken drijven, 't zij zooals nu, dat de zonne
vol gloed aan dit halfrond schijnt te ontzinken.
En nu, bij de droefheid zijner ziel, treft hem dat vreedzame
landschap en de gloed van den hemel te dieper; een gure najaarsavond zou hem het hart niet zoo week gemaakt — misschien wèl
ernstig gestemd hebben.
„En dat staat ons wel mogelijk te wachten!" zucht hij bij zich
zeiven: „Terugkeeren in de groote maatschappij, waar zelfs geen
vriend ons welkom zal heeten; waar de oude Wouter geen brood
kan verdienen voor zijn vrouw en zijn ongelukkig kind. Daar terujikeeren en Roelof zal elders den kost moeten winnen. In dien grooten
steenklomp kan hij niet met ons wezen. Op den akker ligt zijn bestaan. Ver van ons, en ver van zijn Lena; arme jongen! En Anna —
nu lacht ze nog blij, maar daar — daar zal ze treuren misschien
om haar braven Willem. Wat zal haar lot zijn? Anna, zoo schoon,
nu kind van het land, in die stad, die g r o o t e stad! Weggaan
van hier, en nimmer het plekje meer zien waar ik ze heenbracht
die knaapjes. O God! te scheiden van dit vreedzame oord, dat is
toch verschrikkelijk! Het brood te moeten bedelen langs de straten,
of wel het deel der armen te moeten ontvangen uit stugge handen,
omdat er reeds armoe genoeg is in die groote maatschappij. Neen,
neen, dat laatste ware erger dan het eerste. Goede God! en daar,
daar kan ik niets, maar hier — ik doe er wat de krachten mij
gunnen. Harder werken, o ik wil het; ik zal het, totdat in 't einde
mijn grijze hoofd weer duizelt en ik neerzink ginds in de groeve. —
O, er ging mij een rilling door de stramme leden toen in den namiddag dat wreede woord mijn ooren trof; toen ons het uitzicht
werd verdonkerd om in dit goede land de weinige jaren te slijten,
die God ons nog schenken mocht. Is het wreedheid . . . ? Neen! de
stem die er sprak beefde ook, en — hij wendde zich af; ik geloof
dat zijn oogen ook vochtig werden; hij zou ons willen behouden,
maar neen, hij kan niet. Hier moet gewerkt worden. Ach! de hoop
is gering, en — als zij van hier moet de goede moeder, dan zal
zij 't besterven, en 't arme Santje zal verkwijnen, e n . . ."
Wouter peinsde voort. — Het licht des hemels daalde al dieper
«n dieper. Heb deernis met den grijze. En nu — nu is de zon
achter 't Vleddersche kerkje verdwenen.

En de nacht is koud geworden en de gure dagen, die er gevolgd
zijn, vlogen voorbij, even snel als de zwaluw die heentrok naar warmere luchten.
In 't einde breekt er weer een morgen door de nevelen. IJzelachtige draden hangen nu, waar in den zomer het groene loof
lacht: het dorre gras bezijden den landweg schemert hier en daar
door het ijle rijp-laagje heen waarmee de nacht het dekte. Over de

breede nu verlaten velden blaast de Oostenwind en het dorre akkermaalsloof ritselt en knirt en vlucht voor zijn adem.
Op den zandweg tegenover de kleine hoeve, die Wouter Linge
ruim tien jaren mocht bewonen, staat een kar; de bruine merrie in
het langharige winterkleed wacht geduldig en de adem, dien zij uit
de breede neusgaten blaast, teekent zich met die koude, alsof zij
rookzuilen blies. Uit de schouw der kleine woning stijgt geen rookzuiltje opwaarts. Het vuur aan den haard is er uitgedoofd. De
woning is gansch van haar huisraad ontdaan; wat Wouter behoorde
werd op die kar geladen en — drie zitplaatsjes zijn er nog open:
voor moeder en Santje en Anna.
„Kom, Aafje, kom," spreekt Wouter met doffe stem: „knoop den
doek wat hooger, en Santje, trek den mantel wat dicht om den
hals, 't is zoo koud.. . . Kom, Aafje, kom, 't is buiten nu klaar."
Zij antwoordt niet, ze kan niet spreken, schreien kan ze ook niet
in dezen stond; ze staat daar, en, roerloos staart ze op de plek
waar ze altijd zat hij het kleine venster, en waar ze niet meer zit
ten zal, nimmer, nimmermeer!
„Kom, Aafje, kom!" spreekt Wouter nogmaals, en Aafje ziet hem
aan — hoe akelig strak! — en dan, dan ontglipt haar een snik;
maar, als hij haar zachtkens bij den arm vat en haar weder aan
spoort om nu te vertrekken, dan treedt ze langzaam, zeer lang
zaam de k a m e r . . . . en straks de kleine deur der hoeve uit, maar —
spreken kan ze niet en schreien ook niet.
Roelof staat bij de kar; meelijdend ziet hij zijn goede moedex
aan; zij wankelt, maar hij helpt haar met stevige hand het voertuig
beklimmen, — daar, daar zit ze toch goed beschut door het blad vi
die tafel, en achter haar kan Santje plaats krijgen; zie,in dathoekjrco
Hu! wat koude morgen! Er staan vele menschen bjj de kar, ma.
allen zien wit — bestorven alsof ze lijken waren. Lena! — Och,
Lena schreit zoo; en zie — aan 't einde van den weg ontwaart ge
nóg twee personen: Anna is de kar vooruitgegaan. Ze heeft haar
wee niet getoond; nu gaat ze langzaam voort aan de zij van haar
Willem. Voor 't laatst
ja, ja, voor het laatst.
Het voertuig komt in beweging, maar Wouter blijft nog terug.
Hij heeft . . . iets vergeten: ja, er moet nog iets in die woning zijn
achtergebleven.... Nóg eens dat duizendmaal betreden paadje op,
nog eens dat lage deurtje binnen, e n . . . die woning ingetreden. O!
de smart grijpt bem nu met geweld in de borst: immers, het geluk
in die woning kan hij niet met zich voeren.
„Vaarwel! vaarwel, stom maar dierbaar verblijf!" zucht zijn ziel:
„die dagen zijn voorbij!" en — als hij zich vastklemt aan de zijplank
der ledige bedstee: „Had ik hier mogen sterven, mijn God!" En
dan — nog één blik naar den dooden h a a r d . . . . één blik door het
gansch ontredderde venster naar b u i t e n . . . . op den Vledderschen
toren; een weeklacht vol smart, en hoor — hoor dan dat schreien
des grijzen.
Hoe vele dagen, of weken of maanden er sedert dien kouden
morgen zijn verloopen, dat kan Wouter Linge u niet zeggen; die

weken of maanden — het konden wel jaren geweest zijn; diepe
wonden hebben zij geslagen.
Over den breeden plas gestoken, is Wouter met de zijnen terug
gekeerd in zijn vroegere woonplaats. Voorheen was daar drukte en
gewoel, maar thans is het rumoer er ontzettend geworden: Gerij,
o vreeselijk geraas... — En v e r r e . . . . dat stille land!
Schoone gebouwen zijn er verrezen, maar die huizen zijn er altemaal zoo groot! en zoo ontzettend hoog! Wat tegenstelling bij die
kleine woningen.... g i n d e r . . . . op het land! Maar voor de armen
zijn die groote woningen niet, dat behoeft ook niet; doch — met
weerzin ontvangen worden in die groote maatschappij; met weerzin,
omdat hij het brandmerk der armoede medebrengt, dat is zoo hard
voor den oude, die nog wil werken wat hij kan, maar hier nog te
meer onvermogend is om het brood voor een arme vrouw en een
erg ziekelijk kind te verdienen.
En zie, daar is zelfs geen geschikte woning voor hen in die groote
gemeente, reeds zoozeer met armen overladen. De oude kelder
woning. .! Zij zou nog een lustoord geweest zijn bij hetgeen hem
nu kan worden aangewezen. In de nauwste gang der groote stad —
weet gij 't nog waar Jakob in dien nacht met de ladder heeft ge
toefd — daar daar is nog een schamel verblijtje.
En — blijf dan maar dankbaar en vertrouwende als ge uw goede,
brave vrouw, die evenals haar kind gewend was aan lucht en aan
zonne, ziet wegkwijnen op het schamele stroo; als ge ginder uit
••''én hoek dat akelig hijgen van de beklemde borst uwer jongste
erneemt, en maar blijven moet in dat sombere vertrek, waar geen
-nainestraal ooit door de verweerde en half toegeplakte ruiten boort,
... er te zorgen voor die beiden; wanneer ge — slechts karig be:iseld — die lieven maar weinig kunt geven om het armzalige leven
te rekken en schier nooit een verkwikking. — O! en als het dan
nacht is, en de grijze er met kloppend harte zijne zorg tusschen
de moeder en zijn dierbare jongste verdeelt, dan denkt hij aan zijn
braven jongen, aan Roelof, die vader en moeder niet heeft verlaten,
die mee is getrokken naar de drukke wereld, ver van zijn Lena,
om er zooveel hij vermag te werken voor die ouden en zwakken;
die er het vroegere ambacht van zijn vader heeft aangegrepen en er
opperman is geworden, dewijl hij toch binnen die muren den a k k e r
niet bouwen kan.
Ja, met een zucht op de lippen denkt Wouter aan den goeden
Roelof, die, onbedreven, van den hoogen steiger is gestort, en —
niet zooals hij in vroegere jaren, wonderbaarlijk gered — met ge
broken en gekneusde leden in het gasthuis te kermen ligt.
„Wat is dat zoo laat?" Daar wordt de deur geopend. „Wie treedt
er b i n n e n . . . . ? " Ha! z i j . . . zij is het, de engel! de goede, de lief
tallige Anna; zijn kind, zijn oudste! Komt ze weer een versnape
ring brengen zooals nu eenige dagen geleden? Ja, ja, dat doet ze;
zij houdt iets onder den breeden omslagdoek verborgen. Opnieuw
heeft ze in de burgerwoning, waar het landmeisje als noodhulp werd

toegelaten, een karig verval ontvangen, en daarvan iets voor haar
lieve zieken gekocht.
„Anna, engel! je bent zoo goed, God zal 't je loonen." Maar Anna
ziet zoo droevig voor zich neer. Geen wonder! Wat ze daar zag
moest haar 't harte wel breken: dat bittere leed onder zilveren
haren; die lijdende moeder; die kwijnende zuster!
Wat Anna daar onder den doek hield geborgen ligt thans op de
tafel. De vader beziet het, terwijl de engel haar moeder en straks
ook de zuster een kus op de wang drukt.
Hoe! druiven! heerlijke druiven zooals er zelden maar rijpten aan
dien wingerd.... daar verre . . . op het land! Kn dan — vier blanke
rijksdaalders. Vier, v i e r r i j k s d a a l d e r s ! Is dat een verval uit
die burgerwoning in zoo korten tijd! „Anna, kind bedriegen zich
mijn oude oogen....?"'
Het schoone meisje — toch wat vervallen — geeft den vader geen
antwoord; maar weder dringt hij; doch zij, ze houdt de oogen ten
gronde gericht —en hij, bijna smeekende: „Toch niet g e n o m e n . . . . ! ? "
„Neen vader, neen, zoo waar ik u lief heb."
Daar brandt hem een kus op de koude wang. Zij mag niet toeven.
Hemel! wat ziet ze toch vreemd uit haar oogen; haar wangen zijn
zoo purperrood. Daar snelt ze weer heen. — De deur valt toe.
Gerechte hemel! die vruchten! dat geld! Hij moet het weten. —
Een aarzeling van weinige seconden. — Een blik op dekranken.—
Ook hij het deurtje uit. — De steeg door. — Nu rechts, en
ginds ijlt zij voort!
Die stramme beenen! Toch snelt hij haar na. 't Is alsof hij niet
voort kan. Zie, daar blijft ze staan als aarzelt ze om haar pad te
vervolgen. Haast heeft de stramme grijze zijn kind achterhaald. Nog
weinige schreden en hij heeft haar bereikt:
„Anna, lieve!" roept hij met pijnlijke stem.
Zie hoe ze opschrikt. Een snelle wending; hij wil haar vatten,
doch — met een naren kreet is zij heur vader ontvlucht.
Waar blijft z e . . . . waar ? — Aan de overzijde van die gracht is
de burgerwoning waar Anna huisvesting bekwam; links snelt ze
voort, een steeg in. In 't midden dier steeg brandt een roodachtig
l i c h t . . . . onder dat licht verdwijnt ze; en daar, daar . . . o zonde,
o schande! — De arme oude knikt in zijn knieën en de beide han
den slaat hij yoor het duizelend hoofd.
Daarheen!? ach! hij kan het niet. Aan een boom bij de gracht
grijpt hij zich vast.. . 't water is zwart-... heel z w a r t . . . . maar
toch die schande! „O God, wees genadig!"
Hoor, daar klinkt van ter zij een stem. „Wie . . . wie is e r . . . . ?"
Hoe! zij — zij staat daar, Anna, zijn lieve kind!?
En — is hij dan niet
? Goede God, neen! N e e n ! ! Hier, hier
zit hij nog op zijn bankje; ja, op zijn geliefkoosd plekje onder den
wingerd. Zie, zie — daar lachen ze nog die bloemen aan zijn voeten;
neen, dat is geen begoocheling. — Van verre daar rijst nog de slanke
toren van het Vleddersche kerkje, en Anna, zijn brave, zijn reine
Anna, ja, ja, zij staat er, en lacht hem toe. O God, wat verrukking!

Het duurt nog een geruimen tijd eer de grijze Wouter volkomen
tot het begrip der werkelijkheid is teruggekomen. Zijn opgewekte
verbeelding — met de droeve ervaring of de bittere voorstellingen
van vroegere jaren verbonden — heeft hem ook al te sombere beel
den voor den geest getooverd. Anna heeft in den beginne niet be
grepen hoe vader zoo vreemd was. Nu begrijpt zij het w e l : , Vader,
je zult gedroomd hebben," zegt het meisje: „en móeder was al zoo
bang dat je zoudt inslapen, omdat de avond zoo koel wordt."
„Geslapen — neen, geslapen heb ik niet," suizelt Wouter: „want
ik hoorde je best, Anna, en ik voelde ook wel dat het koud werd.
Zie je — ik was aan het denken, en had een droevige voorstelling:
maar de hemel zij dank! dat is nu voorbij." Opstaande, terwijl hij
de hand op den arm zijner dochter legt: „Anna, als dat ééne moest
gebeuren, en wij . . . terugkeerden in de stad waar je kind waart,
dan zou je toch braaf . . . wel b r a a f blijven, niet w a a r . . . . ?"
„Ik — waarom niet vader!" zegt ze onschuldig, en — wijzende
op den wingerd: „Zaagt ge wel, vader, hoe die druiven al aardig
gaan kleuren?"
„Ja kind, ik zag ze nog vóórdat ik zitten ging," is het antwoord:
„later heb ik weer druiven gezien, maar t o e n . . . " en terwijl hij
nog huivert: „Dat is voorbij.
En de oude, als vreesde hij weder, ziet nog eens om naar het
Vleddersche kerkje
Ja, het is er, maar zachtjes schuilt het weg
in den sluier des avonds; en — zijn lieve Anna volgende, betreedt
W o u t e r . . . . dat smalle paadje naast zijn woning; gaat er naar binnen,
en vindt er nog allen bijeen die hem lief zijn. — Ha! goede hemelsche Vader, aan U dankt Wouter het heden; aan U beveelt hij de
toekomst.
Maar ach! te loochenen valt het niet dat die toekomst toch
donker kan worden, al wordt zij ook niet zoo nachtelijk zwart als
de droeve verbeelding hem die heeft voorgespiegeld.
Ja, de kans op een gevreesde lotsverwisseling is wel groot! En
de bestuurders dier schoone, vrije koloniën kunnen het onheil niet
afwenden. Zij gaan er onder gebukt om het harde woord te spreken:
„Keer terug in de groote maatschappij, want deze kleine mag zich
niet langer met schulden beladen." Zij gaan er onder gebukt; maar
toch — hunne krachten schieten tekort; en wilt gij 't dan weten:
de naam van Wouter Linge staat in het noodlottige boek geschreven.
Hij m a g niet blijven; hij m o e t vertrekken.
Hij moet!?
Vertrekken....! Neen, neen!! dat zal niet gebeuren, zoolang ik
u, mijne lezers, daar nog v o o r u i t zie rijden op de zachte kussens
van den immer voortsnellenden reiswagen. — Weg met een beeld
dat ge oud vindt
ik zeg, dat z a l niet gebeuren zoolang uw
harte nog klopt van liefde tot den broeder, die uw hulpe behoeft;
zoolang gij erkent nooit hooger zielsgenot te hebben gesmaakt, dan
toen gij den arme gevoed, den schamele gekleed, den zwakke ge-

steund hadt. Dat zal niet gebeuren wanneer mijn eenvoudig verhaal
een oogenblik uw deernis kon wekken. En deed het dat niet, dan
ligt de schuld wel aan mij, want de waarheid is treffend genoeg;
en waarheid — w a a r h e i d heb ik u gemeld, al hulde ik haar in
het kleed der novelle.
Ik zag, gevoelde — en schreef; en, trof ik u niet: gaat zelf —
en gevoelt er — en g e e f t .
Geven! Gij geeft reeds zooveel. Ja, dat doet ge; gansch Neerland
staat er bekend voor, en — doet ge t e v e e l . . . verschooning, ü
vraag ik dan niet. U inzonderheid niet, die vroeger of later reeds
mild de hand heeft ontsloten om die stichting, in den aanleg zoo
grootsch, doch ten deele in haar werking gefaald, te steunen en te
behouden: ü roep ik niet nogmaals ter hulpe; maar wel, wèl smeek
ik u om niet te vergeten, dat sedert eenige jaren die schoone stichting
een g e h e e l n i e u w t i j d p e r k i s i n g e t r e d e n ; dat ook de Staat
zijn wettig deel — de straf koloniën Veenhuizen en Ommerschans —
heeft tot zich genomen, maar tevens ook ophoudt om, zooals vroeger, de groote tekorten der vrije koloniën te dekken. U herinner
ik nog, dat de Maatschappij van Weldadigheid thans een zuiver
philanthropische is geworden, en, gezond in haar begrippen, slechts
door arbeid naar krachten, het tijdelijk geluk harer leden wil bevorderen. En dan — — maar vraag mij niet meer; er zijn er die
met belangloozen ijver u gaarne vertellen wat ik niet vermag. Wat
w a s , ken ik ten deele of wilt ge schier niet; maar toch, ik mag
eerbied eischen voor een vroeger beheer, of anders: bestuur mij
het ongescherpte en vurige ros wanneer het den v e e l te zwaar
geladen wagen over de ijsbaan zal trekken. Wat i s , ja, dat zag ik:
Daar zijn frissche krachten bij den lichteren last. Maar toch, daar
is hulpe noodig, zoo die maatschappij haar liefdewerk op den duur
volbrengen en zonder schulden bestaan zal. Omstreeks twee duizend
leden telt dat groote gezin, en — daar zijn niet „de b e d e l a a r s
m e t h u n n e b r a n d b r i e v e n , " waarvan wel eens met minachting
wordt gesproken, neen, daar z i j n . . . . maar gaat er heen en ziet, en,
mocht gij 't niet kunnen of, erger — vergeten, o! gelooft mij bij
voorraad: ik heb er den stokouden man het hoofd zien ontblooten,
met dank aan den Gever der gaven, met dank voor den zegen, die
nu nog zijn deel was. Ik heb er de oude moeder van angst zien
schreien, omdat ze wellicht het oord moet verlaten, dat haar zoo
onuitsprekelijk dierbaar is geworden; ik heb er den knaap en het
lieve meisje gezien, die vurig maar rein elkander beminnen, ofschoon er toch voor hen geen uitzicht bestaat dat de wensch hunner
harten verhooring kan vinden. Ik heb er gezien — geen engelen,
maar menschen, menschen, die, teruggekeerd in de groote maatschappij, er armen zullen worden; a r m e n , want ziet ge, nu zijn
ze landlieden — slechts kinderen en zwakken besturen er het weeftouw, — en dan, dan keeren die zonen van 't land voor 't grootste
gedeelte terug — in de steden!
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Ongaarne mijne lezers, zou ik mij bij uitsluiting voor ééne weldadige stichting partij willen stellen, maar — nu ik d e z e zag, n ü

moest ik voldoen aan de inspraak mijns harten; nu moest ik be
proeven of de mij verleende gave iets vermocht, om de uwen en
die van nog velen onzer landgenooten te winnen. Zijt gij leden der
stichting, o, blijft hare leden! zijt gij het niet: wordt hare leden!
gij, die zoo gaarne waarachtig weldoet en daarvan een grooter ge
not zult smaken, dan ik u k o n schenken voor uw offer aan dit
boekske gebracht.
En wilt ge iets méér doen, gij rijken: daar zijn welwillende
handen, die met belangloozen ijver uwe gaven zullen over
brengen in de schatkist eener maatschappij, die reeds een deel van
haar gronden te koop gaf, opdat zij geen schuld meer zou maken!
En wilt ge nóg meer doen, gij boven zoovelen gezegend:
wel nu, als uw stof daalt in 't graf en uw geest leeft bij God — dat
dan uw liefde nog ginder getuige!

En nu — daar hangt een breede
zie, ik grijp een tip van dat kleed en licht dien op voor uw oog.
Dat is schoon, dat is roerend:
Een zonnige lentemorgen lacht over het Drentsche landschap.
De blijde vogels tjilpen en zingen in groene zalen; duizenden mugjes
baden zich in het koestrend zonlicht; de kever snort langs uheen:
het bijtje gonst door de lucht; met dauw nog bepareld glanst de
zeegroene akker. Hoor ook den kwakker — hg kwakt in de wiek:
de koe loeit ginder zoo vroolijk in de weide, en zie ook den rooden
trek-os hoe hij nevens haar graast.
't Is Zondag en rustdag op 't veld.
Gij kent nog die kleine woning, den voorgevel, door het loof van
den sierlijken wingerd gedekt.
Wat wemelt daar bij die deur?
't Zijn ouden en jongen. Zij hechten een breede slinger van lariksen eikenloof aan de posten der deur; sering en gouden regen prijkt
er op dat groen.
Boven den ingang der deur wordt door een aardig blond kind
een kroontje gehangen. Halve hoepeltjes over elkander gelegd vor
men dat kroontje; met rood en sits papier werd het netjes beplakt;
palmtakjes en meizoentjes zijn er almee op bevestigd; in 't midden het
pronkstuk der kunst: een uitgeblazen hoenderei, heel prachtig verguld.
Binnen het vertrek dier hoeve zijn ook vreemden, maar tevens
bekenden genoeg. Het Zondagskleed dat allen nu dekt, is feestkleed
eworden. Ziet gij dien lach onder zilveren haren: dat is de stille,
och blijde lach van Wouter Linge, zooals gij van hem nog geen
lach mocht bespieden.
Er moet iets ernstigs, iets plechtigs op til zijn, want, al stralen
al die aangezichten van blijde verwachting, er wordt slechts half
luide gesproken, en Wouter, hij fluistert tot Aafje: „Vrouw, dat we
dit nog beleven!" en Aafje: „Och Wouter, ik ben zoo gelukkig!"
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Ziet gij Anna daar, de schoone, de bloeiende maagd? Aan haar
zij staat Willem, heur vriend, straks haar man; en hij: „Anna, nog
eer dat de zon op het hoogst is, ben jij al m'n wijfie!"
Buiten de woning gaat er een vreugdekreet op. Een kleine stoet
treedt op den landweg naar voren; ze komen al nader en nader.
Zij hebben de woning bereikt. Nóg een vreugdekreet. Een deel van
het troepje treedt er onder het kroontje naar binnen. Die vooruit
gaan zijn Roelof en Lena. Roelof ziet bleek en Lena ziet rood.
omdat — omdat sommigen rood zien en anderen bleek — dat is
zoo, maar, beider o o g e n glanzen vol vreugd. Ze worden begroet
met kus en met handdruk. Het woordje l i e f h e b b e n ruischt er
door de kamer.
Hoor, daar luidt de klok van het kerkje.
Zie, ze scharen zich twee aan twee; Roelof en Lena voorop; dan
Willem met Anna; de grijze Wouter volgt met zijn Aafje, en Santje —
het zwakke kind, nog gespaard voor deez' lente — aan moeders zijde.
Willems moeder — goede ziel met haar krukje, en geleund op
den arm van haar oudste dochter — treedt mede voorwaarts. Nog
volgen er velen, zoo ouden als jongen. Aardige stoet! Het kerkje
roept, en — zij gaan met verrukking.... de kerkdeur b i n n e n . . . .
Stilte!

vereend, voor hier en voor eeuwig!
Het danklied ten hemel.
Het Amen tot slot.
Het amen tot slot; en ginder in die kleine hoeve: vrede en liefde
en dank zullen er wonen; ook daar, waar de brave Roelof zijn
Lena als vrouw aan het harte mag drukken. Hier en daarginder
zijn ze gelukkig, ze danken er God en naast God. ..
Maar zacht! De gordijn ontglipt aan mijn hand. D&t was de toe
k o m s t . . . . die toekomst is nog geen werkelijkheid geworden.
Neen! van ü hangt zij af! naast God, van ü, mijne lezers!
Ziet, bij deze novelle behoeft de auteur uw medewerking aan
het slot. Gij hoordet h o e hij haar wenscht te voltooien: helpt hem f
Helpt met uwe gaven: daar zal gejuich zijn in veler woning; —
daar zal een vroolijke zonnestraal u lachend toefluisteren: „Hij, de
bron van liefde en licht, ziet met een oog van welgevallen op u neder!"
Daar zal vreugde en zaligheid uw eigen boezem doorstroomen.
En i k — ik zal God danken voor die uitkomst, en u danken
omdat gij die armen woudt helpen.
Nog eens: G e d e n k t W o u t e r L i n g e .

OP DEN ZOLDER

Arie Daalhof heeft een aardig „gedoei." Omtrent vijftien minuten
gaans van den dijk af, dan ziet ge 't al liggen. Een mooi boeren-erfje,
nietwaar? Zes jaar geleden werd alles nieuw opgetrokken, luchtig en
netjes. Twee flinke kamers beneden; links de keukenkamer; spek en
worst in den schoorsteen; rechts, boven den melkkelder, de m o o i e
kamer; ja wel, de pronkkamer met 't servies op de „siflenjeere" en
alles „na venant". Achter vindt ge een flinke deel; langs die stevige
ladder klimt ge naar den zolder, waaronder de kamers zijn; en„
boven de stallen ziet gij 't hooi, waarvan het acht stuks rundvee zoo
aanstonds zijn deel weer gaat krijgen. Buiten — een koorn- en hooi
berg: Jong, zoo'n gedoei!
't Aardigste van 't gedoei komt achteraan:
Arie Daalhof was zes jaar geleden krek zooveel as Teunis Kin
en Klaas Hermen nog zijn; dat wil zeggen: arbeider bij Hendrik
Bolmans den grooten boer. Toen verdiende hij vier gulden in de
week, en leefde met z'n oude moeder in een krot van 'en hut —
diakenie. Nou komt 't mooiste: Jong! Hanneke Duif was zoo'n
knappe meid. Verkeering... ? Mis! Geld zat er. De Hoogheid kwam
er tusschen — niet van Hanneke maar van Duif — en, als oude
Duif niet gestorven was, dan woonde Arie nog met z'n moeder in
de diakenie-hut. 't Hoefde niet: Duif ging sterven, en zei nog in
't letste: „Hanneke, doe wa'j niet laten kunt." Dat deed ze. Ze
nam Arie, en, 't Duifshuis wier opgeknapt; en Arie kwam met
Hanneke — o zoo'n liefke — voor den preekstoel; en moeder
Daalhof —• oude sloof — kreeg 'en hoekske aan den warmen haard;
binnen 't jaar was er 'en dreumel, en — sinds de trouw, schransen
er drie al van 't moes, en krijgt nummer vier ruim genoeg van haar
moeder.
Da's meegeloopen!
Arie is toch een goede kerel, al zeggen ze soms dat hem de
broodkruimels steken. Nu, zoo'n klein beetje „pikkeleurigheid" mag
er onder loopen, maar trotsch is ie niet. Als hij Teunis of Klaas ziet,
dan zegt ie zoogoed als vroeger: „Dag jong, hoe maak je 't?"

Maar wat ie zoo somtijds ook wel eens zeggen kan: „Elk krijgt
wat ie weerd is!" — „De gekken de kaart!" zeit 'en aDder. —
Nou, da's toch wat erg.

Op dit oogenblik zit moeder Daalhof bij 't vuur. De oude ziel —
stijf van de „rimmetiek" — houdt in de rechterhand een vuurlepel,
terwijl ze zich met de linker een stut in den strammen rug geeft,
en keert met den lepel de appels, die op de vuurplaat liggen te
broetsen. Albert het vijfjarig jongske en Truitje die drie wordt,
turen strak op de appels; ze vragen niet, want grootmoeder zou 't
toch niet hooren: grootje is zoo doof as 'en kluut!
Hanneke — 't is toch 'en mooi en fleurig vrouwke — Hanneke
heeft zooeven haar Willem, die niets fiksen is, in de bedstee gelegd,
en nu, aleer zij het nesteldotje, kleine Mieke, uit de huia zal nemen
om ze een slokje te geven, en droog te leggen, treedt ze naar 't
venster, waarvan de ruiten, ondanks het felle haardvuur, den heelen
dag stijf bevroren bleven; ademt er sterk tegen aan totdat er een
holletje komt, en, turende naar buiten, ziet ze toch eigenlijk niets
anders dan 't geen ze verwachten mocht: glanzenden rijp, aan de
naakte takken der jutten, en een blinkend sneeuwkleed over de
velden zoover als haar oog reikt. Dat blinken doet zeer aan de
oogen; toch tuurt ze. 't Is uit onrust.
Snel werpt Hanneke een blik naar den haard, of de kinders ook
kwaad bij 't vuur kunnen. Neen. Mieke slaapt nog; 't kind kan ook
wachten. Een omslagdoek over 't hoofd; zoo treedt ze haastig naar
buiten. Rijp en sneeuw, veel meer ziet ze niet; de daken van gindsche woningen, zelfs den kerktoren heeft de sneeuw in 't witte kleed
ehuld. Zeer — zeer van verre, schuins langs Van Wilkens hofstede
een, vertoont zich te midden van al dat witte, een breede zwarte
vlak. Daar is de dijk. Hanneke weet het wel; men is daar met man
•en macht aan 't werk om een dreigenden nood te keeren. Sedert
gisteravond is Arie in den morgen maar vluchtig thuis geweest, om
«ven een kop koffie met een boterham te gebruiken, en nog een
paar wollen kousen aan te trekken: „Geen nood moeder, we zullen
den ijsbeer wel baas blijven," heeft hij gezegd. Dat heeft hjj gezegd
om haar gerust te stellen of, omdat hij 't zoo meende, m a a r . . . .
gezeid dat heeft ie't.
Daar kraken wielen en hoeven op den sneeuwweg. Hanneke ziet
om. Vier zware karvrachten mest worden dijkwaartsgevoerd. „Hort!
allo! 'tsa! hort!" klinken luid de stemmen der voerlui door de fijne
lucht.
„Hoe is 't met den dijk?" roept vrouw Daalhof.
„Pompen of verzuipen!" schreeuwt de voorste der karlui.
„Hij beeft in z'n lenden!" roept de tweede: „als God 'm niet
houdt, dan kist en dan mest maar!"
„Zoo erg!!?" roept vrouw Daalhof.
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„Rij op! Rij op!!" schreeuwen de achterste voerlui, en — de
paarden worden sterker aangezet: „Hort! 'tsa!" klinkt het weder.
Die arme dieren! Bijna in draf met zulke vrachten! En die voerlui
dan? Werden de zweetdruppels, die bij 't mest laden langs hunne
haren dropen, geen ijsparels nu ze — veel te langzaam naar hun
zin — al weder die vulling der kistings ten dijk heenvoeren?
„Goede God!" zucht de vrouw bij zich zelve: „waar moet het
heen als dat ging gebeuren!"
Weder tuurt zij naar het zwarte vak. Hoe langer ze kijkt hoe
duidelijker zij er het gekriel van menschen bespeurt. Ja, ze doen
wat ze kunnen; en Arie — haar Arie misschien wel het meest.
„Ook vrouwlui zijn er bezig," heeft ie gezegd.
„Ook vrouwlui!" denkt Hanneke: „Da's goed, j a w e l , maar, dan
hebben zij geen doove moeder in huis, geen Willem niet fiks; geen
driemaandsdopke. Neen, dat hebben ze niet. — Maar toch, als Arie
zei dat 't noodig w a s . . . . d a n . . . . dan z e k e r ! Maar 't is nog niet
noodig. Goddank! De zon schijnt precies als gisteren.. . Mooie
hemel! mooi gezicht met die sneeuw! 's Zomers toch mooier, hê!
als de jutten weer b l o e i e n ! . . . 'k Zal de snijboonen wat meer naar
voren l e g g e n . . . . onder de boomen kan de andijvie. Wa'n ander gezicht als 't groen in den hof i s . . . . hê! — Hoor ik klein Mieke... ?"
Voort is de moeder. Geen vijf seconden later staat ze bij de wieg.
't Kindje er uit genomen. Lief molletje met haar vuurroode wangskes. Of ze ook trek heeft! „Klein on^eduldje! Nou kom, nou kom dan!"
De oude vrouw Daalhof, die inmiddels een wakend oog over haar
appels heeft gehouden, ziet nu dat ze „voldoende" zijn, en haalt
ze voorzichtig met den vuurlepel stuk voor stuk naar zich toe.
Albert en Truitje volgen met begeerige blikken grootjes bewegingen. Zie, nu hebben ze ieder een appel: „Danke grootmoeder!!"
schreeuwen ze beiden zoo hard als ze kunnen; en Hanneke, door
dien uitval in den loop harer gedachten gestoord en naar het vriendelijk tooneel aan den haard getrokken, treedt met haar Mieke aan
de borst op grootje toe, en zegt, terwijl ze met den vinger naai
buiten wijst, zoo luid als ze kan: „nog s l e c h t a a n d e n dijk!"
„Neen neen," zegt de oude met een blik op de ruitjes: „ze dooien
maar niet."
„Aan d e n dijk!" schreeuwt Hanneke zóó hard dat Mieke loslaat en bitter gaat krijten.
„Ah ja, aan den dijk!" herneemt de oude: „Hoog water hê?"
Terwijl Hanneke haar kleintje sust en opnieuw aan de borst legt,
maakt ze een beweging met het hoofd, die aan de oude moet beduiden dat er gevaar is.
„Ja ja!" zegt grootje, gedurig knikkende: „dat heugt me nog
hest: dat was in 't jaar. .. och zie, in 't jaar
'k zou het honderdmaal noemen . . . 't jaar toen Arie de mazels k r e e g . . . . toen
was 't ook spul aan den dijk. Z'n vader zei toen dat't op het kantje
af was; en ijs — mensch wa'n ijs!"
,'t Is slimmer!" roept, Hanneke.
„Ja, dat was 'et!" zegt de oude, en eensklaps tot kleine Truitje:

„Zult den mond branden Truuske, niet slokken!" zich bezinnende,
en dan met verheffing: „Ja, 't was in 't jaar 38."
„Och, laat ze maar rustig," denkt Hanneke. „Die oude, ze zorgde
al zoo veel. Alles zal wél gaan. God is goed, en — G O D
I S

L I E F D E .

Een geweldig rumoer buiten de woning jaagt de peinzende moeder
eensklaps een hevigen schrik door deleden. „Wat is 't!? Wat is 't!?"
roept ze op gedempten toon. Ijlings rijst ze van hare zitplaats op;
laat het kind dat genoeg had, in de huia glijden, doet eeu paar
schreden naar de deur; hoort weder geschreeuw en rumoer — ze
durft niet verder — slaat de handen ineen; klemt ze tegen de borst
. . . luistert.. . . luistert met ingehouden adem, en . .. daar wordt
de voordeur geopend. — Hij is 't — Arie!
Overhaast en buiten adem treedt de man de keuken binnen. Zijn
gelaat is zoo bleek als een doode.
„Arie!? Arie!?" vraagt Hanneke.
Arie kan eerst niet spreken. Dan: „Schrik niet Hanneke; wees
bedaard! — Slecht n i e u w s ! " Hij valt op een stoel en strijkt met
de mouw langs het voorhoofd.
„Wat Arie, de d i j k . . . . ? "
„Ja, God! ja," huivert Arie: „doorgebroken! Water en ijs brullen
naar binnen. O God! o God!" en de man is op 't punt van te
kermen.
Eerst stond Hanneke een paar seconden alsof ze versteend was,
toen — kloekheid der vrouw! — toen greep zij heur man bij den arm:
„Redden Arie, redden waj kunt!" zegt ze gejaagd maar met vast
heid. ,'t Water zal toch zoo gauw niet hier zijn. Toe jongen, flink!
Wacht, eerst een kop koffie."
Arie komt tot zich zeiven. Neen daar is geen tijd te verliezen. In
weinige minuten zal het water binnen de woning gedrongen en de
tijd tot handelen voorbij zijn.
Grootmoeder Daalhof heeft wel gezien dat Arie is thuisgekomen,
en bespeurt evenzeer dat er 't een of ander niet best is; doch —
wat er zijn mag dat vat ze niet recht. Arie strijkt zich gedurig met
de mouw langs het voorhoofd. „Overwerkt!" komt de oude hoofd
schuddend: „Wacht!" en zij doet met de tang een stoot in het
vuur, waardoor het helderder opvlamt; en hoor, het water raast al,
en, eenstemmig met Hanneke zegt ze: „De koffie zal goeddoen."
Neen ouwe ziel, wat ge ook pruttelt, daar aan den haard kunt
ge niet blijven. Toen Arie haar aan het oor schreeuwde dat het
w a t e r s n o o d was, toen zei ze: „Ja, dat het zóó zou koken!" en,
ioen hij eindelijk meende dat hun toestand haar klaar was gewor
den, en hij naar den zolder wees waarheen men moest vluchten,
toen knikte ze rustig en sprak: „Ja zeker. G o d zal het keeren."
De arme, zij had nog geen dijkbreuk beleefd.

Maar, et is geen tijd te verliezen. Hadden zij op kwartieren ge
hoopt, hun resten minuten; reeds sijpelt het water over den dorpel
de smalle gang in.
Wat belgt die vrouwe het eerst? Zie, daar snelt ze met haar
zuigeling in den arm naar de deel, en dan de breede ladder op die
naar den zolder voert, 't Kind in haar wollen dekentje gewikkeld
legt ze op een hoop gedroogd erwtengroen neder, 't Is er koud; zóó,
nog heur boezelaar over 't wichtje gespreid; nu naar beneden.
Er is geen tijd te verliezen. De vrouw zorgde voor de kinders en
ook voor de oude; de boer — vergeef het den boer — hij zorgt
voor zijn vee. De runders en ook de varkens zijn reeds naar buiten
gedreven; hier langs den kerk weg zullen zij het vaste gedeelte van
den dijk nog tijdig bereiken. Wat gaan ze langzaam. Wat gaan ze
dom en verward. „Vort rooje! niet terug!" Die dieren, ze glijden
aanhoudend; ze snuiven tegen die ongekende koude; ze knijpen de
oogen toe voor het nooit geziene sneeuwgeschitter. „Vort! vort!
heisa! hörrr!"
Maar, Arie is niet alleen met zijn vee op 't kerkpad, Wat ang
stig gewoel! Van alle zijden komen ze aan om redding voor have
en vee te zoeken.
Hoor, wat buldert daarginder....? 't Zijn de IJsschotsen die,stor
tende naar beneden, elkander breken, woedend als ongetemde en aan
geschoten roofdieren voortbrullende, om, dol in hun vaart, de muren
der hoeven met hun ijzeren klauwen te vernielen, de daken al kra
kend te verslinden, en, voortgesleept door den bruisenden vloed,
straks — zelf gestuit — hun volgers den killen rug nog te bieden
tot voortzetting van hun verdelgenden tocht.
O God, dat is ontzettend!
Ontzettend! Ja zie — de vloed komt hooger; het kerkpad loopt
onder; ze waden met hun have en de angstig loeiende dieren tot
aan de enkels door 't water. Daar vloekt geen booze; 't roept alles:
„God, help ons!?"
„Neen, God helpt n i e t ! — Dat is de ZoNDvloed!" schreit het
bijgeloof; maar weer: „O God, wees genadig!"
En — nog gaat Arie voort en drijft zijn vee door het water. —
Maar vrouw en kinders, en moeder, die o u d e . . . . ! Redde God zijn
bezitting: hij behoort aan de zijnen. Die achter hem komen zullen
het vee — kan het wezen — wel mede in veiligheid brengen. Terug
dan naar huis!
In weinige minuten is hij opnieuw in zijn woning. Het water steeg
minstens reeds vijf duimen hoog in de kamers. Boven den haard,
waaraan het vuur nog kort geleden zoo vroolijk vlamde, drijven nu
de uitgedoofde zwarte talhouten en half verbrande turven in 't
rond-... moeders stoof drijft er nevens . . . niemand is er meer in
het woonvertrek. De vrouwen zullen met de kinders op den zolder
wezen. Hoor — een kreet in het achterhuis. Dat is Hannekes stem:
„Hou je vast moeder! Om Godswil, hou vast!" gilt ze angstig.
Arie komt op de deel; hij huivert. Met inspanning van al hare
krachten heeft Hanneke getracht de oude hulpbehoevende vrouw

naar boven te dragen; zij had met haar zwaren last reeds meer dar»
de helft van de steile ladder bereikt, toen haar de krachten dntzonken. De overspanning was te groot; het suizelt haar in de ooren,'
nog eens: „Moeder....- h o u . . . . vast!" toen — 't zou te laat zijn
geweest indien Arie niet ijlings ware toegeschoten. Hij slaagt er in'
zijn lieve vrouw van haar last te bevrijden. Met de eene hand de
klagende oude ondersteunende, die zich nu krampachtig aan een der
sporten houdt vastgeklemd, helpt hij met de andere zijn Hanneke
zachtkens naar beneden, terwijl deze, door de kilheid van het water
waarin ze terecht komt, voor de bezwijming wordt bewaard, welke
haar straks reeds bedreigde.
De arme oude moet vreeselijk ontsteld zijn, want, nu ze op dem
zolder gekomen is: nu klaagt ze geweldig. Dank zij den onverpoosden ijver der goede schoondochter, vindt ze er nochtans haar mak»
kelijken leunstoel, maar, als zij er in zit dan steunt ze nog luider
dan te voren.
En zie — nu zijn ze allen op den zolder, 't Was tijd, ja, wanfo
het water klimt met verbazenden spoed. Goddank dat ze er zijnp
maar toch, die koude hier onder het dak is zoo nijpend. Albert en
Truitje — blozende kinders — ze hebben de koude niet aanstonds
gevoeld: 't was wel aardig op dien zolder; zij hebben gerold in het
krakende erwtengroen; geklauterd om door het dakvenster naar buiten te zien; groene erwten in de muizenval gestopt — zoo vol als
't maar kon; het koffieketeltje, dat moeder almede had boven gebracht, heeft Albert verstopt in een hoekje, en Truitje heeft een
stukje wittebrood uit den broodbak opgepeuzeld. Nu zijn de handjes
toch koud geworden; en Albert — hij wil naar beneden.
„Dan kan niet mijn jongen," zegt Arie, die met bezorgdheid naar
de voeten der vrouwen ziet. Straks hebben die beiden door 't water
geplast. Zij moeten ijlings van kousen en schoenen verwisselen. —
Maar, met al het overige bleef ook het lijfgoed beneden —beneden
in de chiffonnière. Hanneke heeft slechts één bed en twee dekens
naar boven gehaald. Zie, Willem die niet fiksen is, ligt daar warmpjes
toegestopt en Mieke naast hem. Maar verder
Als ge Arie aanziet dan bemerkt ge dat zijn krachten zijn uitgeput. — Een nacht en twee dagen was hij in 't touw; en dan die
zorg, die schrik en die spanning! Toch talmt hfl niet. Zonder beraad snelt hij dè ladder weer af. O hemel! het water reikt tot de
knieën. Met schier verstijfde beenen waadt hij er door, naar voren
naar de pronkkamer.... Bedroevende aanblik! Die flinke meubels
staan reeds ter helfte in 't water. Vooruit! De drie bovenste laden
der chiffonnière zijn nog vrij: hij rukt ze open ; twee er van draagt!
hij boven elkaar op den schouder; de derde — zou het gaan ? Neersr
hij neemt ze onder den arm. Zóó wil hij ter deure uittreden ori»
straks nog te redden wat maar gered kan worden. Hij bukt, doch —.
de bovenste lade stoot tegen den deurstijl. Arie wankelt, de lade*
glijdt, kwetst hem aan 't hoofd, en — daar ligt zij in 't water.
Drijve wat drijft! Vooruit naar den zolder! „Hier, hier zijn kousen
en rokken, en zie, er is meer!"
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O wat hebben zij 't koud daarboven! Koud, ja koud! Ze beven
•En de avond valt
En het water stroomt al hooger en hooger.
„Koud Hanneke?" — „Ja! — koud, allemaal koud!" O, had hij
ook eer voor meer dekens gezorgd!
En dan . -. geen haard.... geen kachel
geen brand! — „Ze
zullen bevriezen!" steent Arie.
Neen, neen, dat niet!
Achter bij de deeldeur moet een hoop estrikken liggen. Hanneke,
als zij haar droge kousen en daarover haar t r o u w s c h o e n e n heeft
aangetrokken, zal ter helft van de ladder gaan staan. Arie gaat eerst
ïaar beneden en plast dan tot aan 't midden door het ijskille water.
Ha! hier, hij vindt ze. — Zes vloersteenen naar b o v e n . . . . e n . . .
'óg zes. — Zóó, 't is al genoeg.
't Wordt straks een ijskorst, die Arie om de trillende beenen rammelt; toch draalt hij niet, want, vuur moet er wezen! Vier steenen
op den zoldervloer, nog vier er bovenop, de overige overeind er
omheen, en, de haard is gereed. — Maar, brandstof! 't Is alles
reeds nat daarbeneden. Hier, h i e r . . . . die laden zijn droog. Hij
trapt ze ineen dat de kinders verschrikken. Toch schreeuwen ze
bij wijlen reeds, ofschoon moeder ze sust, want, één bed en twee
dekens dat helpt niet voor allen. Doch al huilen de kleinen en kermt
ook de oude, Arie gaat met zijn arbeid voort. Vuur, vuur zal verkwikken! En nu — kon hij slechts het hooi boven de stallen bereiken om het hout wat spoedig te doen branden. Hij kan het niet.
Ha! Het dorre erwtengroen zal dienen. De kleinste stukken der
verbrijzelde laden zullen mee dienst doen. Maar v u u r ? . . . . O Godt
de tonder is doorweekt in de doos.
— „De lucifers, vrouw!?"
— „Ze bleven beneden."
Beneden op den schoorsteen! Alweer naar beneden. — En zal
het water niet reeds te hoog zijn?
„Och Arie, blijf maar!?" zegt Hanneke.
„Zoo koud!" steent de oude.
Geen langer beraad: de ladder weer af. Te water, alweder te
"vater. Maar hemel! het is omtreeks tot den schouder geklommen.—
-c^.n wat zal het baten'. De lucifers op den lagen schoorsteenrand
zullen toch reeds van 't water doortrokken zijn. O goede God,
g e e n v u u r in die koude!
Arie blikt in de gang. Die kou! Als de kramp hem vermeestert!
Toch tuurt h i j . . . . Is dat verbeelding?
Is dat een wonder?
'aar glimt een vonk op het water. Wat — wat is het? — Zich
eder vermannende, waadt hij naar voren. Den arm strekt hij uit.—
Ha! God zij geprezen! Moeders stoof drijft op het water. De kool,
9lechts ten halve vergaan, geeft uitkomst en vreugde. Voorzichtig
Je test nu gevat, snelt Arie zoo ras hij vermag terug naar den
zolder, en — warmte z al er wezen.
Maar ach, gij ziet het; in die kleeren kan Arie niet langer blijven. Na zijn laatsten tocht behield hij geen drogen draad aan het

lijf; hij rilt en klappertandt; de bevende en gansch verstijfde vingers
zijn niet in staat om langer de test vast te houden: „Hier,hier!" —
Ze was hem bijna ontglipt.
Slaakt de oude een kreet van blijdschap op het zien van haar kooltje,
Hanneke is ook wel innig verheugd nu dat roode glimpje haar
tegenlacht uit die grauwe asch, maar toch, haar bezorgdheid voor
Arie spreekt sterker.
„'t Is om je den dood op het lijf te halen met zulke kleeren."
zegt ze haastig: „Arie gauw, smijt dien boel uit, dan zal i k . . . . "
Maar w a t . . . ? Ze ziet in 't ronde — wel heeft de man nog onder
goed in de lade mee naar boven gebracht, maar, wat er verder
toe behoort om het verkleumde lijf met die koude te dekken, dat is
er niet.
De zolder drijft van het water, 't welk Arie uit de kleeren druipt;
al spoedig verstijft het tot ijs.
Grootje strekt de magere handen naar de test uit en men leest
in haar doffen blik: „Als die test daar tóch ongebruikt moet blijven
staan, och, geef ze dan liever h i e r , in mijn handen?"

De avond valt. Er zijn maar vier kleine ruitjes in het smalle dak
venster; die ruitjes zijn stijfbevroren en het duister vervangt alras
de schemering op den Jagen zolder.
Weldadige duisternis! O God! de man wiens hoofd schier dreigt
te bersten van dat felle bonzen er binnen; wiens verstijfde leden —
behalve door eenig ondergoed, slechts door twee in een hoek gevon
den aardappelenzakken gedekt — hem zeer doen alsof ze gebeukt
waren, hij ziet het niet hoe zijn arme oude moeder, waarschijnlijk
door de koude bevangen, langzaam met het bleeke gelaat en den
halfgeopenden mond achterover in haar stoel zakt; hoe Hanneke
zich rillend van een rok en zelfs van haar jak gaat ontdoen om
daarmede nog haar lieve kinders toe te stoppen, haar Albert en
Truitje, die met hun beiden slechts door ééne deken gedekt, op den
killen vloer liggen. Neen, hij ziet het niet, maar hij hoort toch: hij
hoort de gejaagde ademhaling van den lieven, zieken knaap die,
ofschoon het best Voor de koude behoed, h i e r in een heete koorts
ligt; hij hoort den kleinen Albert — vermoedelijk door de aanra
king der moeder wakker geschrikt — schreeuwen, bitter schreeuwen:
„Jan van den meester snijdt me," gilt hij: „Schei uit! Zal 't aan
moeder zeggen! Schei uit!"
Hoor — ook Truitje ontwaakt nu en schreit. Dat krijten der kin
ders is voor de ouders in dezen toestand ontzettend om aan te hoo
ren, en — nog altijd is Aries pogen tevergeefs. Al sedert een geruimen tijd tobt hij zich vruchteloos af om met de overblijfsels van
den bijna verganen kool het erwtengroen te doen branden; het
vuur heeft gesist op de natte steenen; het broze kooltje op een
wollen kous gelegd, heeft daarin een gat gebrand, waardoor een be-

nauwde stank op den zolder verspreid werd, doch, het brandde niet
verder, en — het stukske vuur werd al kleiner.
O wat bonst dat hoofd; wat doen die leden zeer; wat zijn die
vingers gevoelloos — dood!
Arie zit op de knieën bij zijn estrikken-haard: zooeven poogde
hij n o g . . . . doch thans zit hij roerloos; wezenloos staart hij naar
het glimpje op de s t e e n e n . . . . Dat i s . . . . een sterretje.... een heel
mooi sterretje.... v e r . . . heel ver w e g . - . , hoe langer hoe ver
der . . . hoe langer hoe kleiner
Rondom is de lucht z w a r t . . . .
heelemaal z w a r t . . . . Weg — weg is dat sterretje.
„Och Arie, maak dan toch vuur!" bidt de rillende vrouw.
Vuur! — „Ja Hanneke! Ja!" — Hemel! bijna was hij ingeslapen.
Is de kool reeds vergaan? Neen, bedolven onder de asch gloort nog
een brokske zoo groot als het lid van een vinger. Maar h o e . . . .
Hoe zal h i j . . . . ?
Van waar dat geritsel? 't Is de zieke jongen die zich al kreunend
op zijn leger beweegt.
Een lichtstraal doortintelt het duizelende hoofd. Nog kan hij op
rijzen; scharrelend het bed van zijn jongske bereiken; met onver
klaarbare kracht aan het voeteneind van Willems leger het beddetijk vaneenrijten: droge v a r e n ! d r o g e v a r e n ! ! !
Met een handvol er van komt hij bij het vonkje terug. Voorzich
tig, voorzichtig dat kruimke met den vinger doorgestooten; een
weinig van die droge en schier tot stof gewreven takjes er op ge
strooid.... Zie, zie hoe het brandt! Vonken! altemaal vonken!
weer varen er op! En de vonken worden een vuur! Nu blaast hij
— en blaast — en zie. z i e . . . daar vlamt het. O God, daar vlamt het!
Een roode gloed verlicht den duisteren zolder. Daar zitten, daar
liggen zijn dierbaren. Ach! Hanneke in haar borstrok.... De oude
verstijfd als een doode . . . Weer varen op het vuur. Het knapt,
het vlamt; de steenen sissen. Eenige stukken der verbrijzelde laden
op den gloed gelegd. De vlam wordt grooter. — „God! Goddank!"
roept Hanneke schreiend. Maar toch, die rook is verstikkend; die
rook moet een uitweg hebben!
Arie stoot, het zolderdeurtje open, — 't is alsof zijn krachten
herleven. Nieuwe spaanders werpt hij op het vuur en doet er erwtengroen bij. De slapende oude wrijft en schudt hij, en — wanneer
zij in 't einde na dommelend tegenstreven ontwaakt is, dan schuift
hij haar met haar zetel nabij den gloed. Ook de ouders —Hanneke
met Albert, en Arie met Truitje vóór zich — hurken nu neder bij
het vuur. Die warmte hoezeer ook begeerd — 't is toch alsof zij
nog meerdere smart veroorzaakt. Ja, dat doet ze; maar, 't zal beter
worden. De oude suizelt, dat ze liever te bed was gebleven; en later
met akelige stem: „Die pijn, o die pijn! Och haal me den dokter!"
Wat kunnen ze doen de arme echtelieden! niets meer. Slechts
beven en bij het gevoelen van eigen lichaamssmarten, slechts den
ken aan de schrikkelijke ramp die hen trof; aan alles wat ze ver
loren; aan den ijselijken toestand, waarin zij zich hier bevinden met
hun dierbaar kroost, met hun zieken jongen, met hun teeder wichtje,
vin.
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met die oude doove en rheumatieke moeder. Ze kunnen slechts
denken aan het wee, dat hun nog verder te wachten staat, en —
de vraag speelt hun dan gedurig door het kranke brein: „Is God
wel een Vader, een Vader vol liefde?"
Die laatste gedachte stoot Hanneke met huivering van zich af. Ze
bidt. — Haar gebed is: „Almachtige Vader!" en — als zij dat
zelfde herhaalt, dan perst zij haar lichaam en klemt ze haar hand,
alsof zij de hand van dien Vader gevat hield. — Dat sterkt. —
Maar, nu zij gebeden heeft, nu kan zij ook nog iets doen voor de
haren. In den namiddag nam zij den broodbak en ook het goed ge
vulde keteltje met warme koffie mee naar boven om Arie te kunnen
verkwikken als hij terugkwam. Toen had zij nog geen gedachte
aan de mogelijkheid dat de vloed zoo sterk en zoo snel zou toe
nemen, en heeft zij gehoopt dat men gemakkelijk alles wat verder
noodig mocht zijn naar den zolder kon brengen. Wat had zij verkeerd
gerekend! Het keteltje, waar zelfs niet meer aan gedacht was en dat
door Albert in een hoekje gestopt werd, viel haar nu in het oog.
Ha! zij zal den inhoud warmen op 't vuur; dat zal inwendig ver
kwikken.
Ternauwernood heeft de goede vrouw de plaats bereikt, waar het
keteltje staat, of een akelig gillend schreeuwen treft hare ooren.
Hemel, wat nu weer? 't Is de kleine Truitje, die — staande tusschen
vaders knieën — gillende stampvoet en krijschende achteruitdringt
en, door haar erbarmelijk gegil den zieken jongen opschrikken en
kleine Mieke — die tot nu toe lekker en warmpjes heeft geslapen —
schreiende doet wakker worden, terwijl ze haar ouders hevig doet
ontstellen, haar broertje Albert heel bang maakt en zelfs de oude
een oogenblik zich zelve doet vergeten.
„De overgang van kou en warmte zal haar pijn doen," roept de
moeder, terwijl ze haastig op Truitje toesnelt.
De vader, die zoo stijf in de leden is geworden, en uit de gebogen
houding, waarin hij een wijl heeft gezeten, in 't eerst niet overeind
kon, roept: dat Truuske maar stil moet wezen, want dat het zoo
aanstonds wel beter zal gaan — maar, de moeder reeds toege
schoten, grijpt het stuipachtig krijschende kind bij de armpjes, heft
haar omhoog, en zie . . . zie groote God! daar speelt de vlam op
de plek waar ze stond; ze heeft haar de voetjes en beentjes gezengd.
O, het gegil dier arme kleine is hartverscheurend; en die andere
kinderen schreiende met haar; en die klagende hulpelooze grijze;
en die ten doode toe verschrikte ouders; en die vlammen daar
lekkende tusschen de reet van den zoldervloer. — O, o! dat roept
om erbarmen!
Snel, doch voorzichtig, trekt Hanneke haar kermende liefje de
brandende schoenen en kousjes uit, en slaat haren rok over de
spartelende voetjes. „Stil liefste kindje, stil dan mijn hondje. —
Arie blusch toch, we zullen verbranden!"
Verbranden! Verbranden! hij, met al wat hem lief is! „God, God
wat heb ik gedaan dat Gij zóó komt om wrake?" En dan die weer
vraag van binnen: „Krijgt e l k w a t hij w a a r d i s ? "

Het helle vuur, dat gewis de natte steenen deed krimpen of
springen, heeft zich voorzeker door de ontstane reten gemakkelijk
aan den zoldervloer medegedeeld; en zie nu de vurige tong hoe
zij voortlekt.
„Arie blusch dan!" klinkt de stem der vrouw weer hoven het
schreien en kermen der kinderen uit: „Arie blusch! eer het te laat is."
Blusschen? Zie — daar is immers water genoeg. Ja! water genoeg,
het klom zelfs tot de bovenste sport der ladder.
Nogmaals vermant zich de vader. Al is het hem alsof bij iedere
beweging zijn leden worden gebroken, toch drijft hij met een nog
overgebleven ladeplank het knappende vuur en de gloeiende steenen
ter lage deure uit: en hoor — hoe ze ploffende het water doen
sissen en borrelen.
„Goddank!" Ja zie, hij d a n k t toch. Goddank, dien nood kon hij
keeren; de aardappelenzakken, die zijn lichaam een wijl tegen de
koude beschutten, rukt hij zich nu van het lijf; slingert ze krachtig
door het water; werpt ze op den brandenden vloer, nog eens, en
weder, en — alles is uitgedoofd; alles!
Alles is uitgedoofd! — Maar ook, och armen! het licht, dat hun
akeligen kerker verlichtte; het vuur dat in 't einde de koude toch
draaglijk zou maken.
Alles is uitgedoofd! — En dan, de koude gaat vinnig hare plaatse
hernemen, de feller opstekende gure wind blaast hevig tegen de
ruitjes, die knetsen van de vorst, en dringt door de reten der hier
en ginder slecht aangestrekene pannen. En verder....?
Maar neen, wie eischt de beschrijving van dien donkeren nacht
die gaat volgen! Wie heeft er lust om — zij het in de verbeelding —
met Hanneke Daalhof dien schrikkelijken nacht te doorwaken, terwijl
zij zich telkens moet geweld doen om wakker te blijven, ten einde
haar dierbare kinderen — al zij het dan uiterst gebrekkig — te
koesteren zooveel ze nog kan? Neen, neen! Uw hart zou breken,
wanneer gij de smart en jammerkreten moest aanhooren, die gedurig
den zolder vervullen, straks vooral wanneer die ouders zich krachtig
betoonen, en ten beste van hun lieve Truitje haar dwingen om de
gebrande voeten in de watten te houden, die — in de lade mee
naar boven gebracht — haar tot uittrekking van de wonden er om
zijn gewikkeld.
Vader, ei zeg, waartoe toch die smart aan uw kindje b e r e i d . . .
Vader, waartoe?
Gaat daar een licht op in zijn ziel. Plaagt hij dat kind dan uit
lust tot plagen? Doet hij het niet tot haar nut, tot haar welzijn... ?
O dat is toch een heldere lichtstraal in dien donkeren nacht, en
dat woord van den schier verstijfden man tot zijn Hanneke: „God
doet het uit liefde!" dat woord — het maakt nog dien akeligen
zolder tot een tempel des vredes.

En die nacht vol verschrikking is langzaam ten einde gekropen;
en het eerste morgenrood, dat nog gisteren met zijn zachten gloed
het blanke sneeuwdek, waaronder de akkers ter ruste gingen, mocht
kleuren, het daagt nu op uit den breeden, den akeligen vloed. Maar
zie, als de zonne nu mede aldra uit den plas is verrezen, dan
kleurt toch een vroolijke straal — en evenals gisteren — de ijsbloe
men op de ruitjes van Daalbofs zoldervenster.
Wat is dat van v e r r e . . . . die zwarte stip
? Is het een roofvogel,
die zijn vleugels boven het watervlak spant
? Zie, het nadert. Dat
is geen vogelvlucht. Het nadert langzaam, zeer langzaam; maar
toch, gij gist reeds. Neen! uw oogen bedriegen zich niet.
Arie Daalhof! A B I E D A A L H O F ! ! wanneer gij nog leeft op dien
zolder, wanneer uw gevoel niet verstompt is: Op dan! Op! Vlieg
naar het venster — stoot het naar buiten, of — beuk de ruitjes
aan stuk.
M A N !
V R O U W !
K X N D E R S !
O U D E
V R O U W !
daar komen ze, daar
komen ze! — Ja, ja zie maar — daar komen ze om u te redden.
Hoort dan het klossen der riemen. Hoort dan die stemmen. Ver
stijfden! afgetobden! halve dooden! juicht, juicht: „Daar komt
redding!" Beproefden! looft den Heer, want zie: de nood van uw
huis en het wee uwer oorden — zij het almee tot heil u w e r zie
len — het was ook:
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Hob je haar gezien, Eduard? Daar links, — zie, daar gaat zij juist
den grooten pilaar naast de graftombe voorbij. — Wat een vlugheid!
Wacht! nu kan zij niet verder omdat de uitgang door de menigte
versperd is. Vooruit! dan zien wij haar nog. Zie zoo! —• Uitstekend
nietwaar? Hoe gracieus; welk een lief maar eenvoudig toilet; te
weerga! het i s . . . . "
,Zacht, zacht," fluisterde Eduard: „bedenk waar we zijn. Je spreekt
alsof wij op de Pantoffel waren. B.'s predikatie schijnt je weinig te
hebben gesticht. Het: „alles is ijdelheid", van den wijzen koning, is
je 't eene oor in en 't andere weer uitgegaan. Kom, zie haar zoo
dwaas niet aan, ze wordt er waarlijk verlegen mee;" en zijn vriend
onder den arm nemende, bevrijdde Eduard het bedoelde meisje van
den bespiedenden blik des eersten sprekers.
Weldra waren de vrienden buiten het kerkgebouw gekomen, en
vruchteloos zocht August — zoo heette Eduards vriend, — te mid
den der huiswaarts keerende tempelgangers, de schoone, wier beval
ligheden hem zoozeer hadden getroffen.
De aanmerking van Eduard was juist geweest. Mocht August ook
onder des leeraars rede, eenige oogenblikken met hem de geneugten
der aarde als ij d e l hebben beschouwd, zijn leven was met, zooals
Salomo's leven, een overvloedig genieten geweest, en verstond hij
dus — jong en levenslustig — de diepte der waarheid van dat „alles
is ijdelneid" niet, terwijl zijn geheele ziel nü slechts vervuld was
met het bekoorlijke wezen, 't welk wij hem daareven hoorden roemen.
„Waar is zij nu?" sprak August weder, nadat hij mevrouw A. en
en de freule D. als bekenden had gegroet. „Ha!" vervolgde hij: „ik
zie haar. Zie je — met dat witte hoedje; wat is zij f a m e u s ter
been; maar toch, wij zullen haar niet uit het oog verliezen, neen!—"
en hij stapte, met zijn vriend gearmd, de schoone sneller na: „Zeker, ik moet weten waar
Breestraat in. Pas op dat zij ons niet ontsnapt! Gauw Eduard! je
bent zoo langzaam."
IX.
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„Maar lieve hemel," zei Eduard, die tegen wil en dank meedraafde: „we stellen ons waarlijk belachelijk aan; men zal ons op
merken zooals je ieder vooruit stormt; wij zijn dadelijk aan de
Breestraat. Een weinig bedaardheid m o n c h e r ! "
De pas werd nu door de vrienden verkort, maar, toen zij aan
den hoek der bedoelde straat waren gekomen, was de schoone met
het witte hoedje verdwenen.
„Daar hebben we 't al!" riep August teleurgesteld: „met dat pasminderen is de vogel ontsnapt. Dat komt er van als men zich zoo
om de menschen geneert; maar ik verzeker je," vervolgde hij, zijn
vriend schier toornig aanziende: „dat ik niet zal rusten voordat ik
het kooitje ontdekt heb, waar dat paradijsvogeltje verblijf houdt.
Je gezelschap amice, hoe dierbaar mij anders ook, kan ik daarbij
missen, aangezien men a l a r e c h e r c h e d ' u n e b e a u t é vlugger
moet zijn dan mon c h e r Eduard."
„Dank voor het compliment." zei Eduard: „maar mij dunkt, dat
het weinig pas geeft, om uit de kerk komende, een mooi meisje na
te loopen. Wil jij je inspectietocht voortzetten, dan ga ik naar
huis; wil je dien uitstellen, zoo ga met mij mee en drink koffie
bij ons."
De anders vrij bedaarde, doch thans zoo voortvarende August,
bleef een oogenblik besluiteloos; doch het gevoel van vriendschap
voor Eduard, aan wien hij werkelijk zeer gehecht was, onderdrukte
weldra de begeerte om zijn nasporingen terstond voort te zetten,
en met het vaste voornemen om zulks toch dienzelfden dag te doen,
gaf hij zijn vriend het: „Fiat!" en gingen zij alzoo te zamen naar
de woning van Eduards ouders.

Het zal niet onnoodig zjjn te vermelden, dat August Van Meer,
als eenige zoon van deftige ouders, sedert drie jaren wees zijnde,
bezitter van een aanzienlijk vermogen was. Zijn voorkomen was
edel; levendige bruine oogen schitterden onder een hoog gewelfd
voorhoofd; het zwarte krulhaar gaf iets vroolijks aan zijn uiterlijk,
terwijl de eenigszins gekromde doch kleine neus,! waaronder een
paar ferme knevels boven een middelmatigen mond zetelden, een
geheel volmaakte, dat niet zelden door het schoone geslacht met
genoegen werd beschouwd en hem den bijnaam van l e b e a u vol
komen waardig maakte.
August Van Meer had weinige maanden geleden, als Meester in
de beide Rechten, de_ Hoogeschool verlaten, en ofschoon het land
goed, waar hij als kind bij zijne ouders de genoegens der jeugd
smaakte, hem als zomerverblijf en uitspanningsoord dierbaar bleef,
zoo had hij zich toch onlangs met der woon gevestigd in de stad,
waar zijn vriend Eduard Olraan bij diens ouders inwoonde.
Door vriendschap verbonden, hadden August en Eduard te zamen
aan de Hoogeschool gewerkt en te zamen de genoegens van het

studentenleven op een betamelijke wijze genoten. Het teedere punt
der liefde had meermalen het onderwerp hunner gesprekken uitge
maakt, en, terwijl Olman zich spoedig verlustigde m de beschou
wing van een hef doch alledaagsch gezichtje, en ook nu reeds
sedert eenige maanden verloofd was met een meisje dat — wel aan
vallig, maar geenszins schoon kon genoemd worden, zoo was Van
Meer daarentegen zelden tevreden, en had meermalen verklaard:
niet te zullen trouwen dan met een wezen, dat met zijn ideaal
overeenstemde.
Dat ideaal had zich gevormd naar een gelithographeerde schoone,
die tot het ameublement zijner kamer behoorde en steeds met be
wondering door den jongeling werd beschouwd.
Mijn vrouw zal eene Victorine moeten zijn, had hij meermalen
gezegd: zij streelt en betoovert; haar oog is zacht en vol ziel; haar
neusje is zoo lief gevormd: hare lipjes zijn voor den kus geschapen;
hare gitzwarte lokken golven zoo sierlijk; in één woord: vind ik
geen Victorine, dan smoor ik de liefde voor de werkelijkheid en
blijf l a b e l l e de ma c h a m b r e getrouw.
Het was natuurlijk dat Van Meers drift, waarmee hij de schoone
uit de kerk was gevolgd, zijn vriend eenigermate bevreemdde. Niet
dat de eerste zich anders op wandelingen of in gezelschappen voor
een lief gezichtje geheel onverschillig betoonde, neen — maar deze
opgewondenheid was buitengewoon, en het was dus niet te verwon
deren dat Eduard, toen de vrienden zich na het koffiedrinken alleen
bevonden, tot August de vraag richtte:
„Maar zeg mij toch eens, was die schoonheid een V i c t o r i n e ? "
„Meer dan een Victorine, een engel is zij! Zoo je haar hadt ge
zien en waargenomen zooals ik, dan zou je mijn verukking kunnen
begrijpen. Het spijt me Eduard, dat je menschenvrees mij dat juweeltje
uit het oog deed verliezen
"
„Maar wij kwamen uit de kerk!" viel Eduard in.
„Nu, nu, 't is voorbij," sprak August weder: „Ik zal haar uit
vinden, dat verzeker ik je, en d a n . . . . c o u t e q u i c o u t e wordt zij
mijn vrouw!"
„Ei zoo!" hernam Eduard: „is dat zoo vast bepaald? Dat noem
ik waarlijk romantisch. Een nadere kennismaking zal, dunkt mij,
voor die groote zaak toch noodig zijn; slechts vluchtig gezien
"
„De eerste blik is beslissend!" sprak August weder: „Je weet
het Eduard, de Victorine is mijn ideaal! Ik heb het in dat meisja
gevonden; en, wat zou mij in den weg staan!?"
„Wat — ? " herhaalde Eduard langzaam: „Je vraagt wat? Kom,
je gezond verstand moet op dit oogenblik wel aan 't wandelen zijn,
als je niet beseft dat een levensgezellin iets meer dan schoon moet
wezen. Hoor eens, je Victorine aan den muur is stom; deze — hoe
zal haar stem, hoe zullen hare manieren zijn?"
^Bah! bah!" riep August levendig: „ik ken al die redeneeringen
yeL Je vraagt: is zij lief, is zij zacht, is zij van goeden huize, heeft
iSe geld, ja zelfs, is zij niet verloofd? en wat al meer; waarop ik
apoedig zal antwoorden: dat zij lief en goed en zacht m o e t zijn,

omdat zij in de kerk zichtbaar geroerd was; ia, eens zag ik zelfs
tranen in haar schoone oogen. Geboorte! — Oen, wat zegt geboorte
of aanzien; een lieftallige dochter uit den middelstand is ver te ver
kiezen boven een adellijke of trotsche nuf, terwijl ik, aan kleeding
en manieren toch wel bespeurde dat zij in den fatsoenlijken stand
te huis behoort. Geld, bah! nogmaals ban! daar zal Van Meer geen
voet voor verzetten. Ik bezit, — je weet het, middelen genoeg om
een vrouw behoorlijk te onderhouden en genoegen te geven, terwijl,
in het geval dat zij al verloofd was, ik me heel zeker een kogel
door den kop zou jagen."
„Of," viel Eduard in: „je verstand zoudt hernemen, en je over
dien zondigen inval ernstig zoudt schamen."
„Fiat!" zei August glimlachend: „het zal zoo'n vaart niet nemen.
Een galant laat zijne dame niet alleen uit de kerk naar huis gaan;
is de zegen uitgesproken dan is hij aan hare zijde; zij was alleen,
en dus
"
„En dus," hernam Eduard: „wanneer de galant, evenals mijn
Fanny, elders woont, dan
"
„Dus — of dan!" riep August, half toornig: „spaar mij die philo
sophic, Bezwaren weegt men als ze er zijn. Een voorgevoel zegt
mij, dat de levende Victorine de mijne zal worden, en Eduard, —
dan trouwen wij op denzelfden dag."
Na deze woorden namen de vrienden afscheid, en terwijl Van
Meer zich naar de Breestraat spoedde, om zoo mogelijk de woning
der schoone uit te vinden, zullen wij — hem vooruit — haar onbe
spied bezoeken, en slaan dus de eerste zijstraat van de Breestraat
in; gaan eenige huizen voorbij; treden een kleine doch nette woning
binnen; beklimmen de trap; openen de eerste deur aan de straat
zijde, en vinden er het schoone meisje, waarvan August ons vrij
nauwkeurig het portret heeft geleverd.

Het kleine vertrek, waarin wij haar vinden, is eenvoudig doch
smaakvol gemeubeld. De net gebonden boekwerken in het open
staande kastje, pleiten mede voor den goeden smaak der eigena
res. Zij leest. Waarin? — In den Bijbel. Zij is geheel vervuld
met hetgeen zij leest; en zij leest van Jezus lijden. Al lezende be
wegen zich hare lippen, en hooren wij een zachtvloeiende stem de
gruwelen uitspreken, die eenmaal aan den grooten geloofsheld van
Golgotha werden gepleegd.
„Amen!" zegt zij eindelijk iets luider, en voegt er deze woorden
bij: „Hij leed geduldig, naar den wil van God."
Het groote boek zien wij haar eindelijk dichtslaan en in het
kastje bergen, waarna zij weder plaats nemende, met de handen in
den schoot, de voorbijgangers beneden zich schijnt gade te slaan,
hoewel hare ziel met geheel andere zaken vervuld is.
— Helaas! zucht zij ten laatste bij zich zelve: waar ik mijne

oogen ook wend, overal mag ik vreugde en levenslust aanschou
wen, terwijl het in mijn ziel zoo somber en droevig blijft. O mijn
God! waarom moet de schande mijn levensbloesems verstikken?
waarom leef ik in den gevloekten staat, die door de zonde schijn
baar noodzakelijk is; veracht door de wereld, levende van de vruch
ten der ongerechtigheid! Groote God! waarom hebt Gij mij nog
schoonheid geschonken, terwijl ze mij voortdurend een bron van
vernedering moet zijn! Waarom
Doch zie, wat doet eensklaps een purperblos haar bleeke wangen
kleuren? waarom trekt zij het bevallige kopje van het venster
terug, en blikt zij even daarna, als steelsgewijze, nogmaals naar
beneden?

Reeds drie malen had August Van Meer de geheele Breestraat
aan de beide zijden langs geloopen, in de verwachting zijn schoone
onbekende aan een der vensters te zullen ontdekken. Vruchteloos
was de straatwandeling geweest, en zoo mogelijk door de teleur
stelling nog ongeduldiger geworden, besloot hij ten laatste bij den
wijkmeester een nader onderzoek te doen.
De wijkmeester vernam des jongelings beschrijving zijner Dame
a la V i c t o r i n e ; doch wijkmeester zijnde zooals er wel meer zijn,
kon hij den vrager geen bepaalde inlichting geven, maar besloot:
„dat het mogelijk wel bij den deurwaarder kon wezen — zes hui
zen ver — daar, aan de overzij."
Het ligt niet in ons plan om in het bijzonder te verhalen hoe
Van Meer, de aanwijzing voor juist houdende, op de bedoelde wo
ning toetrad, terwijl hij het woordje d e u r w a a r d e r vluchtig over
woog; hoe hij aanschelde, en de verbaasde oude dienstmaagd, die
de deur opende, een gulden in de hand stoppende, in het verhoor
nam; hoe hij op zijn vragen: of mijnheer niet een dochter, een nicht
of logee in huis had, die er zoo en zoo uitzag, en of die weieens
te spreken zou zijn; het bescheid kreeg: „dat mijnheer en de juf
frouw maar als eenige mensies zonder kindertjes leefden, en dat
er ook geen mens gelusseerd was, want och héchie, dat de juffrouw
daar niemendal van hiel, ook al omdat alles zoo duur was," enz.,
enz.; zoodat Van Meer voor zijn gulden de zekerheid had verkre
gen, dat zijn ideaal hier niet te vinden, en hij bovendien nog even
wijs was.
Verdrietig en niet wetende waar zich te wenden, had August voor
ditmaal reeds besloten zijn onderzoek te staken, met het vaste
voornemen evenwel, om het spoedig te hervatten, en wel zeker geen
odsdienstoefening over te slaan in de kerk, waar hij de schoone
ezen morgen gezien had; toen hij, bij toeval of voorbedacht, de
eerste zijstraat inslaande, en eenige huizen — nu als bij gewoonte —
in het voorbijgaan van beneden tot boven beschouwende, eensklaps
als versteend bleef staan, en bij den gesmoorden uitroep: „Zij is

het!" een gelaat zag blozen dat, met dien blos, een werkelijke
V i c t o r i n e was.
Is het een waarheid, dat de liefde verblindt, niet zelden ook
maakt zij dolzinnig. Van Meer, veeltijds bedaard en beredeneerd,
had met zijn inspectie van de Breestraat op klaarlichten dag, reeds
een staaltje van zijn blindheid of dolheid gegeven, en, ook nü ver
stoutte hij zich te ondernemen, 't geen hij in een kalmer oogenblik
als dwaasheid zou hebben verworpen.
Vóórdat hij nog recht wist wat te beginnen
was de schel
reeds overgegaan, de deur geopend, en vraagde hem een roodkop
wat hij verlangde.
Van Meer gevoelde zich, toen die twee donkere kijkers op hem
gericht waren, maar half op zijn gemak. Zich goed te houden was
zaak, en den jongen vriendelijk op den schouder kloppende, zei hij
zacht: „Zeg eens vriendje! is de dame, die boven voor het raam
aan de straat zit, je zuster?"
„Wie — Mies? — Wat zou dat?" zei de jongen.
„Wat het zou?" hernam Van Meer: „Ik'wilde
ik heb haar
iets ter hand te stellen. Toevallig heb ik iets gevonden, 't welk
zjj dezen morgen, uit de kerk komende, verloor. Zou ik n i e t . . . . ? "
„Wat raakt mij dat!" riep de jongen: „ga jij je gang maar.
't Is anders beter dat je 't niet weergeeft, want de malle nuf is
toch al gek genoeg. Als ze ziet dat zoo'n baas haar de dingen
nadraagt, dan zal ze nog heelemaal gek worden. Geef 't ding maar
hier, dan zal ik het wel geven," besloot hij, en grinnikte dat de
oogen er van wegzonken.
„Hoor eens ventje!" hernam Van Meer, inwendig verwoed, maar
uiterlijk bedaard: „zoo je mij bij je zuster wilt aandienen, of be
werken dat ze mij een oogenblik te woord staat, dan zal ik je een
gulden tot belooning geven."
„Eén!" zei de roodkop: „nu — als je er nóg een bijdoet."
„Je bent een aardige snaak!" hernam August, die den rekel wilde
te vriend houden: „Ziehier dan; maar doe nu ook terstond wat ik
je verzocht heb."
Zonder te bedanken, liep de jongen eenige trappen op, en riep op
schellen toon: „Mies! kom 's af; d'r is 'n banjert voor je!"
Na deze woorden kwam hij, rammelende met zijn guldens, terug, en
verdween zonder afscheid, door de nog openstaande voordeur.
Door deze onpoëtische inleiding tot zich zeiven gekomen, gevoelde
August het dwaze zijner positie. Wat te doen? Terugkeeren nu hij
zijn ideaal gevonden had, nu hij onder hetzelfde dak met haar
ademde? Neen! blijven en h a a r ' z e g g e n . W a t ?
Hij wist het
waarlijk niet; maar zeker is het, dat hij zich geweld moest aandoen
om zich uiterlijk goed te houden, toen de rijzige gestalte van het
schoone meisje zich boven aan de trap vertoonde, en, weldra tot
hem genaderd, met de vraag: „Wat is er van uw verlangen mijnheer?"
hem tot spreken noodzaakte.
Om zich te herstellen, begroette Van Meer de jonge dame met
een diepe buiging, en herkreeg alzoo, in het bewustzijn harer tegen-

weordigheid, aldra zijne vorige opgewonden stemming. Kas sloeg hij
au zijn levendige bruine oogen omhoog, en toen zij den zacht kwij
nenden blik van het meisje hadden ontmoet, zweefde er een licht
blosje over zijn edel gelaat, en verstoutte hij zich te spreken.
„Zeker zal het u bevreemden juffrouw!" zoo ving hij aan: „dat
een jonkman, die u voor de eerste maal ontmoet, u om een onder
houd durft vragen, dat over het geluk van zijn leven zal beslissen.
Ik bid u . . . . "
„Mijnheer!" viel het meisje, sterk blozend, den jongeling in de
rede: „Ik heb de eer niet u te kennen, en begrijp niet hoe een on
derhoud met mij de beslissing van uw levensgeluk zou kunnen be
werken; daarbij: mijne ouders zijn niet te huis, en ik moet u der
halve verzoeken, zoo het een zaak van aanbelang geldt, dit onderhoud
tot hunne terugkomst te verschuiven."
De kieschheid van dit voorstel, met een zoo welluidende stem
gedaan, trof August dermate, dat hij werkelijk een oogenblik be
sluiteloos bleef; doch — de afwezigheid der ouders was een te gewenschte zaak, om er geen partij van te trekken, en — eensklaps
de schoone nabij komende, vatte hij haar fijngevormd handje, en sprak
op hartstochtelijken toon: „Neen! — eisch niet dat ik mij in het
onzekere van u verwijder. Ik zag u dezen morgen, en dat oogenblik
blijft me gezegend; ik zocht, ik vond u, en thans — met een angstig
kloppend hart vraag ik: Kunt u mij beminnen?"
Deze aanval op het teedere vrouwenhart was al te heftig geweest.
August had niet berekend wat de gevolgen konden zijn; en men kan
zich dus zijn verlegenheid voorstellen, toen hij het bekoorlijke meisje
zoo wit als marmer zag worden, en bespeurde dat zij in bezwijming
dreigde neer te vallen.
Wat te doen? — Haar in zijne armen op te vangen, was een
natuurlijke beweging; doch — zonderling was hij te moede, toen
hij, in een vreemde woning, met het onbekende en bezwijmde meisje
in zijne armen, zich geheel alleen en zonder eenige hulpmiddelen
ter opwekking bevond.
Haar zachtkens op te nemen, een kamerdeur te openen, en het
meisje in dat vertrek op een stoel te plaatsen, 't was spoedig ver
richt. Door deze beweging kwam zij eenigszins tot zich zelve, en,
toen zij nu de schoone oogen opende en den jongeling naast zich
ontwaarde, ving zij met blijkbare krachtsinspanning aan:
„Ga van hier. Wanneer het lot van een ongelukkige u eenig belang
inboezemt, verwijder u dan uit mijne tegenwoordigheid. Mij bemin
nen!" vervolgde zij iets zachter: „gij moogt het niet en zoudt het
niet kunnen, vernederd en geschandvlekt in mijn eigen oogen en in
die der geheele menschheid. Beminnen kan i k de mijnen niet. Mij
te beminnen is zich schandvlekken. Nogmaals, verwijder u mijnheer!
Wilt gij de schijnbare zielsrust van een ongelukkige niet geheel
verstoren, laat dan af; ik ben een verworpelinge der maatschappij."
August Van Meer trilde. — Een verworpene, een geschandvlekte!
dacht hij; maar het zielvol gelaat aanschouwende, waarop hij de
reinheid meende te lezen, riep hij in vervoering: „Wat deert het

mij, wat gij waart of nog zijt; wat gjj worden knnt en zult, is mijn
eenige gedachte. Uw woorden getuigen van de zuiverste beginselen
Zie mij voor u, schoonste der vrouwen! o zeg mij — wilt ge de
mijne worden? Wilt ge uw lot aan het mijne verbinden? Beslis. —
Maar neen," eindigde hij wat bedaarder: „zeg mij alleen, dat er
eenige hoop bestaat; red mij uit de pijnlijke onzekerheid, dan zal
ik voor ditmaal heengaan doch om spoedig terug te keeren."
Op deze woorden volgde een kléine pauze. Vol beteekenis zag het
bekoorlijke meisje den fieren jongeling aan; een glimlachje ver
spreidde zich over haar gelaat; langzaam rees zij op, en met de
woorden: „U k u n t mij niet beminnen," schoof zij een groote gordijn
ter zijde, en den jongeling op de daarachter geplaatste voorwerpen
wijzende, vervolgde zij: „Zie — de dochter van den scherprechter
staat voor u; dit zijn de werktuigen van mijn vader. Zeg mijnheer,
zoudt u Maria - . . . nü nog tot vrouw begeeren?"
Was het meisje bij des jongelings eerste woorden verbleekt, Van
Meers gelaat werd bij deze ervaring als zijn halsboorden zoo wit,
en — met de verwarde uitroepen van: „Mijn God! de dochter van
den b . . . —de dochter van den scherprechter! Ik vraag verschooning
juffrouw; — ik dacht — ik wist niet —" en wat er verder over
zijne lippen kwam, maakte hij een onbeduidend compliment, en ver
liet, als van den donder getroffen, het fel geschokte meisje — dat
hem, met een overkropt gemoed en nogmaals zeer pijnlijk glimlachende,
vertrekken zag.

August Van Meer verviel in een hevige en langdurige ziekte. Zijn
vriend Olman verpleegde hem als een broeder. Van Meers woorden
•waren echter gedurig zoodanig verward, dat Olman van zijn weer
varen niet spoedig het rechte vernam, maar, de zenuwachtigheid, die
August overviel wanneer zijn oog toevallig op de Victorine aan den
wand bleef rusten, deed Eduard al spoedig besluiten de plaat te ver
wijderen. Eindelijk herstelde Van Meer, en ofschoon de herinnering
aan dien noodlottigen Zondag hem immer bijbleef, zoo verkreeg hij
toch weldra zijn vroegere opgeruimdheid, terwijl hij zelfs, een jaar
later, op Eduards bruiloft naast een meisje aan tafel was gezeten,
waarmede hij — o mannelijke standvastigheid! — zes maanden
daarna in het huwelijk trad.
En Maria, werd zij ook gelukkig? Wij hopen, ja — hiernamaals,
want op de aarde bleef zij — de dochter van den scherprechter.
Als kind reeds met afschuw voor al wat wreed was vervuld, zag
zij, door degelijke boeken, meer dan men verwachten kon, ontwik
keld, met deernis op de treurige betrekking van haar vader neer,
welke betrekking reeds ontelbare jaren in zijn geslacht van vader
op zoon was overgegaan.
Om hare schoonheid door onbekenden belonkt en begluurd; ver
acht en vermeden door hen, die de bediening van haar vader ken-

den, welke bediening haar zachtaardig karakter geenszins met het
Evangelie kon vereenigen; bespot door hare betrekkingen om de
dwaasheid harer begrippen, hoewel zij als kind hare ouders eerde,
en, het moet gezegd worden, ook wederkeeriglin vele opzichten
liefde van hen ontving; ten huwelijk gevraagd door den handlanger
van haar vader, dien zij inwendig verafschuwde, ofschoon zij zulks
den gestrengen vader niet openbaren durfde, zóó, door Gods ondoorgrondelijken wil, geslingerd in een bestaan, 't welk zoo geheel
in strijd was met haar zachten aard, was het te verwonderen dat
de schoone Maria zich diep ongelukkig gevoelde, en langzaam weg
kwijnde nadat haar opnieuw, door Van Meers onberadenheid, zulk
een gevoelige slag was toegebracht? — Dat zij ruste in vrede!
En gij, waarde lezer! wij vertrouwen, dat gij met ons zult wenschen en vertrouwen: dat de bediening van den bloedigen zwaarde,
eerlang slechts in de herinnering zal bestaan, opdat geen dochter
haar vader behoeft te verafschuwen, opdat geen mensch zijn broe
der behoeft te vermijden, en opdat de straffen der wettige Overheid
ten laatste, — op een andere wijze doeltreffend, — geheel den geest
zullen ademen van het reine Evangelie der l i e f d e .

En, Gode zij dank, sedert het schrijven dezer schets, is die wensch
reeds sedert lang tot vervulling gekomen.

TWEE FAMILIES.

„Nancy, Nancy, wat doe je daar? Weet je niet meer wat ik zoo
dikwijls gezegd heb; weet je niet, dat ik het lezen van zotte romans
en al dat ijdel gesnor ten hoogste afkeur? Wat is dat nu weer
voor een werk? Zeker....-"
„1812, van Rellstab, lieve pa," viel Nancy haar vader in de rede:
„Louis Merdal heeft het me ter lezing aanbevolen, 't Is een ge
schiedkundig werk, tijdens Napoleons strijd tegen Rusland."
„Tegen Rusland! Wel dat is verregaande!" riep de vader toornig:
„Moet je daar nog van lezen! Geloof je dan je vader niet meer ?
Heb ik dan niet met mijn eigen oogen alles gezien wat daar is
voorgevallen, en alles meegemaakt tot in Moskou toe; heb ik daar
niet honderd malen van verteld: van het uitmarcheeren af, tot aan
de retraite toe! Laat zien dat vod, en schaam je wat."
„Maar papa . . . . ! " zei Nancy, terwijl ze het boek gaf: „ik
dacht
„Zwijg zeg ik je!" hernam de vader: „Bij insubordinatie ken je
't arrest. — Ha!" vervolgde hij, het boek even inziende: „daar
hebben wij de leugens al: Bianka! — wie heeft er ooit van een
Bianka in de Fransche armee gehoord? En hier: Boreslow, da's
ook al gelogen! — Weg er mee, dat voddentuig behoort niet in de
handen van eene kolonels dochter. Brei je kousen of zorg voor de
fourage, maar maak dat die miserable inkwartiering m'n huis uit
komt. Hoor je
"
Het gewicht der twee laatst gesprokene woordjes was Nancy
al te goed bekend, om niet terstond het bedoelde boek ter zij te
leggen en zich, zonder verder een woord te spreken, naar de keu
ken te begeven.
Terwijl Nancy in de keuken een wakend oog over het middag
maal laat gaan, en de kolonel Reiger, maar half gemutst, naar den
rooten vijver achter zijn woonhuis wandelt, om te zien of de een
eneieren al zijn uitgebroed, zullen wij onze lezers wat nader met
vader en dochter bekend maken.

f

De kolonel Reiger was met zijn achttiende jaar als gewoon soldaat onder de vanen van den Franschen overheerscher Napoleon in
dienst getreden. Uit minvermogende ouders geboren, en de jongste
van acht kinderen zijnde, had de wetenschappelijke opleiding van
den jongen Reiger veel te wenschen overgelaten. Reeds vroeg had
hij zich echter bij zijn jeugdige makkers door een stouten aard
onderscheiden, die, vereenigd met eerlijke goede beginselen, hem
de liefde zijner speelnooten en later de achting zijner bevelhebbers
waardig maakten.
In de veldslagen van Duitschland en Rusland was de dapperheid
van den jongen krijgsman ruimschoots gebleken, zoodat hg, na de
laagste graden te hebben doorloopen, tot tweemaal toe op hèt slagveld werd bevorderd. Na Bonapartes val nam Reiger terstond de
wapenen voor zijn vaderland op en verwierf zich nieuwe lauweren.
Tijdens de onlusten met België onderscheidde hij zich weder, en
werd eindelijk op zijn vijf en zestigste jaar als kolonel gepensionneerd,
en koos zich, met zijne — uit een driejarigen echt overgebleven
eenige dochter, het landelijk dorpje O. tot woonplaats uit.
Als krijgsman gewoon aan orde en tucht, was hij in de opvoeding
zijner dochter niet van een gestrengheid vrij te pleiten, die de
zachtaardige Nancy met kinderlijke onderwerping verdroeg. Gestreng
was de kolonel, gestreng in alles, en gestreng tegen allen, maar
tevens waren zijn degelijke beginselen door het ruwe krijgsmansleven niet verloren gegaan. Neen, Reiger was gestreng, maar rechtvaardig; somwijlen driftig, maar overigens goedhartig, en ofschoon
hij zijne dochter geen opvoeding bezorgde, die haar in hooge kringen
zou kunnen doen schitteren, zoo had zij toch het noodige geleerd,
't welk haar in 't eenvoudig huiselijke leven te pas zou komen.
Bjj den aanvang van ons verhaal was Nancy zestien jaren oud.
Haar kopje was lief, ja zelfs mooi te noemen. Nancy was een brunette,
had een rijzige gestalte en een stemmetje, 't welk als voor den zang
geboren scheen.
De wijze, waarop wij met vader en dochter in het gehouden gesprek hebben kennis gemaakt, heeft ons beiden van de minst
gunstige zijde doen kennen: Nancy, hoewel haar zulks verboden
was, een roman lezende; den kolonel Reiger, grommende en uit zijn
humeur. Wilt gij nu met beiden verzoend worden, volg ons dan in
de eetkamer, waar vader en dochter het eenvoudig doch goed bereide middagmaal nuttigen.
„Zie zoo Nancy," zei de kolonel, toen het gebed was geëindigd:
„nu heb je weer een prijsje verdiend; die gebakken paling ziet er
overheerlijk uit; van waar heb je die?"
„Ik kocht ze dezen morgen van kromme Jaapje, papa, hij had ze
met den hengel gevangen. De stumperd wist er niet af te komen
omdat het zootje voor het logement op den Berg te klein was."
„En omdat je wist dat papa ze gaarne eet, heb je ze gekocht?
Goed zoo; maar zeg mij eens, waarom toon je met zulke zaken, dat
je me graag genoegen doet, terwijl ik van morgen moest ondervinden, dat mijn verbod om romans te lezen je weinig ter harte gaat?"

„Och beste papa," antwoordde Nancy blozend: „ik zei u al dat
Louis Merdal' mij de lezing zoo had aanbevolen. Toen ik onlangs
op den Berg was, verhaalde ik hem hoe ü al die veldtochten, ook
in Rusland, hebt bijgewoond; dat mij die altijd zooveel belang in
boezemen, en dat ik er nooit te veel van hooren kon. O! zei Louis
daarop: dan kan ik je daar wel meer van laten lezen; en hij bood
mij het boek aan dat u gezien hebt. Wél heb ik gezegd dat u op
die soort van lectuur niet gesteld waart, maar Louis wist dit zoo
behendig uit den weg te praten, dat ik er waarlijk geen zwarigheid
in zag om het boek mee te nemen en te lezen. Ik dacht
"
„Neen Nancy," viel de kolonel zijne dochter in de rede: „geen uit
vluchten; je wist zeer goed, dat het verboden waar was, blijkens
dat je het buiten mijn tegenwoordigheid zocht te lezen. Weet je
waarom ik dat lezen van romans, vooral voor jonge lieden, zoo
schadelijk acht, het is dat bedrieglijke, dat wegsleepende der voor
stelling. Een meisje, dat in de romanwereld te huis is, zal gewoon
lijk een slechte huishoudster zijn. Ik heb," vervolgde Reiger, terwijl
hij zich inmiddels de paling met salade goed liet smaken: „ik heb
nooit, zoover ik mij herinner, zoo'n ding gelezen, maar 't is mij
honderdmaal verzekerd dat romans dweperige onnatuurlijke ver
halen zijn. Men leest er beschrijvingen van menschen in, zoo schoon
en zoo verheven als men ze in het dagelijksche leven zelden of
liever nooit aantreft; dan leest men van booswichten en van schan
dalen, die vooral jonge menschen niet moeten kennen; een en ander
prikkelt de jeugdige verbeelding, zoodat men naar dat vreemde en
onbekende begint te verlangen, zich met moeite in den eenvoudigen
huiselijken kring kan voegen, en eindelijk geheel en al den lust
verliest de plichten te vervullen die in de samenleving ieder voor
zijn rekening heeft. Eén voorbeeld Nancy: Heb je — om iets te
noemen — zooeven van een prachtig feest en duizend lekkernijen
gelezen, dan zal je het eenvoudige middagmaal niet zoo heerlijk
smaken, als wanneer je in je gewone bezigheden met lust bent
werkzaam geweest."
„Maar lieve papa," hernam Nancy: „Louis zei ook, dat het een
geschiedkundig werk, en dus geheel iets anders, ja zelfs nuttig was."
„Dat jongeheertje is een wijsneus," hernam de kolonel: „Wat,
geschiedkundig! 't is mogelijk dat de geschiedenis er tusschen is
gehakt, maar dat geeft een verwarden boel; althans in de campagne
van Rusland heb ik, zooals ik zei, nooit van een chef gehoord die
Bianka heette."
„Maar lieve papa," hernam het meisje, met moeite een glimlach
onderdrukkende: „Bianka is de naam van een jonge dame die. . "
„Jonge dame of geen jonge dame!" sprak de kolonel, die, 't zij
hij gelijk had of niet, ongaarne door zijn kind werd tegengesproken,
„ik heb er nooit van gehoord! In ieder geval is die Bianka een
persoon der verbeelding, en als die in dat boek de hoofdrol speelt,
dan zou je misschien nog op het denkbeeld komen, dat zij in de
Russische' campagne een der belangrijkste personen geweest is."
„Welnu, ik beloof u stellig papa, dat ik zulk soort van boeken

niet meer lezen zal," zei Nancy; en toen het middagmaal geëindigd
•was, en de kolonel verklaarde dat hij heerlijk gegeten had, noodigde
hij zijne dochter tot een wandeling uit, waartoe het meisje gaarne
bereid en weldra gereed was.

Louis Merdal, van wien Nancy reeds heeft gesproken, was de
zoon van een bemiddeld rentenier, die met zijn vrouw en kinderen
des winters in de residentie woonde, doch veeltijds de zomermaan
den in Gelderland kwam doorbrengen, en dit jaar het fraaie loge
ment op den Berg te O. tot zijn verblijf had uitgekozen. De twee
andere kinderen van den heer Merdal waren dochters. Het oudste
der beide meisjes, dat twee jaren jonger dan Louis was, heette
Mathilde, en was vijftien jaar oud, terwijl haar jongere zuster Elvire,
dertien jaren telde.
Om onze lezers met het gezin van den Heer Merdal wat nader
bekend te maken, zullen wij ons naar het plein voor het logement op
den Berg begeven, en zien wat daar voorvalt.
Het is er bijzonder levendig. Tien fraaie rijpaarden, waarvan er
eenige sierlijk zijn opgetoomd, worden door bedienden heen en
weer geleid. De heer Merdal is met twee dames en een heer, op den
achtergrond in gesprek. De twee dames zijn in amazonekostuum;
de eene is mevrouw Merdal, de andere hare vriendin en echtgenoot
van den heer, dien wij nog in het gezelschap opmerken.
„Waar of de jongelieden nu blijven?" roegt eindelijk de heer
Merdal: „wij wachten al een groot kwartier. Black, ga eens naar
binnen en roep den jongenheer en de dames."
Black — een zwartje met kroeshaar en dikke lippen — maakt,
met de handen op den grond steunende, een luchtsprong met de
beenen, en zóó tweemalen buitelende, springt hij de stoep van het
logement op, en verdwijnt. Na weinige minuten komt Black, die
bijzonder vlug is, terug en zegt:
„De jonkheer is nok aan zich te kleed, en die jonkjuffrouw Mathil' heeft nok ook zich niet klaar; en die jonkjuffrouw Elviertje
niet vinden kan haar — ikke zeg maar zal, haar muts;" en na deze
woorden, waarbij hij zich over den kroeskop heeft gestreken, klie
ven zijn beenen nogmaals de lucht, en bevindt hij zich weldra weer
bij de heen en weer stappende rijpaarden.
„Dat wachten is om razend te worden!" herneemt Merdal: „Ik
z a l . . . . , " doch juist nu hij naar binnen wil gaan om zijn kroost tot
spoed aan te zetten, verschijnen Mathilde en Louis, mede in rijkos
tuum, en vraagt de vader: „Waar blijft Elvire?"
„Zij kan haar hoed niet vinden," antwoordt Mathilde: „Wij heb
ben alles nagezocht."
„Wat, haar rijhoedje?" roept eensklaps mama Merdal: „O! dat
zal ik je wel zeggen: het ligt op de bank in den koepel; ik zag
het er van morgen nog; zij heeft het er gisteren zeker laten liggen."

„Allons! Black!" zegt Merdal gebiedend; en Black die alles hoort
en ziet, vertoont ons weder de positie der tegenvoeters, heeft spoe
dig den koepel bereikt, en komt binnen weinige oogenblikken met
de — ikke zeg maar zal muts — aanloopen.
Spoedig is het vermiste voorwerp aan Elvire gebracht, en komt
zij eindelijk bij de wachtenden op het voorplein. De twee oudere en
de beide jongere dames zetten zich nu, door de heeren geholpen,
in den zadel. Merdal, zijn vriend en Louis stijgen daarna mede op.
Twee bedienden in livrei doen desgelijks, en terwijl Casper, na bekomen instructie van zijn meester, op een hoorn blazende vooruit
rijdt, en Frits de achterhoede blijft uitmaken, draaft het gezelschap,
in snellen draf en met luchtigen kout, de breede laan van het hotel
plein door, en verdwijnt al spoedig uit onze oogen.

De kolonel Reiger had zijn wandeling met Nancy verder uitge
strekt dan zijn plan was geweest. Al pratende waren vader en
dochter aan een uitspanning in het D.sche bosch gekomen, waar
de kolonel besloot een glas bier te drinken.
Inmiddels was het avond geworden, en daar het bijzonder zacht
en lief in de lucht was. namen onze vrienden vóór de herberg plaats.
„Hoe kalm en heerlijk is het hier," zei Nancy eindelijk: „Ik kan
u niet zeggen papa, hoe mij hier altijd dat schoone en trotsche der
prachtige eiken treft. Men wordt hier waarlijk goed gestemd. Mij
dunkt ieder mensch moet hier wel zijn kleinheid tegenover den
machtigen Schepper gevoelen."
„Juist zoo m'n kind," antwoordde de kolonel: „nu heb je recht
gesproken. Zie, ik kom nog even terug op 't geen mij dezen mor
gen wat driftig maakte; je weet wel, het lezen van romans. Nog
eens, het deugt niet; maar, wil je lezen, lees dan veel en trouw in
het schoone boek der natuur. Voel jij je nu klein, lieve Nancy, in
vergelijking van den grooten Schepper aller dingen, dan heb je Hem
in je hart vereerd, en het zal je aansporen om dien goeden Gever
meer en meer lief te hebben; dat wil zeggen te leven naar de reine
zuivere inspraak van je hart."
„Die gedachte kwam zooeven ook bij mij op lieve papa," hernam
Nancy: „En wat hebben wij dorpsmenschen toch veel voor bij de
stedelingen, daar dat schoone boek der natuur zoo altijd voor ons
open ligt."
„Wel hen," sprak de kolonel weder: „dieniet, zooals velen helaas!
het boek voor zich zien opengeslagen, maar er nooit bepaald de oogen
op vestigen; maar die, met andere woorden: de schoone schepping
met alleen tot een oord hunner genietingen maken, maar ziende
op hare schoonheid, door haar tot den eeuwigen grooten Scheppei
worden heengeleid."
Niet lang na dit gesprek, terwijl het inmiddels al donkerder ge
worden was, klonk er eensklaps hoorngeschal in de verte.

„Wat mag dat wezen?" riep Nancy; maar weinige oogenblikken
later vond zij het antwoord op hare vraag in hetgeen wij verder
zullen verhalen.
In gestrekten galop kwam Casper, de bediende van den heer
Mei dal, die zooals wij zagen de voorrijder was, het plein voor de
herberg opjagen. Casper deed nogmaals den hoorn schallen dat het
bosch er van weergalmde; sprong toen van het paard; bond het
aan een daarvoor bestemd hekwerk; nam fluks eenige papieren
lichtballons uit een valiesje, dat achter op zijn paard was bevestigd ;
ontstak de kaarsen die er in waren; hing de ballons met den mees ten spoed aan de takken der boomen vóór de herberg, en was juist
gereed toen het hem volgende gezelschap mede kwam aanrennen.
Het was een vreemd schouwspel waarvan de kolonel en zijne doch
ter nu getuigen waren. De liefelijke schemering, vervangen door het.
lichtgeflikker der veelkleurige papieren ballons; de ernstige stilte,
afgebroken door het rumoer der te paard gezetene heeren en dames;
het gehinnik der dieren, het geblaf der honden die den stoet had
den gevolgd; het ontkurken van flesschen; het geklink der glazen —
in één woord,alles leverde zulk een contrast op met de statige rust van
nog slechts weinige minuten geleden, dat de kolonel en zijne doch
ter sprakeloos bleven toezien, totdat Nancy eindelijk fluisterde:
,'t Zijn de Merdals, maar zij herkennen ons niet."
„Des te beter," sprak de kolonel: „je weet wel dat ik niets op
hun kennis gesteld ben, en ofschoon wij door een toeval met hen
bekend zijn geworden, zoo is het mij lief indien zij ons maar stil
met rust laten, want die levenswijze bevalt me niet."
„Loop naar den d
!" riep nu eensklaps de heei Merdal, zoodat
de kolonel en zijn dochter verschrikt opzagen: „Wien meen je wel,
ellendige kerel, dat je voor hebt! Denk je dat ik dat schrale
wrange vocht voor wijn wil slurpen? Geef anderen wijn, of je krijgt
geen cent, en je ziet me niet meer terug."
De waard keek bedremmeld vóór zich, doch dewijl zijn gast nog
eenige vloeken uitstiet, ging hij zijn woonhuis binnen, en kwam
al spoedig met een paar flesschen beteren wijn terug.
De wijn, die door den heer Merdal, schraal zuur vocht was ge
noemd, werd nu, — voor zoo verre de glazen er nog mee gevuld
waren, op dén grond uitgegoten, en ofschoon de kolonel meermalen
bij Stuijer, zoo heette de waard, met veel smaak een glas van dat
soort gedronken had, zoo moest hij thans zien dat het roekeloos
werd vermorst, en hoorde hij nog de jongste der dames te paard
aanmerken: dat papa gelijk had, want dat die wijn „beroerd
zuur was."
Beroerd! is dat een woord dat past in den mond van een jong
meisje! — dacht Nancy: ik had zoo iets van de kleine bevallige
Elvire niet verwacht.
De nieuwgeschonken wijn werd, hoewel niet best, althans iets
beter gekeurd. Er werd opnieuw geklonken en gedronken, terwijl de
kolonel, die met zijne dochter op den achtergrond in het duistere
zat, gelukkig niet werd opgemerkt.

Nog geruimen tijd duurde de luidruchtigheid op het plein bij de
herberg voort, totdat eindelijk de heer Merdal een teeken gafj
waarop de lichtballons werden afgenomen; de verdere toebereidselen
voor het vertrek 'gemaakt werden; Casper opnieuw den hoorn deed
schallen, en met een kleine lantaarn, — zooals de heeren er elk
eene hadden — op de borst bevestigd, in den zadel sprong, weder
vooruit reed, en ook weder door den stoet werd gevolgd.
Het hoefgekletter verloor zich langzamerhand in de verte. Het
landschap werd rustig en stil als te voren; de maan verrees met
zachten glans; de kolonel betaalde zijn vertering, en keerde met
Nancy huiswaarts, en — dacht onder 'tvoortgaan: Arme kinderen,
wier ouders niets hoogers en beters kennen dan weelde en genot,
en hen met zich voeren in een stroom van genietingen, welke ge
noegens slechts voorbijgaand en nimmer bevredigend zijn!

Acht jaren zijn er voorbijgegaan. Veel is er in dien betrekkelijk
woont niet meer op zijn
korten
klein, doch lief landgoed te O. Hij woont in de hoofdstad. Hoe! —
heeft hij die schoone oorden, waarin hij zoo veel behagen schepte,
kunnen verlaten om e r het stadsleven voor te ruilen ? Ja; en zelfs
zijn Nancy heeft de vrije natuur waarin zij zoo gelukkig was, voor
het stadsleven gaarne prijs gegeven. Waarom? — Omdat Nancy
sedert twee jaren is gehuwd met een man, dien ze als braaf en goed
leerde kennen, die niets vuriger wenschte dan het lieve meisje zijn
gade te noemen, en dien ze thans innig als haar dierbaren echt
vriend bemint. De oude kolonel wilde liever van de schoone oorden
dan van zijn kind scheiden, en daarom woont hij bij zijn schoonzoon
en dochter in de Amstelstad.
Nancy's echtvriend heet Volbrecht en is een welgesteld dokter.
Acht jaren zijn er verloopen.
De heer en mevrouw Merdal reizen des zomers niet meer naar
schoone streken om er op hunne wijze te genieten. Vijf jaren ge
leden, in een naburig land voor eenigen tijd verblijf houdende, wer
den zij kort na elkander door een heerschende ziekte aangetast, die
hen ten grave sleepte. De drie weezen jammerden en klaagden,
maar droogden ook spoedig hunne tranen, en vergaten weldra de
ouders, die
hun toch zooveel genoegen hadden verschaft.
De voogden der minderjarigen besloten, Louis, die toen reeds
twintig jaar oud was, maar behalve in romans slechts weinig gestu
deerd had, op het kantoor van een hunner te plaatsen, opdat de
jongen nog eenmaal een nuttig lid der maatschappij zou worden,
terwijl één dier voogden, de toen achttienjarige Mathilde, en de
ander de zestienjarige Elvire tot zich nam.
Het vermogen, dat de heer Merdal had nagelaten, bleek den voog
den veel kleiner te zijn dan zij, te rekenen n a a r de onbeperkte
levenswijze van den overledene, verwacht hadden.

Louis scheen geheel ongeschikt voor zijn werk. Het lezen van
romans was en bleef schier het eenige wat hij, — zelfs aan den les
senaar — verrichtte, en wanneer hij vrij was, dan zocht hij verma
ken op, die hem rondom in de schulden brachten.
Acht jaren zijn er verloopen. Louis Merdal, die nu sedert twee
jaren zijn ouderlijk erfdeel in handen heeft gehad, leeft, in spijt van
de ernstige raadgevingen zijuer voormalige voogden, als een ware
deugniet, en gelijk zijn vermogen weldra zal zijn uitgeput, zoo zul
len ook zijne krachten niet lang meer tegen het losbandige leven
bestand zijn.
Mathilde is nu drie jaren geleden gehuwd, en met haren echtge
noot naar Oost-Indië vertrokken, zoodat wij haar uit het oog ver
foren. Elvire is voor ruim dertien maanden mede in het huwelijk
getreden. Haar echtgenoot, de advocaat Braamveld, bemint zijn
jonge gade hartelijk feeder.
Ziedaar dan den toestand geschetst, waarin wij acht jaren later
eenige menschen, waarmede wij in de vorige bladzijden vluchtig
kennis maakten, weder aantreffen.
Braamveld bewoont een fraai huis op een der voornaamste grach
ten. Volbrecht heeft een goede woning in een der drukste straten.

Het was een koude winterdag; de wind joeg een fijne jachtsneeuw
langs straten en grachten. Wie niets buiten zijne woning te doen had,
bleef te huis, of die er uit moest en het betalen kon, nam een vigilante.
Dewijl het buiten zoo guur is, gaan wij liever het sierlijke huis
binnen waarin, zooals reeds gemeld werd, de heer Braamveld met
zijn jonge gade woont.
Weinig moeite kost het aan onzen wensch te voldoen, want de
meid, die zonder weten van mevrouw naar een harer bekenden is
geloopen, heeft voor 't gemak de voordeur maar open gelaten. —Na de breede gang te zijn doorgegaan, treden wij een groot en fraai
gemeubileerd vertrek binnen, en ontdekken er twee personen. Het
zijn de echtgenooten Braamveld.
De jonge vrouw, die wij Elvire blijven noemen, schijnt zeer onte
vreden; haar echtgenoot rookt een sigaar; staart in het turfvuur,
en fluit eindelijk een studenten-deuntje.
„Hou toch op met dat ellendige fluiten," roept eindelijk Elvire:
„Geef antwoord; je maakt me razend!"
„Razend moet je niet worden vrouwtjelief," spreekt de echtge
noot: „vooral moet een vrouw altijd kalm maar nooit driftig zijn."
„Kalm! kalm!" roept Elvire weder onaardig: „En meen je dan
dat ik nog langer zoo naar je pijpen wil dansen? Werd ik daarom
je vrouw, om nog meer geringeloord te worden dan mijn voogd het
deed! Ik bedank, ik pas er voor! Ik heb mijn eigen wil, mijn eigen...."
maar hier moest Elvire ophouden met spreken, dewijl zij door een
nare hoestbui overvallen werd.
IX.
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„Elvire, Elvire," zegt Braamveld weder: „moet je nu zelve niet
zeggen dat ik gelijk heb? Geloof me, lieve vrouw, het bal is je niet
dienstig; zorg in de eerste plaats voor je gezondheid, om mijnentwil
en om onzen besten Albert."
„Het is wat liefs!" herneemt Elvire, nadat de hoestbui voorbij
ging: „Is dit het gelukkige leven, d a t j e mij hebt voorgespiegeld!
Heb ik mij, vóór dat Albert geboren werd, niet reeds zooveel ge
noegen moeten ontzeggen, omdat jij het wilde. Moet ik nu weer,
om aan je grillen te voldoen, een mijner liefste vermaken opofferen! ?
Wat deert het of ik een weinig verkouden ben. Je weet immers dat
ik de uitnoodiging heb aangenomen; wij kunnen het niet meer af
zeggen."
„Dat aannemen was buiten mijn weten," spreekt Braamveld: „In
één woord, ik ontraad — neen — ik verbied het je ten strengste.
Omdat je de uitnoodiging hebt aangenomen, zal ik mij, hoe ongaarne
ook, getroosten er heen te gaan, maar het is mijn plicht voor je
gezondheid te waken."
„Waken! waken!" herhaalt Elvire, terwijl haar de tranen in de
oogen komen: „Het is een bewaken alsof ik je gevangene ben. Is
dat het geluk, dat ik mij als kind had voorgesteld, toen ik vrij en
vroolijk kon rijden en gaan waar ik wilde. Toen ik met mijn schim
mel door de bosschen rende, toen i k . . . . " maar Elvire blijft weder
steken, dewijl zij door het hoesten verhinderd wordt voort te gaan.
De echtgenoot zwijgt. Nauwelijks is de hoestbui evenwel voorbij,
of Elvire hervat: „O! wat w a s ik gelukkig, en wat ben ik n u ! —
Eeuwig door je gedwarsboomd te worden; eeuwig als een klein kind
te worden verboden — doe dit niet en doe dat niet! Het ia een
slavernij, die mij maar al te zeer tegen de borst stuit. Ach! waarom
ben ik niet altijd kind gebleven!" En, na deze woorden begint de
jonge vrouw reent kinderachtig te weenen.
Helaas, Elvires tranen hadden op den liefhebbenden, maar toch
te z w a k liefhebbenden echtgenoot een verkeerde uitwerking. Braam
veld zag zijn beminde jonge vrouw weenen, hij zag tranen over
hare schoone wangen rollen, en de gedachten:' Ik kan die tranen
drogen; haar genoegen is ih mijne hand; wanneer zij zich voor
koude in acht neemt en zich wat warm wil kleeden dan zal het
geen kwaad doen
die gedachten deden hem toegeven, en, toen
eindelijk na de woorden: „Welnu lieve, als je niet te veel danst en
maar voor je dierbare gezondheid zorgt, dan zeg ik geen neen meer:*'
het schoone vrouwtje hem om den hals viel, toen voelde hij zich
weder zoo recht gelukkig in haar bezit. Doch helaas, het was een
voorbijgaand geluk, want, Elvires geluk lag niet in het bezit van
haar echtvriend en een vriendelijk te huis; lectuur en opvoeding
hadden haar onvatbaar gemaakt voor het ware huiselijk geluk, dat —
der stille tevredenheid.
Het was buiten koud en de advocaat Braamveld reed met zijne
Elvire des avonds naar het bal.

Ja, het was buiten koud, bitter koud.
De klok van den munttoren had juist het voorslag van midder
nacht doen klinken. De met sneeuw bedekte straten der groote stad,
waren genoegzaam ledig, en de winkelhuizen gesloten. Donker was
het, en het zou geheel duister zijn geweest, zoo niet de gaslichten
door den sluier van jachtsneeuw hadden heengedrongen.
Eenzaam en naar was het buiten, en toch, waart gij er geweest,
dan hadt gij al spoedig een jong mensch ontwaard die, althans op
eenigen afstand gezien, slechts langzaam naderde.:
En ja, de jongeling, die met onzekere schreden in de sneeuw voor
uitkwam, verdiende wel een meelijdenden blik. Zijn gelaat, voor zoo
verre het te onderscheiden was, droeg de zekere sporen ran verval
en uitputting, zijn oogen stonden flauw en beneveld, terwijl een
wond aan het voorhoofd vermoeden deed dat hij gevallen was.
Hoe meer hij naderde, hoe meer het ook te zien was dat de be
doelde persoon in beschonken toestand verkeerde.
Waggelende en suizelende vervolgde de jongeling zijn weg. De
straat, die hij uitkwam, bracht hem bij eene gracht, terwijl de sluis,
welke daarover naar de andere zijde voerde, hoog, en de helling
tamelijk glad was. Nog eenige schreden waggelde hij voorwaarts;
toen verloor hij zijn evenwicht, gleed uit, en sloeg jammerlijk achter
over. Daar lag de ongelukkige. Zijne pogingen om weder op de been
te komen, waren vruchteloos en vermeerderden zelfs het gevaarlijke
zijner positie, want, met iedere poging gleed hij al nader en nader
aan den kant van den grachtswal. Nog eenige pogingen, nog eenige
Gode onteerende uitboezemingen, en een pijnlijke kreet vermengde
zich met de twaalf slagen van den munttoren. In de diepe, thans
bevrorene en met sneeuw bedekte gracht, was de ongelukkige neer
gevallen en lag er overgelaten aan zijn rampzalig lot.

In den avond van denzelfden dag waarin wij ons reeds verplaatsten,
zag het er in de woonkamer der familie Volbrecht zeer gezellig uit.
De oude kolonel zat in een leuningstoel bij den haard, en rookte
zijn duitsche pijp. Nancy, zijn beminde dochter, nam den dienst aan
dé theetafel waar, terwijl zij zich verder met eenig naaiwerk onledig
hield; Volbrecht, tegenover zijn schoonvader gezeten, las uit de
Haarlemsche Courant de belangrijkste nieuwstijdingen voor, welk
voorlezen niet zelden werd afgebroken door een vroolijk gekraai
dertien maanden oud, zich op den
van een vierde
grond al kruipend en rollend met een rammelaar vermaakte.
„Zie zoo!" sprak Volbrecht ten laatste: „dat weten we alweer;
nu nog het belangrijkste voor mijn wijfje." En na een lief toestem
mend knikje van het vrouwtje, las hij de geboorte- en doodsbe
richten.
„Ja ja, dat laatste, daar gaat het met ons allen heen," zei de
kolonel, toen Volbrecht het blad dichtvouwde.

.Geboren worden en — sterven; het laatste is een onbetwistbaar
gevolg van het eerste. Zoo dikwijls als ik die berichten lees of hoor
lezen, dan denk ik: Reiger, man, je tijd loopt ook zoo zachtjes aan
heen, maak maar dat je de bagage klaar hebt, want met den grooten
Generaal daarboven valt niet te spotten. Ja, Hij is met mij al zeer
genadig geweest dat Hij me hier nog zooveel vreugd heeft geschon
ken, maar
"
„Och! lieve papa," viel Volbrechts jonge gade in: „doel niet op
dat droeve heengaan; wij zijn nog zoo recht gelukkig te zamen, en
dat denkbeeld van scheiden maakt zoo treurig."
„En toch is het goed dat wij er veel aan denken en er veel over
spreken," hernam de kolonel: „Menschen die het denkbeeld van
sterven zoover van zich zoeken te verwijderen, kunnen op aarde
nooit recht gelukkig zijn. Telkens wanneer zij er, op een toevallige
wijze, aan herinnerd worden, voelen zij zich onaangenaam geschokt,
en met de jaren neemt de vrees voor dien aanrukkenden vijand
meer en meer toe; daarom, maakt men zich in jonge jaren met het
denkbeeld van heengaan vertrouwd, dan verheugt men zich ook in
iederen dag, die ons wordt geschonken, en gaat men het einde roet
kalmte te gemoet."
„Zoo is het," sprak Volbrecht: „maar toch papa, God geve, dat
wij hier nog lang te zaam mogen blijven."
„Het zij zoo!" zei de kolonel: „mits zorgende, dat we ten allen
tijde voor den grooten afmarsch gereed zijn. Hier te leven zooals
het behoort; ons genoegen te vinden in degelijke zaken, en de IJdel
heden der wereld te minachten, ziedaar wat we te doen hebben, dan
zal ons het nieuwe kwartier daarboven niet vreemd, en de bewoners
er van zullen onze kameraden zijn. Ja," besloot hij: „denk er niet
je lievelingen aan: de goede zaden in jeugdige harten gestrooid,
geven rijke winsten én voor dit én voor het toekomende leven."
Nog eenigen tijd werd het gesprek, onder het genot van een goed
kopje thee, alzoo voortgezet; eindelijk begaf de dokter zich naar
zijn studeervertrek, en terwijl Nancy zich met de verzorging van
haar kleine bezig hield, dacht de oude kolonel aan vervlogene jaren,
aan jeugd en ouderdom; dankte God in stilte voor het geluk, dat
op den ouden dag zijn deel was, en las eindelijk het 1 8 0 der
Evangelische gezangen. Te tien uren nuttigde het gezin een een
voudig avondmaal, en om halfelf begaf men zich naar bed ten einde
des anderen daags weer bijtijds te kunnen ontwaken, want — de
morgenstond heeft goud in den mond.
ste

't Is een naar gevoel in den eersten, den meest verkwikkenden
slaap te worden gestoord; en toch, de geneesheer staat er ten allen
tijde aan bloot. Ook in den nacht, waarin wij ons reeds verplaatsten,
was zulks met dokter Volbrecht het geval.

Het halve uur na middernacht had reeds geslagen, toen er hevig
aan de huisschel werd getrokken. Volbrecht, die door gewoonte
spoedig ontwaakte, sprong fluks ten bedde uit, en al spoedig het
raam opschuivende, riep hij naar beneden:
„Wie is daar?"
„Wij hebben hier een jong mensch, die dadelijk uw hulp behoeft,"
was het antwoord.
In weinige oogenblikken was de dokter geheel gereed, en opende
weldra de voordeur, om aanstonds hulp of raad te kunnen ver
schaffen.
Droevig was het tooneel, dat zich nu aan zijn oogen vertoonde:
Twee nacht- of ratelwachts hadden een jong mensch voor zich op
de stoep gelegd, terwijl een hunner diens hoofd ondersteunde. Het
was de jongeling in wien wij den beschonkene herkennen, die van
den wal in de bevrozene gracht gestort, toevallig ontdekt, er met
moeite was uitgehaald, en nu bewusteloos, zoo niet erger, voor des
geneesheers oogen nederlag.
„Het schijnt al erg met hem gesteld te zijn," zei de nachtwacht,
die den jongeling ondersteunde: „Wij vonden het geraden terstond
bij u aan te gaan, omdat, zoo er redden aan is, er zeker spoedig
hulp moet wezen."
Met Weinige woorden was de dokter nu bekend gemaakt met het
geen de nachtwachts van den jongeling wisten. Volbrecht beschouwde
den lijder vluchtig; gebood toen dat men hem binnen zou brengen;
en, op de rustbank in het spreekkamertje gelegd, onderzocht hij
hem zeer nauwkeurig; deed hem spoedig een lating ondergaan;
hield hem een reukiieschje onder den neus, en zag tot zijne blijd
schap dat de lijder de oogen opende.
En ja! hij opende de oogen; zag met doffe blikken rondom zich,
en sprak toen nauwelijks hoorbaar: „O! — ik voelhet — iksterf! —
God — vergeef mij!? — Verwaarloosd in — de jeugd! Zegt het
menschen, — zegt het aan — mijne zusters. — Verge-ving! —
verge-ving...-" maar hij kon niet verder spreken, en op de spoedig
geuite vraag van den dokter: „Wie zijn uw betrekkingen?" hoorde
hij nog op flauwen toon den naam van: Braamveld lispelen. En, —
nóg eene pijnlijke trekking, en Louis Merdal was niet meer.
Louis Merdal was niet meer. De jongeling, die in zijn kindsche
dagen niet aan orde en tucht was gewend, die in zijn handelingen
was vrijgelaten en niet op het pad van godsvrucht en deugd was
geleid, die jongeling was later van kwaad tot erger vervalllen en
boette nu zijn losbandig leven met een vroegtijdigen dood.
Dokter Volbrecht stond als versteend. Zijn Nancy had hem vroeger
meermalen van de familie Merdal en van hun levenswijze verhaald.
Later had hij somwijlen den jongen Merdal bij diens voogd ontmoet,
maar zou nimmer in den verminkten en thans zoo ellendig omge
komen jongeling, den persoon van Louis Merdal herkend hebben.
Slechts weinige minuten waren er noodig om een boodschap naar
Braamvelds woning te zenden, met dringend verzoek, dat de advo
caat om eene zaak van groot belang ten spoedigste verschijnen

zou. De bode kwam terug, doch met de tijding: dat de familie naar
het bal bij den heer Yan K. was, maar dat zoodra mijnheer te huis
kwam, hem de boodschap zou gedaan worden.

Het bal bij den heer Yan E. duurde tot laat in den nacht, of wel
tot vroeg in den morgen. Drukte en vroolijkheid heerschten er in
de ruimste mate, en wel verre van haar belofte te houden, danste
de jonge mevrouw Braamveld onvermoeid; danste — terwijl het
voor haar gezondheid nadeelig was; danste — terwijl haar eenige
broeder zijn losbandig leven met een vroegen dood betaalde.
Maar immers zij wist het toch niet, dat hij in dezen nacht zoo
rampzalig zijn einde zou vinden; zij
Halt! Zij wist het niet;
doch zij wist maar al te goed, dat hij een ellendig losbandig leven
leidde; zij kon maar al te wel weten, dat hij alzoo voortgaande, zijn
verderf tegemoet snelde. Neen, ijdelheid en lichtzinnigheid hadden
haar verblind; om den broeder had zich de zuster niet bekommerd.
— En nu, hij was gestorven, en zij — zij zocht haar vermaak, teu
koste van zich zelve, ten koste van echtvriend en kind.
Het bal was geëindigd. De koetsen rolden over de met sneeuw
bedekte straten huiswaarts.
„Pbu! het is hier om te stikken," sprak Elvire, terwijl zij het
portierglas naar beneden liet.
„Foei lieve," riep Braamveld: „doe dat toch niet. Je bent nu zoo
warm, en de nachtlucht is koud."
„Lieve hemel, wat zou dat!" hernam Elvire: „Yroeger maakte ik
des nachts wel andere toeren. Hé, dat is heerlijk, zoo'n koeltje
doet goed!"
„Maar de gezondheid!" zei de al te toegevende echtgenoot.
„Och bah! begin je alweer," hernam Elvire, „met die eeuwige ge
zondheid; ik ben geen kind meer!" En Braamveld was te zwak om
te gebieden, en de verhitte Elvire bleef voor het geopende raampje
de koude opvangen die haar — zij meende het — zoo goed deed.
Zie, de ndele vreugd der wereld maakt niet vroolijk, zij maakt
korzelig, zij maakt weerspannig.
Braamveld vernam bij zijn tehuiskomst, van de half slapende
dienstbode, volstrekt niets van de tijding, die er omtrent zijn jongen
zwager gekomen was. Van des dokters huis kwam 's morgens op
nieuw de boodschap, en toen Braamveld zich daarna aanstonds ge
reed maakte om er heen te gaan — toen moest Elvire te bed blij
ven^ want de borst was haar als toegeschroefd, en het hoesten was
akelig om aan te hooren.
Intusschen was dienzelfden morgen het lijk van den jongen Mer
dal vroegtijdig naar diens kamers vervoerd. Volbrecht deelde den
advocaat behoedzaam de zaak mede, en deze, niet weinig ontsteld,
nam, na eenige bevelen te hebben achtergelaten, den geneesheer

met zich, ten einde naar zijn jonge vrouw te zien en haar, zoo be
hoedzaam mogelijk, het treurige nieuws mede te deelen.
Louis Merdal was het slachtoffer zijner lichtzinnigheid geworden.
Elvire, zijne zuster, lag ten gevolge derzelfde ondeugd op het
ziekbed, dat, zooals de dokter heimelijk vreesde, wel haar sterfbed
kon worden. — Haar sterfbed! — Neen, haar sterfbed werd het
niet, en — almee ten bewijze dat ook dokters zich wel eens kunnen
bedriegen, herstelde Elvire.
De trouwe zorg van dokter Volbrecht, de liefderijke verpleging
van haren echtgenoot, redde met Gods hulp, de kranke als het
ware van den rand des grafs. Zij herstelde, en toen zij later het
verschrikkelijke lot vernam 't welk haren broeder had getroffen, en
zij zijn laatst gesproken woorden hoorde herhalen; toen zij van een
ziekbed was verrezen, 't welk zij zelve niet had gedacht hersteld
te zullen verlaten: toen zij haren echtvriend en haar schuldeloos
knaapje daar zoo innig gelukkig voor zich zag staan, toen gevoelde
zij, dat er, om waarlijk gelukkig en tevreden te zijn, iets anders
noodig is dan de genietingen die voorbijgaan en overprikkelen; toen
dankte zij God, dat Hij haar nu geleerd had 't geen h a r e ouders
verzuimd hadden, en prentte zij haar kind en de beide kinderen, die
God haar later schonk, de lessen in welke vervat zijn in deze woor
den: „Heb uwen hemelschen Weldoener lief; geniet Zijne gaven met
mate, en beoefen vlijtig datgene, 't welk u hier tot nut en hierna
maals tot eeuwig heil kan worden."
Het treurige uiteinde van Louis Merdal, trof Nancy Volbrecht
zeer. Zij toch had den schoonen knaap voorheen niet onaardig ge
vonden; maar, dankbaar omarmde zij haar dierbaren vader — h i j
had haar opgevoed met ware liefde, en vatbaar gemaakt voor stil
len vrede en wezenlijk geluk.
Toen er een paar dagen na de begrafenis van den jongen Merdal
waren verloopen, en de oude kolonel met zijn Nancy nog eens van
de vreemde opvoeding der rijke Merdals sprak, toen zei de oude
heer, terwijl hij zijn kleinen Pieter op de knie deed rijden: „Daar
zou een schoon en leerrijk verhaal van te schrijven zijn Nansje."
En Nancy, het aardige vrouwtje, zag den "braven vader zacht
glimlachend aan, en fluisterde hem toe: „Dus, als mijn lieve Pieter
groot is papaatje, nietwaar, dan zal hij wél een verhaal mogen lezen,
als het maar leerrijk is."

EEN WINTERAVOND.

't Is winteravond; een buitengewone winteravond. De menschen
die zich op straat bevinden, loopen allen zoo bijzonder haastig, alsof
ze bang zijn te laat te zullen komen.
De groote torenklok bromt juist het achtste uur na den middag;
het gas vlamt helder in de straatlantaarns, maar, 't is alsof de
ontelbare hemellichtjes dat kunstlicht bespotten, zoo kringelen en
flikkeren zij.
„Ginds, aan 't einde van 't plein, ziet ge daar dat groote gebouw?
Hoor
orgeltonen klinken u in de ooren. Volg mij, wij zullen er
binnengaan.
Indrukwekkend! — die hooge gewelven; dat geheimzinnige licht,
kampende met de duisternis in de tempeldiepten; dat orgel, zoo
majestueus, en het beeld van den ge wijden harpenaar daarop ge
plaatst; die hooge kruisramen — i n d r u k w e k k e n d ! maar
't
is ook het Heiligdom waarin het schepsel den eeuwigen Schepper
dient.
Aandoenlijk!_ — Die honderden daar vereenigd; allen zwijgende.
Slechts één die spreekt. Van Wien? Van Hem die licht schonk en
leven, en kracht en welvaart, en beproeving en troost,
Aandoenlijk! — Allen, zooals zij daar zijn gezeten, ze buigen met
den spreker het hoofd; hunne harten zeggen: „ja en amen"' op de
verootmoedigende, en schuld belijdende, en vergeving smeekende,
en trouw verzekerende woorden, die de leeraar — in den geest op
de voetbank des Heeren geknield — tot Hem, den Vorst van hemel
en aarde opzendt.
Gewis! tranen in aller oogen. Voorzeker! fel bonzende harten in
aller boezem. Onbetwistbaar, het lied door allen aangeheven: één
biddende gelofte:
Ik zie mijn tijd daar henen snellen,
O Heer van tijd en eeuwigheid!
Leer mij mijn oogenblikken tellen,
En houd mij tot Uw komst bereid:
Elk stipje van mijn levenstijd
Zij U geheel alleen gewijd!

Één zin. der liefde. Eén wil ter bekeering. Één bede om heilig
making. Één zin, één wil, één bede
op
oudejaarsavond?
Ik weet zeker, waarde lezer, dat mijn grootvader in de dingen
die het hoogere betroffen, geen ongeloovige was, maar toch weet ik,
dat hij, bij vele zaken die hem werden voorgesteld, de woorden;
„het is te wenschen," of „wij zullen zien," ten bescheid gaf.
't Mag koel, ja koud klinken, maar onverstandig was het niet,
althans, ik geloof zulks, daar men mij meermalen verzekerde dat
mijn grootvader goed zijn verstand had.
Eén zin, één wil, één bede op oudejaarsavond; mijn grootvader
zou gezegd hebben: „het is te wenschen," en w i j . . , , „wij zullen
zien.

Voor de laatste maal was de gemeente in den jaarkring, die
henenvlood, onder de tempeldaken vereenigd geweest. Afscheidstonen ruischten van het groote orgel door het allengs ledig wor
dende kerkruim, en, uit de groote en kleinere kerkpoorten stroomde
de Christenschare naar buiten.
Naar buiten: ook hij, die, om het ambt dat hij bekleedde — slechts
om die bediening alleen — op de gewone dagen des jaars n i e t
ter kerke ging, maar 't kostte wat het wilde, den oudejaarsavond
niet oversloeg, o m d a t . . . omdat het zoo'n oud gebruik was,
omdat
e n f i n , omdat het oudejaarsavond was. Ook hij treedt
naar buiten.
„Wij zien u straks Alfred; Louise komt ook;" fluistert naast den
geneesheer een dame, juist op het oogenblik dat zij den weesjongen
in de kerkpoort voorbijgaat, toevallig de bus niet bespeurende, die
hij voor zich houdt.
„Ha! ik heb het genoegen, Mevrouw D e l a n g e . . . . Zeer vriende
l i j k . . . . Nog twee patiënten. Alzoo over een uurtje
met veel
pleizier
"
„Alleen Louise, verder en f a m i l i e , behalve een nichtje uit A.
Fameus v o l . . . . lieve preek. Ha! Delange! Is de koetsier....? tot
straks Alfred. Adieu!"
„Blikskaters was jij d'r ook Fred? Nog even een schietgebedje
vóór dat het oude den aftocht blaast, en dan versch man, hé? Je
komt op de kroeg? Beest moet op twaalf flesschen champagne
trakteeren, omdat Krans, ondanks zijn mooie promotie, bij freule
Fetsel 'en blauwtje liep. Je komt hé?"
„Na t w a a l v e n . . . . misschien."
„Ben je mal! Na twaalven? — Of reclameer je de l i e f s t e ? "
,'k Passeerde mijn woord aan mevrouw Delange; en ja, Louise
zal er óók zijn."
„Vervelende mosch! Zonder jou is Beest geen cent waard. Die

weergasohe gek! Ik lach me dood als 'k de flesschen zie aanruk
ken; — een aardige ui op oudejaarsavond! — Veel moois in de kerk
hé? De freule Van Hul! verduiveld! Eeuwig gracieus.! — Kom je
dan vast nog na twaalven?"
„Zoo mogelijk, ja."
„Neen vast! neen vast! wij rekenen op je. Adieu, adieu!"
Door den laats ten spreker verlaten, vervolgt Alfred zijn weg. Den
kruidenierswinkel, waarboven hij kamers heeft, binnentredende, groet
Alfred des kruideniers echtgenoote, die, evenals hij uit de kerk ko
mende, weinige seconden eerder den winkel is binnengestapt.
„Frisch weertje mijnheer voor 't laatst van 't jaar."
„Van belang juffrouw. Mag ik mijn blaker?"
„Trien!!! breng den blaker eens. — Mijnheer getempeld? Hi hi
hi! 'en hartig woordje!"
„Nog al. Wanneer er soms iemand komen mocht juffrouw, ik ga
dezen avond bij mijnheer Delange in de D.-straat."
„Kostelijk mijnheer. — Dominee Tak slaat den spijker niet mis;
is 't wel mijnheer?"
„Neen, waarlijk niet."
,'k Dacht dadelijk aan Harmssen van twee deuren ver; u weet
wel, toen 't over de verkwisting liep. Boontje komt om zijn loontje.
Nu zit hij f o u t achter gesloten luiken. Zoo gaat het er mee.'k Zag
er zijn vrouw in de kerk nog op aan, — hoe durft ze er komen!
Maar dadelijk keek ze vóór zich, toen ze bespeurde dat de preek
over h a a r liep. Verkwistend, geen orde, en slordig in den hoogsten
graad!" besluit de kruidenierse, en sprekende heeft ze haar geel
zijden hoed afgezet, en fleurt de gloeiende roosjes op de er in prij
ken, maar, ziende dat de winkeldeur wordt geopend, een grijs hoofd
om het hoekje gluurt, en een hand mede te voorschijn komt, terwijl
de laatste woorden van een onverstaanbaar gefluister: „oudejaars
avond alsjeblief', haar in de ooren klinken, werpt ze handig haar
e e n v o u d i g hoedje op de toonbank, waarboven de knecht zooeven
olie verkocht, en smijt ze de deur toe, met de woorden:
„Eeuwig gebedel, daar zou een mensch razend van worden!
Trien!!!! waar blijft mijnheers blaker!"
Waar mijnheers blaker bleef, kwam voor 't oogenblik niet aan 't
licht, want Trien stoof den winkel binnen met de bewering, dat ze
't niet wist, en dat de juffrouw 'm zeivers gebruikt had toen ze
toelet voor de kerk maakte; en de juffrouw beweerde dat ze 'm
toen „ergers" had neergezet, maar dat de meester 'em zeker nadien
gebruikt had, en dat de man ook ijselijk onordelijk en schrikkelijk
slordig was, maar wacht, dat ze mijnheer wel lichten zou, hier, met
de winkellamp, en — vlug wipte zij de trappen op, en lichtte; en,
mijnheer nam, op zijn kamer gekomen, eenig geld uit de secretaire,
en verzocht dat men zijn haard zou warm houden, terwijl hij heen
gaande de juffrouw voor de moeite bedankte, de juffrouw, die wei
nige oogenblikken later schimpte op de slordigheid van den knecht
die olie op de toonbank liet, en op de slordigheid van den echtvriend
die den blaker had verstopt, zoodat ze door 't bijlichten met de lamp,

een gulp olie over haar sjaal had gekregen, een gulp, zoodat ze die
sjaal wel voorgoed adieu zeggen kon.

„De freule thuis?" is de vraag van onzen jongen dokter, nadat
een bejaarde dienstmaagd, achter de deur op de ketting, gevraagd
had wie daar schelde.
„O dokter, is uwes daar; de freule ligt juist op de canapé; 'k zal
't haar aanstonds zeggen. Wacht, kom binnen."
En de oude strompelt de gang in, en de dokter wacht niet, maar
volgt haar.
„ D i e u m e r c i dat u er bent!" lispelt een teedere stem, nu de
eigenares den geneesheer ziet binnentreden.
„Freule, 't was mij dezen morgen volstrekt onmogelijk te komen;
ik
"
„Men wordt niet gaarne en b a g a t e l l e g e t r a c t e e r d ; de ma
l a i s e is heden verschrikkelijk! Ik had zoo vast op iets kalmeerends
voor den kerkgang van dezen avond gerekend. Geen Hoffman of
E a u d e s c a r m e s kon mij baten en waarlijk,op... d i t . . . oogen...
blik ben ik a p e r d r e h a l e i n e ; mijne zenuwen hebben fameus
gesouffreerd."
Alfred knikt driemalen met het hoofd, ten bewijze dat hij 't ver
staan en ook begrepen heeft.
De pols
? — (Onverbeterlijk.)
De t o n g . . . . ? — (Uitmuntend.)
„Kalm, vooral kalm blijven; streng dieet; die kerkgang heeft u
zeker kwaad gedaan, en dat met oudejaarsavond; 't is wel onpleizierig!"
„De droppels
?"
„Volstrekt niet."
„De p i l l e n . . . . ? "
„In geenen deele. Ik zal u zenuwpoeders voorschrijven.
De freule zucht, en slaat een pijnlijken en diep ongelukkigen blik
naar den zolder. Alfred treedt op het licht toe, en — een vervaar
lijk gejank doet de veertigjarige lijderes van hare rustplaats op
springen, waarna zij den dokter, die het arme diertje trapte, en zich
nu verontschuldigt, a p e r d r e h a l e i n e met verwijtingen overlaadt,
en met haar Azortje op den arm, a p e r d r e h a l e i n e en a per
d r e geduld, door de kamer loopt, alsof er van geen zenuwpoeders
ware sprake geweest.
Eindelijk zwijgt het jankende diertje, en komt ook de freule tot
rust; het beestje slaapt op den schoot der zwakke dame, die ten
slotte den arts p a r d o n n e e r t en tevens met een pijnlijk „adieu"
gelast: om morgen toch vooral terug te komen, want ze weet nü
reeds dat ze dan hevige hartkloppingen hebben zal.
Alfred geeft zijn wedergroet en vertrekt, doch nauwelijks in de

gang gekomen, klinkt hem de stem der freule opnieuw in de ooren,
die hem terugroept:
„ T i e n s , dokter, zult u binnenkort ook Neeltje bezoeken?"
„Ik dacht er juist heen te gaan."
„ S u p e r b e ! heb dan de goedheid aan haar ouders te zeggen, dat
ik niet van plan ben een s o u s meer te geven, 't Is i n d i g n e en
onwaardig volk. Al mijn weldaden worden om niet gerekend. Mij
dunkt, de man krijgt eiken Maandag een dubbeltje, en hoe dikwijls
soep voor Neeltje! zeker eens of tweemaal in de veertien dagen.
Een gansch jaar door bedraagt dat heel wat, en dan, verbeeld u:
zoo'n perceel durfde mij bij 't uitgaan van de kerk den nood nog
klagen; och, zeg 't hem uit mijn naam, en herinner hem aan de
woorden van dominee Tak: „Zijt uwen weldoener dankbaar." A y e z
la b o n t é , cher docteur! A d i e u ! A d i e u ! N ' o u b l i e z p a s
les poudres."

„Is Neeltje te bed, vrouw Driessen?"
„Och ja dokter, goed dat u komt, 'twas erg benauwd; dat akelige
hoesten!"
„Heb je garstewater met suiker gegeven?"
„Och dokter, wat zou men niet doen, ziet u, voor zoo'n onge
lukkig schepsel, voor zijn eigen kind dokter, maar, sedert de winkel
van Harmssen fout is, kunnen die goeje menschen geen korrel garst
of suiker meer geven, en geld
! lieve God, geld dat hebben
wij niet."
Alfred ziet om, want, dewijl het vrij donker in het armoedige
kamertje is, heeft hij den man niet ontdekt, die in een hoek zit en
bij de laatste woorden zijner vrouw, een vloek tusschen de lippen
bromt. „Vervl....!" herhaalt de man luider: „'t zegt niets arm
te zijn en met een gezond hart minder te eten dan men zou begeeren, neen
maar een kind te hebben, dat lijdt en langzaam
wegkwijnt, dat gelaafd en verkwikt moet worden, zonder dat de
ouders die het lief hebben, haar het noodige kunnen verschaffen,
zie, dat is hard; maar harder nog, ja! om des satans te worden is
het, wanneer men met zijn bevoorrechten evenmensch op den oude
jaarsavond van de Christus-liefde als een dringend voorbeeld ter
naleving heeft hooren spreken, om weinige oogenblikken later door
die koets- en canapé-Christenen bespot te worden! Zie dokter,"
vervolgt de man terwijl hij de vuist balt: „dan gaat men vragen
w a a r o m die overmacht aan gene en dat slaafs en ellendig zijn
aan deze zijde? Zie! dan begint dat onderscheid ondraaglijk te
worden, en zou men ze toewenschen, dat ze óók eens zoo ellendig
werden en wegkwijnden als het lieve Neeltje!"
De dokter is inmiddels de bedstede, waarin de jonge zieke ligt,
naderbij getreden; 't is zijn gewoonte niet om zich, vooral in de

achterbuurten, met redeneeringen op te houden; wellicht had hij
anders, alvorens de zieke te beschouwen, den man die de plichten
der Christelijke liefde zoo gaarne zag naleven, een kalmeerend woordje
toegesproken, maar nu
hij beschouwt het meisje; ziet haar
droevigen blik, alsof ze zei: „Ach! ik zou nog zoo gaarne wat
leven;" voelt den Hauwen pols kloppen; beveelt nogmaals garstewater met suiker; steekt, ofschoon ook dit zijn gewoonte niet is,
bij den afscheidsgroet, der moeder de hand toe; en
't kind
had nog geen half uur later garstewater met suiker.

Weldadig is de warmte, die Alfred te gemoet stroomt nadat de
huisknecht der familie Delange hem de salondeur heeft geopend.
Alfred kan niet m a n q u é r e n vas mevrouws allerliefste....e....e....
invitatie....e....e
— en hij buigt zeer beleefd. Hij buigt, en nog
eens voor dochter Nelly; en nog eens voor het vreemde dametje
wordt voorgesteld, en dat er...
fameus goed uitziet. — Den heer Delange wordt de hand gedrukt;
diens zoon dito, en eindelijk drukt hij een zoen op 't voorhoofd van
Louise — van zijne Louise, die reeds naast hem stond toen hij
voor N°. één twee en drie buigende was.
Aan de eene zijde naast zijn Louise, en aan de andere naast het
nichtje geplaatst, vindt Alfred, met het dampende glas punch vóór
zich, dat dit laatste avondje van 't jaar nog eens recht genoeglijk
kan worden: hij is genegen om alles toe te stemmen en alles lief
te vinden, en geeft dus een bevestigend antwoord op mevrouws
verzekering: ,'t Is een lief kerkje met menschen geweest."
Wellicht zou onze geneesheer ook hebben toegestemd, dat het
een kerkje mei i i e v e menschen geweest was.
,'t Is altijd mijn F a v o r i t e - a v o n d , " zegt Nelly, en kijkt naar de
piano en neuriet: „Pour t a n t d ' a m o u r
"
„Waarachtig, eeo aardige kerkgang," spreekt de zoon des huizes,
die scheel ziet, en met het linkeroog den punchketel, en met het
rechter den schotel met oudejaarsgebakken beschouwt.
,'t Deed mij pleizier. dat ik Van Muize weer m e t zijne vrouw
zag," hervat mevrouw Delange: „als er van aan is geweest wat de
kwade wereld verhaalde, dan zal hem die preek wel getroffen
hebben; 't was fameus toepasselijk, en ik zag duidelijk dat hij een
kleur als vuur kreeg toen Tak de woorden: „die eene vrouw aan
ziet. . . - etcetera etcetera sprak."
„Maar Klma, dat praatje is geheel uit de lucht gegrepen," zegt
mijnheer Delange: „een meiden verzinsel en anders niet. Mevrouw
Van Muize moet ernstig ongesteld zijn geweest, en, met eene vrouws
zuster, die tot assistentie ten hunnent was, heeft de man een paar
maal gewandeld."
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„Die lasterlijke wereld!" zucht mevrouw: „En weet je wie 't mij
verhaalde ?"
„Geertruida?" vraagt Nelly,
„Neen, waarlijk niet!" herneemt de mama: „ E n t r e n o u s s o i t
d i t : 't was mevrouw Thok, die 't mij in vertrouwen heeft meegedeeld; 'k vertrouwde 't maar half, want iedereen weet toch wie
mevrouw Thok i s . . . . "
Zes gezichten die wel op vraagteekens gelijken.
„Mevrouw Thok!? wel, nog minder dan nul. Enfin, Delange je
weet wel!"
Delange haalt de schouders op.
Mevrouw Delange tot haar zoon en de jonge dames:
„Nu kinderen, jelui kunt samen wel praten!" Zacht tot Alfred,
maar toch verstaanbaar voor allen: „Men zegt: j a d i s m a i n t e n e e ;
'en heele geschiedenis! Kom Nelly, schenk eens in, en presenteer
de oblieën eens."
Er wordt punch geschonken en punch gedronken, en er worden
oblieën geknapt, en mevrouw wil de stemmen opnemen, of 't ook
nog tijd voor een partijtje zou wezen, — die kerkgang heeft den
avond danig gekort; — maar, terwijl Louise geheel met mevrouw
Thok is vervuld, die zoo innig bevriend met haar overledene moeder
was, en in gedachten op de vraag der gastvrouw „verplicht" antwoordt, roept Nèlly, dat ze zich in de kerk ziek heeft geërgerd
over het valsche zingen van de dames Colland; vooral over Suze,
die haar heel overschreeuwde en schrikkelijk met zich zelve was
ingenomen. Vooral bij de twee hooge G's in de regels:
Elk stipje van mijn levenstijd
Zij TJ geheel alleen gewijd,
had ze Suze wel een klap in het gezicht willen geven; want ze
zong niet zóó; — en Nelly kraaide de G, maar zóó: — en Nelly
maakte een kattengeluid.
Eenigen lachen; mijnheer Delange schatert.
Eerst met haar P a v o r i t e - a v o n d en nu met de hooge G's, heeft
de bruine Nelly, op een delicate wijze, het gezelschap aan hare
zanggaven herinnerd, maar, ziende dat papa zich de handen wrijft —
waarschijnlijk met een denkbeeldige völe, waarmee hij 't jaar wil
besluiten, voor oogen, roept zij haastig: „Foei! kaarten op oudejaarsavond -. .! Dat gebeurt nergens. Wat dunkt je Louise, is dat
comme il faut?"
„Ik kan het niet gelooven," zegt Alfreds beminde, en, die haar
antwoord hooren, vinden dat antwoord wel raar, maar ze weten ook
niet dat Louise nog altijd aan die ernstige en lieve mevrouw Thok
denkt, die ze zoo hartelijk liefheeft, maar wier bevallige dochter,
haar trouwe vriendin Gonne, eenige maanden geleden — ofschoon
't heel niet publiek was geworden — den schelen Herman Delange
een blauwtje liet loopen, zoodat ook sedert dien tijd de conversatie
der Thokken met de Delanges zeer was verminderd: — Zou 't niet
schandelijk gelogen zijn
? zegt ze onhoorbaar.

Om zich te troosten, terwijl hij de piano reeds ziet ontsluiten en
de bougies opsteken, slaat papa Delange een glas warme punch naar
binnen, maar moet nog lachen als hij denkt aan dat «stipje van den
levenstijd" en aan de h o o g e 6 .
Behalve de oudelui, staat het oudejaarsavond-gezelschap alras vereenigd bij het instrument van Erard. 't Is fameus vleiend zooals de
bruine Nelly de blonde Louise opwekt om, „al is het nog zoo weinig"
te zingen.
De blonde, op den arm van haar beminde geleund, welke laatste,
langs de flikkerende waskaars, de lange zwarte wimpers en het
albasten t e i n t van 't A...sche nichtje bewondert, verontschuldigt
zich met de woorden: „Heusch! ik ken niets."
„Och, van „En v é r i t é m a v o i s i n e , " dat zing je zoo aardig
met dokter."
„Neen, heusch niet!"
Een algemeen: „Och, toe maar." Een drukje aan den arm door
Alfred. De geruststellende woorden van Nelly: „ik zal je partij wel
helpen," en, Louize zet zich, om te bewijzen, dat ze heusch niets kent.
Eenige akkoorden: vloeiend. — Een beverig en zacht, maar lief
stemmetje: „En v é r i t é ma v o i s i n e " , maar
bij de „sine",
vangt er een hulp aan, waar het nichtje de zwarte wimpers van
omlaag slaat; welke hulp Alfreds hoofd tot een roode kool maakt,
en waardoor Louise zóó krachtig geassisteerd wordt, dat ze bij den
derden regel het verstandiger oordeelt, zich maar niet noodeloos
meer te vermoeien.
Welstaanshalve zingt Alfred dóór, en als 't stuk is geëindigd,
roept Nelly beschermend: „Wel, is dat niet allerliefst? Wat meer
c o u r a g e , wat kracht, dan zal het c h a r m a n t zijn," en Louise
die opgestaan is vervangende, gilt ze — uit de Robert — om gr a c e ,
zoo verschrikkelijk alsof de beul vóór haar staat, en zoo akelig, dat,
ware Alfred Robert geweest, hij reeds bij den eersten regel weerom
zou geschreeuwd hebben: „ T a i s - t o i de g r a c e ! "
Maar 't oordeel luidt: allerliefst en c h a r m a n t ! ! !
Nelly verzekert dat zij niet zoogoed' als gewoonlijk bij stem is;
verkouden . . . kuch kuch!
Die kerkgang 's avonds! — Kleine
hoedjes.... Bespottelijk! De dochters van den schoorsteenveger
hadden ze in de kerk ook al, ja — groen fluweel met b l o n d e s en
bloemen van binnen. De oudste mosrozen met madeliefjes, en de
jongste korenbloemen; men zou zeggen! Inderdaad ergerlijk! Precies
als Antje de naaister: verleden oudejaarsavond nog met een poesje
en nu met een marterboa, verheel! en een flacon ook —, zak uit,
zak in, nu eens ruiken en dan weer presenteeren, zonder een oogenblik op de preek te letten: ,'t Was aardig," besluit Nelly: „ik had
er expres den heelen tijd mijn aandacht op."
Mevrouw Delange, die hare dochter in stilte heeft bewonderd, begrijpt echter dat het onbeleefd is indien men nichtje niet terstond
in de gelegenheid stelt, hare talenten insgelijks aan 't licht te brengen: „ A d è l e a t o i , " zegt ze vriendelijk: „je doet er immers
ook aan?"

„Heel weinig, tante!"
„Komaan, ieder vogeltje zingt zooals het gebekt is; 't behoeven
altijd geen opera-stukken te zijn. L a B r i g a n t i n e , F l e u v e , du
Tage....?"
Nelly glimlacht. Alfred ziet een lief blosje op Adèles wangen.
Adèle gevoelt iets, als heeft men haar op het voetje getrapt. De
schele Herman toont zich gereed om F l e u v e du T a a a g e met
zijn driemaal overgehaalde basstem te accompagneeren; want, in de
keel, waarin een oogenblik vroeger een glas punch werd gestort,
gorgelt het: „Fléüffe?'
Louise krijgt den rug van Alfred te zien, van haar beminde, die
zich beijvert om het piano-stoeltje voor de zwartoogige naar boven
te schroeven, en het afglijden van 't muziekboek zoekt te voorkomen; die er ook in gluurt, terwijl het meisje blad voor blad naziet,
en bij den titel: J e t ' a i m e r a i , ditte
? vraagt en bij: G l a u b e
m i e li, i c h l i e b e d i c h , d a t t e . . . . ? zegt, natuurlijk zonder eenige
hijbedoeling, totdat Adèle eindelijk een stuk gevonden heeft, en met
«de aanmerking: „Na al het gehoorde durft men haast niet . . . " begint te fantaiseeren — meesterlijk! — zoodat Alfred zijn Louise
over dat talent een verrukten blik toewerpt, en tegelijk met dien
blik bespeurt, dat Louises hals veel magerder is dan
een andere,
waarop hij zooeven het oog had.
Adèle zingt; zij zingt van „ L a r m e s " en van „ D i v i n e b e a u t é s , "
zóó schoon en zóó betooverend, dat zij Alfreds h a r t nog sneller in
beweging brengt dan de piano-hamertjes; zóó schoon, dat zij l a r m e s toovert in de oogen van Louise, die van ter zijde iederen
blik van Alfreds goedkeurende bewondering opvangt; zóó schoon,
dat Nelly dermate wordt aangedaan, dat zij bij een feeder pianissimo
ailerijselijkst haar neus snuit, — eerstens, omdat zij erg verkouden
is, eii anderens, dewijl ze vreest dat het gezelschap a l te zenuwachtig zal worden; zóó schoon, dat Herman, begrijpende door niemand te worden betracht, haastig Adèles glaasje opslurpt, om daarna
behoedzaam eenige leegstaande glazen uit den ketel te vullen, en,
bij Adèles laatsten triller, die hoog in de lucht zweeft, haastig
zijn z e s d e naar Ibinnen werkt. Het meisje zingt, en zingt zóó betooverend, dat, toen zij haar lied heeft geëindigd, die laatste
woorden:
„La t e r r e a d i e u ! m a v i e a d i e u ! "
Alfred nog als hemeltonen in de ooren klinken, en hij — hoewel de
lof in aller mond geheel bestorven ligt — moet uitroepen:
„Goddelijk! goddelijk!"
De tafel wordt gedekt. Nelly heeft met mama de t c a m e r verlaten.
Adèle, in het bewustzijn eener schitterende zegepraal, stemt Alfred
-toe, dat de muziek — vooral de zang — de verhevenste kuns^ is,
«n dat er maar weinig talenten zijn; tevens verzekerende, datj ze
niet zingen kan wanneer z e maar het geringste gebruikt heeft, en
.althans niet, wanneer ze met een vreemde piano moet accompag-

neeren. — Louise staat nog achter hem, die haar zoo teeder bemint;
zij heeft een hoogroode kleur, volgens Herman, zeker van de punch;
waarop spoedig met vlammende blikken zijn vraag volgt: of ze wel
oesters lust?
Oesters! Ongelukkige wezens! op den oudejaarsavond wordt ge bij
duizenden vermoord, en van het aantal, dat binnen Delanges woning
werd gedragen, zijn wij verzekerd, dat de schele Herman er, minst
genomen, aan tweehonderd den dood heeft toegezworen.
Op vriendelijke invitatie van mevrouw zetten zich de vriendjes
aan tafel, en er wordt ook a l e gedronken en over het smakelijke
en niet smakelijke van baarden gesproken, en met bevreemding
gezien, dat Louise geen oesters gebruikt.
't Spijt mevrouw danig, en Louise wordt een boterhammetje met
ossetong gepresenteerd, en niemand beseft, wat moeite het haar
kost om dat boterhammetje door te slikken; en mevrouw zou er
anders niet van gesproken hebben, maar nu Louise geen oesters
eet, nu moet ze toen zeggen, dat het haar leed doet er geen vijf
en twintig aan de oude juffrouw Tenger te hebben gezonden; ze
hangt niet gaarne aan de klok wat ze doet, maar „ e n t r e - n o u s — "
ze zendt op oudejaarsavond aan die goede sloof altijd een trommeltje
oblieën met „een papiertje" w e e t j e — niet om er dank van te hebben, maar, omdat de man van juffrouw Tenger inderdaad nog al zeer
bevriend met papa was geweest.
Alfred heeft vroeger wel eens gehooid, dat mevrouws papa mooi
in de pruimen zat, toen de heer Tenger zijn vriend werd, maar —
praatjes zijn
praatjes en
Adè!e zit zonder oesters; die linksche
is blank en groot, en hij heeft het plezier omme . . . en stoot door
overmaat van galanterie Louises glas om, en vindt, toen hij zich bij
haar verontschuldigt, dat haar hals toch verschrikkelijk geel is, en
dat haar oogen ijselijk waterig en flauw staan.
Wie een plakker zijn moge, het jaar is er geen. Niet ééne seconde
toeft het over zijn tijd; en, daar de ruiter-pendule ongelukkig is
blijven stilstaan, wordt het aanzittende gezelschap eensklaps door
een keukenviertal gestoord, dat verschrikkelijk gejaagd met den
eersten slag van twaalven binnenstormt, en als uit één mondschreeuwt:
„Al wat wenschelijk is!!!"
Met een oester in den mond gilt Herman ook zijn: „Al wat
wenschelijk is!" en terwijl papa en mama Delange opstaan, om
elkander den sinds vier en twintig jaren gebruikelijken nieuwjaarszoen te geven, en de dokter benevens de dames mede van hun zitplaatsen verrijzen, om den dischgenooten: „Alle heil en zegen,"
„dat heb ik je afgewonnen," en wat dies meer zij, toe te roepen,
pakt Herman van den schotel aan 't hooger eind, die groote met
sapeursbaarden, welke hem zoolang reeds heeft toegelachen, en in
dit oogenblik voor hém het a l l e r w e n s c h e l i j k s t is.
Het oude jaar is voorbijgegaan. Het nieuwe is ingetreden. In het
oude jaar zaten ze aan den disch — zóóals ze er zaten. — In het
IX.
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nieuwe jaar zetten ze zich, na de confusie, aan denzelfden disch —
zóóals ze zijn opgestaan.
Ze zetten zich weder, om met een glaasje petilleerend vocht uit
een zilverhals het nieuwe jaar in te wijden.
De heer Delange, om, evenals straks in 't oude, nu in 't nieuwe
jaar nog eens te schateren om d i e h o o g e G.
Mevrouw, om evenals straks, nog eens van mevrouw Thok te
spreken, die ze de lieve Louise toch voor de conversatie niet aanraadt; om daarna de goede sloof te herdenken die — de vriendjes
weten het toch, maar moeten er liefst van zwijgen — voor het
papiertje zoo dankbaar zal zijn.
besloten, zoolang
blijft, het piano-sleuteltje te verstoppen, en — zoo de smid al mocht
komen — naar muziek uit te leenen.
Louise, die iets voelt knagen van binnen, evenals in de laatste
oogenblikken van het vervlogen jaar, en, evenals straks, in de
oogen van Adèle iets vindt
iets
mins
iets c o m m u n s ,
en in de trekken om Alfreds mond i e t s . . . dat valsch is, evenals
toen het jaar aan de piano ten einde snelde.
Dokter Alfred, wien, evenals straks — ja meer nog — het waterachtige in de oogen zijner Louise hindert; die haar t e i n t geler,
haar geheele gelaat wel een jaar verouderd vindt: die straks voor
het heerlijke avondje hartelijk dank zegt, en aan Adèle belooft,
haar het air: „ P e n d a n t la f ê t e u n e i n c o n n u e , v i n t l'an
d e r n i e r c h a r m e r c e s l i e u x , " uit de G u i d o e t G e n é v r a ,
morgen te zullen aanreiken; die eindelijk van allen een hand krijgt,
ook van Adèle met een lief „ a d i e u , " en met Louise vertrekt om
haar, en p a s s a n t , even thuis te brengen.
Één zin der liefde, één wil ter bekeering, één bede om heiligmaking? A l l e n op den oudejaarsavond: één in Christus, één in
God!
? Wij h e l ) b e n gezien en — leefde mijn grootvader nog,
mij dunkt ik hoorde hem haastig op die vragen het antwoord geven:
„Het w a r e te wenschen!"
Misschien schudt gij het hoofd lezer, omdat gij u de stemming
herinnert, waarin gij de u geschonkene twintig, of dertig, of vijftig,
of zeventig oudejaarsavonden hebt doorgebracht. Gjj huppeldet als
aan de hand vdn uwen Heer, u zeiven minachtende om hetgeen
achter u was, en juichende dat een nieuwe bane daar voor u lag,
vol moed om dankbaar en wakker, met den staf der godsvrucht in
handen, voort te treden; bereid, om wie ook wankelen mocht of
bezwaarlijk voortgaan, te steunen en voor vallen te behoeden. Gij
herinnert u, hoe gij Psalmen en Gode welgevallige liederen opzondt;
hoe gij inkeerdet tot u zeiven, of lessen gaaft, die voor de eeuwigheid winst geven; hoe gij uw warm vertrek verliet, en henengingt
om hem die u beleedigde, de verzoenende hand te reiken; hoe gij
uw geldlade opendet en er uitnaamt....? h o e v e e l . . . . ? gij weet
het zoo juist niet
om het te zenden aan
maar niemand
weet het, en niemand behoeft het te weten: hoe gg • • • • dooh neen,
gij weet het te goed, hoe blank van gemoed, en hoe rein van

ziel, en hoe vervuld met liefde voor God en de menschen gij in
het Godshuis waart; om later vol geloof en hope den nieuwen
jaarkring in te treden. Verschooning lezer, wij hebben respect
wij feliciteeren u!
Maar glimlacht gij mijnheer, en herinnert gij u den laatsten avond
van 't vorige jaar, toen gij zoo draaierig thuis kwaamt, en die lamme
kerel u verveelde; en die nuf d i t zei, en gij dat zoudt? Herinnert
gij u, lieve schoone, hoe gij insluimerdet met de heerljjke bepeinzing, wat gij voor den warmen nieuwjaars-druk met den kouden
weerstuit — morgen van papa en mama, en grootpapa en grootmama, u zoudt aankoopen, 't zij een gouden s o u t i e n s of een
hemelsblauwe s o r t i e ? Ellieve, dan zult gij — ik ga voorop —
nog wel even Alfreds kamer willen binnentreden, om meer van
nabij een bloempje te beschouwen, 't welk door een bastaardzoontje
der beschaving op Hollandschen bodem werd overgeplant; een
bloempje, dat veel wordt gekweekt en veel geschonken, doch welks
wezenlijke waarde slechts zelden, en 't allerminst in de lucht waar
het te huis behoort, wordt onderzocht en op prijs gesteld; een
bloempje, waar zelfs de duiveltjes mee spelen, niet wetende welk
een zielenartsenij in zijn kern besloten ligt; een bloempje, dat wij
zouden verachten om de valschheid zijner kleuren, maar u en ons
aan den boezem wenschen te drukken om zijn innerlijke en veel
beduidende waarde.
Zeer koud is Alfred op zijn kamer gekomen — een heel eind
om
met Louise, 't Is morgen nieuwjaarsdag, en Trien heeft gezorgd, dat dokter nog vuur aan den haard zou vinden.
— Brr
! — de kamerjapon. Brr
! nog een paar turfjes.
B r r . . . . ! nog een heel klein dropje Jamaica
Die weergasche
oesters! En Alfred zit in zijn voltaire bij het vlammende en knappende vuur, en d e n k t . . . . n i e t aan Beest of de vrienden, die, steeds
champagne drinkende, in de kroeg op hem wachten, maar denkt
aan
Adèle, en z i e t . . . . hare oogen, en hoort haar stem; hoor! hoor!
, A d i e u la t e r r e ! ma v i e a d i e u ! "
Schoon! betooverend! goddelijk! En zie
daar ontwikkelen zich
te midden der vlammen en rookwolkjes en vonken, die in den haard
stoeien, een aantal vreemde wezens. Wat afschuwelijke aangezichten
en toch, de meesten lachen vriendelijk. Zie
zij maken knipoogjes
hoe aardig
hoe vroolijk
Ze zijn toch zoo heel
leelijk niet; hoor ze roepen elkaar bij namen: Laster. Haat. Nijd.
Ondank. Jaloezie. Ontrouw! — Wat vreemde namen, en hoor, hoe
vele andere nog.
De vlammen worden grooter, en de vonken spatten wilder, en de
rookwolkjes worden rookzuilen, die hem geheel omringen, en zie
daar werpt een zuinige en ordentelijke kruideniers* voor den armen
grijsaard de deur van den welgevulden winkel toe. Daar zit, verontwaardigd over soep- en dubbeltjes-ondank, een freule, die de

haar geschonkene gave, de uitnemende gave der gezondheid, zoo
boog waardeert en Gode er dank voor weet (?) Daar balt de arme,
die liefde wil en Christenzin, de vuist, maar wil het niet verdragen
dat zijn lot geen lot van zegen en welvaart is. Daar gilt een bruine
de hooge G, en terwijl er in haar oog een balk zit, een vervaarlijke
balk — wel twee voet dik — zoekt ze naar splinters bij groen fluweelen hoedjes, flacons en boa's. Daar schettert het, en, 't is de
bruine, die haar neus snuit, en heenloopt met pianosleuteltje en
muziekboek. Daar valt een trommeltje met vijf en twintig oblieën
en een papiertje er in — een papiertje, zeer klein, waarop een:
„betaalbaar met ƒ1,23 " te lezen staat; het valt, en voor de voeten
van haar, die een sloof is, maar betere dagen kende; dagen, toen 't
haar en den waardigen echtvriend een lust was den handenwringenden broeder te redden.
Daar vliegt een giftige pijl om de reine te treffen, die haar kind,
het eenige, wat ze op aarde heeft, gelukkig wil zien.... gelukkig!
en niet geketend aan een man, die slechts denkt: Wat zal ik eten,
wat zal ik drinken
?
De rookkolommen worden ontzettend dik en zwaar; benauwd!
benauwd!! Maar op Alfreds knie dartelt ook één van die lieve
schepseltjes, die nog steeds in aantal toenemen; 't kruipt hem zoo
aardig tegen de borst op; benauwd!! benauwd!!! Maar 't lonkt
toch vriendelijk, och zoo vriendelijk, en 't lacht: „Ha! ha! ha!" —
Phu! benauwd! vreeselijk benauwd!!!! en het drukt zijn kopje
vast aan zijn boezem, en smeltend klinkt het:
5

„La terre adieu! ma v i e adieu!"
Die tonen, zij ruischen zachtkens voort. O zoo schoon! Maar zie:
de vlammen worden kalmer; de vonken spatten minder; de rookwolken worden dunner; twaalf doffe slagen hoort hij achter zich, en
te gelijk:
„Adieu la terre."
En daar boven de vlammen leest hij in gulden letters:
„Vaarwel gij wereld."
En ook hoort hij:
„Ma v i e a Dieu."
En daar boven de vlammen staat:
„Mijn leven aan God!"
Alfred rukt het spartelende monster aan zijn borst met beide
handen omhoog, en werpt het van zich in het vuur
Zijne

Louise lacht hem vriendelijk toe.... en, den blik naar boven slaande,
ziet hij een fraaien engel, die hem biddende toefluistert:
„Ta v i e a D i e u ! "
Een ijdel a d i e u ; ziedaar het vreemde doch genaturaliseerde mode
bloempje.
Steek het niet langer in ruikers die spoedig verflensen, maar ook,
werp het niet achteloos van u, en behoud het om den elders geminachten kern.
En nu, geen bloempjes meer, maar, met de hope, dat zich voor
u de zaligste herinneringen aan den laatsten oudejaarsavond zullen
verbinden, besluiten wij, n i e t met een vaarwel, maar met een
hartelijk:
a

D I E U !

ZES SCHETSEN IN ÉÉNE LIJST.

_'t Is Zondag-morgen. De straten zijn opgevuld met tempelgangers
die elkander in verschillende richtingen voorbijrijden en gaan, naar
mate hun verschillende geloofsbegrippen hen naar deze of gene kerk
voeren.
Wel geeft het stof tot nadenken, wanneer men van die duizenden
menschen in dezelfde plaats, het eene gedeelte zich her- het andere
derwaarts ziet begeven, terwijl weder anderen ginds versterking van
eloof gaan zoeken, en nog anderen, dezen hier, genen elders, godsienstoefening gaan houden. Zij toch gelooven aan denzelfden God
en zien in éénen Christus den zoon Zijner liefde.

f

_ „Woedend, woedend kan ik worden," denkt een Eoomsch-Katholiek, die de mis gaat bijwonen: „wanneer ik hen zie stroomen naar
onze kerken, die ketters! Zijn het niet o n z e kerken! Wie hebben
ze gebouwd? wij. Wie hebben ze ons ontnomen; wie hebben onze
altaren, onze heiligen-beelden, onze heiligen-reliquiën verwoest? dat
hebben zij gedaan, zij, die ketters! Mocht de heilige Moeder Gods
ze toch vernietigen; mochten al de heiligen zich vereenigen en de
daken dier aan ons ontroofde gebouwen doen instorten, opdat ze
verpletterd werden, in éénen verpletterd, die ketters!"
,'t Is vreemd, 't is ongelukkig," zegt een gemoedelijk Boomschgezinde: „dat al de lieden die mij daar voorbijgaan, zoo blind en
ellendig hun eeuwig verderf te gemoet snellen. Heilige Moeder
Gods," bidt hij geloovig: „doe ze wederkeeren tot den schoot onzer
gezaligde Moederkerk!"
„Ach! hoe zalig, welk een hemelsch manna voor mjjne ziele,"
juicht inwendig een voorttredende Hervormde, terwijl hij opgaande
naar zijn bedebuis, zoet glimlachend de blikken heen en weder laat
gaan: „hoe zalig gevoelt men zich toch, wanneer men langs ongeloof
en bijgeloof mag wandelen, en te midden van een verdoold en ver-

doemd geslachte zich zijner ziele zaligheid bewust is. Laat ze voorthollen de dwazen en ellendigen, die de dierbare waarheden, door
onze Dordsche vaderen beleden, zoo jammerlijk verkrachten. De
klove zal breed zijn en diep die ons, liggende in Abrahams schoot,
van hen zal scheiden. Daar zal weening zijn en knersing der tanden;
een onuitbluschbaar vuur, dat niet zal worden uitgedoofd. O! welk
een zaligheid is mij beschoren, in het gezicht dier rampzaligheden,
het eeuwige zoet der hemelvreugd te smaken."
.Ongelukkigen! Verblinden!" zucht een ander, die, „om de jammerlijke wanorde in de Nederlandsche Hervormde kerk, en het
veldwinnende ongeloof," zich met eenige w è l - dat is a l s hij
-denkenden, van zijn geloofsgenooten heeft afgescheiden: „Helaas!"
zucht hij al voort: „weinigen zullen ingaan, want de weg is smal
en de poorte is eng. Geef, o Heere! dat ze U leeren kennen en
dienen, zij, die van Rome zijn, en zij, die willens en wetens Uw
heiligen drievuldigen naam schenden en het ware Sion den nek
toekeeren."
„Die dwepers, die ellendige dwepers!" wrokt een vijfde, die ook
ter kerke gaat, maar zich onder de verlichten of liberalen rekent:
„Is dat Godsdienst? Dom volk! Zie dien eerste, de domheid staat
hem op het voorhoofd geschreven; de beeldendienst gluurt hem de
oogen uit. Mocht hij vergaan met zijn fanatieken winkel, met zijn
paus en prelaten, wij zouden rust en vrede hebben, en die tweede,"
zoo vervolgt hij: „zie dien hoogmoed eens, dien zalvend verwaanden blik. In het dolhuis moesten ze die dwazen, die eigenwijze en verwaande en alles verdoemende scheurmakers! Eenmaal,
eenmaal zullen ze zien wie de waren zijn. Zij, in hunne schatting
de eersten, vermoeden zeker niet dat ze dan de laatsten zullen
wezen."
„Helaas! helaas! blinde geloofsijver, treurige dweperij!" peinst
ten laatste een zesde: „Arme Romeinen! arme dwepers! Gij beiden
veroordeelt mij, veroordeelt allen die niet gelooven wat gij voor
waarheid houdt. Verlichting, vooruitgang kent gij niet, althans niet
in het geestelijke. O God! mocht het heldere licht alomme doordringen; mochten alle schepselen Uw woord naar waarheid leeren
verstaan; mochten wij allen, Christenen in naam, ook Christenen in
waarheid wezen. Kinderen van U den Eenige; broeders en navolgers
van dien mensch bij uitnemendheid, den grooten leeraar zooals er
nooit een op aarde heeft gesproken."
Zóó of op soortgelijke wijze denken er eenigen, velen denken
weder anders. Ieder bidt den Hemelvader op zijne wijze. Deze bidt
— gene veroordeelt. Roomscben en Protestanten, en Protestanten
en Roomschen, 't zij liberalen of orthodoxen, zjj denken, zij bidden
verschillend. H o e handelen zij?
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't Was helder vriezend weder. De wateren rondom A
waren
tot een dikke ijsmassa gevrozen. Vroolijk schitterde de Decemberzon langs den gladden ijsspiegel, waarop zich ontelbare schaatsenrijders heen- en weder bewogen. Te midden dier zwierende, zwaaiende
en snel voortglijdende lieden, gleed een bevallig burgermeisje achter
een kloeken ionkman, mede onvermoeid de lange baan op en neder.
Het meisje vooral scheen in het rijden een bijzonder vermaak te
scheppen, want, toen de naburige stadstorens het eerste uur na den
middag hadden aangekondigd, en de jonkman eensklaps de glijdende vaart stuitte en verbaasd op zijn horloge ziende, de woorden:
,'t Is meer dan tijd!" liet hooren, toen kwam er op het frissche
en lieve gezichtje der rijlustige maagd een droeve plooi, en
antwoordde zij: „Maar Willem, dat is vervelend, wij waren pas
begonnen."
„Best mogelijk!" hernam Willem.' „Jo weet, de patroon is verbazend nauwkeurig; een man van de klok. Als ik om halftwee niet
present ben dan zou er heel wat te koop wezen; 't was al wèl van
twaalf tot één."
„En ik vind het vervelend," herhaalde het meisje, terwijl ze
op haar Friesche schaatsen eenige krassen in het ijs trok: „Hoor
eens," vervolgde zij: „doe wat je wilt, maar ik blijf, i k blijf,
hoor ie
1"
Willem hoorde het, maar Willem vond het in 't geheel niet
aardig en hernam, terwijl hij zijn schaatsen ontbond: „Welnu Netje,
blijf dan; blijf als je meer van je pleizier dan van mij houdt; ik
ga, zeg ik je. Jjj kunt dan alleen rijden
alleen tusschen al die
menschen!"
„O ho! is het anders niet," hernam Netje: „dat zou wat wezen!
Zoo véél meisjes rijden alleen, en, als het dat is, welnu de dochters
van Milder zijn ook, met Piet Vogel en Frans Trip op de baan.
Ga gerust maatje, ik ben niet bang; of ben je jaloersch?
„Jaloersch!" herhaalde Willem, wien alleen het denkbeeld van
jaloezie onverdraaglijk was: „Jaloersch, dat weetje wel beter Netje.
Jaloerschheid is een leelijk kwaad, maar het alleen blijven is dunkt
mij niet voegzaam. Je wist vooruit dat ik maar één uurtje tijd had.
Wij zijn te zamen gekomen en moesten dunkt mij te zamen weer
gaan; — wil je evenwel je zin volgen, welnu, dan moet je maar
blijven: doch d i t zeg ik je, dat ik het zeer onaardig vind en waarlijk, waarlijk het zal ie berouwen."
Deze laatste, op vrij ernstigen tooit genite woorden, brachten
het meisje aan het wankelen: „Je wordt ook dadelijk zoo boos,"
zeide ze, terwijl de tranen haar in de lieve oogen kwamen: „Omdat
ik nu gaarne wil rijden en jij niet mee kunt doen, zal ook i k

moeten afbinden. Morgen zal het misschien dooi-weer zijn en dan
is het gedaan; maar als je dan boos bent en spreekt van b e r o u w e n ,
daar — dan wil ik ook niet m e e r . . . . dan wil ik
"
„Nu, nu," sprak Willem, door Netjes tranen gevangen: „zoo erg
is het niet gemeend. Ik dacht maar . . . ik wilde.. • • als je de Milders
nu zaagt; als je ze vinden kondt
zie je, dan was het iets
anders
dan zou ik
"
„Zie zie, daar rijden ze; Vogel voorop, en Trip er bij; zoo aanstonds komen ze terug!" riep Netje: „Willem, hè! zal ik ze hier
wachten. Ze zijn er zóó, of — breng je mij even?"
„Lieve hemel, neen," zei Willem: „ik heb waarlijk mijn tijd van
noode. Nu Net, wacht ze dan hier. Niet te lang meid-lief; niet
stilstaan als je warm bent. — Tot Van avond; dag Net," en, na op
het verhelderde gelaat zijner beminde een hartelijken zoen te hebben
gedrukt, beklom hij den wal en spoedde zich voort.
Nadat Willem was vertrokken, stond Netje verlaten, maar toch —
zij was niet alleen.
Weinige schreden van de plek waar wij de jongelieden hebben
gehoord, stond een knap en rijzig jonkman, uit den meer gegoeden
stand. De schaatsen hingen hem over den arm, en, zoo iemand ongezien zijn gangen sedert het laatste uur had nagegaan, hij zou
hem zijn schreden naar de heilige B. kerk hebben zien richten, waar
hij, na den priester zijn zonden te hebben beleden, kwijtschelding
dier zonden erlangd had. Prevelende was hij naar huis gegaan, om
zich weinige minuten later naar de ijsbaan te spoeden, waar wij
hem nu op den wal, in Netjes nabijheid, bemerken.
Het meisje dat, in een kort bestek al heen en weer glijdende, op
de Milders wachtte, had den jonkman niet bespeurd; maar hij, die
het afscheid der verloofden op eenigen afstand had aangezien, was
aldra door de frissche lieve trekken der blonde maagd aangenaam
verrast geworden, en toen nu Willem uit het gezicht was, toen
naderde hij met vriendelijk knikken het meisje, en zei glimlachend:
„Ei ei, jonge dochter, zoo alleen op de baan. Dat is niet aardig!
Heb je niemand om op te leggen?"
„Och ja mijnheer," antwoordde Netje, die juist niet verlegen van
aard was: „mijn Willem, mijn aanstaande weet u , heeft met me
gereden, maar hij moest naar 't kantoor toe, en nu wacht ik hier
totdat de Milders komen; die rijden heerlijk, en ik ken ze best."
„Hé! heeft uw Willem je zoo alleen gelaten!" hernam de heer:
„Je zult mooi koud worden als je hier zoo blijft wachten."
„Neen, koud niet," zei Netje : „ik ben zelfs warm, maar 't is
vervelend, — ze kunnen nog zoolang uitblijven. Kijk, ze zijn bijna
nit het gezicht; wie weet of ze 't veld niet opgaan."
„Wel meid! da's onplezierig," hernam de knappe heer: „Ik weet
n i e t . . . maar als je lust hebt; misschien vinden wij ze in een
oogenblik ?"
,'t Is wel vriendelijk," zeide Netje, haar bonten palmdoek gelijk
trekkende, en het eenvoudige hoedje wat naar voren halende: „maar
ziet u, ik ben een burgermeisje, en mijnheer i s . . . "

, 0 , kom!"' sprak de jonkman, die inmiddels reeds de schaatsen
aanbond: „op het ijs zijn wij allen gelijk: boeren en burgers en
burgers en heeren; denk daar niet over; jij legt bij me op, en i k
breng je als de wind naar de vrienden die je zoekt."
Netje glimlachte van pleizier; rijden zoo vlug als de wind, mei
zoo'n knap heer; wat zouden de menschen wel zeggen als ze haar
zagen! Misschien zou ze wel voor een mevrouw worden aangezien!
Weldra was de nieuwe en vreemde cavalier gereed. Eén, twee,
drie
hè, wat mooie krullen maakte hij. „Komaan, lief blondje,"
hernam hij eindelijk: „nu vooruit!" en Netje legde haar handje in
de hand 'van den jonkman, en zwaaide achter hem aan, eerst langzaam. . . . toen s n e l l e r . . . . al sneller.... toen vliegend.... Zoo, zóó
had zij nog nooit gereden: 't was vliegen, 't was zweven. Waar
wist ze n i e t . . . . want het schemerde haar voor de oogen.
Nu en dan vlogen haar zwarte schimmen voorbij; maar onderscheiden kon zij niets, en hooren kon ze ook niet, want het soesde
en piepte haar zoo wonderlijk in de ooren; maar, 't was toch heerlijk, 't was rijden als de wind. Zóó rijden kon Willem niet. Maar de
Milders
? of de heer ze z a g . . . . ? Als ze er waren, dan zou de
heer wel ophouden; maar a n d e r s . . . Vogel was een beunhaas in
't schaatsenrijden bij dit vergeleken, en Trip
o hé, akelig! Liever
zóó één uur, dan anders drie."
Intusschen reed de jonkman, met het meisje achter zich, al verder
en verder voort. De gewone baan was reeds lang door hem verlaten,
en met den wind in den rug, ging het als met stoom over het breede
ijsveld vooruit. Wat de Milders, waarvan Netje gesproken had,
betrof, of hij ze was voorbijgegaan of niet, hij had er weinig aan
gedacht, en, al ware dit ook het geval geweest, hij kende ze niet,
en zou toch geenszins de hand hebben losgelaten, die hij in de zijne
geklemd hield.
„Maar zeg
maar zeg
" riep eindelijk het meisje, die schier
duizelig werd van de vaart, waarmee de jonkman bleef voortrijden:
„wij gaan maar altijd door. Hebt u de Milders nog niet gezien? We
reden al zoo lang!"
„Ik weet het waarlijk niet, liefje," antwoordde de rijder: „Hierop
't veld zijn ze niet, of het moesten die menschen zijn, daar in de
verte."
„Maar ik zie niets," riep Netje weder: „Het duizelt mij voor de
oogen."
„Halt! halt dan maar," hernam de jonkman, en de passen werden
verkort, en eindelijk hielden zij stil.
„Waar meent u?" zeide het meisje, over het breede ijsveld rondziende.
„Daar ginds," sprak de jonkman, terwijl hij met den vinger wees.
„Hoe! meent u die boeren?" hernam Netje: „O neen, het moeten
drie meisjes met twee jongens zijn. Maar hemel!" ging zij voort met
bekommerde blikken achter zich ziende: „waar zijn we toch?
Zie, de torens der stad zijn bijna niet meer te onderscheiden. Wij
hebben waarlijk te lang gereden; laat ons spoedig terugkeeren."

„Een mooie grap!" sprak de jonkman lachend; „wij zouden een
uur rijden en, zonder versterking, tegen den wind in terugkeeren.
Neen liefje, dat gaat niet. Komaan, op het ijs is men vrij; ook zijn
wij mi reeds bekenden; als men meer dan een uur te zamen heeft
gereden dan is de kennis voorgoed gemaakt. Ik heet Karei Van Leer,
en i n . . . . ? "
„Netje Roos," antwoordde het meisje.
„Ei ei, een roosje," zei Van Leer: „Met een roosje op het ijs, dat
is wel aardig; maar zeg eens, beviel je dat rijden?
„Nu, dat geloof ik!" antwoordde Netje: „Maar waarlijk, het is
tijd dat wij teruggaan; de zon staat al laag, en moeder zal niet
weten waar ik gebleven ben."
„Hoor eens," hernam Van Leer op overredenden toon: „hetijsver
maak is dikwijls van korten duur, en een liefhebster als jij, moet
genieten zoo veel zij kan. Zie," vervolgde hij, op zijn horloge ziende:
„het is nu omstreeks halfvier; in minder dan vijf minuten rijden
we naar h e t V o s j e aan den Westerdijk; daar nemen we spoedig
een goede versterking, dan met nieuwen moed de schaatsen aan, en,
eer de klok vijf heeft, ben je weer bij je moeder terug."
„Maar gruns!" hernam Netje: ,'t is dan donker. — Wat zal moe
der wel d e n k e n . . . . "
„Donker, wel neen," sprak Van Leer: „'t is maanlicht, volle maan.
In persoon breng ik je thuis, en je zult zien dat je moeder het
aardig zal vinden."
„Denkt u?" zei het meisje: „Maar Willem
?"
„Willem! Wie Willem?" hernam Van Leer: „Ah! je minnaar!
maar — die is immers niet jaloersch? en hij zal mij dankbaar zijn
dat ik zijn Netje een genoegen verschafte."
„Da's waar, da's waar!" nep Netje tevreden, dewijl de vriendelijke
heer haar op alle punten wist gerust te stellen: „Komaan dan, dat
gaat weer vooruit, als de wind!"
En ze reden, en ze slierden, en ze vlogen weder, en het werd al
valer en valer; de roode gloed der zon verdween; geen maanlicht
blonk er langs 't ijsveld. — En, — toen de herberg H e t V o s j e
bereikt was — werd het heelemaal duister.
't Zal zoo omstreeks halfelf in den avond zijn geweest, toen een
boerenwagen door de straten van A - . . rolde, en eindelijk voor een
net huisje in een achterstraat stilhield.
De voerman stapte af, en, na gescheld te hebben, sprak hij tot
een meisje, dat op den wagen zat: „Ziezoo juffer, we zijn er." Het
meisje, dat bibberde van kou, klom af, en, toen de deur door een
bejaarde vrouw werd geopend, zag de voerman bij het schijnsel
eener nabijzijnde gaslantaarn, dat die oude vrouw deerlijk bleek
was en zeer gezwollen oogen had. Wat de vrouwen bij die eerste
ontmoeting spraken, bleef hij niet aanhooren, want, met de woorden:
„Dat is terecht!" beklom hij weer den wagen, wendde en reed terug.
Wat er verder van Netje Roos werd, kwam de knappe heer, wiens
ware naam Karei Van Deil was, nimmer te weten; maar zeker,
zeer zeker wist hij, dat het schoone eenvoudige meisje een slacht-

offer zijner boosheid was geworden, dat hij de zielsrust eener maagd
had verstoord; dat hij den steun eener weduwe had geknakt en dat
hij het heil eens jonkmans had ten gronde gericht.
Weinige weken later betrad de schoone heer Van Deil weder den
biechtstoel; verruimd ging hij naar buiten.... het bedreven kwaad
was hem vergeven
?

II.

Wij voeren onzen lezer een klein doch net vertrek binnen; de
meubels die het bevat zijn hoogst eenvoudig, maar rein. Aan de
groen geverfde wanden prijken vier gekleurde platen in zwarte lijs
ten, waarvan de grootste den Zaligmaker aan het kruis, en een
kleinere de Moedermaagd met het kindeke Jezus voorstelt, terwijl
de beide anderen twee beeltenissen geven: de eerste van de heilige
Martha, en de tweede van den heiligen Johannes.
Voor de kleine houten tafel zit een bevallig meisje van circa vijf
en twintig jaren. Vlug glijdt haar naald door bet zwarte satijn dat
tot een prachtig bruidskleed wordt saamgestikt. Onvermoeid is zij
bezig, en terwijl het stuk al meer en meer zijn voltooiing nadert,
denkt en peinst het meisje, en — de vlugge reeks harer denkbeelden
bevat den ganschen loop van haar jeugdig leven . . . Ik was nog
jong, zeer jong, toen wij gelukkig in dat lieve huisje woonden; in
dat huisje bij dien grooten tuin, waarin vader werkte en waarachter
dat fraaie groote en heerlijke huis stond. Vriendelijk was de heer
die daar woonde, en die, zoo dikwijls hij bij ons kwam, mij onder
de kin streek en liefkoosde. — Wat waren zij gelukkig! Wat warén
zij tevreden die goede ouders; en wat hadden wij overvloed —
overvloed van alles: van appels en perziken en druiven, van alles
volop! — En later
het fraaie huis werd gesloten; de goede heer
was gestorven. Wat heb ik gebeden, alle avonden, alle morgens,
het „Vader onzer" en het „Wees gegroet," want, de goede heer
was ongelukkig, hij was in de pijn. Eens, toen het koud was, zat
moeder te schreien; vader keek ook zoo treurig, en ik — ik weende
omdat zij bedroefd waren. Helaas! wij moesten het kleine huisje
naast den grooten tuin van het mooie huis verlaten, want — er
was een nieuwe heer gekomen, die ik ééns gezien heb, maar die
mij niet liefkoosde, geen kruis sloeg als hij den Christ' zag en
's Zondags naar een andere kerk ging.
— Ik was nog zeer jong toen wij vertrokken; wij kwamen in een
groote stad. Moeder was steeds te huis en leerde mij bidden en
werken; vader was meesttijds afwezig en kwam des avonds dood
moede naar huis. Maar ach, wij hadden het bitter; soms leed ik
zelfs honger. Vader, zoo krachtig, zoo werkzaam voorheen, werd
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zwakker en zwakker. Wat zag hij vaak bleek en wat hoestte hij
akelig, 't Is mij klaar als de dag nog, hoe hij eindelijk niet weder
zijn bed kon verlaten. Wat werkte toen moeder; wat bad zij den
hemel, wat bad zij Maria, wat bad zij de Heiligen; maar alles was
vruchteloos
„Mijn vader stierf. — O! moeder was radeloos, en ik — i k weende
bittere tranen, want ach! hij was zoo feeder, zoo goed en godvreezend. Toen kwamen er dagen, die mij steeds zullen heugen. Wij
trokken naar herwaarts, en ja, 't was wel schamel en arm in ons
huisje, maar bidden en werken bewaarden ons voor honger. En het
einde
O God, wat beproeving! de moeder, de dierb're die mij
liefhad en leerde, de teed're en zorgvolle, de werkzame moeder,
moest wreed van mij scheiden. Zij stierf! en alleen, gansch alleen
bleef ik hier
onder vreemden. — Alléén
? Neen, alleen was
ik niet, want Hij — Hij was daar, die daar hangt aan het kruis;
Hij, de liefde! En Zijn sterkte schonk steun aan mijn zwakheid. —
Ik beurde het hoofd, en ik bad. en ik werkte, en — Gods
engelen, zij waakten. Ik ween om mijn lieven, maar juich straks
weer vroohjk: Zij leven daarboven, verlost uit de pijn: God schenkt
mij Zijn zegen, en, hen die ik minne, zal ik v a s t eenmaal weerzien.
Zoo dacht Martha, en toen zij zoo denkende nog een uur had
voortgewerkt, toen stond zij op, en beschouwde met ware voldoening
het schoone kleedingstuk dat zij vervaardigd had. Een klein gebe
denboekje, dat in de la van de tafel lag, werd toen ter hand ge
nomen, en met innig vertrouwen bad zij een geruimen tijd.
Inmiddels viel de avond; het boekje werd weder in de lade gelegd,
en het schoone meisje maakte zich gereed om het verwacht wordend
bruidskleed ter plaatse zijner bestemming te brengen.
Eenvoudig maar netjes, met de hoededoos aan den arm, stapte
Martha ter deure uit; trad haastig door de lange straten der groote
stad, en bereikte eindelijk het huis waar zij wezen moest.
De schel ging over, en de knecht die de deur opende, vernam dat
hier de naaister met het bruidskleed was.
Weinige minuten had het meisje nog maar in het spreekkamertje
gewacht, toen het bevallige bruidje kwam aanhuppelen en de naai
ster begroette met een: „Ha, bent u daar juffrouw Braam!"
Het fraaie wit satijnen bruidskleed werd met de meeste zorg aan
gepast. Wat de naaister gevoelde toen haar pronkwerk zoo keurig
om die ranke gestalte sloot, en wat het bruidje gevoelde toen dat
fraaie stuk — waarin zij voor God en de menschen haar trouw zou
verpanden — haar leest omvatte, wij zullen het niet beschrijven,
maar zeggen alleen, dat het bruidje over de netheid van het kleed
jufirouw Braam den meesten lof toezwaaide en, na het stuk met
Martha's hulp te hebben uitgetrokken, haar even verliet, maar spoedig
terugkeerde, en der maakster, in de blijde en dankbare stemming,
waarin zij zelve verkeerde, behalve het verschuldigde naailoon, een
stevige fooi in de hand drukte.
Met de beste wenschen aan het lieve bruidje, en met een harte-
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lijke dankbetuiging voor de prompte betaling en het daarenboven
ontvangene, nam Martha afscheid en verliet de woning.
Met verhaasten tred nam zij den terugweg aan en bereikte einde
lijk haar kamertje. Daar gekomen bezag Martha nogmaals de blin
kende rijksdaalders, welke zij zooeven ontvangen had; blikte met
een dankbaar hart naar het beeld van haar lijdenden Heer; sloeg
het teeken des kruises, en ontstak daarna een lampje, want het
was intusschen al donker geworden.
Nadat het vertrek aldus verlicht was, opende Martha een klein
hoekkastje; nam een derde van het verdiende geld; liet het in een
steenen spaarpot glijden: bergde een tweede gedeelte in het beursje
waaruit zij voor haar onderhoud gedurig moest putten, en stak het
derde gedeelte in haar zak. Fluks verwisselde zij verder het bevallige
losse mutsje, dat haar zwarte haren dekte, met een stijve kornet:
schoot een donkeren rok over haar blauw japonnetje aan; sloeg een
geruiten doek om haar bevallige leest; nam toen een groote heng
selmand aan den arm, en, na het lampje te hebben uitgedoofd,
verliet zij nogmaals het vertrek.
Waartoe deze verwisseling van gewaad? Was het schaamte om
zich als juffrouw bij den kruidenier eenige benoodigdheden aan te
schaffen? Was het om in den avond als eenvoudige dienstmaagd,
meer voor onheilige blikken te zijn gevrijwaard, of, wat was er de
oorzaak van? — Wij zullen haar volgen.
Na slechts weinige huizen te zijn voorbijgegaan, stapte Martha
een grooten kruidenierswinkel binnen. Wat zij kocht scheen wel de
provisie voor eenige maanden te moeten zijn; althans de grutters
waren, de koffie, de kaas en wat zij al verder in de mand pakte,
vulde die geheel, en kostte op weinige centen na zooveel als zij bij
zich had. Weder buiten gekomen, sloeg Martha al spoedig eene
zijstraat in, en liep met de zware vracht zonder ophouden voort;
ten laatste hield zij bij een klein huisje stil, en op haar vraag aan
den eigenaar die bij de deur stond: of de juffrouwen Nederheld boven
waren, bekwam zij een toestemmend antwoord; trad het huis binnen;
liep de trap op, en klopte na een vermoeienden klim, aan een haar
welbekende deur.
„Wie daar!?" riepen twee meisjesstemmen schier gelijktijdig van
binnen.
Zonder te antwoorden opende Martha het vertrek en de beide
meisjes, die in een armelijke omgeving bij een vrij somber lampje
zaten te borduren, zagen de binnentredende verrast aan, en riepen
toen als uit éénen mond: „Onze Martha! onze goede Martha!"
„Goeden avond, juffrouwen," zei Martha, vriendelijk knikkende:
„alweer zoo druk aan het werk! Hoe gaat het met uw gezondheid?
Is juffrouw Krisje weer beter?"
„Ja Martha, zoo redelijk," antwoordde het bleeke Krisje; „dienare
hoest wil nog niet weg, maar anders niet erger. Ben jij nog ge
zond?" liet zij er op volgen, terwijl zij evenals hare zuster met
verrukking de groote mand beschouwde die Martha had neergezet.
„Ik dank u juffrouw, heel wel," zei Martha: „ik verlangde u eens

•weer te bezoeken, en juist dezen avond gaf mij mijn g o e d e
M e e s t e r hetgeen in deze mand is, om het aan u te bezorgen."
Het tooneel dat nu volgde zou een steenen hart hebben geroerd.
Met tranen van innige dankbaarheid werd de mand door de beide
zwakke en behoeftige zusters op de tafel j»ezet, en met zenuwach
tige vreugde ontpakt. Die rijst, die gort, die kaarsen, die kaas, die
heilzame suiker, en al wat er meer was — hoe heerlijk, hoe welkom!
hoe noodig! En Martha wischte mede een traan weg. Die arme
zusters, ze waren zoo innig gelukkig, zoo dankbaar, zoo opgetogen,
en zegenden in stilte en luide den g o e d e n H e e r van Martha,
die bij zijne weldaden niet wilde bekend wezen, en drukten haar bij
't afscheid met warmte de handen, en baden, alvorens zij zich later
te slapen legden, voor den weldoener der weezen!
Ook Martha deed des avonds haar gewone gebeden, en, toen zij
zich op het eenvoudige leger te slapen legde, toen dacht zij
hoe wonderbaar Gods wegen soms leiden; hoe zij zich een schat in
den hemel mocht koopen, door 't weldoen aan weezen, wier vader
haar ouders zoo wreed had verstooten, uit het huisje der kindsheid.
En Martha had recht, want hij die uit godsdiensthaat den braven
Roomschen tuinman en zijn gezin had verjaagd, en zich door een
te weelderig leven met de zijnen ten gronde richtte, hij had, na
zijn en zijn ega's dood, twee zwakke en hulpbehoevende weezen
achtergelaten; en Martha — Martha werkte het gebod der liefde:
Christus de H e e r , de goede M e e s t e r had het haar bevolen.

III.
Het is een man van meer dan zestig jaren, dien wij ginds door de
graanvelden zien wandelen; de hoed zit hem diep op de grijze wenk
brauwen gedrukt, en onder uit de vervaarlijk lange jas, steken
een paar magere beenen in wollen kousen.
„Welzalig zijn de uitverkorenen des Heeren," mompelt hij bij zich
zeiven — zóó hard, dat wanneer iemand achter hem ware geweest,
hij het duidelijk zou verstaan hebben — „welzalig zijn de uitver
korene schapen te midden der grijpende wolven, te midden der kin
deren van Sodom en Gomorra; welzalig zijn ze die den drievuldigen
bonds-God aanroepen en door den Heiligen Geest wandelen. Waar
wind en hagel ginds de graaD- en boekweitvelden hebben geteisterd,
daar zijn mijne akkers gespaard gebleven. Zichtbare, zichtbare roede!
het vlammende zwaard van den rechtvaardigen God. Ik dank U, ik
dank U! o mijn steenrots, mijn burg, mijn hoog vertrek, \) die den
J
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kop van de slang hebt vermorzeld en aan het vloekhout zijt ge
storven; ik dank U, dat ik, vervloekte zondaar, in Uw eeuwig re
gister als een uitverkorene van Sion stond opgeschreven; die mij
tot den grootsten zondaar hebt gemaakt om des te overvloediger
Uw lankmoedige genade aan mij te werken."
Zoo mompelt de lange magere man, al wandelende, nog een geruimen tijd voort, tot eindelijk het geklep van den dorpstoren zijn
opmerkzaamheid trekt. „Ha!" zegt hij weder: „de Heere roept mij,"
en zijne schreden verhaastende bereikt hij weldra het kerkgebouw.
Een groote schare was in het huis des gebeds vergaderd. Ook de
magere man beklom zijne plaats in de hooge kerkeraadsbank. Lang
bleef hij staan met den hoed yoor de oogen gedrukt.
De leeraar, die het gestoelte had beklommen, werd door de ge
meente van Christus, en ook door den man in de hooge bank.
met innige goedkeuring aangehoord, en toen hij na het zingen
van Psalm achtien het twaalfde en veertiende vers, de tekstwoorden
behandelde: „En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: Neem de
wraak der kinderen Israels van de Midianieten; daarna zult gij ver
zameld worden tot uwe volken", ') toen „smulde het harte" van den
geloovigen Christen, en hij verstond met den leeraar zeer duidelijk:
dat, zooals Mozes het volk Israels moest ten strijde toerusten, ook
zij, de uitverkorenen des Heeren, moesten strijden en wraak doen
aan de afvalligen in Sion, dat zij moesten verdelgen de grijpende
wolven, die rond gingen in schaapskleederen en de kudde verslon
den, dat zij bidden moesten, en biddende strijden voor het zinkende
vaderland. O! toen de leeraar de verblinden daar aansprak, de eeuwig
verdoemden, die niet waren wedergeboren, en de helle hun voorhield
en den God van verschrikking, en het wee en ach uitsprak —toen
schudde de lange man diep medelijdend het hoofd, en o o r d e e l d e
n i e t , maar zag er velen met weemoed op aan. En — toen nu die
leeraar eindigde en het woord tot de vromen richtte, toen ver
spreidde er zich een lachje over het gelaat van den uitverkorene,
en hij sprak halfluide: „Ik dank U, o Heere! dat ik niet ben als
genen: i k word verzameld tot Uwe volken."
De Zondag spoedde ten einde, en de dalende Julizon wierp een
heerlijk licht over bosschen en akkers. Leenveld, zoo heette de
man, dien wij des morgens hebben ontmoet, zat in zijn woning; de
groote Statenbijbel met koperen klampen lag voor hem opengesla
gen, en aandachtig scheen hij door den knijpbril te lezen toen de
klink der keukendeur opging, en een welgekleed heer het vertrek
binnentrad.
„Goeden avond baas Leenveld," sprak de heer, naderbijkomende,
en herhaalde, toen hij zag dat de man hem niet scheen te bemer
ken: „Goeden avond baas Leenveld. Kom ik ook ongelegen? Ik
wilde je maar even over de bedoelde zaak spreken."
„En de vierde rij van een turkoois, en een sardonix, en een
') Namerl X X X I : 1,
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jaspis; omvat in gouden kastjes in hunne vullingen" ') mompelde
Leenveld, en den vinger bij de plaats waar hij gebleven was zet
tende, nam hij den knijpbril van den neus, en den heer groetende
met een zalvend knikken, zeide hij: „De vrede; de vrede mijnheer
Hulsink. Och heden, was ü daar; ga zitten, ga zitten; ik wandelde
juist in het woord des Heeren."
„Flink zoo, dat is een goede inleiding," hernam Hulsink: „Je
bent op godsdienstig terrein en daar zal ik je graag op houden. Je
herinnert je, Leenveld, dat ik je voor eenige dagen, toen je geen
tijd hadt, over den bouw van een huisje sprak; ik wilde
"
„O zondig geslacht!" viel Leenveld hier in: „weet je dan niet,
mijnheer, wat er geschreven staat: Maar de zevende dag is de rust
dag des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch
uw zoon, noch uwe dochter, noch uw dienstknecht, noch uwe dienst
maagd, noch uw vee, n o c h . . . . " ) .
„Ho, ho!" riep de heer Hulsink den bijbelkundige vriendelijk toe:
„Noch uw dienstknecht, noch uw vee! Ei ei, wie heeft dan dominee
dezen middag naar W
doen brengen, waar hij preeken moest?
Heeft Leenvelds knecht niet ingespannen, en heeft Leenvelds paard
niet getrokken?"
„Ja ja," hernam Leenveld eenigszins bedremmeld: „maar ziet u....
voor de r e i n e n . . . . Doch, zoo is het: wij zijn zondaren, groote zon
daren en struikelen in velen, maar — des te overvloediger werkt
over ons de genade in Christi, mijnheer."
„Om het even," sprak Hulsink: „ik kom niet om met je te rede
twisten of je daden te bedillen; ik kom alleen om tot een weldadig
doel een paar woorden met je te spreken; de Zaligmaker was ook
op den sabbat weldoende."
„O gruwel! o zonde! gelijkstelling met God!" zeide Leenveld:
„alsof wij iets vermochten; alsof de werken iets waren! alsof Paulus
niet zeide: Wij besluiten dan dat de mensche door het geloove gerechtveerdigd wordt, zonder de werken der wet." ).
„En zegt Jacobus niet in zijn zendbrief," sprak Hulsink: „Wat
nuttigheid is het, mijne broeders, indien iemand zegt dat hij geloof
heeft en heeft de werken niet? Kan het geloof hem zalig maken!" ).
„Maar," vervolgde hij: „laat ons toch niet twisten over zaken, die
de hoofden verhitten en de harten koud laten. Nog eens Leenveld,
ik wilde je spreken. Komt het je niet gelegen dan zal ik morgen
terugkomen, en anders
"
„Nu blijf dan, blijf dan," zei Leenveld: „Ik zal je hooren mijn
heer, en de geest zal beslissen."
„Welaan," hernam Hulsink; „je weet dat het huisje, waarin de
weduwe Wolfman woonde, door brand is vernield. Je weet dat ze
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bij Joosting met hare kinderen op de deel is gehuisvest. Ik heb
innig met de ziel te doen, te meer daar boer Krelis de woning niet
weer zal opbouwen, maar het erf aan zijn land wil trekken. Ijverig
ben ik dus werkzaam geweest om wat geld bijeen te brengen, ten
einde die armen huisvesting te bezorgen. De som nu, die ik heb
ingezameld, zal zoo omstreeks voldoende zijn tot het optrekken van
een eenvoudig — zeer eenvoudig hutje, doch
daartoe behoeft ze
nog iets anders; e n . . . . ik heb op ü gerekend."
„Ei, ei," zeide Leenveld.
„Op ü!" herhaalde Hulsink: „Je weet het: om te bouwen behoeft
men grond; welnu, ik peinsde en dacht: zie, achter den molen bij
de Grietkamp, daar ligt het bouwland van Leenveld. Van dat bouw
land is door den landweg een kleine hoek afgescheiden, waarvan
je dikwijls gezegd hebt dat het een onnutte dienstknecht was en
maar wildet dat je het kwijt waart. Ha, dacht ik, dat hoekje was
recht geschikt voor vrouw Wolfman. Altijd heeft zij na den dood
van haar man ijverig voor den kost gewerkt, en ofschoon ze met
wasschen wel zóóveel verdiende om in de behoeften van haar gezin
te voorzien, zoo drukten haar die pachtgelden. Zie, Leenveld, als
zij nu een eigen huisje had, dan ware de goede ziel van een groote
zorg bevrijd. Geld heb ik je niet gevraagd, maar thans — thans is
de beurt aan u."
„En wat zou i k ? " zeide Leenveld, alsof hij er niets van begre
pen had.
„Wat je zoudt?"hernam Hulsink; „mij dunkt, dat is niet duister.
Nog eens dan: ten behoeve der weduwe heb ik gelden verzameld;
die op de doelmatigste wijze te besteden was mijn plan; het geschikste dacht mij het bouwen van een huisje; een klein hoekje
grond is daartoe noodig, jij hebt het, en kunt dus die goede zaak
bevorderen."
„Dat is te zeggen
?" zeide Leenveld.
„Te zeggen..." herhaalde Hulsink: „welnu, of je het ten behoeve
der arme vrouw zoudt willen afstaan?"
„Ik afstaan? ja — zie, dat is te zeggen
" hernam de magere
man: „het is een lief lapje; ik heb er altijd pleizier in; maar als
het wezen moest, om u genoegen te doen mijnheer Hulsink, dan
zou mijn geest wel geneigd zijn om
En wat zou het bod zijn?"
besloot hij, zijn bezoeker vragend aanziende.
„Het bod!" hernam Hulsink: „Mijn waarde Leenveld, die spitse
punt gronds zooals zij daar is, zou in veiling geen tien gulden op
brengen; wat zegt dat voor u; ik vraag je geen geld, maar, ik
vraag je dat hoekje."
„Dat hoekje, dat hoekje!" sprak Leenveld, terwijl de lippen van
zijn tandeloozen mond zich krampachtig op en neder bewogen:
„dat hoekje
! geen tien gulden! Wel zondige menschheid! wat
denk je mijnheer? Denk je dat Leenveld schatrijk is, en dat
hij zich zal uitkleeden om een ongeloovig en zondig geslacht te
mesten ?"
„Hei, heidaar! van mesten is hier geen sprake," hernam Hulsink:

„Ik vraag een werk van barmhartigheid, een teeken van je menschenliefde."
„Een teeken!
een teeken!" riep Leenveld onaangenaam hard:
„dit is een boos geslachte, zegt de Heere, het verzoekt een teeken,
en haar zal geen teeken gegeven worden.. • •" ')
„In hoeverre je die bijbelplaats hier goed te pas brengt, zal ik
daarlaten," hervatte Hulsink: „maar zoo je barmhartigheid dan
binnen zulke nauwe grenzen beperkt is, zeg mij, tot welken prijs je
dat hoekje grond zoudt willen afstaan?"
Leenveld tuurde een geruimen tijd naar buiten.
„Afstaan, afstaan," sprak hij eindelijk, en glimlachte vreemd
soortig: „ten uwen gerieve mijnheer Hulsink, ten uwen gerieve; zie,
anders zou ik er niet aan denken. — Die lap grond — goed ge
legen — aan den weg? — laat zien, — dertien en zeven — en
drie — laat zien.... Ja zie, voor u, maar voor ü dan ook alleen,
dat zou zoo — zoo drie en twintig gulden zijn."
„Is 't mogelijk!" riep Hulsink, van zijn stoel opspringende: „Meer
dan tweemaal de waarde! Zeker vergist ge u, Leenveld? Ik kan
toch niet denken...."
„Ja — neen, — dat zal wel zoo uitkomen," hernam Leenveld:
„Dertien, en zeven, en drie; ja da's recht zoo."
„Inhalige kerel!" sprak Hulsink met nadruk: „lees vrij in den
bijbel, en bid, en zing je psalmen, maar bedenk dat er een God is,
die de harten kent en de nieren proeft." Na deze woorden greep
Hulsink zijn hoed, en liep naar de deur; doch, op den drempel keerde
hij terug en zeide, terwijl hij den oude diep in de oogen zag: „Beslis
Leenveld, wil je tien gulden voor je lap puingrond?"
„Ga heen," antwoordde Leenveld: „wij verzoeken den Heere
door Zijn rustdag te schenden met gesprekken die dezer wereld
zijn. Kom morgen zoo je handelen wilt, en breng mij niet in de
verzoeking om de dingen te bedenken, die niet des geestes Gods
zijn."
Hulsink ging. Den volgenden dag kwam hij nogmaals weder,
maar de uitverkorene Gods bleef bij zijn vordering. Hulsink be
taalde het hoekje gronds dat hij hebben moest, van zijn eigen zuur
verdiende penningen; en Leenveld — nog dien zelfden avond sloot
hij de gelden in de welgevulde lade van zijn kabinet, zijn God dan
kende, die hem zoo genadig „in de ruimte" had gebracht.

•) Ev. Lucas XI. middelste gedeelte v a n v e r s 29.

IV.

In een nauw en dompig steegje der stad L
woonde in een
armoedig huisje de schoenlapper Grilles. Sober en schraal was zijn
deel, maar Gilles was tevreden, en hij werkte van den morgen tot
den avond, en had „door Gods genade" toch altijd brood voor zijn
gezin.
Geen enkel stuk van eenige waarde bezat de arme schoenlapper,
maar toch, tóch had hij een schat, een kostelijker schat dan goud
of' edelgesteenten: het was de Bijbel.
Diep, ja zeer diep ging hij er onder gebukt, „dat helaas! zoo
dikwerf net dierbare boek der eenige waarheid werd veracht en
vertreden;" bitter betreurde hij „de veldwinnende loszinnigheid,
waardoor die schriften der genade werden verkracht of verminkt,
terwijl zelfs herders en leeraars de gemeenteleden van Christus zoo
jammerlijk op dwaalwegen leidden."
Het was op een Zaterdag-avond dat Gilles met zijne vrouw en
drie kinderen, het karige avondbrood gebruikte. De uiterste reinheid
heerschte er in het anders zoo onaanzienlijk vertrek. De trouwe
huismoeder had het dien dag zeer druk gehad. De dochter van een
schoolmeester zijnde, had zij in jeugdige jaren voldoende kundigheden opgedaan, om thans hare kinderen in de eerste wetenschappelijke opleiding behulpzaam te kunnen zijn. Zooals gewoonlijk had
zij er ook nu den morgen grootendeels mee doorgebracht, en de
arme schoenlapper dankte God voor die kunde zijner vrouw, want,
„op de scholen, ach! ieder wist hoe het er toeging; daar heerschte
de geest van Christus niet." — Was moeder Elsje den morgen met
haar kroost bezig geweest, terwijl zij tevens onder die bedrijven
voor het middagmaal zorgde, den zaterdag-namiddag had zij met
poetsen en schrobben doorgebracht, en, zoo men nu in den avond
dat kamertje ware binnengetreden, en de drie blonde kopjes der
blozende kinderen tusschen de tevredene ouders hadde beschouwd,
dan zou men de armoede niet geschuwd, maar met innig genoegen
eenige oogenblikken in dat gezin vertoefd hebben.
„Zie vrouw," ving Gilles aan, toen hij zijn avonddeel had genoten:
„die week is alweer ten einde, 't Is zichtbaar, ja zichtbaar zooals
wij worden gespaard. Och! iedere dag spreekt, tegenwoordig vooral,
zoo luide van sterven; 't is hier zelfs al zeer erg in de steeg, en
wij — zie wij zitten nog zoo irisch en gezond bij elkander: doch,
mijn hulpe is van den Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft." )
„Amen," zeide Elsje en veegde een traan weg.
De kinderen — waarvan het oudste eèn meisje van twaalf jaren
1
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was, terwijl de beide anderen jongens van tien en zeven jaren waren —
ze hadden mede hun brood met den meesten smaak genuttigd, en
waren juist te zamen aan het fluisteren hoe ze morgen met vader
en moeder op den wal zouden wandelen, toen Gilles het bijbelboek
opensloeg, en met een duidelijke stem het zesde hoofdstuk uit het
Evangelie van Mattheus voorlas.
„Elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad," ) waren de laatste
woorden, en het boek weder dichtslaande zeide hij, terwijl hij zijne
vrouw vriendelijk aanzag: „Nietwaar Elsje, dat is een heerlijk kaittel? Ach! mocht ieder Christen het eiken dag biddende lezen:
oekt eerst het koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid en al deze
dingen zullen u toegeworpen worden." )
„Dat gave de Heer!" zeide Elsje; en, nadat vader Gilles nog een
kort avondgebed had uitgesproken, gingen de kinderen terstond te
bedde, want, na de Zaterdagsche reiniging waren ze reeds aan het
avondbrood in hunne heldere slaaprokjes.
Moeder Gilles had nog een en ander te doen; evenzoo de schoenlapper; maar eindelijk werd het lampje uitgedoofd en begaven zich
ook de ouders ter ruste.
1

2

De nachtwacht had juist het tweede uur na middernacht aangekondigd, toen hij in de nabijheid van het nauwe steegje, waar Gilles
woonde, door een knaap werd aangesproken.
„Och baas," sprak de knaap: „kun je mij ook zeggen waar die
fijne lapper woont? Hij moet dadelijk meegaan."
„De fijne lapper! Wie meen je?" klonk de weervraag.
„Och die vrome, die Scholtiaan," hernam de knaap: „Hij moet
bij Lokers komen, en ik weet niet waar hij woont; 't moet geloof
ik in de Stilsteeg wezen, maar het is er zoo donker."
„De fijne lapper, de fijne lapper!?" herhaalde de nachtwacht
nadenkende: „Weet je zijn naam niet?"
„Die is mij waarlijk ontschoten," antwoordde de knaap. „Gil
Gil...."
„Ha! Gilles!" hernam de wacht: „Ja wel, zie
daarginds aan
de linkerhand; drie huizen voorbij dat uitstek; de naam staat boven
de deur!"
„Ik dank je," sprak de knaap, en terwijl de nachtwacht weder
ratelde, en riep: „Twee hêt de klok!" bonsde de knaap uit al zijn
macht op de deur van het smalle huisje waar Gilles woonde.
„Wie daar?" riep een ontstelde mansstem van binnen.
„Maak maar open!" was het bescheid: „Je bent immers de afgescheiden schoenlapper ?"
Nadat de knaap eenige oogenblikken vol ongeduld had staan
wachten, opende Gilles de deur, en, den knaap met de haastig ont-
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stoken lamp in het aangezicht lichtende, vraagde hij: „Maar wie
ben ie, en wat wil je ?"
„Kees Kap," antwoordde de jongen, en vervolgde: „Je moet maar
dadelijk mee, want Lokers is opeens heel slecht geworden, en hij
riep maar gedurig dat jij komen moest."
„Lokers
" herhaalde Gilles nadenkend: „de knecht van baas
Prouwel?"
„Ja juist, dezelfde," zei de knaap.
„Laat hij mij roepen?" hernam Gilles: „En wat scheelt hem?"
„Wel de ziekte," sprak de jongen: „Kom maar gauw ook, want
hij is glad alleen."
„Alleen?" zei Gilles: „Is er dan niemand bij hem?"
„Wel neen," antwoordde de knaap: „Vader bedankt er hartelijk
voor; moeder is veel te bang; ze zouden wel gek zijn. Maar kom
je dan gauw?" besloot hij: „want hij ligt spier alleen."
Na deze woorden maakte de knaap rechtsomkeert, en verliet den
verbaasden schoenlapper.
Moeder Elsje was van het geklop niet wakker geworden. Wèl
had zij dat kloppen slapende gehoord, want, toen ze door Gilles
met de woorden: „Vrouw, hoor eens," werd gewekt, toen herinnerde
zij zich duidelijk, van een kist te hebben gedroomd, waarin men
haar gelegd had en die daarna rondom was toegespijkerd.
„Vrouw, vrouw, hoor eens," herhaalde Gilles, dien benauwden
droom stuitende: „dat is een treurig geval
Ik ben daar zooeven
bij iemand geroepen d i e . . . . die niet wel is."
„O Heere, de ziekte!" riep vrouw Gilles, terwijl zij eensklaps in
hare slaapstede overeind sprong: „Zeg Evert, zeg, is h e t . . . . ? "
„Nu ja," hernam Gilles: „maar waarom zoo te ontstellen, 't Is
het ergste voor den lijder. Ik zal mij maar spoedig wat aantrekken."
„En ga je er heen? sprak Elsje angstig.
_ „Ik ga — ja m e t God!" hernam Gilles, en legde een zoo krachtigen nadruk op de twee laatste woorden, dat Elsje beschaamd de
oogen nedersloeg.
„Maar w i e is het dan?" vraagde Elsje weder.
„De knecht van baas Prouwel, je weet wel
die
"
„Lokers?" zei de vrouw, terwijl zij zichtbaar ontroerde.
„Ja, Lokers," antwoordde Gilles: „maar w i e , is hetzelfde."
„Hetzelfde! Neen Evert, dat moet je niet zeggen," zeide Elsje:
„Ik weet niet, maar de huisgenooten des geloofs gaan toch voor.
En dan — Lokers! Moogt ge voor h e m je eigen leven en het welzijn van vrouw en kinderen in de waagschaal stellen
voor
hem
die
"
„Zwijg vrouw!" hernam Gilles met zachte gestrengheid: „Zeker ben
je nog door den slaap bevangen, althans nog nooit heb ik je zóó
hooren spreken. Elsje, vergeet jij die grootste geboden: Hebt God
lief boven al, en den naaste als u zei ven?"
„Ach ja!" sprak Elsje, terwijl haar tranen te voorschijn kwamen:
„maar de naaste
!?
„Gedenk den barmhartigen Samaritaan," hernam Gilles: „Leg je

rustig te slapen; de Heere roept mij: misschien
tot bekeering
van een zondaar."
Vrouw Elsje zeide niets, maar veegde haar natte oogen, en bad
in stilte.
Gilles was spoedig gereed, en terwijl hij zijn vrouw de hand toe
reikte, sprak hij: „Tot straks Elsje. Bid voor den kranke en bid
ook voor mij.''
„Ga dan, ga dan met God!" zuchtte de vrouw, en drukte een
afscheidskus op Everts ruwe hand.
Evert Gilles, de fijne schoenlapper, de zoogenaamde Scholtiaan,
liep schier op een drafje naar de woning van den „gevaarlijken"
lijder.
Het tooneel dat hem beidde was allertreurigst, maar, het was
zijner ziele wel, dat hij den v i j a n d liefde mocht betoonen, dat hij
hem in die benauwde ure mocht vertroosten en opbeuren; en
ofschoon, volgens het oordeel van den dokter, menschelijke hulp te
kort zou schieten, zoo voerde de geestelijke hulp, welke die fijne
schoenlapper verleende, de ziel, die weldra het aardsche woonhuis
zou verlaten, toch op den weg tot den Heer, e n . . . . toen de mor
genschemering doorbrak, toen kreunde de stervende: „Evert,
E v e r t . . . . vergeef mij
Heere, ontferm U mijner!" en
gaf
den geest.
Eerst in den namiddag keerde Gilles in zijn woning terug, God
dankende dat hij den man, die hem zoo onedel had bejegend, nog
in zijn jongste ure mocht helpen en wellicht voor eeuwig behouden.
Met Lokers was Gilles weleer bij baas Prouwel als schoenmakers
knecht werkzaam geweest. De vroomheid van Gilles hinderde den
ouderen knecht, en — hij had niet gerust alvorens hij door een
valsche beschuldiging, waarvoor hij mede valsche bewijzen wist aan
te brengen, den braven man uit den dienst had verjaagd.
Bitter had toen de arme Gilles moeten tobben, en, zoo hij niet
door zijn God ware gesterkt, het zou er ellendig met hem en de
zijnen nebben uitgezien.
Gilles kwam in den namiddag te huis, en toen hij zijn vrouw en
kinderen met liefde had begroet, en na wat gegeten te hebben zijn
werk wilde hervatten, toen werd het ook h e m eensklaps zoo naar;
hij kermde en steunde, en vrouw Elsje zond met een kloppend hart
haar oudste meisje naar den dokter. Deze kwam: Gilles had de
ziekte.
De brave man had de gevreesde ziekte, maar — was zijn vrouw
in den nacht, toen Evert geroepen werd, door allerlei voorstellingen
bevreesd geworden, — nu het onheil daar was, nu vond zij kracht
in Christus, en sterkte in God.
Neen, zij klaagde niet: Waarom zijt gij gegaan? waarom hebt ge
den Heere verzocht? Neen, zij handelde, zij verzorgde den echt
vriend, en werkende bad zij geloovig: „Heere, Uw wil geschiede!"
„Uw wil geschiede!" dat bad ook Evert, dat ook baden de kin
deren en
God lof! het was Zijn wil dat Evert herstelde. De
opofferende vijandsliefde moest op aarde reeds beloond worden.

Bij Gilles had zich de ziekte in den alle rlichtsten graad vertoond;
hij werd gezond en flink als voorheen, en dankbaar betuigde hij met
de zijnen: dat de Drieëenige God Zijn geduchte kracht genadig ten
goede aan hem had gewerkt, en dat hij den Heere door Diens ge
nade zou blijven dienen — hij en zijn huis.

V.
De koetsen rolden door de straten. Een prachtig huis op de
K
gracht was — zelfs van buiten gezien — schitterend verlicht.
Een groote hoop volks werd voor de deur van dat huis door een
politie-dienaar teruggehouden, terwijl schier allen even nieuwsgierig
waren om de mooie juffers en de mooie heeren uit de rijtuigen te
zien stappen.
Binnen de rijk verlichte zalen van het mooie huis was het alles
drukte en leven. De baron Van Monsheuvel gaf een luisterrijke
partij en had de eersten der stad daarop ten zijnent genoodigd.
Weldra was de receptiezaal met gasten gevuld; de battants gingen
open, en — een vroolijke Invitation a la valse ruischte den aanwezi
gen in de ooren.
Het dansen nam een aanvang, en — lachten ontelbare bloemen
bij het geflonker van honderden bougies — de aangezichten der
dansende jonkers en jonkvrouwen schenen de spiegels te zijn, waarin
dat gelach en geflonker weerkaatste, doch — het gelach der bloe
men was natuur, dat der aangezichten voor het grootste deel, even
als het beeld in den spiegel — kunstbedrog.
De oudere heeren en dames die, welstaanshalve of om redenen,
de dansschoenen hadden te huis gelaten, sloegen eerst van uit de
receptiezaal het dansen der jeugdigen gade, en terwijl sommigen
daarna in een aangrenzend vertrek prachtige kunstplaten gingen
bezien, knoopten anderen, in afwachting van het quadrillepartijtje,
beduidende of onbeduidende gesprekken aan.
„En heeft u al iets van den nieuwen predikant vernomen, mijn
heer Muchald?" vraagde een deftige dame, die stijf in 't satijn met
Brusselsche kant stak.
„Ah ja mevrouw," antwoordde Muchald: „ik heb er veel goeds
van gehoord. Hij moet geheel en al aan de verwachting beantwoor
den; zoo niets van dat vrome; fameus liberaal; een man waar men
zeer wel mee kan omgaan; amusant in gezelschap; bij moet zelfs
zeer voor een partijtje wezen; ook vernam ik d at hij een dol lief
hebber van comedies en concerten is, terwijl hij.. . . "
' „O foei! o foei!" zei de dame: „dat kan niet anders dan schrome
lijke laster zijn. Ik heb drie jaar in Leiden gewoond, waar hij zijn

eerste plaats in de nabijheid der stad had, maar ik hoorde steeds
met den meesten lof van hem spreken. Men sprak daar van B. als
van een oprecht Christen, als iemand
"
„Nu ja, dat kan samengaan mevrouw," viel de heer Muchald in:
„Wat mij betreft ik ben recht blij dat er nu wat licht in de duisternis zal komen. In alles is vooruitgang mevrouw, en die moet er
ook in het geloof zijn. Stilstand is achteruitgang. Het nieuwe Evangelie verving het oude; de hervorming bracht licht voor d i e tijden,
het is dus zeer duidelijk dat wij ons niet meer bij de Dordtsche
vaderen kunnen bepalen of ons met kindersprookjes bezighouden."
De dame sprak niet, maar kuchte en wendde het hoofd af.
„Die zwijgt stemt toe," dacht Muchald, en daar het zijn gewoonte
was om overal met zijn „principes" voor den dag te komen, vervolgde hij: „Ik ben liberaal mevrouw, en verlang niet dat iedereen
mijn opinie deelt, maar i k ben liberaal en zal liberaal blijven; de
meeste menschen zijn er helaas, niet rijp voor: omdat de vermogens
veelal bekrompen zijn en men aan de oude sleur gewend is. Ik
ben liberaal mevrouw, en hou mij volstrekt niet met die affreuse
theologische quaesties bezig. Wat maakt het uit of men dit of dat
gelooft. Ik heb zoo eenigszins mijn verstand mevrouw, en het zegt
me: dat een God, die ons allen met onze gebreken en zonden geschapen heeft — ja nietwaar, wij hebben toch allen meer of minder
onze petits péchés? — dat Hij ons om dier zonden wille, niet voor
eeuwig ongelukkig zal maken; neen mevrouw, zie, dat wil er bij
mij niet in. Mijn God is een God van liefde, en de l i e f d e . . . . " Maar
wat de liefde nu eigenlijk moest zijn, verstond mevrouw niet, want,
was zij — vervuld met de dingen die haar omringden —gedurende
Muchalds geloofsbelijdenis al niet recht op de hoogte gebleven, de
gastheer, die haar kwam aanspreken, voerde haar nu geheel van
den tekst.
Door het gesprek, dat de dame met den gastheer had aangeknoopt, stond nu Muchald met zijn principes alleen, en begaf zich
alzoo naar de danszaal, waar hij de dansende paren aandachtig
gadesloeg.
— Hoe! dacht hij bij zich zeiven, nadat hij zijn dochter aan den
arm van den luitenant Baks had ontwaard, welke laatste wel is
waar om zijn betrekking in de groote wereld verkeerde, maar wiens
geboorte en middelen zeer gering waren: hoe! Elvire aan den arm
van Baks, terwijl Van Binzen met de jonge weduwe Van Leidenstein danst. De tweede dans reeds, en nog heeft Van Binzen mijn
Elvire niet gevraagd! 't Is onverklaarbaar.
„Bonsoir amice," zei een deftig heer, die in de nabijheid van
Muchald stond en hem de hand reikte.
„Bonsoir," zei Muchald, terwijl hij de hem aangeboden hand
drukte.
„Een lieve soiree!" hernam de deftige heer: „Als men dat volkje
zoo springen ziet, dan wordt men wel duidelijk herinnerd: Que les
jours des fêtes sont passés pour nous autres. De jonge weduwe Van
Leidenstein is allercharmantst, nietwaar? Ik hoor dat zij een Brus-

selsche is. Mevrouw Van Monsheuvel, die haar in België leerde
kennen, heeft haar terstond te logeeren gevraagd, en, ik twijfel geen
oogenblik of het mooie weeuwtje zal, wanneer zij terugkeert, naar
hartje wel in Holland laten.
Muchald beet zich op de lippen, maar zeide niets.
„Ja, ja," knikte de deftige neer: „mijn jonge vriend Van Binzen
zag haar dezen avond voor 't eerst, en ik zeg je
" Maar het
wat daar kwam het niet toe, want de heeren werden vriendelijk
verzocht hunne plaatsen aan de quadrilletafeltjes te willen bezetten.
Muchald speelde zeer afgetrokken, en zegende het oogenblik
toen het partijtje geëindigd was en het souper een aanvang zou
nemen. Ook het kostbaar souper liep ten einde, en, eerst laat
in den nacht keerden de gasten van den baron Van Monsheuvel
huiswaarts.
Had de heer Muchald zich slecht geamuseerd, ook zijn bekoor
lijke dochter Elvire begaf zich met een pijnlijk verwond gemoed
ter ruste, en kon den slaap niet vatten. Elvire beminde, zij beminde
den schoonen en rijken Van Binzen, en hij — die haar anders
steeds ter zijde was geweest — hij had haar dezen avond zichtbaar
veronachtzaamd.
Later dan gewoonlijk opgestaan, zat Eduard Van Binzen den
volgenden morgen in zijn voltaire het ontbijt te nuttigen, toen hem
een welverzegeld briefje werd overhandigd. Spoedig was het open
gebroken, en, verwonderde hij zich geen naamteekening onder het
geschrift te vinden, nog meer verwonderde en ontstelde hem de
volgende inhoud:
„Mijnheer!
Indien de eer uwer familie en uw eigen geluk u ter harte gaan,
ontwijk dan de schaamtelooze blikken eener vrouw, die niet dan
met huivering op haar levensweg aan de zijde van een vroeg ont
slapen echtgenoot kan terugzien."
Van Binzen, die nooit door het masker van een anoniemen brief
was onthutst geworden, wist in de eerste oogenblikken niet of hij
waakte of droomde. De bekoorlijkheden der schoone vreemdelinge
hadden hem, ja, getroffen, doch — of hij méér voor haar gevoelde,
dit had hij zich zeiven tot nog toe niet afgevraagd. Van wien
mocht die brief komen — ? Zou hij waarheid bevatten
? Die
vragen doorwoelden het brein van den jongeling zonder ophouden.
Ware Eduard Van Binzen een romanheld geweest, hij zou met het
schoone beeld der Belgische weduwe voor den geest, alles hebben
in het werk gesteld om den briefschrijver te ontdekken, hem van
laster te overtuigen, en hart en hand van de „hemelsche reine" te
verwerven.
Van Binzen was evenwel geen romanheld, maar wel was hij zeer
vatbaar voor indrukken. Zijn vreemd gedrag ten opzichte van Elvire

op de soiree der familie Van Monsheuvel, gaf er mede het bewijs
van; want ziet gij — Elvire zou zich hebben uitgelaten dat, terwijl
haar vader zich in financiëele moeielijkheden bevond, de oplet
tendheden van Van Binzen, den r i j k e n b a n k i e r s z o o n , haar niet
ongevallig waren. Die oorblazing en het verrassend schoon der jonge
vreemdelinge, hadden Van Binzen de beminnelijke Elvire doen ver
onachtzamen, en — 't arme kind had er veel door geleden.
Nog geen uur na 't ontvangen van het naamloos geschrijf, trad
Jozef de huisknecht het vertrek binnen, en bracht de uitnoodiging
van den heer Muchald over: of mijnheer Van Binzen morgen familiaar
kwam dineeren?
„Zeg, dat ik ongesteld ben en niet zal komen," zei Eduard
wrevelig; doch, toen de knecht met een: „Zeer wel mijnheer!" de
kamer verlaten had, werd hij teruggeroepen en hernam Van Binzen:
„Of neen, zeg dat ik met genoegen van de uitnoodiging zal ge
bruik maken."
„Zeer wel mijnheer!" sprak Jozef nogmaals en vertrok.
Eet familiare diner ten huize van den heer Muchald was zoo
exquis, dat Van Binzen zich zeiven moest afvragen, of de geruchten
aangaande Muchalds benarde omstandigheden met inderdaad laster
lijk waren geweest. Het was er rijk; de wijnen waren keurig, en
Elvire — naast wie hij aan tafel zat — was hem nooit zoo schoon
en beminnelijk voorgekomen.
Waarlijk, Elvire was lief en schoon; het gedrag van Eduard op
het bal bij den baron Van Monsheuvel had haar, die hem in stilte
beminde, bitter geschokt; doch de liefde vergeeft zoo gaarne, en,
toen Eduard haar dus dien zelfden avond ter zijde trok en haar in
een opgewonden stemming om het jawoord vroeg, toen lispte het
meisje een woord, dat door h e m alleen werd verstaan, en weinige
dagen daarna was het nieuwtje reeds algemeen bekend, dat Eduard
Van Binzen en Elvire Muchald verloofd waren.
Vier maanden later was het bruiloft in Muchalds woning. Eduard
was uiterst gelukkig, want hij beminde zijn Elvire feeder en had
reeds lang vergiffenis bekomen voor de onaardige wijze, waarop hij
zich dien bal-avond gedragen had. Elvire beschouwde haar jongen
echtvriend met innige liefde, — en Muchald — — de liberale
Muchald — hij lachte in stilte van zelfvoldoening over den „slimmen zet", die aan zijn dochter den rijken bankierszoon bezorgd had,
en waardoor hij zich zeiven uit een pijnlijke verlegenheid zou red
den. Gerust sluimerde de liberale man dien avond in, want zie, er
stond geschreven: „Zijt listig gelijk de slangen
"
Weinige dagen na het voltrokken huwelijk zat Muchald onder
het gehoor van den nieuwen predikant B. — De gemeente vond des
leeraars tekstwoorden opgeteekend in den Algem. Zendbr. van den
apostel Johannes, het vierde kapittel, het zestiende vers, alleen deze
woorden: „God is liefde."
„Dat is de ware," dacht Muchald, en, toen hij nu hoorde dat
God wilde dat a l l e menschen zouden zalig worden, toen begreep

hij nog beter, dat B. de man was; want — wat er alzoo vereischt
werd om die zaligheid te verwerven, daarna luisterde hij weinig,
't was al te omslachtig en te langdradig, en, toen het slotvers van
het twaalfde der Evangelische gezangen tot nazang werd aange
heven, toen deed ook Muchald zijn best om zijn buurman, die valsch
zong, te overschreeuwen, en gevoelde hij even weinig van den geest
der woorden als het koperen slot van zijn bijbel, maar dacht al
galmende aan heilasterlijk briefje, 't welk hij aan zijn tegenwoordigen
schoonzoon had geschreven om hem „voor goed van die schoone
Belgische te genezen."

VI.
„Hoor Meiveld, je weet dat ik in 't geheel niet van je denkwijze
ben; met den duivel heb ik volstrekt geen vrede, en ziedaar, ik
geloof er niet aan. Ik kan mij geen God, geen liefderijk Vader
voorstellen, die, a l l e s geschapen hebbende, een geest of wezen zou
hebben voortgebracht, aan wien Hij een grootere macht zou hebben
afgestaan dan Hij, de Almachtige, voor zich zelf heeft behouden.
Ik weet dat er in den bijbel van den duivel, en meermalen zelfs
van duivelen gesproken wordt, maar ik weet ook: dat God Zijne
kinderen heeft opgevoed naar hunne vatbaarheid, en dat Jezus, de
verheven leeraar, ook daarom steeds in den Oosterschen geest leerde
en predikte. Wat men destijds een „van den duivel bezetene" noemde,
daaronder verstaan wij thans een krankzinnige of een die aan de
vallende ziekte lijdt, en verder degenen, die zondig en onrein han
delen; terwijl de duivel of booze geest in ons, de verzoeking tot
het kwade is, waartegen wij den engel of goeden geest, dat is het
geweten, tot kampvechter hebben verkregen. Neem mijniet kwalijk,
Meiveld, maar aangaande je duivel en nog zooveel andere geloofs
punten, stem ik, op grond vau mijn rede, geenszins met je in; wij
zullen elkander nooit overtuigen, e n . . . "
„ O v e r t u i g e n ! ja overtuigd moet je worden!" riep Meiveld bit
ter: „jij met je r e d e , je Godslasterlijke rede, jij, die — erger dan
de duivel — den waarachtig in het vleesch verschenen God ver
loochent, en alzoo de eeuwige verdoemenis te gemoet gaat. Over
tuigd zul je worden, overtuigd van je dwaalbegrippen; is het niet
h i e r , dan zeker, evenals de rijke man, in de eeuwige pijn!"
„Maar waarom val je mij toch altijd zoo hard, Meiveld?" sprak
de eerste weder op zachten toon. „Je weet immers wel dat ik den
godsdienst op hoogen, zeer hoogen prijs stel, en dat Jezus' voor
beeld en leer voor mij het ideaal van volkomenheid zijn. Of je mij
nu veroordeelen moogt omdat ik je zienswijze niet deel, aan geen
persoonlijken duivel geloof en mij den Christus, volgens de begrip-

pen onzer dagen, veel liever wil voorstellen als waarachtig mensch
en alzoo als bereikbaar voorbeeld ter naleving, ontdaan van de won
derbaarlijkheden, waarmede men hem in latere jaren — naar mijn
overtuiging — heeft omgeven; of je mij nu daarom veroordeelen en
verketteren moogt, dat staat aan jou, maar in elk geval laat ons
over die zaak niet weder twisten. God kent de harten, Hij zal oordeelen naar wij gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad."
„Alweder die eigengerechtigheid!" zuchtte Meiveld, en wilde nog
iets zeggen, maar de jonkman, die gesproken had, dit bemerkende,
hernam, het gesprek op iets anders brengende: „Zooals gezegd is
Meiveld, wij zullen dan vragen of ik dezen avond en jij morgen
kunt uitgaan."
„Ja," zei Meiveld; „ik wil het graag, want morgen is er een bij
zondere avonddienst, dien ik ongaarne verzuimen zou."
Zoo pratende waren de beide winkelbedienden, die elkander in den
vroegen morgen op straat hadden ontmoet, het winkelhuis van hun
patroon, den kruidenier Lorette, genaderd, en begaven zich weldra
naar hunne plaatsen achter de toonbank.
Meiveld was de oudste der bedienden; hij was een man, die
steeds zijn zaken goed verrichtte, maar zelden van iets anders dan
van zijn godsdienstige begrippen sprak. Met een talrijk kroost ge
zegend, was het Meiveld dikwerf moeielijk om in de behoeften van
zijn gezin te voorzien, en ofschoon hij maar zelden klaagde, zoo
had Lingman — zoo heette de jongere bediende — toch enkele
malen de woorden: „drukkende tijden" en „knellende zorgen" opge
vangen, en had met den sukkel te doen, want, hij vond hem een
femelaar, maar, kwaad was hij niet.
Dewijl Lorette ongaarne aan zijn bedienden een genoegen wei
gerde, zoo stemde hij hun verzoek gewillig toe, en — Meiveld
bleef dien avond alleen, terwijl Lingman, die een groot liefheb
ber van muziek was, het Cecilia-concert in den schouwburg ging
bijwonen.
Had Lingman dien avond een waar kunstgenot gesmaakt, de vol
gende avond was voor Meiveld niet minder genotvol, want, de
vreemde leeraar uit K. had der gemeente het brood des eeuwigen
levens „naar hartelust doen smaken," zoodat zij „versterkt en
doorvoed" de kerk verliet.
De drukke Zaterdag-avond kwam aan, en vond de beide bedienden
met hun patroon in den winkel ijverig bezig. Lorette besloot met
het opmaken der wekelgksche kas, en uitte van tijd tot tijd een
woord van verwondering.
„Ik kan mij niet begrijpen," zei hij eindelijk: „die rekening sluit
niet; er is te weinig geld in de la. Meiveld, zie eens hier," ver
volgde hij, den man wenkende, die juist de luiken voor de winkel
ramen geplaatst had: „Zie eens, voor drie dagen heb ik nog een
bankje van honderd gulden gewisseld, en nu is er ternauwernood
zooveel geld voorhanden."
„Wat!" zei Meiveld met een verwonderd gelaat: „Hoe is dat
mogelijk!?"

„Ik vat er niets van," hernam Lorette: „maar reken dat er min
stens een tekort van honderd vijftig gulden moet zijn."
„Honderd vijftig gulden!" herhaalde de man terwijl hij den krui
denier strak bleef aanzien: „Wie zou d a t . . . . ? Ik heb toch
"
„Hoe het zij, er is geld gestolen," hernam Lorette driftig: óf jjj,
óf Lingman bent de schuldige. De diefstal is stout maar dom," ging
hij voort: „voor drie dagen heb ik de lade nog nagezien, en nu
Spreek Meiveld, spreek Lingman, wie is hier de dief?"
Meiveld werd zoo wit als een doode, en Lingman zoo rood als bloed.
„Ik wil een eed doen! — Hoe zou i k . . . . ! " stotterde Meiveld.
„Hoe kunt u denken
!" riep Lingman.
„Jelui weet dat ik goed ben,_' hernam Lorette bedaarder: „maar
dieven kan ik in mijn huis niet dulden. Zeker, zeer zeker is een
van u beiden de dader. De som is te groot dan dat ik mij zou
kunnen bedriegen. Wilt ge bekennen, — misschien — ik zeg mis
schien zal dan mijn vonnis verzacht worden, maar anders — de
politie zal het uitmaken en allebei kunt ge op staanden voet ver
trekken."
„O Heere!" zuchtte Meiveld.
„Groote hemel!" riep Lingman.
„Beslist, spreekt spoedig!" hernam de kruidenier: „Zeg Meiveld,
heb jij je vergrepen?"
„Maar Heere! hoe zou ik
" sprak Meiveld bevend: „Ik bid u,
ik smeok u, spaar toch mijn naam; bedenk toch mijnheer, tien
wurmen van kinderen," — en Meiveld sloeg de handen ineen, en
herhaalde nog eenige malen: „Hoe zou i k . . . . hoe zou ik
"
„Je bent dus onschuldig! Maar jij Lingman, je staat zoo versla
gen," hernam Lorette: „moet ik jou voor een d i e f houden!?"
Lingman werd beurtelings bleek en rood; hij scheen een zwaren
strijd te strijden — de schaamte, de oneer! — Maar eindelijk zich
vermannende liep hij op den kruidenier toe, vatte diens beide han
den en sprak: „Patroon, spaar mij voor de schande, en ik zal u
alles bekennen. Spaar mij en maak het niet openbaar, en ik zal u
alles teruggeven. Ik heb, ja ik h e b . . . . "
„Nietswaardige! ondankbare!" riep Lorette driftig: „Is dat het
loon mijner goedheid; is dat de dank voor het vertrouwen 't welk
ik je sedert tien jaren schonk; aan jou, die van n i e t in mijn dienst
bent opgekomen? Ga weg, nietswaardige! Je bekentenis maakt je
van den rechter vrij, en ongedeerd zul je mijn huis verlaten; maar
de wroeging zal je deel zijn, en zoowel mijn verachting als die
van je kameraad zul je dragen."
„Maar ik heb
," riep Lingman, zich voor het hoofd slaande.
„Je h e b t . . . . je hebt," viel Lorette in: „een onbezonnen stuk
begaan; het domme er van is je eenige verschooning, en bewijst
dat het stelen nog niet je gewoonte is. Bedacht je dan niet dat het
uit moest komen, of wou je de verdenking op dien armen man
werpen? Ga heen Lingman, ga heen, en verootmoedig je voor God;
geef het ontstolene terug, en zoek elders door eerlijkheid en trouw
ie zielsrust en vrede terug te winnen."

Lorette wees met een afgewend gelaat naar de deur. Lingman
wilde nog spreken, maar de kruidenier schudde het hoofd, en, toen
Lingman ijlings vertrok, toen zag Lorette dat er in de oogen van
Meiveld een paar medelijdende tranen opwelden.
Den volgenden morgen ontving Lorette reeds vroegtijdig een brief
van Lingman, waarin de honderd vijftig gulden in papieren geld ge
sloten waren. Dringend smeekte hij Lorette er bij om hem weder
in dienst te willen nemen; doch de kruidenier oordeelde dat dit niet
goed zou wezen, en schreef hem zulks in een uitvoerigen brief,
waarin mede nog de hartelijkste raadgevingen en lessen vervat
waren, terwijl hij hem tevens het achterstallige loon zond, met een
getuigschrift er bij, om den jonkman als bekwaam en ijverig winkel
bediende aan te bevelen, — het woordje e e r l i j k werd er echter
n i e t in gevonden.
Vijf jaren waren er verloopen. Lingman had in een naburige plaats
een nieuwen dienst bekomen en was ijverig en getrouw.
Op zekeren dag trad er een heer den winkel binnen, en vraagde
aan den kruidenier, of er geen bediende was die Lingman heette.
„Lingman! hier is iemand die naar je vraagt," riep de kruidenier,
en ging voort met koffie te wegen.
Lingman kwam en ontstelde zichtbaar toen hij zijn voormaligen
patroon, den heer Lorette, herkende.
Lorette stak den bediende de hand toe, en toen deze nog aarzelde
zeide hij: „Sla toe mijn vriend, we kunnen elkander vrij in de
oogen zien."
„Stil, stil toch!" fluisterde Lingman en trok den ouden patroon
met zich in het donkere kamertje achter den winkel.
„Brave, eerlijke, edele Lingman!" ving Lorette aan; „vergeef mij
het leed, dat ik je mijns ondanks heb berokkend. Edele jongen, ie
gedrag, je zelfverloochening is thans gebleken; kom, geef mij de
hand; ik moet die nogmaals — nogmaals schudden."
„Het verheugt mij zeer u weer te ontmoeten," sprak Lingman
eindelijk, nadat hij een geruimen tijd voor zich had gezien. „Heeft
de patroon den d i e f willen opzoeken?"
„Den dief! o spreek zoo niet, Lingman. Begrijp je dan niet dat
ik je edel gedrag heb leeren kennen?" antwoordde Lorette. „Ja,
brave jongen, ik hen hier gekomen om je het droevig uiteinde van
den man te melden voor wien ge u grootmoedig hebt opgeofferd.
O, zijn laatste oogenblikken waren bang, maar zijn berouw was
groot, en toen ik aan zijn sterfbed stond, toen riep hij gedurig:
Lingman, vergeef mij, vergeef mij. — Met stervende lippen beleed
hij zijn misdrijf: hoe de nood hem er toe gedrongen, en de schaamte
hem weerhouden had om het vergrijp te belijden. Door innige zui
nigheid had hij reeds in die vijf jaren honderd zestien gulden be
spaard, om, wanneer de vijftig zouden voltallig zijn, ze u terug te
zenden, en zóó het kwaad eenigszins goed te maken. En nu, de dood
heeft hem verrast. God, die den wil heeft gekend, zal hem genadig
zijn. Ziehier, Lingman," besloot Lorette, terwijl hij voor den jonk-

man de honderd vijftig gulden in papieren geld nederlegde; „wat er
tekort kwam geef i k gaarne. Edele vriend, dit geld zal je zekére
renten d a a r b o v e n hebben verschaft."
„En de weduwe — en de kinderen van Meiveld?" sprak Lingman.
„Die arme stumpers zijn bitter bedroefd...-"
„En zijn behoeftig....?" viel Lingman in. „Welnu, dit geld ver
lang ik niet terug; geef hot hun — niet uit mijn naam, dit zbu
hen grieven, maar geef het uit üw naam. Immers Jezus liet ons de
armen in Zijne plaats achter."
Zoo sprak en zoo handelde de liberaal, die niet aan den duivel
geloofde, noch aan de Drieëenheid, noch aan de praedestinatie; die
niet geloofde aan den God-mensch, zooals hij nog door zoovelen
wordt aangebeden; die niet schroomde om de waarheid der bijbelsche
verhalen te toetsen aan zijn rede en eigen godsdienstig gevoel; die
er in gemoede voor terugdeinsde om het s c h e p s e l te plaatsen op
den troon des heelals, en den mensch te stellen naast den almachtigen inderdaad nog onbegrepen God; maar — die tevens den ver
heven Broeder der Oudheid innig liefhad, om den reinen geest, dien
hij door leer en voorbeeld op aarde bracht.

En nu, — zóó handelen er eenigen; velen handelen weder anders;
maar wij — hoe handelen wij?
Ik antwoord niet. Ook gij, gij zwijgt
! Hoor,_ een stomme, die
wij geenszins verwachten, klinkt ons eensklaps in de ooren; 't is
de stem van den strijd daarbuiten
„En is er dan geen waarheid? Zal Heiden en Jood ten jongsten
dage, te gelijk met den Christen, kunnen ingaan tot de hoogste zalig
heid!? Gij prediker van lauwheid en onverschilligheid, van heiliooze verdraagzaamheid! meent gij dat de werken a l l e e n . . . . "
Mijn broeder! Geen strijd in v r e e m d e landen gevoerd, waar 't
«igen vaderland onze krachten opeischt; 't geklank van den strijd
daarbuiten zou ons den vijand in eigen boezem te ras doen ver
geten. Strijd! strijd alleen, tegen de zonde die in ons woont!
Wij dan veroordeelen den broeder niet, die w e l l i c h t op een
lageren trap van geestontwikkeling geplaatst werd, maar, die het
toont in zijn leven: God zoek ik lief te hebben bovenal, en den
naaste als mij zeiven!
En is dat geen heerlijk woord van den Christus — van den Ver
hevene, wiens geest de gansche wereld bezielen moest:
„Aan hunne vruchten zult gij ze keunen. Leest men ook een^
druif van doornen, of vijgen van distelen?"

EEN OUDEJAARSAVOND.

't Is oudejaarsavond!
Buiten valt in 't schemeruur een dichte stof- of motregen. De
kou is ijzig.
Binnen net houten loodsje, achter de kleine woning van baas
Joosting, die hout en turf verkoopt en wiens vrouw in water en vuur
doet, binnen dat loodsje valt natuurlijk geen motregen, maar door de
openstaande deur, die 't schemerlicht den toegang laat, dringt de
ijzige kou mede naar binnen.
Joosting voelt de kou niet, hij hanteert den zwaren hamer, en
maakt verceelhouten. 't Zweet parelt hem onder den neus.
Willem, de zoon van den opperman Knop, die blokjes zaagt,
schijnt — om een gewone uitdrukking te bezigen — zijn botten
weinig op 't werk te zetten, want, van tijd tot tijd blaast hij in de
handen, en pruttelt iets van: die open deur, en koud genoeg.
„Wil je wel gelooven," zegt hij eindelijk luide: „dat 'kgeen hand
voor oogen meer zien kan?"
,'t Zal d'r om houwen," antwoordt Joosting: „Hie! hê!!" en de
hamer treft nogmaals met kracht de ijzeren wigge die het hout
klieft.
„Ziezoo," herneemt Joosting: „daar zal een kommetje thee op
smaken. Willem," vervolgt hij, terwijl hij den hamer ter zij werpt
en zich met de vlakke hand over biet aangezicht strijkt; „stapel
hier die houten nog wat; ik zal de lamp halen en zien of moeder
de thee klaar heeft."
Nog één blik in 't ronde, en baas Joosting verdwijnt.
„Goddank! afgetrokken!" prevelt Willem: „Die houtmajoor commandeert alsof ie bij de schutterij sting. Zaag op! zaag neer! stapel
hier! vlij daar! en dat alles voor vijf stuivers daags; ik groet je;
dat heet ïiog medelijden hebben! 'k Verdien zoo goed twaalf stuivers
als 'en cent. Maar goddank, gek ben ik niet, neen in 't geheel
niet!" en haastig naar buiten gegaan, springt hij op een hooge turfmijt; blikt schuw in 't ronde, en werpt er, van de achterzijde af,
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een twaalftal in het stille steegje, dat langs het turfplaatsje van
baas Joosting loopt.
„ Ziezoo," prevelt de jongen opnieuw, nadat hij weer fluks het
loodsje is binnengewipt: „dat zijn twee sloksjes in 't Vinkje. Moeder is fel op zoo'n hapje; zes centen geeft ze er graag voor. Sust,
daar komt ie . . . ! Zieg — zag — zieg — zag. — Jou ouwe kabouter!"
Met een platlamp in de ééne, en een kom thee in de andere hand,
komt Joosting terug.
„Ziehier," zegt hij, den jongen het aftreksel van gedroogd wilgenblad toereikende: „een klontje er bij voor d' ouwejaarsavond."
„Wel vrindelijk!" zegt de jongen, en zet zich om het nat met
de zoetigheid te gebruiken.
Joosting blijft, terwijl hij in de vlam tuurt, een oogenblik staan;
eindelijk krabt hij zich den stompen neus, schuurt zich de schouderbladen en zegt met een soort van verukking: „Daar zit toch een
heele duit in dat brandgoed! 'k Heb menigen gulden omgezet, 't
Menschdom wordt kouwelijk; 't gaat ieder jaar voorwaarts. Vrouw
Pruim op den hoek, kan goddank den mond afvegen; 't komt alles
bij Joosting. Toe Willem, maak voort!" vervolgde de werkman:
„al zou 't ook tot middernacht toe; vóór 't nieuwe jaar moet alles
Hie! hêü"
aan kant
en weer beukt zijn hamer de wigge.
„Allemaal goed," zegt Willem opziende: „maar ik bedank je
baas, om met d' ouwejaarsavond door te jassen; ik heb 'en afspraak
van avond, en morgen kom ik ook niet.
„Morgen kun je thuis blijven, dan leef ik ook van mijn rente;"
antwoordt Joosting: „maar van avond . . . zou je me van avond niet
helpen? 't Zou nog al dankbaar wezen voor mijn goedheid, daar ik
je den heelen winter, dag in dag uit, in 't werk hou. Weetje, 'k zal
glad met je zijn, 'en dubbeltje meer, en dan blijf je tot tienen?"
Willem had geen zin in het werk, en ook niet in het dubbeltje,
want, daar was een andere manier om aan dubbeltjes en kwartjes
te komen, heel wat gemakkelijker. Hoe kon hij van werken houden,
zijn vader had er immers een broertje aan dood! Flip en Manus
hadden de vorige week, dag op dag zestien stuivers verdiend, alleen
met pakjes en v'liesjes dragen; dat was 'en ander leven, en tusschen de trein-nren in. hadden ze schat van tijd om met centen
te pleien, bezijden 't stationsgebouw. V'liesjes dragen, dat was de
illusie voor 't volgende jaarperk. Goddank, dat er zoo'n makkelijk
handwerk bestond. „Dank je baas, als 't zes slaat ruk ik er uit, en
'k wensch je een gezegend nieuwjaar."

Baas Joosting werkte den oudejaarsavond door, want, 't kostte
wat het wilde, de rommel moest vóór klokke twaalf uit de voeten.
Dien „beroerden jongen" had hg, goddank! niet noodig; als het er
op aankwam, kon hij — Joosting — werken uoor twee. Zoo'n impt!

zoo'n aterling! hij had hem wel met den hamer naar zijn zwartkop
willen smijten. „Stank voor dank!" bromde de man en dat bromde
hij onder 't werken nog wel honderdmalen, en hij zwoer bij zich
zeiven: dat die Knopsen geen roojen duit meer aan hem verdienen
zouden — al liep het nog zoo schots en scheef; geen cent! Als ze
dan later honger hadden, dan konden ze voor zijn part bedelen
gaan. Had hij ze niet aan 't brood geholpen! — dertig stuivers! —
'en longen van zeventien jaren! — „stank voor dank!"
Met het verrukkelijke denkbeeld, voortaan — evenals Flip en
Manus — veel geld met leegloopen te zullen verdienen, had Willem
het huis van baas Joosting 'verlaten. — Aja, de turven in het
gangetje
! Zes huizen verder woonden zijn ouders
! en, weinige
minuten later streek mama Knop het weekloon van zoontje als
kostgeld op, en betaalde haar kind zes centen voor de turven: 't
Was geen druiloor; goddank! 'en snuggere klant, die 't ver in de
wereld zou kunnen brengen.
Willem had een afspraak. — Met een vijftal kornuiten zou hij
zich te acht uren in 't Vinkje vereenigen, om er 't oude jaar eens
aardig te begraven, of, „lijk te schoppen," zooals een der vrienden
gezegd had. Maar.. . g e l d . . . . ? Zes stuivers en drie centen had
Willem, alles en alles bij elkaar; 't was weinig! Morgen avond zou
't beter kunnen, want een gebruikelijke list, ook den vorigen nieuw
jaarsdag — op aanraden zijns vaders — in praktijk gebracht, had
hem toen vijftien stuivers in den zak gejaagd. De wezenlijke leer
jongen van den voornamen schoen- of meubelmaker, A of B, zou
achter 't net visschen, wanneer hij, aan de huizen der rjjke klanten
heilwenschende, was vóór geweest. Morgenavond ja — maar nu?
H a ! 't stadsionshek!
Ja, derwaarts richtte Willem zijn schreden; 't kon in 't oude jaar
alvast een keer beproefd worden, 't Zou licht het dubbeltje méér
van Joosting weer inhalen.
'tWas ledig in de straten en, vol
in de kerken.
Vol in de kerken, omdat er zoo'n duizelig getal van millioenen
schepselen, in en op de aarde, door een onzichtbare hand gedurende
al de dagen des jaars was gespijzigd; omdat er duizenden gevoel
den wat onverdiende zegeningen hun waren toegevloeid, en honderden
het wisten dat het oudejaarsavond was; — 't kan ook zijn dat de
genoemde duizenden: honderden moeten zijn, en de honderden:
duizenden, daar houdt de statistiek geen nota van; de kerken waren
vol, da's zeker! In 't voorbijgaan zag Willem dat er licht binnen
de groote kerk was, en wist niet dat ze bij ons, „de GrifFermeerden,"
door de week ook al kerkdag hielden. Vader en moeder gingen
nooit naar de kerk, omdat de jakkenie niet wou afschuiven. Als ze
dat deden dan zouden vader en moeder ook gaan. maar anders
konden ze fluiten; goddank, hij hoefde er ook niet heen, 't kostte
nog centen ook, zei vader, en die kon ie zelf gebruiken, ekstra
best! — Willem liep harder, want de klok sloeg haltzeven, en kwart
voor zevenen kwam de .spoorweg" aan
Veel drukte heerschte er op het stationsplein. iir waren zeker

Dog een aantal zoontjes en neefjes en nichtjes in aantocht, die niet
eerder komen konden, en toch het „gezegend nieuwjaar" wilden
afwinnen om — nu ja, de beweegredenen zijn zeer verschillend.
Verscheidene vigilanten en eenige omnibussen stonden te wachten.
De stations-wolven hadden voor de tralies van 't ijzeren hek post
evat om straks bij 't openen er van, hun woedenden aanval te
unnen beginnen. Flip en Manus stonden ook bij den troep, in 't
tweede gelid. Bij het licht der gasvlam had Willem aldra den eerste
aan zijn vaalgroene pet herkend, en door een rijtuigenlaantje heen,
schoot onze knaap op hem toe.
„Zoo Flip, hier oen ik!" zei Willem met een groetenden oogknip:
„Ik zal jou vak ook eens beginnen; zal ie haast komen
?"
„Ei...! w a t . . ? " vroeg de jonge stations-wolf, terwijl hij den neus
optrekkende, tevens zijn tanden liet blinken.
„ W a t . . ? " herhaalde Willem: „wel! dat ik een vrachtje wou
hebben: wat zou ik anders? Heb je me zelf niet gezegd, dat het
zoo'n kostelijk baantje is?"
„Daar m o t j e om kommen!" grinnikte Flip: „alsof we niet sterk
genoeg zijn. We kunnen je missen als kiespijn."
„Als kiespijn," bromde Willem, en prevelde nog iets van: gemeen,
en dat hij wel voor zich zeiven zou zorgen, maar, Flip hoorde het
niet, want het stoompaard kwam snuivend en lichtend en vuurspattend aanschieten, met den wagentrein achter zich aan. Het
ijzeren hek werd van binnen geopend, en Flip drong naar voren;
om den eerste den beste, die zijn neus in de lucht zou steken, als
prooi te vermeesteren.
In weinige oogenblikken woelden zij, die opgewacht waren, met
hen die gewacht hadden, dooreen. De wolven sprongen ginds en
herwaarts; de omnibussen en die andere rijtuigen — om hun bewonderenswaardige snelheid „vigilanten" genoemd, ze kregen hun
hongerige en kleverige magen bijna allen vol. 't Was een vette
ouwejaarsavond! en goddank. Willem was geen druiloor — zijn
moeder zei het zelve; ja, Willem was snugger genoeg om zelfs eèn
aal bij zijn staart te vangen.
Een der laatst naar buiten tredende reizigers, lang en mager,
met een tamelijk zwaar handkoffertje in de eene, eu een hoededoos
in de andere hand, werd door den nieuwen wolf aangeklampt en
aangebeten, zóó, dat hij ondanks zich zeiven genoodzaakt was het
begeerde reisgoed los te laten.
„Voor een kleinigheidje; naar mijnheers believen. Ja wel, in de
D....straat, bij Van Barle, ja wel!"
Langs de omnibussen en vigilantes heen, die ook hun ruggen vol
kregen, moesten ze hun weg nemen.
„Bier! hierheen mijnheer!" riep Willem; trok den langen man
bij zijn bruinen pijjakker, en voerde hem langs een der glazen boldergevaarten waartegen een ladder stond.
„De geldkist van 't nommer 120 voor de Bellevuu," riep een kort
en vrij stevig kereltje: „Toe Wouter, pak an!" en met den zeer
zwaren koffer op zijn schouder, beklom hij de ladder om, boven
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gekomen, zijn vracht met den gewonen slag op den wagen te wippen.
Doch een nare vloek klonk er m 't ronde, met de woorden: ,'k Breek
den nek!
pak a n ! . . . . g a u w ! . . . . hij kantelt."
Maar ja wel, zóó gauw kon Wouter'niet aanpakken. Rakkerdekrak!.. klets!
bom!
daar hing het kereltje, dat zich nog tijdig aan
een laddersport had vastgeklemd, een oogenblik te zwaaien voor hij
zich vallen liet, en klonk er terzelfder tijd een naar gegil en ge
schreeuw aan den voet der ladder, bezijden het voertuig. De zware
koffer, den sjouwerman ontgleden, had, alvorens den grond teraken,
met een geweldigen smak het hoofd getroffen van den mageren
man met den bruinen pijjakker, die door zijn jongen geleider, zooals
wij zagen, langs den omnibus gevoerd was. Willem Knop, juist vóór
den man uittredende, had slechts door een der hoeken van den
vallenden koffer een lichte schram aan den schouder bekomen. Een
schrede later, en het lot van den reiziger ware het zijne geweest.
„Mijn hemel! wat is er?" klonken eenige stemmen binnen den
omnibus.
„'En koffer gevallen," zei een kleermakersgezel, die knevels droeg
en precies een luitenantsstem had.
„Is 'tanders niet! Rij op conducteur!" schreeuwde een jong heer,
die naar een gezellig avondje verlangde.
„'En koffer
? 'en zwartje
?" piepte een dametje.
„Neen, 't is 'n bruine, 'en stevige, met een F. er op," antwoordde
een man die naast het portier zat, en blijde was, zóó, om den hoek heen,
alles te kunnen waarnemen zonder goddank mee in de confusie te zijn.
„'En bruine met een F., die's van een ander, d i e u m e r c i , "
hernam het dametje, en dan tot haar buurman, die na het laatste
bericht ongeduldig aan 't schuiven was geraakt en pogingen aan
wendde om het weerspannige raampje achter zich omlaag te werken,
voegde zij er bij: ,'k Heb Eau-de-Cologne er in, weet u, 'en heel
kistte, v o o r . . . . "
„Dat raakt me geen weerlich!" gromde de vriendelijke buurman,
die het raampje niet naar omlaag kon krijgen: „Dat dondersche
ding!
Eindelijk!" en het hoofd naar buiten stekende riep hij met
bulderende stem: „Heeft ie letsel gekregen — ?"
„'t Is niemendal, hij bloeit maar een beetje," antwoordde de con
ducteur, die druk in de weer was om den ongelukkig verminkte?
met zijn roodbonten zakdoek het hoofd te omwinden.
„Bloeien.-.-! M'n koffer!!?" bulderde de man weder: „Ezels! is;
dat voor je goederen zorgen!!? Aangeven zal ik het, als er maar
één splinter gedeerd is. 'k Zou God danken als jelui rekels en
c o r p s je ontslag kreegt. Of je voorzichtig zoudt worden!"
Wouter de conducteur antwoordde niet. De toestand van den man,
die door de onvoorzichtigheid van den sjouwerman, of inderdaad
door het overwichtige van den koffer, zoo jammerlijk te pas kwam,
wekte zijn bezorgdheid in de hoogste mate. 't voorval had aan
zijn wagen plaats gegrepen. Kees beweerde dat het zijn schuld niet
was; dat er geen houwen meer aan was geweest. Als het verkeerd
afliep, 't zou op zijn rekening neerkomen. Gelukkig dat het vrij

donker op die plaats, de ter aarde geworpene stil, en — geen politie
agent in de buurt was.
Geen vijf minuten later verliet de laatste vigilante het stations
plein. Tevergeefs had de voerman om een vrachtje gebedeld, totdat
het gebeurde bij den omnibus hem goddank, nog een ritje bezorgde.
Zoo goed mogelijk was de jammerlijk gekwetste er in gebeurd. God
dank! ') Wouter de conducteur was 'm kwijt, en Willem die zijn
spullen zon dragen en wist waar ie wezen moest, Willem zat naast
den vreemde, en hield een wagenkussen tegen hem aan, om hem
zooveel doenlijk wat steun en gemak te bezorgen.
Geen aanlokkend begin voor den jongen cicerone. In een vigilante
had hij wel nooit gezeten, maar er zóó in te zitten, naast een man
waar hij nog straks mee gesproken had, en die er nu uitzag alsof
ie
ba! dat was waarlijk geen baantje.
Willem had een schram aan den schouder gekregen, wel een lichte
die geen pijn deed, maar 't was toch een schram, en hij voelde haar
ook. Hoe licht had het hém kunnen treffen! Evengoed als dien
man! Gelukkig dat hij er zóó was afgekomen, maar met den stumper
had hij toch medelijden, en ofschoon hij geen antwoord op zijn vragen
bekwam, zoo vraagde hij toch gedurig of ie nog pijn had, en of ie
wel makkelijk zat.
In de D.straat, tusschen twee voorname manufactuurwinkels in,
staat een smal huisje, slechts twee verdiepingen hoog, dat er slecht
onderhouden uitziet en vooral bij avond, door het kleurgewemel er
naast, zelden in 't oog valt.
Wanneer de oude heer Van Barle geen turf klant — ofschoon een
kleine — van baas Joosting geweest ware, dan zou Willem hoogst
waarschijnlijk evenmin als het overgrootste deel der stedelingen
geweten hebben, waar die heer woonde. Nu echter, ter bedoelder
plaatse gekomen, opende hij het portier; sprong op gevaar af van
zijn beenen te breken, uit den nog voortrollenden huurwagen, en
schreeuwde den voerman toe: „Hei! we zijn er."
Wat wellicht zelft de naaste buren niet wisten, wist vrij natuur
lijk ook de jongen niet, dit namelijk: dat die oude heer Van Barle
den vorigen nacht dezer wereld overleden was.
Van Van Barles leven _ en werken was tijdens zijn aardsche in
woning nooit veel aan 't licht gekomen; wat wij daarvan vernamen
kan na zijn afsterven gevoeglijk in de volgende regels gesteld
worden:
't Was nacht toen zijn moeder hem baarde;
Hij spaarde
En gaarde,
En stierf dezer aarde. )
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') Verveelt den lezer dit woordje? Geen wonder.
') De zetter merkt aan, dat mj iets dergelijks wel meer beeft gelezen. Helaas!
zeer wel mogeujk.

Wil de lezer nog eenige bijzonderheden, dan kunnen wij hem
melden, dat de man nooit, zelfs niet in zijne jeugd, eenig wezen
— buiten zich zelf — bemind had; 't woordje liefde had niet in zijn
dictionnaire gestaan. Gestorven was hij; goddank, zonder ooit in zijn
leven een cent onnoodig te hebben verspild of weggeschonken. Het
eenige wat hem uit de leer van den godsdienst was bijgebleven en
zijn ziel had getroffen, 't was een verhaal uit den bijbel geweest,
het schoone verhaal der talenten. En hij — hij had niet slechts zijn
talenten zilver en goud den woekeraren gegeven, neen, hij zelf had
gewoekerd. — Van zijn familiebetrekkingen weten wij, dat hij de
laatste twintig jaren zijns levens, een nichtje bij zich aan huis had,
die de povere huishouding waarnam, en prompt wist waar ze de
lezing van 't Handelsblad moest aanvangen: bladzijde drie, zoowat
in 't midden. Behalve dat meisje — niet mooi, niet h o r r i b l e ,
weinig ontwikkeld, arm als Job in zijn slechte dagen — bestonden
er van den ontslapen heer Van Barle nog twee bloedverwanten in
den derden graad — twee heeren Van Barle — zonen van zijn
ouderen, maar reeds sinds jaren gestorven, eenigen broeder.
Die zonen Just en Govert — de neven van den ontslapene, waren
geslagen vijanden. Just aardde naar den oom, Govert niet. De oor
zaak der vijandschap lag in de lichtzinnigheid des laatsten, en in
de schraapzucht des eersten.
De middelmatige nalatenschap hunner ouders was door de zonen
aanvaard. In vijf jaren tijds was Govert zoover gekomen dat hij
w a s , hetgeen men „op zwart zaad zijn' pleegt te noemen. — Oom
Van Barle aanspreken: 't zou kloppen op een grafsteen zijn geweest.
Maar wat dan te doen?
Just!! Ja. — Just leefde stil, en zat er goed bij. — En Just had
Govert ontvangen, — goed! — Just had hem een, twee, drie dagen
geherbergd, — goed! — Just had hem gekapitteld, — ook goed! —
Just had hem eindelijk gezegd dat ie nu maar zien moest ergens
als klerk te komen of iets anders te krijgen, — heel goed! —maar
op de vraag of hij hem helpen wou, en een bagatelletje le en en,
had Just gevraagd, of ie krankzinnig was? — Gemeen! — Of ie
meende dat ie „een schuldbrief op de eeuwigheid" zou aannemen? —
Heel gemeen ! — Of ie dacht dat zijn verkwistend leven hem onbe
kend was? En ten slotte, na heel veel meer: of ie wel als de wind,
zijn biezen wou pakken? — Eeuwig gemeen!
Toen, ja, toen had hij zijn biezen gepakt; maar eerst had hij nog
een voorwerp van biezen en hout genomen en er broer Just mee
naar den kop gesmeten, — zonder te zien of het raakte. — Geluk
kig! het raakte niet.
Was het vreemd dat ze vijanden waren?
Zou vijandschap, zelfs tusschen broeders, iets vreemds zijn?
't Kostte Willem Knop zeker heel wat moeite, om de juffrouw,
die de deur van 't huisje opende, te beduiden, dat de ongelukkige,
die nog in 't rijtuig lag, b e p a a l d hier moest wezen, omdat ie
't gezegd had toen ie nog spreken kon.
Ongaarne alleen met den ouden overleden neef in huis blijvende,
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had het nichtje, na het sterfgeval, onmiddellijk een manspersoon als
wachter genomen.
Die persoon werd door de juffrouw op het dringendst geraad
pleegd, wat toch te doen, en wat te beginnen? 't Zou vermoedelijk
neefs neef, Just Van Barle wezen, wien ze zelve dadelijk na het
afsterven van neef geschreven had. 't Kon ook neefs neef, Govert
zijn; maar dat was naast onmogelijk, omdat die verder af woonde.
„Ik kan wachten," riep de koetsier van den bok: „als je 't maar
weet, ieder uur 'en gulden! Voor jou rekening juffer!"
Ieder uur 'en gulden! — Zou neefs nichtje van die woorden niet
geschrokken, en er niet spoedig tot een besluit door gekomen zijn ?
Gewis, de heer die, volgens Willems verzekering, zoo naar aan
't spoor was te pas gekomen — zou neef Just wel wezen; men
moest hem daarom, in vredesnaam, maar binnenbrengen; op straat
kon hij toch moeielijk blijven.
Met behulp van den manspersoon werd de vermoedelijke neef des
overledenen, door Willem benevens den koetsier naar binnen ge
dragen, en in de voorkamer op een langwerpig zwart-rosachtig ding
gelegd, 't welk nichtje „de canapé" noemde.
Bij neefs leven was er, zoolang nichtje heugde, nooit een dokter
in huis geweest; zelfs eergisteren niet, toen neef ineens zoo naar
was geworden; maar de manspersoon oordeelde dat het onvergeeflijk
zou zijn, indien men den heer zóó liet liggen, en 't einde was, dat
Willem gelast werd den geneesheer, die het dichtst in de buurt
woonde, er bij te halen. — En Willem ging.
De jonge geneesheer die, kersversch van de academie gekomen,
boven het bordje van zijn kamerbaas het zijne als Doctor in de
Genees-, Heel- en Verloskunde geplaatst had, zat, zoo pas uit de
kerk teruggekeerd, een nieuwjaarsbrief aan zijn veelgeliefde ouders
te schrijven, toen zijn huisbaas hem kwam berichten, dat hij zich
terstond gereed moest maken, aangezien er een jongen was die zóó
veel akeligs vertelde, dat er vast iemand den hals had gebroken.
't Woordje, dat de blijdschap van den jongen dokter uitdrukte,
schrijven wij ditmaal niet. 't Was de eerste maal dat zijn hulp als
zelfstandig praktizijn verlangd werd, en de nieuwjaarsbrief, die een
reeks van klachten inhield over het treurige van den bijzonder wel
varenden gezondheidstoestand, waarin de geheele stad scheen te
deelen, en besloten werd met den wensch, dat het nieuwe jaar eens
een epidemietje zou schenken, — eveneens in de woonplaats der
ouders, voor pa's belang — de brief zou met een zeer verrassend
postcriptum kunnen besloten worden: g . . . . eindelijk é é n . . . . Wat,
en wie, dat wist hij nog niet. _
Toen de jonge dokter — die, beneden gekomen, nog even naar
boven terugkeerde om het paar zwartzijden nandschoenen te halen —
in plaats van de lichte gfacé's waarmede hij ter kerke ging, — de
woning verliet, stopte de huisheer, die een manufactuurwinkel had,
hem een adreskaartje in de hand, om het 3. v. pl. stil op tafel te
leggen: als het on....gelukkig eens afliep.
't Was wel een bewijs dat het i n t é r i e u r van den ouden heer

Van Barle weinig naar buiten sprak, want anders zou de manufacturier wel geweten hebben, dat in de woning, waar de dokter ge
roepen werd, de dood reeds een offer geëischt had.
Het sterfhuis was slechts een twintig deuren ver, en de nieuw
bakken cicerone wees den jeugdigen vriend der kranken het verveloos
perceeltje.
Op hetzelfde oogenblik dat de geneesheer, door zijn geleider ge
volgd, de kleine deur der woning binnentrad, stapte een man, die
slecht in de kleeren stak, de stoep op. Zijn gelaatskleur was akelig
flets, en zijn oog flikkerde als een nachtpitje in 't laatste geknetter.
„Hei wat!" zei de man, terwij] hij de handen tegen de deur zette,
welke van binnen achter de jongelieden werd dichtgeworpen. „Hei! —
Hier is er nóg een," en, een oogenblik daarna trad hij mede de
gang in.

't Zou den lezer weinig verkwikken, indien wij hem het voor
kamertje met den geneesheer lieten binnengaan, ten einde oog
getuige van diens verrichtingen te worden, 't Gaat ons ook minder
aan wilt hij in 't werk ging stellen om den ongelukkigen Just Van
Barle in 't leven te behouden. De belangstellende lezer evenwel kon
vragen: „Hoe gaat h e t - - . , is er g e v a a r bij?" Het antwoord, dat
de jonge dokter aan Willem op diezelfde vragen gaf, toen de eerste
om hulp en wat water kwam verzoeken, bestond in het trekken
van een zeer ernstig gezicht, 't geen beteekent: „De kunst doet
wat zij kan, vooruitloopen mag men haar niet."
De man, die het laatst de kleine woning betrad, was regelrecht op
de achterkamer toegestapt, waarbinnen zich het nichtje bevond.
Willem bleef in de gang, en wist niet wat hij doen zou. Met nie
mendal afzakken, dat kon toch ook niet; en juist wilde bij naar
achter stappen, om aan het meisje een drinkgeld te vragen, toen
een luide stem binnen die achterkamer, hem luisterend deed toeven.
„Die aterling! Hij reeds hier!" schreeuwde de laatstgekomene, die
niemand anders dan Govert Van Barle was. „Is de ellendeling mij
toch vóór geweest! is hij al hier om te plukken en te grijpen van
't geen waarop ik mee aanspraak heb? Zeg juffer, waar zit ie te
snuffelen? Spreek! want zijn lange spitse vingers vertrouw ik niet."
„Och hemel!" klonk het antwoord der nicht: „Ik wist niet dat
u zoo weinig van neef hieldt. Hij is immers uw broer?"
„Broer, of geen broer," sprak de neef weder, „ik vraag waar hij
is! Spreek; of anders
"
Willem Knop begreep niet wat er a n d e r s gebeuren zou
Of
a n d e r s . . . zou hij hem zelf gaan zoeken
? of a n d e r s
zou hij 't nichtje bij den arm vatten, en
? Willem werd nieuws
gierig, liep behoedzaam naar de deur, die op een kier stond en zag
naar binnen.
't Scheen wel dat de nicht, in het oogenblik dat Willem was
genaderd, deu neef met het ongeval had bekend gemaakt, althans

bet eerste wat hij, door de reet kijkende, vernam, was een weinig
deelnemende uitroep van broeder Govert, waarop een lachen volgde,
dat al zeer Kaïnsch klonk.
„Hé, vindt u dat zoo vroolijk?" hernam het meisje, terwijl ze den
lachende met een oog vol verbazing beschouwde.
„Wel! zou ik niet!" lachte de ander voort, „dat ie juist zoo'n oorlam moest krijgen om hem de vingers wat minder vlug te maken!"
„Maar hij is er treurig aan toe," sprak het meisje weder. „Ik
durfde er niet bij te blijven, te meer, weet u, omdat ook de oude
neet, uw oom, in de alkoof van 't voorkamertje ligt. Maar, voor
u
mij dunkt.. • • als het eens afliep!"
Afloopen! — Govert Van Barle was zeker een uitermate lichtzinnig mensch, maar toch dat laatste woord had hem zichtbaar
getroffen, want hij lachte niet meer, en zei, terwijl hij zich in den
ouden zetel van den ontslapen neef neerzette: „'t Zal zoo'n vaart
niet loopen: een maand of wat in de pekpan heeft hij aan mij wel
verdiend! — Afloopen!
" herhaalde hij, en er kwam een plooi
om zijne lippen, waaraan de engelen zeker geen deel hadden, maar
wel de zwarte van binnen, die zoo aardig grijnzen kan wanneer hij
zijn prooi op zilver en goud wijst.
Willem trad terug, want de manspersoon die den jongen dokter
ten dienste stond, was uit het voorkamertje gekomen; liep haastig
op het achtervertrek toe, en den jongen voorbij.
De man was blijkbaar gejaagd; en binnengegaan, verhaalde hij
haastig wat hij verricht, en wat de lijder gedaan en gezegd had.
welk laatste weinig méér was geweest dan het noemen van een
naam — hij meende Govert. — „'t Is mogelijk," besloot de manspersoon: „dat de juffrouw en mijnheer weten, wat hij wil: ze moesten
dunkt mij maar eens vóór komen; de dokter en ik, wij staan er zoo
vreemd bij te k i j k e n . . . U is toch familie ?"
Een samengesteld woordje van zeven letters kwam nichtje zoetjes
over de lipjes. Dat ze familie van de Van Barles was, ja, daarop
kon ae voor de toekomst haar hoop bouwen. — Neefs testament!!! —
Hij had haar altijd gezegd: „Kind! je krijgt nü wel niet meer dan
den kost en wat je aan kleeding behoeft, maar, dat wordt ook met
voordeel bespaard, zie je, met voordeel!" En waarlijk, dat zei genoeg!
En Govert'? Toen de manspersoon had uitgesproken hield hij
zijn oogen dichtgeknepen. Wie zou het tegenspreken dat h ij van de
familie was.
„Ja. neef Govert," zei het meisje ten laatste met eenige beschroomdheid: „mij dunkt
u
maar ik, ik word er zoo griezelig van."
„Wat? wat meen je?" vraagde Govert.
„Wel, of u neef Just niet eens gaat opzoeken, en helpen zoo het
noodig mocht zijn?" antwoordde het nichtje.
„Opzoeken! helpen!" riep Govert, zoo hard dat het meisje er van
ontstelde: „Laten hem voor mijn part zes dokters en twintig apothekers te hulp komen; bekomt het hem goed, zooveel te beter
voor hem; maar denk jij, dat ik een mensch, en dat wel een broer.

die me op 't allergemeenst in den steek kon laten, denk je, dat ik
hem 't eerst zonder een donderend onweer onder den neus zou
komen ? Neen meisje, dan ken je me niet. Zoete koek daar hou ik
niet van. 't Eerst naar hem toegaan? Nog eens, neen juffertje,
Govert Van Barle mag zijn wie hij wil, maar laag
neen god
d a n k ! laag is hij niet."
Willem had die woorden gehoord, en het was alsof de muren van
de nauwe gang waarin hij stond, hem van weerszijden naderden
en enger insloten, 't Was een raar iets, maar waarlijk hij werd er
benauwd van; en toch, toch sloeg hem een kou om het hart, een
ijziger koude nog dan die. welke hem in het turfschuurtje van
Joosting gehinderd had.
Een oogenblik stond Willem er nog; toen klopte hij aan de ka
merdeur, en het hoofd naar binnen stekende vraagde hij haastig,
of er nog iets te doen of te bestellen was, en of hij anders voor zijn
moeite een drinkgeld mocht verzoeken.
Ja, het „verzoeken" mocht hij gerust, maar het nichtje had nooit
geleerd dingen te betalen, daar ze niets voor genoten had. De vigi
lante-gulden bekommerde haar reeds te veel, — zou ze hem goed
terugkrijgen? — en ze zag neef Govert aan, en zei: ,'k Heb voor
neef al een gulden betaald."
Daar had Govert niet mee te maken. Van dien jongen wist hij
niets; hij moest zijn geld vragen aan hem, dien hij gediend had.
En Willem, of hij hoog of laag sprong, "t nichtje oordeelde dat
neef er het naaste toe was, en neef
neef gaf er de maan van.
De manspersoon kon den teleurgestelden jongen weinig troost
geven, maar — hij zou eens zien of de beurs van den ongelukkigen
heer zou vlot zijn te krijgen; kon hij zelf niet betalen, men had
g
vingers aan 't lijf om het te nemen.
Weer wachtte Willem, maar de man die vingers aan 't lijf had
verscheen niet; het duurde wel tien minuten; 't werd den jongen
hoe langer hoe akeliger in de gang; hij opende de deur van "het
lijk- en het lijdensvertrek, en zag er, bij 't schijnsel eener extra
beste sPAARlamp.... wat de jonge chirurg verrichtte; de mansper
soon lichtte bij met de spaarlamp.
Willem werd er draaierig van, en, haastig terugtredende, opende
hij de voordeur; sprong naar buiten, en, op straat gekomen, kwam
al het gebeurde van dien avond hem met telegraafsnelheid voor
den geest: Opnieuw gevoelde hij do schram van den zwaren koffer
aan zijn schouder; weder zag hij den man bij 't spaarlicht in dat
kleine voorkamertje, en, de wrevel, die een oogenblik in zijn ziel
had gegrepen om den bitteren afloop van zijn eersten stationsdienst,
hij ruimde spoedig 't veld voor een „Goddank!" bij 't tasten naar
zijn schouderblad; een „Goddank!" waarvan wij de eerste letter nu
kapitaal willen schrijven, ofschoon het er nog maar half door kan.

't Was glad op straat geworden. Sommige vigilantepaarden, die
niet scherp stonden, hadden iets danserigs in hun gang; hier en
daar liep een heer of juffer met wollen kousen over het schoeisel
getrokken, en de dienstmeisjes waren nog meer geneigd dan anders
om onbekende armen aan te nemen
Och! de straten moesten
niet gladder worden dan ze gewoonlijk reeds zijn!
Willem liep op een kippedrafje, nu en dan een gladde stoep tot
zijn sullebaantje kiezende. Hij liep, maar, hij was het met zich zei
ven niet eens of hij al dan n i e t naar de jongens in 't Vinkje zou
gaan; de klok van achten had reeds lang geslagen
h o o r . . . . 't
bromde halfnegen. Hij liep, liep eenige straten in en uit; bleef nu
en dan voor een fraaien winkel turen, doch, waar hij ook ging, en
wat hij ook zag, gedurig kwam het lijkkamertje hem voor de oogen.
B r r . . . . hij is er nog n a a r van.
't Was door een vrij duister en weinig betreden steegje dat de
jongen nu zijn weg koos, met het doel om in de winkelstraat waar
het steegje op uitliep nog wat rond te slenteren.
Slechts weinige schreden mocht hij zjjn voortgegaan, toen hij een
roepen vernam, 'twelk zijn nieuwsgierigheid opwekte.
De plaats genaderd waar de hulpvragende stem klonk, zag Wil
lem een tenger meisje van omstreeks zestien of zeventien jaren op
den grond liggen, terwijl ze al het mogelijke aanwendde om op te
staan, 't geen haar uiterst moeielijk viel, dewijl een goot-overstrooming de nauwe gang in een hellend ijsvlak herschapen had. Naast
en vóór het meisje lagen drie blikken trommels van verschillende
grootte.
„Hoe is het, ben je gevallen?'' vraagde Willem meelijdend, want
wij zagen het vroeger: ongevoelig voor 't leed van anderen was de
verwaarloosde jongen niet.
„Och! ik heb mij maar weinig zeer gedaan," antwoordde een
lief stemmetje: „maar 't opkomen gaat niet; och, help mij, help
m i j . . . . als ze eens kapot waren!"
Willem was het lieve kind terstond in 't opstaan behulpzaam, en
vraagde haar toen, wie kapot zouden zijn?
„Wél, mijn oblietjes," antwoordde het meisje: „vier trommels had
ik voor moeder te bezorgen; een heb ik er reeds in de W.straat
gebracht, maar de anderen, z i e — " en terwijl zij zich bukte om er
één van op te rapen, hield ze Willem stijf in den arm, uit vrees van
nogmaals te vallen.
Door den jongen geholpen, werden de trommels opgeraapt en de
inhoud buiten de nauwe steeg, bij het licht eener gaslantaarn, onder
zocht. Klaartje — zoo heette het meisje — huilde, toen ze zag dat
er zooveel, en van de mooist gerolde oblieën beschadigd waren;
maar Willem meende dat het geen oortje waard was; ze moesten
de mooisten maar wat bovenop leggen, en ze bezorgen, zonder het
minste bezwaar.
De mooisten bovenop leggen! Neen, daar had Klaartje geen ooien
naar; dat was bedrog!
Bedrog! hé! I e d e r e e n lee de beste waar bovenop, dat had hij

altijd geleerd, van vader, van moeder, van baas Joosting, van
iedereen.
Neen, Klaartje wilde het niet; ze zou de oblieën brengen zooals
ze waren, en er bij vertellen, wat er gebeurd was; en Willem,
vond het kleingeestig, maar voelde toch iets, dat „respect hebben"
kon heeten, en stond er op, om met haar te gaan, want, hij zou
het akelig vinden als ze nóg eens viel.
Wel een half uur hadden ze geloopen, toen de trommels met
oblieën waren bezorgd met de boodschap er bij, dat er een ongeluk
mee gebeurd was. Doch, ofschoon Klaartje gezegd had, dat de
rechthebbende mevrouwen maar wat korten moesten, zoo hadden
die mevrouwen een ongeluk niet willen beknibbelen, te meer, daar
het arme kind der oppassende weduwe zoo eerlijk was, en de moeder
het noodig had. Goeje mevrouwen!
„Je bent wel vriendelijk," zei Klaartje, toen zij ten laatste, steeds
door Willem begeleid, haar moeders huisje naderde: „Na dien val
was ik angstig in 't gaan geworden; ik kan je niet genoeg danken,
en als je mij nu een groot genoegen wilt doen, dan moet je even
bij moeder binnenkomen om een paar oblieën te eten van 't beslag,
dat moeder voor ons en de kinders overhield."
Willem had er wel zin in; dat meisje praatte zoo aardig, en oblieën,
zie, die had hij nooit geproefd.
't Vertrek waarin Willem, door Klaartje voorgegaan, binnentrad,
was slecht verlicht, maar, 't was er warm en — 't rook er heerlijk.
Vrouw Lager — zoo heette Klaartjes moeder — zat bij 't vuur
met een vijftal om haar heen, waarvan het oudste, een meisje omtrent
twee jaren jongen dan Klaartje, en 't jongste een driejarig ventje
was. Vrouw Lager deed het naschraapsel van 't aangelengd beslag
in haar vierkant oblie-ijzer, en zei tot haar binnenkomende dochter,
dat zij al ongerust was geworden, met de vragen er bij: waar ze
zoolang gebleven, en wie de jongen was die met haar binnenkwam ?
't Was spoedig verhaald wat er gebeurde, en wie haar verder
voor uitglijden behoed en tot huis toe verzeld had.
Met de teederste belangstelling vraagde de moeder daarop of
Klaartje zich ook bezeerd had, doch te dien opzichte gerustgesteld,
stond zij op, nam den jongen bij de hand, en dankte hem vriende
lijk voor de hulp, die hij haar kind had bewezen.
„Ja vriendje," zei vrouw Lager, terwijl ze een hagelwit servet
over de kleine tafel spreidde: „nu zullen we deelen ook, en als de
groote lui vrouw Lagers oblieën lusten, dan ben ik niet bang of ze
zullen j o u ook wel smaken, 't Is een goeje avond zoo'n ouwejaarsavond!" en terwijl ze dat zei, telde zij het geld na 't welk Klaartje
had neergelegd, waarna ze met een blik, die van haar innigen dank
getuigde, besloot: „Hoe goed is God, Hij bleef ons nabij, en zegent
mijn arbeid!"
En — ze namen plaats aan de tafel, waarop de weduwe het
oudejaarsgebak, benevens een grof brood met een kannetje stroop
had neergezet. Zij namen plaats, de moeder en hare kinderen; en
ook Willem zat tusschen die vreemde vrouw en haar vijfjarig Neeltje

in, en haar Klaartje tegen hem over — e n ' t was hem alsof hij
droomde.... Wat was alles netjes; wat ging alles geregeld, wat
waren die kinderen ordentelijk en stil; zoo anders — zoo geheel
anders dan Gijs en Mie en Tienus van vader en moeder, die altijd
krijschten en „sjenkten" van geweld. — Dat oblieënmeisje — wat
beeldig gezichtje! haar neusje zoo recht! zoo fijn! zoo klein! —die
oogjes zoo blauw! zoo zacht! — dat mondje, hoe lief! — hoe rood
die lipjes! — De jongen is een oogenblik zich zeiven vei geten; maar
eensklaps, als uit den droom ontwakende, ziet hij op, want, de moeder
heeft gezegd: „Komt kinderen, eerst bidden."
Ze vouwden allen de handen, groot en klein. Willem deed het
ook, al had hij er den slag niet van. Ze deden de oogen toe. Willem
deed het ook; en, na eenige oogenblikken van stilte, klonk het uit
den mond der vijfjarige aan zijn zijde:
„Lieve God, Gij geeft ons eten,
Altijd zijt Gij even goed;
Daarom zal ik nooit vergeten:
Dankbaar, braaf te zijn en zoet!" ')
En ze kregen allen een paar sneden brood met stroop besmeerd;
en ze smulden, groot en klein; ze smulden — oneindig veel lekker
der dan 't gezelschap van mevrouw Malcontent, waar de oesters te
abondant waren; waar de gerookte zalm al te vet, de oesterpasteitjes
te koud, de roomtaart te zoet en de noga al te hard was. Ja, ze
smulden, en zelfs Willem, die anders niet strooperig was, vond de
stroop toch heel lekker e n . . . langzamerhand werd hij spraakzaam,
want die menschen waren zoo heel vrindelijk. zoodat hij ook alles
vertelde wat hij dien avond gedaan had en wat er met hem gebeurd
was, — behalve — ja behalve van de twaalf turven in 't steegje —
daarvan sprak hij niet; dat meisje, dat mooie meisje had van stelen
en bedrog gesproken; geen obliekruimel had ze haar klanten te kort
willen doen; neen, van die turven sprak hij niet, — zóó iets zou ze
z e k e r bedrog noemen.
Met de meeste belangstelling had vrouw Lager de avonturen van
den onverwachten oudejaarsavondgast aangehoord; een licht rood
had zich over haar gelaat verspreid, toen Willem den naam Van
Barle genoemd had; maar, ze was stil gebleven, en zeker, zeer zeker
zou ze niets gezegd hebben, indien Klaartje niet bij 't eindigen van
Willems verhaal gezegd had:
„Was dat ook geen Just Van Barle, moeder, waardoor vader in
't o n g e l u k . . . . "
„Klaartje! spreek daar niet van," viel de moeder haar in de rede;
„we mogen daar niet van ophalen. Weet je niet meer wat je brave
vader, weinige dagen voor zijn scheiden, ons krachtig op 't hart
drukte: „Vergeeft en vergeet het leed, dat u door menschen werd
') De „Heere zege
en Heere zjj ce's", voor en na 't «ten, vindt rronw
Lagor wel kort en zakeljjk, maar, zonder strekking voor het biddende kind.
terwijl ieder woord er van bijkan» een raadseltje is.

berokkend," zei hij immers; „denkt alleen aan Gods weldadigheden:
zij zijn overvloedig. Hebt uw vijanden lief, dat leerde Hij, die ons
door liefde zaligen wil." Zoo sprak je vader, mün kind, en G o d e
zij d a n k ! toen ik daar straks van tongeval hoorde, toen kon ik
in stilte wenschen, dat 's vaders vijand herstellen mocht."
Klaartje zag vóór zich, en Wiliem zette een paar oogen op, die
echenen te zeggen: Dat is toevallig; maar — ik vat er het fijne
niet van.
Hij vatte het fijne niet, en hij zou het ook niet te weten komen;
den lezer, die eveneens gaarne den samenhang vernam, moeten wij
tot ons leedwezen teleurstellen, teleurstellen, omdat vrouw Lager de
zaak bepaald in 't vergeetboek wil hebben? zegt hier of daar wel
licht een lezer: Heel Christelijk! maar ook een mooie manier om
van niets — iets te maken — of wel van iets — niets, en onaf
gewerkt te laten wat men op touw zette. Den mantel der liefde
o v e r . . . . gebrek aan vinding." Eilieve, wij geven u gaarne twee
gevallen voor één, welke gevallen gij echter gerust kunt overslaan,
dewijl ze — wel jammer — zeer alledaagsch zijn; maar, reken er
op, de geschiedenis van Lager met den heer Van Barle krijgt gij
niet; zijn weduwe wil vergeven en vergeten. — Ziehier:
Arbeidzaam is de timmermansknecht; hij werkt van den morgen
tot den avond. Met zijn gezin heeft hij het dagelijksch brood; te
vreden is hij, en dankbaar.
Een vreeselijke ziekte nadert de plaats zijner inwoning; twee
kinderen, twee lievelingen draagt hij ten grave; de kistjes heeft hij
zelf getimmerd. Hij z e l f ! Neen, ze hebben den timmermansknecht
niets gekost, maar hij moest ze timmeren. De ziekte schrijdt voort,
zijn vrouw worstelt met den dood. Gode zij dank! de beenderenman verlaat zonder overwinning het strijdperk. Teleurgesteld nadert
de schrikbre weder; hij grijpt den vader, den kostwinner. Neen,
ook deze bezwijkt niet, doch, de grimmige snoert hem aan 't leger,
twee, drie maanden lang; en, als hij verrijst, treden andere mon
sters hem t e g e n . . . . Daar is brood geweest, daar zijn geneesmid
delen gebruikt, daar is hulp verleend. — Geld? — Neen. geld is er
niet. Het i s er niet en toch, het m o e t er wezen. Ginds woont de
man die hem helpen, hem redden zal. Op 't huisje — zijns vaders
erfdeel — wordt geld geschoten. Op 't papier: driehonderd a zes
percent. In handen: tweehonderd. — Maar die eertijds zoo krachtige
handen zijn verslapt; de sterke werkman kan niet meer; hij kwijnt;
hij schaamt zich onderstand te vragen
hij houdt zich aan God
vast, maar, — de beproeving zal noodzakelijk zijn.
De arme! weldra behoort hem zijn huisje niet meer. De helper
wordt de verdrukker, de beul; en — 't vaderlijk erfdeel verkocht.
Een tweede:
Bemind door zijn patroon is de eerste boekhouder van het groote
handelshuis. Altijd ijverig en prompt, geniet hij sinds jaren het
volsta vertrouwen. Des avonds, na hoofdbrekenden arbeid, verpoost

hij zich in den schoot van zijn huisgezin, en dankt met de zijnen
voor het bescheiden deel.
Telken jare schenkt de gade haar echtvriend een pand hunner
liefde. Hoe verrukte hem dat eerste, dat tweede, dat d e r d e . . . . dat
vierde
d a t . . . . neen, de blijdschap wordt stiller; de zorgen zijn
knellend; hij verpoost zich niet meer des avonds — hij schrijft; hij
blokt, ja — des nachts, somwijlen tot vroeg in den morgen.
Daar is een vriend — een beste vriend! hij is tweede boekhouder
op het kantoor. Bij den patroon spreekt hij dikwerf ten behoeve
van zijn vriend; hij heeft het zoo sober, zoo armoedig. — Die goede
vriend! Zijn belangstelling wordt geprezen, en — de behoeftige
bekomt nu en dan een tegemoetkoming.
Ontzettende bevinding: de kas is bestolen. Wie kan de dader zijn?
De eerste boekhouder heeft vijf dagen verlof bekomen; zijn vader,
in de provincie woonachtig, was gestorven, dien moest hij mede
ten grave brengen.
De goede vriend — hij is bitter verslagen; neen, zijn arme vriend
kan niet schuldig zijn, en toch — toch blijkt uit een briefje, in
diens lade gevonden, d a t . - . — en de reeds gewekte vermoedens
klimmen tot zekerheid; men herinnert zich het een, en bedenkt
zich h'et ander: de arme is de schuldige!
Hij keert; het bloed jaagt hem met geweld naar 't bleeke aan
gezicht bjj de vreeselijke mare: „Gij zijt een dief!" Hij is te zeer
onthutst om de valschheid dier vermoedens te weerleggen, e n . . . .
helaas! de kerker wordt zijn deel. De bittere miskenning, de felle
smart over het lot der zijnen knaagt in den somberen kerker aan
zijne, door al te ingespannen arbeid, reeds verslapte krachten. Zijn
vertrouwen blijft hij op den rechtvaardigen God stellen. Gode zij
dank! na twee jaren lijd ens, slaat het uur der verlossing.
Tot zijn gezin keert de ongelukkige weder, — doch — de lach
keert maar flauw op zijn kaken terug; langzaam sloopt hem de
tering. Hij beveelt de zijnen voor zijn vijand te bidden, en — sterft.
Heerlijk! overheerlijk smaakte vrouw Lagers gebak, en toen ze
allen voldaan waren — althans ze hadden voldoende, — toen ving
de viering van den oudejaarsavond aan. Ze gingen allen bij het
vuur zitten; vrouw Lager in een ouden leunstoel, de kinderen om
haar heen.
Willem vraagde ook of hij nog bl jjven mocht, want, hij vond
daar in die kamer zoo iets aardigs, — vooral een gezichtje, dat er
vrij wat liever uitzag dan de vier dubbele vrouwen uit het kaart
spel van Flip. Wat de weduwe bij zich zelve dacht toen zij „van
harte gaarne antwoordde, weten we niet; maar, wel weten wij
dat zij haar kroost van jongs af aan geleerd had Wien het bovenal
moest liefhebben en dankbaar zijn; wel zagen wij dat ze driemalen
de wenkbrauwen had gefronst toen zij den vreemden jongen, dien
ze liefheeft dewijl hij haar kind een dienst had bewezen, den naam
des Wijzen en alleen Goeden onnadenkend had hooren misbruiken.
Dien Heilige kende hij niet, en ja, ze zeide: „van harte gaarne."

En vrouw Lager nam het vijfjarige blonde krullekopje bij de
hand, en haar vriendelijk in de blauwe oogjes ziende, vraagde
zij zacht:
„Neeltje, zeg, waarom heeft moeder oblieën gebakken ?"
„Omdat het oudejaarsavond is, moeder."
„Oudejaarsavond
wat wil dat zeggen?"
„Wel, de laatste avond van het jaar, moeder."
„Weet jij nog Karei," vraagde vrouw Lager, haar tienjarig zoontje
aansprekende: „weet jij nog wat moeder je leerde bidden toen het
de laatste maal oudejaarsavond was?"
Het jongske keek eenige oogenblikken in 't vuur — hij viel wat
verlegen — maar eindelijk antwoordde hij zacht:
„Lieve God, bewaar ons allen.
Geef ons ied'ren dag ons brood;
Spaar ons nog voor ziekte en lijden,
En bewaar ons voor den dood.
Als het jaar dan weer voorbij is,
Zullen wij met moeder saam,
U voor Uwe goedheid danken,
En weer prijzen Uwen naam."
„Best zoo mijn jongen," hernam de moeder: „En, wat moeten wij
nu doen daar het jaar weer voorbij is?"
Karei antwoordde niet, maar de twaalfjarige Paul — 't evenbeeld
van den vroeg gestorven vader — riep met vuur:
„God danken! moederlief, want Hij heeft u ieder keer als je
hoofdpijn hadt weer beter gemaakt, en Karei den voet weer sterk
doen worden toen hij dien met haasje-over verstuikt had. Hij heeft
mij een mooien prijs op school doen behalen, want, toen hebt u
gezegd: „God zij gedankt! mijn jongen," en Klaartje is nog d e z e n
avond door God bewaard. Is 't niet Klaar, je hadt in die steeg je
beenen wel kunnen breken?"
„Wel zeker," antwoordde het meisje, en voegde er haastig bij:
„Wat zou dat akelig geweest zijn!"
„Ja, lieve kinderen! allen zijn wij bewaard gebleven, en, al heb
ben wij iederen dag den goeden Hemelvader gedankt, wij moeten
hét te zamen aan dezen avond nogmaals, hartelijk doen; hartelijk
voor al het goede en zelfs voor dat wat ons leed veroorzaakte."
En — ze nam toen een boek, en las hetgeen wel niet door al de
kinderen geheel zou verstaan worden, doch waar ze evenwel aan
dachtig naar luisterden.
En zij las: van de liefde des grooten en machtigen Scheppers;
van de liefde des Eeuwigen, die alles — zelfs den kleinsten worm —
geschapen heeft; van het oog des Almachtigen, dat alles ziet, het
goede en het kwade; zij las: van den grooten God, die liefheeft
wie Hem gehoorzaam zijn en het goede doen; van Hem, die een af
keer heeft van slechten, die zondigen tegen Zijnen wil; die bedrog
plegen en Hem niet dankbaar zijn voor al het goede, dat hun iederen
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dag wordt geschonken. Zij las, de moeder, en 't was een aandoenlijk
gezicht, aandoenlijk voor hem wiens harte niet koud en verdorven
is. Neen, ik geloof het niet, die weduwe is geen bekrompen feme
laarster; haar leven is een biddend werken, een dankend genieten.
Het zijn geen bleekneuzige theologantjes, die aardige kinderen, neen,
ze leerden al vroeg het goede werken uit liefde tot God, en alles
aan den eeuwigen Vader dank te weten.
Zou die stichtelijke lezing ook Willem behaagd hebben ? In waar
h e i d . . . . neen! Wat voor de kleine, van jongs af aan onderwezene
kinderen, in de hoofdzaak bevattelijk was, lag voor een verwaar
loosden knaap, die slechts een ijdel goddank leerde spreken, nog
in een dichten morgennevel: maar toch, het w a s een morgennevel;
de zon der godsvrucht, die boven zijn hoofd was opgegaan, kon
die nevel verdrijven, zoo haar invloed niet door zwarte wolken be
nomen werd.
„Ziet, kinderen, morgen zal, — als wij weer ontwaken mogen —
een nieuwe jaarkring zijn aangebroken,"' hernam de weduwe; „wat
wij een jaar geleden nier bij ons vuurtje zongen, willen wij opnieuw
aanheffen," en de moeder stemde met hare kinderen het straks ge
zegde smeek- en danklied in. Klaartje zong de eerste, moeder de
altpartij, en de kinderen zongen — ieder op hunne manier.
Hoe lief! hoe schoon! hoe roerend! Willem gevoelde i e t s . . . . iets
bijzonders, waarvan hij zich geen rekenschap kon geven; een licht
straal brak er d o o r . . . en — toen het lied was geëindigd, en
Klaartje had voorgeslagen om nog ten slotte het eerste vers van
het twaalfde gezang te zingen, toen stak het meisje met een vrien
delijk knikje den jongen haar boek toe, — zjj kende het vers zoo
goed als het vijfde gebod, en — ze zongen weder:
O goedheid Gods, nooit recht geprezen!
Heet hij een mensch, dien Gij niet treft!
Hoe snood ondankbaar moet hij wezen,
Die 't hart niet vroolijk tot U heft!
Ja! alles aan God d a n k te weten
Zij steeds mijn plicht, mijn werk, mijn lied!
De Heer heeft nimmer mij vergeten;
Vergeet, mijn ziel! den Heer ook niet!

't Was laat toen Willem te huis kwam. De deur stond nog open,
want moeder, die ook een tapkastje hield, had het druk gehad.
Daar zat nog een persoon, die van t o u d e jaar in 't n i e u w e zou
soezen.
„Goejen avond!" zei Willem in 't algemeen, en den man herken
nende, zei hij tot hem: „Hoe gaat het, Wenters?"
„Goddank, as klare!" grinnikte de man, en liet er terstond op
volgen: „Vervloekt, waar heb je gezeten?"

't Was den jongen als stak hem een naald door het hart. — Hij
antwoordde niet, maar
liep naar de vliering waar hij zijn slaapstede had.
Daar lag hij; maar slapen kon hij niet. Onrustig wendde hij zich
telkens om op zijn leger. Wat hij peinsde en dacht, en wat hem
met verrassende afwisseling voor den geest kwam, wij kunnen het
niet mededeelen, maar, het laatste wat hij zag dat weten wij, het
was: een net en helder vertrek door de reinste wezens bewoond;
hij strekte de armen uit, ver
v e r r e . . . . en zachtkens werd zijn
hand gevat, en luide klonk zijn zucht:
.
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„Hé, is het uit, neef?" zei de blond gelokte logé mijner vrouw
toen ik mijn schets had voorgelezen.
„Mij dunkt, Jetje, dat het wèl is voor een oudejaarsavond," was
mijn antwoord, en nogmaals klonk haar stemmetje: „Hé, is het uit?"
Hé, is het uit? — een treurige vraag voorwaar, wanneer de auteur
in gemoede meent dat hem niets te schrijven restte.
„Was mijn schets te vluchtig, te onduidelijk?"
„Dat juist niet. Maar een v e r t e l l i n g ! Ik dacht nog veel te
zullen hooren."
„Welnu?"
„Dat Willem, zich kwaad bewust, baas Joosting de turven terugbracht; dat Govert Van Barle zich verzoende met zijn ongelukkigen broeder; dat voor Willem met den klokslag van 't nieuwe
jaar een nieuw leven aanbrak: een leven van biddend werken en
dankend genieten, en . . . "
„ E n . . . " viel ik mijn nichtje in de rede, „en dat hij ten slotte
dat lieve Klaartje bekwam tot schutsvrouw in 't leven?"
„Juist!" zei 't meisje, „dat ware te wenschen!"
„Te wenschen! Ja, Jetje! met wenschen willen wij afscheid nemen van den oudejaarsavond:
„Make Willem zijn onrecht goed, en
wij het onze.
„Vergeve Govert den broeder en
wij onzen schuldenaar — zoo
we dien hebben!
„Leve Willem voor den Hemel en
niemand onzer voor de
zonde; niemand voor de wereld alleen.
„Geve God ieder jongeling: een reine, godvreezende gade; aan
niemand een echtband, die te vast hecht in de aarde.
„En eindelijk:
„Gods naam worde geprezen! maar nimmer ontheiligd — met een
ij del goddank!"

MIJN OUDE JAKOB.

Daar begint zich in den donkersten hoek van mijn bovenkamer
iet9 te bewegen; het nadert, treedt allengskens meer in 't volle
licht, en — ik zie hem — ik zie den kleinen man weder, wiens
beeld mij in zooveel jaren niet voor den geest was getreden. Daar
staat hij
.Dag ouwe jongen, je bent nog precies dezelfde als
toen je me voor 't laatste .goeje reis" wenschte; geen dag schijn
je ouder geworden; vetter vind ik je niet, magerder — dat kan ik
niet zeggen. Je kent me niet meer, is 't wel? Bedenk je eens,
kerel! Vlamingstraat, N°. 18, waar die vriendelijke juffrouw achter
de toonbank stond, die de zachtblauwe oogen zoo goedig ten hemel
kon slaan als ze getroffen was, en ook nu al lang is waarheen ze
eertijds de oogen wendde. Kerel! ken je 't portaal van de eerste
verdieping niet meer, waar je de laarzen van een lid der tweede
kamer poetste en z'n broekspijpen boenderde, met de zucht: ,'k Wou
dat ie meer vieselantes nam!" Zeg, ouwe jongen, en dan nog zestien
trappen hooger; 't was 'en steil getal, inzonderheid voor jou paar
beenen, ,die weten wat rimmetiek is" — zestien trappen hooger —
dat kamertje r e c h t s . . . . ? Je bent er! je bent er! ik zie het. Je kent
je
nog, al is hij meer mans geworden; 't is ook al ruim der
tien jaren _ geleden Jakob, dat je dien heer voor 't eerst en twaalf
jaren, datje hem voor 't laatst zaagt. „Geen visch en geen vleesch,"
dacht je toen voorzeker, zeg, dee je niet? al zei je onderdanig: „Is
er iets van je ordes Meheer?" Me h e e r ! zie, ouwe jongen, jij bent
nu juist de eerste — de allereerste geweest, die verstand genoeg
had om te begrijpen, dat iemand van negentien jaren toch eindelijk
ook eens Mijnheer moet wezen. Ik dank je Jakob, dat je toen
Meheer hebt gezegd, ik dank je waarachtig! dat dee me plezier;
dat dee me goed; maar bovenal, dat schonk me een steun Jakob.
Ik zou op me zeiven staan, op kamers leven. Al kon ik geheel op
de beurs van mijn ouders rekenen, zoodat ik van die zijde geen
meerderen steun behoefde, al zweefden mij als engelen de duizend
goede lessen en vermaningen mijner lieve ouders voor den geest, ik
H E E R

behoefde nog een anderen steun, en, oude Jakob! dien gaaft gij,
met je streelénd en verheffend en welluidend: M e h e e r !
Zie je, 'k was nog al bloode voor een knaap; en anderen — zelfs
de kaartjesman in den spoortrein, zelfs de eigenaars mijner nieuwe
kamers — ze hadden, 't zoontje naast den papa ziende, altemaal
zeer vriendelijk maar vernederend, of beter kleinhoudend „jongeheer"
gezegd. — Jij Jakob, nog eens, jij alleen toondet een menschenkenner te wezen; jij zei: „Meheer." Kom hier ouwe, arme kerel,
daar heb je m'n hand en 'en gul
Waar dwaal i k . . . . ! Je staat
me wel levendig voor den geest Jakob, maar toch levend sta je er
niet. — Enfin, je zei Meheer, en ik besefte voor de eerste maal
dat ik nu werkelijk ook geen kind meer te huis was, maar een heer
op zijn kamers. Weinige oogenblikken later, liep ik dan ook werke
lijk reeds met een zekere deftigheid mijn kamertje op en neder en
z o c h t . . . . en zocht. • • • mijn kleine valies, e n . . . . schelde - • . . waar
lijk ik schelde — voor 't eerst om mij te gerieven. — Zonder jou,
Jakob, zou ik naar beneden zijn geloopen om mijn wensch aan de
goede juffrouw kenbaar te maken; maar nu, nu had ik gescheld,
en — toen ik gedraaf op de trap hoorde, toen werd ik wel purper,
maar — ik snoot mijn neus — vreeselijk hard, en:
„Meisje, waar is m'n valies!" zei ik zoo heerig als mij moge
lijk was.
„Uwes valliesie, meheer? Uwes valliesie
? da weet 'k nie....
'k zal reis hoore!" en klats—klets—kliets—klots, ging het op haar
muilen de trap weer af.
Zie je, ouwe Jakob, door jou toenadering was die eerste vero v e r d, de tweede volgde, de derde evenzeer, en — 't ging zoo
immer al beter en verder.
Ga zitten, ga rustig bij me zitten, oudje, 'k heb nog 't een en
ander van je te vertellen — aan hen die er naar luisteren willen.
Eerst je signalement:
Je haar — heb ik nooit gezien, want je draagt een oranje-geel
pruikje, van achteren hoog opgewipt en onbarmhartig omgekruld in
den vorm van een komma, die op den rug ligt.
Je voorhoofd — heb ik maar ééns gezien; bij verrassing, toen je
den rood-zwarten hoed te vast op je hoofd had gedrukt, en 't
oranje-geel bij mijn onvoorziene aankomst, in der haast mee naar
boven ging. Dat oogenblik was echter te vluchtig om er een voor
hoofd — 't welk toch aan een schedel is verbonden — met juist
heid afmetend in op te nemen. Zooals ik je toen dagelijks zag en
nu weder zie, is het tot even boven de wenkbrauwen bedekt door
je kunstharen. — Waarom het ding niet omgekeerd, oudje, dan
had je een aardig kuifje en bovendien een goede dekking voor de
nekspieren gehad? Maar nu — 't is te laat!
Je oogen, — al zat ik op water en brood, ik zou niet kunnen
beslissen welke kleur ze hebben. Hoe had ik ze goed kunnen op
nemen; 't meeste toch waart ge in mijn dienst wanneer ik nog
achter de gordijnen lag, terwijl mijn eerste „ordes" — brief bezor
gen of iets dergelijks — van 't bed gegeven, (ik jonge luilak — jij

ouwe tobber) zeer bescheiden tusschen deur en drempel door je
werden afgewacht.
„Als je voor de tweede maal — tegen den middag — naar mijn
„ordes" kwaamt hooren, na vooraf je gewoon r i k - t i k k e r d e t i k
op de deur te hebben geslagen, dan keek ik bij het: „Binnen!"
niet naar je oogen, maar met een zekere „diepte" op boek of werk.
en zei haastig, zonder op te zien alsof ik geen seconde te verlie
zen had:
„Voor 'n kwartje sigaren; zware, van de vijf."
„Nog ies, meheer!?"
„Nog ies, M e h e e r ! ? "
„Wallief
? Neen Jakob, neen, sigaren anders niets."
Als je dan rechtsomkeert maakte, dan keek ik op, en zag: je
wippend pruikje, je versleten stropdas, je schrikkelijk kale tweedekamersrok, je zomerstofbroekje — ook in den winter — en je schoe
nen, die bewezen dat ze den kamp met de straatkeien al lang ge
streden, en gezworen hadden, dien niet te zullen opgeven totdat
ze er aan narden bij neer zouden vallen. Ik zag dat alles zeer goed,
en ook, hoe je mager en klein waart, en voorovergingt, — maar je
oogen — natuurlijk, d i e zag ik dan niet. — En nn? Nu kijkt hij
evenals vroeger, naar mijn voeten, zeker om zich te overtuigen hoe
glanzend zijn poetswerk voldoet.
Je neus, mond en kin, Jakob, neem mij niet kwalijk, maar die
zijn te onbestemd van vorm en kleur om er veel van te zeggen:
de eerste heeft de meeste overeenkomst met een kurk, in den vorm
van een neus gesneden; de tweede met de opening van een kleinen
geldbuil, waar zelden iets inkomt en nooit groote munt; en de derde,
je kin, met een overtolligheid op een schrijftafel of in een werkdoos; 't blijft tot de g r o o t e schoonmaak en dient — om er eens
mee in de hand te zitten; mooi is 't niemendal, maar 't is er.
Een vreemd signalement! Geen mensch, ouwe vrind, die je daar
uit herkennen zal. Inderdaad een bewijs voor de deugdelijkheid; zóó
behooren signalementen te zijn, en — zoo zijn ze.
Neen, we hebben samen nooit woorden gehad. Jakob hield meheers
laarzen en kleeren schoon, deed een enkele boodschap — want meheer
deed ze in den regel graag zelf — en meheer betaalde 's Maandags
morgens twee kwartjes; niet zoozeer in overeenstemming met
de „Zaterdag-avond-werkvolk-weekgeld-niet-uitbetaling-vereeniging",
maar omdat hij Jakob 's avonds nooit zag, en dan zei de dienaar:
„Nies meer van je ordes?" en dan strompelde hij de trap weer af.
„Moest ie daar van leven?" Zoo'n domme vraag doet natuur
lijk niemand, maar, nadat ik in mijn gedachten den gulden van
het kamerlid en de drie kwartjes van nog een „andere meheer"
er bij had gevoegd, kwam ik met een soortgelijke vraag tot mijn
vriendelijke hospita, en het weinige wat ik verder, ook in antwoord
op die vraag, van haar vernam, ga ik hier meedeelen.
Van zijn lotgevallen vóór het bereiken van zijn achttiende jaar,

had Jakob Stip nooit iets kunnen of willen vertellen. Als „konskrie"
was ie met Napoleon voor tamboer d'r mee uit gemoete hij overal
voorop omdat ie zoo klein van gewas was. Den Franschen roffel
slag had ie gehad zoogoed als de beste — nóg hoorbaar in zijn
d e u r - r i k - t i k k e r d e t i k — maar. wat ie volstrekt niet gehad had,
't was de liefhebberij voor 't handwerk geweest. Er was te weinig
bloed in zijn lichaam om het zonder erg leedgevoel te kunnen aan
schouwen, dat er zooveel van die edele vloeistof nutteloos werd
uitgestort. Het echt militaire: „dat mot je hebben!" had hij ook
niet beet kunnen krijgen, ten l
omdat ie veel te klein was, ten
2 ' dewijl ie noch door insmeringen, noch door afschrappingen op
zijn gelaat had kunnen te voorschijn brengen, 't geen den grena
diers dierbaar boven 't vaderland, en den sappeurs waardig boven
den vorst is: het aangezichts-haar, en ten 3 dewijl ie de B niet
had; de militaire B , in besjoerrr, of zooveel anders.
Waar Jakob Stip gezworven en welke campagnes hij heeft mede
gemaakt, dat verhaalde hij niet. Nergens echter had hij het „mooi"
gevonden; en 't eenige wat ie van zijn ontmoetingen verhaalde was,
dat ie overal „lange gezichten" had gezien.
We volgen den kleinen man niet op zijn roffelende loopbaan;
alleen vermelden wij 't gebeurde bij de laatste schrede: „Daar
kwam bij Leuven een nijdige geweerkogel, heel toevallig," — zei
Stip: „langs m'n linkerhand vliegen, die voor een groot gedeelte
de drie achterste vingers meenam. Ik, naar 't hospitaal en, op pen
sioen, hoor!"
Zonder de drie vingers en m e t dat pensioen, 't welk een honderd
gulden zal bedragen hebben, kwam Stip in zjjn geboorteplaats, 't
vorstelijk 's-Gravenhage, terug.
Stips ouders waren in dien tusschentijd gestorven, en Saar Groo
tendonk, de waschvrouw, was de eenige, die zich den kleinen Jakob
Stip wiide herinneren. Saar had
'en hokkie leeg, als ie zich
daar mee behelpen wou en 'en daalder in de week betalen, dan
mocht ze 't lijden. Jakob was toen een stapje de veertig voorbij,
en de weduwe Saar had een Griet, die doorsloeg, wanneer men een
vier en dertiger tegen haar in de schaal zette. Stip — door iedereen
vergeten, uitgezonderd door de waschvrouw en 't dankbare vader
land, het laatste van wege Stips geroffel en zijn geschonken drie
vingers — nam den voorslag der eerste volgaarne aan, en betrok
het hokje. Wat mijn goeden Jakob echter altijd had geplaagd, dat
kwelde hem nu ontzettend, het denkbeeld, van een nutteloos wezen
te zijn. Zijn ouders, die God hadden gedankt dat ze Jaapje in 't
einde nog voor tamboer wilden meenemen, hadden hem laten
opgroeien — zoo weinig als 't geweest was — onder 's hemels hoede.
De hemel had gewaakt, en 't jongske was geen straatschelm ge
worden, maar, dat hij een domoor gebleven was, een nietskenner,
daaraan had de hemel geen schuld; zij alleen, aan wier harten Hij
dat kind had toevertrouwd.
Bij zijn gewonen roffel had Jakob veelal uit zijn instrument de
negatieve lofspraak op zijn persoon hooren klinken:
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„Dom! — Dom! — drom mels dom!
Dom mer dan de stom me trom!
Stom! — Stom! — won der stom!
Trom len niets dan — stom rond-om!"
Alles behalve flatteus, maar ons kleine ventje bad het gevoeld,
en 't was hem, hoe ouder hij werd, een doorn in 't vleesoh geworden;
terwijl juist dat g e v o e l e n bewees dat hij nadacht, en voor veel
meer ontwikkeling ware vatbaar geweest.
Een heel knappe korporaal, gewezen ondermeester, had Stip eens,
met de punt van zijn schoen in 't zand schrijvende, een denkbeeld
van cijfers en getallen en hunne waarde gegeven, om later 't een
en ander met voorbeelden op te helderen: „Zie je, ouwe snorrebaarrrd," had ie gezegd: „nou zijn dat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. je
kameraads; 9 is de korporaal en de nul ben jij. Sta je in d'armee,
dan ben je nul in 't cijfer, i e t s , maar 't minste; buiten d'armee:
nul en heelemaal nul." — „Dank je korporaal!" had Jakob gezegd,
en de getallen-beeldspraak, met vermeerdering van eigen vinding
en toepassing op zich zei ven, bleef hem getrouw. N u was hij, als
gepensiODneerd tamboer, met drie vingers minder dan ieder ander
mensch, terwijl hij behalve zijn gewezen handwerk niets ter wereld
verstond, bepaald een nul b u i t e n 't cijfer.
De gepensionneerde rookte pijpjes van den morgen tot den avond
en wandelde; had hij maar kracht in de beenen gehad, hij zou turfdrager of opperman zijn geworden, maar bij 't gemis van drie vingers
kon hem niemand gebruiken, en hij wandelde. Als 't slecht weer
was, dan zat Jakob thuis, en dan keek ie naar de magere armen
van Saar Grootendonk en de roode armen van Grietje haar dochter,
die dag aan dag bij de waschkuip stonden te plassen.
Belangrijke daden had Stip nooit gedaan; noch edele en verstan
dige, noch slechte of extra domme. In den vijfden herfst, dien hij
onder Saartjes dak doorbracht, rees er voor de eerste maal een
stoute gedachte bij hem op. Griet had een goedig gelaat. Ja wel,
gij begrijpt het al. — 't Was dwaas hé? Maar aanzien doet ge
denken, 'en Griet had Jakob in die vijf jaren dikwijls aangezien,
heel dikwijls; door den zeepwalm heen. Als Griet eens 't een of
ander van vrijerij of trouwerij praatte, dan knipte moeder Saar den
commensaal toe, en zei: „Die Griet, die Griet, 't is 'en rare!" en,
zei Stip in zijn eenvoud eens een woordje over Grietjes armen, of
over haar „vievigheid," dan knipte moeder haar dochter toe, en
zei: „Die Stip, die Stip, altijd „seiletjes" maken! Ik weet niet, maar
Stip, je zal m'n deur uit moete."
Daar had mijn Jakob geen trek in, en — toen ie de vijf en
veertig achter den rug had, toen was ie, wat ie nog nooit was ge
weest — getrouwd met Griet Grootendonk.
Domme kerel!
Arme Jakob, je hadt toch ook behoefte aan een slot in de wereld,
aan een wezen dat je van liefde sprak; dat je den arm — al was
't een roode — om den schouder sloeg, en je de hand drukte; en

immers je hadt een jaarlijksch inkomen van honderd gulden met je
trommelen overgewonnen. Griet kon blijven wassehen, en moeder
Saar was nog niet te oud en, goed voor haar brood.
Zoo ijselijk dom was het niet, onnatuurlijk evenmin, maar goed?
We hebben nog meer te vertellen.
Een groot jaar na dato stond Grietje Stip niet aan de waschtob,
maar lee in 't kraambed; ze had Stip een Stipje geschonken, 't even
beeld des vaders in miniatuur, behalve dat de kleine voluit tien
vingertjes had. — Wat was ie gelukkig, de rijke vent! Hij had de
gansche buurt wel bij elkaar willen trommelen om zijn blijdschap
te luchten; maar sust! er mag geen leven gemaakt worden waar
een nieuw leven gekomen is. „Hoe gaat 't moeder? — Zie is groot
moeder, da's nou 'en jongen van mijn en van haar! Ik wist niet dat
er in de wereld zoo iets te voelen was."
Jakob, die in den laatsten tijd, om nog iets te verdienen, getracht
had netten te breien, en ze ook kon kwijt raken, zoo ongeveer
voor niemendal, liet den knoopsteek glippen; hij had de handen
vol werk, want moeder Grietje, die van vier en dertig veertiger
geworden, dat vierde kruisjes- of kroonjaar, gerust een campagne
jaar mocht noemen, kon vanwegens haar jonge Stipje in heel wat
weken het bed niet verlaten.
Waarlijk, de goede Jakob slaafde als een vrouw, en oefende door
den nood er toe gedrongen, zijn „armelijk zevengebergte" zoodanig,
dat hij zich ten laatste haast niet begrijpen kon, waarvoor een
mensch tien vingers ontving, terwijl er zeven toch voldoende waren.
Na verloop van twee maanden stond Griet weer aan de waschtob
en ging alles den ouden gang. Jakob at een snee roggebrood minder,
opdat Griet er een meer zou kunnen nemen. De kleine viel nog
niet mee in den pot, die gebruikte het manna dat uit zijn hemel
viel, en de nieuwgekomene gaf slechts vreugde en geen zorg; groot
moeders spaarpotje — waarin Griet zei dat wel vijftig gulden was
— had in de kleertjesbehoeften voorzien, en vanwegens de kraam
gelden, dito dito.
Tien jaren na deze laatste gebeurtenis, de merkwaardigste die er
in 't leven van mijn goeden Jakob plaats greep, brak het tijdstip
aan — waarin hij mij tot den rang van „Meheer" verhief.
In dat tijdsverloop was mijn vriend er toe geraakt om zijn dien
sten als heeren-oppasser aan te bieden. Er moest wat verdiend
worden, want, — Grietje had het bij 't eene Stipje niet gelaten, een
feeder Saartje had ze een paar jaren later het leven geschonken,
terwijl de magere armen van grootmoeder geen dienst meer deden;
die hadden rust gevonden in het stille graf.
Drie heeren slechts kon Jakob, met zijn toenemend rheumatisme
naar eisch bedienen; reeds zes jaren lang had hij er drie eerlijk en
trouw gediend, even eerlijk en trouw als 't vaderland. Hoe kwam
het dat ik terstond als oppasser over hem „dispeneeren" kon?
Wees zoo goed eenige dagen met mij terug te gaan.
't Is Sinterklaasavond. Natuurlijk is het mistig en koud, want —
koud en mistig, of sneeuwerig, of althans alles behalve mooi weer,

was het op Sinterklaasavond zoolang het mij heugt. We gaan den
grooten kerktoren om, en we slaan straten en stegen in, rechts en
links, en rechts en weer links, er. komen eindelijk aan een poortje
dat we binnengaan. In 't vijfde huisje ter linkerzijde woont Stippie
Trom. Daar heerscht armoede, maar orde, méér willen w'r niet van
zeggen. Bij een zeer spaarzaam lichtje zit moeder Grietje wollen
kousen te stoppen. De tienjarige Gilles staat bij de tafel en leest
met veel juistheid, hardop, uit het hoogste leesboek van de armenschool voor, terwijl de zevenjarige Saartje met een bot mesje de
banden van boordjes en chemisetjes ontrafelt, welke moeder Zaterdag schoon moet thuis bezorgen.
De deur gaat open; Jakob treedt binnen.
,'t Is koud op straat," zegt Jakob: ,'t trekt me weer erg door
den slagband-schouder '); geen weer om voor plezier d'r uit te gaan."
Drie gezichten in 't kamertje zien vragend den vader aan.
„Alweer niet d'r uit met de Sinterklaas?" vraagt de moeder:
„Maar Stip, 't is alsof je de kinders elk genot misgunt. Toen ze
heel klein waren, toen namen we ze ieder op 'en arm, en nou ze
groot zijn en kunnen loopen, nou wil je ze thuis houden; verleden
jaar ook al om de jachtsneeuw; ik ken je niet meer."
„Hê! vader
!! zegt Saartje.
„Ja, toen ze klein waren," prevelt Jakob.
„Nou, daar ze er veel meer aan hebben
nou thuis blijven!"
pruttelt de moeder.
„Veel meer aan hebben
! hm! ja," herhaalt de vader en
fluistert zachter: „Zien en mooi vinden is plezier, maar zien en
mooi vinden, en lekker weten en niet krijgen kunnen, da's
zie
je, da's geen plezier, dat noemen z'in dienst „temtazie."
„Kom loop!" bromt Griet.
„Zei je wat
?" vraagt Jakob.
Grietje staat op, treedt met haaste op haar Jakob toe, en zegt,
terwijl haar gelaat een vriendelijker plooi bekomt: „'t Was zoo met
gemeend Jakob; hier is m'n hand; maar," fluistert ze voor het kroost
onverstaanbaar: „dat thuis houden lijkt mij ook al te streng. Hoe
velen gaan er niet kijken met de kinders die geen stuiver kunnen
besteden, en jij, en jij dan Jakob, zon je voor elk geen dubbeltje te
„splindeere" nebben....? N e e n . . . . ? Lieve hemel! maar dan weet
ik toch niet waar het geld blijft; als ik bij mij zelf reken dan hou
je over, — ja — of je nou ongeduldig wordt, ik zeg — je moet
overleggen, bij 'en zuinigheid als de mijne; i k heb drie gulden vijftig
voor 't huishóuden in de week; gaat de andere verdienste schoon
door je handen? Je bent te eerlijk Jakob, om het vrouw en kinders
te ontstelen voor eigen graanpikkerijtjes of de hemel wat er meer
is. Maar ik wil geen rekenschap Jakob, ik weet dat alles duur is
wat je te betalen hebt; alleen 'en kleinigheid tot plezier voor je kin-

') Slagband l s de technische benaming TOOT d e n band of riem waaraan de
tamboer de trom draagt.

ders kon je wel uitzuinigen, — om van je vrouw niet te spreken,
'k Dacht: Stip zal met de Sinterklaas wel met de nieuwe schuifgordijntjes aankomen, dacht ik, om z'n vrouw te pleziere; en voor
de kinders
maar ja wel, geen twee dubbeltjes zelfs!"
Griet kon woordenrijk zijn. Jakob zeer laconiek.
„Kinders, wou je graag gaan kijken?" vraagt Stip.
„Nou of we, vader!" klinkt een duo.
„En zonder te proeven van al het lekkers dat je zien zult?"
„O zeker, vader!" stemt het weder.
Jakob trekt de schouders op en zegt: ,'t Zij zoo!"
Een half uur later bevindt ons gezin zich te midden der massa's,
die zich op straat bewegen.
't Is mooi in de winkels. O zoo mooi! Wat schitteren die sinter
klaaspoppen, zoo stijf in 't goud, alsof ze diplomaten zijn in 't galakostuum. „Alles voor kinderen!" schreeuwt die sierlijke uitstalling
van wagentjes, en paardjes, en honden, en poesjes, en sabels, en
geweren, en speeldoozen, en knikkende en oogendraaiende poppen
en beeldjes. „Alles voor kinderen!" en een menigte kleinen verdringt
er zich voor, maar — een dienaar van 't gerecht doet ze verstaan,
dat het al zeer wel is als ze kijken mogen; dat moois is eigenlijk
voor kindertjes van rijke menschen. „Op zij, smeerpoes!"
„Kijk is msemae, dat vieze jongetje lset 'r me hees niet door!"
„George, zorg dat de jongeheer
't Is lastig dat plebs op de
stoepen."
Wie er plezier hebben op zoo'n avond, — mijn oude Jakob heeft
g e e n plezier.
Gilles loopt aan zijn hand. Gilles is een snuggere, verstandige,
leergierige jongen; meest altijd tevreden, maar nu — nu geeuwt hij
gedurig. Griet volgt met Saartje. Saartje zit op moeders arm, want —
ze v/as zoo getrapt.
Stip wordt aan zijn rok getrokken.
„Zul je nou niet eens voor ieder 'en Klaaspopje koopen?"
„Hadt toch gezwegen, Grietje; ik kan
heusch, ik kan niet."
„Gierigaard!" zegt de moeder: „'t Is schande! Dan ga 'k naar
huis toe."
't Zweet breekt den armen vader den leden uit; al wel honderdmalen hebben zijn twee vingers van de linkerhand, de dubbeltjes
en centen bevoeld, die zich in den broekzak bevinden. Neen, neen!
prevelt hij bij zich zei ven: neen 't kan niet. — „Moeder!"
„Wat heb j e . . . . ? "
„Wees niet boos Grietje; ga jij dan met Saartje in vrede naar
huis toe. Meheer Van Thienen heeft me gezegd dat ik nog eens zou
aankomen van avond; dat zeit ie nooit, weet je; 'k zal er met Gilles
heengaan, wie w e e t . . . . Op zij vrouw! de lui van dat rijtuig kunnen
den winkel niet in. — Atjuus, tot straks; dag Saartje, dag kind!"
Zacht tot zich zeiven: Gierigaard!? kinders geen Klaaspopje koopen?
We zullen zien.
Jakob met Gilles aan de hand vervolgt zijn weg en bereikt de
woning van den heer wiens oppasser hij is.

„Wat kom jij doen?" vraagt de meid die de deur opent, baloorig
dat ze niet mag „gaan kijken."
„Meheer heeft gezegd dat ik nog eens aankomen zou."
„Zoo....? O ja, om de messen te slijpen; kom maar achter."
„Als ik je helpen kan, met plezier. Zei je 't meheer gaan zeggen ?"
„Mijnheer? Die is uit."
„Zoo
en mevrouw?"
„Wêl! die draait waar hij dribbelt."
„Uit
? allebei uit?" En Jakob slijpt: sliep, slap; sliep, slap;
„En hebben ze niets gezegd?"
„Gezegd..-.? Ja, dat ze d'r zóó weer zouden zijn, en dat, als er
pakjes kwamen, ik die heel voorzichtig in de zijkamer moest zetten.
D'r is wat gekomen ook, hoor! 'en heele doos van de peketbakker.
Weergaas wat rook 't. 'k Heb er eens in gekeken; allemaal boterletters. Wi'j reis kijken
?" En wip is ze weg; en Gilles ziet
Betje na, en Jakob slijpt: sliep, slap; sliep, slap; maar denkt: Vreemd
dat er geen andere boodschap is.
„Hier, ouwe roffelslag!" roept Betje, terwijl zij met een vervaarlijk groote doos terugkeert: „kijk en ruik eens. .. Daar zou je van
watertanden, hé?" — Tot Gilles: „Wat zeg jij er van, manneke?
Waar laten ze 't, zou je zeggen! Dat smult maar, en wellui menschen kunnen de messen slijpen en de borden wasschen. Kom, we
lusten ook wat, niet waar, m'n jongske? Die niet sterk is moet slim
wezen; heb ik 't mis of heb ik 't recht
?"
Jakob slijpt: sliep, slap, slim, slecht!
„Van die M 'en N zal wel lukken. Wacht
"
,'k Zou 't laten!" roept Jakob.
Daar draait de sleutel in het sleutelgat der voordeur.
„Heerejé! daar zijn ze!" roept Betje, en vuurrood geworden,grijpt
ze de doos en schuift haar onder een kastje.
„Is 'r niets gekomen, Betje?"
„Grut neen, mevrouw."
„Heelemaal niets?"
„Neen — niets mevrouw."
„Da's vreemd! Wie slijpt daar?"
„Jakob, mevrouw."
„Ah juist! — Jakob, zul je eens binnenkomen?"
„Asjeblieft, mevrouw."
Eenige oogenblikken later treedt Jakob, na bekomen verlof, de
huiskamer binnen en vraagt:
„Wat is er van je ordes, mevrouw?'
„Jakob, je zult met je kinders niet veel Sint-Nicolaas kunnen houden!"
„Neen, mevrouw?
„Kijk eens
Mijnheer is vrijwel over je tevreden, en we hebben daarom een pakje voor jelui klaar gemaakt, in de hoop dat je
verder je best zult doen."
Wat verheldert dat aangezicht; wat komt er iets fraais op dat
anders zoo weinig beduidend „klein-mannetjesgelaat." Wat is dat
lachje vriendelijk dankbaar, en wat klinkt die stem bewogen!

„God zal 't u loonen, mevrouw. Vragen doe ik nooit, want, Gode
zij dank! we lijden geen gebrek; maar, met de Sinterklaas voor de
kinders, dat is wat anders! Zie, ik dank meheer en mevrouw ten
hoogste, en als ik meheer en mevrouw plezieren kan met Zondags
eens op de kinders te passen, vrn dispeneere!"
De meid komt binnen.
„Mevrouw, van den peketbakker, en of die doos hier moes wezen?
'k Heb den jongen een mooi repplement gegeven dat ie zoo laat
kwam."
„Dat behoefde juist niet. Zet de doos maar neer, Betje."
„Wel! is dat mevrouw ook duupjeere; 'k zei straks nog tegen
Jakob, 't is 'en schande, zei ik, dat de peketbakker mevrouw zoo
laat w a c h t e n . . . . "
Betje had een vreeselijke kleur toen ze de kamer verliet. Ze
voelde nu eerst dat ze zich leelijk verpraat had, want hoe kon zij
weten dat mevrouw iets besteld had; maar gelukkig voor haar —
mevrouw gaf er geen acht op.
„Zooals dan gezegd is, mevrouw," herneemt Jakob; „ten hoogste
dankbaar voor m'n kinderen. Ik was juist met 'r lui de straat op,
maar van koopen kon niet komen. M'n jongetje staat in de keuken;
mag ie mevrouw en meheer is bedanken?"
„Zoo, is ie daar? Anders, Jakob, daar hou ik niet van. Maar
nu — enfin, laat 'm maar eens hier komen."
Jakob heeft spijt van zijn voorstel, ofschoon het is aangenomen;
evenwel, hij gaat; strijkt het jongske het haar op en neemt hem
met zich mee naar meheer en mevrouw.
Op 't oogenblik dat Jakob met zijn Gilles weer binnentreedt,
snijdt mevrouw een boter-D voor haar Diederik. Gilles is bedrem
meld, maar zegt toch, dat hij meheer en mevrouw voor zijn deel
aan het geschonkene hartelijk bedankt. De vader voegt er een
paar woorden bij, waarop de echtgenooten eenige vriendelijke ver
maningen ten beste geven; en op zijn gewoon: „Nog ies van je
ordes meheer of mevrouw?" ten antwoord bekomende: „Neen, an
ders niets," maakt hij zijn gewone beweging, en vertrekt met het
jongske.
Mijn goede Jakob, wat loopt hij haastig met zijn Gilles door de
straten: „Gauw maar ventje, nou zul je ook wat hebben." Wat
vindt hij de winkels mooi; wat vindt hij de rijke menschen goed.
Wat is hij tevreden, dat hij een gierigaard gebleven en niet zwak
is geweest. Kom, Gilles, kom!"
Daar hebben zij ten laatste het bekende poortje en de vijfde wo
ning ter linkerzijde bereikt. De deur wordt geopend.
„Bier, moeder, hier!" klinkt de vroolijke stem van den verheug
den vader; en ijlings nabij de tafel getreden, legt hij het tamelijk
lijvige pak er op neder, en laat zich op een stoel vallen, want de
rimmetieke beentjes zijn erg vermoeid.
„Wat
!? wat is dat?" zegt Grietje langzaam, terwijl ze de
hand boven haar oogen houdt, om het licht af te sluiten, maar
inderdaad om een zeker „voel je wel wat?" te bedekken, dewijl ze

nu gedwongen is het voorgenomen besluit vaarwel te zeggen, om
den heelen avond geen woord tot haar gierigen echtgenoot te spreken.
„Van mijn goeden meheer en zip vrouw uit de Houtstraat," zegt
Jakob. „'En Sinterklaas voor de kinders, en voor ons misschien ook
wat. Het lee me zoo bij, Griet! Waar heb je Saartje?"
„Wel! die is van 't plezier in slaap gevallen."
Jakob springt weer op, loopt op de plaats toe waar 't meisje
ligt, om ook haar tot de vreugd te wekken, maar — 't is onnoodig,
de zevenjarige heeft al gehoord wat er gaande was; ze zit overeind
in haar kribje en staart met een paar glinsterende oogen naar de
tafel waarop net pak ligt, dat vader heeft meegebracht.
Wie zou er niet gedeeld hebben in de vreugd van den goeden
Jakob; in de vreugde om zijn lieve kinderen eens gelukkig te zien;
in de blijdschap van dat knaapje en zijn zusje, die zoo hoogst zelden
iets ontvangen wat ze ontberen kunnen; in de vreugde ook der
moeder, die niet meer stroef kan kijken dewijl ze heerlijk verrast
werd?
Zie die oogen! Jakob is bezig met de touwtjes los te knoopen —
kapotsnijden daar houdt hij niet van: ze kunnen nog te pas komen.
Zie die oogen!! Het groote papier wordt ontvouwen. Vader neemt
het eerste voorwerp het beste, en toont aan die glinsterende oogen: —
een oude zwarte pantalon van mijnheer Van Thienen, met sleetjes
op de knieën, en scheurtjes ter plaatse waar zij dagelijks in aanra
king met den kantoorstoel gekomen was.
„Dat is voor vader," zegt Saartje.
„Hier is wat anders," herneemt Jakob vroolijk, want de aanwinst
van het povere kleedingstuk doet hem genoegen, al schonk hem ook
de eerste aanblik er van iets wat we teleurstelling zouden noemen.
Daar is wat anders: een rolletje, met een bandje er om. Weder
wordt het laatste ontknoopt; weer glinsteren de oogen en: — twee
volslagen vrouwenhemden, sinds eenige jaren door mevrouw Van
Thienen op nonactief gesteld, bevredigen (?) de hooggespannen ver
wachting.
„Die zullen jou nog wel vlijen, moeder," zegt Stip, en Grietje
vat de stukken en beziet ze, en zet een vies gezicht, 't Is voor
't eerst dat ze afgelegd ondergoed zal dragen.
„Hemden!?" zegt Gilles, en zijn stem getuigt van negatieve ver
rukking.
„Niets voor mij?" vraagt Saartje.
„Stil, stil," hervat Jakob, en zijn hand beeft een weinig, terwijl
hij een vierkant doosje opneemt, waarin zich de Sinterklaas voor
zijn kroost zal bevinden. De kartonnen doos houdt luttel aaneen —
zij dient ook slechts om een afscheiding te bezorgen; — weer glin
steren de oogen, doch — als weerkaatsende de laatste vonken van
een vuurwerk dat mislukt is.
Zeven oneffen kinderkousen uit de maasmand van mevrouw Van
Thienen! 'En rood-groen schotsch vijfjarig jongenskieltje, ter rech
terzijde overvloedig besproeid met net mysterieuze vocht, 't welk
de schooljongens gebruiken om er kleeren eh schrijfboeken mee te

bemorsen; en, nog drie paren — hier en daar gebarsten, erg ver
sleten — kinderschoentjes of laarsjes, te klein voor Gilles, te klein
voor Saartje.
Is dat alles
? Ja, da's alles!!
„Wel allemachtig!" roept moeder Grietje met de grootste veront
waardiging: „dat schriele, dat akelig schriele rijkeluisvolk, 't i s
waarachtig
"
„Stil! stil vrouw," zegt Jakob: ,'t is om niet gegeven. Was het
geen Sinterklaas en de verwachting niet wat groot geweest, we
z o u d e n . . . . " en hij prevelt nog iets onverstaanbaars, doch een zekere
trek om zijn mond getuigt van innige spijt.
„En wat krijg ik nou?" vraagt Saartje met een traan in haar
oogjes.
„Ja! wat krijgen ze nou, die bloeien!?" roept de moeder: „Moest
dat schaap daarvoor nog wakker gemaakt en uit d'r slaap worden
gehouwen. Ouwe rommel en prullenboel! is't geen schande! breng
het bij Salomo, dan krijg j ' er 'en kwartje voor. Kom kind, ga jij
maar slapen," — en Saartje opnemende — die nu begint te huilen —
kust ze haar — 't kind begint natuurlijk nog harder te huilen —
en legt haar weer in 't kribje.
Ge zoudt zeker medelijden met mijn armen Jakob hebben gehad,
indien ge hem met zoo'n droevig oog, op de zeer particuliere Sin
terklaasgeschenken hadt zien staren; nog meer, indien gij de onaan
gename redenen hadt aangehoord, welke vrouw Grietje van stapel
liet loopen. — Grietje was altijd „knak" over Stips „inhaligheid."
Of hij al zei, dat ie 't niet doen kon, zij rekende zoo dikwijls, dat
ie wel eens wat méér kon doen, voor een noodzakelijkheid in
't huishouden, óf voor haar, óf voor de kinders; van versnapering
wou ze niet spreken. Stellig had ze gedacht dat Stip nu dezen
avond eens „over de brug" zou komen, 't Was mis geweest. Die
blijde verrassing! Te grootere teleurstelling. Grietje had eennajaarsachtig humeur, en nu — ze had ijselijk het land, doch, tot haar
eere, alleen om de kinders.
Stip zit nog altijd treurig te kijken. Gilles schijnt iets te gevoelen
van 't geen vader voelt, en hij gaat aan zijn zijde, legt de hand op
zijn schouder en zegt eenvoudig: „"t Is niemendal vader. Joost Murf
heeft me een prentje beloofd, 'k zal 't aan Saartje geven, en ik,
ik mag op school al aan 't optellen met breuken."
„Zoo jongske," zegt Stip: „jij bent 'en beste!" en zachter prevelt
hij: „Salomo," en later: „Ik kan 't ook niet velen!" en nog iets
later: ,'t Moet maar!" en — hij grijpt van Thienens pantalon met
de kinderschoentjes; zet den hoed op, zegt: „Tot zóó Griet," en
verlaat de woning,
't Is een klein uurtje later dat Jakob nogmaals terugkomt. Salomo
heeft uitkomst bezorgd: zeven en twintig eenten heeft hij voor
't „oude spul" gegeven. Stip is met zijn rijkdom naar den bakker
gesneld! en nu — daar liggen op tafel: tien Sinterklaasjes en drie
kleine suikerletters, twee Gs en 'en S. — Bij moeder Griet breekt
een Novemberzonnetje door. Gilles ontvangt zijn deel met kinder-

lijke blijdschap, Saartje, nu door moeder gewekt, knabbelt, met
halfgeslotene oogjes, op een zoet poppeke, en Jakob, mijn oude
Jakob, hij lacht weer, hij lacht tevreden: ze hebben wat, en toch —
hij bleef een gierigaard!
Maar, niet waar, ik zou verhalen hoe het kwam dat Jakob, bij
mijn aankomst, zonder zijn derden heer was, zoodat i k terstoncl
over hem „disponeere" kon? Welnu, 't bleef niet onopgemerkt dat
Jakob steeds in zijn grijze en niet in de pas ontvangen zwarte
pantalon bij den heer van Thienen zijn werk kwam verrichten.
„Hoe is het
draag je mijn broek niet? — Zeg!?"
„Eigenlijk neen, meheer!"
„Waarom niet?"
'En kort verslag der zuivere waarheid. — 'En roffel als van een
dozijn tamboers.
„Nog ies van je ordes, meheer?"
„Van m'n orders? van m'n orders!? dat je niet weer hoeft te
komen, hoor je; kwanselaars wil ik in mijn huis niet. Daarbij, het
arme Betje krijgt de kroon op 'r hoofd
versta je
! letter
dieven duld ik evenmin; daar is je geld! voort maar!"
Mijn oude Jakob een letterdief! — Och, of er geen ergere waren!
En Jakob verdedigde zich niet, maar ging; en toen hij des ande
ren daags zijn dienstwerk bij het kamerlid hervatte, en van mijn
goede hospita met de blauwe oogen, in het voorbijgaan vernam,
dat ze een jongenheer op de tweede verdieping had gekregen, toen
verzocht hij om de gunst, en kreeg die, en verhief mij tot den rang
van: Meheer.

Nog zie ik hem naast mij loopen. In de rechterhand droeg hij
mijn bruin valiesje, onder den linkerarm een houten kistje.
„Zou 't nog tijd wezen, Jakob?"
„Als meheer naar de g r o o t e klok regelt, dan zal 't wel gaan."
„Als 't eens te laat was
?"
„Dan kwam meheer n i e t waar ie graag wezen wou."
,'t Zou me eeuwig spijten, en toch, 't was m'n schuld niet."
„Mijn schuld, meneer
?"
„Dat zeg ik niet. Misschien wat langzaam ontbeten."
„Nog eens omgedraaid!"
„Wat harder aanloopen, Jakob."
„Beter laat gedraafd, dan
Hoor! 't laatste gelui."
„Gelukkig, ik ben er; hier, nog 'en kwartje. — Gezondheid!"
„Niets meer van je ordes, m e h e e r . . . . ? Gezondheid! Goeje reis!"
„Goeje reis!" dat waren de laatste woorden, die ik uit den mond
van mijn ouden Jakob vernam; de laatste woorden van ons laatste
gesprek, het eerste en eenige tevens, dat belangrijk mocht heeten.
Belangrijk! waarom?
Vindt gij 't niet: 't spijt me. „Goeje reis!" 't waren de laatste

woorden die hij tot mij sprak, want toen ik zes weken later van
mijn reisje terugkeerde, en aan mijn hospita verzocht om Jakob
morgen van mijn terugkomst kennis te geven, toen richtten zich
haar vriendelijke oogen droevig naar boven en zei ze bewogen:
„Och, u weet dus niet dat de arme Jakob gestorven is! Veertien
dagen geleden stond hij boven op 't portaal nog de laarzen van
mijnheer Van N. te poetsen, zoo gezond als ik of' uwe op 't oogen
blik, en den volgenden morgen kwam zijn vrouw hier schreiende
zeggen, dat ze haar Jakob verloren had; rheumatiek over 't hart,
och! ik was er zoo akelig van, dat ik den heelen dag geen eten kon
zien. Wat is de mensch!?"
„Jakob — dood! mijn goede Jakob dood!" herhaalde ik lang
zaam, en in mijn ziel weerklonken die woorden der gevoelige
juffrouw: „Wat is de mensch!?"

Een gepensionneerd tamboer, met zeven vingers, die nietig is en
dom; die trouwt en kinderen krijgt, en oppasser wordt; die karig
is voor de zijnen, die niets verricht wat men belangrijk kan noemen
en eindelijk sterft, ziedaar de held uwer vertelling, ziedaar
Stil, wat ik u bidden mag, stil, lieve lezers; de schim van den ar
men Jakob toeft nog in mijne kamer. Zie hem aan; daar is niets
op zijn wezen wat u zelfs in dezen oogenblik kan verrukken of
boeien, en toch, terug! een paar schreden terug! Duidt het ons niet
ten kwade, dat we een weinig gebiedend zijn, 't is eerbied, 't is be
wondering; terug dan, evenals ik: hoeden af! Hoort ge die dofte
trommeltonen in de verte:
„Dom! — Dom! — drom mels dom!
Dom mer dan de stom me trom!
Stom! — Stom! — wonder stom!
Trom len niets dan — stom rond-om!?"
Gij hoort ze. Welnu, die tonen, ze hebben den armen Jakob niet
alleen als tamboer in de ooren geklonken, maar ook als invalide;
en vooral toen hij vader van een zoon was geworden.
Stil! nog een schrede terug, en ik zal u verhalen wat hij belang
rijks, wat hjj edels verrichtte!
Hij rookte pijpjes van den morgen tot den avond, 't was zijn
lust, zijn eenig genoegen. Toen hem een zoon was geboren, — toen
rookte hij niet meer, noch des morgens, noch des avonds, geen
enkel pijpje.
Somwijlen nam Jakob bij Gerrit Horst — 'en kameraad van 30 —
uit ouwe vriendschap 'en wippertje, en soms nog 'en „halfie." Toen
Griet hem een jongen had geschonken — toen schonk Gerrit hem
geen wippertjes meer, en ook geen halfies.
Als het Zondags mooi weer was, dan kuierde Jakob, — de com
ix.
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mensaal — met ouwe Saartje en haar dochter naar een „verzetje"
en dronk er een kruikje bier; regende het, dan trakteerde hij op
brokken '), en soms ook op knapkoek. In de eerste huwelijksmaanden
repte Grietje — die nogal voor 't uiterlijke was — ternauwernood
van: „de schoorsteen val zoo verschoten," of Jakob kwam al spoedig
daarna met een paar ellen chits aandragen; ze sprak niet van muur
bloemen of balsemienen, of Jakob bracht ze mee en zette vrouwliefs
wenschen te pronk voor de glazen. Toen Gilles was geboren —
toen vond de vader het gaan naar verzetjes en 't bierdrinken onnoodig; trakteerde noch op brokken noch op knapkoek, en werd
voor alle wenschen van eenige weelde doof, potdoof.
't Was geen inhaligheid, 't was zorgende liefde.
Menigen zweetdroppel heeft het den arme gekost; menigen strijd
heeft hij moeten strijden om van die geboorte af, tot aan zijn
einde — ruim tien jaren lang — te doen hetgeen hij bij zich zeiven
had gezworen, met Gods hulp, te zullen volbrengen.
Stil! Twee en vijftig malen in 't jaar bracht hij honderd centen
naar de spaarbank: honderd uitgespaarde, uitgezuinigde, op eigen
genot en dat zijner lieven, beknibbelde centen. Eerbied voor mijn
armen Jakob! hij heeft zijn eed niet geschonden. Het geld, zoo ge
regeld in de spaarbank gebracht, moest — in tien jaren tijds, in
terest op interest gerekend — wel een beduidende som worden.
Die som, zij zou aan zijn lieve kinderen schenken — aan den
zoon bovenal — wat hun vader had moeten missen: Een opleiding
tot meerdere kennis, tot bereiking van een hooger trap van ont
wikkeling, dan die waarop hij gestaan had.
't Was de hoofdonderwijzer der armenschool aan wien Jakob zijn
streven en vurigen wensch had kenbaar gemaakt. De hem zoo drin
gend aangeboden voogdij, indien Jakob, zooals hij gezegd had,
eens onverwacht naar 't groote Garnizoen moest marcheeren, had
hij niet willen afslaan. Die hoofdonderwijzer heeft volbracht het
geen hij beloofde. En, — de rijkdom van den arme heeft alreeds de
heerlijkste vruchten opgeleverd: De bijna achttienjarige Saartje is
derde juffrouw in de Stadsbewaarschool; en Gilles — de zoon van
den armen oppasser — is, als eerste secondant, vol ijver werkzaam
op een uitmuntend instituut. Voor ieder knaapje wordt er duizend
gulden betaald; méér te zeggen is overbodig.
Keurt gij 't vuile Citadelvaandel van ,'t zevende" uw aandacht
niet onwaardig, vindt gij 't misschien zelfs fraai, vooral nadat het
een medaille ontving, dan, ja d a n voorzeker klopt uw hart ook vol
vuur bij het zien van mijn nietigen ex-trommelslager.
Ziet, daar zit hij nog. mijn oude vriend. Alsof hg ook nü nog
den druk zijner onbeduidendheid gevoelt, staart hij bij voortduring
naar omlaag.
Sla de oogen vrij op, brave kerel! Wij zien naar beneden. Niet
één is er meer die u een kwanselaar, een inhalige, een gierigaard
of een domoor zal noemen. Zelfs uw Grietje, al kon zij het in den
" Balletjes.

aanvang niet verkroppen dat gij, zonder haar medeweten, zoovéél
op 't noodzakelijkste had beknibbeld, zij zegent u voor die terug
houding; ze zou uw handelwijze destijds dwaas en bespottelijk ge
noemd en u voorzeker van 't ware heil voor haar kroost hebben
afgetrokken.
Arme Jakob! brave kerel! trouwe vader! Zijn er veel zulke va
ders als gij ? Zullen er velen doen wat gij eenmaal deedt ? ieder in
zijn stand, 't zij op deze, of op een andere wijze
? Veel, zeer
veel hebt gij gedaan. Nog iederen avond danken Gilles en Saartje
den goeden God dat ze u tot vader hadden. En ik, arme Jakob, die
nu rijk zijt in den hemel — i k dank u, ik dank u van harte, dat
ge uw vroegeren meheer nóg eens van dienst woudt zijn.

WAT IK HOORDE EN ZAG IN DEN SPOORWAGEN
EN BINNEN DE WACHTKAMER,

L
'tWas op een liefelijken zomermiddag dat ik, met een brunetje
van omstreeks twaalf jaren, op bet Haagsche stationsgebouw toestapte.
Voor 't meisje, derde kind van een mijner kennissen, was de
vacantie ten einde: ze moest weer naar kostschool; en ik, die een
noodzakelijk uitstapje naar Amsterdam en Gelderland had te maken,
was volgaarne bereid geweest, om Marie tot aan het station Haarlem,
waar ze zou worden afgehaald, in mijn hoede te nemen.
Haar ouders gingen den volgenden dag op reis naar Zwitserland.
't Zou niet vriendelijk geweest zijn indien ik mijn jeugdige reisgezellin niet eens had toegesproken, en daarom vraagde ik haar:
„En vind je 'tnu prettig Marie, dat je weer naar school gaat?"
„Ik, mijnheer," klonk het antwoord: „och! 'tkan me niet schelen."
„'tZal thuis toch wel aardiger wezen, is 't niet?"
„Dat kan ik niet zeggen; pa is altijd zoo driftig. Als er menschen
zijn dan mag ik toch niet binnen. Onze meiden zijn de akeligste
wezens, en dan moet ik met de kleintjes bij haarlui boven zitten.
Jak', zoo vervelend!"
„Als je grooter bent, dan
"
„Maar op de school b e n ik al groot," viel 't meisje mij met vuur
in de rede: „Mevrouw Fenêtre noemt mij altijd m a d e m o i s e l l e ,
en de secondantes ook; en weet u, ik mag zelfs als een van de
oudsten, op mijn beurt naast mevrouw wandelen en in de kerk
zitten, maar, als ma mij meeneemt dan moet ik altijd met de kinders
voorop; net als een kleine blaag van 'en jaar of drie."
„Wel, wel."
„Ja, zus Bertha is pas zestien jaar geworden, en omdat ze nu
haar belijdenis heeft gedaan en van school is, nu mag ze altijd
binnen zijn en mee uitgaan; maar toch zegt Bertha altijd zulke lee-

lijke woorden van ma, en dan schrijft ze briefjes aan een mijnheer
met knevels, dat heeft Mie op de kinderkamer zelf gezeid."
Ik lachte, eigenlijk omdat ik niet wist wat te zeggen; evenwel,
't behoefde ook niet, want de m a d e m o i s e l l e van de kostschool
vervolgde terstond: „Maar ik weet wel waarom of ma meer van
Bertha houdt; ja, omdat ma vindt dat zij zoo vlug Fransch kan
praten, en omdat zij zooveel mooier is dan ik. 't Komt er niets
op aan," besloot de kleine: ,'k ben blij dat de vacantie om is.
Mevrouw Fen en Jans en Lien zullen wel blij wezen dat ik terugkom."
Wij hadden het station bereikt. Ter wille van de kleine deftigheid
die mij: „compliment van papa, voor 'en spoorkaartje," een papiertje
overhandigde, waarin het bedrag der plaats naar Haarlem, eerste
klasse, gevouwen was, nam i k twee plaatsen „eerste," en stapten
wij weldra de wachtkamer binnen.
In die wachtkamer bevonden zich maar weinig passagiers; het
grootste gedeelte er van had zich door de openstaande glazendeuren,
die een heerlijk koeltje naar binnen lieten, op het asphalt-terrein
begeven, en drentelde er heen en weder.
Wij waren tijdig genoeg aangekomen; mijn jeugdige reisgenoote
scheen een weinig vermoeid te wezen; had spoedig op een der
stoelen plaats genomen, nam haar flacon en bediende zich van
Eau de Cologne. Maar zie, dat a l l e e n genieten behaagde haar
niet, en met kinderlijke eenvoudigheid sprong zij op, en bood mij
met de woorden: „Toe, neem u ook wat, 'tis zoo frisch!" haar reuk
werk aan.
„Wel do's allerliefst!" sprak ik, en knikte het meisje vriendelijk
toe, nadat ik een weinig van het vocht had genomen.
Waarlijk, dat kind zag er niet onbevallig uit; liever, oneindig
veel liever dan straks, toen ze van haar ouders sprak.
'tWas zichtbaar dat mijn vriendelijke blik haar aangenaam had
getroffen: „Wil u ook een ulevelletje?" zei ze weder: „och wacht...
waar heb ik het zakje? Ik kreeg ze van Miena Backs; die houdt
heel veel van me, en om haar wou ik wel da'k van school was."
„Dank je lieve!" was mijn antwoord, en terwijl het meisje nog
naar de ulevelletjes zocht, en straks weer ging zitten, trok een
temerige stem van ter zij mijn aandacht. Die stem behoorde aan
een dame van middelbaren leeftijd, welke dame met een_ lieve
blondine van hoogstens achttien jaren, de wachtkamer was binnen
gestapt.
„Gruns! 'tis niet uit te houden zooals het hier tocht. Die glazen
deuren, ópen! Hemel! is hier niemand.. o m . . . omme-..? Aletje, maak
is toe; kind, gauw, 't is infame."
„Maar m a . . . " klonk Aletjes stem.
Een haastige beweging van ma's parasol naar de deur deed even
wel Aletjes aarzeling ophouden; blijkbaar verlegen trad zij om te
gehoorzamen, naar voren; i k nam de vrijheid haar behulpzaam te
wezen, en, met een: „O dank u," ging ze terug naar haar moeder.
„Heer! waar is het spoormandje?" sprak de dame weder: „Lieve
hemel; hoe lomp; in de vigilante! Je moest..." en terwijl de mama,

hevig geagiteerd, haar blikken op de deur door welke zij zooeven
was binnengetreden, gericht hield, zag het meisje, weinig gezind
om een terugrijdende vigilante na te jagen, vóór en achter en naast
zich en ontdekte het vermiste voorwerp weldra bezijden decauseuse,
waarop de moeder zoo aanstonds had plaats genomen.
De dame, met haar hoofd tegen het bruin-roode trijp geleund,
teemde iets, 't welk ik niet verstaan kon. Aletje antwoordde mede
voor mij onhoorbaar, doch het schudden van haar hoofd bewees,
dat zij het beweren van haar moeder ontkende.
Weder vernam ik een, maar driftiger geteem. Aletje, die naast de
moeder had plaats genomen, zei nogmaals iets dat alleen door de
moeder kon gehoord worden, en sloeg daarbij een erg verlegen blik
door de kamer. De dame, die de oogen gesloten had, opende ze
een oogenblik, doch alleen om het wit er van te toonen, en loosde
tegelijk een specie van zucht, die mij volkomen als een: Dan moet
ik maar sterven! in de ooren klonk. Nauwelijks was dan ook die
zucht geslaakt, of ik zag het lieve kind, zoo spoedig als haar
mogelijk was, het spoormandje openen en een paar apothekersfleschjes
er uit te voorschijn halen. Op een haastige aanwijzing der dame
snelde zij vervolgens met een bloedroode kleur op een hoek der
wachtkamer toe, en trok er aan de schel.
Arm kind! wat had ik met haar te doen toen zij den binnentredenden buffetbediende, ten aanhoore van eenige d o o d s t i l l e
menschen, een glas koud water te bestellen had; toen zij, na het
bestelde te hebben ontvangen, om de volheid, een grooten slok er
uit ledigen, en vervolgens uit de beide apothekersfleschjes, akelig
bevend, een aantal droppels er in schenken moest.
Arm kind! ik durfde haar zelfs niet steelsgewijze langer te be
trachten, en, juist wenkte ik mijn reisgenoote om mee naar buiten
te gaan, toen een der stationswachters de glazendeur weder opende,
en de woorden: „Passagiers voor Amsterdam!" vrij luide naar
binnen riep.
Nog maar weinige seconden zat ik naast Marie, en schuins tegen
over een oud-achtig heertje, die een jong-achtig heertje aan zijn
zijde had, toen het portier opnieuw werd geopend, en de stem van
den conducteur het: „Als ik u mag verzoeken dames!" liet hooren.
Daar beneden werd iets gezegd.
„Vra j ' excuus," klonk weer de stem van den conducteur: „vier
personen zijn daarbinnen, en voor acht is er plaats."
Weder iets onverstaanbaars.
„Volstrekt onmogelijk dame; wil u als je blieft instappen ? We
hebben geen tijd."
Nóg een dwarshout.
„Maar m'n hemel, dame, d'r w o r d t niet gerookt, Als ik u ver
zoeken raag...?" en het hoofd der dame van middelbaren leeftijd
werd zichtbaar, doch, verdween even spoedig. Half verstond en half
begreep ik, dat Aletje een correctie bekwam omdat zij 't laatst
wilde instappen. Wie zou mama daarbinnen een hand reiken!
Althans het blondje wipte, na 't genot van die openbare bestraffing,

belast en beladen het eerst naar binnen, en was aanstonds gereed
om haar moeder bij 't opkomen zooveel mogelijk behulpzaam te zijn.
Daar zaten ze. tegenover elkander: de moeder naar 't scheen
geheel gereed om den laatsten adem uit te blazen; de dochter, erg
warm, heel erg warm
phu! Nochtans, daar ontwaart zij dat het
ortierraam aan onze — der heerenzijde, geheel en al openstaat!
ij slaat een angstigen blik op de, immers s t e r f e l i j k e moeder; ik
zie haar strijden
aarzelen
't woord tot mij willen richten,
doch, zich haastig omwenden als trok iets aan de andere zijde haar
opmerkzaamheid.
„Zou u 't raampje voor mevrouw gaarne wat dicht hebben?"' vraagde
ik, nadat het meisje nogmaals naar onze zijde gezien had.
„O, 't is wel vriendelijk," klonk het zacht en verlegen: „heel
gaarne - . . . als 't u blieft."
Ter wille van het arme kind ging de glasruit naar boven; maar,
o hemel! ternauwernood had ik der blonde dit offer harer kinder
liefde helpen brengen, of een: „Grut
Letje! wou je me laten
stikken!" uit den mond der moeder, en verder haar zenuwachtig
wijzen naar het pas opgehaalde portierglas, met de woorden: „Och,
vraag de mijnheer
voerde den blos der blonde tot den hoogsten
gloed, en spoorde mij aan, om, tot onzer aller verademing, het glas
weer heel spoedig naar omlaag te doen glijden, zoodat de frissche
lucht opnieuw recht verkwikkend naar binnen drong.
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„Zit u goed Samuel?" klonk, op zeer gedempten toon, de vraag
van het reeds genoemde oud-achtige heertje tot het jong-achtige
heertje, terwijl de spreker een zeer bedenkelijken blik op het bruine
spoormandje wierp, dat mijn reisgenootje, zonder nadenken, tusschen
de beide heertjes geplaatst had.
„O!" zei Marietje, en — weg was het mandje.
„Ik zit hier aaaklig!" antwoordde het omtrent elfjarige heertje,
op een pieperigen toon: „ik kan niemendal zien, en van zien en
opmerken wordt het kind een man; als ik bij het raampje zat, dan
zou ik de rails kunnen zien waarover wij heenrollen; en dan zou
ik van de wolken in de lucht weer bosschen, en mannen met groote
neuzen, en, zooals laatst, grootma die dood is, kunnen maken."
't Jongeheertje zag — ik zou zeggen met iets zegevierends in 't
ronde, en, nadat de papa met een: „Welnu dan Samuel," het zoontje
zijn plaats nevens het portier al dadelijk had afgestaan, sprak hij
op nog gedempter toon, maar toeh verstaanbaar tot mij en verder
tet allen, die er naar hooren wilden — daaronder, zooals van zelf
spreekt, het zoontje:
'En bijzonder kind, mijnheer; sterke geestesontwikkeling! Ik kan
u niet zeggen hoe veelomvattend dat brein is. Hoorde u wel: dat
zien van zijn grootmoeder in de vormen der wolken; dat heeft ons,
toen hij he.t voor de> eerste maal zeide, ontzettend getroffen; daar
lag zoo ongezocht geheel het begrip van 't hoogere leven, 't leven
na dit leven in. De vormen zijner grootmoeder in hoogere sferen....
't was geheel van zich zeiven. Pas elf jaren geworden!" vervolgde

het oudachtige heertje met een knipoogje: „en van den morgen tot
den avond werkzaam in den geest, zoodat wij alle middelen tegen
te sterke overspanning of overprikkeling moeten in 't werk stellen.
Des zomers, zooals nü bij warm weder, mag hij van 's morgens elven
tot 'snamiddags zessen, geen boek of pen in de hand hebben; dan
krijgt hij opstijgingen, daarom veel koude druipbaden als meer dier
gelijken en zoo. — lk ben een liefhebber van studie als anderszins,
en onderwijs mijn jongen zelf; ja, daar heb ik een vast systeem in,
mijnheer; misschien zult u 't vreemd vinden; maar — 't is eigen
aardig: van onder af op; alles speelsgewijze: zoo begin ik met de
Mythologie.... buitengewoon, nietwaar'? trouwens, dat is mijn
systeem: uit de duisternis komen tot het licht."
„Ei, ei."
„Ja mijnheer! maar met verstand. "Wanneer ik het kind zie wei
geren, evenals de zuigeling de borst, dan staak ik het onderricht.
Ü zoudt niet gelooven," vervolgde het oudachtige heertje iets later,
terwijl hij zich half naar de zijde van zijn zoontje en half voorover
tot mij boog: „u zoudt niet gelooven, dat er in dien zelfden knaap
al een dichter steekt. — Hoe was het ook Samuel?"
„Wat?"
„Dat versje Samuel." — Tot mij: „Ik wil hem nu niet vermoeien,
vooral met het schokken onder 't rijden." — Tot den dichter: „Zoo
ongeveer? Och hoe was 't ook? O ja, van bloemen:
In mijn tuintje staat een bloem
Met een mooie kleur
Och . . . met een mooie k l e u r . . . Ah, juist:
Ieder die het bloempje ruikt,
Zegt wat lekkre geur . . .
Zegt wat lekkre geur; wacht — wat lekkre g e u r . . . . Ha, ja:
Maar als de zon het fel beschijnt,
Weet, dat het bloempje ras verkwijnt.
Nietwaar, Samuel, dat hadt u zelf gemaakt, hé?"
„Ja," antwoordde de dichter blijkbaar verstrooid, want, terwijl
hij naar een populier wees, dien wij op eenigen afstand voorbijstoomden, liet hij er onmiddellijk op volgen: „Hoe hoog zou die
boom wel wezen?"
„Altijd denken, altijd onderzoeken!" sprak het oudachtige heertje,
terwijl hij mij een half wijsgeerig- half glimlachend hoofdknikje
vertoonde. Intusschen klonk zijn antwoord: „Zoo iets dient gemeten,
Samuel, en wij hebben daar voor 't oogenblik noch de noodwendig
heden, noch den gelegenen tijd toe. Verstaat u
wanneer uw
weetlust
gaande
geprifc'
verstikt
"
Hola! wét ik daar een geruim en tijd tegenover mij hoorde weet

ik niet; ik was aan 't soezen geraakt, over
ja, over mijn
thuis; maar voor 't oogenblik heeft dat voor u te weinig belangrijks en, ik zwijg er van; genoeg, 'k was aan 't soezen, en mijn
gedachten waren alzoo even onbestendig van vorm, als de witte
kolken uit de zwarte locomotiefpijp, die ik over de groene weilanden
zag rollen en verdwijnen.
Een fluisterend: „Kijk u, hoe mal!" uit Marietjes mond, met een
snelle aanwijzing naar buiten, deed mij uit mijn gemijmer ontwaken,
en ik ontwaarde nabij het koffiehuis D e V i n k dat wij zoo aanstonds zouden voorbijstoomen, een paar bespottelijk aangekleede
kinderen, die op hooge stelten dansten en waarbij de vermoedelijke
papa in alle deftigheid het orgel stond te draaien, terwijl de mama
een weinig verder, haar blikken bakje aan eenige jongelieden voorhield.
„Vindt u 't niet leelijk van die menschen," hernam Marie: „om
hun kinderen zoo voor gek te laten dansen? 't Is dunkt mij zoo
vernederend, 'kZou liever dood wezen; en u mijnheer?"
„Ja, 't is ongelukkig," gaf ik ten antwoord: „maar die menschen
zijn zeker heel arm, en vinden zóó met hun kinderen een middel
van bestaan."
„Ik denk dat zij te lui zijn om met werken hun brood te verdienen," hernam het meisje, blijkbaar verontwaardigd: ,'t Is leelijk,
want, als die kinderen altijd moeten dansen dan kunnen ze immers
niet leeren, en — in mijn verzenboekje staat:
Die niet leert in zijne jeugd
Leeft een leven zonder vreugd."
„En dikwijls zonder deugd," vulde ik aan.
„Dat laatste staat niet in 't verzenboekje," hernam het meisje,
en voegde er, alleen voor mij verstaanbaar, bij: ,'t Is hetzelfde
boekje waarin het stukje van 't B l o e m p j e staat, dat die rare jongen zou gemaakt hebben; maar, een klein beetje anders."

De gang van den trein verminderde in snelheid en weldra klonk
een krachtig „Station Leiden!" ons in de ooren.
Neem me niet kwalijk, maar ik was te veel met mijn thuis vervuld, dan dat ik er lust toe gevoelde om met mijn reisgenootje over
mevrouw Penêtre, of de vriendinnen, of de inrichting van de school
een gesprek aan te knoopen. Ik begreep echter dat het meisje mij
een vervelenden klant zou noemen en dat er van mijne zijde toch
iets moest gedaan worden om mijn waardigheid van beschermer bij
haar in eere te houden. Het w a t stond mij wel voor den geest
maar h o e ! ? Juist werd het portier geopend, 't Was een knap man
van omtrent veertig jaren, die binnenstapte en, na eenige verschik-

kingen, schuins tegenover het oud-achtige heertje een plaats bekwam.
Zekere dame van mijn kennis zou den nieuwaangekomene onge
twijfeld een „mooi man" genoemd hebben. Ja waarlijk, hij was het;
maar hij wist het ook zelf wel. Ofschoon hij heldere bruine oogen
had, zoo scheen hem evenwel een goed gezicht te ontbreken, althans,
zoodra hij gezeten was, bracht hij een gouden lorgnet voor zijn
oogen, en betrachtte zonder eenige discretie de dames, zoowel die
van middelbaren leeftijd als de lieve blondine, doch — de eerste zeer
kort, en de tweede totdat ze een kleur kreeg als vuur.
„Ontzettend warm geweest!" riep de mooie man, terwijl hij het
lorgnet liet vallen en beurtelin]
vluchtig
beschouwde. „Met zoo'n heete zomerdag is Leye vooral 'en akelige
stad! Ben je bekend in Leye, mijnheer?"
Deze vraag, die aan het oud-achtige heertje gedaan was, werd
door dezen, zoo'n beetje schuchter, met een: „Om u te dienen,"
beantwoord, en de mooie man, die inmiddels zijn hoed had afgezet
en met de vlakke hand zijn uitstekend fraaie zwarte krulharen ter
zijde streek, vervolgde met klem:
„'En allemachtig akelig nest! Wat vin je d'r,mijnheer? Niemendal
voor je amusement. 'En vreemdeling vindt er geen weerga, mijnheer."
„Heeft u de musea dan niet bezichtigd?" vraagde het oud-achtige
heertje, een weinig ontsteld.
„Dank je hartelijk, dank je feestelijk!" lachte de mooie man.
„Als ik een afgodsbeeld wil zien, dan neem ik m'n wijf, en een
mummie, dan neem ik m'n keukenprinses, dank je astrentoe! Op
gezette vogels zie ik genoeg op de straten, en de kinders op sterk
water! wat bliefje, ik heb er met je permissie een in levendigen
lijve hier op studie liggen; da's zoo omstreeks een en hetzelfde, 'en
m o o i e jongen, hoor je."
Het signalement, 't welk nu van den zoon werd gegeven, gaf mij
de zekerheid, dat die vader wel wist dat ook hij in zijn jeugd een
mooie jongen genoemd was.
,'k Weet niet of je kinders hebt, mijnheer,'" vervolgde de spreker,
terwijl hij weder op Samuels vader zijn donkere oogen richtte;
„maar anders
"
„Ja wel, ja wel," viel de gevraagde in; „hier is mijn eenige, mijn
alles
"
„Nu dan begrijp je 't, mijnheer," hernam de mooie man, zonder
den jongenheer Samuel met een blik te verwaardigen; „als je ze
de wereld instuurt, dan wil je dat ze in fatsoenlijk gezelschap zijn;
wat bliefje! 'k Heb mijn jongen dan ook flink in de was gezet,
hoor; kamers bij een banketbakker, waar ie de grootste hanzen ge
rust op recipieeren kan; en hij raakt ook al bijzonder in trek naar
ik hoor. Hij is pas zestien jaar oud, en, ik zou zeggen een beetje
bleu-achtig, timide weet je. 'k Hou d'r niet van, mijnheer; jongens
moeten flink wezen; 'k zeg: hoe ondeugender hoe liever; dat wor
den kerels!"
't Oud-achtige heertje knikte een weinig overbluft en verlegen.
Samuel zat met een open mond, en luisterde vol verbazing.

„De jongens moeten de wereld bekijken, zeg ik," vervolgde de
spreker; „dat heb ik ook gedaan, en 't zal nu met mijn jongen,
die door z'n moeder wat veel vertroeteld is, wel beter worden. Daar
had ik nog 'en grap mee van middag: We komen samen door een
straatje, — 'k ben in Leye niet bekend — en daar komt me uit
een r o k k e n - of k o u s e n w i n k e l , weet i k het! een aardig snoetje;
zoo'n hautevoleetje. En mijn jongen wat doet ie
daar slaat ie
z'n oogen neer, 'en kijkt naar de andere zij van de straat. Wat
weerga, Willem! zeg ik: ben jij student en durf je geen mooie meid
aan te kijken? Wat henker, jongen, maak me niet wijs dat je van
hout of stroo bent. 't Zou er slecht gaan uitzien als de jongens even
bloo als de nufneusjes werden. Hou je fatsoen, zeg ik, maar, toon
overal dat je 'en jongen van je vader bent. Ja, mijnheer, m'n naam
zal je wel bekend wezen: Willem Haak van Amsterdam
"
't Oud-achtige heertje schudde ontkennend.
„Anders nogal bekend," vervolgde de Amsterdammer; „alles wat
ik ben, heb ik aan me zelf te danken, daar beroem ik me op; en
vraag in Amsterdam aan wie je wilt naar Willem Haak, ieder ster
veling zal je zeggen: de eerste aannemer van je land! Weet je,
mijnheer, dat moet m'n jongen ook begrijpen, en degenen die met
'm omgaan van 's gelijken! Veel hooge hanzen, die doffers op zak
hebben," ging hij lachende voort, terwijl hij tegelijk op zijn eigen
broekzak klopte, waardoor geldmuziek werd veroorzaakt, „veel van
die snaakjes zullen fel op zijn conversatie wezen; ik zeg 'm nog
straks: Wees geen lobbes, jongen! Als ze jou 'en flesch schenken,
schenk 'en fijne; en als ze je trakteeren, schenk champagne; je
vader is er goed voor; zuipen dat hoeft niet; fatsoen houwen,
maar — wijsmaken doen ze ons toch niet, dat ze niet af en toe
boven d'r bier liggen; wat bliefje?"
't Was mij onmogelijk om bij het betrachten van het oud-achtige
heertje een glimlachen te weerhouden, en — toen de weetgierigheid
van Samueltje zich zóóver uitstrekte om, met een: „Pa! pa!! wat
meent ie?" volstrekt te willen weten, wat b o v e n d'r b i e r l i g 
g e n beduidde, toen haastte ik mij naar buiten te zien, en zag
weinige seconden later, een paard in 't weiland rollen en hollen,
terwijl een veulen het volgde, en mede rolde en holde, totdat een
doornenhaag ze aan mijn oogen onttrok.
De vader van den jongenheer Samuel bleek ongenegen om zijn
„alles" de verlangde inlichting te geven, en het aanhoudende gedring
van: „Toe dan," en: „zeg dan," en: „pa dan," deed den mooien
man in een schateren van lachen losbarsten en eindelijk uitroepen:
„Boven je b i e r . . . . ? Als je een stuk in je kraag hebt!"
Dat dwaze verschrokken gezicht van den stamhouder!
Links hoorde ik ijselijk zuchten, 't Moest de dame van middel
baren leeftijd zijn. Ach ja, zij was het; haar gelaat scheen uit te
drukken: ik ben gekwetst; deerlijk gekwetst.
Ondanks mij zeiven bleef ik zien en hooren naar 't geen nu
volgde. De moeder sprak op bijzonder flauwen toon het woordje
„koorts," en lichtte terzelfder tijd haar trillende hand op.

Ik geloof dat de lieve iets prevelde van: „Heusch niet," terwijl zij
tot een soort van afleider met haar zakdoek manoeuvreerde. Die
ongeloovigheid moest het arme kind echter duur betalen. Daar werden teekens gegeven dat zij door den pols te voelen, zich van de
waarheid der droevige zaak zou overtuigen. Geloof mij lezer, ik
verhaal u niets meer dan 't geen ik werkelijk gezien heb: Ik zag
de blonde, met den diepsten stempel der verlegenheid op het schoone
gelaat, al haar krachten aanwenden om een zeer nauwsluitenden
glacé-handschoen van haar handje te trekken; ik zag haar fijne, nü
bevende vingers, den moederpols betasten, — want dien te voelen
zal haar wel onmogelijk geweest zijn.
Arm kind! en — aan D e V i n k dansten de kinders op stelten — !

't Zou u vervelen indien ik u meer van mijn reisgezelschap verhaalde; dit echter moet gij nog weten: alvorens het station Haarlem
te bereiken, stopte ik natuurlijk mijn kleine reisgenoote bedektelijk
het papiertje in de hand, waarin nog het „compliment van pa voor
een kaartje" gevouwen was, en zei haar zacht:
„Neem er wat ulevellen en een fleschje Eau de Cologne voor."
„Hê mijnheer! foei! neen waarlijk niet
" prevelde Marietje, maar
weinige oogenblikken later toen zij te Haarlem moest uitstappen en
mij, met een hartelijken zoen, voor mijn „goedheid" bedankte, toen
fluisterde zij mij haastig in 't oor:
„'k Zal het tot de Kerstvacantie bewaren, en dan een koek voor
ma er voor koopen; dan zal zij mij lief vinden en misschien ook
meer van mij houden. Dag mijnheer!" en, nadat ik haar aan de hoede
van een haar opwachtende dame had toevertrouwd, zag zij in
't heengaan nog wel drie- viermalen naar mij om, en knikte mij
telkens met haar vriendelijk gezichtje recht hartelijk toe.
Arm kind! In waarheid, zij was toch niet leelijk.
En zonder ongelukken bereikte de trein de plaats zijner bestemming. Waar mijn reisgenooten zijn gebleven, weet ik niet. Wat mij
betreft, ik nam, na het afleggen van eenige bezoeken, mijn intrek
in Het Bondeel, en overnachtte alzoo in de stad, waar ieder sterveling den papa van den Leidschen student kende, den student die
toonen moest dat ie 'en zoon van z'n vader was.
Den slaap te vatten dat kon ik niet, en evenwel 't was een lucht i g e kamer, en 't bed was flink en ruim, en 't linnen zeer helder
en frisch; maar — ik dacht aan mijn thuis, en de lieveling van
ivier jaren ongeveer stond mij gestadig voor den geest; de slimme
gezonde, prettige meid, de eenige, die ons, van het drietal door
God geschonken, voor deze wereld behouden was; en — ik zag

haar vroolijk spelen, en zag haar konijnen-gezichtjes trekken en
rapjes vertoonen; ik hoorde haar aardig gebabbel, haar zingen,
aar lachen, en ook — ik zag haar drift; dat stampen met het
voetje, dat dwingen totdat
totdat ze „in vredes naam, als ze
dan in 't vervolg weer lief wilde wezen," natuurlijk: JA — haar
zin kreeg; of soms — in een minder vrijgevige bui der ouders —
een spoedig vergeten kastijding bekwam. Zonder ophouden stond
de kleine mij voor den geest, en ik weet niet hoe het kwam,
maar dan draaiden mij ook gedurig de kinderen voor de oogen, die
ik sedert den middag gezien of waarvan ik gehoord had.
Arm volkje! of gij bitter zult weenen wanneer gij bij 't zielloos
overschot van uw ouders zult staan!
Zij hebben u van zich afgestooten, nietwaar? Zij hebben u, in plaats
van u hun eigen liefde te schenken, de liefde van anderen gekocht.
Zij hebben u tot proefstukken hunner zotte theorieën gebruikt, en
tot dwazen gevormd.
Door geklaag en gejammer hebben zij u deze aarde doen min
achten; zij hebben u vreesachtig en menschenschuw doen worden,
en — alleen zult gij staan op de wereld; alleen, angstig, zonder
vertrouwen, zonder liefde.
Hun ondeugden hebben zij u als deugden voor oogen gesteld, en
nu — nü zijt gij ellendig nietwaar? En gij weent niet; neen: gij
bezondigt u nog meer, en — vloekt dien vader, en minacht uw
moeder.
Zij hebben met uw jeugd hun luiheid gevoed, want gij — gij
hebt gedanst op de stelten! Vernietigd zijn uwe ouders, — gij
meent hen vernietigd; — en, knaap, waar nu heen
? gij, meisje
wat nu
?

t

En mijn kind, ons lieve kind! ik zag het zoo dreigend daar voor
mij staan; het streelde en liefkoosde mij niet; het stampte met den
voet, en ik — ik weet niet wat ik deed: maar zeker is het, dat ik
dien nacht een angstigen droom droomde, en 's morgens moest ont
waken met een: H O E ? op de lippen.
Met den eersten trein vertrok ik uit de Amstelstad naar Gelder
lands heerlijke dreven!
Er hing een zware morgennevel over de velden, maar ik geloofde
toch dat die nevel wel zou optrekken en door een schoonen dag
worden gevolgd.
Welkom, welkom lieve zon! Daar brak zij door den sluier heen.
Eerst werden de meer nabijliggende akkers en boomen en hoeven
zichtbaar, doch allengs mocht ook het geheele landschap zich in
zijn vollen luister aan het oog vertoonen. Welkom lieve zon! daar
was ook een nevel over mijn geest getogen, maar uw gloed zal hem
straks mede naar
trekken, en d a n . . . .
't Valt mij moeielijk te zeggen hoe langen tijd of ik naar het
(voorbijvliegende landschap heb zitten staren, terwijl mijn geest nog
ten deele onder zijn nevel gevangen lag; maar eindelijk, eindelijk
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zag ik, terwijl de trein langzamerhand in snelheid verminderde,
nabij een der stations vóór Utrecht, een wondere vertooning. Ik zag:
Een boerenknaap, een flinken boerenknaap, en op zijn armen
droeg hij een oud moedertje, die haar magere armen om zijn bruinen
hals geslagen hield.
't Was wel een vreemde vertooning! Het geelbleeke en gerim
pelde aangezicht van het oude vrouwtje rustende op den schouder
van den knaap, wiens frissche kleur nu door de inspanning nog ver
hoogd was.
He trein hield stil. Een man en vrouw, die wel jonggehuwden
konden wezen, drukten om strijd een hartelijken zoen op den mond
dier oude, en te midden van net stoomgezucht en station-rumoer,
vernam ik toch van over en weer de afscheidsgroeten en verma
ningen :
„Dag moeder, wel thuis; dag Evert. Laat ze niet slippen, hoor je."
„Geen nood; gezondheid Jaan en Willem!" en de oude vrouw
zag ik knikken en met de lippen bewegen, maar wat zij zeide
hoorde ik niet.
Dat gezelschap mocht mg niet ontgaan. Gelukkig dat ik de minste
klasse had genomen, en dat er door het uitstappen van eenige pas
sagiers ruimte genoeg in den wagen was.
„Hei! Hier vrindschap! Hier!!" riep ik door het openstaande por
tier naar buiten; en Willem de jonge echtgenoot, die mij 't eerst
gewaar werd, zei haastig tot den knaap die het moedertje droeg:
„Gauw Evert, gauw! daar in dien wagen is plaats; wacht, die
heer wil helpen: gauw maar, voorzichtig; eerst met je linkervoet
instappen, anders stoot je d'r beenen. Zoo; nou zei ik je van ach
teren aanbeuren, as de heer je dan teugen wou h o u w e n . . . . "
„Neen, laat me maar alleen," zei Evert.
„Zoo, ook goed," hernam de ander: „je bent er! Nou moeder,
atjnusjes. Jaan roept je ook nog g'endag, moeder! Hou je maar
stevig; as God wil tot Pap'lendamsche kermis!" En het moedertje,
op den schoot van haar zoon naast mij gezeten, zei met een beve
rige stem: „Dag Willem! dag Jaantje! dag kinderen! God zegen je,
hoonde."
Roef! zonder veel complimenten smeet de conducteur het portier
dicht. Jaantje buiten, ging op de teenen staan, om moeder voor 't
laatst toe te knikken, en Willem riep nog: „Voorzichtig t e ü i t e r t
en t'Ouwater met uitstappen hoor!" en — voort ging de trein.
De boerenknaap die van nabij gezien ouder scheen dan ik eerst
gemeend had, wischte zich het zweet van het aangezicht, en zei:
„Hoe is 't moeder, zit je wel goed?"
„Kostelik! kostelik!" klonk het, voor mij ternauwernood verstaan
baar, en terzelfder tijd trad de conducteur binnen, die precies keek
alsof hij zeggen wilde: Jelui reizigers moet maar weerga's blij wezen
oa'k je zoo meeneem: „Je hebt toch twee kaartjes?" sprak hij alras
tot mijn buurman.
..Eentje voor moeder, en eentje voor mij," was het antwoord:
„hier zijn ze."

„Zet je die vrouw niet op de bank?" hernam de conducteur op
een toon dien ik „verlofgevend" zou noemen.
„Zooveel as bedankt!" klonk het antwoord, en — toen de con
ducteur zich met een snelle schouderophaling had omgedraaid, toen
was mijn vraag aan den buurman gereed: wat of die oude wel
scheelde ?
„Wat 'r| scheelt
? ja, wat zal 'k je zeggen mijnheer," antwoordde
de boer: ,'t is den ouwerdom; ziedaar, spier en alleen den ouwerdom. Moeder verzwakt en verzakt, en toch is ze zoo héél oud niet:
twee en zeventig. Z' is van kind af aan klein en mager geweest,
maar, sedert Mei 'en jaar is ze zoo spichterig geworden dat 't narig
heid is; anders gezond van hart en van geest, en altijd vroolijk en
opgemonterd." Met verheffing van stem: „Niet waar, moeder, we
gaan nog voor pleizier op reis met z'n beien?"
De oude vrouw glimlachte en knikte met het hoofd.
„Maar zou je waarlijk niet beter doen, met je moeder naast je op
de bank te zetten?" vraagde ik weder.
„Voor geen geld," hernam de boer. „Z' is te zwak, za'k maar
zeggen, en ze leit zoo makkelik teugen me aan as 't hoeft: de
hekkens zijn verhangen sinds 'en vier en dertig jaren. Toentijds lei
ik — zooals zij nou bij mijn — op h a a r schoot. — Weer met ver
heffing van stem: „Nietwaar, moeder, voor 'en vier en dertig jaren
toen hei'j me 't dragen geleerd? Of ie ook zwaar was, de roerdomp!"
Wat de moeder antwoordde kon door het wagengerammel niet
gehoord worden, maar 't was zeker bevestigend, want zij glimlachte
weer, en de jonge boer vervolgde:
„'k Woog al elf pond, zeien ze, toen 'k op de wereld kwam. Dat
de ziel d'r part an me had, daar sta ik je borg voor, hoor. 'k Zeg
keer om keer, elk verzet: eerst de ouwen de jongen, en dan de
jongen de ouwen."
„Nu ga je zeker naar een professor in Utrecht?" vraagde ik
weder, en voegde er bij: „Dat hadt je langs de Vecht toch beter
per schuit kunnen doen."
„Je bent heel in de war, mijnheer," lachte de boer. „Prefesters
'kunnen aan moeders kwaal geen fourasie geven, dat doene de kie
pen bij ons, en ze leggen best. Neen, de dokter bij ons die zeit:
versterken en moed houwen; en de domenie die zeit: we kommen
en we gaan; en — moeder is er zoo gerust op als 'en kind dat
naar bed mot. Ik voor mij mag er niet aan d e n k e n . . . . narigheid!
God bewaaar d'r!" — Weer luider: „Neen, moeder, blijf maar rustig
met je hoofd op m'n schoer leggen; 't was vroeg dag voor je van
morgen; of wou je door 't raampje zien? Wat loopt ie gauw h é ? . . .
Kijk zoo'n paal — sjoep! dan is ie voorbij. Wat zal ouwe Teunis
Nol je beneije dat je nog in den ijzerwagen gereeje hebt. Zie je
dien molen wel
? Een — twee — drie — vort is ie alweer."
Het oude moedertje gaf een teeken van stille verbazing, en de
praatgrage boer vervolgde tot mij:
„Je mot begrijpen, mijnheer, dat we ekspres met den spoorwagen
treizen: dat most de ouwe vrouw d'r nog is van hebben; we wonen

te Pap'lendam, weet je, en eiken dag was 't alweer: „Hoe zoo'n
spoorweg toch wel varen mag?" Nou is Willem — m'n broer, versta
ie, die zich altijd met de pannenbakkerij had afgegeven — met Mei
en jaar, aan de Vecht meesterknecht geworden, en is toen met
Jaantje Van Hoed, waar ie al 'en jaar of tien zooveel as verkeering
mee had, getrouwd geraakt. Zie je, nou was het van moeder schering en zet: Hoe of Willem en Jaan d'r toch zitten zouwen; als
'k dat nog eens zien kon! Dat ging me eerst, weet je, zóó!" en
de boer maakte met den duim een beweging van 't eene oor naar
't andere: „maar eindelijk, daar kreeg ik er erg in, en zei tegen
moeder — 't was D o n . . . . neen, 't was Vrijdag: Wel, moeder, waarom
niet, zei ik, komaan, zei ik, en ze lachte d'r om dat 't toch niet
zou beuren; maar 'k zeg teugen den dokter: wat denk jij d'r van,
dokter? en die lachte ook al en zei: „Als ze zin hêt zal 't geen
kwaad doen, mits Evert dat jij," zei die teugen me, „dat jij met
'er mee gaat." Hoe is 't, dokter? zei ik, alsof ie docht da'k moeder
alleenig zou laten
" Hier begon de jonge boer vreeselijk te
lachen: „Dat kan je begrijpen! Al twee jaar geleeje kon ze niet
meer loopen; 't is altijd dragen: 's morgens van bed op stoel, en
's avonds van stoel op bed; met mooi weer naar buiten, altijd dragen; 'en ander doet 'r zeer, i k k e n o o i t ! "
„Maar, jongens! 't was toch een heele post voor je, om zoo met
de oude vrouw van Pappelendam naar de Vecht te trekken," bracht
ik in 't midden.
„'En post, mijnheer! 'en post!" hernam de boer, terwijl op zijn
gelaat de woorden: nou zal ik je wat anders vertellen, te lezen stonden: „Dat zij — toen i k in de wereld kwam, het zus of zoo voor
den dood weghaalde, dat was 'en post! Dat ze twee jaren na de
geboorte van m'n jongste zuster, weduwvrouw bleef, en toen voor
vier kinderen — met die eigenste handen" — hier wees hij op de
handen van het steeds naar buiten starende vrouwtje — „alles alleen
besturen en 't weinige, wat er was, bij mekaar most houwen, zie je,
dat was 'en post. Dat ze ons vieren met raad en daad in
en
en
is voorgegaan, en ons met God
en met eere heeft grootgebracht — als je van posten spreekt, pak
dan maar aan, mijnheer. Wil ik je wat zeggen? we hadden zonder
datzelfde magere moedertje misschien voor de straat of den Staat
geweest, maar God zij gedankt!" hier lichtte de boer even zijn pet
van het hoofd — „ons moedertje is zoo klein als ze was op 'r post
gebleven. Ik mag er niet aan denken, maar dit weet ik, dat, as ze
morgen aan den dag kwam te
je weet wel
dan ging d'r
ziel," — en hij wees met een snelle beweging naar de blauwe
lucht — „zie je, zóó naar den hemel! Daar zul j i j , of je mijn slacht,
mijnheer, zoo sekuur niet op wezen!" — Wat zachter, terwijl hij
zijn hoofd meer nabij het mijne bracht: „Ik ben griffermeerd van
m'n geloof: wat jij bent dat kan me niet schelen — maar dit zul
je me in ieder geval wel toestemmen: dat 'en moeder, die zóó voor
d'r kinders getobd en gewerkt hêt als den deuze, en die in geen
plicht voor hier of voor ginder," — de boer wees nogmaals naar
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boven — „te kort is geschoten, ik zeg maar, dat die wel 'en plaats
in den hemel zal krijgen."
Ik knikte van ja, en meende voor mij zeiven, dat die oude vrouw
gedragen door haar zoon en rustende in zijn armen evenals de zui
geling aan de borst van zijne moeder, wel nü reeds in haar hemel
zon zijn.
En 't zennetje scheen zoo helder, en de nevel was geheel ver
dwenen, en ook de nevelen van mijn geest waren opgeklaard.
Het stoomgefluit kondigde onze aankomst in Utrecht aan. Ik heb
den braven zoon met zijn dierbaren last uit den wagen geholpen;
ik heb hem, terwijl hij wachtte op den Botterdamschen trein, daar
buiten op een bank zien plaats nemen, en het oude vrouwtje zien
opmerkzaam maken op alles wat deze zoo gaarne nog eens zien
wilde alvorens haar oogen voor.immer te sluiten.
Inderdaad, daar hebben in die oogenblikken heel wat menschen
naar die „vreemde vertooning" gekeken; helaas! er waren er onder
die lachten, maar, ik zag net toch, de meesten gevoelden iets
anders; sommigen slechts een gansch onnoodig medelijden, en ik...
Och waarlijk, ik had het oude vrouwtje wel aan mijn hart willen
drukken. Zij was het geweest, die het antwoord op dat angstige
„ H O E ? ' - had gegeven:
Voed uw kinderen op — door uw V O O R B E E L D ; een voorbeeld van
werkzaamheid, en liefde, en godsvrucht. Zie, dan zullen zij de lasten
van uw ouderdom dragen, met dankbare trouwe.

IL
Het was vinnig koud, zóó koud, dat het winterlokaas der eerste
spoorklasse mij, m de gedaante van tochtvrije raampjes, warme
kussens, maar inzonderheid van koperen waterstoven, krachtig aan
trok, en ik — in spijt van Gerrit Meeuwsens verklaring ) — mij
bg voorkeur aan die eerste klasse als gevangene prijsgaf.
Wij zaten vol. N°. negen, die zijn neus in de wagenroef stak,
kon terugtrekken; want, nóg eens: het wat vol.
„Al de passagiers door tot Utrecht?"
Ja! Eenigen, waaronder ik, moesten zelfs verder.
Ieders kaartje kreeg een oog, zeker omdat ze (?) zich niet ver
gissen zouden. Een heer met een plomp gezicht en breede schoul
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ders, wien door een jongen de N i e u w e R o t t e r d a m m e r voor
morgen werd aangeboden, maakte de acbterhoeksche aanmerking:
„Ze he'n hier 'en proffétischen geest, hoor! Bij ons in Bolbargen
weten me daar den dag van te veuren niet van; 't neis van Don
derdag op 'en Woensdag, allemachtig stark! Poes 'm d'r mee!"
Voorgoed ging het portier dicht om tot Utrecht dicht te blijven,
en, na eenige schorre en schelle geluiden van buiten, kwam de
avondtrein van Rotterdam in beweging.
De wagens rolden met ons voort; allen, zooals we daar zaten —
en zoo velen als er vóór en achter ons plaats hadden — toever
trouwd aan een levend en denkend deel der stoommachine, die
alle levens daarachter zich in handen heeft; die, door één wippertje
te veel
laat ik ophouden, foei! ik zeg: toevertrouwd aan een
persoon, dien men niet zoo onverschillig moet beschouwen, wanneer
men hem tamelijk zwart voor zijn kokenden ketel ziet staan; wien
men in 't voorbijgaan wel een vriendelijken blik mag toewerpen,
zoo niet wat anders aanbieden. — Tegen het reglement!? — Bah!
de longtering is een langwijlige, kostbare ziekte.

„'En heel andere manier van reizen dan in vroegere jaren, heeren!
daar zit gang in tegenwoordig," klonk het aan mjjn rechterzijde.
Al de overige heeren — de Bolbargsche niet uitgezonderd — be
waarden het stilzwijgen en schenen alzoo voor den spreker geen
weerwoord te hebben.
Mij had die annonce puur doen ontstellen, dewijl ik niet had
gedacht dat zulk een flauwe afgezaagde derde-klasse-ontboezeming
nog in een rijtuig der eerste klasse kon gedebiteerd worden. Een
geestverwant van den Bolbargsche misschien! Maar toch. ik oordeelde
het onmenschelijk om den eenvoudige als een visch op het droge
te laten, en merkte daarom stijfjes aan: „Wel waar, mijnheer!"
„Ik herinner mij, hoe ik een goede twintig jaar geleden, graag
vijftig daalders zou hebben neergeteld indien ik, zooals nu, op één
dag, van Utrecht naar Rotterdam en terug had kunnen reizen."
„Zóó, mijnheer?"
Ik zag den spreker van terzijde aan. Die vermeende achterhoeksche had iets kleurigs in het knoopsgat, zichtbaar doordien hij
juist op het horloge zag; breed en hoog was zijn voorhoofd, grijze
haren kwamen onder den lagen hoed te voorschijn; en de oogen,
ja de oogen — ik kreeg er respect voor.
„Zóó, mijnheer?" zei ik nogmaals, maar op een anderen toon.
Op zijn beurt was nu de eerste spreker niet aanstonds met een
antwoord gereed, en ik, door een onverklaarbaar iets aangetrokken,
zag nog eens rechts, en hernam:
„In sommige zaken kan zoo'n spoed van het grootste belang zijn."

,'t Was, toen ik bij het eenige kind van mijne zuster te Rotterdam in consult was gevraagd," klonk eindelijk het antwoord. „Te
Utrecht consulteerde ik onder anderen over een jongetje, wiens zeer
particuliere en hoogst belangrijke toestand de meeste nauwlettendheid vorderde en ten zeerste mijn belangstelling gewekt had. Naar
mijne zienswijze had de kunst genezing voor hem. Echter ik vertrok ter wille mijner zuster. Den volgenden avond laat terugkomende, was mijn eerste gang naar het knaapje: het was dood. Een
eclampsie, die waarschijnlijk met betrachting der symptomen ware
te voorkomen of althans in haar woeden ware te verzachten geweest, had hem aan zijne ouders ontrukt. — Veel waard die spoorwegen !"
„Frappant!" hernam ik. „Indien u dien zelfden dag waart tegenwoordig geweest, w e l l i c h t . . . . "
„O, zeker!" viel de hooggeleerde in, — want dat hij er een
was, daaraan twijfelde ik niet meer. „O, zeker, hij leefde nog.
Althans...."
Dat a l t h a n s klonk mij uit dien mond bijzonder welluidend en
ik zei: „Natuurlijk!" en de hooggeleerde hernam snel: „Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk! — 'En mooi ding die spoorwegen!" herhaalde
hij nogmaals, en liet er wat later op volgen: „Honderd daalders
had ik gaarne neergeteld indien het ventje geleefd had."
„'En baronnetje zeker?" vroeg een onder-de-maats-mannetje, in
een pelsjas, met een gouden bril op.
Ik geloof dat de hooggeleerde heer een weinig doof was; misschien
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onverstaanbaar vernam ik:
„Financieel voor de ouders eigenlijk gelukkig Doodarm; en de
ziekte had nog lang kunnen aanloopen."
„Heel wel te begrijpen, heelwel te begrijpen!" vie een dikke heer
in, die tegenover mij zat. „De dood van dat kind zal aan zulke
hebben gegeven, als hij aan u,
ouders zooveel
uit liefde tot de kunst of liever de wetenschap, reden van teleurstelling gaf, 't Zou, opm'n woord van eer, een zegen voor een aantal arme luitjes zijn, indien de kunst — met uw welnemen — de
tobbers van kinderen, daar iets, maar eigenlijk niets aan te doen is,
wat n o n s j a l a n t e r behandelde. I k zeg maar, het p o p e r i s m e zou
er veel door gestuit worden. Ja, mijnheer, ik ben lid van vele v i el a n t r o p i e s c h e genootschappen, en ik heb er veel mee op ook;
doch daar wou ik nog wel iets op verzinnen," en hij wreef zich de
handen, „om een a z i e l d a a r t e s t e l l e n , waar zu Ike arme ouders
hun krukkende tobbers konden inbrengen. Ze hebben er niets dan
last van, en veel kosten ; een stuiver of wat betalen in de week —
verplichting van regeeringswege, weet u, — het is eigenlijk zoo'n
idee dat me nu invalt, ziet u . . . . " en hij wreef zich opnieuw de
handen. „Geen mensch, zoover ik weet, is vóór mij op de gedachte
gekomen. Zie. je, dan kon men in zoo'n a z i e l eens kijken of er nog
wat aan te doen was; n i e t , dan ook geen onnoodig knoeien. Hoe1

veel ouders zouden er niet gelukkig worden, en 't zou beter voor
die wurmen ook zijn!"
„Heel aardig, hi! hi! hi!" lachte het goudgebrild onder-de-maatsmannetje. „Iets, waaraan ik geheel myn zegel zou hechten. Dezelfde
reflectie heb ik dikwijls gemaakt, wanneer ik uit mijn achterlaan
van mijn buiten, voorbij mijn jagershuis, naar den koepel bij mijn
goudvischvijver wandelde. Daar zit dan een meisje, van de hemel
weet hoe oud! voor de deur van mijn jagershuis, in een soort van
stoel te breien, ik geloof met vischbeenen."
Het was .mij onmogelijk. — bij dien dwazen zinsbouw, een lach
te weerhouden, en het hoofd van den professor, hoewel afgewend,
zag ik ook in een schuddende beweging.
„Ja, het moet zoo iets wezen," vervolgde het mannetje; „daarbij
doof en het haar tot op de wenkbrauwen; weinig verstand ook. Ik
noem zoo'n wezen een parasiet, mijnheeren! ik heb dikwijls gedacht,
daar moesten zulke ouders zich van débarrasseeren kunnen, juist
zooals mijnheer zegt, in een gesticht of zoo iets, dat niet oneigen
aardig een parasietenhuis zou kunnen genoemd worden."
Hoe aangenaam het den dikken heer ook wezen moest dat zijn
denkbeeld, zelfs bij zoo'n pelsheer, weerklank vond, zoo las ik toch
een zeker misnoegen op zijn gelaat, vermoedelijk dewijl diezelfde
pelsjas beweerde, reeds vóór hem dat denkbeeld te hebben gekoes
terd; wellicht, dewijl hij berouw gevoelde zijn lumineuzen inval te
hebben meegedeeld in de overtuiging, dat die bril er zich nu van
bad meester gemaakt.
„Wat zeg je van een parasietenhuis!?" lachte de pelsman. De
dikke trok een gezicht, alsof hem bij dat parasiet een parahrast ') ontbrak, maar vermoedelijk aan parapluies of parasols
enkende, zei hij eindelijk:
„Ja juist: een dak voor de kou, mijnheer! dat moet er wezen, de
naam komt er minder op aan."
„Wel, hemel, het zijn parasieten," riep het mannetje weder, „het
zijn woekerplanten, die zich hechten aan andere planten, om haar
bet voedsel te onttrekken. Een allemachtig karakteristieke naam!
Lieve deugd! zoo'n naam is van het meeste belang."
„Ik zou mij zeer goed kunnen vereenigen met het gevoelen der
beide geachte sprekers
"
Ha! dat was zeker een schoolmeester '), die een legaatje uit
Botterdam gehaald en zich nu de luxe van een reis per eerste
klasse gepermitteerd had. Sen schoolmeester, telken jare als afge
vaardigde van zijn departement, reizende naar Amsterdam ter Algemeene Nutsvergadering. Ik luisterde met aandacht. „En wel," ver
volgde de „geachte spreker," ieder woord behoorlijk afwegende: „en
wel op grond der onomstooteljjke waarheid, dat ieder ouder, behoudens
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') uitlegger.
') Het spreekt wel vanzelf, dat Ik bier een schoolmeester van den harkerigen
stempel bedoel; althans het is verre, ZB Ka raai Tan mfl, de bekteeders der
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zijne Tan nature aangeborene betrekking op het misdeelde of beter
ongelukkige kind, zich in deszelfs bezit een hinderpaal ziet opge
richt tegen eigen genot, wat meer zegt, tegen de maatschappelijke
welvaart. Daar is onder anderen bij o n s — "
„Juist wat ik zei, precies wat ik zei!" riep de dikkephilanthroop
eenigszins ontevreden: „Altemaal mijne denkbeelden
"
„Daar is, onder anderen, bij ons," hernam de ouderwetsche school
meester op een overstemmenden toon — wellicht in de meening
dat bij achter zijn lessenaar voor een gonzend gehoor doeeerende
was: „daar is bij ons in Ginkel een timmermansknecht, een zeer
onpassend mensch maar, ongelukkig! bij heeft een vrouw en acht
kinderen, waarvan er
" En nu volgde er een verhaal, dat de
sporens-lengte van Capelle tot Moordrecht had, op niets anders
neerkomende dan op een reeds straks vernomen geschiedenis van
achterlijke ziekelijke kinderen, „zonder waarde" — de man zei
het woordelijk, misschien bij vergissing — „zonder waarde voor
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen", en ballast aan boord
van het echtelijke scheepje bovendien."
Ik dacht of die heer ook dichter zon wezen: het besluit was zoo
poëtisch nieuw, dat ik hem — waren wij onder vier oogen geweest
— zeker tot de uitgave van een bundeltje, verguld op snee, zou
hebben aangespoord.
Waarde lezer, sta mij toe dat ik mijn reisgezelschap het bekende
thema, zonder ons, laat doorvariëeren. De professor zit stil en luis
tert; of neen, waarschijnlijk luistert hij met; het zou ook jammer
van zijn tijd en schadelijk voor hot heil zijner patiënten zijn geweest;
welnu, ik laat ze doorpraten om een straks aangeslagen toon, die
u wellicht als dissonant in de ooren klonk, in mineur te doen
overgaan:
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd een paar malen
in een min of meer spotachtigen volzin genoemd. Dat is: zoo niet
spotten met het heilige, toch spotten met het edele.
Hebt ge dat gemeend, lezer, warme voorstander van die schoone
philnnthropische Maatschappij, vereerder van den edelen stiehter?
Eilieve, ik haast mij te zeggen: Wij stellen baar zoo hoog, micschien nog hooger dan gij. Wi) vereeren de nagedachtenis van Jan
Van Nieuwenhurjzen met eerbiedige bewondering.
Maar, zegt gjj, een man, dien gij te recht of ten onrechte voor een
pedanten, stijven, langdradigeit schoolmeester bieldt, wordt gekarak
teriseerd door uw phrase: Telken jar», als afgevaardigde van zijn
departement, reizende naar Amsterdam ter algemeene Nutsvergadering.
Toch misgezien. Hebt gij de openingsrede van den warmen Hoover,
by gelegenheid van de twee en zeventigste algemeene vergadering
der bedoelde Maatschappij niet gelezen? Lees haar dan; zij handelt
over de philanthropic dier Maatschappij.
Krachtig, zeer krachtig heb ik in het applaus gedeeld, toen die
rede met den hamerslag werd besloten, en de vergadering alzoo was
geopend.

Zie, dat was geen leuterpraat. Maar — dat er in die vergadering manuscripten uit het Noorden en Zuiden worden opgedreund
door transpireerende en bevende non-eloquenten, die nogmaals met
de karnemelksmaat geven wat zooeven in porseleinen kopjes werd
toegediend; die zich aan de frappantste en meest vervelende tautologie schuldig maken, — die maar alleen, deed ons in den verraoedelijken schoolmeester, een afgevaardigde van de lastige soort
zien, die de belangrijkste zaak tot een vervelende maakt; die zichzelven nooit zoo gewichtig vindt als in die deftige vergadering; die
nooit van de groote maatschappij in het algemeen spreekt, of hij
noemt in vergissing de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en
die het ten slotte op zijn rekening heeft, dat er nog zoo velen zijn
— wij stemmen toe, oppervlakkigen — die de jaarlijksche vergadering een oude-pruikentroep noemen. — Nutskiezers, geen kokinjes ')
Ziezoo! dat pak is mij van 't hart, en den lezer, zoo ik hoop, de
grieve ontnomen?
Naar ik vertrouw zal nu mijn schoolmeester wel aan het einde
van zijn tweede voorbeeld zijn, een zeer interessant voorbeeld, dat
precies gelijk is aan het eerste, alleen met uitzondering van de
persoonsnamen en de sekse van het „ongeluk" in quaestie.
Een pieperig, piepmeezig jongmensch met zwarte, witglacé-handschoenen en grijze slobkousen aan, had ook al eenige malen: „Ja
juist," en „dat vind ik ook," gezegd, en achtte het oogenblik wel
geschikt om het woord eens te nemen, toen de schoolmeester aan
't einde was.
„Laas op een soiree bij een daam van me kennis," piepte de
piepmees, en in den letterlijken zin had ik halsbrekenswerk om
te verstaan wat hij piepte: „zat ik aan een quadrill' met den
generaal Maron en zijn nichtj', 'en meis' dat zeer y n t e r e s s a n t
is, ze declareer' driemaal vol', en won bout du comp' tachtig
vie'
"
Ik hoorde bijna niets meer.
„Wat harder!" riep de dikke.
De piepmees kreeg een kleur, maar hernam iets luider. „Ze won
tachtig viesjes, en 't étonneerde mij zeer, dat ze sans resistance vier gulden accepteerde; ik had drie verloor'. Peu après
had ik met haar een t ê t e a t ê t e , en ik vernam toen dat zij haar
speelbeursje voor een soort van schoonmaakster van haar kennis
d e s t i n e e r d e , die twee kindert' had, al' twee lijdend' aan de eetziekt'. Die vrouw was desolaat, en bad zelfs — parol' d'honneur! — ieder dag, dat — terme commune — God ze halen
zou. Y n d i g n e ! preuve de plus voor het noodzakelijk' van een
huis van décharg'!"
— Zoo'n parasietenhuis! welk een overheerlijk verblijf voor eetzieke kinderen, dacht ik, en herinnerde mij de woorden van den
dikke, dat het te wenschen zou zijn, indien de kunst zulke wezens,
:
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waar i e s , maar eigenHjk n i e t s aan te doen is, wat n o n s j a l a n t e r
behandelde, Ergo: daar den hongerdood doen sterven!
Ik zag rechts met een vraag van geheel anderen aard op de
lippen, om zoo mogelijk, een aangenaam gesprek met den hoog
geleerde uit te lokken; doch zie, ook de hoogst geleerde is — mensen;
de onderlip was in een hangende positie; de eigenaar sliep.
Slapen! ook ik gevoelde er neiging toe.
De beenen wat uitgestrekt, den hoed afgezet, het hoofd in het
hoekkussen gedrukt, hoor ik brommend of soezend gepraat, machi
naal gezucht, gesis, gerommel, en zie:
Een uitgestrekte heide, naakt, dor, bezaaid met hoekige steenen.
De lucht is schrikkelijk donker; achter en vóór en nevens mij hoor
ik weder gerommel en gezucht, maar sterker, veel sterker dan
weinige oogenblikken vroeger. Geen wonder: een massa slecht gekleede lieden voeren op kruiwagens wezens voort, die kleiner zijn
dan zij, maar hun sprekend gelijken. Waarheen? Ha! ginds aan
het eind der heide, steekt een reus van wonderbare grootte en
glanzend als noorderlicht, zijn hoofd in de pikzwarte wolken. Die
haveloozen — zij rennen als dolzinnigen voort. Ik ijl met hen mede,
als door den wind gezweept.
„Groote Moloch, ontferm u onzer!" gilt het luide: „Voer ze naar
den hemel, onze wormen; wij hebben de macht niet...!"
Gegil! geschetter! gefluit! een schok! ik zie om — een wijf, met
beenen als zalmstaarten, en een sappeursbaard op het voorhoofd,
dringt mij schier omver; zij houdt twee doodsbleeke wezens in
hare handen omhoog, en krijscht: „Eet! eet! eet!" vliegt naar den
Moloch, valt voor zijn voeten neder; kust zijn vuile wit-glacé-slobkousen; roept gillend: „Neem ze! eet! eet! en de Moloch strekt
wormen
beursje, dat hij in de linker houdt. — Weg zijn ze. En het wijf —
ze springt in een eindeloozen goudvischvijver die bezijden den reus
is, en roert hare staarten vrij en luchtig, en snapt een goudvischje,
en nóg een, en nóg een, en — b o n s . . . ik doe de oogen open en
lig heel vertrouwelijk met mijn hoofd op den schouder van den
hooggeleerde, die mede ontwaakt.
„Pardon! Ik was, geloof ik
"
„Ha zoo! Utrecht. — Ja, ik was óók ingezeild. Utrecht, niet waar?"
„Om u de waarheid te zeggen... ik weet n i e t . . . . Zijn we er al,
heeren?"
„Op 'en oor na gevild," zei de dikke: „We hebben Harmeien al
een minuut of wat achter den rug. Nog zes minuten."
Nog zes minuten, en toen — toen zei de conducteur: „Utrecht,
heeren!" en dat de heeren die links of rechts verder moesten, van
wagen moesten verwisselen, maar dat ze eerst in de „befetkamer"
zich konden ververschen. De heer van Bolbargen vond het „een
lastige directie," en vroeg of hij dan niet met d e z e in ééns door
kon, en hoe lang of het anders wel „tukken" zou? De professor
zei — misschien nog half droomend: „Beterschap, heeren!" en mijn
medereizigers die ik slechts bij een zeer flauw lichtje had gezien —

ik durf niet zeggen „leeren kennen" zag ik in bet d u i s t e r e verdwijnen, hoogst waarschijnlijk om ze nimmer weder te zien, of het
moest wezen: als regenten van een parasietenhuis.

Indien bet niet te kond was en ik geen dames te chaperonneeren
had, dan reisde ik voorheen bij voorkeur in de derde klasse.
Ik heb er al veel gehoord en gezien.
Op die harde banken doet men ia één traject menigmaal meer
mensohenkennis op, dan in tien dito's binnen de eerste klasse.
Maar in de wachtkamer dier laagste klasse — ja, daar inzonderheid heb ik dikwerf genoten. Ik heb er vaak het leven gezien van
het begin tot het einde. Den mensch — zooals hij is. Slechts zelden
zooals hij wezen moet.
Nu uit de zachte kussens verrezen, voelde ik mij geprikkeld om
de buffetkamer mijner, ditmaal verloochende reisgenooten binnen
te stappen.
Het was er ontzettend vol — haast al te vol. Een heer — zoo
wat van de derde klasse — met een vervaarlijken buik, trapte, al
dringende, om bet buffet te bereiken, een juffertje zonder hoed maar
met een hoededoos aan den arm, dermate op haar voetje, dat ze
een gilletje niet onderdrukken kon.
Een banketbakkers derde-bediende, geelkleurig, die zijn rechterhand om de leest van het juffertje had geslagen, en zijn rechteroog —
het linker zag een verkeerden kant uit — op den mond van hetzelfde persoontje had gericht, liet HEd. los en riep toornig: „Mijnheer! !"
,'t Is beestachtig vol," pufte da mijnheer. „Ik wou een broodje
met kaas, ra koffie."
,Dat raakt me niet, mijnheer! maar uwé heeft deze dam* op de
voeten getrapt"
„Ei, zoo! 'En weergasche toer om er door te komen," hernam
de mijnheer. „Wacht 'r reisies—" en hij stiet een adspirant-surnnmerair hg de rijksbelastingen, die beete koffie inzwolg, zoo onzacht
ter zijde, dat het witte overhemdje van den laatsteeën koffiebad
bekwam. De dikke hoorde den zwaren knoop niet, die het magere
adspirantje ontrolde, — ferme vent! G. v. d.! klinkt zoo in het geheel niet vlasbaardaohtig, —. maar drong al verder door, en bestelde
aan de buffetjuffrouw: ,A» de weerlich 'en broodje; versch hoor,
met kaas! en koffie, veel suiker!"
Zou die dikke mijnheer ook een egoïst kunnen zijn?
„Ik kan ze zoo beat as m'n eiges," sprak *en fluisterende vrouwenstem juist in tn$n buurt. „Samen op den naaiwinkel geweest,
me lieve mens; van 't hondje gebeten, nou niet sninig! Te grooe
om alleen te loopen, en altijd achter de stedenten; 't is er een,
hoorie...."
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„Zoo!!??"
„D'r vader mot 'en soort van rekter of rechter lijn geweest, daar
wi'k a! wezen; alles er denr gelapt! En d'r moeder ook niet veul
bezonders. Van buiten de juffer, en geen hemd an d'r lijf! Toch 'en
astransie van wat ben je me. Met on» en van 's gelijken, won ma
dam niet te doen hebben; gingen we rechts, dan zij links. Zondags,
as d'r winkel vekant geeft, denk je dat ze dan bij Joohem wou
kommen
? deen cent an d'r verdiend, hoor; geen rooje, en je
weet of het er luchtig toegaat?"
„Nou!!"
„As ze maar even 'en boodschap kon krijgen, eeuwig langs de
•tedenten-bak — zooas ze zeggen. — Ze mot al in 'en kamer zitten."
„In de V-steeg? Ik dacht, dat ze er brei- en naaischool hiew!"
„'En fijne, hoorie, achter de mouw, daar ku'j op aan!"
„Heb je niet met 'er achter de teun bij Crapels gestaan?"
„Wa-hef....? bij Crapels? Nou... dat beest! toen wou ze 'en
mens nog in 't melleur brengen; 'en dief, dat was ze eiges zoo
root als de grootste; — praat me daar niet van; 't is 'en schandaal:
at is 'tP
Zou er in zoo'n wachtkamer ook gelasterd worden ?
Door binnendringende reizigers, die uit den Amsterdamschen trein
kwamen, werd ik genoodzaakt nabij de binnendeur der wachtkamer
niet ver van een stationsbeambte post te vatten.
„Kaartjes zien!" bromde de man, nadat de deur was geopend en
een zeer armoedig, doch op zijn Zondags gekleed persoon den voet
over den drempel had gezet.
„Bier, mijnheer! derde klasse," antwoordde de gevraagde, terwijl
hjj het kaartje toonde.
„Eén!" klonk bet norsche wederwoord. „Eén! en dat kind dan?"
Ik bemerkte nu dat uit het pakje, hetwelk de man in zijn arm
hield, een hoofdje stak, een aardig kopje, met oogje* zoo blauw als
een zomersche hemel.
„Daar heb ik geen kaartje voor noodig, mijnheer! Van morgen
had ik er ook geen. M'n vrouw reist er ook altijd zóó mee, weet u:
hij zuigt nog, en zuigelingen zijn immers vrachtvrij?"
„Als je van plan bent 'en loopie met me te nemen, dan hen je
beelemaal mis, hervatte de onvriendelijke wachter. „Wou jij me
vertellen, dat dat kind in de „kattegodrie" van de zuigelingen
valt? Donders as 't waar is. Kaartjes zien!"
„Geloof me, wezenlijk, mijnheer! Bertje is wel vijftien maanden
oud, maar toch heeft ie de borst nog; och, hij is er zoo fel op, die bloed!"
„Zoo? en mot jjj 'm die geven?" — Algemeen gelach. — „Maak
me geen leugens wijs. Een zuigeling, daar hoort 'en vrouw bij, of
heb je z'n moeder ook bijgeval in den zak van je kuitendekker
zitten?" — Algemeen, meer aanhoudend gelach. Die wachter was
een ware komiek!
De arme reiziger zag een oogenblik half verlegen, half treurig
vóór zich; maar geen zweem van wrevel was er op zijn goedig ge
laat te bespeuren.
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„De vrouw kan niet van huis," zei hij op somberen toon. „Ze
wou voor geen werelds geld onze Heintje, die van nacht heel van
d'r stuk was, alleen laten. Ik ben toen in haar plaats gegaan, want
de prefester moet Bertje alle week bij zich zien; en m'n vrouws
zuster, za'k maar zeggen, heeft 'm 'en tiesie gegeven, — niet waar,
m'n ventje?"
„Hei, vrind! je kaartje!" riep onze brom-komiek een dikken boer
toe, die, achter den arme met zijn zoontje heen, naar binnen was
gestapt zonder zijn plaatsbewijs vertoond te hebben.
„Wellew?" zei de boer, den wachter verbaasd in de oogen ziende.
„Je kaartje, man!"
„M'n kaartje... ?_Denk je da'k maar op de bonnefooi zou bin
nenstappen? Waar zie je me voor an, zeg?"
Door dit intermezzo werd de aandacht van den wachter schijnbaar
afgeleid. Ik nam de vrijheid den arme een oogwenk te geven; deze
schoot naar binnen, zonder dat de gestrenge zulks belette, en —
de waarheid dient gehuldigd — kennelijk met goedvinden van ZEd.,
aangezien hij een zeer scherpen blik had, waaraan slechts weinig
kon ontsnappen, en ik later ontwaarde dat hij den man zag staan,
doch zonder zijn post te verlaten.
Ik voelde mij bijzonder door dien man met zijn jongske aange
trokken, en zonder veel moeite tot hem genaderd, zei ik, op net
ventje wijzende:
„Wat scheelt er aan? Zijn uitzicht is toch zoo slecht niet."
,'t Is anders tobben mijnheer!" antwoordde de man: „As j'm zóó
ziet, niet waar, dan zou je zeggen, 'en pracht van 'en kind, hé?
Och, 't is zoo'n lekkere jong!" Na dezen hartelijken uitroep, drukte
hij zijn mond op de roode lipjes van het knaapje: „Wat het eigen
lijk is, en hoe of het heet, dat kan ik niet zeggen; de prefester
heeft er zoo'n franzige naam voor, en de vrouw noemt 'm ook wel,
maar ik ben te kort van mamorie. ' t l s krek en precies wat onze
eerste Bertje had; geen w a s in de botjes za'k maar zeggen, alles
even slap en schrumpelig, bijname de beentjes en armpjes. Och!
' t i s anders zoo'n lekkere jong! Hé, Bertje...? kom dan is: chuch!"
en de man maakte een keelgeluid, in de hoop dat het arme wicht
mij zijn kunst zou vertoonen.
't Was vruchteloos dat de vader het „chuch" zelf herhaalde,
want, het zichtbaar vermoeide kind sloot de oogjes, die inderdaad
zoo zacht en zoo lief waren: „Nou doet ie het niet," hernam de
man: „Weet u, hij heeft z'n rust ook weinig gehad: als ie in den
wagen zit, dan zal ie wel slapen; de stumperd lijkt krek en precies
op z'n moeder, 't Is wat te zeggen! want de eerste is er mee heen
gegaan."
Wat zuchtte die vader diep.
„En de professor geeft hoop?" vroeg ik weder
„Och! wat zou ie •••!" antwoordde de man: „Ja en neen. Zie
je mijnheer, God is er het naaste toe, als D i e wil — ja — maar
anders! Och, 't is zoo'n beste jong! de eenigste dien we in de
wereld bezitten." Vaster drukte de vader zijn kind tegen de borst,

en er blonk iets in de oogen, die op het wicht bieren gevestigd.
„En heel wat onkosten bovendien, bij dure tijden," zei ik zachtjes.
„Van geweld mijnheer!" antwoordde de man: „Geen mensch kan
gelooven wat zoo'n wurm 'en kosten geeft. Eerst hadden we z'n
broertje. Krek en precies 'en engel, en precies z'n moeder. Daar
.ieden we wel aan, maar bij lange na zooveel niet; we dachten,
't zou wel terecht komen; nou, God heeft 'm terechtgebracht-...
daarboven! Toen hebben we 'en meisje gekregen daar we ook al
heel wat mee verdokterd hebben, en die door overvallen achterlijk
van vermogen is. Och! toen hadden we onze hoop op Bertje; en
zie, dat gaat nou den eigensten weg van den eerste. Ja, kosten
doet ie veel, en daar ik timmermansknecht van m'n ambacht ben,
zoo kan 't niet lijden ook; — maar weet je mijnheer, liever 's nachts
aan de schaafbank en Bertje zijn gerechtigheid van medicijnen en
onkosten, dan dat we 't minste zouden verzuimen. O c h ! . . . . och!"
— dat tweede o c h klonk zoo bijzonder droevig — „ik zou m'n
jongske zoo akelig graag bij me houwen; 't is of ie m'n ziel en
m'n leven is. Niet waar m'n Bertje, ben je vaders manneke niet?
'kWou dat ie nou is „chuch" wou zeggen: dan is ie zoo'n bovenste
beste, zoo'n lekkere jong!"
„Maar," hernam ik — en ik beken dat het mij moeite kostte orn
die woorden te spreken; — „maar, ware 't niet beter indien het
ventje bij je zuster kon blijven? Het geld voor je reizen zou haar
een voldoende tegemoetkoming zijn; in de nabijheid van den professor
was hij beter, en jij kondt aan je werk blijven."
„Dank je, dank je gracelijk mynheer!" viel de man mij haastig
in de rede, terwijl hij zenuwachtig met het hoofd schudde en het
knaapje nog vaster aan zich sloot: „Dat wouwen ze hier óók hebben.
M'n zuster zou hem als eigen oppassen, en Bertje kon bij haar
Harmen in de krib liggen; maar dank je — dank je gracelijk! —
We weten hoe dat „als e i g e n oppassen" wordt nagekomen. Hem
afstaan nooit! nooit as aan God. Maar zie je, mijnheer," — en de
man sprak zachtjes, vermoedelijk dewijl er van „allerhande" om
heen stond: — „zie je, er staat in den bijbel: „Die bidt zal ont
vangen," dat zul je ook wel weten, en dat geloof ik. Met den
eerste hewwe zeker niet g o e d gebeden; maar nou — niet waar
m'n Bertje, nou zal 't daar niet aan mankeeren. Als we hem
maar houwen mogen; al bleef ie 'en stumperd, ziedaar, ik zou
werken "t bloed uit m'n nagels. Och! 't is zoo'n lief, zoo'n aarditc
jongske; as ie lacht dan is ie om te stelen, en as ie is „chuch'
zeit-..."
Maarssen, Abkou, Amsterdam!" klonk een luide stem: „Heeren
voor Amsterdam!"
Ik behoorde tot de eersten die de wachtkamer moesten verlaten,
en, met haar verliet ik den vader, die mij zoo gaarne eens het „chuch"
van zijn stumperd zou vertoond hebben.
Ik_ verliet hem met een vriendelijk: _ aarwel! Gods zegen met
het jongske!" En zie, weinige oogenbhxken later zat ik weer in
mijn eerste k l a s s e . . . . tegenover den dikk — *ir- i^ niet gehoopt
v
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bad weder tot reisgezel te krijgen; ik wilde zeggen
maar neen,
ik zei niets, en dacht
Aan het harde oordeel der rijken over de ouderliefde der armen;
— ik dacht hoe het een edeler philanthropie is: de ouderliefde,
waar zij al ontbreken mocht, op gepaste wijze aan te vuren, dan
haar den doodsteek te geven; en meende verder, dat bet beeld van
dien arme met zijn kind wel den aanblik verdient. Ja, verdient!
want zalig is het, bij het gekerm en geweeklaag over de algemeene
verdorvenheid en ontaarding: over de verwaarloozing der minderen
van het hun toevertrouwde kroost; een man te aanschouwen, een
reine van hart, een — die zelfs het gebrekkige kind bemint met
de volheid zijner liefde, en het zoekt te bewaren als een kostbaren
schat hem door God geschonken.

DEIEMAAL GEZIEN.
KEBnCNEBIKOEN T i » FrDÉLTOt.

Kent gij de zacht, die heimweeachtige zacht naar de schoonste
oogenblikken der kinderjaren? Ja! — *t verheugt mg. Zoo gaarne
doorleef ik ze weder, neergezeten in het zachte voertuig der ver
beelding. Wilt gij mij volgen? Zijt niet bevreesd dat ik u bij een
niet gekende les; een thuisblijven bij de kindermeid; een vroeg naar
bed moeten; of een, mij op de school ontnomen sprinkhaan') zal
bepalen. Zeer ongaarne herdenk ik die kerker- en pijnkameruren
mijner jonkheid, 't Moet er helder en zonnig geweest zijn waar ik mij
nogmaals zoo gaarne zou nedervlijen ; 't moet fraai en schoon — schoon
is iets anders dan fraai — en lachend geweest zijn, wat ik nogmaals
zoo graag in den geest aanschouw. Welnu:
't Is vijf en twintig jaar geleden; ik was volgens de vrienden des
huizes, 'en allerliefste jongen, die — als ze met mama alleen waren
— s p r e k e n d op mama, en — als ze met papa alleen waren —
f r a p p a n t op papa geleek. Volgens mijn goeden vader was ik:
een kind van hoopvolle verwachting; volgens mijn lieve moeder:
een aardig ventje, een voorbeeldig kind; volgens onze bonne van
zeer fatsoenlijke afkomst: 'en kleine aap, en volgens de meiden:'en
ondeugende rekel!
Da's eerlijk alles wat er van de oordeelvellingen, die destijds over
mijn circa twee-voets-persoon werden uitgebracht, m mijn zwak ge
heugen is achtergebleven. Jammer dat men, tot vjjf voet en zóóveel
duim gewassen, minder juist op de hoogte der publieke opinie ge
houden wordt.
Lieve lezer, Fidélius voelt zich een weinig verlegen dat hij het
waagde, om maar zoo aanstonds met zijn ik voor u op te treden.
') Sprinkhaan: een notedop, waarin b(J wjjzé van springveer, een naald aan
een draad te bevestigd, en «elke naald aan een weinig pek gekleefd, by loslatlng,
den dop xeer Troolljk doet springen.

Echter, hij wenschte u van zijn herinnering te spreken; kon liet
dan anders? Neen. Gelukkig acht hij zich evenwel om voor een
wijle op den achtergrond te kunnen treden, ten einde het kind te
doen spreken, het achtjarige kind, dat, een ondeugende rekel en
een kleine aap was, maar toch — tóch, gelukkig! sprekend op zijn
lieve ouders geleek.

Eij het wakker worden lag ik in een ander bedje dan dat, vaarin
ik gewoonlijk sliep. Helder wit was het behangsel, 't welk anders
groen was, èn — op dat wit scheen de heldere zon; hoe mooi!
hoe licht! Waar ik mij bevond
? ik wist het niet, maar wel
kwam het mij te binnen dat ik den vorigen dag zeer lang gereden,
en geslapen, en weder gereden had; dat ik boomen zag, die ons
vooi bijdraafden, en paarden die d a m p t e n — precies als de schoone
luiers van zusje, wanneer ze over de vuurmand hangen. Door een
vreemde Mietje — onze kindermeid heette Mietje — werd ik aangekleed, en ik vroeg, of het evenals gisteren Zondag was. omdat
mij alweer het nieuw lakensch kieltje en een schoon wit broekje
werden aangedaan. Deze Mietje was veel aardiger dan onze Mietje,
want in plaats van: Sta toch stil, maal toch zoo niet en l a a a a . . t
je dan toch gezeggen, hoorde ik nu gedurig: Lieffie! en schatje! en
meer zulke woordjes, die ik van o n z e Mietje nooit anders hoorde
dan wanneer ma in de kamer was.
Langs heel andere trappen dan anders ging het naar beneden.
Wat rook het lekker beneden; 't rook naar allerlei mooie bloemen
en allerlei heerlijke vruchten, en ik zag ook bloemen hangen in
lange slingers van groen, en — ik kreeg zoo iets lichts in 't gevoel
alsof ik wel vliegen kon.
Weinige oogenblikken later zat ik in een groote zaal, waarin het
heel warm was, en mij dunkt toch ook heel frisch, want een lekker
koeltje drong door de hoogopgeschoven vensters naar binnen. Ik
zat er aan een aardig tafeltje, met een broodje met suiker vóór
mij, en tegenover mij zat een heel lief klein meisje, nog kleiner
dan ik; erg mooie krullen hingen rondom haar hoofdje; ze had een
hagelwit jurkje aan, en — haar vingertje hield ze in 't mondje,
't Rook in die groote kamer ook al zoo heerlijk, en de menschen, die
er in heen en weer. liepen, waren zoo mooi aangekleed en zoo
vroolijk; vooral eenige voorname soldaten, die gouden borden met
franjes op hun schouders droegen. Mijn oogen begonnen mij haast
zeer te doen van 't kijken. Wat sommige van die heeren en dames
tegen mij zeiden weet ik niet; alleen weet ik, dat een heel groote
en zwarte mijnheer, vol goud en blauw en rood, op eenmaal naast
het kleine meisje stond en zei, dat ze haar cavallier eens moest
toespreken, en aan mij vroeg: of het mij beviel; waarop ik een
beetje verlegen: „Ja óf bet, mijnheer," ten antwoord gaf, waarna hij

bet vingertje van 't kleine meisje met de zwarte krulletjes uit haar
mondje wegtrok, en heenging, waarop het vingertje ook dadelijk
weer in 't mondje terugkeerde. Omdat ik dicht bri de deur was
gezeten, zoo kon ik heel goed zien wie er telkens binnenkwamen;
o t was zoo prettig! Daar werd die deur alweer geopend, en —
maar ik kan naast niet zeggen wat er binnenkwam. Het was —
een jonge dame; ja, een heel groote, maar toch een jonge dame.
Hoe zij er uitzag kan ik heusch alweer niet zeggen, maar — heel,
h e e l anders dan eenige andere dame; zij lachte niet, en toch lachte
zij; zij liep niet, en toch trad zij naar voren, precies als een veertje
wanneer ik het wegblaas. Haar kleedje was zoo wit, zóó wit als
de sneeuw, die ik 's winters op 't veld zie liggen, wanneer er nog
heel geen sneeuw geweest is.
Mijn lieve moeder houdt zooveel van bloemen, en leerde mij de
rozen bij hare namen kennen. Toen ik die dame zag, toen meende ik
dat haar kleur de kleur der agaatrozen was. Evenals het kleine meisje,
dat nog altijd met haar vingertje in den mond heel stil zat te
kijken, evenals zij, had de jonge dame de fraaiste zwarte krullen
rondom haar hoofd en schouders hangen; een klein lief kransje van
heel witte bloempjes en frischgroene blaadjes was er op vastgemaakt.
Dat alles heb ik eerst later gezien, want bij haar binnenkomen toen
kreeg ik iets raars aan de oogen, zoodat ik — wèl zien — maar
toch niet h e e l g o e d zien kon. Er kwam veel gegons in de kamer,
en eindelijk — eindelijk riep het kleine meisje, nog altijd met haar
vingertje in den mond, veel harder dan ik dacht dat zij 't kor.:
„Marie....?"
Ik werd vreeselijk warm in 't gezicht. De jonge dame was naar
ons toegekomen; ik durfde haar niet aanzien, en toch, ik kon de
oogen niet van haar afhouden. Of zij sprak • • •? ik weet het niet;
't was alsof ik hoorde zingen, zonder dat er gezongen werd. Zij
boog zich over het kleine meisje heen; kuste haar op de frissche
wangen, en toen — toen zag zij naar mij, en ik hoorde iets klinken van feest, en rijden; voelde mijn hand door de hare vatten en ook
een zoen mij op de wang drukken; ik kreeg sterretjes voor het
gezicht, sterretjes van allerlei kleuren; de tranen sprongen mij in
de oogen. — Waarom? — Ik weet het niet.
„Ik ga mee, met pa en zus Marie, — als ik ten minste tegen n
praten durf, en u gaat ook mee," zeide het kleine meisje en keek
zoo half naar mij op. Met wie en wat? wilde ik vragen, maar ik
schrikte geweldig, want, een erg harde slag klonk buiten, en, toen
hoorde ik vreeselijk mooie muziek — ook al buiten het raam, en
zag daar mannen met groote veeren op de hoeden, en trompetten,
en glimmende slangen in de monden; en paarden kwamen voor de
deur, en rijtuigen ook. In de kamer, waar wij zaten, kwam er al
spoedig een erge drukte en beweging. Men zette het kleine meisje
een aardig hoedje heel scheef en los op de mooie krullen, en gaf
mij mijn petje, waarom een kleurig lint was vastgemaakt.
Wat ik toen verder gezien heb — ik kan het waarlijk niet juist
vertellen, want, als de meikersen er al lang niet meer zullen zijn, dan
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is 't al drie jaar geleden, en — ik zag zooveel vreemds en zooveel
blinkends, en hoorde zooveel tonen en klanken, dat ik het niet
onthouden kon. Kijk! dit herinner ik mij: In een open rijtuig, dat
van binnen glanzig wit was, zat ik naast het kleine meisje. Juist
tegenover mij was een oude dame gezeten, die heel vriendelijk was,
en naast haar zat nog eene andere oude dame, maar wie dat was,
weet ik niet. Den heelen tijd hoorde ik harde slagen, — nog veel
harder dan wanneer onze Mietje boos is en de deur achter zich
dichtgooit — en gedurig ook erg mooie muziek met boem! boem!
en belletjes; aan de kanten van het rijtuig liepen allerhande men
schen, en soms werd er ijselijk geschreeuwd.
Dat rijden heeft eindelijk opgehouden; ik stond ter zyde van een
heel groot water vol mooie schepen en scheepjes, op een hoog
ding van planken, volop behangen met bloemen en vlaggen. Meer
in de laagte, bij het water, daar stonden o zoo schrikkelijk veel
soldaten; ook zaten er op paarden, die soms vreeselijk sprongen;
op een hoopje waren de voornaamste soldaten bijeen, met pluimen
op de hoeden, en — 't kleine meisje, dat naast mij stond, wees
met haar vinger en zei: „Daar is papa;" en wees later weer naar
«en anderen kant en riep heel vroolijk: „Kijk daar, daar komt zus
Marie!"
Twee witte paarden kwamen voor een groot en mooi open rijtuig
aandraven; toen dat rijtuig bij het houten ding stil hield, begon de
muziek ijselijk hard te blazen, driemalen achtereen, en, al de
menschen die rondom mij waren, begonnen iets te roepen; ik niet
want ik wist niet hoe het was. Maar wie het was, die in dat rijtuig
zat en later door een voornamen soldaat, op een soort van hoogte
met trappen en vlaggen en bloemen werd gebracht, dat zag ik even
zoogoed als het kleine meisje; 't was — die allermooiste dame
van allen. Nog _ twee of drie jonge dames kwamen er mee met die
ééne, óók zoo in witte japonnen, maar twee er van hadden vuur
roods rozen in haar geelachtige haren, en eene was er die een
heel langen neus had. Zij stonden daar onder een platte paraplu
op vier staken, met vlaggen er aan, dicht bp het water. Ik kon
met meer naar de soldaten of naar de paarden kijken, want ik
moest altijd naar de zuster Marie van het Heine meisje zien, naar
die zwarte haren en krollen, waarop het kransje van witte bloempjes
rustte, en, dat lieve
dat fijne ach! ik weet toch niet wat.
Eenige malen zag zij naar onze zijde — naar ons! — en knikte
met een lachend gezicht, en, ieder keer als zij dat deed, dan klopte
mij iets in mijn borst, ik geloof aan den linkerkant, alsof er iets in
los was.
Van hetgeen er toen ging voorvallan begreep ik niets. Op het
water was een schip, waarop ook muziek was, en vlaggen en soldaten
waren. Op eens kwam er een groote damp en een slag dat alles
dreunde; ijsehjk veel harder dan van een dear; en weer damp, en
weer een slag, en den heelen. tijd door, en de muziek ging zoo
hard en zoo mooi als ze maar kon, en — toen kwam er een
breede japon van eene dame voor mij staan, maar het kleine meisje

zei iets, en toen ging de japon weer weg; — dat was lief van
c meisje!
Toen ik weer zien kon, waren er een vreeselijke boel menschen
van het water op den grond gekomen, wel een millioen! ik geloof
soldaten! Er was een geschreeuw dat ik er haast bang van werd,
hoewel het toch mooi was, en ieder keer die harde slagen, en de
muziek er tusschendoor. Ik schrikte! want op eens was het heelemaal stil. „Kijk," zei het kleine meisje, en ik keek, en zag naar
de mooie dame in 't wit, en — het begon aan mijn linkerkant van
binnen veel gauwer te kloppen, precies alsof het haast had. — De
mooie dame was nog mooier, en ze nam iets in de handen, en
deed het boven aan een vlag, welke haar door een van de heeren
werd toegestoken, — ik geloof door een van hen, die uit het schip
waren gekomen, — en — daar begon op eens een verschrikkelijk
leven alsof het onweerde, verschrikkelijk! maar de muziek hoorde
ik toch, en regenen deed het niet, want do zon scheen helder, hê!
't was zoo mooi.
Aan de hand van een dikke dame heb ik toen geloopen, en ik
zag heel veel beenen, maar dat vond ik niet mooi, en de hand van
die dame werd zoo warm, en ze wou mij niet loslaten.
's Middags hebben wij gegeten in een tuin van boomen en van
bloemen, waar een lap van boven in plaats van de lucht was. Op
de tafel — die wel duizendmaal grooter dan een andere tafel was —
stond ook een soort van tuin met bloemen; alles blonk zoo en het
rook zoo naar rozen, maar, toch andere rozen als anders. Het
kleine meisje zat weer naast mij, en in de verte zag ik de mooie
jonge dame, en ik hoorde ieder keer, als het stil was, een soort
van preekje, en dan haar mooien naam noemen, en dan de muziek
en liederen zingen, o zoo mooi!
Wat wij aten weet ik niet, ieder keer wat anders, en ieder keer
op een ander bord, hoewel het niet vuil was; weinig te gelijk, en
ook sla van roode en witte en blauwe blaadjes, dat was kunstig! ')
Wat kwamen er een vreeselijke boel lichtjes toen het donker
werd; hier en daar, en overal. In een verschrikkelijk groote kamer
waren er zóóveel, dat het precies als overdag was. Ik zat bij een
groote dame op schoot. Ieder keer werd het mij eventjes heel donker —
en dan weer licht voor de oogen. Daar was altijd muziek, en
heeren en dames waren er ook. Nóg iets heb ik gezien: een paar
mannen met een heel groote mand. Een beetje in de hoogte stond
de jonge dame die er, dunkt mij, nog wel twintigmaal mooier
uitzag dan toen ik er de tranen van in de oogen kreeg. Vreeselijk
veel heeren stonden om haar heen; uit de groote mand nam zij ieder
keer een bouquetje bloemen, en gaf het aan één van die heeren. De
andere jonge dames met de vuurroode rozen, stonden bij haar, en
gaven ook bouquetjes bloemen, maar, de heeren grepen bijna allemaal naar de bouquetjes van de mooie; zij die zoo'n langen neus
had keek erg boos. Eindelijk, terwijl Bet was alsof er iets zwaars
]
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in mijn oogleden zat, en het ook weer een poosje donker was ge
weest, zag ik de heeren en dames, twee aan twee, achter elkander
rondwandelen, en — voorop de allermooiste aan den arm van een
voornamen soldaat. Ik was een klein beetje kwaad op dien voorna
men soldaat; waarom kan ik niet begrijpen. Toen speelde alweer
de muziek, en 't begon mij alles te draaien, 't Werd een lange poos
donker, maar eindelijk daar stond de allermooiste juist vóór mi). Ik
kon de oogen niet goed openhouden, zoo licht en glanzig als zij mij
aanzag; dit zag ik nog, dat haar wangen de kleur van zachte mos
roosjes hadden.
Ja, zij heeft mij op haar arm genomen, dat heb ik gevoeld, en
mouwen had ze niet aan, en — 't werd weer helder licht. Zij zoende
mij tweemalen als een mama, en zei: „Lieve jongen, slaap wel, tot
morgen!" Dat heb ik gehoord, en 't kleine meisje heb ik nog even
gezien, half in 't donker, en — zwevende menschen, en — méér
weet ik niet.

Helder en vroolijk scheen de Juni middagzon. Het doel mijner
reize — voor dezen dag — was bereikt. Eerst den volgenden mor
gen wilde ik de kleine vesting, waarin ik zooeven was aangekomen,
weer verlaten. In deze kleine sterkte leefde de bekoorljjke fee uit
een nooit vergeten dag mijner kindsheid, een vrouw, die — sedert
den schoonen dag waarop zij, als bloeiende maagd, een hulde mocht
brengen aan de bloem van Neerlands jongelingschap, en aan den
oever der Merwede het vaandel der dappere Zonen van Minerva,
terugkeerende uit den tiendaagschen strijd, mocht kronen, reeds vijf
tien jaren zag henen vliegen, en nu, in den twintigjarigen jonge
ling, zeker den kleinen Fidélius in zijn lakensch kieltje en witte
broekje niet meer herkennen zou.
In het logement, waarvoor de diligence had stil gehouden, bestelde
ik een nachtverblijf, en begaf mij zonder langer te toeven naar de
m | onbekende woning op weg.
Een aardig knaapje stapte aan mjjn zijde. — „Deze weg, mijn
heer; drie huizen voorbij de Luiterse kerk daar wonen ze, neven
mijnheer Mark de pelisie-kommesaris zal 'k maar zeggen. Ja, ik ken
ze best; ik breng 'r de Haarlemmer, weet u. Ze zeggen dat de
dragonders hier vandaan zullen. Nou ik mag lijen dat ze dan zoo
veel als den ritmeester maar hier laten; met om den ritmeester,
daar maal ik niet om; — niet dat de ritmeester 'en stroowis in
m'n weg leit, daar niet van, maar 'k maal d'r niet om. Weet u
mijnheer waarom? Om de juffrouw! Mensch! da's zoo'n goejige.Zou
je wel gelooven da'k 'r alle avond als 'k de krant kom halen 'en
boterram krijg ? 'en dikke, hoor! met boter d'r op, weit en rogge.
— Deze weg! — Toen moeder in de kraam lei, toen kwam zeelken
avond — met net zooveel grootsigheid, zeit vader tegen moeder, als
jij of ikke; dat ze véél bracht, zal 'k niet zeggen, maar moeder

zeit: dat ze zelve d'r pap wel op kan; en toch mijnheer, had ze
altijd 'en vetje of 'en natje, en dingskes voor 't kleine Grietje die
anders akelig schreeuwen kan. Weet u mijnheer, wat Stein KJaassen
de mangelvrouw zeit: dat de juffrouw van den ritmeester, zeit ze,
'en heele krul hij den weg slaat, maar dat ze d'r eiges, zeit ze. op
'en vieze keer aan de waschtob hêt gezien. Maar weet u wat moeder
zeit: Als alle grootelui, zeit ze, de zeepsop is rooken, ze zouden
wat beter, zooals de juffrouw van den ritmeester, in 't fatsoen van
'en arbeidsmensch kunnen zien. — Nou links! Ginds, ziet u, daar
heb je de Luiterse kerk. Ze zeggen dat 'en boel juffrouwen in stad,
bekanterig op 'r zijn, omdat ze zoo zwart van naar, en zoo goejig
van oogen, en weet u, zoo vrindelik van taal is. Nou zijn we d'r;
'k zal maar bellen asjeblief mijnheer!?"
„Is de familie thuis! ?"
„Ja w e l . . . . ten minste
'k zal reis hooren."
„Meisje, geef dit kaartje maar binnen, en vraag of er geen
belet is?"
Weinige oogenblikken later kwam de dienstmeid met de tegenstrijdige boodschap terug: „Ja wel, voor uwe wél, en of umaar binnen wil komen."
Mijn spraakzame wegwijzer zei vriendelijk: „Dankje mijnheer; 'en
kort daarop trad ik de huiskamer binnen.
't Valt wel zwaar om een indruk te beschrijven die ons verrukte
en ons als aan ons zeiven ontvoert. Ik zag een beeldschoone vrouw!
Eilieve, gevoel hier iets meer bij 't lezen dan 't geen men gewoonlijk gevoelt, wanneer de novellist zijn heldin ten tooneele voert. De
vrouwe toch wier schoonheid mij deed ontroeren, i s geen romanheldin; 't is een heldin uit het leven, een fiere heldin in den strijd
met de zorgen en moeiten en teleurstellingen des levens; een heldin
in vertrouwen op de wijsheid des Eeuwigen; een heldin die, in de
treffende schoonheid waarmee zij bedeeld werd, slechts den maatstaf
ziet, waaraan haar reinheid geëvenredigd moet zijn.
Haar beeltenis? Vraag ze mij niet. Ja, haar haren zijn zwart, en
haar oogen zijn bruin, en haar kleur is als lelies en rozen, maar —
die schedel moet wel volkomen gevormd wezen om die lokkeu zóó
te doen golven; die oogen, ze vertellen van stille avonden in zuiderluchten, van nooit geziene liefelijkheden, en — als de lange zwarte
wimpers ze even bedekken, dan is het alsof die kleine mond een
zacht gebed gaat spreken, alsof
Genoeg:
Zij was schoon! verrukkelijk schoon!
Dat was geen poëzie, dat was werkelijkheid!
Glimlach niet, ik was verrukt bij 't weder ontmoeten, ja, weder
ontmoeten na een tijdstroom van bijna vijftien jaren; die schoone
vrouw het was de bekoorlijke f e e mijner kindsheid; de maagd die
op één dag de harten van duizend dapperen sneller deed kloppen;
die lauweren schonk en bloemen, voor stalen moed en onbezweken
trouw; de schoone, zij was de bloem der feestbloemen, haar naam
was Marie, en, — van 't kleine meisje was zij „de lieve zuster?"
-

Zie, nu is ze méér geworden. Eén der velen heeft de sohoonste
als bruid naar 't altaar mogen voeren. Zij werd echtgenoot, zij werd
moeder. Zes panden van huwelijkstrouw bloeien reeds om haar heen,
evenals teedere rozenknoppen lachen tusschen groene blaadjes, en
zich vormen naar de schoone bloem, die in vollen luister zoete geuren
rondom zich verspreidt.
Onder dit laatste zou een weinig poëzie kunnen schuilen. Niet al
de kleinen toch waaraan de schoone moeder haar innigste zorgen
wijdt, dragen den stempel harer bekoorlijkheden; _ 't zijn flinke
kinderen; slechts twee er van — een meisje en een jongen — vertoonen iets meer van hun nauwe betrekking op haar, die ze onder
't harte droeg; de anderen gelijken treffend den echtgenoot, den
wakkeren vader.
Den ganschen dag mocht ik, als zoon van verre vrienden, in die
woning doorbrengen. Het was er stil, eenvoudig; geen keur van
spijzen of kostbare dranken versierde den disch; en zelfs geen kin
dereenvoud behoefde het blosje der gastvrouw hooger te doen kleu
ren door een: „Hé, wat is dat?" of: „Nog al meer!" Smakelijk was
het bier, voedzaam waren de spijzen; de kinderen waren vroolijk,
de gesprekken gul, en, wanneer het zielvolle oog der schoone gast
vrouw op mij gericht was, dan had ik moeite dien blik te weer
staan; de kinderlijke vrijmoedigheid om in dien hemel te blijven
staren, was met de jaren vervlogen; ik wendde mijn blikken naar
elders, en — meende weer te hooren de stem van 't voorleden;
weer te genieten de geuren van den heerlijken feestdag der kinds
heid: heerlijke tonen en geuren! maar nu — n ü vermengd met de
dankbare klanken van zieken en armen; vermengd met den vroolijken
kreet van: „lieve moeder!" Maar ook. nogmaals zag ik vuurroode
bloemen, vuurroode bloemen in geelachtige haren.
En haar ranke gestalte in den nederigsten tooi, zweefde door een
woning vol orde en reinheid; haar fijne vingeren dreven met be
wonderenswaardige vlugheid de naald door het linnen; aan haar
vollen boezem laafde zij het jongste pand der liefde, terwijl een
glans van innigen dank over haar wezen verspreid lag. Om haar
schoot vereenigde zij de kleinen vóór het te bedde gaan. De kleinen
stamelden klanken; hare ziel was gebed.
Ook de avond ging voorbij, ik moest scheiden. Klonk het welkom
in den morgen zoet en liefelijk, het woord van afscheid ruischt mij
nog in de ooren. Hoe smartte het haar mij geen nachtleger te
kunnen aanbieden. Den volgenden dag zou ik nog vluchtig mijn
groet komen brengen. „Slaap wel," zeide zij met haar liefelijke stem:
„tot morgen!" .
Ik heb mij ter ruste gelegd, en heb gedroomd; en in mijn droom
zag ik weer de schoone van 't feest, en zat — naast het kleine
meisje, het kleine meisje met de zwarte krullen.

En weder zijn er vijf jaren voorbijgegaan.
't Is een koude December-morgen. Een rijtuig voert mij met
grooten spoed door de woelige straten der hoofdstad. De scherpe
Noord-oostenwind blaast een pijnlijken trek op veler aangezicht. De
grachten, waar het rijtuig langs heen snelt, zijn met een dichte
ijskorst bevloerd.
Geen vreugde heerscht er op dat verstijfde element; de wind
snijdt te fel, de jachtsneeuwvlagen zijn te verblindend.
Het rijtuig heeft de wouing bereikt waar men mij toeft. Haastig
treed ik naar binnen. Geen vroolijke kinderen huppelen mij in de
gang te gemoet; geen hartelijk welkom! klinkt mij tegen uit de
kamer waar binnen ik aarzelend den voet heb gezet; een aantal
menschen en kinderen staan en zitten er in 't ronde. Wie er zijn
weet ik niet, want, mijn borst is beklemd; ik zie slechts — een
krachtvollen man, die
schreit; niet luide, maar stil, als een kind.
Krachtvolle man! gij hebt de schoonste bloem uit uw levenshof
zien verflensen, zien sterven. Zeg, hebt ge die bloem wel naar
waarde geschat? heeft ze wel altijd de eerste, de beste plaats in uw
lusthof bekleed? heeft zij
? Arme man! zie — hij schreit
zoo zielsbewogen, zie, hij vat de handen zijner oudste lieveling zoo
roerend; buigt zijn hoofd voorover, en zegt, met diep gevoel: „Kind,
uw moeder is
d o o d — Kind...!" maar méér kan hij niet,
daar is geen lucht in die borst. Arme man!
„Wij willen a l l e s voor u zijn," klinkt een nokkende stem:
„Marie, en Frits en allen
" En de vader bedekt met beide han
den zijn aapgezicht; de naam „Marie" glijdt hem met een diepen
zucht van de lippen; hij gevoelt het zoo sterk: zijn a l l e s hervindt
hij op aarde niet weer."
Een zacht gefluister treft mijn oor; ik voel mij koud worden,
ijzig koud; daar was een uitnoodiging tot mij gebracht
en
ik volg den vrager in stilte.
Daar in die kleine zijkamer moet ik wezen. De deur wordt be
hoedzaam geopend; met ingehouden adem treed ik nader.
„Zij ligt alsof ze liefelijk droomt in den slaap!" fluistert het weer
aan mijn zijde. Het witte laken wordt nu een weinig ter zijde ge
legd en
daar ligt een
te slapen; betooverend schoon!
iblank als het zilver-licht der maan wanneer de effen vloed het weer
spiegelt; een hemelsch lachje spreekt nog v a n r e i n e z a l i g h e d e n ,
terwijl toch die fijn gevormde mond geen woorden meer spreken
izal. De oogen zijn gesloten, of
werpt zij door die lange zwarte
wimpers heen, nog een blik naar den hemel? — Ja, zie maar, ze
zijn niet gesloten; die schoone oogen zijn geopend; zij ziet mij aan,
en levenslust glanst er uit dien bekoorlijken blik
Of ik koud
worde of warm, ik weet het niet, maar het schemert mij voor de
oogen, en het ruischt in mijn ooren, alsof ik aan den oever der zee
het bruisen der golven verneem. Harde slagen — alsof ze mij uit
de borst komen — dreunen als kanongebulder, te midden van dat
[golfgebruis.... Stemmen, jubelende kreten vermengen zich luide
imet die donderende slagen, en — de slapende engel, zij verrijst. Ik
:
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zie haar zweven, met een krans van witte bloempjes en groene
blaadjes op de weelderige lokken; zweven, met ruikers van de eelste
bloemen in haar handen. Een azure hemel glanst boven haar hoofd.
Onafzienbare scharen verdringen zich aan het strand. Muziek! Ge
juich klinkt allerwegen. Voor elk der dapperen heeft zij een dank
baren blik; duizend oogen glanzen vol vuur; maar — slechts het
k l e i n e j o n g s k e kan ze wiegen op haar donzen armen, en vrien
delijk zingt ze er bij: „Lief kind, slaap zacht, tot morgen
!"
Of het morgen is of avond, ik weet het niet. Daar komt rust,
méér klaarheid; zij, die zweefde en werd bewonderd, nadert met
langzame schreden. Zij fluistert zachtkens: „Ik ben gelukkig, tevre
den; word bemind en heb lief. De kinderen: wat schoone bloemen!
o hoeveel schooner bloemen dan die, welke ik eertijds om de slapen
droeg. Die knaapjes, God geve dat ik ze groot zie en kloek, en dat
zij mij lieven als nu! Die teedere meisjes, mocht ik ze fier zien en
schoon, maar vroom ook en rein, en, of ook mijn haren vergrijzen,
heur liefde verandere niet!"
Dat fluistert ze zacht met de zielvolle blikken ten hemel. Hoe
schoon, hoe treffend schoon!
„Kom, laat ons gaan!" klinkt het aan mijn zijde.
Gaan
? waarheen
? — O gruwzame koude die mij doet
trillen; bittere werkelijkheid, die mij de schoonste visioenen ontrooft.
Daar ligt ze nog die de bloem der schoenen in haar lente, ja zelfs
de bloem der schoonen in haar zomer was; maar roerloos —zonder
leven — dood!
Haar schoonheid, haar oogen vol reinheid en liefde, zij hebben
den dood niet ontwapend, den dood niet verteederd.
Machtige vijand van alle vleesch! waarom hebt gij uw beenige
armen zoo ras naar die bekoorlijke uitgestrekt? In haar jeugd was
zij gevierd en bemind; maar zij was te schoon om lang te kunnen
dartelen in den ruimen lusthof der jonkheid; reeds vroegtijdig be
trad zij het enge pad des levens; reeds vroegtijdig moest zij kampen
met de zorgen en moeiten en smarten der vrouw. Haar glanzen
werden luttel verdonkerd, en nu, ofschoon in vollen bloei, — nog
maar veertigmalen zag zij de aarde haar valen tooi voor dien der
groene lente verruilen — nu, nog in de vaag des levens, nu werpt
gij haar neder, machteloos neder. Meer erbarming had zij verdiend
voor het ras vervliegen van haar zonnige levenslente. Waarom mocht
ze haar zonen niet groot en kloek, waarom haar dochteren niet
schoon zien, en gelukkig en rein — als zij zelve?
„Kom, laat ons gaan!?"
Ach, gun mij nog een wijle. Ik vraag den levensmaaier, maar hij
antwoordt mij niet.
Zeg! hebt gij geen beeld uit uw lachende jonkheid, dat u telkens
verrukt en het harte verwarmt? — Mijn schoonste visioen is ver
nietigd. Al daagt het ook weer in glanzen met bloemen getooid, —
terzelfder ure zie ik ook het rouwfloers door de bloemen geslingerd;
naast de schoonste der schoonen: een doode als steen; nü nog
liefelijk, maar straks
?

„Kom, toef niet langer?"
Niet langer
neen, maar hoor! tweemalen heeft ze tot mij ge
zegd: „Slaap wel, tot morgen!"
— T O T M O R G E N ! zij lispt het ook nu. H a a r schoonste morgen brak
reeds aan. — Dood! ik vraag niet meer! Met de engelen viert ze
feest in schooner oorden, met nog schooner vormen, en hemelscher
kleeding. Tot Morgen! voor h a a r is de zonne reeds opgegaan.
En nu, o zaligheid! het liefelijke visioen der kindsheid mag vrij
weer verrijzen. Daarnevens treedt nu geen doode, geen lijk meer
voor mijnen geest. Naast de schoonste op aarde, zie ik een engel
des hemels! — Ja, laat ons gaan. — Gij reine, gevierde, slaap wel!
slaap zacht! en,
Dikwijls is de mensch minder, somwijlen is hij ook méér dan
mensch. Veeltijds staat hij verzonken in het slijk, enkele malen
drukt zijn voet reeds den hemel.
De hemel lag geopend vóór mij, toen van de lippen dier schoone
nogmaals het: „tot m o r g e n ! " scheen te vloeien.
Schoone beelden van 't verleden! ik heb u zoo lief, maar eerst
dan, d a n verkrijgen zij de hoogste waarde, wanneer ze verbonden
zijn aan beelden der toekomst, aan 't licht der hope voor eene
betere nog schoonere wereld aan gindsche zij van het graf.
T O T
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Vraagt ge mij naar 't kleine meisje? — Zij is groot geworden,
en aan haar knie staat een n o g kleiner meisje dan zij het was,
met even zoo vriendelijke oogjes en even zoo fraaie lokken als zij
ze had toen ze met haar vingertje in den mond tegenover mij was
gezeten, — in die groote zaal waar 't zoo heerlijk rook, eu 't zoo
frisch was en vroolijk.
„Nacht maatje, nacht paatje," zegt het vleiend, en, als ik haar
zoen op haar kersroode lipjes, en zeg: „Mijn liefje, slaap zacht, tot
morgen!" dan bid ik als mensch, als echtvriend, als vader: „Be
hoed ons, en laat ons nog blijven op uw schoone aarde, mijn God!"
maar ook — een schoone geest, gehuld in de nevelen der glan
zende toekomst, hij fluistert mij voor, en» ik stamel hem na: Maak
ons losser van 't stof! want slechts geest zal er leven — in den
eeuwigen morgen.

Pidélius heeft de pen hier nedergelegd. Men zegt dat hij zoo
aardig kan schrijven. Aardig! Arme vriend, dan hebt gij u ditmaal
droevig gekweten! — Ik zie, er welt een traan in zijn oogen.
„Ga zitten kerel! Neem een sigaar; damp! en kijk naar den rook."

NAAR OMHOOG.

't Is schemeravond; ik ben met onze lieveling aan 't keuvelen en
mokkelen geweest, en heb haar ten slotte een vrij bewerkt „Klein
Duimpje" verteld; o zoo mooi!
Van lieverlede zijn daar ginder in de huizen, die zich als een
donkere streep aan ons oog vertoonen, de lichtjes ontstoken, en
ook aan den wolkeloozen hemel flonkert alree de avondster.
„Heel hoog, niet waar pa?"
't Lieve schemeruurtje is voorbij. Mijn vrouw heeft lamplicht^,
bezorgd, en terwijl de dienstmeid met den theeemmer binnentreedt,
waaruit een welluidend gezelschapsliedje ons tegenklinkt, — ik zou
zoo'n toestel wel gaarne „de winternachtegaal" willen noemen, —
begint onze kleine een toren van blokjes te bouwen, een toren,
die wel dikwijls wordt opgetrokken, maar doorgaans ter halverwegen voltooid weer instort, om haar al vroeg te leeren wat
„teleurstelling" is.
Het ziet er recht gezellig in onze huiskamer uit; ik zet mij aan
de tafel voor mijn schrijfwerk, en vat de pen, en s c h r i j f . . . .
niemendal.
Met het hoofd in de linkerhand geleund, tuur ik naar boven, en
z i e . . . . ja z o o v e e l , maar 't is te verward om er van te verhalen.
Eindelijk, ja eindelijk zie ik een vorm, een schoonen vorm:
't Is een jonge maagd. O, wat fijn besneden gelaat; wat zachte,
gevoelvolle oogen! Daar ligt een reinheid over dat wezen verspreid,
zooals men die zelden aanschouwen mag. Ik weet niet waarvan ik
het liefste wil spreken; van de teederheid en classische schoonheid
dier vormen; van dat neusje zoo recht en fijn besneden; van dat
mondje zoo klein; van die wang zoo zacht, en die zwarte haar
vlecht zoo smaakvol geslingerd; of wel nogmaals van die reine uit
drukking der oogen, en die zedigheid in haar houding en tooi.
Zoo pas heeft zij gelezen; nog houdt zij den brief in haar hand.

NAAB OMHOOG,
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Ha! nu vat ik het recht: zij heeft gelezen van haar toekomst,
en zij blikt met haar zielsoog in de toekomst, blij maar ernstig.
Die brief is van den jongeling, dien zij voor altijd zal toebehooren.
O, zjj mint hem wel feeder, maar toch blijft zij vragen: zal ik ge
lukkig zijn?
Schoon wezen, wie zal het u zeggen!
Een onwillekeurige beweging doet de peinzende maagd eensklaps
voor mijn aangezicht verdwijnen, en — nóg starende naar boven,
zie ik — een jonge moeder. Of het de schoone van straks zou
wezen? J a - . - - ? dan is haar toekomst toch een heerlijke werkelijk
heid geworden.
't Is vroeg in den morgen. Nog ligt zij daar neder op het mollige
kussen van haar ledikant, en een aanvallig wicht heeft haar ge
streeld en geliefkoosd, en dartelt op de sponde der moeder.
En die moeder? Hare oogen zijn ten halve gesloten; slapen, dat
kan zij niet; neen, ook nu slaat zij een blik in dat donkere ver
schiet, in de toekomst van haar kind; en — wat h a a r voor de
oogen treedt, dat aanschouw ik als zij.
Zie, daar zit haar lieveling, haar blonde meisje.
Engelachtig kopje! Al gelijkt gij uw schoone moeder slechts
weinig, uw aanvalligheid is er niet te minder om.
Tienjarige onschuld! zeg, is die bruine Filax uw vriend? Goed
zoo! Honden leeren aan de menschen wat getrouwheid beteekent.
Zult ook gij getrouw blijven in het goede?
Zeg, gij leest al gaarne; dat boek in uw handje getuigt het. Gij
zult wel altijd het liefste lezen wat schoon en wat rein en wat goed
is, nietwaar? van 'tgeen uw geest kan beschaven en vatbaar maken
voor een hoogere, een reinere wereld?
Uw kleeren zijn wel fraai, mijn lieve; dat breede lint hangt wel
sierlijk langs uw hagelwit jurkje neder. Zeg, houdt gij veel van 't
uitwendige schoon? Ja? — gij doet wél; maar kindlief, hecht er
uw ziel niet aan; zie, daarachter u bloeien rozen, heerlijke rozen!
Bedenk, de dorens kunnen u kwetsen en
_
Maar ik zie u niet meer, althans niet als kind. Een ander tafereel
boeit mijn oogen:
Het pas nog zoo teedere knopje vertoont zich nu als een prachtige
bloemkelk.
Aanvallige maagd! tot volle ontluiking gekomen, moogt gij nu de
roem der schoonen genoemd worden. Gewis, vele aanbidders werpen
zich als om strijd aan uw voeten; zij baden zich in uw smachtende
oogen, en hangen aan de zoete woorden, die in hun bijzijn aan uw
mondje ontglippen: Ach! of hij ook benijders zal vinden die u het
meeste bekoort!
Maar stil, indien uw moeder u in dezen stond moest ontwaren,
dan zou ze droevig zuchten.

Het schijnt mij toe als zijt gij zoo even van een weelderig feest
in uw eenzaam vertrekje wedergekeerd. Daar liggen de sieraden,
waarmee gij u tooidet, .achteloos naast u op de tafel verspreid; uw
haarvlecht heeft losgelaten; misschien verhoogt het uw schoon
maar — geenszins de schoonheid, die uw reine moeder zoo hoog in
u schatten zou
Tuur ik langer in uw kwijnende oogen, dan raad ik een droevig
geheim.
In spijt der moedertranen, in spijt van uw vaste beloften, beheerscht
in deze oogenblikken het beeld van een onwaardige uw gansche
ziel. Ja, de fel door u bestreden min, is op dat feest uit den schijn
baren doodsslaap weer krachtig ontwaakt. Daar hebt gij hem weder
gezien, dien gij sinds zoovele weken ontwijken moest en ontwijken
wildet, dewijl het pad door hem betreden, u voeren zou tot den
vreeselijksten jammer.
Neen, hij is u niet genaderd; maar gij hebt wel ontwaard hoe hij,
somber en stil, u van verre heeft nageoogd, terwijl gij — doch
gansch onwillig — u door een ander ten dans liet voeren.
Wat was hij schoon! Hoeveel schooner van leest en vuriger van
oogen dan al die anderen, die laffe vleiers!
Schoone bloem, wat folteringen op dat feest! Hem te zien, te
zien lijden, en hem te beminnen! O bittere stonden van gehuichelde
vreugd!
Arme maagd! Toen gij aan de zijde uwer moeder de feestzaal
hebt verlaten, toen zijn een paar dikke tranen van lang verkropte
smart met geweld aan uw schoone oogen ontsprongen. Uw trouwe
moeder heeft ze niet gezien.
Maar hoe! Bij 'tinstijgen van de koets heeft uw handje gesidderd;
die hand werd gedrukt... • Door wien? Gij ontwaardet zulks niet,
doch uw hart heeft op die vraag wel aanstonds het antwoord ge
geven. Helaas! gij zoudt nóg meer vernemen.
Een briefje werd u in 't handje gedrukt; en thans
op uw stil
verblijf teruggetrokken, in de ure der eenzaamheid, hebt gij dat
schrift gelezen.
O! hadt gij 't l e z e n maar nooit geleerd! — Nog houdt gij dat
onzalige briefje tusschen uw fijne vingeren geklemd; zoo aanstonds
zult gij een zoen er op drukken; zoo aanstonds zult gij voor trouw
gaan houden wat niets dan rouw en wroeging zal geven!
Welk een andere uitdrukking hebben uw oogen in dezen stond
dan de oogen uwer moeder hadden, toen zij den brief van uw vroeg
gestorven vader had gelezen, den brief, waarin hij zijn teerste wenschen
aan haar openbaarde.
Meisje! waar zult gij heen?
Hoe! zal het d i e n weg op?
Wilt gij het pad der vrouw betreden, die ik thans voor mij zie?
het voetspoor volgen van deze, wier naam slechts V e r l e i d i n g
kan zijn?
Kind uwer moeder! zult gij haar volgen die slechts lacht van

lichtzinnige vreugd, die haar haren met wilde ranken heeft door
vlochten, en den gevulden beker dartel in de hoogte houdt?
Dat wezen is wel bekoorlijk! Zie, haar gewaad zonder knellende
banden
haar verzoekende lach, zoo onweerstaanbaar
En — zult gij h a a r volgen?
Weder treft een ander tafereel mijne oogen.
Ha, ik herinner mij: de Verleiding is nog verre. De roos die reeds
ontloken door mij werd bewonderd, en in wier nabijheid ik reeds
een schendige hand meende te ontwaren, zij is nóg het knopje, dat
straks haar blaadjes ontplooien gaat.
' Ja, ik herinner mij: de schoone roos is nóg het schuldelooze wicht,
dat op de sponde der moeder dartelt; dat haar liefkoost en streelt,
en — wat die moeder daar wakende van de mogelijke toekomst
harer lieveling droomde, dat heb ik aanschouwd in zichtbare
vormen.
Trouwe moeder, die mogelijke zwarte toekomst voor uw kindje
— en ook voor u — heeft u al vroeg den zekeren weg doen kiezen
waarop uw kroost dat wee zou ontgaan. Vrome moeder, al vroeg
hebt gij dat pand uwer liefde het spoor naar den hemel gewezen.
Welk een heerlijk schouwspel! Zie, zie maar:
Die kleine, zij zit in haar wiegje, zij heeft haar oogjes gesloten,
«n heft haar gevouwen handjes naar boven; en hoor maar, zij bidt:
„Lieber Gott, mach mich doch fromm,
Das ich in den Himmel komm."

Lezer, ik heb de plaatjes van mijn lampekap bekeken.
„Kijk paatje, kijk, mijn toren is blijven staan!" roept onze kleine:
„Zie eens hoe hoog, hoe vreeselijk hoog. Maar ziet u, ik kan er
toch bij, als ik maar reik met mijn handje naar boven, heel h e e l
naar omhoog!"

WAT VADER HARMEN VERTELT.

Ge vraagt me wie daarginder in dat nette huisje woont; in dat
aardige wit gepleisterde buisje met die groen bemoste pannen van
onder, en het grauwe riet van boven gedekt, 't Ligt er aardig
nietwaar, juist aan den grindweg. Die twee appelboomen in vollen
bloei voor de lage deur en vensters, dat blauwe rookzuiltje zooals
het uit den kleinen schoorsteen naar boven kringelt, 't geeft te
zamen een mooi gezicht. En ge vraagt wie daar woont, h é ! Dat
zal oude Harmen u zeggen.
Ja, dat zal ik u eens vertellen, want weetje, zonder grootspraak,
daar woont mijn eigen dochter Geurtje. Kijk maar niet naar mijn
oogen, want zie je, het gemoed schiet mij altijd vol wanneer ik van
Geurtje vertel.
Wat voel je, zal ik eens veronderstellen, wanneer je je kleinsten
jongen boven op 't nokje van een dak ziet zitten? Wat zeg j e . . -?
Maar din, als ie weer behouden op den grond staat? — Vat je'm?
Ik mag wel zeggen dat Geurtje, al is zij mijn eigen, een mooi
kind was.
Haar moeder zei dikwijls tegen me, Harmen, zei ze dan, zie
Geurtje eens, 't lijkt wel een rijkeluis kind: Glanzig krulhaar, en
alles zoo fijn en zoo blank; en zoo'n appelbloesemkleurtje, en oogen
— man, wat mooi blauwe oogen!
Ja Wimpke, zei ik dan: 'en mooi kind dat is ze, en jammer dat
ze zuur roggebrood moet eten, en werken met de schop of 't hak
mes in de klei.
En moeder Wimpke vond dat ook; maar zie, toen Geurtje grooter werd en d'r nog meer springers ook kwamen, toen dachten we
aan geen rijkeluis kind meer; en Geurtje lustte 't roggebrood best,
en ze werkte in de klei, en haar glanzige haren werden wel rossig
van de zon, maar haar oogen die bleven 't zelfde. — Versta je ?
Nu wou het geval — 'k weet wel 't was in 't jaar 50 — daar
komt me zoo'n schildermeester in 't dorp, en zat er 'en poosje ach-

ter de kerk bij de sloot te teekenen met verf, van geweld, dat de
kerk er op stond alsof 't niemendal was.
Hij zat er van 's morgens tot 's avonds toe, en at boterbams uit
z'n zak, en, als de kinders uit de school kwamen, dan wreef hij ze
knevels onder de neuzen, en smeerde ze rood op de. Wangen. Pot
sierlijk!
Nu was het de andere dag dat ie bij ons aankwam. We zaten
aan 't eten; ikke hier, de vrouw daar, en Geurtje hier za'k maar
zeggen. Gegroet zeidie; wij zeien, van 's gelijke, en ik sting op en
gaf 'em 'en stoel; maar, dat wou ie niet. Nu kwam 't eigenlijk
voor den dag: de schildermesjeu had Geurtje gezien, en zei dat ze
zoo mooi was en zulke mooie oogen had, en — dat ie 'en dub
beltje gaf als ie 't kind — ze was toen zestien — op z'n papier
mocht afschilderen.
Moeder Wimpke wou 't niet, neen man! want dan kwam Geurtje
in de stad achter de glazen van 'en boekwinkel te hangen. Be" je?
impke had gelijk, en ik zei óók neen, maar de teekenmesjeu
zou met kracht en geweld Geurtje in z'n boek hebben, en, achter
't winkelglas kwam ze zeker niet, dat zeidie.
Veel niet genoeg, — eindelijk, daar begon ie; achter de deeldeur.
Hij zat h i e r za'k is zeggen, en dan stond Geurtje zóó in'tschuine.
En wijlui, wij stonden er ook bij. Mooi oogen! zeidie dan; hier
heenkijken, zóó, fijn neusje! Al zoo gekkigheid meer. — Maar ze
kwam d'r op, hoor, precies alsof ze 't zelf was. Toen ie 't af had
toen streek ie ze onder de kin, en zei nog wat, en kreeg z'n beurs,
en gaf haar tien stuivers. Wat ze lachte! en wijlui lachten ook, en
bedankten de schildermesjeu voor Geurtje; en toen zeidie, g'en
dag samen, en tegen Geurtje: Dag mooi bekske; niet te veel in de
zon loopen! — Zoo ging ie.
Vier weken later was 't kermis. Moeder had het geld van Geurtje
in 'n papiertje gevouwen en in haar pepermuntdoosje bewaard.
Geurtje mocht er voor koopen wat ze wou, en — eer we 't gewaar
werden had ze 'en spiegeltje gekocht, zoo'n kleintje van vijf
stuivers. Voor 't geen ze over had kocht ze koek om aan de
kleintjes te geven; kraakamandelen voor moeder; 'en vuursteen bij
't slag voor mijn. Dat was aardig.
We hadden nooit een spiegeltje in huis gehad, maar Geurtje had
'r nu een. Vat je; 't was in 't jaar 50.
Van 't roggebrood — hoe 't kwam wisten we niet — kreeg
Geurtje al heel gauw pijn in de maag; en van 't werken, als de
zon scheen, dolheid in 't hoofd. Ze was te zwak, zei ze, om in
't land te werken, dan deejen de handen haar zeer.
Wimpke begreep 't niet, en ik ook niet. 't Was dom misschien.
De rentmeester van de U i l en k a m p zei eens tegen m e , — ' t w a s
in 't jaar 53 — Hannes, zeidie, je dochter Geurtje is te zwak kind
en te mooi kind om hard te werken, je moet ze maar op 't kasteel
sturen zeidie, dan kan ze de melkerij leeren, weet je.
As je blief rentmeester, zei ik, en nam de pet af.

Toen Geurtje naar 't kasteel ging, toen nam ze 't spiegeltje mee.
Begrijp je?
't Was op ' e n Zondag-achtermiddag dat Geurtje eens bij ons aan
kwam. Moeder zag — en ik zag het ook — dat ze veel witter dan
vroeger was, en ze had een rood lintje op d'r muts gekregen. Beter
de kleur op de wang dan op de muts, zei moeder zonder erg, en
Geurtje wier toen zoo rood als 't lint op haar muts, en later akelig
bleek. Dat was raar. Toen ik haar vroeg of de rentmeester nog
al tevreden over haar werk was, — toen sloeg ze de oogen neer,,
stotterde wat, en moeder en ik, we keken elkander eens aan. 't Wat»
wonderlijk!
's Avonds brachten we Geurtje naar 't kasteel weerom, maar we
spraken bijna niemendal; de een wou voor den ander niet uit
komen: i k had zoo'n stroevigheid in de keel. Nacht vader, nacht
moeder, zei ze. Nacht Geurtje! zeiën we ook, en zij liep de grachtbrug op, en wijlui keerden naar huis weerom.
Twee stappen ver, daar kon ik 't niet houwen; ik draaide me
om; en 't kind achterop.
Heel zachtjes: Geurtje! — Ze schrok: Geurtje, zei ik: God ziet
alles! Meer niks.
's Nachts sliepen we weinig, moeder en ik. Om 't kasteel was
zoo'n diepe gracht, e n in 't spiegeltje hadden we vroeger geen erg
gehad Onnoozel!
De maan scheen helder op de diepe kolk, waar ze van 't kasteel
zoo dikwijls in visschen. Ik had al een poos bij 't hooge lies ge
staan, toen ik 't geklots van roeiriemen hoorde.
Zeker Arie, die nog een fuik zet, dacht ik bij me zelf, en keek
naar de plek, maar — op eens werd 't heel donker, want een dikke
wolk schoot juist voor de maan Onnatuurlijk donker! Eigenlijk
was 't zoo onnatuurlijk niet, want, weet je, er was onweer aan de
lucht, en 't lies begon ook te zwiebelen en te zwabbelen, en al
meer en meer kwam de wind opsteken, en 't riemklotsen kon ik
heel niet meer hooren.
Of ik moeite deed of niet, 't was me onmogelijk om naar huis
terug te keeren, want de voeten zaten als met klemmen aan den
rond. De wind werd hoe langer hoe woester; 't water van de
olk stoof op tegen den oever, en, van de roeiboot zag ik niks,
niemendal.
En, van de plek kon ik niet wegkomen; en de pet woei me van
't hoofd
in 't water
ik wilde haar grijpen, doch — een gil
trof mijn oor. Vader! vader! riep ze. Je weet wel wie.
De boot was omgeslagen! een er uit gevallen. Zij lag in mijn armen:
Goddank, lieve vader, zei ze, en i k : Geurtje! arme Geurtje!
Weet je, dat was 'en droom geweest.
Maar zie je, toen 't weer avond was, toen sliep ze niet meer
in de zijvleugels van 't kasteel, — nu meen ik Geurtje — neen,
ze sliep gerust in de bedstede op onze vliering, met drie van
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de kinders, Jans, Mie_ en Netje. Ja, ze was de mooiste van
allemaal, maar, de kleinen hadden rozen op de wangen, en, die
had Geurtje niet meer. Geurtje zag wit, erg wit, maar zie je,
haar zieltje was toch óók wit gebleven. — 't Is onnoozel, nou heb
ik weer zoo'n beving in de onderlip, en 't gemoed schiet me op
eens in de oogen.
Wat ik zeggen wou, je vraagt wie daar woont in dat witte
huisje? Ja dat wou ik je zeggen:
Hannes had met Geurtje op school in dezelfde klas gezeten.
Gelijk op! Hannes verdiende, nu hij vijf en twintig jaar was, vier
gulden m de week. Aardig voor 'en arbeidsmensch. Arie ploegde
zoo goed met de vier als met de drie. Op 'en goejen middag kwam
ie achter bij de put — Geurtje putte 'en emmer — en toen zeidie:
't Ging met ons in school altijd gelijkop, Geurtje; wat dunk je van
verder?
Als Geurtje nog aan 't kasteel en — 'k zal maar zeggen aan
den lakenschen heer had gedacht, dan was 't n e e n geweest. Maar
't was ja!
Zondag-avond, drie weken na den droom, zaten moeder Wimpke
en ikke onder den wingerd op 'en bankje, en liepen Hannes en
Geurtje voor 't eerst twee aan twee door den bongerd. — Dat was
in 't jaar 55.
Als ik niet dadelijk gezeid had wie in dat huisje woont dan moest
je 't eens raden. Nu hoeft dat niet meer.
Mijn kind, mijn eigen kind, ze woont er met Hannes al vijf jaren
lang, want we schrijven nu 60.
O, 't is er zoo aardig in dat kleine huisje; 'k zit er heel dikwijls
's avonds 'en uurtje bij 't vuur, en dan zie ik dat Geurtje weer
appelbloesems op de wangen heeft; en laatst, laatst kwam ze heel
dicht bij m'n oor en zei ze: Vader! Goddank dat ik verlost wier
van den booze. U dank ik naast God! Dat zei ze. Toen ze dat
gezeid had kuste ik Geurtje, o ik kuste haar zoo; en Geurtje nam
haar kleinen Harmen van den grond, en zette 't jongske op deze
knie en kuste hem ook. Toen kwam Hannes binnen.
G'en avond, zei Hannes, en zonder erg: Heb je't nieuws al gehoord?
Ze zeggen, de rentmeester van 'tkasteel is naar huis toe gejaagd;
'en schaamteloos mensch!
Geurtje verschoot. Of Hannes 't zag dat geloof ik niet, en,
toen hij had uitverteld van den rentmeester die weg was gejaagd,
toen stak Geurtje hem 't jongske toe en riep: Zie Hannes, 't is
zoo mooi in die oogjes te zien. Heldere spiegeltjes, heel reine
spiegeltjes!

Een glazen spiegeltje is er in 't kleine huisje niet te vinden.
Een andere spiegel: 't Beste boek? Ja, dat is er, en de groote
Meester die wist het wel:
De kaars des lichaams is het oog: indien dan uw oog eenvoudig
is, zoo zal uw geheele lichaam verlicht wezen.
Maar indien uw oog boos is zoo zal geheel uw lichaam duister zijn ').
De groote meester die wist het. Ja dat wist ie!
l

) Mattheus IV: 22 en 23.

VAN DANKEN EN DIENEN GESPROKEN.

't Is een warme zomerdag. De grindweg, die midden door de Betuwe
loopt en Gelderlands hoofdstad met het grijze Nijmegen verbindt, is
drie uren gaans, en over het algemeen zoo weinig belommerd, dat
een voetreisje van de eene plaats naar de andere weinig uitlokkends
heeft. Maar, uitlokkend of niet, Toon Van Diezen zal dat voetreisje
maken. Toon is een Nijmeegsche van geboorte, doch sedert eenige
jaren dient hij als tuinmansknecht te Arnhem.
Maar stil, nu Toon de breede schipbrug te Arnhem overgaat, en
een koeltje boven het water nog al moed voor de reis geeft, nu
plooit een vergenoegde lach zijn tamelijk grooten mond. Toon wou
t niet weten — voor den baas niet, en voor 't andere volk ook
niet — maar hij is verliefd. — Keetje? — Welzeker, Keetje. —
Als je ze kent dan zul je 't begrijpen. Mooi is ze! Mooi! Ja, en
vooral 's Zondags als ze zich zoo glimmend met zeep heeft gewasschen. — Keetje is de tweede dochter van Dorussen, even huiten
de Heezepoort: welzeker! De oudste dochter is ijselijk mager en
ziet een beetje dwars over den linkerkant, maar dat doet Keetje
niet; Keetje heeft klare, rojale oogen, mooie oogen! en ze weet er
partij van te trekken, want, Toon Van Diezen mag zich óók laten
kijken, as je blief! Ja! als Keetje hem nü zag, terwijl de beide
lokken hem nog zoo stijf op de ooren zitten, dan zou ze zeker weer
zeggen: Dag Toon! — Och! als hij 't zich herinnert zooals ze: Dag
Toon! heeft gezegd, neemaar, dat klonk als regen op een uitgedroogden kleigrond. En als hij haar nu over een stevige drie uren
dat zelfde nóg eens hoort zeggen! en als hij haar dan een zoen op
de kersroode lipjes mag drukken
!
Toon is bang dat de_ man, die hem juist bjj 't afstappen van de
brug voorbijgaat, zijn glimmenden lach heeft gezien. Maar wat kon
't schelen! Als hij aan zoo'n z o e n denkt dan
Haastiger stapt hij nu op den Betuwschen oever voort, de van
ouds bekende Paascnweide en het logement de Praets voorbij, en
IX.
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als hij op den breeden) dijk, voor het stof van een kar, de oogen
dichtknijpt, dan gronnikt liij z ó ó vroolijk zijn: .Morgen dagsaam!"
alsof de boer, die als een zoutzak op den boom zit, zijn eigen
Keetje was.
Toon weet gedurende eenige minuten volstrekt niet waaraan hij
denkt. Toen hij 't zich afvroeg, toen betrad hij de zoogenaamde
eerste verlaatbrug tusschen Arnhem en Elden. Aja! hij zat met
'Keetje in een net tuinmanshuisje op een buitentje, zooals bij vooribeeld dat daar, links; en jawel, dan was hij baas — ook baas van
Keetje — maar in 't redelijke, zeker. En dan
mettertijd zoo'n
kleine springer in 'en tafelstoel! met 'en biezen rammelaar in de
hand! Verduiveld, denkt Toon, terwijl hij met de mouw van zijn
jas een uitstapje langs 't hoofd maakt, da's 'en mooi gezicht; maar,
— denkt hij er bij, 't is hier een warme kuierweg ook. Een prach
tige Zondag voor dorperwtjes, rozen en lui die een bezetting op de
borst hebben, maar voor en mensch die haast heeft en drie uren
loopen m o e t . . . -! Als 't niet om dat liefje was, dan lag ik bij den
baas in 't hooi of op 't riet. — Naar de kerk g a a n . . . . Goeje mor
gen! Jan Wilders heeft gelijk: Er is toch zooveel gehaspel over 't
geloof, dat 'en eenvoudig mensch zich maar neutriaal moet houden,
en maar gelooven — dat de pap gaar is als ze voor 'em staat.
Toon Van Diezen vervolgt zijn weg. De klokken der Arnhemsche
kerktorens roepen hem nog eens achterna dat de lui er te kerk
gaan. Bestig, h ij gaat naar Keetje. — 't Is in alle geval nog veel
gemakkelijker om met je hoed voor de oogen in een kerk te zitten
bidden, dan met je hoed op 't hoofd in zoo'n hitte naai- Nijmegen
te loopen. Te deksel, als ie zóó doorstapt, dan loopt hij den weg in
derdehalf uur; maar, dan kon 't wel gebeuren ook dat hem de gal
over 't hart sloeg, en dan zou Keetje allemachtig weinig plezier in
'em hebben. Toon zal 't een beetje bedaarder aanleggen.
Aan de andere zij der breede overlaat gekomen, verneemt de wan
delaar achter zich 't gerommel van een zwaar rijtuig op de lange
brug. Omziende bespeurt hij dat het de diligene is. Ja, als hij voor
zijn liefje geen aardig goud ringetje in den zak had, dan zou hij
een plaats hebben genomen; maar nu, als je naar de liefste gaat en
maar een en twintig stuivers op zak hebt
!
Zie, daar rolt hem de groote wagen voorbij; half leeg. Maar ze
denken er niet aan om een mensch die haast heeft, een plaatsje te
gunnen. Wat een vervelend gezicht, zoo'n logge gele kast met z'n
zwart kleed met loshangende riempjes; zoo'n log leeg vierkant
ding, dat sarrend voor je uitgaat en al kleiner en kleiner wordt,
terwijl plotseling de vrees bij iemand opkomt, dat in het anderhalf
uur dat zoo'n wagen eerder in Nijmegen aankomt, juist de liefste
naai Hees of Neerbosch is gekuierd — p h u !
Nog maar weinige schreden van het Eldensche tolhuis verwijderd
— 't is er alsof men Arnhem pas achter den rug heeft, zoo klaar
als 't er ligt — hoort Toon achter zich op den grinddijk weer 't
knarpen van een rijtuig, dat hem al meer en meer nabij 'komt. Het
paard schijnt hem niet voorbjj te willen, of 't moest cm den tol zijn

dat de voerman al wat inhield. — Toon ziet op, en 't is hem alsof
hij van Keetje een zoen kreeg, toen een helder: „Wil je meerijen
vrindschap?" hem in 't oor klonk.
„Naar Nimwegen?"
„Ja wel!"
Toon zat al naast den voerman in de nette tilbury, nog eer hij
zijn blijde verrassing kon uiten. Een oogenblik later gaf hij ze lucht
met de woorden: „Ik zal je te Eist op 'eu borrel trakteeren."
„Wel vrindelijk, maar borrels drink ik niet," is het antwoord van
den voerman, die meer 't uiterlijk van een boer dan zelfs van een
heereboer heeft: „Ik zag je zoo haastig loopen en 't zweet afwisschen, en toen dacht ik aan 't: Gelijk gij wilt
Je weet wel."
„Al te vrindelijk!" zegt Toon weder: „Maar kameraad, als je
daaraan gedacht hebt dan zeg ik akkoord! Ik zeg maar: als de
menschen dat wat meer appleceerden in den omgang, dan zou je
geen zeildoek en strop van dezelfde plant oogsten."
„Aan de vruchten zal men ze kennen," sprak de voerman na een
oogenblik stilte.
Toon zwijgt. Dat is zeker een fijne, denkt hij: maar wat kan 't
schelen, de man was hulpvaardig en daarvoor zal Toon nu zooveel
vroeger bij Keetje zijn. Toch wou hij wel weten of die man fijn is,
want borrels lust hij ook niet. En, wijzende op eenige lieden die in
de naaste weilanden druk aan 't hooien zijn, zegt hij:
„Die hebben den Zondag ook uit den almanak geschrapt."
„Natuurlijk," zegt de voerman: „als Onze lieve Heer ze zelfwaarschuwt tegen 't onweer dat we van avond te wachten hebben."
— Geen fijne! denkt Toon, en hij zegt;
„Precies, daar heb je de zaak; 't zou wel groote gekheid wezen
als ze, in plaats van te werken, naar de kerk gingen bidden dat de
Heer het regenwater zou tegenhouden omdat het Zondag is. De
Heer lacht wat met al dat gebid en gekwezel, zegt Jan Wilders.
Jan Wilders is een kameraad van me, weet je, en ik zeg het hem
na: Onze lieve Heer gaat zijn gang. — Krek als een aardappel of
bloemkool naar de wet van de natuur wast, zoo wassen wij ook —
is 't nietwaar? — Neen, Jan Wilders zeit: als 'en mensch werkt
zooveel als ie kan, dan het ie niks te bidden en vooral niks te dan
ken ook niet, want, zeit ie, de zon staat zelfs voor den koning geen
verrel breedte vroeger op dan voor jou; en al dat je 'en afgeschei
den dominee bent en je zit onder den boom waar de bliksem mot
inslaan, dan, zeit ie, genacht samen, fuut!"
De voerman scheen geen lust te gevoelen om nader omtrent het
theologische standpunt van Jan Wilders te worden ingelicht; hij
vond er meer genoegen in om zijn gast te hooren over het doel
van zijn reis, over zijn vak, waarvan hij wel op de hoogte scheen
te zijn, en het geluk 't welk hij aan de zij van zijn Keetje dacht
te smaken, 't Was zoo pratende — terwijl het in een fikschen draf
vooruit ging over den breeden dijk, voor Toon een heerlijke rit;
ja 't korte oponthoud aan de herberg te Eist, waar Bruin een stuk
brood kreeg, gaf zelfs de voldoening dat men er de diligence, die

den wandelaar te Arnhem was voorbijgereden, weer inhaalde, en
zelfs nog eer kon vertrekken dan zij.
De voerman, die, zooals Toon soms bij zich zeiven opmerkte,
wel eens wat heerachtig sprak, vroeg den tweede, toen ze weer
voortreden:
„Ei zoo, rook jij sigaartjes?"
„Da's te zeggen... 't spijt me dat ik er ion geen kan aanpresenteeren," antwoordde Toon een weinig verlegen: „maar toen ik
even met den conducteur van Van Gend praatte — zie je, 't kan
geen kwaad om zoo'n persoon wat te vrind te houwen als je nog
eens mee naar Nijmegen wilt, met den bok of bovenop, weet je —
toen zeidie: wil je is opsteken, en gaf me dit sigaartje. De man
was rejaal en vrindelik; en toen vroeg ik
"
„Om zijn heele sigarenkoker en zijn beurs er nog bij?" valt
de voerman in, terwijl hij met het ernstige gezicht even naar
Toon ziet.
Toon keek eerst verwonderd; een oogenblik later ging de groote
mond aan weerskanten naar de ooren, en klonk er een lach —
waar Bruin van schrok alsof hij een tik met de zweep had gekre
gen — en herhaalde Toon: „Sigarenkoker! en beurs!?" en liet er
op volgen: „Neen, kameraad, eenvoudig een beetje vuur. Gekke
vragen die doe je niet."
„Maar 't vuur hadt je ook niet te vragen, dat had hij immers
juist ook."
„Nou kameraad, jij zoudt het ook altee brutaal willen maken."
„En heb je toen dank je gezeid?"
„Welzeker," zegt Toon: „voor zoo'n sigaartje."
„Neenmaar voor 't vuur?"
„Voor 't vuur, nou ja, dat doet toch 'en mensch."
„Bespottelijk!" zegt de voerman.
„Neen, dat mot je me verekskuseeren," herneemt Toon: „be
spottelijk is dat niet. Wat zou jij nou bijvoorbeeld zeggen als ik
strakjes op de gierbrug bij Nimwegen n i e m e n d a l tegen je zei?
Een borrel wou je niet; bier wou je ook niet; een dubbeltje of
vijf centen evenmin; nou, dan zal ik toch vrindelijk d a n k j e
dienen te zeggen, nietwaar?"
„Ja, als ik expres voor je had ingespannen, maar ik reed immers
toch naar huis toe."
Toon wilde weer antwoorden, maar hij was de kluts kwijt; hij
dampte van geweld, en dacht aan zijn Keetje.
Als men een wandelaar inhaalde, en voorbijreed, dan bere
kende hij op welke hoogte hij nu zelf nog, zonder het buitenkansje
van meerijden, zou geweest zijn, en hoe plezierig het was dat hij
het zoo getroffen had.
Toen men het dorp Lent had bereikt, en bij het logement op
de gierpont moest wachten, toen begreep Toon dat de voerman nü!
toch wel een glaasje bier zou lusten
? Maar neen,'t wasallemaal
mis; aan hem kwijtraken kon hij niemendal.
Terwijl men zoo stilstond beschouwde Toon den voerman zoo af

en toe met een zijdelingschen blik, en vond dat hij er toch voor
namer uitzag dan hij tot nu toe onder 't rijden — naast hem ge
zeten — heeft kunnen bemerken. Als die voerman eens de eigenaar
van de tilbury en van dat vlugge bruintje was! Jongens, denkt
Toon: zooveel te mooier zou 't dan wezen dat ie mij heeft opge
nomen.
„Voort Mie!" zei de voerman, want de gierpont was juist van de
stadszijde aangekomen, en raakte de lange smalle schipbrug, die haar
nu met den Betuwschen oever verbond. Aan 't geklepper en ge
rammel der planken van de brug die men opreed, scheen Mie nog
weinig gewoon. Haar ooren gingen spits, rechts en links naar voren
en achter, terwijl haar gekromde nek deed vermoeden dat de
waterglimpen, die zich tusschen de reten der planken vertoonden,
haar verdacht voorkwamen.
Toon voelde iets kloppen in de borst. Ha! hij kon nu door
een dienstbewijs toonen
Zonder een woord te zeggen was hij in 't zelfde oogenblik uit
de stapvoets rijdende tilbury gesprongen, en liep, met een oog in
't zeil, naast den kop van het jonge paard.
Een sterke kromming van den nek bij het verlaten van de brug
en het rijden op de gierpont, deed Toon — ofschoon hij den teugel
niet nam — toch zijn toezicht verdubbelen; en toen nu het rijtuig
stilstond, plaatste hij zich, als een zorgvuldig wachter, voor den kop
van het paard.
Nadat men weinige minuten later aan de overzij van de Waal te
Nijmegen was aangekomen, vernam Toon dat de voerman de woning
van Dorussen buiten de Heezepoort nog voorbij moest, want dat
hij niet ver van de stad op een klein buitentje woonde.
Ei! Toon zou dus zoover nog kunnen meerijden, en heel deftig
voor Keetjes huis worden afgezet! — Terwijl men stapvoets de pont
uitreed, zei Toon, na nogmaals een zijdelingschen blik op den voer
man te hebben geworpen:
„Jij dient toch óók, is 't nietwaar, kameraad'?"
„Welzeker," gaf de eerste ten antwoord; maar toen de tuinmans
knecht er meer van wilde weten, bracht de voerman hem op dat
punt niet veel verder.
Toon wist nog het fijne van de zaak niet, toen men buiten de
Heezepoort de woning van Dorussen al naderde, en zelfs — zooals
Toon aan zijn hart voelde — 't witte mutsje van Keetje, och heere
van Keetje! al in 't gezicht kreeg.
Toon bleef toch visschen.
„Als je 't dan volstrekt wilt weten," zegt de voerman: „ik d i e n
zooveel als ik kan mijn medemenschen en zoodoende Hem, wiens
naam ik niet kan uitspreken, maar uit wiens hand ik alle dagen
het goede geniet zonder Hem iets te kunnen vergelden."
Eenige seconden later stond Toon zoo'n beetje soezerig voor 't
huis van Dorussen; hij zag de tilbury wegrijden, en van Keetje
kreeg hij een frisschen zoen, en Dorussen, die naar buiten kwam, riep:
„Wat drommel, Toon, ben jij d'r al! Heb je met mijnheer Van

Veldzicht gereden! Jongens als je daar nog eens tuinbaas kondt
worden, dat zou een slaatje zijn! 't Is 'en rare maar 'en beste
kerel!"
Toon antwoordde niet, maar gaf zijn liefje een zoen en zei:
„Warempel Keetje, je bent nog mooier dan ik dacht. Verduiveld,
meid, ik heb het getroffen!"
„Dat dunkt me," zei Keetje: „en ik ook, Goddank!"
Toon trok zijn mond in een pruimschen plooi, en toen heel
ernstig:
„Ja Keetje welzeker, G o d d a n k ! "
„Wat blief?" vroeg het meisje, want Toon keek zoo ernstig.
„Dat zal ik je straks wel eens zeggen," zei Toon: „nu moet ik
naar binnen om je moeder een hand te geven."
Maar straks, toen Toon heel dicht naast Keetje achter het huis
onder de linden op een bankje zat, en de lindebloesems met de
filetten, en de boerentuinrozen wat verder, zoo heerlijk roken, toen
haalde Toon uit zijn vestzak een heel aardig ringetje met een groen ,
steentje te voorschijn, en stak het aan Keetjes vinger.
En Keetje zei: „Guns, Toon, ik dank je wel."
En Toon, neen, hij zei niemendal. — Ja w e l . . . . Neen toch niet,
hij zou 't haar later wel zeggen. Nu sprak hij van een kameraad
die Jan Wilders heette, maar met dien Jan Wilders had hij geen
schik meer: dat was een fillezoof van den kouwen grond; kropsla
zonder hart.
„Wil ik je wat zeggen Keetje," fluisterde Toon toch, maar
h e e l zachtjes: „Toen ik straks voor 't paard van den heer Van
Veldzicht op de gierbrug stond, toen Keetje, heb ik wat voelen
prikken van binnen. Zeg, van danken en dienen gesproken: als wij
mettertijd uit één schotel de boerenmoes eten, wat doe jij dan als
je 't op hebt?"
„Wel, den mond afvegen en dan den grooten Heer danken."
„En, als 't er af kan, 'en ander nog laten raeerijen ook."
„Wat blief! Je meent dan zeker meeeten!"_zei 't liefje.
Precies! maar die vergissing was Toon niet kwalijk te nemen,
want hij zat wel naast Keetje, maar eigenlijk stond hij nog zoo
half en half op de gierbrug, en
neen, een mensch kon alles
zoo klaar niet uitdrukken, maar met een heel ernstig gezicht
maakte Toon een knipoogje naar boven, en toen, toen pakte hij
Kee, en gaf haar een zoen, en zei: „Ik heb hem gepoot, en den
boom
je zult 'em zien groeien!"

TONEN IN DEN NIEUWJAARSMORGEN.
Mijnheer is naar de kerk om, als burgervader, door den predikant — in de eerste plaats — „gecomplimenteerd" te worden.
Mevrouw vult de karafjes met crème de vanille, port en madera;
rangeert de nieuwjaren op de porseleinen soezenmand; doet bitterkoekjes in de trommeltjes; knijpt met de tang een turfje uit de
mand, en werpt een welgevalligen blik in den grooten spiegel, die recht
tegenover de causeuse hangt en waarop zij zich eindelijk nederzet.
De kindermeid legt de laatste hand aan het toilet der oudste
jongejuffrouw van elf jaar, en zegt haar fluisterend: „Nou mot uwé
zeggen: al wat wenselijk is; dan krijg ie wat, en dan zelle me van
avond smeerbollen bakken, hé lieflie!" En 't lieffie zou haar pa
en ma wenschen alles wat wenschelijk was, om — smeerbollen te
genieten.
De keukenmeid staat voor de keukenkast, en „handigt" het een
en ander; bepaaldelijk ook een ledige stijfseltrommel, waar ze fluka
gemetamorphoseerd nieuwjarenbeslag in handigt, welk beslag gisteravond, volgens haar oprechte verklaring: niet bestaan had, aangezien mevrouw „verrachtig alles gekregen had wat er gebakken was,
en zij 't niet helpen kon dat het ijzer zoo schajelijk uithakte; met
de boter, ziet u, en 't vuur en den afval...." Dien non-sens had de
huismoeder zonder nadenken geslikt: Neel had een getuigschrift —
neen, z e s getuigschriften meegebracht, met t r o u w en e e r l i j k erin.
De huisknecht staat in het spreekkamertje op een koperen stoof,
en heeft een lijst van de personen, die in verschillende inférieure
iqualiteiten tot mijnheer en mevrouw staan, en die allen bepaald
'zullen komen heilwenschen, de één voor 'en gulden, de ander voor
ivijftig centen, eenigen voor vijf en twintig centen, en zelfs voor
tien, en voor vijf, de losse centenlui niet meegerekend.
Evert kijkt telkens naar de lijst, naar het geldbakje, naar de
straat en naar zijn blinkende knoopen, en hij moet nog lachen om
Leen, die hem „de menister van fernansiën" genoemd heeft. Wat
de begrooting betreft.... hij vindt ze wat te hoog. Die bakkerslummels: twee kwartjes! Zijn vorige heer gaf altijd drie dubbeltjes,
— geld genoeg!

Mijnheer wandelt naar huis terug. Men heeft hem van het Chris
telijk spreekgestoelte aan zijn vele verdiensten en edele bemoeiingen
in 't belang der kleine maar bloeiende stad herinnerd, en hem opge
wekt om zijn krachten aan 't heil der burgerij te blijven wijden; hij
is zeer voldaan over dominee Heimans. Veel gaven heeft de man
niet, maar, bij kan het zoo aardig zeggen; voor ieder zoo iets aparts,
maar voor hem als burgemeester in 't bijzonder — natuurlijk —
veel dat plezier deed. Alleen, ook in 't nagebed had hij wel een
kleine tirade verwacht voor hem afzonderlijk; niet zoo in 't alge
meen; 't was toen wat mannetjes egaal geweest; maar enfin, hij nam
het den ouden man niet kwalijk; anders goed; anders h e e l goed!"
Mevrouw heeft koffie gezet, en neemt den heilwensch der Aschkarlieden ter hand, „eerbiediglijk opgedragen aan Heeren Burge
meester en Wethouderen;" en ze heeft al drie coupletten gelezen
zonder er iets bij te denken, en ergo zonder er iets van te ver
staan, toen haar de regels treffen:
„De Burgemeester, Secretaris,
„Hun vrouwen 't geen een dubbel paar is"
Ja, die regels, ze treffen mevrouw de burgemeestersche.
Pels de secretaris, die met Krisje Drob, het gewezen hoedenmaakstertje getrouwd is, d i t p a a r wordt door die wezens op één lijn
met hen gesteld, met mijnheer den burgemeester Lichterster, en met
hééi, een geboren Van Zoetenparsse! — Onbeschoft volk! indien
mevrouw zulks vooraf had geweten, ze zou die prent niet aangeno
men, en althans geen gulden er voor geofferd hebben.
De burgervader, zooals hij voldaan en toch niet geheel voldaan,
uit het bedehuis naar zijn woning terugkeert, stapt in 't voorbijgaan
den winkel van den boekbinder-lithograaf binnen, om te hooren of
zijn visitekaartjes al bezorgd zijn, — hij laat er jaarlijks zoo'n goeje
honderd en vijftig terug brengen; natuurlijk alleen bij de „fatsoen
lijken."
„Hei! hola!" roept de Edelachtbare, want de schel der winkel
deur schijnt niet vernomen te zijn. — Nog geen gehoor. Hij treedt
de gang in; hoort in de verte een stem; stapt met zijn burge
meesterlijk recht op de woonkamer toe, en duidelijk klinkt nu de
stem — langzaam, deftig, ernstig:
„
Ja, behouden hebt Gij ons, beschermend God en Vader, en
wij prijzen Uwen grooten naam! Ons hebt Gij vergund een nieuwen
jaarkring in te treden. U alleen is het bekend of wij hem zullen
eindigen, want, kort is het leven, en broos is ons lichaam. Houd on»
voor Uwe komst bereid, o Heer! dat wij reisvaardig zijn zoo de
scheidensure slaat. Versterk ons geloof, en neig onze harten om
ons zei ven gering te achten en U eere te geven; maak ons sterk
tot de volbrenging Uwer geboden, die zich allen oplossen in het
heerlijk akkoord: U lief te hebben bovenal en den naaste als ons
zeiven. Amen!"

De burgervader s t o n d . . . en
luisterde
Hij hoorde zoete
kinderstemmen zich vereenigen; en een lied klonk, zacht welluidende,
rein; en de laatste woorden waren:
„Schenk aan onze dierbare ouders
„Wat w' U vraagden, groote God!
„Maar, 't zij onspoed treffe of blijdschap:
„Steeds tevredenheid bij 't lot.
„Wil dat geven, lieve Vader,
„En vervul ons jong gemoed
„Met oprechtheid, liefde en luste
„Voor wat edel is en goed."
Nog een oogenblik staat de burgervader; toen opent hij behoed
zaam de deur, en ziet — don boekbinder-lithograaf in 't midden
van zijn talrijk gezin bij den zetel zijner pas herstelde gade. De
man is bleek — een gevolg van onverpoosden zittenden arbeid —
maar zijn oog staat vroolijk. De moeder, met een zuigeling van
slechts weinige weken op den schoot, aanschouwt vol innig welge
vallen haar zestienjarig evenbeeld, waaraan zij in die verloopene
dagen van onmacht, geheel de bestiering der drukke huishouding
kon toevertrouwen, haar dochter, die het liedje dichtte, dat zij haar
broertjes en zusjes voor den nieuwjaarsdag leerde zingen. En de
burgervader ziet iets blinken in de oogen der ouders, en hij d e n k t . . . . ?
en hij zegt:
„Vergeeft mij als ik u stoor, maar er kwam niemand, en ik wilde
graag weten of mijn kaartjes bezorgd zijn?"
Ze waren bezorgd.
Mijnheer Lichterster treedt de stoep zijner woning op. Een zwerm
extra slecht gekleede, uitgezocht slecht gekleede nieuwjaarwenschers
verspert hem den ingang. Evert uit het spreekkamertje gekomen,
geeft door den kier der geopende voordeur aan dezen een cent, aan
genen een halfje.
„Alle beste zegen in 't nieuwjaar voor mijnheer de burgemeester
met de mevrouw," klinkt het uit een plompen mond die onder een
rooden neus woont.
„Van 's gelijken!" roept Evert, en doet de deur dicht.
„Stik allemaal!" is het bescheid, en, met een vloek de stoep
aftredende, loopt de heilwenscher (?) den heer des huizes onwillens
schier omver; m a a r . . . . zijn gelaat verandert van plooi als een ge
knepen gutta-percha-kop:
„Neem mij niet kwalijk, ik zag u niet. Gods eeuwige zegen in
't nieuwe jaar, mijnheer de burgemeester," zegt de gutta-percha-kop:
„met de mevrouw en al uw geachte lieve kindertjes. Mijnheer uw
knecht scheen mij niet te kennen, en was onbeleefd genoeg om mij
van 's gelijken te wenschen," (onbeleefd!?) „maar, neem mij toch
niet kwalijk, ik heb een ongelukkige vrouw, mijnheer de burge
meester, met den kanker in de borst, en twaalf bloeien van kinders,
waarvan er drie binnen acht dagen gezond en dood waren. Sedert

eergisteravond heb ik geen brood over 't hart gehad; zie je, mijn
heer de burgemeester, ik geef 't liever aan m'n vrouw die zoo slecht
aan de tering leit, en aan m'n twaalf onnoozele bloejen van kinderen.
Och 'en kleinigheidje as je blieft, al is 't maar 'en kouwe aardappel
of 'en kruimeltje uit den broodbak as je blief!?"
„Hoor je hier thuis?" vraagt de heer Lichterster.
_ „Ja wel mijnheer; of neen, verekskuseer, eigenlijk sinds een jaar
niet meer, maar, of ik er spijt van heb, want onder zoo'n braven
burgemeester als mijnheer de burgemeester is, kan een mensch niet
tot zoo'n armoei vervallen, as je blief!?"
Lichterster vindt het griemelig koud, steekt den sleutel in de
huisdeur, maar Evert heeft de deur reeds geopend.
„Geef dien sukkel 'en kwartje," fluistert de burgemeester, en
gaat in de vóórzaal, waar mevrouw met de koffie wacht. En Evert,
hij doet een greep in 't geldbakje; 't is bij ongeluk een dubbeltje.
Onder aan de lijst:
Ekstra een arme
25 ct.
De ongelukkige man neemt den hoed eerbiedig af als hij voorbij
het raam gaat, waarachter de burgemeester een kop koffie gebruikt.
De man loopt voort tot aan den hoek der eerstvolgende straat;
daar gekomen steekt hij de hand in den zak; haalt het opgegaarde
geld naar boven, telt: twee, vier, acht stuivers, en stapt D e g e 
k r o o n d e D r u i v e n t r o s binnen. Zijn stervende vrouw en bloejen
van kinders....? Zij bestaan alleen in verbeelding van „zoo'n braven
burgemeester als mijnheer de burgemeester is." Drie uren later ligt
de gutta-percha-kop in een naren plooi geknepen, op den vloer van
D e g e k r o o n d e D r u i v e n t r o s , en, nog een uur later joelt een
brooddronken troep den eigenaar na op de straat; hij scharrelt, hij
valt! bloed verft de los besneeuwde steenen; dat staat akelig!
griezelig! — Maar 't is nieuwjaarsdag!
Nadat mijnheer de burgemeester in de zaal — waar men men
schen ontvangen zal —_ koffie heeft gedronken, treedt het kroost,
een aardig viertal, keurig uitgedost net vertrek binnen. Het elf
jarig Sophietje komt, door de kindermeid voortgeduwd, tot bij
papa en mama en zegt na een: „Toe dan Sophietje" van de ge
dienstige:
„Pa, ma, al wat wenschelijk is."
„Zie zoo!" roepen de ouders verrukt, en mevrouw voegt er bij:
„Nu ben je een heel ander kind dan van morgen."
„Och! t was een kuurtje," zegt de vader: „ze was het vergeten,
nietwaar bekje? Kijk is;" en hij toont haar een blinkenden rijks
daalder: „Voor wie is dat
?"
„Voor Sophietje," antwoordt het meisje en grijpt naar het geldstuk.
„Om een mooie nieuwjaarspop te koopen. — Elsje, straks kun je
ze eens meenemen, weet je," voegt mama er bij: „in den winkel van
Struif hebben ze er van die mooie met draaiende oogen."
„Jawel mevrouw," zegt Elsje. — Smeerbollen i
En jellui, Pierre en Lex, wat heb jelui te zeggen?"
„Niks," zegt Pierre, en houdt, evenals zijn tweelingbroertje, de

oogen strak op de heerlijkheden gevestigd, die op de tafel gereed staan.
„Al heel weinig!" lacht de vader: „Zeg jongens, zou je ook
n i k s h e b b e n willen?"
„Jawel!" roepen de knaapjes.
„Komaan Pierre, hoe doet Keesje Mol? — Zie is!" en de vader
houdt het zoontje een gulden voor.
ln een oogenblik staat het jongste ventje in postuur; loopt naar
het raam; bootst meesterlijk een manken bultenaar na, en
ver
dient van den lachenden vader den gulden, om er een blikken sabel
voor te koopen.
Elsje wordt nog fluks een daalder in de hand gestopt, om voor
Lexje en de kleine Marie bij Struif eens rond te zien, fluks, want
er is gescheld.
't Wordt vol bij den burgemeester. In 't voorkamertje regent het
kaartjes; in de zaal complimenten.
Mijnheer Kasselberg, die — de heele stad weet het — een ingekankerden hekel aan Lichterster heeft, maar als lid van den Raad
toch niet terug kon blijven, wenscht zijn vriend (?) met een zeemleeren handdruk, een hartelijk „heil!" toe, met den s p e e c h „dat
Lichterster nog lange jaren als burgemeester zal presideeren."
De secretaris Pels, een man met een innemend gelaat, haalt, na
den uitgebrachten zegenwensch, van de oudejaarsavond-preek op,
welke dominee Bommel gehouden heeft; hij roemt de stichtelijke rede
bovenmate, en kan zich volkomen met zijn weieerwaardes roerende
bede vereenigen, dat het jaar, 't welk stond aan te breken — en
nu aireede aangebroken was — een jaar mocht zijn van liefde en
godsvrucht, een jaar met gulden letters geschreven in de heugenisse Gods.
Mevrouw Lichterster vindt dat het jaar zich reeds lief instelt;
van hunne zijde althans hebben ze alree de meest mogelijke be
wijzen van achting en ingenomenheid der burgerij ontvangen.
Mijnheer Molensmid oordeelt, dat dominee wat heel weinig werk
van de rede heeft gemaakt; 't was er een geweest, die hij „ s a n s
b a d i n a g e " al wel driemalen van hem gehoord had, maar altijd
met een anderen tekst, 't Was zoo'n koud. „ik weet niet" zoo'n
droog preekje geweest. Bommel heeft voor geen oortje talent. Hij
gunde hem Amsterdafn of Den Haag, maar, zijn aspergebedden
waren 't vorige jaar al verlegd geworden. „Mijn Piet zal het verder
brengen!"
„De predikant Bommel!" roept Evert.
„'s Hemels allerbeste zegen!" Als predikant maakt de dominee
een visites, maar zijn vriend Lichterster en diens vrouwtje moest
ij toch even een heilgroet brengen. Hij voelt zich heden weer
versch man na al die preekdrukten der laatste twee weken: „Ha,
mijnheer Molensmid, hoe vaar je? Gods beste zegen! Het beroep
van je zoon heb ik met blijdschap vernomen. Een lief plaatsje;
een knappe jongen!"
„Ja, Piet is een ferme jongen, dominee; maar, eere wien eere
toekomt, machtig veel heeft hij aan ü te danken."
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„Kom, gekheid," zegt Bommel: „hij was vlug en oppassend; 'k
had er plezier in om den jongen wat op streek te helpen, en zag
met genoegen dat hij zoo ferm aan de Academie was. Een beste
jongen, een brave jongen! Ik had gehoopt hem gisteravond onder
mijn gehoor te hebben. De woorden van Paulus aan Timotheus
zouden, bil het naderen van een zoo gewichtig jaar, misschien ook
hem een stichtelijk uur verschaft hebben."
„Ja zeker, zéker dominee, een stichtelijke preek! Met fameus
veel genoegen gehoord; 'en volle kerk ook."
„Nogal, nogal, 't Moet in de Michelkerk dun zijn geweest."
„Zoo dominee!?"
„Och! collega Heimans wordt oud; 'en goed mannetje anders!"
„Is neef Draam in stad, Cornélie?" vraagt mevrouw Lichterster
aan een juffertje dat stijf in 't bont zit.
„Ik weet het waarlijk niet," liegt het meisje, en kleurt tot achter
de ooren.
„Kind, wat kleur je!" zegt mevrouw met een lachje.
„Ik kleuren!?" herneemt de maagd: „Hé, ik kleur niet; en ze
voelt een gloed in 't aangezicht alsof ze in brand staat.
„U zou de juffrouw confuus maken," zegt de secretarisvrouw,
die lief en goed is, maar nooit recht weet waar ze spreken of
zwijgen moet.
Mevrouw is door de aanmerking — van d i e n kant, h e e l o n g e 
p a s t ! — zeer gepikeerd geworden.
„Een lief hoedje," zegt ze, het secretarisvrouwtje aanziende: „Bij
wie laat u maken? O ja," laat zij er terstond op volgen: „zeker
eigen werk. De hoedjes van uw maaksel waren altijd zeer élégant."
Een compliment, en toch „op haar plaats gezet!"
„Of er ook belet voor mijnheer Van Bazel is?" fluistert de bin
nentredende Evert, met iets spotachtigs.
Mevrouw Lichterster haalt den neus op. Mijnheer fronst de wenk
brauwen, terwijl er om zijn mond een glimlachje speelt.
Mevrouw zegt: „Och Heere!" Mijnheer ziet den kring rond; zegt
dat men bezwaarlijk „niet thuis" kan geven en besluit: „Met verlof
van 't gezelschap ?"
Eenigen van 't gezelschap zeggen: „Welzeker!"Dominé: „Waarom
niet!" en de burgemeester beveelt: „Laat mijnheer binnen."
De heer Van Bazel, in een vrij genuanceerden en krakenden
mackintosh, de voeten in vetleer, een souspieds-pantalon van 't
jaar 0 om de schrompele beenen, bruine katoenen handschoenen om
de magere vingers, komt binnen; buigt verlegen vier- vijf- zesmaal
in 't rond, en eindelijk voor den burgemeester post vattende; zegt
hij gejaagd:
„Mijnheer
Eduard
vriend, ik kan niet mankeeren u allen
zegen in 't Nieuwejaar toe te wenschen, Neem mij niet kwalijk, ik
dacht dat het vier uren was, maar 't zal drie geweest zijn; ik zal
"
„Kom, maak geen complimenten," zegt de heer des huizes: „Ga
jij maar zitten Boudje. Hoe gaat het jongen ? Kun je 't nogal krop
pen met de kou?"
1

Be aangesprokene kijkt verlegen voor zich; hij ziet niets en niemand, maar hij hoort toch een zacht gegons rechts, en een geh°>
links, en hij kucht:
„O! jawel, dank u. Mama sukkelt een beetje."
„Och kom! sukkelt mama?" hervat de burgemeester; „Een slechte
tijd voor de goeje vrouw. Wat scheelt ze?"
„Ik vrees verval van krachten," antwoordt de vriend terwijl hij
zijn kalen hoed draait.
„Wél, wél!" zegt Lichterster: „Een weinig versterken! — Emilie,
als je eens soep hebt. — Kom Boudje, ga zitten; een glaasje crème
le vanille? 't is goed voor de kou; dat wordt je niet iederen dag
foorgezet."
„Neen, dank u."
„Arme weerlich!" fluistert de burgervader meelijdend ter zijde.
„Kom jongen, een beetje!" herneemt hij luid: „'t Is waarlijk goed
voor de kou."
„Neen, dank u; ik zal eens opstappen," is het bescheid: „Ik wist
niet
"
„Ei, blijf nog wat, en ga zitten," spreekt Lichterster weder: „Je
bent toch geen menschenhater?"
„Wel neen, maar ik wist niet," herhaalt de verlegene, terwijl hij
een rood-bonten zakdoek uit zijn mackintosh haalt en er 't gelaat
mee afdroogt.
„Gerust Bazeltje," glimlacht mevrouw goedig: „kijk eens, daar zit
je als een prins tusschen j u f f r o u w Pels en mijn nicht f r e u l e Van
Soetenparsse in."
Van Bazel snuit zijn neus; gaat zitten; hoort gepraat rechts en
links, zonder het te verstaan; neemt een hem gepresenteerd nieuwjaartje; kruimelt er mee tusschen de vingers, en vraagt eindelijk —
om toch iets te zeggen: „Hoe varen de kindertjes?"
„Dank je, amice, best!" roept de burgemeester: ,'t Spijt me dat
ik jou niet wat dergelijks vragen kan. Kom, biecht eens op; nog
geen plannen?"
„Hi! hi! hi!" lacht de linksche freule; en Boudje doet ook alsof
hij lacht, maar achter dien lach zijn tranen verschanst die straks,
als hij huiswaarts gaat keeren, met geweld naar buiten zullen
storten.
,'t Zal mijn tijd worden!" zegt hij zachtjes.
„Wil je dan volstrekt niet langer? Nou, dank voor je attentie.
Boudje; a propos! hoor eens;" en de burgemeester trekt zijn vriend
geheimzinnig in een hoek van 't vertrek; en eenigen van *t gezelschap vernemen de fluisterende klanken: „Nieuwjaartje — ouwe
relatie — turf en hout — versnapering;" — terwijl allen duidelijk
rijksdaalders hooren klinken, en de woorden: „een muntje heb ik
niet;" en daarna een gefluister van den laatsten bezoeker, die zich
eindelijk met een vuurrood gezicht omwendt, buigt, en nog eens
buigt, en in de achterwaartsche retraite tegen een rijk beladen
étagère bonst.
„Ho! hoe lomp!" roept mevrouw ontsteld.

Rooder! vuurrood, ziet de aftrekkende om, en verzekert: dat er
gelukkig niets kapot is.
„Je bent met die dingen niet gewoon Boudje," lacht Lichterster,
en voegt er goedhartig bij: „'t Is niks jongenlief. Je zult er wel
uitkomen hé! Bonjour, bonjour, de groeten aan je ma, hoor,
bonjour!"
Een hartelijk man die burgemeester; meelijdend! weldadig! En
de vriend
? Hij trok met vier brandende rijksdaalders — toch
een mooie nieuwjaarsgift! — terug naar zijn kamertje; voorbij het
kruideniershuis waarin een twintig jaar geleden de school van
meester Haksel was, waar hij met Eduard Lichterster een plezier
had gehad, te veel om te zeggen; voorbij de Latijnsche school waar
hij naast Eduard gewerkt, en den vriend de antwoorden aan den
rector zoo dikwijls had ingefluisterd; waar hij gedroomd had van
zalige jaren; van de wijding zijner krachten, na volbrachte studie,
aan de eeuwige belangen zijner natuurgenooten. Hij gaat, en voorbij
het huis met het fraaie balkon en de breede stoep, waar eenmaal zijn
ouders in overvloed leefden, waar hij in den fraaien tuin met Eduard
een hermitage van dahliastokken en graszoden had gebouwd, waarin
ze verzen déclameedren en sigaren rookten; voorbij de woning, waar
uit ontzettende rampen die ouders verjaagd, en hem zijn schoonste
verwachting hadden ontnomen: hij keerde huiswaarts, en ging ook
de woning voorbij, waarin de maagd die hij zoo vurig bemind had,
gade en gelukkige moeder was
? Hij keerde huiswaarts, voorbij
het kantoor, dat heden vrijaf had gegeven, en waar hij tweehonderd
gulden in 't jaar mocht verdienen; huiswaarts, om zijn oude lieve
zwakke moeder weder te vinden, voor wie hij van zuinig uitgespaard
tabaksgeld iets versterkends gekocht had, en, om wier wille hij zelfs
die brandende rijksdaalders had aangenomen.
„Een goeje sukkel," zegt Lichterster, nadat de vriend der jonge
lingsjaren vertrokken is.
„Een mislukte dominee," zegt Kasselberg die opstaat om te ver
trekken.
„Mislukt, in zooverre," antwoordt de burgemeester: „dat de m o n e y
van honk was. De ouwe Van Bazel, enfin, 'en domme vent; te goed
van vertrouwen! 't Spijt me altijd van Boud. Uit ouwe relatie —
natuurlijk zonder eenige verplichting — doe ik den hals pleizier
waar ik kan; ik mag niet zeggen dat hjj, zooals anderen van dat
soort, lastig is; neen, ik doe hem dikwijls pleizier; en als er dan
een van de kinderen jarig is, dan komt ie meest om de tooverlantaarn of de poppenkast te vertoonen; dat doet ie heel aardig,
en dan kan ie zijn hart meteen eens ophalen aan evenveeltjes of
wafels; och, dan heeft ie een pret van belang. N u durfde hij niet
en
natuurlijk!"
„Arme Van Bazel," zegt dominee Bommel in 't huiswaarts gaan.
„Wat een sul!" prevelt de freule Van Soetenparsse.
Mijnheer Molensmid bedankt voor een derde glaasje port, hij zou
waarlijk de hoogte krijgen, en — straks wipt hij de „socie" binnen,
en besteld: „'En bittere!"
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De secretaris wenkt zijn vrouwtje. De laatste bedankt mevrouw
zeer voor haar lieve receptie, en vraagt zachtjes:
„We krijgen morgen een paar menschen; zoudt u en burgemeester
ook lust h e b b e n — een kopje thee en 'en boterhammetje
?"
„'t Is zeer vriendelijk, heel lief!" zegt mevrouw slepend: „heel
veel lust, wat dat betreft, m a a r . . . . ik geloof, 't s p i j i mij r a z e n d ,
we zouden bij o c h . . . . e . . . . bij mijn nicht de douairière Lamouche
gaan. 't Is anders heel lief; waarlijk het spijt mij."
„O! 't is o n s hetzelfde," herneemt het vrouwtje: „Overmorgen?"
.Overmorgen, laat zien, Zaterdag? Wel, dat treft alweer akelig,
dan k o m t . . . t . - . e . . . mijn zwager uit Den Haag hier eten; anders,
met heel veel pleizier."
„Nu, Zondag dan?" hervat het secretarisvrouwtje minzaam. Mevrouw
zit in de klem: „Ik weet niet of burgemeester Zondags wel uitgaat,"
zegt zij: „Maar anders, met veel genoegen."
„U zult dan zoo goed zijn het burgemeester te vragen, en bescheid te zenden?"
„Welzeker, welzeker!"
Zondag ziet ze z w a r t van de hoofdpijn, 't staat als een paal
boven water!
De zaal is ledig. In de zijkamer zit de familie Lichterster aan
tafel.
In de zaal reddert Evert de stoelen en fauteuils. Iets wits ligt
onder een stoel, en een versleten rood-bonte zakdoek er naast. Het
witte is een dichtgevouwen papier.
— Wel allemachtig! 'en haft ons rookvleesch! denkt Evert: Wat
zullen ze lachen in de keuken. Goed voor een holle kies van Azor.
De doek van Boudje Bazeltje er bij! — Goed... voor een wrijf l a p .

Tonen in den nieuwjaarsmorgen! Wij hebben er gehoord: reine;
maar ook: onzuivere, ook: akelig valsche!
Zou het aangevangen jaar een jaar worden met gulden letters
geschreven in de geheugenisse Gods?
Zouden de vernomen tonen deel kunnen hebben in het reine akkoord:
God lief hebben bovenal! den naaste als zich zeiven ?

PORTRETTEN.

„Dag Frits, m'n jongen; m'n brave jongen!"
„Dag allerbeste lieve trouwe Elzemoei!"
„Vergeten zul je me nooit, is 't wel lieveling ?"
„Vergeten! beste Elzemoei, u vergeten
! Zie — dan zou m'n
hart harder dan steen moeten worden."
„Och m'n lieveling! En God vergeten dat zul je toch ook niet;
i s ' t wel?"
„Daar is heel geen denken aan, want de Almacht is overal. U
eerder dan Hem mijn beste, maar ü
neen, ü toch ook van m'n
leven niet. Och lieve ouwe sukkel, dat je nu zoo alleen blijft!"
Waterlanders!
„Je moest nu maar gaan, Frits."
Naar de klok achter zich ziende zegt hij:
„Als de lange voluit op tien staat, eer niet; nog twee minuten.
Elzemoei, zul je'm aan Treeske geven?" — De vinger, die naar een
kooi heeft gewezen, drukt de vochtige oogen.
„Ga maar gerust mijn jongen; je weet, wat Elzemoei belooft dat
houdt ze. — Ga nu mijn kind, eer je te laat komt."
„Dag beste
b e s t e moeder!" — Zijn tranen droppelen haar op
't voorhoofd.
„Mijn liefste kind . . . mijn Frits
mijn jongen
vaarwel...!
God loone je liefde!" — Haar dorre vingeren klemmen zgn gloeiende
handen.
In het zeer nederige doch rein gemeubileerde vertrekje waar we
binnentraden, heerschte eenige oogenblikken een droevige stilte.
Frits had de beide armen om den hals der lieve vrouw geslagen,
die van zijn prille jeugd af aan een moeder voor hem geweest, maar
inderdaad een veel oudere zuster van zijn vroeg gestorven moe
der was.
De stilte was pijnlijk, bijwijlen slechts afgebroken door den zachten klank der kussen vol teerheid, waardoor de innige liefde dier
twee zich openbaarde.
De huisklok sloeg elf:

„Voort nu mijn Frits
ga nu mijn jongen
ga
''
En Frits sprak geen woord; nóg eens omhelsde hij die oude lieve
vrouw; toen greep hij zijn pet en 't valiesje, dat op de tafel gereed
lag; wendde zich haastig naar de deur, lichtte de klink en snelde
de dorpsstraat in.
Daar gaat hij, doch allengs vertraagt hij zijn tred; er valt hem
iets te binnen. Even blijft hij staan; wendt zich om, en, in draf
keert hij naar het huisje terug dat hij zooeven verlaten heeft.
Daar zit ze met het hoofd in de beide handen.
„Elzemoei," roept hij haar toe: „vergeet je meelpap voor de borst
toch niet, en 't ei evenmin; niet te zuinig voor je gezondheid! Nog
eens: dag moeder, spoedig zien we elkander weer
als God wil!"
voegt hij er haastig bij. De laatste zoen wordt gegeven, en voort
snelt de jongen, maar nu voor goed.
't Was een nare tocht voor den weemoedig gestemden Frits.
Leerbeek, het stille landelijke, het dierbare Leerbeek ging hij ver
laten, om in plaats daarvan te midden van een akelig groote steen
massa verder zijn jongelingsjaren door te brengen.
O! alles wat hij voorbijgaande zag, had hij wel met zich willen
nemen: Arie met zijn schapen en zijn Hector, die, rustig voorttrek
kende, geen begrip van 't voorrecht hadden dat ze in Leerbeek kon
den blijven; de schaapskooi op den heuvel, waarbij hij zoo dikwijls
des avonds een koutend uurtje met Arie had doorgebracht; die lieve
lage vriendelijke huisjes, voor 't grootste deel met riet gedekt,
waarin de goede Leerbeekers weer slapen zouden en opstaan, zoo
als ook hij er gedaan had doch nu niet meer doen zou.
Alles, alles had hij wel met zich willen voeren, maar inzonder
heid, ja, dat kleine, dat heel kleine huisje waarin die trouwe haar
kamertje met hem gedeeld had, de goede Elzemoei, die nu zoo ver
laten was en zekerlijk bitter zou weenen. En dan
„Ga je nu waarlijk voor goed heen?" klonk het zacht achter een
haag van welriekende witte en roode meidoorns: „Frits, wacht nog
even, in één wip ben ik bij je."
Iets zeer pijnlijks had de jongen gevoeld toen hij — die meidoor
nenhaag genaderd, haar met gezwinden tred was voorbijgestapt;
daar achter toch lag de vroolijke hofstede Doorenkampe. aan Huibert Weiveld toebehoorende en aan Seintje z'n vrouw die zoo gul
was as 'en koffiekan met twee kranen, en pannekoek kon bak
ken
hé!
overheerlijk! Maar die gulheid was "t niet, en de
heerlijkheid der pannekoeken evenmin, die hem in dit oogenblik
het meest voor den geest kwamen. Treeske was het! die aardige
spring-in-'t veld, de zevenjarige onschuld, waarvoor hij. die negen
lentes meer beleefde, iets vaderlijks gevoelde, iets, dat zich nog
gisteren openbaarde toen hij haar zeide: „Als ik nu hoor, Treeske,
dat je zonder broddel 'en naald kunt breien, dan breng ik zeker en
vast als ik terug kom, 'en popje uit stad voor je mee;—neen liefje
nou geen water, foei! je bent veel te warm." Treeske had toen van
blijdschap in de handjes geklapt, en heel gehoorzaam geen water
gedronken. O! 't was zoo'n aardig heuveltje; blonde zij omkrulde
IX.
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haar hoofdje; een zomersche hemel lag in haar oogjes; fijnheid en
zachtheid hadden haar 't neusje gevormd; boerentuinrozen zetelden
op haar wangen, en altijd blonk de meikers op haar lachende lipjes,
'lm lief kind, 'en snoeperig kind; 'en kind om te stelen! zegt Frits,
die dol is op kleine Trees.
Even is de kleine naar binnen geweest; maar nu, zie, daar komt
ze terug. Zoo snel als de last van een tamelijk groot pak het haar
toelaat, loopt ze naar Frits. Moeder Seintje treedt met een traan
in het oog achter 't kleine blondje aan, en 't aanvallige kind, ze
steekt het pak den naderenden knaap toe, en zegt op half schreienden toon: „Dat heeft moeder voor je gebakken Frits, omdat je naar
de stad gaat. Je wilt het wel hebben, nietwaar Frits?Treeskeheeft
de krenten gelezen;" ') en vleiend voegt ze er zachtkens bij: „Mag
ik nu mee Frits? toe! dan zal i k de mik wel dragen."
De jongen kreeg het erg te kwaad toen hjj het aardige kind —
zijn lieve speelpopje — daar met het bewijs der ouderlijke gulheid
en toegenegenheid in handen, zoo vleiend hoorde spreken.
„Wel Treeske," zei Frits, terwijl hij zooveel hem doenlijk was
zijn treurigheid zocht te verbergen: „da's waarlijk al te veel; een
mik, en zoo'n groote voor mij alleen! Vrouw Weiveld, kijk, je moest
ze zelf maar houden. Huibert-boer is er zoo fel op; voor Zondag
middag, dan kon je dominee en de vrouw
"
„Ho wat manneke, ho wat!" viel Seintje haar jongen vriend in
de rede: „d'r leit 'r nóg een op 't kelderschap, maar deze is de
beste en de grootste ook; maak maar geen viezevazen; eet er eiken
dag 'en stuk van, en als ze op is, wat maal ik er om, dan bak ik
er weer een. Ik dacht, kom dacht ik, dat zullen we hebben. Als je
geen boter kunt krijgen, dan zal ze zóó ook wel te verorberen zijn,
want daarop, zie je, blijf ik niet dood, en op 'en ei of wat evenmin.
Den doek kun je houden tot je weerkomt: t is 'en schoone halsdoek
van m'n eiges. Nou, goeje reis, en 't ga je wel Frits. Kijk maar zoo
spits om je neus niet. Daar Frits, m'n hand! Van Huibert-boer heb
je de groeten ook nog. Kom Treeske, kom kind, eer Frits te laat
mocht komen."
De knaap had de goedhartige vrouw aangehoord, en haar harte
lijk de hem toegereikte hand gedrukt; doch, al had hij 't willen
doen, hij had niet nogmaals, zooals gisteren, met woorden afscheid
kunnen nemen. Pas dat afscheid van Elzemoei! en nu die lieve kleine
daar vóór zich te zien, en weer dat vragende stemmetje te hooren:
„Toe Frits, ik mag toch wel meegaan?" het maakte hem alles te
zamen zoo bitter week.
„Zou je dan moeder en vader alleen willen hier laten, mijn
liefje?" vraagde Frits en legde zijn hand op haar hoofdje.
„ J a . . . . n e e n . . . . zie je," aarzelde het kind: „die moeten óók mee;
maar Lien en Kobus kunnen wel hier blijven om op Turk te passen
en de truuskes te weteren." )
J

') Uitgezocht.
) Truusk-es: Kalveren, — ' W e t e r e n : D r e n k e n ; melk m e t water geven.
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't Kostte der moeder en den grooten speelmakker nog heel wat
moeite om het blondje te beduiden dat de weg van Frits niet de
hare was; dat ze onmogelijk zóóver zou kunnen loopen, en, dat
F r i t s haar n o g liever had wanneer ze stil met moeder in huis
ging. In 't einde — want Frits vreesde maar al te zeer dat hij te
laat aan 't spoorwegstation zou komen — wendde hij zich met
dikke tranen in de oogen van zijn dotje en hare moeder af; riep
luide: „Dag vrouw Seintje! dag mijn aardig heuveltje!" en vloog
weer de dorpsstraat in. Wonder! dat men zóó noode scheiden en
toch zóó hard loopen kan.
Maar te laat komen, j a dat zou hij zeker wel, want zie, aan
't einde van de straat daar toeft hem een nieuw bewijs van harte
lijke vriendschap.
Om twaalf uren zou Frits vertrekken, en om twaalf uren — heer
lijk rustuur voor den landbouwer of werkman — waren de beste
vrienden van Frits aan de peppellaan bijeengekomen, om den be
minden jongen een eindwegs uitgeleide te doen en hem nogmaals
de hand te drukken. Ze zitten in 't gras neder. Een hunner ziet
erg verhit. Hij is naar B. geweest om voor gemeenschappelijke
rekening het voorwerp te koopen, dat — in Leerbeek niet te be
komen — thans door de anderen goedkeurend bezichtigd wordt.
„Daar komt ie!" roept Evert.
„Wat kijkt ie triestig." zegt Arie.
„En hij loopt zoo hard alsof ie naar een bruiloft moest," voegt
Govert er bij.
Zie, daar bevindt zich onze knaap in 't midden zijner vrienden.
Daar doen ze hem uitgeleide; hem, den besten tenor van de zang
school; den besten mikker in 't beugelspel; den hulpvaardigste van
al de jongens; zie, daar houden ze halt; daar haalt Evert uit zijn
broekzak een voorwerp in vloeipapier gewikkeld te voorschijn.
„Da's 'en aandenken van ons samen," zegt Evert.
„'En kleinigheid Frits," zegt Govert.
„Daar kun je Zondags een blaadje uit rooken," voegt Arie er bij,
terwijl hij den vriend trouwhartig op den schouder klopt.
„Maar jongens, da's al te vrindelik," spreekt Frits: „dat hadt je
niet moeten doen
je h a d t . . . "
„Kom, kom!" roepen er twee of drie: „dat hebben we voor jou
wel over."
Frits beziet het geschenk zijner vrienden met een gemengd gevoel
van wee en blijdschap; tuurt eenige oogenblikken op het portretje
van den pijpekop; de jongens zien hem altemaal met gezichten
aan, waarop de woorden „in a f w a c h t i n g " gedrukt schijn en, terwijl
Evert eindelijk vraagt:
„Nou Frits, wat zeg je? is ze 't, of is ze 't niet?"
„Och m'n kleine mokkeltje!" roept Frits in verrukking: „hoe
kom jij op 'en pijpekop? Kijk, ze is het p r e c i e s . . . . k i j k . . . . "
„Nou, wat zei ik!?" schreeuwt Evert met een kleur van blijd
schap: „Weet je Frits hoe 't was? we wilden zoo'n pijp voor je
hebben; i k om vier uren naar stad toe; pijpen genoeg, maar d' één

te duur en d' ander te min; eindelijk, alsof 't spel sprak, daar zie
ik deze voor 'en raam hangen. Wel heb ik m'n leven, d'as kleine
Trees Van Doorenkampe! zei ik. Gevraagd: wat kost i e ? Zóóveel
— h o e v e e l is 't zelfde. — Mijn zei ik; of Frits d a t aardig zal
vinden! — Gekocht en betaald man; halftwaalf was ik hier;'k zeg:
Jongens, zie eens! zeg ik. Mooi! zeggen ze. Wie lijkt dat? zeg ik.
Meesters Mietje! zeit Govert.
„Op 'en prik!" valt Govert den haastigen spreker in.
„Mis man! wat zeg jij Frits?" herneemt de opgetogene: „Arie
zei dat 't Koestals Elsje was; Gerrit, dat 't krek z'n doeske') leek;
allemaal wat anders, maar i k blijf er bij: 't is Treeske!"
„Treeske! op 'en haar, als ze wat ouder zal zijn!" roept Frits
weder, en Evert kijkt triumfant in 't ronde, en de andere jongens
lachen om de gekheid, maar, als Frits het vindt is 't hun wél; en
Frits vindt het; drukt ze allen de handen, maar Evert het sterkste,
en zegt, dat hij niet uitspreken kan hoe verrast en hoe dankbaar
hij is, maar ooK hoe akelig dat hij Elzemoei, en Leerbeek met de
kleine speelpop en al z'n andere vrienden verlaten moet.
't Station was een uur gaans. Ter halverwegen gekomen, namen
de vrienden afscheid, want, als de klok halftwee sloeg dan was 't
weer parade op bouwveld of in winkel, en, al klopten hunne harten
ook warm voor den vriend, en smartte hen 't scheiden zeer — ze
hadden magen die jongens, fiksche magen die zich om geen afscheid
bekreunden.
Frits vervolgde zijn weg; nog wel vijftig-, neen, wel honderdmalen
zag hij naar den Leerbeekschen toren om, die al kleiner en kleiner
werd; nu en dan was 't zelfs alsof een nevel hem verduisterde. —
Kon 't ook aan de oogen haperen? Die oogen hadden weer 't zelfde
gevoel als toen ze op vaders begrafenis waren geweest, in 't geheel
niet geschikt om langer rondom zich te zien, maar slechts, om,
naar binnen gekeerd, in 't verleden te staren. En Frits zag:
— Een ververswinkeltje onder een afdak. H i e r stonden groote
en kleine verfpotten met touwen hengsels er aan; d a a r lagen de
beide wrijfsteenen met de keien loopers er op. Rechts op de
plankendeur stond het portret van Aal de bodin, dat met groene
verf er op geschilderd — of liever geverfd was; daar zat gang in,
en dat had er in Aal ook gezeten; nu niet meer, want Aal lei
ontloopen dat bad ze moeten
opgeven. Links aan den muur hingen een aantal nieuwe en oude
verfkwasten benevens kleurproeven. En, in die nederige werkplaats
stond vader.
Vader was een man van veertig jaren omtrent; zijn gelaatskleur
was bleek, zijne haren waren zwarter dan 't ivoorzwart, waarmee
hij de hoepels eener kuip bestreek. Wat kon hij akelig hoesten!
't ging je door merg en been. „Frits," had hij eens gezegd: „Frits

') Kardoes-hond.

jo hebt een engel van 'en moeder gehad; ja een engel! Toen ze
nog als meisje bij d'r ouders thuis, en ik vrijgezel was, toen had
ze veel bekijks en veel aanzoek ook. Tien jaar van m'n leven geef
ik graag, zei ik meermalen, als ze mijn wordt. En je moeder Frits,
heeft j a gezegd, en we zijn voor God en de menschen man en
vrouw geworden. Maar weet je, mijn werd ze, om me te leeren
naar hooger dan naar de dingen dezer aarde te zien. Bijna van
stonde aan dat die engel de mijne was, raakte ze aan den sukkel;
en toen jij kwaamt, jongen .. . Heere! Heere! toen was 't met haar
gedaan!! toen ging ze van me heen, t o e n . . . . " maar vader kon
bijna niet spreken. „En de tien jaar van mijn leven?" vervolgde
hij iets later: „Frits onthoud het, God laat zich niet verzoeken. Tien
jaren reeds ligt je moeder, die lieve bloem, bij de dooden; neen,
leeft ze in den hemel! en, met medelijden ziet ze op je armen
vader neer, die sinds haar heengaan geen uur van onverdeelde
vreugde of levenslust meer gehad heeft. Die tien jaren! God heeft
ze mij afgenomen, doch in een anderen zin dan ik ze geven wilde.
Maar toch mijn jongen, die jaren van lijden ze waren mij nut; ik
leerde opwaarts zien; je moeder riep mij gedurig toe: Heb uw
hemelschen Vader lief; zoek Hém den Eeuwige en 't heil uws
naasten als zocht gij 't voor u zeiven; dan, dan wordt ge reeds zalig
op de aarde, en weldra zooals ik, in den hoogen hemel."
Nog twee jaren omtrent had vader gekucht en gehoest, en had
Frits hem naar vermogen in 't handwerk ter zijde gestaan; maar
toen was 't ook met vader gedaan geweest. De naam zijner onver
getelijke was hem bij 't laatste snikken nog zachtkens van de lippen
gevloeid; maar de gevouwen handen ze toonden ook, dat een andere
naam hem voor den geest zweefde, de naam van Hem, die 't leven
geeft in eeuwigheid.
Wat 'en akelige dag die sterfdag! Wat 'en sombere dag die dag
der begrafenis!
Dat alles zag en gevoelde de jongen weder, en ook doorleefde hij
op de rappe wiek der verbeelding, nogmaals de latere jaren, waarin
de dierbare Elzemoei hem niet slechts een moeder, maar ook ten
vader geweest was. Die goede! ze had hem van zijn eerste levens
stonde af aan zoo trouw en zoo liefderijk verzorgd. Na vaders dood
— bij wien zij haar stuivertje geld verteerde — had ze het hare
met den armen jongen gedeeld, want, van 't geen er van vaders
versterf was overgebleven, had ze voor hem niet meer dan eenige
noodige kleedingstukken kunnen koopen.
En nu — werwaarts ging hij nu?
Naar de groote stad, naar de plaats waar hij, ten huize van een
neef van moeders zijde, zich in 't reeds aangeleerde handwerk ge
heel bekwamen kon.
Frits had dien neef nooit gezien, want neef had het altijd te druk
gehad om in Leerbeek te komen. Neef was een knappe schilders
baas en werkte met zes of zeven knechts op den winkel. Vader en
Elzemoei waren zeker, bij hem vergeleken, heel arme menschen,
maar neef was een hupsche man, die, als het er op aankwam, toch

toonde dat hij zijn eigen bloed niet versmaadde. Althans, vier jaren
na vaders dood, had Elzemoei bij neef een plaats voor Frits op den
winkel verzocht; voor kost en inwoning zou de jongen werken zoo
veel hij kon, en, ofschoon neef IJzer anders weinig van kostgangers
hield, Elzemoei's aanzoek had hij niet van de hand geslagen — mis
schien dat er een reden bestond waarom hij niet durfde weigeren —
en nu, op zijn zestiende jaar trok Frits naar zijn hoogeschool, vol
lust voor het handwerk, doch, met droefheid in 't hart.

Indien Wij den Amsterdamschen Haarlemmerdijk omstreeks ten
einde geloopen, eerst links, dan rechts en eindelijk weder links omslaan,
dan bevinden we ons in een steeg of straat, die we hoogst waar
schijnlijk links zouden laten liggen, zoo niet de heer J. D. IJzer Mr.
schilder en glazenmaker, er zijn woning had.
't Is zes uren in den namiddag. De heer IJzer zit in een allernonchalanste houding voor 't opengeschoven raam van zijn achter- of
tuinkamer, en 't is hem aan te zien dat hij in deze oogenblikken
slechts denkt of gevoelt: Jan Doris IJzer heet ik; hier in m'n stoel
ben ik 't middelpunt der wereld, en, die wat van me hebben wil,
moet maar hier komen!
Eenige oogenblikken blijft het stil; eindelijk, daar wendt Jan Doris
zijn hoofd rechts
en links; maar 't voorwerp dat hij zoekt niet
ontdekkende, plaatst hij drie zijner vingers in den mond en brengt
een snijdend geluid voort. Vijf seconden verloopen. Een donderwolk
overdekt het gelaat van Jan Doris. Met een versnelde beweging
worden de vingers tusschen de lippen gebracht, en in het fü! dat
volgt en — minstens tien seconden aangehouden, in een akelig
gillend fi eindigt, liggen de woorden zoo klaar als de dag: Wel
weerga's en geen end, moet ik tweemaal fluiten!? Pas op voor de
derde maal! — Dat helpt! spreekt er in den lach die Ijzers gelaat
komt plooien, nu een gehol op de trap zijn ooren treft.
„Gruns IJs, ik wist niet
" zegt juffrouw IJzer die, met een
hoofd als een roode kool, de kamer binnentreedt: „'k ben boven aan
de strijk, weet je. Wat is er?"
„Mijn hemel, mensch, wanneer zul je toch leeren die deuren ach
ter je dicht te doen!" schreeuwt Jan Doris! „Zie je niet dat ik
doorwarm voor 't open raam zit?"
„Och hé!" zegt juffrouw IJzer, en haastig doet ze de deur dicht,
en zegt nogmaals: „Ik was aan 't strijken; een warm werk in de
Julimaand. Wou je wat?"
„Mijn hemel, mensch, ik smacht van dorst!" zegt de man: „Dat
kon je op je vingers wel natellen."
„O wou je wat drinken? Kouwe thee, IJs?"
„Ben je gek! drink jij die voor mijn part."

„0 wacht, d'r staat nog karnemelk in den kelder. Zeg U s , zal
ik • •"?"
„Karnemelk! ik geloof dat je van die familie bent. Eeuwig sleep
je met die karnemelkskan! Denk je dat ik m'n eind zoek? Van dat
wrange kille goed drinken, als je zoo af, en óp, en doorwarm bent
„Wil je dan bier, U s ? "
„'t Is me allemaal hetzelfde. Laten we in 'shemels naam zoolang
niet redeneeren; praatjes verslaan den dorst niet."
„Och, als je dan eens even op zij schuift, de kruik staat vlak
achter je in de hoekkast."
„Moet ik nou waarachtig voor 'en kliek zuur bier nog op zij ook!
Is er geen bessenwijn?"
„Liever bessenwijn, U s ? "
„Hé vat gezanik! wil je dit, wil je dat; 'k had het al lang op
tafel gezet indien ik mijn man zag stikken van dorst."
Terwijl juffrouw IJzer, om den wijn te halen, de kamer verlaat,
wischt zij zich het glimmende aangezicht, en mompelt goedig: „Ja
die dorst is een akelig ding!" Ze was zelve ook al driemalen om
een g'as water te drinken naar beneden gegaan, want de meid had
de halden te vol met schuurwerk.
't fe onbegrijpelijk hoe op d r i e vingers een gefluit kan worden
voortgebracht als dat, waarvan de heer IJzer eensklaps zijn huis
doet weergalmen.
„Hemel! wat is er?" roept de juffrouw en snelt naar de kamer
terug
„Dse de d e u r a c h t e r j e d i c h t ! ! ! " dondert de echtgenoot:
„Da's vandaag voor den duizendsten keer!!"
Jufrouw IJzer deed de deur dicht, en ging, en vond het hier
beneden nog warmer dan boven aan haar strijkplank,
Binnen weinige seconden komt de juffrouw met een flesch bessenwjn terug.
De heer des huizes zit in dezelfde gracieuze houding, maar heeft
de ooïen gesloten.
Juffrouw IJzer heeft de karketrekker in de kurk gedraaid en
staat te trekken uit al haar macht: „Die kurk! 't is wat te zeggen!
Die at er in! foei! Daar zou men 't warm van krijgen!" — alsof
ze 't niet warm had. — „Nog eens: één — twee — drie; — floep!
Gelukrigü" en
Dze- zit met de oogen dicht.
„Dasr lieve, dat zal je smaken, hé?" zegt de juffrouw en geeft
haar e;htgenoot een glas met den gezegden wijn.
„Och zie je niet!" zegt IJzer op slependen toon: „ik was juist
wat ingedommeld. Zoo'n heelen middag te sjouwen!" — De man
had doodbedaard een paar karreweitjes bezocht en daar met kijken
' e n schoft v o o r den b a a s verdiend. — „Wat heb je daar?"
„Bessjnwrjn lieve; die wou je zoo graag."
„Gaat je horloge niet meer?" vraagt Juffrouw IJzer geduldig.

terwijl ze een blik op de signetten slaat, die de kleeding van Jan
Doris versieren.
„Gaan — ? Welzeker! maar vóór; vijf minuten. Hé!" voegt hij
er met een diepen zucht bij: „alweer 'en uur redeneeren; ik had
't al driemaal gezien."
De vrouw gaat in de zijkamer; werpt een blik op de pendule, en
komt terug met de boodschap: „Bij halfzeven."
„Bij, bjj halfzeven," bromt Jan Doris: „Wie kan daar iets van
maken? Twee, vijf, of tien minuten er voor? Da's weer zoo'n olie
domme!"
„Maar manlief," zegt juffrouw IJzer goedig: „wat doen die paar
minuten er toe. Je hoeft toch niet uit? is 't wel?"
„En als m'n horloge dan morgen niet precies gelijk is, hoe kan
ik dan precies bij m'n volk op m'n karreweien zijn? Ik z o » . . . . "
De heer IJzer zit weer met de oogen dicht, maar dat laatste „ik
zou," heeft hij op een toon gesproken, die zijn gade geheel als een:
Zeur niet langer, in de ooren klonk, en haar ten tweeden male naar
de zijkamer dreef.
„Precies één en een halve minuut vóór halfzeven," bericht de
terugkeerende echtgenoote.
„Ja, 'k zal straks liever zelf eens kijken," prevelt IJzer: „Waar
heb je m'n glas Koos? 'k heb o v e r a l gezocht maar zie het nergens."
„Naast je, lieve, in de vensterbank."
,0!"

„Nou IJs, atjuusjes, m'n bouten zullen koud worden."
„De hoeveelste is 't vandaag?"
„Wel, immers de vierde Juli."
„De v i e r d e . . . . de vierde. Ei juist! daar valt me in dat vaidaag
die jongen uit Leerbeek hier in den kost komt."
Juffrouw IJzer begrijpt er niets van,
„Wat zet je een mal gezicht."
„Ikke? Maar ik hoor er ook wonder van op."
„Wonder!? Ben je razend! Honderd- en duizendmaal is je dat
voorgekauwd."
,'k Ben zestig, lieve, als er iets van waar
'k meen, ils ik
er iets van onthouden heb. Een jongen in den kost! En wie, en
wat, en — waar zal 'k hem leggen?"
„Och! laat me met vrede!" roept IJzer.
Juffrouw IJzer zou haar echtgenoot gaarne verlaten en zich weer
aan haar arbeid hebben begeven, doch, na de aankondigirg van
zooeven, was zulks onmogelijk, en vriendelijk maar dringerd her
haalde zij hare vragen, en kwam dan ook eindelijk het wie ra wat
te weten — voor de tienduizendste maal! — en bovendien.dat ze
zoo'n „behei" niet behoefde te maken: de jongen was het z.o best
niet gewoon; en bovendien, voor kost en inwoning zou let wel
rekening geven. „Zie je," besloot Mr. IJzer: „je moogt vai geluk
spreken dat ik je naar den datum vroeg, want die heele Flip of
Frits was me door 't hoofd gegaan. Hoe laat is 't ook weer?"
„Och IJs, dat weet je immers wel," zegt de juffrouw op ver-

drietig goedhartigen toon: „de halfzeven voorbij; maar 'en kost
ganger! ik ben er puur van geschrokken. Toen onze Willem van
Parijs terugkwam, had ik al werk met de kamers. Marietje moest
toch ook wat aparts houden. Ik ben heusch in de war."
Jan Doris slurpt zijn glaasje bessenwijn ledig, en zegt, terwijl hij
zijn oogen weer sluit: „Vóór achten zal hij niet hier zijn."
Juffrouw IJzer vertrekt met de hand aan haar voorhoofd. Een
kwartier verloopt er; tóén sloeg Jan Doris zijn vermoeide oogleden
op: er was gescheld.

Men vergist zich niet wanneer men in den knaap die binnentreedt,
Frits Warner herkent.
Met het valiesje onder den linkerarm, en de krentenmik, in den
met de vier punten aaneengeknoopten doek, in de rechterhand,
staat Frits nu voor den rijken neef, die zijn eenmaal aangenomen
houding voor geen seconde heeft verlaten.
„Ja neef, ik ben het," zegt Frits. „Je moet de groeten
"
„Je — j e —" valt IJzer in: „we zijn geen maatjes egaal, hoor
je; dat noemen we op z'n Fransch tutwajazie, maar ik hou d'r niet
van. Ik zeg j e tegen j o u , maar jij zegt ü en u w e tegen je neef
en je nicht en zijn familie, hoor!"
Frits had het warm bij 't binnenkomen, maar kreeg het n o g
warmer.
„U neemt mij niet kwalijk dat ik wat Iaat kom?" zegt hij na
eenig zwijgen: „De stad is zoo groot, e n . . . "
„Wel weerga's ja, waar heb je gezeten?" zegt Jan Doris: „We
hebben je den ganschen dag al gewacht. In 't vervolg nooit over
je tijd, hoor je. Orde in de hut!"
Op dit oogenblik treedt juffrouw IJzer binnen.
„Zie je je nicht niet?" zegt de neef weer.
Frits wendt zich om, en zegt: „Goeden avond nicht, u hebt de
groeten van Elzemoei. Elzemoei heeft een briefje voor u meegegeven,
't Zit in 't valiesje. Hoe vaart u?"
De goedhartige vrouw is door het open gelaat van haar nieuwen
kostganger voor hem gewonnen. „Dank je," zegt ze: „een beetje
licht in 't hoofd van de warmte. Je zult ook wel warm wezen?"
„Zoo, leeft die óók nog?" valt IJzer in — met d i e de oude
nicht bedoelende, waarvan Frits sprak, haar, wier vriendschsp hij
in vroegere jaren — bij financiëele moeielijkheden — op zeer hoogen
prijs stelde: „Leeft ouwe Els nog? Lonkt ze nog zoo lief met 'r
rechteroogje? Ha! 't was me zoo'n zieltje! Maakt ze 't goed —?"
Zonder antwoord af te wachten vervolgt Jan Doris: „ D i t doet me
pleizier voor 't mensch: ze zal lucht hebben gekregen toen je weg
waart."

Frits staat er, en gevoelt iets als dringt hem een doorn in het
hart.
„En je komt dus om 't vak te leeren?" zegt IJzer, terwijl hij
opnieuw de handen vouwt en de oogen sluit — niet om te bidden.
„Ja," zegt Frits, en gaarne had hij nog meer gezegd, maar hij
doet het niet, en drukt slechts de lippen pijnlijk op elkander.
„Ben je niet moe en niet dorstig? vraagt juffrouw IJzer.
„Och n e e n . . . neen niemendal juffrouw," antwoordt Frits en drukt
weer de lippen opeen.
„Me dunkt zoo'n glaasje zou je anders wel smaken ?" herneemt
ze vriendelijk terwijl ze op de flesch wijst: „Mijn volkje is er fel
op. Als je z i n hebt
met de warmte?"
„Ben je gek!" roept Jan Doris: „Zoo moet je maar beginnen!
Denk je dat zoo'n jongen bessenwijn lust. Jij lust liever 'en glas
koud water, nietwaar? Of wacht," voegt hij er bij, op een toon die
uitdrukt: ik zal je trakteeren! „wacht, d'r staat nog karnemelk; is
't niet Koosje? Of een glaasje bier? wat je maar wilt. Je dronkt
zeker thuis niet anders dan water?"
Weinige minuten later had Frits een glas karnemelk, waarin
'uffrouw IJzer heimelijk een schepje suiker tegen de sterke ver
koeling gedaan had.

i

't Werd avond. Behalve Jan Doris en zijn gade benevens Frits,
bevinden zich, — om 't avondbrood te nuttigen, nog twee personen
in de tuinkamer, 't Zijn de kinderen der echtgenooten IJzer: Willem
en Marie.
't Is 'en heele heer, die Willem; wij hoorden 't reeds: hij heeft
voor 't vak Parijs bezocht, en is met lange knevels, verlakte
laarsjes en een bleek gelaat weer thuis gekomen. M o n s i e u r Quap i e d s , T e i n t u r i e r V i t r i e r de l a C o u r , had niet geaarzeld
den jongen Hollander een plaats in zijn a t e l i e r toe te staan a
r a i s o n de.
Er bestaat een groot onderscheid tusschen verf en verf. Daar is
grove verf in potten, en fijne in t u b e s ) ; bij de eerste soort behooren kwasten als vuisten en, behalve een gezond verstand, vordert
zij merg in de beenen; bij de tweede soort behooren, volgens som
migen, fijne vingers, geniale gedachten, 'en flambard, chique kleeren,
opera's.... l e s p l a i s i r s de l a v i e l ! — Och, 'en pedant ververs
zoontje wordt zoo ras e e n genie; wat fijner verf, e n . . . . de w e r k 
man i s heer!
Dat iemand als de jonge IJzer, die zooveel natuurlijken aanleg
voor lange knevels had, zich lang met puimen, plamuren en verfstrijken zou bezighouden 't was niet te denken.
l

moi l e s p i n c e a u x ,
marché."
*) T u b e : looden busje.
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Er was aardig wat geld gezonden uit de Amsterdamsche ***straat
naar de Panische r u e d e s ***: en, toen het IJzergenie vier jaren
zijn geniale luchtsprongen gemaakt had, was er een laatste brief
uit de „^straat naar de r u e d e s *** verzonden, welks korte
inhoud neerkwam op de woorden: Maak als de weerga dat je weer
hier komt.
Moeder IJzer was verstomd geweest toen ze haar Franschen
a r t i s t e - p e i n t r e had teruggezien. Precies 'en voorname heer; wel
wat bleek maar — dat kwam van de warmte in Parijs: T i e n s ,
t o u t a u t r e c l i m a t q u e l ' a i r b r u m e u x de la H o l l a n d s !
Juffrouw IJzer vond die warmte zoo best niet, als ze zoo wit
maakte; maar anders, Willem was erg netjes; en de schilderstukken
die hij had medegebracht, waarvan het een E e n b a d e n d m e i s j e ,
het andere E e n j o n g e d a m e aan h a a r t o i l e t , en het derde,
zooals Willem zeide, L ' a m o u r c ' e s t l a v i e ! voorstelde, vond ze
beelderig mooi: wel wat ijselijk Mootjes, maar, als het zoo behoorde
in die warmte, dan was het wat anders.
De meegebrachte kunststukken hadden vader IJzers toorn spoedig
ontwapend. Afin! dan moest ie maar verder de baan van 't genie
op. Willem moest de ladder worden waarop zijn naam, de naam van
IJzer, naar boven zou stijgen om te weergalmen over 't gansche
vaderland.
En Marie? Marie was een meisje van negentien jaren: bleek,
blond, lang, sluik, niet mooi, maar goedig.
„En wat zit daar in?" riep IJzer met een vollen mond, terwijl
hij op den doek wees, waarin vrouw Weivelds geschenk nog altijd
geknoopt lag.
„Och weet j e . . . . u . . . dat is — dat is een presentje, een af
scheid
ik wilde het aan nicht
"
„Komaan, laat eens zien!" viel Jan Doris in: „Ietsmeebrengen en
ingepakt laten, da's tamelijk achterhoeks vrindje."
Frits staat van zijn zitplaats op, en gevoelt hetzelfde als toen
hem in de schooljaren door rooden Barend, met de woorden: Dief
da's de mijne! een griffel was ontnomen, terwijl hij van verontwaar
diging en verbazing bleek was geworden, omdat de meester nog
bovendien gezegd had: Foei Frits, schaam'je je niet?
Niet aan den neef, maar aan diens vrouw overhandigde Frits nu
den doek met het keurige krentengebak.
„Maar lieve deugd! dat hadt je niet moeten doen neefje," zei
juffrouw IJzer, toen de mik voor den dag kwam, en hief verbaasd
de handen omhoog, en knikte den jongen vriendelijk toe.
„Wel en de weerga!" riep IJzer: „is dat nog 'en baksel van m'n
ouwe lonkster! Precies d'r evenbeeld; hi! hi! hi! krenterig van top
tot teen!"
Frits wilde opspringen, en schreeuwen: Da's nietwaar! doch 't
was alsof hem de beenen verlamd waren, alsof hij de klem in den
mond had.
Jan Doris sneed de krentenmik, en deelde er van rond, en zag —
dat Frits nog van g r o f brood voorzien was.

„Niemendal taai!" lachte IJzer terwijl hij zijn derde miksnede
boterde, en Willem zei: „Oui! o u i ! p a s s a b l e m e n t bien."
„Veel ei in!" zei Marie, en juffrouw IJzer vraagde aan Frits:
„Wil je óók niet een stukje?" Maar Frits antwoordde naar waarheid dat hij geen honger had; en Ijzer kon zich zulks best begrijpen, en begreep nog bovendien dat zulke knapen liever roggebrood
aten; „Nietwaar neefje, die zoetigheden daar hou jij niet van?"
Frits had een gullen aard, en 't zou hem onmogelijk zijn geweest'
om het bakgeschenk weg te stoppen en in 't geheim alleen te nut-'
tigen, maar zóó
dat was wat al te erg!

De vindingrijke geest van juffrouw IJzer had aan Frits een tamelijk goed slaapvertrekje bezorgd. Op de eerste verdieping aan de
tuinzijde hadden Marie en Willem hunne kamers. De overloop, insgelijks met een raam aan den tuin, scheidde deze vertrekken. Een,
sinds vele jaren ongebruikt kraamschut had de huisvrouw op eenige
voeten afstands van dat raam geplaatst, en vormde alzoo met de
overloopswanden een wel wat smal maar niet onaardig kamertje.
Voorloopig lag een matras met toebehooren op den grond, een stoel
er naast, later kon het misschien verbeterd worden.
Als kind had ik een aardige prent. Zij stelde een jong Moffrikaantje
voor, en de woorden er onder: P e t e r in d e r F r e m d e , gaven mij
recht om op dat gelaat te lezen: l e k b i n z o o naar, zoo v e r l a s sen; j e t z t zal M u t t e r den Brei f e r t i g haben. Meine, ick
kehre terück.
Bijna dezelfde uitdrukking was er op Frits gelaat te lezen toen
hij op zijn overloopskamertje alleen was. — Ik ben zoo naar, zoo
verlaten; aan brij dacht Frits wel niet, maar het: M e i n e i c k
k e h r e t e r ü c k van Peter, was bij hem een: zou ik, of zou ik het
niet? Echter hij had verstand en 't laatste woordje bleef n i e t .
En Frits zat lang in 't groen der kastanjes te turen, de kastanjes,
die zoo zilverachtig door 't maanlicht werden gekleurd
net als
de linden nog gisteravond te Leerbeek.
Beef, de hond van Levie den slager — die zijn slagerij aan 't
einde der straat had — blafte gedurig.... precies als Moor, de
jachthond van 't Groote huis te Leerbeek.
Die vierpootige wandelares over den schuttingsrand, 't was sprekend Grieske van vrouw Weiveld, Gries, die trouwe poes, waar
Treeske zoo mee sollen kon zonder dat ze ooit gekrabd werd. —
Treeske!! Hij moet nog even den pijpekop bekijken. Dat lieve kind!
Over negen of tien jaren zou ze er zeker zóó uitzien. Tien jaren,
dan was hij — Frits — misschien al dood; misschien ook verversknecht a negen of tien gulden in de week? — meesterknecht? —
baas? — Onmogelijk! Tien jaren! Zou hij zóólang in d i t huis kunnen blijven; onder de leiding van dien man; dien egoïst!? Zou hij
?

Daar ziet hij een star verschieten. Wonderlijk! Dat doet de Al
machtige, de Bestuurder aller dingen:
Die op Hem vertrouwen!....
„Nacht dierbare Elzemoei; nacht Treeske, nacht beste vrienden!"
En, in tien tellens is hij ontkleed. Voor zijn matras valt hij op de
knieën neer; vouwt de handen, en bidt als naar gewoonte half over
luid: „Lieve Vader in den hemel, hier zijt Gij met mij, zoowel als
Gij met al mijn lieven in het stille Leerbeek zijt. Behoed hen allen
en ook mij in dezen nacht! Sterk mij dat ik altijd doe wat goed is
in Uwe oogen! Geef mij lust tot den arbeid opdat ik in staat zal
worden mijn lieve Elzemoei...."
Bons! Bons!! Bons!!! dreunt Willems vuist op het houten be
schot, 't welk zijn kamer van den overloop scheidt, en zijn stem
dreunt er na: „Engageer je bij 't tooneel als je van alleenspraken
houdt. Bek houwen, hoor je!" Prits was geschrikt, maar, toen
hij weinige oogenblikken later, zonder klanken, verder bad, toen
hoorde zijn Hemelsche Vader hem evengoed, en hij sliep gerust,
en hij droomde van 't lieve Leerbeek.
Dat Frits om te werken en niet voor uitspanning bij neef IJzer
te huis was, daar kon hij gerust op wezen. Van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat moest hij werken; maar hij deed het gaarne:
door werken zou hij een man worden!
En de zelfzucht van den meester was den leerling tot nut. Frits
leerde zijn ambacht in de grootste volkomenheid, streefde alras
den bekwaamsten knecht in 't fijne werk op zijde, en, al genoot
hij ook nooit eenige belooning, al vernam bij van den meester
nooit een aanmoedigend woord, maar werd hij door dezen veeleer
telkens tot dienstvaardigheid als betoon van dankbaarheid aange
maand, voor de ververij was het bij neef waarlijk de hoogeschool,
en — Frits erkende het goede in zijn nieuwen toestand met blijd
schap, en droeg het kwade zonder morren.
't Was op een avond, ongeveer vier maanden na den dag zijner
komst in Uzers woning, dat Frits, na volbrachten arbeid, zich naar
zijn kamertje begaf om er
nog eens even zijn pijp te be
schouwen.
„Groen! ben jij daar?" riep het IJzer-genie onzen knaap toe; en
Frits, aan dien pseudo-eernaam reeds gewoon, antwoordde:
„Ja neef Willem, kan ik u van dienst zijn?"
„Eom eens hier!"
Voor de eerste maal betrad Frits het atelier van den verfkunstenaar.
„Groen, kom binnen; voeten afvegen hoor. Je hebt zeker al dik
wijls verlangd om mijn kamer eens te zien. Waarom heb je 't niet
gevraagd ?"
„Ik wist niet dat hier iets bijzonders te kijk was," antwoordde
Frits.

„Dat komt Groen, omdat je niet verder denkt dan je neus lang
is. Hou je van schilderijen?"
„Jawel, als ze mooi zijn."
„Denk je dat een artist, die vier jaren in Parijs studeerde, iets
médiocres zou voortbrengen ? — Hoe vin je dat snoetje ?"
„Die geschilderde juffrouw, neef?"
„Natuurlijk!"
„Mij dunkt, ik vind
" aarzelde Frits.
„Zeg maar weerga's knap!" riep IJzer Jr.: „'en bekje om op te
verlieven. Heb je ooit zoo'n blank snoetje gezien, met zoo'n g e n t i l
kleurtje?"
„Dat doet u zeker met best kremserwit en vermiljoen?" vraagde
Frits naïef ontwijkende.
„Paarlen voor de zwijnen!" riep Willem gekrenkt: „Dat is juist
het hooge der kunst om met weinig m o y e n s zoo véél uit te drukken. En weet je nou wie dat voorstelt? De heilige Genoveva; je
weet wel, waar dat vers van de boodschap naar de ijzersmelterij van
is, die het met een zekeren Fridolein hield, en, geloof ik, in Parijs
geguillotineerd werd; ten minste, ze zeggen in Parijs dat Genoveva
de patrones der stad is."
„Ik ken haar niet," zei Frits: „Hebt ü haar gekend?"
„Ben je b
!" lachte Willem: „'t is een idéé, een fantasie. Zie
je dat licht om haar hoofd wel?"
„Die gele kring neef?"
„Uil! 't is de gloria of auréole. Weet jij dat niet, zoo'n vrome
Mozes! Zie je, dat drukt de heiligheid uit; voor 't overige is ze
wat luchtig gekleed, begrijp je, daar vallen veel liefhebbers op;
b . . . . mooi, hé?"
„Ik heb er zoo weinig verstand van," aarzelde Frits: „Vinden
uwe moeder en zuster het mooi?"
„Domme vrouwen!" lachte Willem: „Ja! die zouden mijn idealen
en fantasieën wel onder haar paramat- en mousseline- en katoenmagazijn willen begraven; maar jij, Groen, jij bent en vlugge ferme
jongen; waarachtig, s a n s f l a t t e r i e Groen, d'r zit veel meer in
je dan men denken zou; zeg, hoe vin jij m'n heilige Genoveva?
nemen; kom eens hier s t a a n . . . .
z ó ó . . . . nu door je vuist z i e n . . . . zeg?"
Frits zweeg eenige oogenblikken, en zei toen: „In oprechtheid
neef, vrij onfatsoenlijk!"
Van d a t oogenblik af was Groen een h o r r e u r .
Had juffrouw IJzer uit een natuurlijke goedhartigheid niets tegen
onzen knaap, en zorgde zij zelfs dat hij 't beter kreeg dan haar
echtgenoot net wilde, — de persoon die zich met de inwoning van
Frits inderdaad gelukkig rekende was juffrouw Marie.
Marie was een goed schepsel; zij kon het niet helpen dat ze niet
mooi was; zij kon het niet helpen dat pa haar nu eens een mislukte pannekoek, dan een dood-eter, en bij zeer feestelijke gelegenheden een slijpplank noemde. Marie kon het niet helpen dat ze,
volgens haar broeder, geen de minste s a v o i r v i v r e en geen

greintje verstand had. Ze kon het waarlijk niet helpen dat ze,
wanneer men menschen had, zoo beverig bij 't theeschenken en
brekerig bij 't omdrogen was; dat ze op avondpartijtjes bij een ge
zamenlijk „De koning leev'!" of „Eohjn een brave boerenzoon,"
geregeld van de wijs raakte, zoodat ze zelfs eenmaal de aardigheid
van haar broeder moest slikken: ,'t Is een knappe, die Mie, hoe
vroolijker hoe valscher." — „Foei Willem!" had ze toen gezegd,
maar, behalve moeder en nog twee juffrouwen hadden ze toch alle
maal gelachen.
Marie was een zeer ongracelijk burgermeisje, maar onze Frits
vond haar lief, ja hij vond haar heel lief, en bij lange na zoo dom
niet als ze genoemd werd. — Waarom was ze dom? omdat ze eens,
als meisje van dertien jaren, gevraagd had, of de aarde wezenlijk
op een spil draaide? Van dat oogenblik af, had ze nooit iets durven
vragen, want, men zou de „spilledraaister" hebben uitgelachen nog
eer ze voleind had. Ze was dom en ze bleef dom, en men hoorde
in den huiselijken kring van Marie dus weinig meer dan de meest
alledaagsche en onbeduidendste gezegden.
Maar Frits. ja, hij vond haar lief; eerst uit medelijden, later ook
om haar zelfswil.
„Al bij de hand nichtje!" zei Frits, toen hij op zekeren morgen
door het heerlijke weder uitgelokt, een uur vroeger dan gewoonlijk
was opgestaan en het meisje met eenig naaiwerk in den tuin vond.
Marie ontstelde bij de onverwachte toespraak, en maakte een be
weging alsof zij haar naaiwerk wilde verbergen, doch spoedig be
seffende dat ze zulks voor den knaap niet behoefde te doen, vraagde
ze vriendelijk, of neef wel geslapen had, en of hij, evenals zij, van
den morgenstond hield.
„Ja nichtje, ik houd er veel van," antwoordde Frits: „Zie je, in
Leerbeek was ik ook altijd heel vroeg bij de hand, en vóór ik naar
't werk of naar school moest, rolde ik dan eerst wat in 't gras en
lei er naar de blauwe lucht en de bloemen en de kleine gonswereld te kijken, óf zat ik bij Arie den scheper, óf nog anders, ik
ging naar Doorenkampe en vertelde aan kleine Trees de vertelsels
der honderdtallen') waar ze o zoo'n pret in had; maar zie je,
nichtje, zoo vroeg werken deed ik nooit, en zeker is het die oude
gewoonte dat ik er nog tegenwoordig zoo weinig lust in heb. Nu
echter schaam ik mij daar ik u zoo ijverig zie."
Marie kleurde even, en zei haastig: „Frits, je moet er niet van
spreken; vader zou het niet goed vinden; daarom ben ik zoo vroeg
aan het werk. Je zaagt het toevallig, maar je zult me immers niet
verklappen? 't Moet voor vader en moeder en ook voor Willem
geheim blijven."
Frits beloofde vast dat hij de vroegtijdige werkzaamheid van
Marie niet ter sprake zou brengen, maar zag het meisje vragend
aan, als wilde hij zeggen: Steekt er dan kwaad in dat je zoo werk
zaam bent?
') Kleine vertelsels van C. Schmid.

Neen, daar steekt geen kwaad in, doch de egoïst kan zich geen
denkbeeld vormen van een liefdewerk zonder dat het i k de hoofdrol
speelt. Vader IJzer zou vragen: Kom! ben jij zoo ijverig, m'n spilledraaister! Zeker m'n nieuwe overhemden?
De oprechte moeder zou zeggen: Neen, dat is haar te fijn....
Wat voer je toch uit, kind?
Marie zou brabbelen: Ik b e n . . . . ziet u . . . . weet u . . . .
De vader: Wij moeten Mie niet in de klem brengen; zeker 't een
of ander voor m'n jaarfeest.
Pijnlijke veronderstelling wanneer er voor dat feest slechts een
kleine portefeuille gekocht is.
De waarheidlievende moeder: Maar kind hoe kijk je zoo schuchter?
wat werk je dan toch? Waarom wil je 't niet weten?
Het IJzergenie: M'n a d o r a b l e slijpplank heeft zeker een dozijn
vaderliefjes voor haar b i e n a i m é in den maak. Zeg, E s p r i t
s u b l i m e , lijkent ie op je?
Moeder met een bepaalden afkeer voor bestaande geheimen: Neen
maar kind, wat is er dan toch?
Ten laatste aan alle zijden het mes op de keel gezet, zou ze toch
moeten spreken, en, ze wilde 't zoo gaarne geheim houden, want:
Toen Evert Goose, omstreeks een half jaar geleden, in vaders
dienst van de ladder was gevallen, en behalve een ernstige verwonding aan het been te hebben bekomen, zijn rechterarm had
gebroken, toen werd hij naar huis gedragen, en door een blinden
vader en twee zwakke zusters met de bitterste droefheid ontvangen.
Evert, die de voornaamste kostwinner van 't gezin was, lag hulpbehoevend; de oude Goose kon al sedert eenige jaren geen werk
meer verrichten, en de meisjes, zij moesten nu met de naald in alle
behoeften voorzien. Vader IJzer had gezegd, dat het Everts eigen
stommigheids schuld was: zeker naar een dienstmeid of wat anders
gekeken; gevolg van dagdieverij; wel voor drie gulden verf was er
met hem op straat gevallen en naar de weerga. — Hij dacht er
voor geen cent meer aan te doen.
— Mijnheer IJzer, had de wijkdominee gezegd: ik vertrouw dat
uwe Christelijke liefde u zal nopen, dat huisgezin eenigszins bij te
staan- — Allemaal waarheid dominee, was vaders antwoord geweest:
en zie je, m'n hart is er goed genoeg voor, maar ik heb ook zedelijke verplichtingen v i e s a v i e s m'n kinderen! Na lang praten had
dominee er dan wekelijks een kwartje uitgehaald; zelf te vragen
of bij armbesturen aan te kloppen, daarvoor waren de Gooses te
hooghartig, en van het weinige, dat dominee van Jan en Piet had
bijeengehaald, scharrelden ze rond, terwijl de meisjes hare werkzaamheid verdubbelden. „Zie Frits," besloot Marie: „Doortje Goose
brengt mij zoo nu en dan haar naaiwerk; ik sta vroeg op, en kan
van vier tot zes uren ongezien heel wat afmaken; maar nóg eens,
spreek er niet van, ik geloof stellig dat vader het afkeuren zou."
„Afkeuren!?" riep Frits, en zijn oogen fonkelden.
„Helaas!" zei het meisje, doch meer zei ze niet, maar zeker voor
zag ze dezen uitval van haar vader indien hij 't bemerkte: Ei! is

het zóó laat met je! Jij denkt: heter w a t dan niemendal, hé? Wou
je bedelpak in m'n familie halen? 'En arm of 'en been minder
komt er voor jou niet op aan, is 't wel? Ik zou me schamen, meisje.
Geen steek meer, hoor je, ze zouden waarachtig meenen dat ik j o u
verliefde gekheid prottiesjeerde.
Juffrouw IJzer zei altijd in haar eenvoud: Vader doet niets of hij
heeft er zoo zijn ampartigheid bij. — Die ampartigheid was zijn I K .
Over Christelijke liefde had hij veel hooren spreken. Heb uw naaste
lief als u zeiven; dat stond wel in den Bijbel, maar, er stond toch
ook ergens — in 't Nieuwe of Oude, daar wou hij afwezen: — Ieder
voor zich en God voor allen. — Om je de waarheid te zeggen, hij
was ook zoo bijbelsch niet. Bovendien men zei: de vertaling was
zoo slecht, maar 't bleef zoo klaar als de dag, dat 'en mensch z'n
eigen het naaste was.
En Marie, wat werd ze schoon in de oogen van onzen knaap,
toen ze daar, zonder op te zien, de naald al sneller door het linnen
dreef. Zwijgend zat hij een geruimen tijd aan hare zijde, en, starend
op den arbeid, dien zij verrichtte, werd het den jongen helderder
dan ooit, naar welk levensdoel de mensch moet jagen, om reeds op
aarde een voorsmaak der zaligheid te vinden, die eerst in den hemel
volkomen wordt.

de

De 5 September was steeds een gewichtige dag voor de familie
IJzer; 't was de verjaardag van den man en vader, van Jan Doris
in eigen persoon. Zij, die eenigszins bekend zijn met de praeliminairen
tot een huiselijk feest par e x c e l l e n c e , kunnen zich het best een
denkbeeld van al de bemoeiingen vormen, die voor rekening van
juffrouw IJzer kwamen. Jan Doris was er op gesteld dat er op zoo'n
dag, zijn jaardag, .werd uitgehaald" zonder dat het al te veel in de
papieren liep. Bij het ontbijt moest de ingenomenheid met den heug
lijken dag reeds blijken. Zijn stoel behoorde versierd, en zijn pijp —
alsof hij de bruigom was — evenals zijn kopje, met een „boeketje"
getooid te zijn. De presenten moesten netjes gerangschikt om zijn
bord liggen. Ook van de kinderen waren er, van hun eerste jaar
af aan, op den 5
September presenten geweest. Vader gaf geregeld,
een dubbeltje weekgeld; dat geld in een busje gesloten, werd door
hem zeiven bewaard. Liep het op 't einde van Augustus, dan zei
moeder geregeld: IJs, de kinderen wilden zoo graag hun weekgeld
eens zien.
— Zoo! zei vader dan: niet aankomen, hoor je; en gaf de busjes,
maar kreeg ze ook geregeld leeg terug en, — daar merkte hij niets
van. Op zoo'n feestdag hield Mr. IJzer razend veel van verrassinven, en daar moeder, om de waarheid te zeggen, ijselijk dom in 't
uitdenken dier dingen was, zoo had vader menigmaal de goede ziel
goortgeholpen, door in 't einde der hondsdagen een verhaaltje van
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verrassingen op te disschen, die in vroegere jaren ter eere van
denkbeeldige vrienden hadden plaats gehad.
Zoo'n verrassing, die — 't ligt in den aard der zaak —altijd zeer
onverwacht kwam, moest noodwendig plaats hebben wanneer de
meeste heilwenschers present waren, en, heilwenschers kwamen er
op den 5 - September bij dozijnen, want — twee dagen te voren
stond Koosje al eieren met suiker en rum te klutsen dat ze er lam
in de polsen en draaierig in 't hoofd van werd.
De 5 September was aangebroken. De feeststemming van den
dagheid was
schier tot verwonderens toe dat de vlaggen niet
van de kerktorens wapperden.
Langzaam en deftig, in zijn volle waarde en in zijn deftigste kleeren, treedt IJzer uit zijn slaapvertrek, om in de ontbijtkamer feeste
lijk te worden ontvangen. Langzaam en met de oogen ter neder ge
slagen, komt Frits in hetzelfde oogenblik de trap op; 't is hem dui
delijk aan te zien dat hij in een droevige stemming verkeert.
IJzer kucht. — Frits, die den neef niet aanstonds ontdekt had,
ziet op en zegt: „Goeje morgen neef!"
„Heb je niets a n d e r s . . . . ? " vraagt de neef met een bijzonderen
klemtoon op het: anders.
„Och neef, u bent waarlijk wel goed," spreekt de jongen, over
neefs buitengewone belangstelling verrast: „Ja, ik heb dezen morgen
een treurig bericht ontvangen. Elzemoei
"
„Ben je razend!" roept de jarige, terwijl een purperrood zijn aan
gezicht kleurt: „Kun je niet behoorlijk spreken als je me heden
voor 't eerst ontmoet. Zeg, denk jij misschien alleen aan je zelf en
nooit aan 'en ander?"
Frits kijkt angstig rond; hij weet waarlijk niet waar de wind van
daan komt, en zegt: „Neef, ik begrijp u niet."
„'t Is zoo oud als ik ben, voor 't eerst van mijn leven!"spreekt de
jarige; „Weet je niet mannetje dat je meester en neef op heden zijn
jaarfeest viert r"'
„Ik weet het," zegt Frits: „en ik wensch u Gods allerbesten
zegen toe; maar de angst over mijn lieve Elzemoei deed mij alleen
aan haar denken."
„En w a t er ook zij," roept IJzer verbolgen: „ik wil niet dat
andersmans leed mij de vreugd van den dag komt vergallen! Dat
oorwormsgezicht kun je gerust in je zak steken. Je hebt al heel
weinig gevoel voor je neet' en weldoener." En dit gezegd hebbende
vervolgt de jarige zijn weg, en Frits treedt zijn kamertje binnen.
Niet zonder reden hield een donkere wolk des jongens voorhoofd
overschaduwd. Een timmermansknecht, die voor zaken in Amster
dam was, had onzen Frits de tijding gebracht: „Komplement van
je moei en dat alles wel was, maar dat ze zelve zoo'n beetje van
de kook — neen niet ziek
je moest er maar niet van schrikken
of je angstig maken — zie je, zoo'n beetje minder dan ordinair
was. Waratje niemendal geen kwaad bij," had de knecht besloten:
„maar 'en oud mensch, zie je; en anders alles wel, behalve dat we
op Leerbeek nog al veel aan zenuwkoorts labbereeren."
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Zou dit zonderlinge bericht het gevoelige hart van den knaap
niet pijnlijk hebben getroffen? Neen, hij bad geen lust in de kunst
matige vreugde, die er heden in deze woning heerschen zou. Hij
gevoelde zich weinig gestemd om, als ze zoowat halfweg met den
„advocaat" waren, aan 't hoofd van IJzers werkvolk een vers te
komen voorlezen, waarin niets dan leugens stonden, en evenmin
om den neef bij 't einde een krans van maagdenpalm (!) op het
hoofd te zetten, waarin drie rozen zouden zijn, 'en gele, zijn vrouw,
'en roode, zijn zoon, en 'en witte, zijn dochter. Hij had er weinig
lust in om, klokke twee —- volgens programma van den feestdag —
met allen die tijd en lust zouden hebben in feestelijken optocht
naar het voormalig Oudemannenhuis te trekken, ten einde er de
Tentoonstelling van schilderijen — die juist heden was geopend —
in oogenschouw te nemen, wel bepaaldelijk om er de heilige patrones
van Parijs te bewonderen, die door den artist er heen was gezonden.
Hij had geen lust in alles wat verder pleizier zou heeten. Zijn dier
bare Elze was ziek, zeker erger dan Jochem had mogen kenbaar
maken; bij haar was zijn hart, en verder bij allen die in het lieve
Leerbeek met een gevreesde krankte bezocht waren.
De dichtregelen ter eere van den jarigen IJzer, waarvan we
spraken, waren expresselijk voor die gelegenheid door den heer
Kalk, gelegenheidsdichter, vervaardigd. Kalks adres is B . . . steeg,
N°. I l l , in een kelder; en op een uithangbord boven zijn deur staat
te lezen:
IN HET ZANGDAL,
Allerlij g e l e g e n h e i d s d i c h t s t u k k e n te bekomen:
Vervroolijkende en droefgeestige ook toosten
Altegader vervaardigd, door
Mr. J. K A L K ,
B e d i e n a a r der B e g r a a f e n i s s e n .
De dichtregelen van genoemden zanger, waarin de maagdenpalm
krans en de rozen niet ontbraken, waren voor den jarige dermate
verheerlijkend, dat, ware hij een engel uit den-hemel geweest, hij
geen schooner epithetons had kunnen verwachten.
De goede juffrouw IJzer was ijselijk in de war geraakt toen Frits,
na inzage van het gedicht te hebben genomen, verklaarde, zulk
een vergoding niet te willen uitspreken. Juffrouw IJzer had het
voorstel gedaan om er hier en daar eenige woorden uit te laten,
maar och hé! ze had bemerkt dat het dan in 't geheel geen maat
of rijm hield. En wie anders dan Frits zou het vers kunnen voor
dragen? De knechts? — In den winkel hadden ze heel wat praats,
maar bij zulke gelegenheden scholen ze 't liefst achter elkanders
ruggen. Goose, die vroeger wel eens het woord had gevoerd, was
er nu, door de geleden beenbreuk, niet toe in staat; en nadat
juffrouw IJzer den jarige in het ontbijtvertrek behoorlijk gecom
plimenteerd had, wipte ze alweder naar boven, om neef Frits

ten laatste nog eens dringend, zeer dringend te smeeken, dat hij
de verrassing, waar IJzer stellig op rekende, toch niet in 't riet
zou sturen.
— Zie! de krans van maagdenpalm lag klaar, met de rozen er in.
Och! de knechts zouden in 't Zondagspak klokke één present wezen.
Toe! IJs zou zoo verschrikkelijk boos zijn als die zaak niet haar
loop kreeg.
En Frits het gedicht ter hand nemende, zag de smeekende juf
frouw vriendelijk doch tevens medelijdend aan, en vraagde: „Maar
kan ik dan in gemoede tot neef IJzer zeggen:
„Uw voorhoofd blinkt van heiige klaarheid;
Uw enkle trots is nedrigheid;
Uw reine mond sprak nooit onwaarheid;
Uw hand heeft zege' alom verspreid
Gods englen zullen, op uw wenken,
U ambrozijn en godendrank,
Ten loon der zuiverste eenvoud schenken.
Uw ziele is als uw halsboord blank!"
,'t Is al te dwaas, 't is al te dwaas!" riep de iongen met pijn
lijken glimlach: „Lieve nicht!" vervolgde hij op dringenden toon:
„ik bid u, laat die zotheid achterwege. Is neef waarlijk zoo als
meester Kalk hem bezingt, dan zou zulk een overdreven lofzang
voorzeker zijn nederig hart al te pijnlijk aandoen, en anders
"
„Maar hemel, de verrassing, de verrassing!" viel juffrouw IJzer
in: ,'t Is waar wat je zegt, maar als IJzer de verrassing ontgaat
dan zal hij woedend wezen. Frits, ik bid je
?"
Maar Frits, hoezeer het hem aan 't harte ging der arme nicht
een verzoek te moeten weigeren, — hij die immer op haar minste
wenken vloog en haar geringste wenscnen zocht te voorkomen, —
op dit punt was hij onverbiddelijk. Neen, hij mocht, hij kon het niet.
„Kwajongen!" riep de arme echtgenoote van den man, wiens
„enkle trots was nedrigheid".
„Kwajongen!" riep ze, door vreeze tot de miskenning van haar
goeden oprechten neef gedwongen, en, vuurrood — niet van kwaad
heid, maar uit angst voor den jubilaris — verliet zij haastig het
kamertje op den overloop.
In de grootste onrust werd het ontbijt door juffrouw IJzer ge
nuttigd, en de heer echtgenoot, die door de ontmoeting met Frits
en de beschouwing der geschenken — waarvan te weinig werk was
gemaakt — reeds onaangenaam gestemd was, kon er zich geen
denkbeeld van vormen, hoe het kwam dat zijn vrouw hem heden —
juist heden! tot tweemalen toe naar het brood liet reiken zonder
de handen eens uit de mouw te steken, en heden, heden! vergat
hem suiker in de koffie te doen.
Nauwelijks was het ontbijt afgeloopen of juffrouw IJzer wenkte,

op uiterst geheimzinnige wijze, haar jarigen echtvriend buiten de
kamer.
„Wat wou je?" vroeg IJzer.
„Och, kom eens?" antwoordde de juffrouw, en haar hoofd werd
als coclico.
„Moet ik ook vandaag nog op je wenken vliegen?" zeide IJzer.
„Eom h i e r , als je iets hebt dat ik weten mag."
Aarzelend naderde de juffrouw haar IJzer, en zeer zacht, zoodat
Marie die nog in de kamer was het onmogelijk verstaan kon,
meldde zij met vergoelijkende woorden, hoe de verrassing — door
IJzer zelf uitgedacht — op den onwil van Frits dreigde schipbreuk
te lijden.
„Kon jij niet heengaan als je ziet dat je ouders geheimen hebben?"
bromde IJzer terwijl hij zijne dochter, die juist bukte om de
kruimels naast zijn stoel weg te vegen, met de punt van zijn laars
stiet.
„O!" zei Marie, en ging.
„Die weerlichtsche jongen!" riep de jarige vol bitterheid toen
het meisje de kamer had verlaten: „Zoo'n Joris! zoo'n ezelsoor!
Niet willen! ddt zal ik hem leeren!" en IJzer was reeds opgestaan
om neefje de wet eens te stellen, toen de juffrouw hem tijdig deed
inzien, hoe hij zoodoende verraden zou dat de verrassing hem be
kend was.
Daar ging de deur open. 't Was Prits die binnentrad.
„Neef IJzer," ving de jongen aan, en angstige bezorgdheid stond
hem op 't aangezicht te lezen: „ofschoon ik straks van u moest
hooren, dat gij u de vreugde van dezen dag niet door andermans
leed wilt laten vergallen, zoo ben ik toch verplicht u daar even
aan te herinneren...."
„Zwijg!" viel IJzer in, en zeker zou hij er meer hebben bijge
voegd, hadde hij van den vernomen onwil kunnen spreken.
„Het spijt me neef IJzer, maar ik ben toch verplicht u te zeg;evoel om mijn goede Elgen, dat ik een onweerstaanbare
zemoei te gaan opzoeken; zij is ziek, de lieve oude, en de akelige
vrees beklemt mij dat het erger met haar gesteld is dan Jochem
mij durfde zeggen. Ik wilde nog heden zoo spoedig als mogelijk is
"
„Heden! heden!" riep IJzer met een nadruk vol toorn: „Ondank
bare! kun je 't in je ontstelde hersens nemen om op een dag als
deze naar elders te verlangen? — Dat is: ons kwellen, kwetsen,
minachten, beleedigen; dat is: willens en wetens verwarring, stoor
nis, onrust brengen in plannen — hoe zal ik z e g g e n . . . . " — IJzer
werkte er zich danig in — „ik meen — weet je — dat je de grootste
plaag bent, dien ik ooit in mijn huis heb gezien; dat ik je missen
kan als kiespijn; — zie je, en dat zonder jou alles ook wel terecht
ik meen — dat je voor mijn part draaien en tollen kunt waar je
rollen wilt! Uit m'n oogen! voort! — Hé, wat een aterling!"
Prits achtte het nutteloos nog een woord te spreken. De miskende
IJzer knipte gedurig met zijn vingers, puur van zenuwachtigheid.
Juffrouw IJzer fungeerde voor s p i r i t u s n i t r i , en Prits wendde

zich naar de deur. Eer dat onze knaap echter de kamer verliet,
hield hij nog een oogenblik stand, en vraagde op bedaarden toon:
„Indien u mij toestaat te gaan, zou ik dan het geld mogen vragen
dat mij nog van ruim vijf weken toekomt; voor de reis zal ik het
noodig hebben?''
Ijzers uitval op dit rechtmatig verzoek was dermate — wij zouden
haast zeggen „satanisch ', dat we hem liever terughouden. Genoeg
zij het, dat hij leelijk lachte, en dat Frits kon vertrekken zonder
het geld, waarop hij het volste recht had.
En Frits, — toen hij op zijn overloopskamer gekomen was, telde
hij de negen stuivers, welke zich in zijn beurs bevonden, over en
weer, maar, wat hij ook telde, ze vermeerderden niet; drie dubbel
tjes waren er en vijftien centen. Negen stuivers! en de reis met den
spoorwagen tot W. — vanwaar hij tot Leerbeek wandelen kon —
kostte twee gulden en veertig centen. Ware het weekgeld hem
uitbetaald geworden, hij zou terstond op reis zijn gegaan, doch
thans
en Frits bracht de hand aan 't voorhoofd, en staarde voor
zich uit, maar hoe hij ook zon en tuurde, hij kreeg geen licht, en
zijn beurs werd er niet zwaarder door. Lang heeft hij op den wand
gestaard. Ten laatste hoort hij den zoon des huizes die op zijn kamer
een deuntje fluit. De jongen aarzelt, maar eindelijk verstout hij
zich Willems kamerdeur te naderen en gehoor te vragen.
IJzer Jr. staat, met een breeden borstel gewapend, voor den spie
gel en geeft aan zijn kuif eenige kunstdraaien. In groot kostuum
zal hij straks in den kring verschijnen, — minder evenwel ter eere
van het huiselijke feest, dan voor het bezoek, 'twelk aan de groote
Tentoonstelling zal gebracht worden.
De wijze waarop Frits wordt ontvangen is verre van minzaam,
en de jongen verliest den moed om te vragen hetgeen hij zoozeer
behoeft, en blijft droevig vóór zich zien.
„Neef Willem," zegt hij eindelijk: „ik vrees dat mijn lieve Elze
moei gevaarlijk ziek is; de arme oude ligt wel verlaten, en, ik zou
gaarne naar Leerbeek gaan
indien...."
„Voor mijn part kun je uitrukken!" roept de artist, en geeft een
laatsten c o u p d e b r o s s e aan zijn steile kuif.
Frits staat een oogenblik verlegen, doch, weldra verstout hij zich
en herneemt: „Zie eens, neef W i l l e m . . . . het smart mij wel, maar
deze pijp, u vondt haar altijd zoo mooi; zeg, zoudt u er mij drie
gulden op leenen willen? Och! ik ben zoo bitter verlegen;" en Frits
houdt met bevende hand den neef het geschenk voor, 'twelk hij niet
had gedacht immer te kunnen afstaan.
„Voor dat leelijke ding zou ik drie gulden geven!" lacht Willem
met vreemde gebaren: „dat vod! — m e r c i , j e n ' e n v e u x p a s !
en j o u geld leenen dat v e r d . . . . ik. — Le v i n , l e v i n — l e v i n ,
l e j e u , l e s b e l l e s ! " zingt hij oorverdoovend; en Frits treedt ont
moedigd terug, en wordt bij het heengaan schier omvergeloopen
door IJzers gade, die slechts in zorge over haar verrassing, een:
„Nare jongen, loop heen!" tot Frits niet weerhouden kan, en met
de bede tot den voornamen zoon komt, om — al mag het wat
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vreemd zijn — het vers te reciteeren, met belofte van dit en dat;
aan welke bede wij niet twijfelen dat in 't eind zal worden voldaan.
En was er dan niet één die medelijden met den armen Frits had,
niet één, die ten koste van eigen genot of plan — of ook zonder
opoffering — hem te hulp wilde komen?
Ja — ééne is er.
„Hoe sta je daar zoo droevig Frits?" vraagt Marie terwijl zij den
knaap meelijdend aanziet, die nu in het voorhuis, in treurig gepeins
staat verzonken.
In weinige oogenblikken heeft het meisje vernomen welke de oor
zaak der sombere stemming van den goeden Frits is.
„Je houdt wel heel veel van je oude tante, nietwaar?"
„O, je weet niet Marie, hoe na die lieve Elzemoei mij aan 't hart
ligt; en, haar nu ziek, misschien gevaarlijk ziek te weten zonder er
heen te kunnen gaan, zie, dat is
" maar de jongen zeide niet
wat hem op de lippen kwam. Met een beschuldiging tegen den ongevoeligen vader wilde hij die goede dochter geen leed doen. Een
oogenblik later hernam hij: „Als je vader mij het achterstallige
weekgeld had willen geven, dan zou ik dadelijk zijn vertrokken,
maar n u . . . ! niemand is er die mij helpen wil, en zelfs op deze
mooie pijp, die ik nooit gebruikte, wilde je broer mij geen drie gul
den leenen."
„Heb je een driegulden voor de reis naar Leerbeek noodig?"
vraagde Marie.
„Ach ja!" zuchtte Frits en voegde er iets later bij: „Ik zou wel
loopen, maar de reis is zoo ver, en de tijd die er mee heengaat is
mij te kostbaar."
„'t Is droevig Frits!"
„Ook zij!" prevelde de jongen met verschoonbaren wrevel: „ook
zij heeft hulp noch raad; ook zij is zonder medelijden;" en — met
het hoofd in de hand en den elleboog tegen den gangmuur geleund,
stond hij weer een geruimen tijd, en zon op een middel om tot het
gewenschte doel ie geraken, maar — licht kwam er niet.
„Frits!" klonk een zachte stem.
De jongen zag op. — 't Was Marie die hem wenkte om met haar
te gaan.
Daar staan zij tegenover elkander in den verlaten schilderswinkel.
We zeiden het reeds: Marie was niet mooi, maar in dezen oogen
blik heeft ze iets onbeschrijfelijk liefs. Ze houdt, terwijl een zachte
blos haar wangen kleurt, de oogen ter neder geslagen, en vriende
lijk zegt ze: „Zie, Frits, ik heb er erg mee te doen dat je zoo in
droefheid over je oude tante bent, en uit gebrek aan reisgeld niet
tot haar kunt gaan. — Als je 't nemen wilt Frits, hier zijn juist
negen en veertig stuivers. Ik had ze gespaard weet je — maar da's
niets; Goose verdient alweer een weinig met klein schilderwerk, dat
hij vrij aardig met de linkerhand weet te doen. Toe dan Frits, neem
het geld. Ter wille van de oude Elze, verlang ik dat je naar Leer
beek trekt."
Van blijde verrassing had onze knaap in den aanvang een kleur

als vuur gekregen. Die lieve Marie! en toch — toch kreeg zijn ge
laat al spoedig de sombere plooi van daareven terug.
„Goed meisje!" zei Frits: „hoe zal ik je danken voor dit bewijs
van hulpvaardigheid; maar neen Marie, je had dit geld voor een
arme bestemd, en daarom, — daarom mag ik het niet aannemen;
ik zou er Goose door berooven, ik zou
"
Frits brengt zijn hand aan 't voorhoofd. Marie staat verlegen. De
jongen weigert, en toch, hij zou het geld zoo gaarne, zoo onuitspre
kelijk gaarne van haar aannemen, en, — 't eenige wat hij van eenige
waarde bezit - al bestaat die waarde ook grootendeels in zijn ver
beelding — is zijn pijp, zijn pijp met het lieve Treeske er op.
„Hier, hier Marie!" roept hij eensklaps levendig: „hier is de
pijp. en mijn Treeske er bij. Ja, nu durf ik je geld nemen. Als
je het binnen acht of veertien dagen niet van mij terug hebt, dan
kun je haar v e r k . . . . neen, zie — dan kun je haar beleenen, hoor
je! Evert, van den winkel, heeft mij eens verteld dat ze hier een
huis hebben waar men, in tijd van nood, altijd op pand geld kan
leenen; eenmaal toch zal ik ze daar kunnen lossen;" en de knaap
haalt zijn kleinood te voorschijn; reikt het der hulpvaardige in ruil
voor de zoo benoodigde geldstukken toe, maar vraagt nog ten slotte:
„Je zult haar toch goed bewaren, is 't niet?" en bewijst met die
woorden hoe weinig het denkbeeld bij hem gerijpt was, dat zijn pijp
uit hare handen in die van anderen zou overgaan.
En Frits had reisgeld, en gaf zijn nichtje een dankbaren hand
druk; en 't meisje
?
Toen Frits zich snel had verwijderd, bezag_zij het voorwerp,
waaraan de jongen zoo'n waarde hechtte, 't Was een aanvallig
meisje dat op den pijpekop prijkte. Marie wist het,_ hair oogen
waren zoo lief, haar neus en mond waren zoo fraai niet. „Mijn
Treeske", had Frits gezegd, en — Marie zag ijselijk rood toen ze
een half uur later Frits een goede reis wenschte; Frits die met een
klein bundeltje onder den arm, zeer haastig de woning van baas
IJzer verliet.

Voordat wij onzen knaap op zijn tocht naar Leerbeek vergezellen,
willen we eerst nog een vluchtigen blik slaan op den loop van het
feest waarvan Jan Doris de held was.
Was de jaarfeest-illusie door het gebenrde in den morgen reeds
verder volgde moest een man als
Mr. IJzer wel bitter krenken en tot den hoogsten trap van baloorigheid voeren.
't Liep niet druk met visites en brieven. Nog veel minder dan 't
vorige jaar toen 't ook al vernauwd scheen. Geen letter van vriend
Heeler den verfleverancier. Neef Janus Park, de olieslager van de

Zaan, niet als paar gewoonte met zijn Lijda overgekomen. Rijsman
de architect, niet verschenen. Geen kaartjes van
— „Onbegrijpelijk!" zei juffrouw IJzer: „zelfs Bruno niet, die toch alles aan j e
verplicht is — nietwaar IJs?"
„ A L L E S ! " sprak IJzer.
„Onbegrijpelijk!" herhaalde juffrouw Koosje.
Onbegrijpelijk? — Zoo onbegrijpelijk niet indien men bedenkt dat
hij, die zijn gansche leven de iKheid viert, in weerwil van kunde en
gezondheid, ook de luiheid kweekt, en, als noodzakelijk gevolg er
van, eindelijk ook te lui wordt om zijn schuldeischers te geven wat
hun toekomt.
De weinigen die kwamen waren zij, die bij Mr. IJzer „een beetje
geld hadden uitstaan". Toch ook was de oude nicht Haakselaar
komen aanstrompelen. Nicht Haakselaar had uit gratie het huisje
achter den winkel van IJzer in huur, en neef was zedelijk verplicht
geweest om de arme vrouw met vijf en twintig gulden op te slaan.
Zij toch was hartelijk. Van hartelijkheid had ze tranen in de oogen
toen ze haar neef gelukwenschte. — Van h a r t e l i j k h e i d !
't Was jammer, erg jammer van al 't gebak, en van al d'advocaat.
Erg jammer met betrekking tot de verrassing. En die verrassing?
De toezegging eener ruime belooning had den artist terstond
doen besluiten om de rol, door Frits verworpen, op zich te nemen.
Het vers van Kalk had hij — gevolgd door zeven verversknechts
in 't Zondagspak, met kerkgezichten —meesterlijk uitgegalmd; maar
zie, toen de slotregels klonken:
„En daarom treên wij al te gader,
„O hoog geëerde meester nader,
„En leggen vol van zegenbeên,
„Een krans al om uw slapen heen,
„Een krans, waarin als huwlijksrozen,
„Uw gaad' en zoon en dochter blozen
toen, toen stotterde — al bij den derden regel — de tweede huwlijksroos erbarmelijk, en werd de eerste roos rooder dan de sterkst
gekleurde, w a n t . . . . Waar was de krans!?
„O hé!" riep moeder Koosje.
„Da's eeuwig stom!" riep de bewierookte.
„Misschien boven?" zei Willem, en verliet haastig de kamer. De
moeder ijlde hem na; Marie volgde om mede te zoeken; de knechts
scholen op een hoopje bijeen, eenigen verlegen, eenigen glimlachend;
de weinige gasten zaten met treurige gezichten, en IJzer riep
alweder: „Eeuwig stom! beroerd!" en dan weder om den uitval, die
't medeweten aan 't licht bracht, te bemantelen: „Wat er toch
wezen zou? ik begrijp er niets van."
De krans werd gezocht, overal gezocht, maar nergens gevonden.
De moeder had hem in Willems kamer voorzichtig op een stoel
gelegd. Willem had er zijn huiskleeren op geworpen. Saartje de
meid had de kamer gedaan en de heele „paketielje" op 't bed, uit

de stof gelegd, — en eerst bij 't naar bed gaan vond de artist den
krans met de rozen.
Volgens het programma van den dag, trokken de IJzers met
hunne bezoekers, die er lust en tijd toe hadden, te twee uren, en
c o r p s naar de groote Tentoonstelling.
Onderweg vond de jarige eerst de beste gelegenheid om zijn hart
over die onvergeeflijke stommiteit lucht te geven.
Het goede Ëoosje deed al het mogelijke om haar echtvriend tot
kalmte te brengen, en wees hem gedurig op het genot dat men
straks zou smaken.
„M'n vrijkaart?" sprak Willem tot den concierge der Tentoon
stelling. _
„Wie is mijnheer?"
„Guillaume IJzer."
„IJzer
? IJzer
? Ah juist! Ziehier mijnheer."
Willem wilde binnengaan, en wenkte de overigen hem te volgen.
„Met je permissie heeren en dames," zei de concierge: „daar, bij
dien heer, neemt u kaartjes a vijf en twintig cents de persoon."
„Maar ik ben de vader van dien mijnheer," zeide IJzer onwillig,
en wees op Willem.
„Veel eer voor u, mijnheer IJzer," sprak de concierge: „maar toch
behoort u kaartjes te nemen."
— Op mijn kaart kun je allemaal binnen! had Willem gezegd
en 't was dus niet zonder inwendigen wrevel dat IJzer voor zich
en zijn acht personen, twee guldens en een kwartje op de tafel
wierp.
Was er tehuis naar den krans met de rozen gezocht, nu ving er
een gezoek aan, dat nog veel pijnlijker mag genoemd worden.
Ze zochten — ze zochten met hun tienen — in de groote zalen,
in de kleinere zalen, in de kamertjes, in de gangen — want ook
in de gangen van het voormalig Oude-mannenhuis hangt k u n s t , —
maar de heilige Genoveva was nergens te vinden.
Wij hebben gezegd een v l u c h t i g e n blik op den verderen gang
van den feestdag te zullen werpen, en daarom — hoe geschikt dit
bezoek op de Tentoonstelling ook ter uitwerking ware —verwijzen
wij onze lezers slechts, een groot uur later, naar een der straks ge
noemde gangen. Willem IJzer — volgens den catalogus: Guillaume
IJzer te Parijs, thans te Amsterdam — Willem IJzer, door het negen
tal gevolgd, treedt voor de derde maal door die gang. Hij hoort van
ter zijde onderdrukt gelach, en met een fluisterende tentoonstellingsstem:
„Als je binnen genoten hebt, kom je hier om eens te lachen. Zie
mij daarboven dat kunststuk eens aan!"
Willem volgt de richting van den wijzenden vinger: Zijn Genoveva!
„Bij m'n ziel wat 'en ding!" fluistert een ander.
„'En dame in appelbloesem-tricot, in 'en peterselie-tuin; een kalf
met hertshorens er bij. Ah, q u e l l e h o r r e u r ! "
„Heere bewaar ons! Van w i e n is dat vod?"
„N". 420."

„Guillaume IJzer! N o m de g l o i r e ! de heilige Genoveva! Arme
S a i n t e ! Kerel laat me gaan, ik stik van 't lachen."
„Wat heb je daarop te zeggen mijnheer
? hê
zeg?" klinkt
een stem van ter zijde.
„Waarop mijnheer?" vraagt de heer die „stikt van 't lachen,"
terwijl hij zich eenigszins verschrikt naar den vrager wendt.
„Waarop? wel daarop!" zegt Jan Doris, terwijl hij op het kunststuk van zijn zoon wijst.
„Is 't van u mijnheer?"
„Ja mijnheer, ja, da's van mij, zie je, da's van mij, en daarom
zie je, zou ik wel eens weten willen wat je daarop hadt aan te
m e r k e n . . . . hê
?"
„Aanmerken mijnheer!" klinkt het antwoord: „indien we ons verstouten op iets aanmerking te maken, dan is het op de schandelijke
plaatsing uwer schilderij. Hing zij lager, en beter op 't licht, dan
zou ze nog meer genoegen geven."
De heeren verwijderen zich met een beleefden groet.
En de Uzers? En hunne gasten?
Wij laten de eersten hun verontwaardiging over de „schandalige
plaatsing" op gedempten toon, doch in sterke bewoordingen lucht
geven.
Wij laten de laatsten — die in plaats van een schitterenden
triumf te aanschouwen, de getuigen van een jammerlijke nederlaag
werden — de Genoveva en t r i c o t bewonderen en prijzen, zooals
zij dat nog geen schilderij op de geheele Tentoonstelling gedaan
hadden; wij laten IJzer Senior in vreeselijke woede een der Heeren
Commissarissen der Tentoonstelling — zooals hij gezegd had — zijn
„standje schoppen" en in de groote zaal, wijzende op een Calame,
eischen, dat men dien lap, waarop niets dan boomen te zien waren,
nu ook eens zou hangen waar hij „hing" of liever waar z'n zoon
„hing" en dat ze zijn zoon eens daar zouden „hangen", waarop
een zeer weinig beleefd antwoord de reheid van Jan Dorus IJzer op
de grens had gebracht van schandaal te maken.
Wij laten de Uzers met bijhebbend gezelschap „den beroerden
boel" verlaten, en gevoelen geen lust om den feestavond met hen
door te brengen. Alleen verhalen wij, dat IJzer in 't huiswaarts
keeren, een arm mager jongetje, dat lucifers verkocht, met een:
„Zu'j uit den weg gaan!" van de kleine steentjes stiet; dat juffrouw
IJzer te huis gekomen, een poosje in de achterkamer ging zitten
schreien; dat Marie de pijp van Frits nog eens beschouwde, en dat
Willem des middags zoek was, en des avonds niet thuis, en eerst
laat in den nacht — of liever vroeg in den morgen — den krans op
het bed vond, den krans met de rozen.

Het carillon der Dam-klok klingelde juist het kwart na twaalven,
toen Frits de winkels van den Nieuwendjjk voorbij stapte en kort
daarna het Dam-nlein betrad. Eenige huizen verder, ter rechterzijde,
bevond zich het bestelkantoor van den ondernemer der omnibussen,
waar Frits voor neef IJzer somwijlen pakjes bezorgd had. De knaap
trad er binnen.
„Moet er omstreeks dezen tijd niet een spoortrein naar Gelderland ver
trekken?" vraagde Frits aan een man die een baal op den unster wierp.
„Als je mee moest dan hadt je vroeger moeten opstaan," klonk
het bescheid: „De laatste omnibus voor 't Rijn-spoor is al tien
minuten den Dam af."
„Zou het te laat zijn!" roept Frits met gejaagdheid: „Maar zeg
dan hoe laat die spoortrein vertrekt?"
„Wél, twaalf-veertig," antwoordt de man. „Je hebt nog twintig
minuten."
„Twintig!" herhaalt de jongen, en nauwelijks heeft hij het woord
gesproken, of hij springt de stoep af, en loopt uit al zijn macht,
om, zoo mogelijk, den gewenschten trein nog „te halen".
Frits loopt ai wat hij loopen kan; den Dam over, de Kalverstraat
door, in gestadige vreeze dat hij te laat zal komen, dewijl zijn
ontstemde geest hem de droevigste gevolgen van dat „te laat" voor
oogen stelt: te laat aan den trein; wachten tot den avond; eerst
tegen den nacht in Leerbeek! Te laat! te laat bij de dierbare
Elzemoei! — Frits heeft de Botermarkt bereikt.
„Moet je nog mee met de spoor?" roept de voerman eener ledige
vigilante onzen knaap toe, terwijl hij den arm uitstrekt en met zijn
zweep den jongen op den rug tikt. Frits ziet haastig naar den
hoogzittenden vrager om, en brengt een hijgend: „ J a . . . . " uit.
„Stap maar in! Gauw! of je komt er niet!" herneemt de voerman,
die, inmiddels van den bok gesprongen, den amechtigen Frits op
het geopende portier wijst.
„Zou 'k
anders
te laat komen
?" hijgt Frits.
„Wis en warempel!" zegt de voerman.
Frits stapt in, en eer de jongen, die geheel buiten adem is, recht
beseft wat hij gedaan heeft, daalt de zweep van den voerman op
den kortstaart neder, en galoppeerende gaat het de Amstelbrug over,
en verder en verder. — Och, of ie 't nog halen zou!?
Ofschoon de kans om nog tijdig het station te bereiken, grooter
was geworden, zoo vervulde toch een nieuwe vreeze den knaap.
Twee gulden en negentig centen had hij in zijn beursje. Het geld
voor den spoorwagen daaraf gerekend, dan behield hij nog juist
twee kwartjes, 't Was voor de eerste maal dat hij in zulk een
rijtuig zat, zoo'n v o o r n a a m rijtuig! Hoeveel zou zoo'n rit wel
kosten? 't Zweet breekt den armen knaap de leden uit bij de ge
dachte dat het zeker veel meer zal wezen dan hij te missen heeft.
Inmiddels vervolgt de kortstaart zijn galoppeerenden loop. Het poort
gewelf weerkaatst het geraas der vigilante. De brug gaat het over,
en — bet station is bereikt, terwijl juist het laatste gebengel een
einde neemt. •

„Je bent er, vrind!" zegt de voerman die, haastig afgesprongen,
het portier openwerpt: „'En gulden voor mij, en dan als de wind
het station i n . . . . "
„'En gulden! 'en g u l d e n ! ! " 't Was den armen jongen alsof
hem het bloed nit de oogen sprong. De rijke, die door staatsom
wenteling of andere omstandigheden tot armoede vervalt, kan bij
't vernemen dier droevige waarheid niet meer ontstellen • dan onze
knaap toen de huurkoetsier een gulden van hem eischte.
„Gauw maar, vrindje!" hernam de man: „je hebt geen minuut te
verliezen. Zoo dadelijk gaan de deuren dicht; dan kun je fluiten en
tot van avond wachten."
Prits herkrijgt zijn bezinning; haastig vat hij de hand van zijn
schuldeischer, en, iets smeekends ligt er in den blik, waarmee hij
hem met zijn helder-blauwe oogen aanziet: „Och goeje man," zegt
hij met een gejaagde doch gevoelvolle stem: „zou je mij niet voor
vijftig centen willen vrijlaten? Waarlijk, w a a r l i j k ik heb niet
meer; mijn Elzemoei is ziek. Ik bid je, och laat mij gaan!?"
„'En mooie grap!" prevelt de huurkoetsier: „Mars heeft gevlogen,
de tong hangt hem uit den bek. — Twee kwartjes! zeg, heb je
waarachtig niet meer?"
„Geloof me, waarlijk, 't is alles wat ik missen kan!" roept Prits.
„Wel verduiveld!" zegt de koetsier: „je zaagt er zoo heertjig
uit. Ben jij óók al arm? en je moeder nog ziek daarbij. Weet je
wat: Mars heeft zijn best gedaan; verklappen zal hij mij niet; 'en
broodje extra mag het goed maken; h i e r . . . . " en terwijl hij een der
beide kwartjes, welke Prits hem met een smeekenden blik had over
handigd, haastig in den vestzak van den jongen stopt, dringt hij
hem de stoep van het stationsgebouw te betreden. „Gauw! gauw!
want zie, daar doet hij de deur dicht."
Prits had geen tijd om den goedhartigen man zijn dank te be
tuigen. „Ik moet mee, ik moet er in!" riep hij den stations wachter
toe, die de glazen deur had dichtgesloten, en — getrouw aan zijn
plicht — schouderophalend het hoofd schudde.
„Maar zie je dan niet dat die jongen mee moet?" roept de vigi
lante-voerman, terwijl hij met zijn vuist op de deur beukt dat de
glazen er van dreunen. „Zeg! hei!! doe dan open! De moeder van
den armen drommel ligt ziek! — Zoo'n ongevoelige rekel! — Kom
mee! kom mee!!" vervolgt hij haastig en trekt den verslagen Prits
met zich de stoep af.
In weinige seconden heeft ons tweetal de plaats bereikt waar het
binnenterrein door een ijzeren hek van het buiten-stationsplein is
afgescheiden. „Hier! pak an!" zegt de voerman weder, en stopt den
knaap het — eerst nog door hem behoudene kwartje in de hand:
„als ze nog kapsies maken, knijp er hun hart mee. Vlug er over als
'en jongen! De trein s t a a t er nog. Eén, t w e e . . . . geen n o o d . . . .
drie: mooi zoo! — Voort, daar, dien hoek om, en d a n . . . . " Maar
Prits hoort hem niet meer. „Dank! dank!" heeft hij geroepen en,
b\j den trein gekomen, klinkt de gillende locomotieffluit: de wagens
komen in beweging. „Spring er o p ! ! ! " schreeuwt een stem uit de

verte. Frits hoort het; springt, zich vastklemmende aan een portierbeugel, op de wagentrede; de trein beweegt zich sneller; het schemert
Frits voor de oogen; rakelings glijdt zijn lichaam langs palen en
rasterwerk heen. „Hou maar vast!" klinkt het nogmaals van verre,
en Frits, gelukkig dat hij zich houden kan, want, eerst vijf minuten
later grijpt hem een conducteursvuist in den kraag, en tilt hem,
met een: „Weerlichtsche jongen!" in een wagen, waar Frits, zoo
wit als een doode, in nedervalt.
„Komaan Mars," zegt Jan de voerman: „jij bent uitgerust. We
hebben een armen drommel geholpen! 'k Wou da'k rijk was!" en,
weg reed de — egoïst. (?)

't Was in den namiddag dat Frits Warner, met den Leerbeekschen toren in het gezicht, haastig zijn weg naar het dierbare
dorpje vervolgde, 't Weder was guur geworden: de wind zweepte
de boomen bezijden den landweg. De zachte regen, waarvan de
spoorweg-conducteur en de reizigers, die aan de laatste stations
waren opgeklommen, reeds de duidelijkste blijken op laken of duffel
met zien in de wagens hadden gebracht, was overgegaan in een
dichten regen die sneeuwachtig kil was. Het angstige gevoel, dat den
knaap sedert het vernemen der treurige tijding in het morgenuur
had vervuld, vermeerderde schier bij elke schrede. Had Frits bij 't
verlaten van zijn geboorteplaats getracht om de droefheid die hem
vervulde, met de hope op een vroolijk wederkeeren te verdrijven,
dat onverhoopte wederkeeren was nu in stede van vroolijk te zijn,
een keeren met zorg en vrees. De sombere voorstelling van °t geen
hem in de woning der lieve Elzemoei zou wachten, maakte hem
ongevoelig voor alles waarheen hij, in hlijdere stemming, trots den
dichten regen, de oogen in 't voorbijgaan met vroolijk herdenken
zou hebben heengewend. Neen, zelfs de schaapskooi op den heuvel
trok zijn aandacht niet, want, toen hij haar voorbijging speelde
een akelig „wanneer eens
" hem voor den beangsten geest.
Daar staat hij voor de deur der welbekende kleine woning. Wat
heeft hij zich gerept om er te komen, en nu — nu aarzelt hij er
binnen te gaan.
Ja hij aarzelt, en terwijl hij een oogenblik toeft alvorens de deur
te openen — misschien dewijl bij die slingering tusschen hoop en
vrees nog boven een zeer mogelijke bittere zekerheid verkiest —
terwijl de jongen eenige seconden aarzelend met de hand aan de
deurklink blijft staan, wendde Elzemoei zich onrustig op haar ziekbed heen en weder.
„Waar of mijn Frits toch blijft?" steende zij zacht, en hield den
matten blik op de deur gevestigd.
„Moeder heeft gezegd dat Frits vandaag niet komen zou, lieve

Elsje," sprak een achtjarig meisje dat, met een wollen breikous in
haar handjes, naast de bedstede der zieke gezeten was: „Gisteren
is Jochem naar Amsterdam gegaan; hij zou aan Prits gaan ver
tellen dat je niet heel fiksch waart, maar niet erg; en omdat dokter
Wif vandaag zei dat je meer koorts hadt, — en toen trok hij zoo'n
raar gezicht — toen zei moeder, dat ze den meester zou vragen
om een briefje aan Prits in Amsterdam te schrijven, en dat ie hier
moest komen. Nou zei moeder ook, dat Prits er morgenavond wel
wezen kon. Ik vind het heel aardig dat Frits komt. Wacht! daar
slaat het buiten halfvijf; nou mot je weer uit het fleschje hebben.
Goed schudden, nietwaar Elsje? dat zei dokter Wif. — Ziezoo, dit
is een volle lepel. — Hé! smaakt het zoo leelijk....?" en — terwijl
de kleine ziekenverzorgster, die, ouder geworden, sprekend op het
iortretje zal gelijken 't welk den pijpekop versiert, die thans in de
atafel van Ijzers dochter is geborgen, terwijl Treeske het door
Elzemoei geledigde medicijnkommetje naar de tafel terugbrengt,
doopt zij, uit kinderlijke nieuwsgierigheid, haar vingertje in de
overgebleven droppels. — Bah! 't was leelijk! die arme zieke!
Daar wordt de deur geopend. En •— 't is een welbekende die het
kamertje binnentreedt.
„Frits! Frits! mijn jongen!" klinkt de zwakke stem der kranke.
„Arme zieke Elzemoei!" roept de jongen die, bij den aanblik der
vervallen gelaatstrekken zijner beminde pleegmoeder, doodsbleek is
geworden. Een oogenblik staat hij als door dien aanblik verplet;
spoedig echter komt hij tot zich zei ven weder; treedt op de bed
stede toe — maar neen, weder toeft hij; ontdoet zich van zijn
doornatte jas, •— 't mocht die lieve eens hinderen of nadeelig zijn!
— en een seconde later ligt hij met den uitroep: „Moest ik u zóó
weervinden!" over de dierbare heengebogen, en kust herhaalde
malen haar bleeke wang.
„Ik dank God, mijn jongen, dat je er bent," sprak Elzemoei en
een lachje blonk er op haar wezen: „Ja, ik wist wel dat je niet
toeven zoudt. Ik wachtte van uur tot uur, want, Frits, ik voel
maar al te goed
Nietwaar mijn beste jongen, je vindt Elzemoei
erg verminderd?"
Frits antwoordde niet.
„Och!" hervatte de zwakke vrouw: „de krachten zijn in de
laatste dagen veel afgenomen. Eerst meende ik dat het mijn gewone
loomheid in 't najaar was, en dat het spoedig weer beter zou
gaan, maar ik weet nu al te wel dat de goede God andere plannen
met mij heeft. Schrei zoo niet mijn brave jongen; als je mij ooit
verdriet hadt aangedaan, dan moest je schreien; maar nu, neen
Frits, nu moet je mij maar gedurig eens vriendelijk aankijken;" en
terwijl de oude kranke nu zwijgt, vat zij met haar vermagerde
banden het hoofd van haar schreienden lieveling, en herneemt nauw
hoorbaar: „Ik heb je zoo lief, mijn jongen."
Aandoenlijke stilte!
„Maar Frits, wil je dan Treeske in 't geheel niet eens aankijken?
Ja, ik schrok toen je zoo onverwacht binnenkwaamt. Maar o! ik
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ben er toch zoo blij om. Toe Frits, ik sta hier naast je; geef me
dan maar even een hand
Was de mik niet lekker'? Zeg Frits,
heb je nu een pop voor me meegebracht? De vink is nog vroolijk
en gezond. Frits, Frits dan!" En hij — hij wendde zich van de
kranke tot de kleine snapster om, en door zijn tranen heen, zag hij
haar vriendelijk gezichtje, waarop een glans van blijdschap ver
spreid lag. Bij het binnentreden had Frits zijn kleine dotje met be
merkt; doch nu, nu vatte hij de handjes die hem waren toegesto
ken, ofschoon hij door droefheid overstelpt, slechts een: „Liefje, jij
hier!" kon uitbrengen, zoo drukte hij toen een kus op haar mondje
— en nog een; dat kind was hem lief, na Elzemoei de liefste op de
wereld.
„Och Frits, ik ben waarlijk zoo blij!" hernam Treeske: „maar,
dat je huilt vind ik niet aardig. Heb je dan geen pleizier dat je
weer bij Elzemoei en bij je Treeske bent? Morgen zal Elsje wel
beter wezen, en dan zal ik je de kleine keutjes ') die achter op
onze deel in 't schot zijn, eens laten kijken."
Frits hoorde niet wat de kleine snapte: Elsje had zijn naam ge
noemd, en haastig heeft hij zich weder tot de kranke gekeerd.
„Mijn jongen," sprak de oude, terwijl de stem die van toenemende
verzwakking getuigde, wel deed vermoeden dat de blijdschap des
wederziens haar nadeelig geweest was: „mijn jongen, misschien zou
het morgen te laat zijn, daarom kom dichter bij mij, en luister."
En terwijl Frits nu het oor nabij den mond der zwakke spreekster
brengt, verneemt hij in dikwerf afgebroken woorden, zeer kort, het
geen wij eenigszins toegelicht zullen meedeelen.
Elsje Kraling, de veel oudere zuster van Frits vroeg gestorven
moeder, was op dertigjarigen leeftijd weduwe geworden. Had zij
van hare zijde niets ten huwelijk medegebracht, haar echtgenoot
liet haar bij zijn afsterven een niet onaardig kapitaaltje na, waar
van Elsje onbekrompen zou kunnen leven. Nog maar vier maanden
na den dood van haar beweenden echtvriend, had er in haar huis
kamer een tooneel plaats gegrepen, 'twelk haar erg had geschokt
en met deernis vervuld. Een aangetrouwde neef uit de hoofdstad,
dien Elsje slechts eenmaal, bij gelegenheid van haar huwelijk, had
ontmoet, was in een zeer opgewonden stemming tot haar gekomen,
en had in de schrikwekkendste bewoordingen van een mislukte olie
speculatie, en wissels, en vervaldagen gesproken, waarvan de goede
vrouw weinig begrepen had; maar dit — dit had zij ter dege ver
staan, dat neef ongelukkig en met de zijnen verloren was, indien hij
niet binnen vier en twintig uren over een som van vier duizend
gulden beschikken kon. Elsje was van de nare gezichten akelig ge
worden, ja zelfs, hij had van zich verdrinken en zich doodschieten
esproken, zoodat der meewarige het angstzweet was uitgebroken,
indelijk had de goede vrouw zich vermand -en met waardigheid
den vertwijfelde het zondige zijner woorden onder het oog gebracht,
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en gebeden, die ontzettende voornemens te laten varen. De neef
was haar toen om den hals gevlogen, en had haar zijn redster en
behoudster genoemd. En Elzemoei, zenuwachtig en innig bewogen,
had hem, op een paar honderd gulden na, het gevraagde ter hand
gesteld, terwijl de neef na een vluchtige acceptatie te hebben geschre
ven, — waarin hij van het ontvangene een interest van 5 pet. be
loofde, — met een veel kalmere dankbetuiging Elsjes woning ver
laten had.
Die neef was Jan Doris IJzer geweest, toen omstreeks dertig jaren
oud. De meelijdende onergdenkende weduwe was het slachtoffer van
hare hulpvaardigheid geworden. IJzer was — reeds van den beginne
af aan, in gebreke gebleven, om den verschuldigden interest aan zijn
weldoenster toe te zenden. Elsje had wel dikwijls geschreven, doch,
dan waren er steeds uitvluchten in stee van gelden ten antwoord
gezonden, met beloften voor de toekomst. Maar, die toekomst was
toekomst gebleven. Onverklaarbaar mag het schijnen dat Elsje geen
doortastende maatregelen koos om te bekomen hetgeen haar recht
matig toekwam en waaraan zij inderdaad behoefte had, dewijl ze nu
geheel van een uitstaande hypotheek moest leven, die haar jaarlijks
niet meer dan h o n d e r d v i j f t i g gulden opbracht; onverklaarbaar
mag het schijnen dat zij noch aan hare zuster, noch aan haar aan
staanden schoonbroeder Warner, iets van het voorgevallene mede
deelde, doch — de trouw van Elsje was onwankelbaar; in de vreemde
gemoedsstemming, waarin zij bij die bestorming van den neef ver
keerde, had zij niet geaarzeld om op zijn onstuimig verlangen, de
plechtige belofte af te leggen van nimmer, tot wien ook, over het
gebeurde te zullen spreken, en — liever had zij zich bekrompen en
ontberingen getroost, liever zelfs den schijn van schrielheid op zich
geladen, dan ontrouw te worden aan het gegeven woord. — Wat
onnoozelheid! Wat dwaasheid! — Dwaasheid bij de wereld is dik
wijls grootheid bij God.
Recht te zoeken bij den wereldschen rechter zouden wij in hare
plaats wellicht verstandiger hebben geoordeeld; maar Elsje wilde
liefst den Eeuwigen Rechter het recht laten, en vond voor zich
zelve meer vrede bij de gedachte: dat onrecht lijden zonder bitter
heid, beter is dan recht erlangen door aardschen dwang, ,'t Was
me zoo'n zieltje!" had IJzer tot Frits gezegd. — Nog al een blank
zieltje, willen wij er bijvoegen. „Ze was niet thuis in de rommelige
wereld." •— Des te beter voor haar.
De goede vrouw had haar woord gehouden: en toen ze bij 't
sterven van haar schoonbroeder Warner, de zorg voor zijn jongske
op zich nam, toen had ze wel opnieuw een beroep op de eerlijk
heid van den neef gedaan, doch met dezelfde uitkomst als vroeger;
alleen de belofte had ze verkregen, dat hij Frits op vijftienjarigen
ouderdom tot zich zou nemen, om hem tot een bekwaam schilder
te vormen.
„Frits, mijn lieve jongen, nu heb ik mijn geweten wel bezwaard,"
sprak Elsje ten slotte: „omdat ik verhaalde 't geen ik beloofde
aan niemand te zullen meedeelen, maar de goede God weet dat
IX.
is

ik het uit bestwil voor u, en niet voor mijzelve deed. Indien ik
zondigde, Hij zal 't mij vergeven. Ook meende ik, Frits, dat men na
mijn dood de schuldbekentenis zou vinden, en dat het dan beter
ware indien jij het wist dan iemand anders. Frits — kijk daar op
de beddeplank — zie je —?" en de zwakke wees met den ver
magerden vinger: „daar staat een schrijf kistje; neem het, mijn
jongen, — zóó. 't Sleuteltje ligt in 't laadje; trek maar open. —
Ziezoo, nu tweemaal omdraaien; — achterin, daar ligt een ge
vouwen papier met een lakje er op; de schuldbekentenis zit er in.
Juist! dat is het rechte! — Lieve kind, u mocht ik niet ter wille
van den nalatigen neef te kort doen, anders zou ik het stuk mis
schien niet bewaard hebben. Mocht jij, meerderjarig geworden, ooit
behoefte aan geld hebben Frits, kom dan gerust, uit naam van
Elzemoei, met dat stuk voor den dag. Neef IJzer — zal niet slecht
genoeg zijn
om de echtheid er van te ontkennen, — en Frits, —
ik hoop — i k . . . . Och, — een slokje — water! — Zoo — raar —
Frits. . . " en de jongen, ziende dat de goede vrouw op het punt
was van te bezwijmen — het gevolg der al te groote inspanning —
bracht haar met bevende handen het gevraagde; bevochtigde hare
slapen, en vraagde der kleine, of ze haastig zou gaan om haar
moeder en den dokter te roepen, want Elsje
Ach, groote hemel!
„Toe liefje, toe gauw!"
En Elzemoei stierf twee dagen later; doch, na dien avond sprak
ze niot meer. Slechts eenmaal nog wierp zn een blik op haar lieve
ling; een blik, waarin voor den bedroefden knaap zoo véél lag
opgesloten; een blik, die 't allermeest scheen te zeggen:
„Waarlijk, schrei niet mijn kind: de geest van den mensch behoort
aan den hemel!"
O, Frits was zoo zielsbedroefd, maar toch hij dankte God dat hij
de geliefde vrouw nog levend had mogen wedervinden en nog eenmaal
een bewijs van haar trouwe zorg mocht ontvangen.
„Frits! je oogen zijn zoo rood, en je kijkt den heelen dag zoo
triestig. Toe, kom nu eens mee naar de deel?" zei de kleine Trees
eenige dagen na het afsterven van de oude vrouw: „Moeder zegt
dat je nu nog meer mijn broeder bent, want vader moet je be
voogden, nietwaar Frits? Wat bevoogden is. weet ik niet, maar wat
een broeder is dat weet ik best, precies als Willem van Netje een
broer is, en de keutjes van malkaar zijn, die altijd bij de groote
truus') in 't hok blijven. Kom, ga eens mee, ze kunnen zoo vroolijk
springen; ik wed dat je wel eens lachen zult."
En Frits gaf zijn lieve dotje de hand, en ging met haar naar de
deel, en zag er de biggen rondom de logge moeder in 't hok; en
Treeske wees met den vinger en riep: „Zie eens die leelijkerd met
de zwarte vlak dringt gedurig de kleinste op zij als ze wat van
de truus wil halen •); da's leelijk, nietwaar i rits ? zoo kan die
') Zeuge.

') Wil zuigen.

kleine haar behooren niet krijgen. Zou je geen stok nemen om die,
met de zwarte vlak, weg te jagen? Daar ligt er een; maar, je moet
'r toch niet zeer doen!"
„We zullen den stok maar laten, liefje," antwoordde Frits: „ze
zullen allemaal wel genoeg krijgen. Komt de kleine nu wat te kort,
l a t e r zal ze haar scha wel in mogen halen."
„Frits, 'k heb 'en appel in den zak, ik zal 'm aan 't keutje
geven."
„Ze kan 'm nog niet bijten, Treeske."
„Dan, Frits, neem jij 'm!"

II.
Tien jaren zijn er voorbijgegaan. De grafterp, waaronder het stof
van Elsje begraven ligt, zou nauwelijks meer te hervinden zijn, zoo
Frits niet op zekeren avond een eikel op die plaats in de aarde
elegd had, en een telken jare hooger opwassend eikje, door den
uilengraver geduld, de herinnering er aan bewaarde,
't Is wel eens goed om bij een grafterp te rusten, en van daar
den blik in 't verleden te slaan. — Wij willen dat doen. Boven aan
de posten van het kerkhof hek zijn tot versiering een paar doods
beenderen kruiselings over elkander aangebracht; het oog valt er
gedurig op. 't Zijn de eenige kruisen, die op den doodenakker der
Hervormden te vinden zijn, maar 't zijn toch kruisen.
Treeskes vader, wij meldden het in den aanvang onzer vertelling,
heette Huibert Weiveld. Huibert had niet geaarzeld om de voogdij
over den minderjarigen Frits te aanvaarden, en Frits, die na het
sterven van zijne dierbare pleegmoeder nog sterker aan het stille
Leerbeek gehecht was, had al dadelijk de dringende bede tot Huibert
gericht, om in het dorpje te mogen blijven, en niet weder te keeren
tot den man, die hem geen achting had kunnen inboezemen, ja
wiens aanblik hem nu voortaan gedurig aan de trouweloosheid zou
moeten herinneren, waarmede hij Elsjes goedheid beloonde.
't Spreekt vanzelf dat Frits van dat feit niet gewaagde, want,
de laatste woorden zijner pleegmoeder waren hem heilig. Had zij
aan haar jongen, haar lieveling, haar erfgenaam, een geheim willen
toevertrouwen 't geen zij zelfs aan den vriend, die de voogdij van
den knaap op zich zou nemen, niet openbaarde, die knaap zou de
overwinning van Elsjes liefde voor hem, op de eenvoudige trouw
aan haar woord, geenszins beschamen.
Maar toch, wat jaren geheim was gehouden, 't zou niet langer
geheim mogen blijven.
Treeske heeft naast Frits aan het ziekbed der oude gestaan.
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Treeske is een kind, — maar kinderen hooren veel en zwijgen niet
licht. Wees voorzichtig met kinderen wanneer gij geheimen te ver
handelen hebt. Al vertellen zij niet het rechte, ze brengen op 't
spoor. Dat heeft Treeske in haar eenvoud óók gedaan. Weiveld
hield van Frits alsof het zijn eigen kind was. Weiveld was een
schrandere boer, en Weiveld had nooit — zooals Elsje — geheim
houding beloofd. Weiveld zou beproeven wat hij op den onrecht
vaardige vermocht. Zonder medeweten van zijn pupil is Huibert,
ruim een half jaar na de terugkomst van Frits, naar de hoofdstad
getrokken. Een schrander rechtsgeleerde heeft hem vooraf den eenvoudigen weg gewezen om de voldoening eener schuld te erlangen,
die in rechten
De boer heeft de woning van den stedeling betreden. _
In die woning werd op dat tijdstip geen feest gevierd. Op de
bovenvoorkamer ligt de goede echtgenoote van Jan Doris IJzer. Zjj
worstelt met den typhus. IJzer heeft gezegd dat het louter eigen
schuld is: altijd deuren open laten! 't Is duizend wonder dat ook
hij niet door die ziekte werd aangetast. Ze zette hem „eeuwig"
op den tocht, en dan, altijd die overdaad! — De zuinige en zelve
zoo matige huismoeder had altijd gezorgd voor den nooit tevreden
man iets extra's te hebben. De oorzaak van juffrouw IJzers ziekte
willen wij niet zoeken op te sporen; zooveel is echter zeker, dat
haar zenuwgestel bitter heeft geleden door de uitspattingen, waaraan
haar eenige zoon — sedert zijn expositie-val zich schaamteloos heeft
overgegeven.
IJzer betreedt maar zelden het ziekvertrek, en wanneer hij er
noodzakelijk een oogenblik moet vertoeven, dan houdt hij een doek
met azijn onder den neus — tegen de besmetting, 't Is Marie, die
met zorgvolle liefde hare goede moeder verpleegt, maar, niet zelden
klinkt Ijzers stem om den hoek der deur, ten einde het meisje te
herinneren dat het huishouden niet verwaarloosd moet worden,
terwijl hij haar later het bittere verwijt doet hooren: „Zoo'n lui
leventje, boven, smaakt je beter hé, dan de handen,.zooals 't n u
dubbel behoorde, uit de mouw te steken!"
Lezer, wilt ge eens in een knekelhuis zien? Eventjes maar:
De nering verloopt. De financiëele toestand is slecht. De zoon
perst zijn vader af wat hij kan. De vrouw ligt krank, misschien is
zij haar einde nabij. De man tuurt naar een andere zijde. Tien
huizen ver, aan de overzijde der straat, woont een jonge burger
weduwe. Haar echtvriend heeft haar een vrij aanzienlijk vermogen
nagelaten. Wanneer IJzer de woning der weduwe voorbijgaat, dan
groet hij zoo minzaam als 't hem mogelijk is.
Buiten het knekelhuis:
,'t Is de heer IJzer uit de buurt, wiens arme vrouw zoo ziek
ligt. Haal een pond muskadeldruiven en breng ze er heen," zegt de
jonge weduwe.

In den donkersten hoek van 't knekelhuis:
„Zij, boven, dood! — Die weduwe mijn! — 'En lijkwagen: 'en
trouwkoets! — Nü 'en verwarde winkel, dan rust en gemak!"
Maar 't is waar, de boer heeft de woning van den stedeling be
treden. Huibert Weiveld staat tegenover Jan Doris IJzer. — IJzer
zit. — De zittende weet reeds sinds lang dat nicht Elsje Kraling
van Leerbeek gestorven en dat Prits haar erfgenaam is geworden.—
Dat ouwe ding — welk ding? — is dus uit de wereld!
Als dat ding een schuldbekentenis heet, dan n i e t mijnheer IJzer.
Hij die voor u staat herinnert u er aan. — IJzer ontstelt, — echter
niet zichtbaar.
„Ben je dol kerel!" is het antwoord op den rechtvaardigen eisch:
„Ik, ik zou die som aan Els Eraling zijn schuldig geweest en ge
bleven! Is dat mijn handteekening ? P a k j e biezen, of anders
"
— Niets anders dan b e t a l e n ! Een der bekwaamste rechtsgeleerden
is alreeds in de zaak betrokken. Er is geen schijn van onwaarheid. —
Wordt de zaak niet in der minne behandeld, dan zal zij terstond
voor de rechtbank getrokken worden, en de rechter zonder eenigen
twijfel het vonnis uitspreken: betaling der som met de verschenen
renten; de kosten van het rechtsgeding ten laste van den veroor
deelde; de gelden desnoods bij lijfsdwang op hem te verhalen.
— Rechtsgeding! Lijfsdwang! — Burengerucht! — Weduwe!
Trouwkoets!
„Wat blieft u . . . . ? "
„Niets anders dan geld!!"
„Schreeuw maar zoo niet, denk dat we zieken in huis hebben."
„Dat spijt me." Heel zachtjes: „Als je dan niet doof bent,_ ik
vraag om de gelden, die je aan den erfgenaam van Elsje Eraling
bent verschuldigd."
,'t Is
't is • . . gelogen! Maar al w a s 't zoo, denk jij dat ik
geld heb? dat ik in staat ben om een som van drie duizend en
achthonderd gulden te voldoen?"
„Volgens den advocaat bijna viermaal dat bedrag, interest op
interest gerekend."
„Kerel, ben je razend!!?"
„Schreeuw niet zoo hard, heb medelijden met je zieken, — In
rechten, geen duit minder dan het recht zal eischen; in der minne,
uit goedheid van den rechthebber, de ronde som van vijf duizend
gulden."
„Nooit!"
„We zullen mijnheer voor de groene tafel weerzien."
„Blijf, kerel, blijf'! Wat wil je dan toch?"
„Betaling — nog eens, niets dan betaling."
„Als ik over geen driehonderd gulden beschikken kan."
„Juffrouw Kraling heeft zoo lang geduld met haar schuldenaar
gehad, dat ook haar erfgenaam, bij verzekering van onvermogen,
toegevend wil zijn. Hij wil zelfs de eerste schuldbekentenis, die u
in rechten tot de voldoening van meer dan vijftien duizend gulden

zon noodzaken — om harentwille — vernietigen, en stelt zich
tevreden met uw naamteekening onder deze nieuwe, waarin gij ver
klaart van dezen dag af aan de som van vijf duizend gulden schuldig
te zijn, en haar te voldoen met den interest van 5 pCt. een jaar
na dato."
„Slim bedacht! men weet dat de eerste bekentenis van nulierwaarde is; welnu, men zal zich verzekeren met de onderteekening
eener nieuwe, in den vorm en op zegel. IJzer is zoo dom niet."
„Niet! Tot weerziens dan. Gevonden brieven van den heer J. D.
IJzer aan juffrouw Elsje Kraling, liggen op de groene tafel. Vaarwel!"
— Balie! — Burengerucht! Weduwe!
„Blijf!!!"
En, Jan Doris IJzer schreef zijn naam onder het bedoelde stuk;
en, toen hij 't gedaan had, en Weiveld vertrokken was, toen vloekte
hij leelijk.
En, juffrouw IJzer bezweek. Of de echtgenoot al het mogelijke
heeft aangewend om haar herstelling te bevorderen....? Wij ant
woorden niet; daar komt Marie: zij mag het niet hooren.
Marie heeft met haar vader bij de weduwe visites moeten maken,
bij de weduwe, die volstrekt voor druiven en andere attenties aan
de lieve overledene gezonden, moest worden dank gezegd.
Lief mensch die IJzer!
Marie heeft een canapékussen moeten werken voor de lieve weduwe,
die zoo lief voor de lieve afgestorvene geweest is.
Lief meisje die Marie!
En Marie — ze werkte des daags in het huishouden, en niet
zelden een gedeelte van den nacht voor de Gooses, en, in die stille
uren dacht zij aan de goede moeder die haar ontviel; aan den
ongelukkigen broeder, die weinige dagen geleden met verschillende
voorwerpen van waarde het huis, de stad, ja mogelijk het land en
zijn schuldeischers was ontvlucht; zij dacht aan den goeden Frits,
die niet is teruggekomen maar, znn belofte getrouw, een paar
maanden na zijn vertrek, de geleende stuivers met een dankbaren
brief teruggezonden en een gift voor de Gooses er bij had gedaan.
Zij dacht aan Frits, wien ze tot haar innige droefheid de pijp —
waaraan hjj zooveel waarde hechtte — niet kon terugzenden, dewijl
ook haar latafel door den broeder was doorsnuffeld, en de pijp
benevens de weinige kostbaarheden die zij bezat, door hem waren
meegenomen. Marie dacht aan Frits, en aan de weduwe, die waar
lijk lief was, maar niet gek is geweest; die gemaakt heeft dat
vader die weduwe nu een „gedrocht" noemt, en doorgaans gromt,
en haar — Marie, met verwijtingen overlaadt. Marie dacht aan dat
alles gedurende den nachtelijken arbeid, en wenschte niet zelden:
Och, was ik daar waar mijn goede moeder is, of — Frits waar gij
zijt. — Het eerste wou ze wel, maar 't laatste nog liever.
Tienmaal hebben gindsche linden sedert Elsjes sterven gebloeid,
en Frits, haar lieveling, heeft nu zijn zes en twintigsten zomer be
reikt. Frits heeft den tijd niet ongebruikt laten voorbijgaan. Daar
in dat huisje ter linkerzijde van die hooge populieren, daar woont

hij. Warner ie een flink werkman. Zijn ambacht verstaat hij zoo
goed als de beste, en werk heeft hij in overvloed.
Nietwaar, Treeske is nu omtrent achttien jaren oud? Bewoont
zij reeds met den vriend het huisje naast de popels, of zal ze er
binnenkort . . . ? Stil, vraag niet meer. Wij hebben u een droevig
verhaal te doen:
Wanneer gij Frits Warner des avonds na volbrachten dagtaak
langs het kerkhof ziet gaan, dan bespeurt gij terstond dat er
een sombere plooi over zijn gelaat verspreid ligt. Hoe gelukkig, hoe
zalig zou hij in Treeskes bezit zijn geweest! Maar luister, en —
verhalen wij aanstonds niet alles, toch zult gij het later vernemen :
't Was een zeer koude en stormachtige Decembernacht. Treeske
telde vijftien jaren, en Frits bewoonde nog maar weinige weken zijn
„eigen gedoei". Op de D o o r e n k a m p e van Huibert Weiveld, had
men zich als naar gewoonte een half uur na tienen ter rust bege
ven. Huibert en Seintje sliepen in de groote keukenkamer, die on
middellijk aan het achterhuis grensde, waar het vee was gestald;
Treeske had haar kamertje boven den melkkelder; een paar meiden
sliepen op de vliering, terwijl Teunis de vaste arbeider, als verzor
ger van het vee, een nachtleger in het hooikamertje boven de deel
had. Teunis moest altijd in 't donker naar bed — zoogoed als de
meiden, — maar Teunis had er ,'t land" aan, en mocht bij Wespers, waar hij vroeger diende, altijd de lantaarn met zich nemen.
Wat of Teunis bijzonders te doen h a d . . . . ? Zooveel is zeker, hij
hield er, in weerwil van Weivelds strenge verbod, een endje kaars
en een doosje „vuurduiveltjes" op na, en zóóveel is ook zeker, dat
in den gezegden Decembernacht de vlam van 't endje kaars, of een
vonk bij 't uitblusschen er van, in aanraking is gekomen met een
ras ontvlambaar voorwerp, en dat er brand is ontstaan op de hofstede
D o o r e n k a m p e . Teunis heeft de gevolgen van zijn inslapen bij
het brandende kaarsje, of wel van den weggeblazen vonk niet bere
kend, want hij werd er het slachtoffer van. Voorzeker moet hij,
ingeslapen, door den damp zijn gestikt, en, — de vlammen weten,
wat er van zijn lichaam werd. Dat de brand in weinige oogenblik
ken schrikbarende vorderingen maakte, zal niemand bevreemden
wanneer hij bedenkt, dat de kleine kamer van Teunis een luttel af
geschoten verblijfje tusschen 't hooi en stroo was.
Weiveld is door 't geloei der runderen op de deel wakker gewor
den. Hevige ontsteltenis bij 't bemerken der waarheid. — Daar vielen
reeds vonken vuurs door de zolderreten der bedstede heen.
„Seintje! Seintje!! Word wakker! Brand! Brand!!"
Wij schetsen den loop van het vernielende element niet verder,
maar vertellen alleen de gevolgen:
De hofstede D o o r e n k a m p e is, met haar beide volgeladen hooi
bergen, de graanschuur, schaapskooi en het allergrootste deel van
den inboedel, benevens twee en dertig stuks vee, groot en klein, in
de asch gelegd. Een oud plaatselijk vooroordeel had den anders zoo
hoogst verstandigen Huibert de verzekering zijner eigendommen
tegen brandschade, van jaar tot jaar doen verschuiven. Zijn verlies

werd op twintig duizend gulden geschat; maar helaas, er was meer r
Moeder Seintje, in den aanvang bovenmate ontsteld, heeft zich later
te stout in de vlammen gewaagd. Beschouw haar, de arme goed
aardige vrouw: wat deerlijke litteekenen overdekken haar aange
zicht. En ach, wat staart ze dof!
En het bevallige, reeds vroeg ontwikkelde Treeske; Treeske met
haar lief gezichtje en pikzwarte haren? Al bleef ze lief, het arme
kind, mooi is zij niet meer; ze heeft haar moeder geholpen, om de
dienstmaagden een vrij afkomen van de vliering te bezorgen; en
zie nu — die leelijke roode vlak over het grootste gedeelte van haar
aangezicht. Jammer, nietwaar? ijselijk jammer! Een brandende balk
heeft het schoone boerinnetje in zijn val getroffen. Ze heeft mach
tig veel geleden, en in den aanvang is er zelfs vreeze voor haar
behoud geweest. Arm kind! men had u zoo dikwerf „mooi" en
„weerga's mooi" en „snoeperig" genoemd; de jongens, waarmee gij
school hebt gegaan, maar uw oude vriend Frits Warner bovenal,
ze hadden u wel ijdel kunnen maken door die beweringen: dat ge
veel mooier dan Grietje — en Grietje was zoo min niet — dat ge,
in één woord, de knapste van 't dorp waart. Arm Treeske! nu zeg
gen zij 't niet meer. Als gij somwijlen, en 't gebeurt maar zelden,
door het dorp gaat, dan hebt ge wel eens gezien dat men 't hoofd
van u afwendde, en zelfs uw vriendinnen, ze zoeken u weinig, of
beter — ze vergeten u. Treeske, arm kind! omdat ge uw schoon
heid hebt verloren ? Daar is nóg een reden: omdat ge niet meer de
dochter van den gegoeden landbouwer zijt. Wat is rijkdom en schoon
heid! En Frits, geeft ook Frits u geen zoete woordjes meer; zoete
woordjes, zooals hij ze gaf toen ge acht dagen vóór bet onheil op
D o o r e n k a m p e uw zestiende jaarfeest vierdet?
Neen, hij doet het niet.
Heeft Frits u na dien stond in dat tijdsverloop van drie jaren,
nog eenmaal datzelfde herhaald: „Treeske ik zal in mijn eigen
huisje niet gelukkig zijn eerdat jij er mijn best, mijn engelachtig
vrouwtje zijt". . . ?
Neen, dat heeft Frits niet eenmaal herhaald!
Ik bid u, veroordeel den braven getrouwe niet.
't Is hier nog stil bij 't graf van Elzemoei, en, voordat de kerk
klok tien laat hooren, sluit meester zelden het kerkhofhek. We
willen hier dan nog toeven, en alles verhalen:
De liefde van Frits Warner verheft zich boven het alledaagsche.
Zijn liefde zoekt meer het heil van anderen dan eigen lust of eigen
enot. Treeske werd van haar schoonheid beroofd, maar — Treeske
leef hem even dierbaar.
Even dierbaar! En waarom heeft Frits zijn lieve Treeske dan niet
binnen zijn woning gevoerd? Treeske houdt zooveel van Frits, en
vader en moeder nebben het nooit ontveinsd dat ze Warner wel
gaarne hun zoon zouden noemen. Waarom? Omdat een zwakke,
arme moeder de hulp en steun van haar kind behoeft. Het nood
lottige voorval in den bewusten Decembernacht heeft het zenuw
gestel der eertijds zoo kloeke vrouw, geheel ondermijnd. Seintje
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Weiveld is in alle opzichten hulpbehoevend geworden, en Treeske,
de lieve zachte dochter, is de eenige, die de tobbende ongelukkige
vrouw naar eisch kan verzorgen. Seintje zegt het niet, maar waar
is het toch dat Treeske voor eigen geluk de goede moeder niet
zou verlaten, en waar is het evenzeer dat Frits, ten koste van
's meisjes kinderplicht, haar niet de zijne wil noemen.
Die zelfverloochening der gelieven te vermelden, is wel zalig
wanneer ons oog op gindsche kruisen valt.
En Huibert Weiveld behield van zijn vermogen alleen de zes
morgen gronds, die zijn eigendom waren, want van de overige
ronden, die hij bebouwde, was hij slechts pachter. Met deernis zag
rits het aan, dat zijn voormalige voogd de helft zijner landen
moest verkoopen om weder op te bouwen wat door het vuur werd
vernield. De veestapel, die Weiveld immer het grootste genot had
geschonken, kon in de eerste jaren onmogelijk op den ouden voet
worden terrggebracht. Op 't allerminst zou hem daarvoor een som
van vijf duizend gulden zijn benoodigd geweest, e n . . . .
Op zekeren morgen zat Frits te peinzen. Toen hij meerderjarig
was geworden, had Weiveld hem met zijn bezoek ten huize van
IJzer bekend gemaakt, en de schuldbekentenis van vijf duizend
gulden in optima forma ter hand gesteld. Of de handelwijze van
den voogd aan den pupil welgevallig geweest was . . ? althans hij
besloot geen poging in 't werk te stellen om de voldoening der
gelden te verwerven. Elsjes nagedachtenis was hem te dierbaar dan
dat hij zich aan de kans wilde wagen om haar naam wellicht met
minachting te hooren noemen.
Maar nu, — Frits zat te peinzen, en vóór hem lag de onvoldane
schuldverklaring, 't Is zoo zalig dierbaren te helpen! Elsje zou de
opeisching van haar geld voor dit doel zeker hebben goedgekeurd;
en — ongeveer zes jaren na Weivelds bezoek in de hoofdstad, nü
drie jaar geleden, trok Frits er henen.
't Was vruchteloos dat Warner zich naar de woning begaf, waarin
hij met IJzer kennis had gemaakt. IJzer woonde er niet meer,
en 't kostte den jongeling heel wat moeite, om eindelijk de kamer
op de vierde verdieping van een huisje in de Z.-steeg uit te vinden,
waar men meende dat IJzer sedert een paar jaren verblijf hield.
Reeds bjj het beklimmen van de ellendige donkere wenteltrap, ge
voelde Frits ten volle dat het doel zijner reize als gemist kon
beschouwd worden. Toch trad hij binnen.
Jan Doris IJzer herkende den kloek geworden neef niet terstond;
en Frits had moeite om in de vervallen gelaatstrekken van den man,
dien hij op een schamel leger zag liggen, den verversbaas te her
kennen.
Had de man, die een der laagste zonden, de zelfzucht, steeds als
zijn troetelkind had gevoed, meer verstand, of liever meer slimheid
bezeten, waarschijnlijk zou hij nooit tot de ellende vervallen zijn
waartoe hij nu geraakt was. IJzer had nog met andere schufdeischers
dan Elsje Kraling te doen gehad; gansch andere. Terwijl het na den
dood zijner vrouw al meer en meer zijn streven was geworden, om
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zich door een rijk huwelijk uit zijn financieel e moeielijkheden te
redden, en vervolgens zonder werken — IJzer noemde het beslom
meringen — zijn dagen rustig te slijten, zoo waren tegelijkertijd ook
de „beslommeringen" hoe langer hoe minder behartigd geworden.
Om kort te gaan, IJzers luiheid had de fraaie zaak geheel doen
verloopen. Yinnige schuldeischers hadden hem tot den verkoop zijner
eigendommen genoodzaakt, terwijl het bij dat alles geen verwonde
ring zal wekken, dat niet één „kapitaal vrouwtje" — zooals IJzer
het noemde — er lust toe gevoelde, om den verarmden geminachten
zestiger met haar vermogen te dienen, en van haar „meintje" een
„deintje" te maken.
Nog één middel was er geweest dat IJzer niet te laag had geacht
om, tot het verwerven van een onbezorgde toekomst, in het werk
te stellen.
Weinige maanden voordat de schuldeischers hun recht deden
gelden, was er in zijn buurt een groote tapperij geopend. De eige
naar moest de zoon van een zeer bemiddelden brander wezen. Men
sprak van een vermogen, dat vier tonnen gouds te boven ging. De
vader zeide men, was een vrek; zijn eenige zoon had tot heden den
lichtmis gespeeld en, dewijl zijn voorkomen er de onmiskenbaarste
bewezen van droeg, zoo oordeelde'de meerderheid: dat de tapperij
wel gesloten zou worden nog eer het eerste vat zou leeggetapt zijn.
IJzer had zijn plannen gemaakt.
Boven verwachting mocht de toeleg gelukken. In zijn vaderstad
was de liederlijke knaap — in weerwil van den roep, die ook daar
over des ouden rijkdom uitging — tot driemalen toe bij een huwe
lijksaanzoek ter deure gewezen, 't Kostte Jan Doris maar weinig
moeite om zijn goede dochter aan den bleeken tapper te koppelen.
Het arme meisje, al peilde zij ook den ganschen omvang van haar
toekomstige ellende niet, zij weende bitterlijk, maar werd alras door
het vreeselijke woord verwonnen: „Trouw den man, zoo je niet
wilt dat je vader een bedelaar wordt."
De tapper van zijne zijde, had te weinig schoonheidsgevoel om
de geringe uitwendige bekoorlijkheden van Ijzers dochter zoo zwaar
te wegen, doch wij haasten ons er bij te voegen: en stond te laag
om de beminnelijkheid harer ziel te leeren hoogschatten. — Die
IJzer, zoo dacht hij, is een flinke vent; hij schijnt erg met mij inge
nomen; hij wil zijn dochter aan geen ambachtsman ten huwelijk
geven; veertig duizend gulden is een aardige bruidsgift; de meid
is zoo kwaad niet; ze zal geen neen zeggen. Wij zullen het wagen!
Hij waagde, en won.
De arme Marie, zij werd er het slachtoffer van.
De veertig duizend gulden zouden op den l*'" Mei, circa drie
weken na het huwelijk, door den schoonvader worden uitgekeerd.
Of ze betaald werden ..! ? Een antwoord is overbodig.
De geestlooze en zedelijk verlamde echtgenoot bezat nog wilskracht
genoeg om, bij den grenzeloozen haat, dien hij den vader zijner jeug
dige vrouw ging toedragen, het strenge verbod te handhaven, dat
Marie haar vader in de ellende — waartoe hij weinige weken na den
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trouwdag vervallen was — nimmer bezoeken, noeh hem ooit eenige
ondersteuning mocht doen geworden.
Uzers t o e l e g was hem gelukt; de u i t k o m s t er van leed jam
merlijk schipbreuk.
Maar eischt de wet dan niet dat kinderen hun verarmde ouders
zullen steunen en onderhouden in den stand waarin zy zeiven leven?
IJzer was in de wetten niet thuis, en, ware hij 't al geweest, de
dood zou eerlang een beslissend woord in het midden brengen.
Slechts weinige maanden na den voltrokken echt, zag men de
jeugdige vrouw van dag tot dag verbleeken en kwijnen, en — Marie
is gestorven. Vraag mij niet naar haar laatste levensdagen;
zullen God zien!
Dat schrikkelijk treurspel was reeds lang gespeeld, toen Prits den
auteur er van m zijn ellende terugzag. E l l e n d e ! ja, wel moet hij
een ellendige zijn, die om eigen voordeel en gemak, den doodeener
goede en trouwe huisvrouw met vreugde verwacht.
Die, om een denkbeeldige naamsverheffing, in den eenigen zoon
slechts zijn I K ziet, en hem vruchteloos een te hooge ladder doet
bestijgen, waarvan hij maar al te ras in de diepte zal nederstorten.
Wel is hij diep ellendig, die, door het jammerlijkst eigenbelang
gedreven, zijn dochter, zijn goede, zijn eenige dochter, kan prijsge
ven — aan den booze!
Het gesprek van den jongeling met den ongelukkige die nu, in
stede van gevierd en bediend te worden, schier geheel van de
wereld verlaten was, en bovendien door een vliegende jicht hevige
pijnen te verduren had, willen we liefst onvermeld laten: de plaats
hier op het kerkhof is er te heilig toe; dit alleen willen we zeggen:
IJzer l a g nu op den slijkweg, dien hij zijn leven lang had betre
den. Was er niets meer dat hij aan zijn ikheid kon offeren ? Ja, aan
zijn voeten lag nog een wezen dat hij wel gaarne zou zien krimpen
van pijn, inden 't hem voor zijn kwaal maar een greintje verlichting
kon schenken.
Arme Philax! Arme hond!
Toen Warner de kamer van zijn neef verliet, lag de schuldbe
kentenis, — door den eerste in stukken gescheurd, op de tafel. Kon
hij den voogd op deze wijze het verlorene niet terugbezorgen, welnu,
hij zou er te harder om werken, en — een milde gift rustte in de
hand van den man, die den weldadige, in stilte, niets minder dan
een doodelijken val van de steile trap durfde toewenschen.... wel
licht in den waan dat hij — althans voor een deel — dan nog zijn
erfgenaam werd!
Onwillekeurig hebben wij weer in 't knekelhuis gekeken; 't wordt
er ons al te naar om 't hart, en wij scheiden voor goed.
Met den blik naar den ingang van 't kerkhof gekeerd, zitten wij
weder bij Elsjes grafheuvel.
Lezer, de schemering daalt; 't wordt tijd dat wij u a l l e s ver
halen.
Gij hebt het gehoord dat Prits Warner in de laatste weken niet
zelden met een sombere uitdrukking op 't gelaat en met haastige
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schreden het kerkhof voorbijstapt. Gij hebt hem heden niet gezien.
Den ganschen dag bleef zijn werkplaats gesloten. Waar toeft hij?
Daar nadert in de kerkhoflaan een donkere gestalte, 't Zal de
meester zijn die het hek komt sluiten.
Neen — zie, 't is een andere man die binnentreedt; hij draagt
een spade over den schouder, en blijft op weinige schreden van ons
verwijderd staan, 't Is diar dat hij zijn werk moet verrichten. Sombere arbeid! 't Behoeft geen vermelding van welken aard die zijn zal.
Peter is een vlijtige dagloon er, en Peter is het niet euvel te duiden dat hij gaarne een arbeid verricht, die toch verricht moet worden en waarmede hij voor de zijnen een aardigen stuiver extra
verdient. Wij ontveinzen de waarheid niet: toen Peter een week
geleden voor ouden Jaspers, aan gindsche zijde van het kerkje, een
grafkuil in de klei dolt, toen moest hij zich een paar malen bezinnen, dat het ongepast zou wezen om onder den arbeid een deuntje
te fluiten; maar nu, nadat zijn spade een langwerpig vierkant inde
zoden heeft uitgestoken, en Peter al kleiner en kleiner schijnt te
worden, terwijl de aardhoogte die hij opwerpt al grooter wordt, vernemen wij niet zelden een zuchtend; ,'t Is wat te zeggen!" of een
neerslachtig: „Wat is 'en mensch!"
Laat Peter u zeggen voor wie hij den kuil graaft.
„Weet gij 't nog niet?" spreekt de man op bedroefden toon:
„hebt gij 't nog niet gehoord dat zij al sedert lang heeft gesukkeld
en flets uit de oogen zag? Wat treurig leven had ze ook, die arme
meid! Vroeger vloog ze vrij als een vogel in de lucht, en sedert
den nacht van Lichtmis drie jaar, was zij als 'en huismusch in de
kooi: groen zag ze weinig, en haars gelijken hooren zingen deed ze
nooit. Baas Weiveld heeft wel eens gezegd dat Treeske niet zoo
stomp moest zitten bij de tobbende moeder; dat ze wel zorgen en
waken mocht, maar ook aan zichzelve moest denken. Maar neen —
Treeske heeft daar geen ooren naar gehad. Zij wist het alleen dat
het tobben der moeder, sedert den hevigen schrik, iets meer dan
tobben was, dat men haar als een kind moest bewaken; en Treeske
was de eenige door wie ze bewaakt wilde wezen.
„Zie je," vervolgt Peter met een diepen zucht: „ik ben altijd
arbeider bij boer weiveld geweest, en vraag er m'n vrouw eens
naar wat ze al aan Treeske had te danken toen onze kleine Peter
ter wereld kwam. Iedere schop aarde, die ik omhoog smijt, weegt
me als honderd pond. 't Arme kind! ze had al zooveel verloren bij
dien brand, maar nu het leven nog bovendien! Och wij verliezen
zooveel; maar die arme moeder alles! Boer Weiveld ï s bovenst
goed, maar geen mensch om vrouw Seintje altijd op te passen zooals dat noodig is. Frits Warner
als je dien stumpert zaagt, dan
zou je smelten als sneeuw in de zon. Z'n loodwit kan niet witter
zien dan hij 't doet. Och, Treeske, dat was z'n liefste op de
wereld. Was zij niet zoo noodig voor haar moeder geweest, dan
had ze al lang zijn woning betrokken, en hoefde ik nu zeker den
bitter zwaren arbeid niet te doen. — Wacht nog een oogenblik,
dan gaan we samen."

„Ja! ja!" vervolgt de spreker, na eenige oogenblikken van diepe
stilte: „Morgen zal haar stof hier in den kuil worden neergelaten.
Toen ik nog een jongen was, heb ik een preek gehoord van een
heel ouden dominee. Zijn naam weet ik niet, en of het uit Mattheus
of uit Johannes was, dat weet ik ook niet, maar, die vreemde
spreuk aan 't einde is mij nooit uit het hoofd gegaan, ofschoon ik
haar eerst later begreep: „Die zichzelven leeft, leeft den eeuwigen
dood; die den naaste leeft uit liefde tot God, leeft het eeuwige
leven!" Verstaat ge
? En i k zeg dan maar dat Treeske wel 't
eeuwige leven zal leven; haar schoonheid heeft ze aan de redding
van anderen gewaagd; haar eigen levensgenot heeft zij gaarne ge
offerd aan de verzorging eener ongelukkige moeder.
„Dat is de laatste aardschop.
„Eom nu mede.
„Het hek wordt gesloten. — Tot morgen!"

Het was inzonderheid ons doel om u een paar zeer verschillende
portretten, ofschoon in ééne lijst, voor oogen te stellen.
Wij hebben u nog bovendien een menigte nevenportretten, — aan
een der beide eersten verwant — ter beschouwing geven.
Eerst deden wij u onze portretten meer afzonderlijk, vervolgens
meer in massa beschouwen.
Onaangenaam heeft u die beeltenis van den huisschilder uit de
hoofdstad getroffen. Gij hebt niet gezegd dat zij te scherp geteekend
en te hoog gekleurd werd, doch — uw schoonheidsgevoel bevre
digen, dat kon zij niet. Intusschen moet gij toch dadelijk erkennen
dat er in onze verzameling, nevens de zijne, slechts twee — veel
kleinere — te vinden waren, die een onaangenamen indruk op u
maakten, terwijl al de overigen uw schoonheidsgevoel toch wel
eenigermate zullen bevredigd nebben.
Nietwaar, gij zaagt nevens IJzer, ook zijn gevoelige huisvrouw en
de arme Mane?
De beeltenis van Frits Warner hebt gij omringd gezien door de
welgelijkende portretten van Elzemoei en Treeske, van moeder
Seintje en den huurkoetsier uit de Amstelstad. Wij vertrouwen het,
gij hebt bij 't beschouwen sympathie voor die 'laatsten gevoeld,
maar — gij staat nog een wijle voor het afbeeldsel van Elzemoei's
leegkind, en wilt iets vragen, maar zwijgt uit groote bescheideneid stil.
Wij verstaan u. Dit werk is niet voltooid; de hoogste lichttoetsen
ontbreken er aan. Eilieve, heb nog een wijle geduld, wij zullen er
een laatste hand aan leggen.
Frits Warner, die den teedersten wensch van zijn leven met het
zielloos overschot van zijn lieve Treeske zag ten grave dalen, heeft

E

kinderlijk in den wil des Allerhoogsten berust. Kinderlijk, want hij
heeft geen vergoeding gezocht in de ijdele vermaken die den jeug
dige zoo dikwijls bekoren; neen, Frits Warner heeft op een edele
wijze zijn berusting getoond. — Twee jaren na den dood van die
lieve dochter, overleed Huibert Weiveld te midden zijner vruchtelooze pogingen om weder tot den staat van welvaren te geraken
waarin hij vroeger verkeerd had. 't Was den man niet meegeloopen;
de laatste jaren waren slechte bouwjaren geweest. Moeder Seintje —
die na het sterven van Treeske tot een nog erger graad van zwaar
moedigheid was vervallen — had slechts, wanneer Frits zich in
haar tegenwoordigheid bevond, eenige meerdere kalmte gesmaakt.
Zooveel het Frits maar mogelijk geweest was, had hij zijn uren —
zonder voorbehoud al zijn vrije uren — aan de ongelukkige ge
schonken, en, toen nu Weiveld, die op zijn sterfbed de besturing
zijner nalatenschap ten behoeve van zijn echtgenoote en eenige erf
gename, aan Warner had opgedragen, gestorven was, liet de uit
voerder van dien wensch geen middel onbeproefd om zijn tweede
pleegmoeder de uitstekendste geneeskundige hulp te doen ver
schaffen. Helaas! de kunst scheen geen middel te bezitten om de
ongelukkige vrouw tot haar vroegere helderheid van geest te doen
terugkeeren.
Wat Frits vermocht om de voetstappen van zijn Treeske te
drukken, verzuimde hij niet. Nog kunt gij eiken avond den trouwen
vriend in den omtrek van Leerbeek ontmoeten. Aan zijn zijde
wandelt, met langzame schreden, eene vrouw die den middelbaren
leeftijd ternauwernood voorbij is, doch wier gelaatstrekken u zon
derling zullen treffen. Niet zelden staat zij bij de plek stil waar
een eenvoudig veldbloempje bloeit; dan maakt ze zonderlinge geba
ren, en wil niet verder gaan alvorens haar gezel met den vinger
naar den hemel heeft gewezen; dan knikt zij droefgeestig en ver
volgt haar weg.
En zal de curator bij 't sterven van Seintje Weiveld zijn loon
niet vinden; zal haar nalatenschap....? Stil! laat uw vragen zijn
onbaatzuchtig hart niet bedroeven. Huibert Weiveld heeft geen be
schikking ten gunste van Frits Warner gemaakt. Weiveld beefti
daaraan niet gedacht; het onverwachte scheiden van deze wereld,
en de gedachte aan de toekomst die hij te gemoet ging, hadden
voor 't grootste deel zijn geest vervuld. Frits toont het maar al te
zeer dat geen zelfzucht de drijfveer van zijn liefderijke zorgen is.
De dorpsnotaris bestiert in de eerste plaats ae gelden, welke aan de
weduwe Weiveld toebehooren; de geringe schadeloosstelling, welke
Frits voor Seintjes kost en inwoning geniet, heeft hij wel grootendeels aan geneeskundigen raad voor haar uitgegeven. De neven en
nichten kunnen gerust zijn: zoodra de ongelukkige naar beter oor
den zal afreizen, worden zij door den notaris tot het ontvangen van
hun rechtmatig erfdeel opgeroepen. Frits Warner zal niefs verlan
gen en niets willen aannemen, niets dan slechts een gedachtenis
van luttele waarde, die vroeger door moeder Seintje aan Treeske
geschonken werd.

Maar zal Frits Warner niet eenmaal aan de zijde eener minnende
echtgenoote gelukkige dagen sinten'?
Wij moeten het antwoord schuldig blijven. Zóóveel is zeker, hij
voelt zich nu gelukkig wanneer een glimp van tevredenheid de
zwaarmoedige trekken der ongelukkige Seintje komt verhelderen;:
hij voelt zich nu gelukkig wanneer hij een ondersteuning aan den
rampzaligen neef in de hoofdstad —• met achterhouding van den
naain des gevers — heeft afgezonden; gelukkig, wanneer hij een
der oude Leerbeeksche speelmakkers, Evert, Arie, Govert of een
der anderen, die hem bij 't verlaten van Leerbeek de pijp ten aan
denken gaven, met raad of daad kan ten dienste zijn. Frits is ge
lukkig wanneer de hoop bij hem levendig is, dat hij den reinen.
geest van het lieve Treeske in beter leven zal wedervinden.
Het portret is voltooid. De kunstschilder geeft wat i s , niet wat
worden zal.
Daar vraagt een lieve schoone: „En dat kleine portretje, dat
beeldje op den pijpekop, mocht Frits het niet terugvinden om bij de
beschouwing er van zich te juister het wezen der verlorene te kun
nen voor oogen brengen ?"
Er zou maar weinig fantasie toe behoeven om bij zekere gelegen
heid — liefst een kermis — den gevluchten Willem IJzer, als verloopen kunstenmaker, in Leerbeek te doen verblijf houden, en Frits
Warner op die wijze het ontvreemde souvenir weder in handen t e
•pelen.
Nog natuurlijker zou het zijn, indien hij op die kennis een pijpe
kop van hetzelfde fabrikaat, met hetzelfde vrouwenbeeldje er op,
in een kraampje ontwaard, en zich door den aankoop er van in 't
bezit had gesteld.
Echter op dit oogenblik heeft Frits zijn pijp niet weder, en kan
slechts zijn verbeelding hem zeggen, hoe schoon zijn Treeske zou
geweest zijn, indien geen onheil haar overkomen was en geen dood
haar getroffen had.
Of de ter beschouwing gegeven portretten eenmaal, van hun ge
lijksoortige lijsten ontdaan, in des Eeuwigen huis opnieuw bijeen
zullen hangen, 't is een vraag waarop de schrijver, het antwoorci
niet geven zal.

SCHUDDEN EN BLAZEN.
Een ode of z o o i e t s a a n mijn v r i e n d S a m b u c u s .

„Watl — schrijf jij e e n I k - v e r h a a l ? e n j e
vindt dat e e n a u t e u r . . . . "
„Precies; w e hebben 't al lang begrepen. Zoow e l als h e t dwaasheid is o m den „Lieven Lezer"
telkens geheel onnoodig in zijn vernaai te m e n g e n ,
zoo is h e t dat ook, wanneer een auteur in de
belangrijkste s c è n e s onophoudelijk met zyn I E
v o o r den dag treedt, 't Heeft er i e t s v a n alsof
een tooneelregisseur zich gedurig m e t een geheel
overbodige inlichting te midden van de auteurs
aan h e t publiek k w a m vertoonen. — Maar —
als zoo'n regisseur by h e t benefiet van een vriend
eens wezenlyk m e e s p e e l t — en desnoods m e t
zijn heele familie — zie kind, d i t i s wat anders,
dat i s heel wat anders 1"

't Is toch aardig, juist nü, terwijl ik mij nederzet om je welkom
te heeten in den nieuwen tuin, nu bespeur ik een paar witte bloemen
tusschen je frisch groene blaren.
Dat had ik niet verwacht — althans zoo gauw niet, beste vlierboom! Men had je dood voorspeld: Verplanten, kwijnen, sterven!
zoo luidde het. Maar ja wel, je hebt ze mooi gefopt. Je hebt nog
bloem gezet, en als de bloempjes uitvallen, dan komen die aardige
kleine bessen weer; en dan de lijsters die in 't najaar, beter zwart
dan rood vertrouwen, e n . . . . Maar ho! ik begon heel anders dan
mijn plan was. Nu, dat gebeurt wel eens meer. Onder andere heb
ik een dichter gekend, die een nieuwen burgemeester in verzen
zou begroeten, maar in plaats van: „Heil, driewerf heil, o eed'le
spruit!" vergezeld door een sierlijke geste, knippende met de vingers:
„Wat bl
" zei. Ik moet verschooning voor die twee letters
vragen, maar een geschiedschrijver behoort w a a r te zijn. Die verplichting, beste vlierboom, houd ik stellig in 't oog nu ik in vluchtige trekken je levensloop ga schetsen. Mijn kinderen vinden dien

veel belangrijker dan van menig krijgsheld, 't Is natunrlijk, ze
hebben ook veel verplichting aan je, want
Maar ik zou weer
vooruitloopen.
Naast ons, in het vriendelijk dorp aan de boorden van de Vecht,
woonde mijnheer T. Als zijn huisdeur open stond, dan kon men
ruiken wat zijn stand was, ten minste gerekend naar het raam aan
de straatzijde rechts. Links was hij postdirecteur. Dit laatste mocht
een buitenkansje voor den buurman heeten. Maar ook de stand,
dien 't rechterraam liet doorschemeren, gaf den buren een eigen
aardig gemak. Moest de kamille- of vlierpot te vuur — Neerlandsch
gebruik, in de vaste overtuiging dat men de kou „die sedert vele
maanden en bij verschillende gelegenheden werd opgegaard", 't best
eens i n m a s s a kan verdampen — moest die trekpot te vuur, dan
was buurman T. zoo vriendelijk om de onontbeerlijke bestanddeelen
voor het aanstaande proces te leveren.
Castor en Pollux: S t e r f e l i j k en O n s t e r f e l i j k , dat kan er nog
door; ze hadden ten minste denzelfden zwaan tot papa en hetzelfde
ei tot mama, maar V l i e r en K a m i l l e ! Beste vlierboom, 't is om
te lachen! die kleine kleuters omlaag, stellen zich op één lijn met
jou! Zoo'n pretentieuse kamil!
't Was najaar; ik ging in mijn tuintje. Mijn buurman stond op
zijn zolder, mede aan de achterzij van zijn huis, met een groote
wanmand voor 't open venster te schudden en te blazen. Toen wij
elkaar gezien hadden — zonder zulks te toonen — deden wij alsof
't niet waar was. Ik scheen verdiept in de beschouwing van de
asters en de laatste rozen, maar als ik achter den dikken juttepeer
kwam, dan ging het oog, schuins rechts, toch nóg eens naar buurmans zoldervenster; en hij, ja wel, hij stond daar nog — ofschoon
een weinig meer ter zij in de schaduw — en schudde en blies uit
al zijn macht.
Als ik nu maar zeker wist dat men g e d r o o g d e v l i e r b l o e m e n
in 't najaar in een wanmand voor 't open venster blaast en schudt'.
Hoe 't zij, de winter kwam, en 't voorjaar langzaam.
Toen zich de eerste blaadjes aan de heesters in onzen tuin ver
toonden, toen beschouwden wij ze met weemoed. We zouden de
prachtige rozen niet meer zien bloeien aan die struiken, want de
dag van vertrek uit het goede dorp was bepaald.
Dat was een vreemd ontwaken op dien laatsten morgen. Vrouw
en kinderen waren reeds den vorigen dag vertrokken. Daar stonden
nog eenige manden en kisten en koffers, een restant voor den schipper.
— Een huis zonder kleeden en gordijnen! Stroo en hooi en papieren
over den vloer. De luiken half dicht.
„Ziezoo jongens, dat is het laatste vrachtje; voorzichtig! Bre
k e n d e waar
!"
„'En mens met z'n evenmens!" zei Gerrit: „Alla Hannes, pak an!"
En de laatste mand werd naar buiten gedragen, en: „Een —
twee — drie, voorzichtig! Ziezoo!" Daar was ze aan boord. Dat
zag ik door het tuinvenster zonder gordijnen; en toon — toen zag
ik rond in die kamer, en in de andere kamers, en 't werd me zoo
IX
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zonderling te moede — Voorwaarts! 't was immers een geheel vrije
keuze dat we trekken zouden naar de groote stad? — Ja! maar
ziet ge, daar
daar werden ze geboren.... En ginds in dien hoek,
daar stond het wiegje, waarin de eerste lieveling, in dien somberen
nacht, met de gesloten oogjes neerlag, om ze niet meer open te
doen. — En daar, achter die deur
Men kan erg koud worden als men zoo alleen staat in een geheel
ledig huis, waar de eerste, veelal zoo gelukkige huwelijksjaren werden doorgebracht. — Toch moest ik de trap op. — 't Was alsof
de kleine, nu zoo naakte bovenkamer, met haar uitzicht op de
grijze kerk, zei: „Hé, kom je nu nooit meer terug? 't Was hier
zoo vol, zoo aardig met al die prenten aan den muur, en je zat
daar 's winters zoo gezellig te werken, met het gloeiend kacheltje
in den hoek."
Als iemand week is dan
e n f i n , dan is hij dwaas, en dan
neemt hij een potlood of een ding uit den zak, en schrijft op een
kastdeur — als de woning toch aan een verversfamilie toebehoort:
L e e g is het huis,
V o l is het hart; enz. enz.
met een innig gemeend „vaarwel!" aan 't slot; een vaarwel aan
allen, wier vriendschap men niet zal vergeten.
Brave buurman T., toon gij in 't najaar stondt te schudden en
te blazen, toen hebt gij niet vermoed dat een paar vlierbloempjes
langs uw lindeboom over de schutting waaien, en juist naast ons
tuinraam in zulk een goede aarde zouden vallen.
Gerrit lachte er om, en Hannes begreep niet wat mijnheer d'r an
had; 'en scheut vlier was toch maar vlier! —Tegen die redeneering
was niets in te brengen; maar mijnheer ging zijn gang; en de groene
blaren der vlierscheuten glommen van plezier, en lieten 't hoofd
volstrekt niet hangen omdat ze nog maar zoo kort hadden rondgekeken, en nu al uit de ruime aarde in een nauwen bloempot werden
overgebracht. Neen, ze lachten, zelfs in een doorbrekend zonnetje;
bovendeks gingen ze de reis meemaken en op avontuur de wijde
wereld in.
En nog vóór dat de manden en kisten in de kleine s t a d s w o n i n g
waren ontpakt, stonden de groene spruiten al waar ze wezen moesten.
De grootste der twee, links bij de schutting, niet ver van den
achtergevel. De andere verderop in den tuin ter rechterzijde, —
Maar van de laatste spreek ik niet meer. Wat er aan gehaperd
heeft dat weet ik niet. Zij heeft zich wel ontwikkeld, maar zoo stijf.
zoo vreemd
ik kon 't niet van mij afzetten: ik hield dien vlier
voor een egoïst; zijn takken gingen meestal zoo heel rechtvaardig
naar boven, maar er kwam weinig bloem en vrucht aan. — Misschien ben ik wat partijdig, omdat er zoo volstrekt geen artist in
hem stak.
Maar die andere bij de schutting. O, dat was geheel iets anders!
Als het geen dwaasheid is om een uitstekend burgerman tot den

adelstand te verheffen — aangenomen natuurlijk dat de adelstand
den stand der edelsten vertegenwoordigt, en aangenomen ook dat
een vlierboom maar een burgerman is — ja, dan had men mijn
artist aan de schutting tot den adelstand moeten verheffen. Welk
een ontwikkeling in veertien jaren tijds!
Ik begrijp mij ter wereld niet hoe de menschen met zoo iets
minachtends van een vlierboom kunnen praten. — Neerlandsche
jongens! ken jelui iets waar meer pit in zit?
„Maar de pit doen we er uit, en smijten we weg,'' zul je zeg
gen. — „ E n f i n , " zegt een ander: „juist omdat hij er i n z i t ,
kunnen wij hem er u i t d o e n , en als je op dat woord p i t blijft
hangen, dan moet i k je zeggen, dat het geen kwaad kan als de
messieurs eens hooren dat pit nog niet altijd pit is. Vlierpit is nul;
maar zijn echte pit zit hem in 't k a r k a s , en daar weten we van
mee te praten. Watblief je! Kerel, zie me zoo'n bus eens aan; 'k
wed dat ik op twintig pas afstand, die heele onbekende X met een
natte prop van 't bord schiet. Maal jij er om al was ze je groot
moeders tante in eigen persoon? Daar gaat ze, — floep!"
„Klapbus! Proppenschieter! Kwajongensspuit! Kras bewijs voor
de n o b l e s s e van een vlierboom mijnheer! Je zult er zeker vooral
in roemen als je door een pijnlijke gewaarwording onder 't oog, aan
een wandeling in 't middaguur op de straat wordt herinnerd.
„Maar, beste mijnheer, als je minachtend van klapbussen spreekt,
met je permissie, staat daar op den schoorsteen een palmhouten
sigarenkoker?"
„Ja wel, mooi gedraaid, nietwaar?"
„Allerliefst; maar dan moet u 't niet kwalijk nemen dat men u
vlierhout in plaats van palmhout heeft verkocht. Nietwaar, de jongen
had toch gelijk: de n o b l e s s e zit 'em in 't k a r k a s . — En ja, ja
zeker, óók in de vruchten!"
„Ha! Kamille en vlier!"
Neen, als men nu nóg eens minachtend de kamille- in één adem
met mijn vlier wil noemen, en nota béne nog wel vooropzet, dan
moeten we maar liever heelemaal van 't chapiter afstappen, 't Is
onaangenaam omdat het beleedigend is. Luister eens mijnheer: Als
u een kamille in den grond legt, en dan na tien jaar weerom komt,
met een grooten ijzeren haak, een ijzeren beugel, een bos sterk
IJzerdraad en een tamelijk hooge ladder, dan zet ik 't u om tegen
uw kamille die ladder te plaatsen. Ik ga verder: dan zet ik 't u,
om aan een van uw kamilletakken dien ijzeren haak met het zware
IJzerdraad te bevestigen, en wel zoo te bevestigen, dat ge in ver
binding met een tweeden, tegen het keukenraam gespijkerden haak
— aan die kamille uw kinderen toevertrouwt, als ze met den schom
mel vliegen, hoog op en neer, nog hooger; hé zoo prettig! — Wat
blief? — Neen mijnheer, dat kunt ge zelfs na duizend jaar wachtens
niet aan uw kamille beleven. En — beste vlierboom, ik wijs op je
haak! — En, 't is al vijf jaar geleden dat de smid je voor dien
armband op een lenteavond de maat kwam nemen. — Wel
zeker, 't moest in 't geheim geschieden, want morgen was het de

jaardag van onze lieveling, die je zoo schrikkelijk boven 't hoofd
waart gegroeid. En dien anderen morgen, toen de schommel daar
hing, en ook het kleine zusje van blijdschap in de handjes klapte ;
beste vlierboom, met wat dankbaren trots hielden we toen het oog
op je gevestigd! Daar vlogei
gillend van pret, en
jij, als een sterke broer, meldt je het eene touw vast — krachtig,
fameus, en, pas tien jaren oud!
Och ja, dat wist ik vooruit: mijn magere vriend Pijper ') zou het
bespottelijk vinden; bespottelijk dat men van zoo iets „zoo'n behei"
maakt; daar moet men zoowat dichter, of — 'tgeen bij mijnheer
Pijper 'tzelfde is — geen praktisch man voor zijn. „Als iemand 't
in zijn hoofd krijgt om een schommel aan zijn boom te maken,"
zoo redeneert Pijper: „dan wordt die boom een persoon, dan d o e t
die boom iets, dan schommelt hij zijn kinders, dan, God wéét," zoo
vloekt Pijper voort: „of ze hem niet 's avonds op de knieën gaan
danken. Maar, als je dien zelfden schommel aan een p a a l hadt ge
hangen, d a n . . . . "
't Was zonderling, de spreker had het woord p a a l er niet uit,
of ik begreep dat de strekking van zijn heele pleidooi nepotisme was.
Pijper is vertrokken — toen ik straks v r i e n d schreef, gaf ik
zonder er bij te denken de vrije vertaling van A m i c e — toen hij
vertrokken was, hadden de kinderen weer ééns zooveel pret; en als
ze dan met het gezicht naar de huiskamer hoog opvlogen, en tel
kens met de voeten tamelijk nabij de vensters kwamen, dan schrok
de Pruis in zijn kooi. De Pruis is een ringmusch, die 't jaar te
voren te Kleef van den uithaaldood werd gered, en voor een „groske"
in de kinderlijke moederarmen werd opgenomen — geel van bek en
heel schraaltjes in de nestveeren. Onze Pruis dan — nu stevig en
vet, zooals zijn heele landaard — gewende spoedig aan dat schom
melen, ofschoon hij door 't opzetten van kuif en borstveertjes, toch
tegen den vrijheidszin van zijn voedstennamaatjes scheen te pro
testeeren, wanneer ze daar zoo vroolijk heen en weer vlogen.
Er is bij ons steeds een strijd — in der minne — of de Pruis
dood zou gaan als we hem loslieten, ja of neen. „Neen," zegt de
één: „hij is er kloek genoeg voor; 't is 'en baas; en als hij in de
kamer vliegt, dat gaat immers uitmuntend." — De andere zegt:
„Ja wel! sterk is hij genoeg, maar, aan een k o o i gewoon. — De
poes at hem op!" — Nu vooreerst zal onze Pruis maar in zijn kooi
op 't oude rantsoen blijven.
Mijn beste vlierboom, jij hebt wat honderden Nederlandsche musschen en lijsters geherbergd en gespijzigd. Wat zaten de eersten
aardig props in de veeren, onder je blaren te wachten op 't signaal'
dat het venster werd opengeschoven, en de vredevlag naar beneden

') Ik m o e t hlter aanmerken dat deze heer Pijper, volstrekt g e e n familie i s v a n
dien zekeren heer Pijper d'en u misschien kent. Zijn vader w a s e e n hoogheem-,
raad, die Gods water o v e r Gods akker liet loopen, e n zijn moeder bad — wie er,
ook preekte, een v a s t hoekje in de Groote Eerk, 's winters m e t een warme stoof.

wapperde. Vlug kaas-en-broodvolkje. De Pruis zag het aan, en
dacht: „Ik heb 't beter." — In zijn kooi!
„Tafeltje welbereid!" juichten in 't najaar de lijsters en vinken —
vinken m e t oogen, want vinken zonder oogen juichen niet: die bidden om uitkomst, en dat klinkt misschien heel mooi, maar of de
muziek begrepen wordt... - ?
't Was een heerlijk gezicht in den zomer: de witte kroonbloemen
tusschen de frissche diepgroene blaren; en in 't najaar te midden
van datzelfde groen — want het was alsof de vlierboom, in het
warme groeizame hoekje, zijn prachtigen dos maar altijd wilde bewaren ') in 't najaar, die aardige blauwzwarte kraaltjes, door groene
parapluïtjes als 't ware op de kleine borden omhoog gehouden! Wat
konden zich de schransers er aan te goed doen! Ze aten zich de
buikjes vol, zonder dat men het gerecht merkbaar zag verminderen,
en ook, zonder dat ze vrees behoefden te hebben voor die gemeene,
valsche, menschen-strekerige triangels, waarin men tot twee stropben toe voor een lekker hapje zet. Als het Lijstersch in "t Nederlandsen, te vertalen was, dan zou ik wel eens de gedenkschriften
willen lezen van een lijster, die met het pootje in een strik gevangen, na vele uren van hangen doodsstrijd, op 't punt stond om door
een vierhandig monster den kop te worden ingedrukt, maar toch
nog als door een wonder, aan de beulshand ontsnapte.
Pijper is bepaald onuitstaanbaar: „Mooie vrucht!" zei hij eens met
een hagedisse-gezicht — een mond tot achter de ooren. — „Neen,
ik moet zeggen dat je lievelingsboom — als hij aan zijn vrucht
moet gekend worden...." hier kreeg Pijpers gelaat een bepaald
huichelachtig bijbelsche uitdrukking: „zeker allemachtig flauw zal
genoteerd staan. Heusch, je wilt hem opvijzelen;" liet hij er opvolgen, met een stem alsof hij drie potten conserf van vlier had geslikt:
„maar — nóg eens — h e u s c h , een vlierboom is geen boom
Ga naar het bosch, en zie me die eiken en beuken eens aan!"
„Eet jij dan voor mijn part eikels en beuken!" zei ik — en niet
zonder een beetje klem; ja zelfs ik geloof dat ik v r e e t heb gezegd, omdat toch eikels door varkens — nietwaar? Maar om geen
aanstoot te geven, schreef ik e e t . Dit onder ons s. v. p i . - . - "
Nu begrijp ik mij toch ter wereld niet waarom men geen bijzondere
vriendschap zou mogen gevoelen voor iemand, wiens deugden en
schoonheden niet algemeen geroemd en erkend worden. Juffrouw
Hazelaar is leelijk en contrefaite, maar als je zoo heel en petit
comité bij haar thee drinkt, dan ga je 's avonds de deur uit en zegt:
„Zoo recht als een kaars!"
„Ja wel, maar als juffrouw Hazelaar nu n i e t contrefaite, en bovendien prachtig mooi was, dan zou ze toch nóg meer
"
Precies, en als zij dan iederen theedrinker bijvoorbeeld een dozijn

M N o g bleef h e t takje bewaard, 'twelk Ik plukte op den 9den Februari 1866 e n
waaraan zloh, b o v e n de overgebleven frlsch groene blaren van den vorlgen
zomer, reeds nieuwe lenteblaadjes hadden ontplooid.

zilveren theelepeltjes present deed, of — als men geen theelepeltjes
hegeerde — wanneer dan die prachtig mooie juffrouw Hazelaar aan
iederen bewonderaar een zoen tot afscheid gaf, en bijvoorbeeld
iedere bewonderaarster
zoo jaloersch maakte als een
Maar
beste vlierboom, ik zou waarlijk onbeleefd worden, en daar mag jij
een aanleiding toe geven. Neen, dat deed Pijper. — Als we veruisd zijn dan krjjgt hij belet. Niet thuis is een leugen; maar bel e t ! Voor iemand die me onbeleefd maakt en jou veracht: b e l e t ! !
Opvijzelen! Ik behoef je deugden niet op te vijzelen; als ik het
wilde doen, dan had ik stof genoeg, maar ik wil het niet. Van je
palmhout heb ik reeds gesproken. Hat je blad en bast als geneesmiddel worden gebruikt, ik zwijg er van; dat er zelfs uit de pitten
van je bessen — die verachte bessen nietwaar? — olie wordt ges l a g e n . . . . mij dunkt als je bluffen wou! Dan behoefden we nog
in 't geheel niet te spreken van de landen waar je eerste malsche
uitspruitsels, als een heerlijke voorjaarsgroente worden genuttigd.
Maar Pijper is niet in die landen geweest. Ik geloof zelfs dat hij
Silezië of Galliciê niet op de kaart zou kunnen vinden. Den laatsten
keer dat wij hem zagen, vroeg ik hem waar men Sambucus moet
zoeken.
„Als ik mij niet bedrieg in 't Heilige land," zei Pijper. — Nu
moet u weten dat Sambucus v l i e r b o o m beteekent, en dat mijn
Sambucus, sedert onze verhuizing, niet meer in den ouden tuin bij
de schutting naast het keukenraam, maar precies in den oostelijken
hoek van onzen n i e u w e n tuin te vinden is.
„Onmogelijk mijnheer!" zei de tuinbaas: „aan verplanten is niet
te denken; zie me zoo'n broek eens aan!" — U moet weten dat dit
een technische uitdrukking is om de dikte van den stam aan te
duiden. — „We kunnen wel graven en spitten, maar dan spitten we
z'n eigen graf." — De baas zei het nog anders, maar de profetie
was van dezelfde sombere beteekenis.
Maar die baas was een pessimist. Een mijner kennissen nam zijn
negentigjarige moeder wel mee naar een ander werelddeel, en dan
zou ik mijn veertienjarigen Sambucus niet kunnen verplanten! Wie
weet of hij niet ging kwijnen, indien wij hem achterlieten
!
„Gekheid, een vlierboom!"
Neen, maar in allen ernst, ik vraag 't u, was zijn leven verzekerd?
Nieuwe bewoners! Wat een mensch in den weg staat, nietwaar?
David en Urias! En dan een vlierboom! En bovendien een vlierboom die met zijn artistieken geest — (niets dan lof zou partijdigheid verraden,) — ik zeg, die met zijn artistieke l e e s t — zich wel
eens een faux pas had veroorloofd, 't Geschiedde in de duisternis:
hij zette in 't geheim voet op 't erf van onze buren, — recht lieve
oede menschen — brak de plaatssteenen op; spande der eerzame
ienstbode een strik; deed haar struikelen
vallen
't Is alles
voor ons geheim gehouden: we zouden 't ons schrikkelijk hebben
aangetrokken, want ofschoon de eerzame er geen andere restes dan
eene blauwe punt aan den neus van heeft gehad, zoo is men toch
zeker verplicht geweest haar satisfactie te geven, en — de brutale
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voet is hem afgehakt. Niets meer of niets minder. Maar ik kan u
verzekeren dat Sambucus Mucius Scevola nog verre overtrof. Na die
geweldige operatie achter de linkerschutting, heeft hij zich goed
gehouden zonder voorbeeld. Men zou zeggen, geen gezicht vertrok
ken. Wat den voet was aangedaan, dat deerde de kloeke armen met
hun fraaien bladertooi niet in 't minste. Fier bleef de kruin gehe
ven, weelderiger dan te voren. En toen — waarschijnlijk om de beleedigde partij volkomen met zich te verzoenen — want, ik weet
het zeker, er z i t een goed hart in Sambucus — toen zond hij een
zijner schoonste armen over de schutting, en offreerde der eerzame
een voorraad van zijn bloemen, meer dan voldoende om zonder zorg
zesmaal naar 't Scheveningsche strand te gaan theedrinken. Maar —
aangeboden diensten zijn zelden aangenaam. — Beste vlierboom, in
waarheid, al had ik niet zoo innig veel zwak voor je gehad, ik ver
trouwde a propos van jou, de bewoners niet die ons zouden vervan
gen. — Beste menschen, welzeker! Maar, als er toch menschen zijn
die niet van v e e l lommer zoo dicht bij de huiskamer houden! —
Eigenlijk gezegd, ook wij hadden niet gedacht dat je zoo fameus
hoog en zoo breed van kroon zoudt worden. — Als er toch men
schen zijn die geen oog hebben voor sierlijke lijnen met groen be
kleed, waardoor een beestenhokachtige, alle vrijheid verlammende en
benauwende schutting, zoo goed als over haar geheele lengte, aan
het oog wordt onttrokken.
Nu zeg ik volstrekt niet dat de bewoners, die na ons zouden
komen, zulke menschen waren, en dat Sambucus door hen onheusch
zou zijn bejegend. Maar zijn weelderigheid, en — waarheid
boven al — zijn heerschzucht, zijn kijken in het keukenraam;
in één woord, wanneer zijn deugden, straks vermeld, reeds als
bezwaren tegen hem werden ingebracht, was het dan z e k e r dat
zijn gebreken door vreemden met toegevendheid zouden worden
beoordeeld ?
Beste vlierboom, de kans op je behoud was grooter wanneer wij
je meenamen, dan wanneer je er — volgens des tuinmans raad —
stilletjes bleeft staan. En, k o n ik je daar achterlaten
? Neen!
„Ik zeg je, baas. dat ie der uit, en m e e moet!"
„Voor mijn part, bestig mijnheer, maar kapot gaat ie zeker."
„Net zoo zeker als wij allemaal. Nietwaar baas?"
„Da's na venant," zei de baas: „maar 't zal mijnheer in ieder
geval 'en kapitaal van geld kosten."
„Als ie dan ginder flink gaat groeien, dan zal ie me na venant
nóg meer waard zijn baas."
„Maar zie je
weet je
Ik zit zoo drommelskaters met m'n
volk; 't is overal meer dan volhandig mijnheer."
Ah zoo, 't oude liedje: En je drukt op het doosje, en 't duiveltje
I K springt er uit.
Maar door zulke duiveltjes laat men zich 't allerminst in de luren
leggen.
„In Godsnaam," zei de baas: „dan er uit en maar mee!'
En 't geschiedde zoo. 't Was een akelige operatie. Rechts en

links vlogen de sierlijkste takken er af. — Die konden er natuurlijk
niet aanblijven!
„Wel neen, waarachtig niet," zei een der beide adjudanten van
den baas, welke laatste nu zijn hart van de operatie had afgetrok
ken: „dan ging ie zoo zeker kapot als tweemaal twee vier is!"
„Geloof jij ook dat ie 't niet kroppen zal?"
,'t Zou wel een mirakel wezen. — Hie! hé!!" en alweer hieuw
hij een tak af, en brak dien, en 't was alsof er op den grond een
groen bed werd gespreid waarop men Sambucus, uitgemagerd en
gansch verminkt, straks afleggen moest.
„Ik zou er toch een beetje groen aan laten, zeg!"
„Ja maar
hie! h é ! ! ' ' . . . . als ie zoo'n groote vang h o u d t . . . .
hé!!
dan kunnen we niet met 'em wegkomen." — Krak, krak!
— Och arme Sambucus, wat werdt je mager!
En de twee tuinlieden zijn toen aan 't graven gegaan.
Was het een graf
? En tamelijk diep in den grond is er al
weer gehakt en gehouwen; en, toen ik op mijn bovenkamer voor
het venster daarnaar stond te kijken, toen scheen het alsof de
beide kruistakken die gespaard bleven, zich als armen naar mij uit
strekten, smeekende om bescherming tegen 't ruw geweld 't welk
hier gepleegd werd.
Ik geloof dat mijn oog toen vochtig is geworden.
Hebt gij 't beleefd dat u een kind werd geboren, wiens eerste
doffe kreet reeds een naamloos wee met zich bracht; voor wien het
kortstondige, maar toch zoo lange leven, niets dan een marteling,
een gestadig lijden was? Hebt gij de vreeselijke ure gekend, toenu
de kunst dat kindje genezen en behouden wilde, en gij die bange,
die bittere kreten moest hooren ? Zaagt gij eindelijk het pand uwer
liefde in het houten kistje neerliggen, doodgemarteld, neen, maar
toch uit liefde geplaagd totdat er geen leven meer in hem was?
Zoo iets moet gij beleefd hebben, om geheel den opwellenden
traan te begrijpen wanneer men, dertien jaar later, een boom ver
minken en uit zijn bodem losrukken ziet.
Doch wat woelt daar beneden? De tuin is eensklaps op een nooit
gekende wijze bevolkt. Ik zie veel geelachtig verbrande haren, en
grauwachtig bruine en blauwe, zeer gelapte of winkelhakige boeze
roenen en jassen; ongeschoren gezichten; kalkbroeken; schoenen
met den wollen sok door een zijnaad; ringetjes in wijd uitstaande
ooren; handen groot en bruin, in één woord veel ruwe kracht.
Wat zjjn, wat moeten die mannen?
Het zijn straatsjouwers, die midden op den dag te krijgen zijn om
bijvoorbeeld een boom te helpen wegdragen, als je ten minste goed
over de brug komt; 't zijn de lui die meer van een borrel dan
van werken houden, die onophoudelijk wenschen dat God hen ver
doemen zal, en
Maar genoeg! — Sambucus, je hebt in je goede dagen altijd een
oog in onze binnenkamer gehad. Herinner jij je niet dien bleeken
jonkman met zijn dwalende oogen? Dat was er een uit den voor-

namen stand. Keurig gekleed. Wat een mooie charivari aan zijn
ouden ketting nietwaar; handschoenen van parelgrijs glacé. —Hoe
ij geëindigd is dat weet ik niet, maar nu ik aan hem denk, nu
zou ik dien man daar in zijn vaalbruin boezeroentje, bijna de hand
willen geven. Zie, hij komt ten minste om zijn kracht aan mijn vriend
te wijden; hij wil toch nog w e r k e n voor zijn brood. Arme drommel,
wie was je vader? wie was je moeder? Hoe ellendig je ook zijn
moogt, je draagt toch denzelfden titel als de geleerdste, de rijkste,
de machtigste op aarde; precies denzelfden titel als het jonkertje
met het draaiende badinetje, die oesters gaat eten en champagne
drinken; ja, als het beeldschoone nufje, dat op vreeselijk hooge
hakjes, met ontzettend veel haar en bloemen op het hoofd, en een
verbazende massa manufacturen op haar, met permissie, als een
knipmes gebogen, het fijne Rimmelneusje optrekt als ze voor jou,
den viezen sjouwer, een weinig ter zij gaat. — Zij dragen allen
volmaakt denzelfden naam, dien van m e n s c h .
Billioenen sterren! Of er op ü ook plaats zou wezen om van
zoo'n kalkbroek nog wat anders te maken? Vroeg gestorven Borgers
en Van der Hoevens en De Génestets, of er ook op een der myria
den zonnen van den oneindigen Melkweg, aardsche keizeis onder
uwe scholieren zouden zijn!?
Beste vlierboom, wij weten het niet; maar we kunnen nog iets
anders doen dan zoo iets te gelooven of te hopen, we willen die
heeren in 't grauw voor ons winnen, ja wel, voor ons beiden, om
ze te winnen voor zich zelf misschien; we willen ze niet slechts ge
ven waarop ze recht hebben, maar nog iets meer. Koffie met brood
en kaas? Juist, en bier. — Ze vegen met den rug van hun groote
handen nu den mond wel af, alsof ze 't met weerzin gebruikten en
er niets om gaven; ,maar ze gaven er wél om; ze kwamen in een
mildere stemming. Eén zelfs meende voor de genoten beleefdheid
iets verschuldigd te zijn, en zei met schorre stem, terwijl hij — h o e .
dat weet ik niet — den bliksem er ook bij te pas bracht:
„....Mooie boom mijnheer!"
Goeje Sambucus, jij m o o i zooals je daar stondt! Je zaagt er
uit als Don Quiehotte; als een door stortregen totaal geslonken
nufje; als een uitgewaaide illuminatie.
Ik kon niet antwoorden, maar verzocht aan de meid om wat
kruiken bier in den tuin te brengen.
't Was een vreemde gewaarwording! Voor 't laatst wuifden de
bovenste takken naar de zij van mijn schrijfkamer. Daar kwam een
sterke beweging onder het mannenpersoneel; een sterke spanning in
het touw, 't welk mijn vriend vrij knellend om het lijf was geslagen.
„Alla jongens, zachtjes an!" "klonk het: „een, twee, drie!" En,
krak! de laatste band die hem aan zijn trouwe voedster verbond,
was verbroken, zijn kruin beschreef het vierde van een cirkel, en —»
daar viel hij, met een zachten dreun in 't groene bed der afgehou
wen, hem nu nog omarmende takken.
En een groot licht en ledig blonk er door de vensters in de
achterkamers; vooral beneden, 't Was er zoo open, zoo ongezellig.
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Lichter, ja wel, maar men zocht er iets, wat er inderdaad nooit
geweest was.
Er zijn toch goede vriendelijke menschen. Mijn vriend de mole
naar uit onze buurt, hoe asthmatiek hij ook wezen mocht, 't was
hem niet te veel om Sambucus' goeden overtocht door de achter
tuinen te bewerken. Om zijn molenerf was een hooge muur. 't Zou
ten slotte een lastige passage wezen, maar als hij mijnheer met de
hulp pleizieren kon, van harte gaarne.
Pijper placht dikwijls te beweren, dat er zoovéél onaangename
menschen zijn. Welzeker. Als je iemand iets vraagt, en je geeft
hem meteen een speldeprik, of je laat hem een revolver, of je leege
beurs, of je eigen grootheid zien. Welzeker! Pijper zou iemand een
dienst hebben gevraagd: omdat hij den persoon bijvoorbeeld nog
als een kwajongen gekend had, met een lap op zijn broek en een
blauw oog, dat hem om straatschenderij door een diender was ge
slagen. Ik geloof niet dat Pijper den molenaar een vriendelijk
mensch zou genoemd hebben.
En de twaalf mannen in den tuin gingen aan weerskanten van
mijn vermagerden vriend, zes aan zes. Ik kan nog maar niet be
grijpen dat Sambucus zoo zwaar was
Twaalf man! Toen ze
aan 't beuren waren, keken er een paar naar de ramen o m . . . .
't Bier had wel verkwikt, maar om z ó ó iets te dragen! en dan nog
wel zoo'n m o o i e n boom!!
„Hoor je niet jongens: mijnheer zeit v o o r z i c h t i g . — Pas
op Jan!"
„Toe vleermuis, zet jij je schrenieren er maar onder; als ie viel
en zich bezeerde dan zou er geen extra-fooi voor je overschieten."
Het zoo bedektelijk te kennengeven dier verwachting was onnoodig geweest. Indien men den vriend voorzichtig, zonder hem nog
meer te beleedigen, over de schutting in de moezerijen zou hebben
getild, dan was ik van plan om de dragersplaatsen.... Watblief?
Neen, ik bedoel kleine fooien, want de tuinman zou later afrekening
houden. Maar ik moet toch aan d r a g e r s p l a a t s e n hebben ge
dacht. . . . 't Was lang geleden, maar ik herinner 't mij goed: 't moesten
twee zeeuwen, twee daalders of twee acht en twintigen zijn, in
pakjes met zwarte lakken er op; — die lak rook zoo lekker. Ik was
nog een kind. Men zei toen dat mijn lieve grootmoeder was h e e n 
g e g a a n naar een beter Vaderland.
En nü; ik stond weer voor het bovenvenster. Mijn vlierboom werd
weggedragen.
Het twaalftal moest zich eerst — juist in een rechte lijn van ons
af — langs een recht pad, en dan om dien hoek, naar de zij van
den molen verwijderen.
Ik zag de staatsie in 't verkort. Was het een lijkstaatsie?
De avond scheen al te vallen, of
't was avond in mijn oogen
misschien. De grauwe mannen werden zwarte stippen, hoe langer
zoo kleiner. Nu ging het den hoek om.
't Werd me te eng in huis. Vriend Sambucus in al die vreemde
handen! Had ik geen dwaasheid begaan? Dien morgen nog stond

hij in vollen fleur, prijkende met den weelderigsten dos, en nu, als
een mismaakt geraamte, schrijnde men hem over den hoogen muur,
en wierp hem misschien met een verachtelijk: „zoo'n dooje vlier!"
op straat, voor de deur der kroeg, waar „de nattigheid van 't bier
maar gauw moest worden weggespoeld".
Was hij dan dood, werkelijk dood?
Natuurlijk. Ze hebben het immers allemaal gezegd, en mannen
van 't vak: Kroppen zou hij het niet.
T o c h , Sambucus, ik had zoo'n hoop; neen, zoo'n vast ver
trouwen, dat je 't wél kroppen zoudt. Ten minste, toen werkelijk
de avond begon te vallen, toen mocht ik de begeerte niet weer
staan om te doen wat ik kon, en te gaan zien of de heeren in 't
grauw mijn vriend wel behoorlijk ter plaatse zijner bestemming
hadden gebracht, en of de tuinlieden hunne belofte wel vervulden,
om hem dien zelfden avond stevig op z'n plaats te zetten en te
laven met emmers vol, zooveel als hij noodig had.
't Was een groote wandeling, geheel naar den anderen buiten
kant der stad. De wind woei koud langs het bosch. Er was iets
onheilspellends in die kou, en ook in de duisternis, die al meer en
meer viel.
Bij 't naderen der nieuwe toekomstige woning, bespeur ik — of
schoon nog van verre — een druk krioelen voor de huisdeur. —
Men was juist aangekomen. De twaalf mannen waren — noodzake
lijk — te zamen gebleven om „het kostbare boompje op den hand
wagen tegen onaangenaamheden te beschermen."
„Nu eerst hier! Ik meende dat hij reeds in den grond zou staan!"
Een beweging van zweetdroppels met den elleboog afwisschen,
«n de schorre uitval: „Nog al geen sjouw!!" moest mij overtuigen
dat de eisch onredelijk was geweest; maar door de duisternis en de
gauwigheid van den elleboog had ik de zweetdroppels niet kunnen
zien, en de uitval roerde mij niet.
Sambucus! als ik niet 's avonds gekomen was, wie weet
ik
zeg wie weet
! — Nü was er geen quaestie van; je zwaar ge
teisterde wortels, ze moesten en zouden nog dien zelfden avond den
grond in.
Ofschoon het vrij donker was in 't nieuw gebouwde huis, zoo kon
ik er toch, omdat alles open stond, den weg wel vinden, en, toen ik.
boven gekomen, op de balustrade van 't balkon aan de achterzijde
een weinig rustte, en het oog liet dwalen over het ruime, nu in den
nachttoon weggedommelde landschap met zijn trotsch bosch aan den
vijverzoom. toen
ik weet het niet, die slapende aarde; die star
ren daarboven.... Op den morgen, toen mijn oude grootmoeder
werd weggedragen, toen hadden ze gesproken van een beter Vader
land, van een wederzien.
En ik dacht n u . . . . Neen, ik dacht niet meer. Ik ontroerde.
't Was dwaas misschien. Turende in het park van den bouwmees
ter achter mijn nieuwen tuin, zie ik e e n s k l a p s . . . een lijkstaatsie
naderen . . .
't Was hoe langer zoo donkerder geworden, maar hoe meer de

kleine stoet de schutting nabij kwam, hoe duidelijker men toch de
figuren kon onderscheiden. — Er klopte mij iets in de borst.
Daar kwamen ze aan. De grauwe mannen waren nu bijna geheel
zwart. Maar zie, ze naderen toch de schutting; ze dragen mijn goe
den, gemartelden Sambucus. — Voorzeker, al ware hij dood, hier zal
hij h e r l e v e n en weliger tieren, hier, in ruimer lucht, in nieuwen
grond geplant!
„Maar 't is bespottelijk: als hij leven blijft dan is hij immers niet
waarlijk d o o d geweest
Dat is zoo klaar als de dag!"
Nu, dat zelfde beweer ik ook, mijn beste mijnheer. Als mijn goede
grootmoeder nog leeft in een andere betere orde, dan is zij nooit
w a a r l i j k gestorven.
Indien Pijper bij mij geweest ware, en hij had toevallig mijn ge
dachten geraden — want ze hem toevertrouwen dat deed ik zeker
niet — hij zou 't waarschijnlijk hebben uitgeschaterd van lachen.
Mij dunkt, ik zie zijn vervelend dikke buik al op en neer gaan, en
zijn mond zoo groot worden als van een dansenden beer. — Pijper
houdt niet van zulke bespiegelingen, „van die droomerijen waar je
niets aan hebt!"
Pijper moet eens, in een bierhuis, een zinnebeeldige voorstelling
van zijn geloof hebben gegeven: „Zie je deze worst," had hij ge
zegd: „dat is nu de eeuwigheid; en, hokus pokus pas, ik zet mijn
mes er in, mijnheer, en eet de eeuwigheid op!"
Zou men zoo'n mispunt nu niet den hals b r . . . . enfin, zou men
hem in allen geval niet voor e e u w i g b e l e t geven? — Nota bene!
Wanneer men vergeet naar zijn aapachtigen zoon te vragen, die als
koloniaal naar de Oost trok — neen, n i e t met de strepen, — dan
is Pijper op 't punt om dat iemand zeer kwalijk te nemen. Men
dient er toch belang in te stellen hoe dat ploertje het maakt.
Maar ik, i k zou er niet eens naar mogen g i s s e n , hoe het die
brave vrouw, hoe het zoovelen vrienden gaat, die ons in tranen ach
terlieten en waarvan we nooit meer hooren; en — mijn eigen lieve
kinderen zullen het niet mogen doen, wanneer hun vader mede
dien donkeren weg van alle vleesch is gegaan
?
Ik wil Pijper bepaald nooit weerzien, nooit van mijn leven! —
Dat hij tóch nog mijn boezemvriend zou kunnen worden? Ergens
op den Melkweg
? Wie weet! Alles is mogelijk. Maar hier, h i e r
krijgt hij belet, zonder pardon!
Als sommige menschen, die: „dood is dood" zeggen, 't nu maar
even mis hadden als mijn brave tuinlui toen ze den dood van mijn
vlierboom voorspelden.
Sambucus! ik ben zoo blij als een kind dat je daar weer zoo
fleurig in 't groen staat.
„'k Weet 'et niet mijnheer," klonk het nog voor weinige weken:
„dat jonge lot
'k weet niet; zoo'n boom kan nog wel een beetje
op 't ouwe sap teren, maar
"
Maar dat ouwe sap 'twelk „nog wat zou nawerken," zie, 't waren
frissche levenssappen.

Sambucus, ik heb je lief, en daarom ben ik zoo blij dat je, hoe
ook geteisterd, na dien overtocht in den somberen avond, weer
nieuwe wortels hebt geschoten; dat je weer frissche bloemen draagt
in den groenen, zich hooger heffenden top; dat ik de vogelen weer
hoor tjilpen in je takken, onder andere één zoo mooi als ik er
nooit te voren een in onze tuinen zag.
Beste vlierboom, dierbare herinnering aan ons vriendelijk dorp
en de blijde eerste huwelijksjaren. Stille getuige van een leven rijk
aan zegen. Speelmakker van mijn kinderen; goede boom met je
meest sierlijke takken, met je duurzaam frisch groene blaren, en je
weldadige vruchten.
Nu, „van achter beschouwd" hebben de tuinlieden het ook altijd
wel gezeid of gedacht dat je 't kroppen zoudt:
„Och gossie, ja," zei er een: „een tak vlierhout kun je wel in je
overgrootmoeders kabinet leggen en 't zal er nog aan 't groeien
gaan; 't groeit als onkruid mijnheer."
Wanneer men nu van o n k r u i d begint te spreken, dan schijnt
men hatelijk te willen worden. Hatelijkheden verdraag ik niet in
't bijzijn van mijn vlierboom. Zoo geteisterd te worden, 't zij dan
door 't overbeuren van die muren en schuttingen — daarom zelfs
heeft men zijn deerlijk gehavende huid met teer moeten bedekken —
zoo geteisterd te worden, en dan nog zulke toespelingen te moeten
hooren, dat is g e m e e n . . . . dat i s . . . Pijperachtig. Men zou in een
oogenblik van verontwaardiging naar den haak van Sambucus' rech
ter bovenarm kunnen wijzen, dat was een geschikte haak om er
zoo'n iemand als Pijper.... a a n . . . .
Maar foei, zou ik nu zóó mijn vriend gaan vernederen! Hij
wenscht niemands leed. — Ik wil het weer goedmaken; 'k zal
hem eens ferm op een pedestal zetten. Weet ge wat ik doen wil,
'k zal een kamilleplant koopen, die zet ik aan zijn voet, en als
Sambucus zijn bloemen dan hoog laat schitteren in de zon, dan kan
die nietige kamille
Maar Sambucus mocht eens hoogmoedig worden.... en de kamille
eens wegkwijnen van jaloezie. — Die hoogmoedig is, is gek, en die
jaloersch is is óók gek. Beste vlierboom, we moeten ons daar
buiten zien te houden. Als je mij eens ziet wegdragen — en dat
zul je juist kunnen zien wanneer men de keukendeuren openlaat —
dan moet je de vrienden maar aan den avond herinneren toen je
in dezen tuin werdt verplant, en ik het met Pijper te kwaad kreeg
op 't balkon — althans in den geest.
Helpt het niet, het verkwikt toch, placht de oude grootmoeder
te zeggen. En dan, herinner hun ook dat er een wonderlijke schakel
is, en dat je afkomst even vreemd is als de onze, en even geheim
zinnig als onze toekomst; want ik zeg toch maar, toen onze brave
buurman T. op dien najaarsmorgen stond te schudden en te blazen,
toen bereikte er een van de kleine vlierbloempjes haar bestemming
n i e t , want het vloog over de schutting weg, en, dat was jammer
voor den trekpot en de opgegaarde kou, maar — 't bloempje was
beter bezorgd, het viel in vruchtbaren grond, en 't werd een

boom; en de boom hield met stevigen arm een touw vast; en
blonde krullen wiegden onder zijn dicht gebladert, blij zingende
op en n e e r . . . .
„Ja 't gaat al wonderlijk in de wereld. Zeker! Maar
"
Maar! Wat maar!? — Goeje hemel: Tóch Pijper! — Belet! Wat
drommel, belet! Ik zit onder den vlierboom.

't Is nu al acht jaren geleden dat ik de bovenstaande regelen
aan mijn vriend Sambucus wijdde. Fleurig en krachtiger dan ooit
staat hij nog in den Oosthoek van onzen tuin.
Één en twintig jaren zijn er reeds voorbijgegaan sedert ik den
kleinen scheut in den bloempot meenam van het stille dorp naar
de groote stad; en, ieder jaar dat ons nog vergund wordt neer te
zitten onder het welige bladerdak van onzen vriend, zullen we
dankbaar getuigen van het goede dat hij ons te genieten en, — ook
te denken gaf.
1878.

DE PREDIKANTSDOCHTER.

„Hoe virjje mijn tafeltje, lieve ?" zei mevrouw Pels, terwijl ze haar
echtgenoot zacht in een kamer schoof waar een keurig opzetje ge
reed stond.
„Wel, 't ziet er goed uit," antwoordde de heer burgemeester:
„maar noem je dien omslag een familiare boterham? 't is waarlijk
te veel."
„Daar heb je 't nu weer," zuchtte mevrouw: „wanneer zal 't je
naar den zin wezen? Te veel! wel lieve hemel, kon het nog
minder?"
„Wel waarlijk kon het minder," hernam de echtvriend: „wij vin
den het nergens zóó opulent; ten minste niet bij Strijknet of Stap....
't is altijd...."
„Wel hemelsche goedheid!" viel mevrouw haar gemaal in de rede:
,'t zijn nog al voorbeelden die je daar geeft. Strijknet en S t a p . . .
de gierigsten van 't d o r p . . . . Slemp met een beschuitje; de heeren
een glaasje wijn, en tot besluit een broodje met kaas of rookvleesch?"
„Nog geen bewijs dat ze gierig zijn," hernam Pels: „ik geloof
eer, dat de menschen 't niet missen kunnen. De tijden zijn slecht
en die tegenwoordig van een klein traktement moet bestaan, heeft
het zuur genoeg."
„Nu, gierig of arm, dat is ook hetzelfde," sprak mevrouw weder:
„ik verkies mij niet naar die menschen te regelen; 't is gek genoeg
dat men op een dorp wel gedwongen is met zijn minderen te con
verseeren . . . . ik denk er niets om te laten."
„Enfin!" zei de echtvriend, en nader de tafel beziende: „'t Is
zeker, je hebt het keurig gerangschikt; maar lieve, wat zullen we
uitvoeren. . . ? we moeten weer praten, want dominee speelt niet."
„Ja, da's ook vervelend," zei mevrouw.
„Waarover te praten van acht tot tienen!" hernam mijnheer.
„Wat dat nu betreft," antwoordde mevrouw: „er zijn punten ge
noeg; reken eens aan: de dood van den Czaar, de zaak in deKrim;
Sebastopol, en dan — wel 't is geen kleintje: de watersnood!"

„Ja juist, de watersnood," herhaalde mijnheer en verliet de kamer
om zich naar het salon te begeven, waar de genoodigden werden
opgewacht.
Weinige minuten later rukten de gasten aan; ze konden niet mankeeren
Allerliefste invitatie....
Heel veel pleizier
alles wel?
perfect!
en de kinderen?
De heeren zaten weldra bij het heldere turfvuur; de dames — met
gloeiende kooltjes onder de voeten — rondom de glimmende tafel,
waarop een massa zilver, in vormen van trekpot, melkkan, suiker
pot en theelepeltjes heel wat effect maakte. Aan de rechterzijde van
! mevrouw Pels, zat mevrouw Stap, of liever juffrouw Stap, — want
haar echtgenoot, de predikant van het dorp, was niet gedoctoreerd;
aan de linkerzijde de vrouw van den gepensionneerden kapitein
Strijknet, terwijl Charlotte Stap, de bevallige predikantsdochter, tus
schen hare moeder en de vrouw des kapiteins geplaatst was.
Ter rechterzijde van den haard was de zitplaats van den gast
heer; de kapitein hield den linkervleugel gedekt, terwijl de dominee
het gloeiende vuur tot vis-avis had, 'twelk hem dien avond een
schrede nader aan den bril bracht.
„Ja ja," ving de kapitein aan, toen het gezelschap tot de conclusie
was gekomen, dat het maar koud bleef: „wij beleven al vreemde
tijden, 't gaat in de Krim niet vooruit."
„Wat zou het vooruit gaan," zei Pels: ,'t Is tobben en wurmen
en 't blijft bij het oude."
,'t Is 'n mooie historie," hernam Strijknet: „wie heeft van z'n
leven zulk oorlogen gezien; 't ontbreekt er maar aan, dat het Engelsche gouvernement eenige scheepsladingen voltaires van dit soort,"
en de kapitein sloeg op den zetel die hem droeg: „voor de soldaten
naar de Krim zendt; ze konden dan op hun gemak de kat uit den
boom zien."
„O! meent gij Anthonie?" zei mevrouw Strijknet, haar gemaal vraend aanziende, daar zij zoo iets van „boom hieng" had meenen te
ooren. „Ik vond het verschrikkelijk."
„Wie, wat Anthonie?" vroeg de kapitein, die met zijn zijn geheele
ziel in de Krim was.
„Wel Strijknet, Anthonie!" herhaalde mevrouw: „van wien in de
krant stong:
Door dit mal a propos kwam het gesprek, zooals mevrouw Pels
terecht had voorzien, al dadelijk op de treurige verwoestingen door
den watersnood aangericht, en op de ongelukkige menschen die door
den vloed van alles werden beroofd. Ieder lid van het gezelschap
had een verhaal, 'twelk met die treurige zaak in verband stond, en
de predikant Stap besloot, dat er heel wat geld zou vereischt wor
den om de noodlijdenden te helpen.
„Daar zegt u een waar woord, dominee," zei mevrouw Pels, toen
de predikant ophield met spreken: „Het is te wenschen dat iede<
naar zijn vermogen zal bijdragen."
„Naar vermogen, dat hoop ik mevrouw," hernam Stap: „Mocht
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ieder gespaarde, bij deze ramp gevoelen, dat bij eenmaal van zijn
rentmeesterschap rekenschap zal verschuldigd zijn."
De toon, waarop de predikant deze woorden uitte, had zoo iets
bepaalds, dat mevrouw Pels bij vergissing tweemalen melk in de
thee deed, maar toch, zij herstelde zich spoedig, want dominee had
altijd zoo iets bepaalds in zijn spreken, en, terwijl zij vriendelijk
lachte, reikte zij de kopjes met de verontschuldiging over, dat zij
als naar gewoonte wat rijkelijk was geweest. Nog spraken de heeren
over den watersnood en wat daarmede in betrekking stond, en
deelden de dames elkander gemengde berichten mede, die voor
menig nieuwsblad belangrijk genoeg zouden geweest zijn, toen de
deur werd geopend, en de eenige zoon der echtelieden Pels het
vertrek, zeer onverwacht, binnentrad.
Na mama een zoen en papa een hartelijken handdruk te hebben
iliment voor de dames, en aan zijn
kleur, die hooger dan gewoonlijk stond, was het wel te bespeuren
dat dit gezelschap hem eenigszins verraste.
„Wel weerga's jongen! wat doe jij hier?" zei de burgemeester,
nadat ook den predikant en den kapitein de handen waren gedrukt;
„ik dacht dat j e goed en wel in Utrecht zoudt zitten; er is toch
geen kwaad bij?
"
„In 't minst niet, papa," antwoordde Louis, terwijl hij zijn stoel
in een schuine richting tusschen die van den kapitein en juffrouw
Charlotte plaatste: „ik heb.. . enfin.. ." en de student in de letteren maakte eene beweging alsof hij iets zeggen wilde, maar, om
het gezelschap niet goed spreken kon.
„Is 't een geheim?" hernam de vader terwijl mevrouw met gevoel
van eigendomsrecht haar gelaat naar den zoon wendde en al de
gasten rechts en links keken, alsof zij volstrekt niet nieuwsgierig
waren.
„Een g e h e i m . . . . dat juist niet," aarzelde Louis: „maar 't is iets
dat mij zelf betreft, en ik weet n i e t . . . . "
„Kom, spreek maar vrij uit," riep de vader: „De vrienden zijn
aUen bekend. Wat heb je te zeggen?
„Welnu," hernam Louis: „ik wilde u een kleine verrassing bezorgen, en om u te toonen dat ik mijn tijd niet heb verbeuzeld,
kpm ik u melden dat ik gisteren tot doctor in de Letteren gepromoveerd ben."
't Was aardig om den indruk dezer laatste woorden op de toehoorders te zien. De heer burgemeester Pels stond op, en klopte
den jongen zoo hartelijk op den schouder en herhaalde zoo veeïW
teekenend: „doctor in de Letteren!" dat de nieuwe doctor geen betere
vpldoening had kunnen wenschen. Mevrouw Pels was geheel agitatie;
haar moederlijk hart klopte schier hoorbaar, en na den heer doctor
verscheidene malen te hebben omhelsd, zag zij hare gasten rond als
wilde zij zeggen: En 't is mijn eigen zoon!
De predikant, die den jongen, toen hij nog Louietje heette, de
eerste gronden der Fransche en Latijnsche talen had ingeprent,
wenschte, evenals zijn gade, den jeugdigen doctor ven harte geluk,
IX.
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terwijl mevrouw Strijknet met eene neiging betuigde dat mijnheer
wel niets moest hebben verzoomen
De kapitein had bij de omhelzing van moeder en zoon een weinig
ruimte gemaakt, en toonde mede zijne belangstelling door het aan
nemen eener militaire houding, welke houding evenwel minder des
jonkmans aandacht boeide, dan het lieve blosje 't welk Charlottes
wangen kleurde, toen zij hem met een welluidende stem, het: „Ik
wensch u van harte geluk," toesprak.
De komst van den zoon droeg zeer veel bij om het avondje bij
den burgemeester te veraangenamen. De nieuw gepromoveerde had
heel wat te vertellen, en wist vooral de dames „keurig" bezig te
houden met bijzonderheden van doorbraken en edelmoedige daden,
en droeg ten slotte met een heldere stem het dichtstukje voor. dat
de menschlievende Van den Bergh ten behoeve van de ongelukkigen
ten beste gaf.
Terwijl het gesprek der oude heeren. door den kapitein bestuurd,
tot de Sebastopol-orde terugtrad, en de kapitein beweerde dat de
geheele inneming geen d . . . . . waard was — dat hij wel eens zien
wou of ze hem er uit zouden houden; terwijl verder mevrouw Pels
bij de Domineesche informeerde, of Charlotte de prachtige doopjurk
voor haar vriendin al af had, en mevrouw Strijknet nu eens naar
de heeren en dan weder naar de dames luisterde, en ten slotte bij
zich zelve de opmerking maakte dat zij, nog zoo kort maar in het
dorp, al aardig in de conversatie kwiem: terwijl allen zoo spraken,
luisterden of dachten, sprak ook Louis, en wel — met Charlotte.
Bijna van denzelfden leeftijd, waren Charlotte en Louis te zamen
opgegroeid. Te zamen hadden zij de eerste lessen op de dorpsschool
genoten, en burgemeesters Louietje was steeds de verdediger of
cavalier van dominees kleine Lotje geweest.
Louis was dertien en Charlotte veertien jaren oud, toen dat cava
lierschap een einde nam, want de jongen moest studeeren, en Louis
vertrok naar de kostschool te O. om later met vrucht aan de akademie zijn studiën te kunnen vervolgen.
Dat scheiden had den kinderen, die zoozeer aan elkander ge
wend waren, heel wat moeite gekost, en de lieve Charlotte schreide
bitter, toen de goede Louis zoover van haar weg moest. Mevrouw
Pels alleen verheugde zich zeer dat die intimiteit een einde ging
nemen, want waarlijk, 't was nu nog kinderwerk, maar 't kon ge
vaarlijk voor later worden. Charlotte was een lief en aanvallig
meisje, maar de dochter van den dorps-predikant kon toch nimmer
een partij voor haar zoon worden. Stap, eerlijk en goed, preekte
waarlijk zoo slecht niet, doch, schoon niemand een cent aan hem
te kort kwam, 't scheen maar een „kale troep" te zijn; het toilet
der domineesche liet altijd veel te wenschen over, en, — 'twas dus
zeer goed dat Louietje wegkwam, — met grooten moest men
oppassen, met kinderen moet men voorzichtig zijn.
Louis was vertrokken; hij leerde vlijtig en kreeg al spoedig des
Zondags een jasje aan. De eerste vacantie, welke hem van de kost
school in de ouderlijke woning terugvoerde, hereende hem ook met

de lieve Charlotte die hij gansch niet vergeten bad, doch, het vol
gende jaar, toen hij op vijftienjarigen leeftijd terugkeerde en zijn
aardige Lotje als vroeger dacht terug te vinden, toen had 1 'j geheel
buiten den waard gerekend, want, in stede van het Lotje l e t jurk
en broek te ontmoeten, trad hem in des predikante woning, bij het
brengen van zijn eerste visite, een bevallige dame tegemoet, die nog
wel degeljjk Lotje was, doch niet het Lotje van vroeger, maar, een
ontwikkelde, zestienjarige schoone, in één woord een mensch, en hij —
was een kind.
Als vroeger was Charlotte voorkomend en spraakzaam, en scheen
zelve niet te gevoelen, dat. zij een zoo groote schrede op het levens
pad was vooruitgegaan terwijl de knaap, althans in iichaams-ontwikkeling, verre bij haar achterstond. Louis daarentegen was
volstrekt niet op zijn gemak. Het gewone „Lotje" wilde hem maar
niet van de lippen, en met een kleur als vuur, zat hij, en sprak
maar weinig, en gevoelde zich niet eerder verruimd dan toen hij
tehuis gekomen, door tranen, hij wist niet waarom, zijn hart had
lucht gegeven.
Met genoegen bespeurde mevrouw Pels dat haar Louis de pastorij
maar zelden bezocht, en de vriendin van voorheen zooveel mogelijk
ontweek.
Weder vertrok Louis naar de kostschool, en weder keerde hij in
den vacantietijd huiswaarts, doch de verwijdering tusschen hem en
de speelnoot van vroeger dagen bleef bestaan, w a a r o m . . ? omdat
jongens van zestien tot negentien jaren tusschen mal en dwaas zijn,
sommigen ultra pretensieus, anderen ultra timide, en Louis Pels, hij
behoorde tot de laatsten, en bleef zelfs als student tot zijn twintigste
jaar ultra timide.
Stemde mevrouw Pels bij zich zelve, tegen een, in haar breitontkiemde verbintenis der jongelieden, ook de verstandige predikant
had van zijne zijde niets aangewend om een genegenheid te bevor
deren, die met de hem bekende geld-aristocratie der burgemeestersche
nimmer tot een gewenscht einde zou voeren.
Wat Louis betrof, zijn streven was in de laatste jaren naar den
graad geweest, dien hij thans had verworven, en, zelfs in de laatst
verloopen vacantie, hield alleen de studie hem bezig, en niets had
verraden, dat hij der oude speelnoot een hart van innige en nim
mer verflauwde liefde toedroeg.
Louis was doctor in de Letteren. Met deze voor zijne ouders zoo
verrassende tijding, kwam hij tehuis, en zie, hy vond er het schoone
meisje, dat hij in stilte was blijven beminnen, en aan wier zijde hij
zoo gaarne zijn levensweg zou vervolgen. En nu, — hij keuvelde
met haar, en haar stem was zoo lief; hij zag haar in de heldere
oogen, en zij, — sloeg ze neer; hij sprak van de school, van de
appels die zij hem spaarde en schonk; en, het was nu Louis niet,
die verlegen was en kleurde, maar Charlotte, want, Louis sprak op
zoo'n aardigen toon, en — mevrouw Pels had al verscheiden malen
zoo vreemd, zoo heel vreemd naar haar opgezien.
De warme en koude wijn benevens de gebakjes waren met smaak

genuttigd, en toen nu het uurtje van tienen reeds lang was ver
streken, noodigde mevrouw Pels haar gezelschap uit zich met haar
naar het achtervertrek te hegeven waar het keurige opzet gereed
stond.
Wat de jonge Pels, in de min verlichte gang, waardoor men zich
naar de achterkamer begaf, der schoone Charlotte in het oor fluis
terde, weten wij niet, en of hij den arm, dien hjj haar wellevend
had aangeboden, ook bijzonder drukte, weten wrj evenmin; maar
aan de blikken der innig bezorgde burgemeestersche ontging het
niet, dat juffer Charlotte van haar heerlijk tafeltje maar weinig ge
bruikte, en dat de jonge doctor over de plaatsing weinig tevreden
scheen, dewijl hij, in stede van naast Charlotte te zitten, behalve
zijne moeder, mevrouw Strijknet tot buurdame had, welke laatste,
van alles eens proefde, en telkens beweerde, dat het kostelijk smiek.
Het avondje liep ten einde, de gasten keerden huiswaarts, en
Louis verstoutte zich om de familie Stap tot aan de pastorie te
vergezellen.

„Maar, lieve, wat zeg je toch van onzen jongen?" zei de burge
meester, toen hij met zijn gade het slaapvertrek betrad: „Ik zag
wel dat Louis met ijver studeerde, maar dacht niet, dat hij ons al
zoo spoedig met zijn doctorale bul zou verrassen."^
„Ja, Ja," zei mevrouw, op een toon die juist niet opgewekt kon
heeten.
„Ja, ja," herhaalde mijnheer; „wat meen je met dat ja, ja?"
„Wel dat jij weer blind bent," antwoordde mevrouw: „een lieve
verrassing!"
„Maar zeg dan wat je bedoelt?" hernam de burgemeester: „je
zult toch zoowel als ik recht tevreden over hem zijn; zoo binnen
den tijd."
,'t Is allemaal mooi en lief," sprak mevrouw weder: „doch dat
een oude kwaal weer schijnt uit te breken dat is minder verblijdend."
„Een oude kwaal
? Waarlijk, ik begrijp er niets van."
„Nog eens, omdat je stekeblind bent! Heb je dan niet bespeurd,
dat de jongen zoo hef met dat Lotje was
ik durf wel wed
den!
O ik ben er benauwd van."
Mevrouw had ijselijk veel met benauwdheden gesukkeld, en een
opkomende benauwdheid veroorzaakte den echtgenoot burgemeester
steeds ernstige bekommering.
„Och, maak je niet driftig," zei hij, haar spoedig een glas water
evende: „Misschien wel verbeelding. De jongen was vroolijk; en
lotje was het eenige meisje
!"
„Ik word er benauwd van," herhaalde mevrouw: „Louis, met haar!
Ik wilde nog l i e v e r . . . . ! "
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Met zachte redenen zocht de burgemeester zijn gade tot kalmte
te brengen ten einde een benauwdheid in aantocht te voorkomen.
Voorheen mocht hij soms over eene verbintenis van Louis met de
predikantsdochter nebben gedacht of gesproken, bij de zichtbare
verwijdering, die er later tusschen de jongelieden was ontstaan, had
'"rit denkbeeld hem geheel verlaten, en ofschoon hij voor zijnen eenigen
zoon zeker een meisje van meer stand en vermogen tot vrouw
wenschte, nu vooral was hij te zeer met den jongen ingenomen,
om maar zoo aanstonds het goede te kunnen vergeten, en aan het
kwade te denken.
„Waarlijk, ik heb er niets van gemerkt," hernam Pels, toen hij
met eenige zekerheid vermoedde, dat de benauwdheid zoo'n vaart
niet zou nemen. „Maar anders, waarlijk Mathilde, juffrouw Charlotte
zag er dezen avond ook wel uit, om een nieuwbakken doctor het
aoofd op hol te brengen."
„Wel nu nog mooier," zei mevrouw, die er met haar bonnet de
nuit alles behalve mooier uitzag: „Die kale familie, de dechter van
een man, die met achthonderd gulden moet rondspringen, die zijne
dochter niet dat, — en mevrouw wees met haar duim hoe lang het
eerste lid van haar wijsvinger was — niet dat kan meegeven. Louis
moest zich schamen...."
„Maar, is het zoo zeker?" hernam de burgemeester altijd bedaard:
,is het zoo heel zeker dat Stap geen fortuin heeft? Ze zijn wel een
voudig...- wel zuinig, maar anders...."
„Kom Pels, ik bid je, spreek er niet van," zei mevrouw: „kan
dat nu gelijkstaan....? Veel praats, veel beweging! zooals nog van
avond: je hebt het misschien niet gehoord....; a propos, van dat
g e v e n . . . . een autoriteit, alsof hij in 't geven de baas was. En weet
je wat ik denk — hij zal redeneeren, en bidden, en aanbevelen; en
als de collecte bij hem komt, dan geeft hij een kwartje; dat heb je
van die heeren! ik word er benauwd van."
„Maar wijfje, maar wijfje," zei de burgemeester kalmeerend: „je
oordeelt zoo haastig. Hij, Stap, maar één kwartje ? Neen lieve, nu
zul je den bal toch wel misslaan. Wij hoorden toch nooit dat hij
een arme ledig naar huis zond."
„Nu ja, voor het oog!" hernam de gade, die met het denkbeeld
eener „kale" schoondochter, niets dan benauwde voorstellingen had:
„Voor het oog van de wereld! maar kon je eens zien, wat hij voor
den watersnood geeft, dan zou je wel toestemmen dat het een arme,
gierige bdel is."
Dat gierig kon mevrouw maar niet van arm onderscheiden,
waarom
? omdat arm of minder vermogend in haar oog een
soort van gebrek was; en dewijl zij toch altegoed wist, dat arm
zijn geen ondeugd koD genoemd, worden, zoo vernederde zij dikwijls
haar minder bevoorrechte natuurgenooten (dat is: degenen die in
denzelfden stand met haar verkeerden) door ze arm en tevens gie
rig te noemen.
De burgemeester vond het maar beter om dit gesprek niet te ver
volgen, en terwijl hij het nachtpitje aanstak en met den domper

de blakerkaars doofde, dacht hij aan den gepromoveerden zoon en
dat hij — wie wist het — mettertijd nog wel eens professor kon
worden.

Mevrouw Fels was den volgenden morgen aan het ontbijt niet zoo
vroolijk en spraakzaam als de gelukkige zoon zich met eenig recht
had voorgesteld. De vader vergoedde deze schijnbare afgetrokken
heid door een bartelijken kout, doch toen de zoon, onder het op
steken van een sigaar, juist met de teedere zaak zijner liefde wilde
voor den dag komen, toen werd den heer burgemeester bericht dat
de heeren wethouders er waren, die tot inzameling van de gelden
voor den watersnood met den heer burgemeester zouden rondgaan.
„Uitstel is geen afstel," dacht Louis, en hij bleef met zijn moeder
alleen.
Het discours tusschen moeder en zoon wilde niet opschieten.
„Louis nog een kopje?" vroeg mevrouw.
„Dank u, mama."
„Hoe varen de freules van Husveld?"
„Ik weet niet, mama, ik had zooveel werk voor 't examen, dat
ik nergens geweest ben."
De meid kwam binnen en verzocht of mevrouw eens even in de
keuken wilde komen.
Mevrouw vertrok. Louis stond op, dacht aan Charlotte en ging
naar zijn kamer.
Hoezeer Louis ook verlangde om zijne ouders spoedig weder
bijeen te ontmoeten, ten einde hun zijn liefde voor Charlotte Stap
kenbaar te maken, en hunne toestemming tot eene verbintenis met
dat dierbare meisje te vragen, het mocht hem nog niet zoo spoedig
elukken. De burgemeester ging ter inzameling rond, en mevrouw
ad zoo iets onrustigs, dat Louis, die niet naar de pastorie wilde,
alvorens met zijne ouders gesproken te hebben — danig het land
kreeg.
Intusschen was de schoone Charlotte Stap mode in een gejaagde,
onrustige stemming; en ja, hoe kon het anders? Louis Pels was den
vorigen avond, met de, voor hem zoo gelukkige tijding teruggeko
men. Vol van het innigst genoegen, had zij met hem de gelukkige
dagen der jonkheid herdacht — wie kent dat herdenken aan die
heerlijke oogenblikken des levens niet, toen alles, vooral in de her
innering, vreugde en zaligheid was? — met klimmende verrukking
had zij den knappen jongeling van den stond hooren spreken, toen
hij, de blonde knaap, zich bij haar, de ontlokene roos, zoo klein
en zoo nietig gevoelde. In de gang met hem voortgetreden, hos
wonderlijk hadden eenige woorden haar maagdelijk gemoed verrast
en later op weg naar de pastorie, hoe was haar verrassing tot innige
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blijdschap geklommen, toen zij vernam dat zijn schijnbare koelheid,
uit het vaste besluit was voortgekomen om de altijd wakkere vlam
zijner liefde te temperen, totdat hij als man in de maatschappij zou
kunnen optreden, en hij haai ten slotte gevraagd had — of zij hem
wederliefde kon schenken.
, Charlotte, waai ben je?" riep de predikant; en het meisje dat
de stem haart- vaders vernam, spoedde zich naar de studeerkamer.
„Ik heb je gezegd," sprak de vader: „dat dezen morgen de
groote collecte voor den watersnood zou plaats hebben. Stijntje
zegt me, dat de heeren beneden zijn, heb je iets afgezonderd voor
je arme natuurgenooten, m'n lieve kind?"
„Wel zeker vader," zeide Charlotte, „ik zal het u aanstonds br enen;" en vlug liep het meisje naar haar kamertje terug, en overandigde hem weldra een dichtgevouwen papiertje.
„Goed zoo, mijn kind," zei Stap, en, hetgeen hij afzonderde bij
dat zijner dochter voegende, ging hij naar beneden, en wierp het
te zamen in den grooten zak, dien de beer burgemeester hem voor
hield en met een: „Wij danken u dominee, in naam der ongeluk
kigen," weder dichttrok.
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't Was reeds ver over zessen, toen de burgemeester Pels van zijn
eerste ronde te huis kwam, om den volgenden dag zijn tweeden
tocht te maken. De man had honger en het middagmaal verkwikte
hem bovenmate.
Louis had hetzelfde gevoel, ja nog erger, alsof hij examen moest
doen, en wilde, bij het nuttigen van het nagerecht — grootendeels
uit de overblijfselen van het opzetje van den vorigen avond be
staande — zijn slag waarnemen, maar, de woorden bleven hem in
de keel steken; 't wilde er niet uit, en eindelijk
eindelijk werd
er gedankt en, de burgemeester opstaande gaf aan zijn gade een
geheimzinnig signaal, waarop deze met haar echtvriend de kamer
verliet.
„De muis is in de val," zei de burgemeester, zijne vrouw veelbeteekenend aanziende: „nu zal het dan blijken."
„Ei! heb j e . . . . och waarlijk?" zei mevrouw en beschouwde met
ware nieuwsgierigheid den zak, dien de echtvriend, in zijn kantoor
gekomen, uit de secretaire nam.
„Nu zal het dan blijken," herhaalde de burgemeester, en den zak
ontsluitende, haalde hij er een wit linnen doek uit te voorschijn, die
dicht inéén was gefrommeld.
„Is dat nu van Stap?" vroeg mevrouw: „wel man, da's behendig
hoe heb je 't gedaan
?"
„Och! doodeenvoudig," antwoordde Pels: „Bij hém ging ik het
eerst, en had den zakdoek met een paar spelden zoodanig bevestigd,
dat ik zijn gift daarin op moest vangen, 't Gelukte perfect, en toen
ik bij Strijknet kwam heb ik den doek, dat niemand het zag. losge
trokken, inéén gewikkeld, en zooals hij nog is daarin gelaten."
„Nu, dat heet ik slim," zei mevrouw, en tastte naar den doek
om toch spoedig den inhoud te weten.

„Bedaar, bedaar beste vrouwtje," hernam de burgemeester: „die
gelden behooren tot mijn departement. Het bundeltje is niet wichtig,"
liet hij er op volgen, terwijl hij den doek met de gift van den pre
dikant er in, op zijn hand woog.
„Het zal wat wezen," zei mevrouw: „één kwartje, twee kwartjes
één gulden misschien."
Langzaam opende de burgemeester den witten doek, en vond er
een grauw papiertje in, dat de gift van den leeraar zou bevatten.
„Nu, toe dan! laat zien toch!" riep mevrouw, die op het punt
van benauwd worden was. Met eenigen meerderen spoed maakte
Pels het papiertje los, m a a r . . . . het zou moeielijk vallen om de ver
bazing der echtelieden, en vooral van mevrouw, te beschrijven,
toen een oude kennis, waarmede men voordezen zoo gaarne betaalde,
met name een Hollandsen tientje, uit een bankbriefje rolde, waarop
het: „vijf en twintig gulden" te lezen stond.
„Heere bewaar ons!" riep mevrouw Pels: „vijf en dertig!" en zij
zag haar echtvriend aan, en zij herinnerde zich hoe zij in de eerste
opwinding twee gulden van N. N. in een pakje naar de hoofd
commissie had gezonden, met een bijbeltekst er bij, die lang genoeg
was om den ongelukkigen eenige oogenblikken afleiding te bezorgen:
zij herinnerde zich die weldaad, en tevens de herhaling van die
zelfde gift in den grooten zak waarmede manlief was rondgeweest,
en in haar binnenste sprak een stemmetje: „mevrouwPels! mevrouw
Pels!! beter als Stap in den zak dan een mooi opzetje op tafel."
Nog steeds zag Pels zijne vrouw aan, en de vrouw hem. De bur
gervader, die er knapjes in zat, gaf tien en dacht, dat het mooi
was; maar zóó! Mevrouw kreeg het een beetje benauwd, waarom....?
omdat zij gevoelde, dat zij veel was te kort gekomen, maar tevens,
aan des predikants woorden denkende: „ieder geve naar zijn ver
mogen," mocht zij besluiten dat die zaak van Louis met Charlotte
— wanneer er van aan was, — nog wel mee kon vallen.
Nog steeds wachtte de jonge doctor op zijne ouders, vast besloten
om zijne verklaring, zonder langer te dralen, af te leggen, en drin
gend hunne toestemming te vragen tot een engagement met zijn
dierbare Charlotte.
In 't einde, daar ging de deur weer open; de burgemeester trad
binnen, en mevrouw, die achter Zijn Edel Achtbare aankwam, scheen
de warmte in de eetkamer bijzonder te treffen, want,meteen: „phu"
streek zij haar hand over 't aangezicht, dat tamelijk rood zag.
Men zal ons gaarne de beschrijving schenken van de wijze, waarop
Louis zijne ouders met zijn liefde bekend maakte, en ten slotte ver
zocht, den predikant Stap om de hand zijner dochter voor hem te
vragen. De burgemeester was au fait niet zoo sterk tegen zulk een
verbintenis; van zijn zijde zou Louis, wanneer er althans niets ver
keerds tegen het meisje zijner keuze ware in te brengen, weinig
zijn bemoeielijkt geworden; van den kant zijner moeder had de
zoon, zooals wij reeds zagen, meer te vreezen gehad — nu echter,
nog geheel onder den indruk van de ruime bijdrage in den zak: dat
oude tientje! het denkbeeld van potten! het denkbeeld dat er mis-

schien meer fortuin was dan men dacbt, en dan — het gevoel van
schaamte, 'twelk haar had bekropen, alles te zamen werkte gunstig
voor de belangen van den zoon, eu — de burgemeester besloot met
toestemming der moeder, om de verrassing, hem door zijn zoon be
reid, te vergelden, door den volgenden dag acces te gaan vragen.
En zie, weinige dagen later wandelde de gelukkige doctor met
het dierbare meisje aan den arm door het dorp; zij waren geënga
geerd. De menschen, zelfs zij die nooit iets van de genegenheid der
jongelieden bespeurd hadden, verklaarden, dat zij er nooit aan had
den getwijfeld en altijd hadden gezegd, dat die twee wel een paar
zouden worden. Mevrouw Strijknet zelfs beweerde, dat zij het ter
stond had gemorken, toen zij voor de eerste maal bij den burge
meester aan huis kwiem.
De jongelieden waren bovenmate gelukkig, en de waardige predi
kant verheugde zich met zijn gade niet minder hartelijk in het
vooruitzicht dat hun lieve Charlotte een zoo degelijk, oppassend en
tevens niet onbemiddeld jongmensen tot echtgenoot zou erlangen;
hij dankte God innig voor den zegen aan zijn huis geschonken,
want ach! wat zou de toekomst voor zijn beminde dochter zijn ge
worden'? Afhankelijk van vreemden, zou zij na den dood van haar
onbemiddelde ouders zijn achtergebleven: Gode zij dank! een trou
wen leidsman wilde Hij haar schenken.
Bijna tien dagen zijn Charlotte Stap en Louis Pels verloofd. Louis
heeft zijn dierbare een fraaien ring gegeven en Charlotte borduurt
alle avonden, soms tot laat in den nacht, om spoedig in staat te
zijn den vriend een soortgelijk versiersel te schenken, want haar
beursje is ledig; de doopjurk, waarnaar mevrouw Pels informeerde,
had haar vijf en twintig gulden verschaft, doch, de ellende was groot,
de behoefte was dringend, en, Charlotte gaf alles; het medelijdende
meisje gaf alles, wat haar prachtwerk had opgebracht, maar berouw
had zij niet, en wanneer zij geweten had wat haar weldaad be
werkte, dan zoude zij God wellicht nog meer hebben gedankt dat
Hij haar hart tot mildheid had willen neigen.
Maar wanneer het later zal blijken dat Stap geen fortuin heeft? —
Wees niet bezorgd, de burgemeester vreest wel voor de benauwd
heden zijner gade, doch zijn spreekwoord is: die A heeft gezegd,
moet ook B zeggen. Eens toegestemd blijft toegestemd, en — mede
uit naam zijner vrouw heeft de vader acces gevraagd.
En nu, wanneer gij in een der Haarlemsche Couranten van Mei
1855, het huwelijk der jongelieden niet geadverteerd hebt gezien,
dan zal die annonce zeer zeker in eenig blad van die dagen te vin
den zijn!

HET JAWOORD-

Niet tevergeefs had Klaas — de knappe visschersgezel, aan Sanne'
— de blozende maagd — zoo menigmaal gezegd, dat ie altayd an
'r dacht as ie niet bay d'r was.
Niet tevergeefs had hij haar zoo dikwijls een schuchteren zoen
op de mollige lippen gedrukt en een „atjuus" komen brengen,
wanneer hij ter vischvangst met de pink in zee moest: want zeker
was het dat Sanne van hem hield, veel van hem hield, al zei ze
soms tegen anderen dat het niet waer was.
_ „Jae Sanne," zei Klaas op een Zondag-avond nadat hij een uurtie
bij haar aan 't raam had staan keuvelen: „daer ginder aen strand
loopen er weer komsie komsa, as Pleun zayt, 'eertjes en mooi juf
fertjes, arm in arm van geweld; maer zie je, as 'er één bay is die
't zoo meent as ikke, zie, dan mag ik geen visch meer aan boord
zien."
„Maer Klaes, je zayt 'et," sprak Sanne: „en je hebt al zoo dikwels 'ezayd wat je nou zayt; maer hoor reis, wat heb ik er aen?"
„Hoe meen je Sanne?" vroeg Klaas.
„Nou, as ik ronduyt zal zegge," hakkelde het meisje, terwijl ze
voor zich zag: „dan vraeg ik
" maar wat ze vroeg bleef in
den steek.
„Wallief
?" zei Klaas die niet begreep dat Sanne een formeele
declaratie verlangde.
„As ik dan zegge zei," sprak het meisje na eenig zwijgen: „je
hebt al zoo lang gereld van ditte en datte en meer as genoeg:
maer weet je, van 't ééne — daar kwam nog geen woord van."
„Hé?" vroeg Klaas: „van 't ééne . . . ? " en juist wilde hij een
wijsgeerig onderzoek beginnen, toen een stem in de woning klonk,
en Sanne met een: „Goe rayse Klaes," van het venster verdween.
Klaas was schrikkelijk bleu, want Sannes vader, den ouden Jaap,
had hij nog niet onder de oogen durven zien sedert hij zijn blik op
Sanne vallen liet. Aan 't meisje zelf had hij wel durven zeggen dat

ze ayselik knap was en 'n zoet zoutje; hij had ze wel, zooals gezegd
werd, durven zoenen, vooral wanneer de zon in zee was, maar van
't ééne had hij nog niet gesproken.
Toen Klaas halt mistroostig, maar verliefd tot in de haarpunten
toe, zich van Jaaps woning verwijderde, toen dacht hij e r gedurig
over wat Sanne toch met dat ééne mocht bedoeld hebben, 't Werd
hem gaandeweg duidelijker: rond moest hij verklaren, dat hij haer
tot zijn wayf wilde; haer moest hij om het jaewoord, en d'ouden
Jaep om den toeslag vraegen.
In weerwil dat Klaas die overtuiging bekwam, verliepen e r nog
wel twee maanden eer hij er toe geraakte om Sanne te zeggen wat
hij werkelijk wilde. Eindelijk waagde hij het, en 't antwoord:
„Nou KÏaes, ik wil wel; as jay me trouw bent dan heb ie m'n
jaewoord," klonk den jongen nog zoeter dan zoet in de ooren. De
oude Jaap, die ondanks zijn jaren nog helderziende was, en den
wind allang uit het zuiden had zien waaien, zei, — toen Klaas
ten laatste schuchter voor hem stond en iets van zijn wenschen
brabbelde, dat Sanne oud en ways genoeg was om te weten wat ze
doen moest; dat hij Sanne en Klaes zijn zegen gaf, en wenschte
dat ze met zuynigeid brood zouwe 'ebben, en gelukkig vaeren, als
ze toekomende May man en vrouw zouwe zayn.
't Najaar w a s stormachtig.
Op zekeren avond zat Sanne met Pleun en Mie en nog eenigen
op een der hoogste duinen nabij 't strand, en tuurden ze of de beide
pinken, die al sedert eenige dagen vruchteloos werden gewacht,
ook eindelijk in 't gezicht kwamen.
De nacht daalde, en Sanne en hare bekenden keerden met de
somberste voorstelling huiswaarts. •
O! wat huilde ze bitter toen ze 't schrale avondbrood had nedei
gezet
Als de pink eens vergaan; als Klaas eens
O hemel
dat zou ontzettend zijn.
Ze kon dien nacht niet slapen; de storm loeide verschrikkelijk,
en het gebruis der golven was op uren afstands te hooren.
Nog had het beangste meisje geen oog geloken, toen de morgen
schemering mat en droevig door de verweerde ruitjes drong.
Spoedig verliet zij haar leger, en spoedde zich weder naar de
duinen, om op de golven te staren, die haar beminde wellicht ten
onheil waren geworden.
„Och Sanne! Sanne! most jay me nog in 't gemoet komme om
't aekelige nieuws te 'ooren," riep Pleun, de vrouw van Arie
het meisje ter zijde tredende: „Mens! Mens! O God! m'n a r m t
kinders!"
Sanne ontstelde hevig: „Pleun wat zay je!" riep ze angstig,
„weet je van Klaes ook?"
„Verl ore! mens, verlore!" gilde de vrouw: „De pink van Schelle
heeft z'n roer gehouwe, maer Arie en Lammert en Klaes zayn met
de boot omeslaege."
„Klaes! Klaes!" riep Sanne luide en stoof hot mulle duinpad at,

het vlakke strand over, tot nabij de plek, waar de ebbende baren
brulden en schuimden, en riep er den minnaar bij de zoetste namen,
en tuurde naar die hoogste golven van verre, als begeerde zij van
die onstuimigen haar geliefde terug.
Veel werd er gegeven, machtig veel voor de weduwen en kinderen
der verongelukte visschers, en ook voor de weduwe Mar, die in
haar zoon Klaas — althans voor een groot deel — haar kostwinner
verloren had. De bedroefden, ze kregen geld in plaats van hunne
dierbaren weder, en de rijken in de stad meenden dat die armen er
beter aan toe waren dan te voren . . . V
En Sanne, Sanne miste den beminde, dien zij haar jawoord schonk;
maar zij, natuurlijk, zij ontving geen zilver — waarvoor zou men
haar ook gegeven hebben? — Sanne had zich in haar leed over
niets te verblijden, maar treurde, en dacht altijd aan Klaas, die
nu zoo diep op den bodem der kille zee te midden van allerlei
zeegedrochten lag, voor wie zijn lichaam nu tot spijs strekte. —
of. . . . d i e misschien ook, nog leefde
ja waarom niet, m i s s c h i e n
door een wonder g e r e d . . . . ?
Niets strekte Sanne tot troost bij haar droevig verlies dan die
laatste gedachte alleen. — Maar toch, ruim een jaar na dien treurigen morgen, daagde er onverwachte uitkomst voor de dochter
van den ouden Jaap, ten minste zooals de dorpelingen zeiden, die
er den mond van vol hadden.
Evert de jager, met een gouden band om zijn hoed, en mooie
knoopen aan zijn rok, die met rood scharlaken versierd was, Evert
de jager had aan 't strand gewandeld, en Sanne gezien. Haar ter zij
gekomen, had hij haar mooie woordjes gegeven, en gezegd meer
nog dan Klaas haar voorheen gezegd had.
Veel had Evert gepraat, en van moois en gemak; en de derde
maal dat hij haar weer vond, had hij gevraagd om datgene wat
Klaas had bekomen.
Gek was ze geweest. Onnoozel bloedje! „Neen," had ze 'ezavd:
„Klaes heb ik trouw beloofd en m'n jaewoord 'egeven. Als God
'em rays 'espaerd had
wie weet'
wat zou ie zegge!?"
Gek was ze geweest, stapelgek! 'En voornaeme jaeger, jaeger
vrouw; mooi 'uis! mooie kleeren! as Klaes 'r wat aan had dat
z'm bedankte, maer Klaes, kayk, Klaes was zoo dood as 'n pier. —
Dat zeiden de dorpelingen.
Maar Sanne
wilde niet. — Geen smeeken had den jager ge
baat. Zes jaren zou ze biddende wachten en haar jawoord gestand
doen.
't Was een lente-middag. Met „garnaet" was Sanne naar stad
geweest en naderde niet haar ledige manden haars vaders huisje.
Ha! 't oude liedje: Klaas is teruggekomen e n . . . .
Mis, Klaas is er niet; maar, kort geleden was er een persoon uit
stad gekomen, die de volgende tijding aan de weduwe Mar — de
moeder van den vermisten Klaas — had overgebracht. Uit Kopen
hagen had de Deensche gezant, onder couvert, een briefje ontvan-,
gen, 't welk door een Deensch koopvaardij-kapitein op zijn jongste

reis in een drijvende flesch was gevonden. Op de buitenzijde van
het briefje stond, zeer slecht met potlood geschreven: Aan mijne
Moeder weduwe Aagje Mar en mijn lief Sanne te Schevelinge in
Holland.
Vrouw Mar, die zoo menigmaal met Sanne had getreurd, kwam,
toen Sanne naderde, Jaaps woning uitloopen, en het verraste meisje
haar briefje voorhoudende, riep ze in vervoering, terwijl de tranen
haar over de ingevallen wangen biggelden: «Sanne! Sanne! mens,
lees, misschien leeft m'n jonge, m'n Klaes nog!"
En Sanne liet de leege vischmanden van ontsteltenis vallen en
nam bevende het briefje, waarop bijna onleesbaar het volgende ge
schreven stond:
„Ikke, Arie en Lammert zijn al drie dagen aan het zwalken met
de boot, hebbe haas geen eete, en weete niet wat God wil maar
zien een driemaster verweg. M'n hemd hewwe op een haak en
schreeuwe doen we ook, as God wil zijn we gered. God zegen je
allemaal de groete in den Heere ook van Arie en Lammert aan
Pleun en kinders en Mie maar 't meest van mijn aan Moeder hou
'e maar taai en Sanne dat zij Klaas niet vergeet. Als deze terecht
.om dan zij God met ons en u allemaal uw zoon en minnaar
Klaas Mar.
Waar we benne weete we niet.

i

't Zal niemand bevreemden dat ze 's avonds bij elkaar zaten,
Aagje Mar, Pleun, Mie en Sanne, en dat ze nu eens huilden en
dan weer lachten, en besloten al te zamen God aan te roepen
om behoudenis voor hen, die ze reeds zeker hadden verloren ge
waand.
De drie schipbreukelingen opgemerkt, en aan boord van den
koopvaarder overgebracht, moesten de reis naar San-Francisco mede
maken, zoo er althans geen schip werd gepraaid dat hen terug kon
voeren.
Het laatste gebeurde niet; en ze landden mede in de oorden,
waar er zoo velen heentogen om den dood in het goudbed te
vinden.
Zij landden er, en wellicht hadden ook zij er den dood gevon
den, zoo ze liever goud voor zich zeiven dan visch voor anderen
hadden gezocht. Lammert, ongelukkig! stierf aan een kwaadaardige
koorts; maar Klaas en Arie, ze vonden na drie jaren zwoegens —
waarin zij een aardigen duit vergaarden — gelegenheid om met een
Engelsch schip de terugreis als matroos mede te maken. Ze kwamen
in Engeland, en vijf weken later keerden ze, wel veranderd, maar
flink en gezond, in hun geboorteplaats weder.
O, men kan zich zoo gemakkelijk de diep bedroefde en hevig teleur
gestelde vrouw voorstellen, die haar Lammert niet terugzag; maar
zeker eveneens de gelukkigen — Pleun met haar Arie en de kinderen;
jen Aagje Mar met haar Klaas en haar aanstaande schoondochter,
die allen juichten te zamen, en God dankten, ontelbare malen.

Zij dankten God; maar nit de volheid van 't hart dankte ook
Klaas zijn Sanne, dat zij zich niet door een gouden band en mooien
rok had laten bekoren, maar hem het jawoord had laten behouden
in zulke omstandigheden.
En nu zijn ze man en vrouw, en Klaas roemt voortdurend zijn
Sanne En gisteren D o g sprak ie, terwijl hij haar zoende dat 't klapte:
„Mocht aen rayk en arm 'et jaewoord zoo vast zayn as bay m'»
lieve wayf: bay 'aer was 't 'en k a e b e l ! "

ALLES WÈL: 'T LOT IN DEN KERKBUIL.

„Z' is met 'en elm 'ebore, zeg ik maer; 't elnk eeft 'r altaijd mee
eweest, van jongs af aen. Altand had Pleun 'en faveurtje; voor drie
jaer 't geval met de keuningin — dat God 'r zegene — toen ze
voor niemendal twee rijksdaelders opstreek, kwaesie omdat ze 'en
neusdoek had opgeraept. Ik zeg maer: de eene mens is de andere
niet. Zie, Pleun is toch geen aer beter dan ikke of jaij; en ikke
baij voorbeeld: altaijd 't kind van de rekening: teugenwind, nies as
teugenwind." ')
„Daer niet van," klonk het antwoord der visschersvrouw, tot wie
Saartje Mogchel het woord had gericht toen ze beiden met haar
vischmanden, ruim met hout en kruidenierswaren gevuld, uit stad
naar „Schevelinge" terugkeerden. „Daer niet van, maer, toen Pleun
van onze keuningin die doesenr kreeg, liep ze op 't laes, en daérom
zie je. maer niet om den neusdoek."
„Dat raekt niet," hervatte vrouw Mogchel: „ik zeg maer van
't geluk dat 'r dient; ikke en jaij we zaijn ook menigmael op 't
laes eweest, maer we zaege de keuningin krek zoo min as d'r cente.
Z' is met 'en elm 'ebore, zeg ik je! Nou die groote praijs uit de
loteraij! wel mens, 'en mens zou er kippenvel van kraijge: ik bestierf om 't art toen 'k 't oorde."
„Meer as meer!" klonk het aan Saartjes zijde.
„Drie duijzend guide!" hernam vrouw Mogchel: „je zei raeis zien
wat ze d'r vinne zei roere! 'k wed dat ze in de straet zei 'uren,
met schilpe uijtstalle en koffie zette, jaou en ik van 's gelaijke zei
ze de rug toedraije; let 'r raeis op!"
„Drie duijzend guide! wel van geweld!" zuchtte de tweede visschersvrouw, en zo kneep even de oogen dicht, waarschijnlijk om zich
zoo'n monstersom eens levendig voor den geest te halen.
„Pleun is 'en elder waijf," zei ze een oogenblik later: „oppassend
') Scuevenlngsche tongval.

en goed voor d'r schaepies; as ik het één zou gunne dan is het
aan 'aer."
„Wel afgeraezend!" riep Saar: „elder! oppassend! Ik stae d'i
zoo goed as de beste; ze was 'en fadzige meid. dat was ze; maer
wie de pink in stuur oudt is Taijs; jae, zie je, met zoo'n man kan
j e kabeljauw vange. Had m'n vaêr niet 'en piek an Taijs ehad, dan
was ie om maijn ekomme, maer nou, wat eb i k voor 'en joris,
^en spiering! altaijd achteran; dat zet j e achteruit, oor; 't is wel
ongelukkig as je zoo'n man treft, en je alles in de wereld teuge
loopt."
„Me dunkt dat je Aei d'r weze kan," merkte vrouw Mogchels
gezellin aan: „aij vaert zoo knap as Taijs; altaijd bekwaem: veèrdig
d'r baij, en goed voor je schaepies."
„Goed! jae, goed!" riep Saar met de vingers knippende: ,'t is
"m te veul dat ie 't vuur stookt of 'en trek an de wieg doet. Zien
werken dat kan ie
"
„Maer aij is toch
" merkte de andere aan, doch vervolgen
kon ze niet, want vrouw Mogchel viel met een woordenvloed in,
die niet werd gestuit aleer men de woonplaats bereikt had. In de
levendigste kleuren werd door haar geschilderd, hoe zjj — vrouw
Mogchel — den onvolmaaksten man van de wereld gehuwd, en de
schreeuwerigste, onhandigste kinderen van de wereld gebaard had;
hoe zij — vrouw Mogchel — in den volsten zin van 't woord, de
handigste, knapste en verdienstelijkste visschersvrouw was, die aan
"*t strand zou te vinden zijn; hoe zij evenzeer de beklagenswaardigste
en ongelukkigste mocht genoemd worden, wie alles tegenliep, die
nooit een faveurtje had, en die iedereen gelukkig zag, zonder z e l v e
met den besten wil en de meeste zorg gelukkig te zijn.

't Was een warme Juli-avond. Mogchels kleine woning stond hoog
in 't duin, en was de meest afgelegene van al de woningen tot de
gemeente behoorende.
Zooeven was de visscher uit zee gekomen. Klazientje had ie bij
't kleintje thuis gevonden; moeder was nog niet uit stad terug geweest, en de twee andere meisjes waren op de naaischool.
Arie Mogchel had honger. Een paar sneden brood verkwikten
hem zeer. En toen, toen stak hij een pijpje op; streek Sientje met
zijn vereelte hand onder de kin; zei, dat ze best had opgepast;
nam den kleinen Arie, zijn petekind, zijn „eenigste jongen", uit
het kribje, en ging er mee naar buiten, want de lucht, zei Arie,
was toch maer alles, de lucht was 't element voor de mens, precies
as 't waeter voor de visch'! Kou of warmte, daar had Arie geen
weet van; 's winters voor zijn part kon het vriezen een steen dik
ijs, en 's zomers mocht de zon het duinzand stoven en de zee doen

koken, Arie droeg altijd het boezeroen, de baaien broek, en aan
boord den zuidwester.
Met zijn jongske op den arm stond Arie naar zee te kijken.
„Kaijk Aei, mijn artlap," sprak de vader tot het kind van veertien
maanden, dat de oogjes voor de sterke lucht moest sluiten: „Jaij
zei m'n trots weze as je merg in je botten ebt. Met je vaêr op zee,
jochgie! God zal 't geven:
Oepsaesae! tralaelae!
Dobbren op de baeren,
Volle pinken brengt ie thuis,
Die geen moed laet vaeren,
Oepsaesae! tralaelae!
Die de zee wil bouwen
En de netten vol wil zien,
Moet z'n roer goed ouwen,
Oepsaesae! tralaelae!
Vaêren in 'en pinkie;
Vaeren met je God in 't oog;
Doe je 't niet dan zink ie.

Stuur ik recht, 'k zing Boven eens,
Op een mooier waijsie.
Lustig en helder had Arie zijn liedje gezongen, en zijn jongske
er bij rondgezwierd dat het kind, louter van pret, duidelijk „ae,
ae" gekraaid had. Of het liedje onberispelijk van vorm, en of het
„waijsie" wat erg dreunerig was, daaraan stoorde zich Arie niet;
eens zou hij Boven wel op een mooier waijsie zingen, dat geloofde
hij zeker, want hij gevoelde het diep, om zéker aan te landen,
„moes ie met den Meere uytzaeile en binneloope; aen taefel zitte
en opstaen: maer niet te kaijk, — in 't art! vast! as 'en graet in
'en walvisch."
Ternauwernood had het heete duinzand den laatsten klank van
Arie's liedje gesmoord, of een vermoeid gehé:! trof zijn ooren, en
zich naar die zijde wendende, zag hij zijn Saar het mulle pad op,
en naar hem toekomen.
„Wel afgeraezend, wat 'en sjouw!" riep de naderende echtgenoote reeds van verre: ,'t is om te bezwaijke. Is dat wone, phu!
je most liever baij Teraeide ) 'ure; geen droge draed an me
laijf oorie."
„Dag Saer!" klonk het uit Arie's mond: „kom maer ier maeidl

') Terheide.

'lief, ier ebbie 'en tocbgie. Kaijk m'n klaeine mol 'raeis an; aij
lonkt je al teuge;'' en haar bet jongske toestekende gaf hij haar
tegelijk een zoen op de welgevormde lippen; dat noemde Arie 'en
golfslag. — Saar was lang niet leelijk; twee en dertig: vier kinders;
drie duim kleiner dan hij: 'en knap stuk vrouwmensch!
„Kom, laet me toch," zuchtte vrouw Mogchel, haar echtgenoot
met den elleboog afwerende, terwijl ze eerst de mand van haar hoofd
zette, en toen de muts van het jongske meer op zijn voorhoofdje
trekkende: „Jaij staet 'r maer makkelik baij, hé! en 't klaein te
versjokse, kaijk die boel me 'raeis zitte! Kaijk as 'en gek! kaijk die
band ook al los! Och, bleef je d'r af met je vingers! — Nies doen:
'k ben ier eeuwig de slaef!"
Arie keek waarlijk een weinig beteuterd, maar hij kende dat liedje,
en zei een oogenblik later: „Kom, gae d'r maer zitte. Ben je zoo
warm Saer?"
„Je most me vraege of ik 't koud eb," bromde vrouw Mogchel;
greep den kleinen Arie van vaders arm af dat het kind er van
schreeuwde; viel met een onaangenaam „och!" op een houtblok
neder dat vóór de hut tot zitbank diende; zette het jongske overeind; liet geen speld op haar plaats en geen bandje onverbonden,
terwijl ze gedurig verzuchtingen deed hooren als: „ t Is ier eeuwig
tobbe! Ik kan voor alles zorge! Altaijd alles verkeerd!" en wat
dies meer zij, totdat ze eindelijk het kind op haar schoot liet zakken — 't wicht was er zichtbaar dof van geworden — zich met
den schoudermantel 't zweet van 't aangezicht droogde, en met een
afgewend gelaat in 't duin ging staren.
Arie had zich middelerwijl half staande, half op een vischmand
gezeten, nabij haar geplaatst, 't Was zoo'n knap waijf, en vroeger
zoo'n aerdige maeid 'eweest — m a e r . . . . sinds de kinders over den
vloer waere, was ze naevenant meer aijzig en kwaed van memeur
geworde, en, Aei had er o zoo'n weet van, maer gebetere
dat
kon ie 't niet.
„Dat je 't warm ebt Saer, dat begraijp ik vaerdig, maer maeid,
waerom je mantel ook meêepakt?" zei Arie: ,'t is 'r te warm voor."
„Wel nemel bewaere!" riep de echtgenoote driftig: „zei je nooit
'raeis opouwe met me de les te leze? Dan 'eb ie dit, en dan wat
aêrs; kon ik 't elpe dat baij 't uijtgaen de rege met bakke uijt de
lucht wier 'egote? Nog pas 'en vaijf minute ver, wier 't k l a ê r , 'en
'k eb 'ezwoegd mit 't ding — d'r was 'r geen een in de stad die
't baij zich ad, maer zie je, Saer Mogchel is 'r altaijd goed enog
voor. Phu wat 'en hitte!" en ze wierp den mantel van haar schouders.
Arie zag het wrevele vrouwtje nog een wijle stilzwijgend aan;
trok van geweld aan zijn pijpje; maar het vuur was er uit
Zou
't zoo ook met de liefde in 't hart kunnen gaan? Arie ging naar
binnen, hij wou nog 's opsteken.
„Aei!" klonk het hem achterna.
„Zaei je wat Saer?" vroeg Mogchel.
„Jae," was Saartjes antwoord: „Je ebt zeker van Pleun 'ehoord,
cn zie, dat kan me raezend maeke."

Arie trok de schouders op en zette een gezicht dat duidelijk te
kennen gaf, dat hij van de razernij door Pleun veroorzaakt geen
begrip had.
„Wel! heb ik m'n leve!" riep de vrouw: ,'t heele dorp kon verzinke eer jaij 't zou 'oore. Weet je 't van Pleun niet, dat ze drie
duijzend, zoo maer glad weg uit de loteraij 'eeft 'etrokke?"
„'k Ben panvisch as ik 'r ies van 'ehoord 'eb," klonk Arie's antwoord en hij kwam een stap naderbij.
„Jae mens, drie duijzend guide! As 'k niet in de kattegezaesie
en in de kerk 'eleerd had dat God rechtvaerdig is, dan zou 'en mens
aest aen 't waijfele raeke. Waerum zaij en ikke niet
?"
Een luid gelach van Arie brak vrouw Mogchels rede af. „Waerom
lachie
? zeg, waerom lachie?" riep ze toornig; maar Arie kon't
waarlijk niet helpen dat hij lachen moest en bracht er eindelijkuit:
„Wel mens, ik dacht aen de vrouw die nooit in de loteraij speulde
maer die toch loofde dat ze 't oogste lot wel kraijge zou, as God 't
voor d'r bestemd had."
Saar was opgestaan; 't stormde in haar binnenste. Ze had Aei
wel een klap in 't gezicht willen geven, maar toch, ze hield zich
in, en snibde eindelijk: „As ik zóó dacht dan zou 'k wel dol in 't
oofd weze. Maar wat me indert, 't is dat anderen a l l e s , en waij
n i e m e n d a l kraijge, en waerom kraijge waij geen beneur, zeg?
omdat jaij altaijd 'en femelaer bent: hoe menigmael eb ik niet in 't
lot wille waege maer, dag saem! j a o u w ooren staen d'r nietnaer."
Zeker voeldeArie dat zijn gelach de vrouw al te zeer moest verbitteren ; spoedig had hij zich daarom hersteld en beweerde op verstandige en bedaarde wijze, dat tevredenheid beter dan het hoogste
lot uit de loterij, en gezondheid de mooiste premie was. Met eenvoudige welsprekendheid vermaande hij zijn Saartje om toch niet
altijd het vele goede voorbij te zien, dat hun door God was geschonken. „Kaijk 'raeis dien lekkeren mokkel," besloot hij, op den kleine
wijzende: „van z'n eerste laewaeij af tot nou toe, nog zelfs geen
draei van de tanden. Klazientje, Marg en Layda, zaijne ze niet maeiden as kaebels, ikke en jaij ezond as de beste; ons daegelaijks
brood, zeg Saer, zeg, is 't niet voldoende? Wees rezonnaebel en
denk: wat kan 't maijn maeJe of Pleun en Taiis d'r boven opzaijn;
zou jaij voor drie duizend guide heur blinde schaep van 'en Lammert willen overneme? Kom, geef me 'en golfslag;" en hij pakte
zijn Saar, en klapte haar een zoen op den mond. En zij — ze zei:
-Phu!" en „je zaenikt ook eeuwig," en liep met den kleine naar
binnen, en bromde tegen 't meisje, dat druk zat te stoppen, „dat ze
'en slof van 'en rogstaert was, te dom om alleen te loopen, daer ze
Aeitje in 't pak deê as 'en dwaes, as — en aêring in 't vat.

Al verscheidene malen was vrouw Mogchel na den beschreven
avond met visch naar de stad geweest. Ze had goede prijzen ge
maakt, en telkens wanneer ze het huis was voorbijgegaan, waar
roote papieren met „aijselaijke sommen" er op, te kijk hingen, haden de centen haar in den zak gebrand.
„Geen duijt heb ik er voor over," had Arie gezegd: „meesttaijds
goed geld naer kwaed geld smaijte!"
„Laerie!" dacht Saar: „aij, schimpt op 'en aering vóór ie in 't
zout is," en telkens stond ze in 't voorbijgaan naar die cijfers te
kijken, naar die „aijselaijke sommen," en terwijl ze dan met de eene
hand de manden vasthield, telde zij met de andere in haar zak —
en telde — en telde — of 't er op over kon schieten.
Maar neen, ze had toch den moed niet. 't Geld dat ze beurde
kon ook zelfs het kleinste deel van een lot niet bestrijden, en toch
— toch — jae! ze zou 't eens waege. — Hoe? —
„Goeje morgen!" zei het duiveltje van ongehoorzaamheid, dat een
muts van ontevreden wrevel droeg. „Weet je dat niet? Heb je thuis
geen steenen varken of 'en doosje of achterafje?"
„Jaewel, 'en blikken bossie."
„Nu dan, alle dagen als je de visch kwijt bent 'en stuiver opzij,
daar kraait geen haan naar; kan 't er af, neem er twee, langzamer
hand zal er een potje komen dat je vrij geld kunt noemen, waar
geen levende ziel scha bij heeft. Zie je, als dan 't sommetje rond is
— 't liefst voor een tiende lot — dan ga je naar 't huis met de
groote papieren waar die cijfers opstaan; je neemt het nummer
wat je 't eerst zult droomen — want droomen zei je er een, daar
hen ik zeker van, maar niet hardop hoor! — Je bergt dan het
,'briefje dat er geen punt van te zien komt; je wacht, je wacht ge
duldig en je trekt t i e n d u i z e n d ; dat zijn zeven duizend gulden
meer nog dan Pleun heeft getrokken; wat zal ze kijken! Goeje
morgen!"
„Dank ie, goeje morgen. Jae zóó zal 't gaen; en wat zei ze
kaijke! en wat zal Aei 'en gezicht zette
! Of ie dan ook zegge
zei, dat 't goed geld naer kwaed geld smaijte i s . . . . ?"
Zoo dacht Saar terwijl ze naar huis terugkeerde, en er kwam een
plooi van blijdschap haar gelaat versieren, ja, v e r s i e r e n , want
o, het stond Saar zoo goed als ze eens vroolijk keek, maar ze deed
h e t zelden, 't was jammer! Nu echter, had ik haar zwart willen
aanzien, heel zwart, omdat ze zoo v r o o l i j k zag.
Dagen, weken, ja maanden verliepen er, eer de inhoud van het
blikken busje toereikende was om er de vurig begeerde loterijkans
voor te koopen. In 't einde had ze het sommetje bijéén; 't was een
heele pluk: „de maeisies adden er best ieder 'en nieuw jakkie voor
' e h a d . . . . Wacht maer... wacht maer. • • tien duizend! Al kwam er
maer vaijf, maer drie, maer één duijzend van, ze konden dan paremat, moeselien of nog beter spul in plaes van bloot katoen kraijge!"
«n terwijl vrouw Mogchel met het oneerlijk vergaarde geld stadwaarts
ing, fladderden haar, als zoo dikwerf reeds, honderden begeerlijk
eden voor de oogen, altemaal mooie vogeltjes
kolibrietjes:

f

f

Visch, daar kreeg ze het land aan.
En — op hetzelfde oogenblik dat daarginds een bloedrood jongjuffertje haastig een banketbakkerswinkel binnenstapte; en nog verder een vreeselijk bleek jong-heertje met schichtigen blik uit een
sigarenwinkel naar buiten trad, liep Saartje Mogchel tot aan het
huis waar de groote cijfers voor de glazen stonden. Ze ging
er
voorbij, want „ Jaep uyt Schevelinge met de 'ondekar, ree heur krek
langs' 'et laijf." Maar, toen Jaap weg was, keerde zij terug. — Een
oog sloeg ze links, en Saartje Mogchel was in haar lokwinkel verdwenen.
Ze nam er een tiende lot, en kreeg in plaats van haar geld: een
strookje papier.

„Saer doet asof 't van bove niet pluijs is," had Arie al menigmalen gedacht. „Zou wonderzout of bitterkruijd ook noodig zaijnV Al
traeger in 't werk; wonderbaer slecht van memeur, en gezegden,
asof ze waent dat de keuningin nog op 'en goeijen dag met 'r
ruijlen zei."
Maar, wat de echtvriend ook vroeg en hoe hij 't aanlei, de rechte
oorzaak van Saartjes wonderlijkheid kwam hij niet te weten, want,
Saartje zweeg, zweeg van haar daad als een mof, en zei slechts,
dat Aei met eiken dag 'en grootere zaenik wier, en dat ze 'oopte
dat kleine Aei nooijt naer z'n vaeder zou aerden. De kleine Aei
moest 'en heel ander man worden! Dat er nooit — de hemel bewaere! — zoo'n arme visscher van groeije zou. Zoo'n 'eertjie in 'en
ellewinkel, kaijk dat was wat aers! Dat de kleine Aei daer 'en
goeje swiet zou slaen, kon ze nou al zien, zoo graecelaijk kon ie
traeraerietjes maeke, heel aêrs as andere schaepies. — Echie! Gossiemaijneü as ie 'raeissies naer 'en mileteere school kon; voor 'en
praijssie omdat zelluij 't waere. De kleine Aei officier op 'en paerd!
Wat zouwe ze kaijke! Wat aêrs as 'en visser! ! Zaij baij d'r zeunin
stad op mooie kaemers! Aei kon dan visschen zoo veul as ie wou."
Voor de wonderlijkheid van vrouw Mogchel zou geen wonderzout
of bitterkruid baten. Saar was ontevreden, wilde gaarne hooger vliegen dan ze kon, en begreep dat g e l d in de weegschaal het zuivere
wicht tegenover geluk was,
Op zekeren avond — 't was reeds herfst geworden — zaten de
echtelieden Mogchel met hun kroost bijeen. Klazientje, Marg en
Layda waren inderdaad aardige meisjes; de eerste, negen jaren oud,
hielp klein Aeitje. 't Jongske schreeuwde uit al zijn macht en ofschoon Klazientje geenszins door onhandigheid de oorzaak van zijn
jammer was, zoo kreeg ze van moeder Sara toch de volle laag!
Zeker! ze had Aeitje geprikt; zeker! Er knelde hem wat: ze had
'm 'estoote! Ezelachtigiieid, anders nies! En vrouw Mogchel greep

het schreeuwende ventje van Klazientjes knieën; maar 't kind
schreeuwde voort; en, of ze suste, en: „rae dae dae, dom deine,"
zong, 't hielp niet, zelfs geen slokkie: — , Zie je wel spieringkuvt!
je hebt 'm boos 'estoken. Sust nou m'n liefne: sust m'n jochgie:
rae, dae dae, dom deine. — Jaij, KI ae z i e n , naer je bed toe!!"
„'t Stormt weer," dacht Arie en ofschoon hij pas uit zee was gekomen, waar 't ook oremus geweest was, stak ie de pijp aan en.
ging de deur uit. Nog liever de wind erbuiten dan de wind daarbinnen.
„G'n aevend Aei; is Saer thuis?" sprak een vrouw die het duinpad kwam opstuiven en den visscher bijna tegen 't lijf liep.
„Eisae! Kae, je zet 'r vaert achter," sprak Arie: „Is 'r onraed?"
„Onraed! Gossiemaijne! neen!" hernam de vrouw, naar den adem
hijgende: „Je weet er niet van, è? Zeg, is Saer binnen?"
„Je bent 'en raere," zei Arie verwonderd: „Z'is binnen, jae, maer
't rookt 'oorie; ze roert 'r vinnen."
,'t Raekt niet!" riep Ka, en met een wip was ze Mogchel voorbij
en stond ze weinige seconden later binnen de woning, vlak voor
Saartje, die 't jongske eindelijk tot bedaren gebracht en in zijn
kribje gelegd had.
„Mens! Mens! je bent er," riep de opgewonden Ka.
„Ê? watte? watte?" was Saartjes verblufte uitval, terwijl ze van
kleur verschoot.
„Watte? mens! wel dat je", — Ka slokte van al te groote gejaagdheid — „dat je d'r óp bent; dat je baij ziel en baij waerheid
glad d'r u jt bent; dat je
"
„Maer
zeg
d a n . . . .'* stotterde Saar.
„Baij m'n ziel en zaeligaeid: de 'onderd-duijzend! de 'onderd-duijzend oy je nommer, mens! Is 't niet je nommer: vaijf honderd vaijf
en negentig?
Zeg, is 't n i e t . . . . ?
't Was de arme visschersvrouw in den aanvang onmogelijk te
antwoorden: haar tanden stonden stijf op elkaar gedrukt; ze bibberde in de beenen; maar eindelijk — eindelijk kwam ze tot zich
zelve terug en thans met een kleur van scharlaken, stamelde zij:
„Vaijf . . . "onderd
vaijf en
negentig;
jae! Kae, da's 't
maijne!"
Inderdaad was het alsof de visschersvrouw krankzinnig van blijdschap zou worden; eenige malen vloog ze Ka met onstuimigheid
om den hals, maar ook, schier in hetzelfde oogenblik gromde zij
van pure blijdschap op baar drietal meisjes, en zei, dat ze gaepten
as schelvisch op strand; andere kinderen zouden van blijdschap
opspringen: „maer, jelluij, je ruijkt aen gebakke tong maer houdt je
mond dicht."
De mannen zijn niet nieuwsgierig; Arie's pijpje was uitgegaan en
slechts om op te steken trad hij zijn woning weer binnen, maar
,vroeg toch terstond: „Wat zaei je?"
De goede visscher keek of ie 'en walvisch in 'tnet had gevangen,
toen de vrouwen hem het buitengewone nieuws hadden medegedeeld. Op een hoogeren trap zou Arie voorzeker moeten gestaan

hebben, indien hij bij zulk een uitkomst, die laakbare handelwijze
zijner vrouw had afgekeurd en alzoo zich zeiven ware gelijk gebleven.
,Is 't waerhaeid! Is 't waerhaeid!" riep hij gedurig, en Saar
gromde van vreugde: „Zie je nou wel! Zie je nou wel, daer stae je
n e t je tevredenaeid, en gezondaeid, en schraelaeid om geen kans
te wille waege! Nou is het goed, jae! Nou kraijgt Saer de kroon op
't hoofd, jae! Onderd-duijzend! laet zien da's tien duijzend! Kae,
je zei er onderd van mee hebben, 'oorie! Waer is m'n mantel, m'n
oed
? Klaessie, maek aen! Gelaijk weg nae stad
Kaijk,Kaijk,
' i e r is 't brieffie!"
Vrouw Mogchel beefde nog altijd van opgewondenheid en liep nu
hier en dan daar zonder zelve recht te weten wat ze wilde of wat
ze deed. Slechts met de gulden tijding voor oogen, had ze niet be
merkt dat de kleine Arie alweder was wakker geworden en dat
Margje — naar 't kribje gestapt — er zingende gesust had:
„Slaep lieftie, de zon is in zee,
Sluijt jaij jow klaein oogchies maer dicht,
Dan zoek ik je morgen mooi schilpies aen strand,
Want morgen dan is het weer licht."
Moeder Saartje had zelfs het lieve Margje niet hooren zingen,
doch, gereed om met Ka de woning te verlaten, ten einde zoo
mogelijk terstond op vertoon van haar aandeel, die „vreeselaijke"
som te ontvangen, klonk haar eensklaps een luide kreet in de ooren,
en hoorde zij Margje, die zoo bleek als een doode geworden was —
roepen: „Kaijk, kaijk Aeitje! wat ie aekelig raer is!"
Gij hebt het reeds gehoord dat Saartje — zoowel als haar echt
vriend — zielsveel van het jongske hield; herinner u hare illusiën
met hem indien de fortuin haar begunstigde. Ijlings snelde zij dus
op het kribje toe, en zag er — den lieven kleine in een hevige
stuip.
Indien gij de ontsteltenis der moeder hadt gezien, voorzeker 't zou
u innig geroerd hebben, en waarlijk, het jongske lag er ook droevig
genoeg. Hij zag er uit alsof hij met den dood lag te strijden,
't Klamme zweet parelde hem op het aangezichtje, en vrouw Mog
chel op het onverwachtst van blijdschap tot wanhoop gevoerd, kreet
haar man toe, dat hij toch ijlen zou . . . voort... - voort naar den
dokter eer het te laat was. En de vader, die eerst als wezenloos op
het jongske gestaard had — want nooit had hij zoo iets gezien —
riep: „Wasch 'm met waeter!" liep ter deure uit; en Saartje, ze
steunde: „O God, mijn Aeitje! mijn zoete Aeitje!"
Een droevige nacht volgde er op dien avond. Arie had den dokter
gehaald en de dokter had middelen voorgeschreven, en gezegd hoe
men in dit of dat geval te handelen had; maar, tot een verklaring
aangaande den toestand van den kleinen jongen was hij niet ge
komen.
„Is 'r kwaed baij?" had Saartje gesteend.
„Zou ie 't aelen?" had Arie gezucht
Maar de geneesheer had

slechts de schouders opgehaald. Och Heere, de schouders opgehaald!
Toch het verstandigste. Zoomin als Arie of Saartje wist hij of het
jongske 't nog h a l e n zou.
Een akelig droevige nacht is er gevolgd.
Vaders, het leven van uw leven te zien lijden. Moeders, het kind
dat ge onder 't harte hebt gedragen en gezoogd hebt, te zien wor
stelen met den dood, dat is verschrikkelijk, vernietigend nietwaar?
O! dan geen hulp te kunnen aanbrengen; met slappe handen en
met kloppende harten daar te staan zonder bijna iets te kunnen
doen om het leven de overwinning te doen benalen. Zoo'n feeder
wormpje! Zelfs uw klachten hoort en begrijpt het niet. Of ge al zucht
en klaagt en 't wichtje bij zijn naam noemt, ge vindt er geen baat
bij en hebt er geen voldoening van, want uw kindje ligt daar even
treurig, en 't is aan die lieve oogjes te zien dat ze u niet herken
nen. — Niets kunt ge d o e n . . . . Niets? Kunt ge niet bidden o o k . . . ?
't Zal immers niet h e l p e n . . . . ! Maar toch, tóch: gij bidt.
En ook de zwaar beangste echtgenooten knielden neer, en ze
baden.... En, toen ze waren opgestaan, t o e n . . . . toen baden ze nog
voort; iedere gedachte werd een gebed; en hoe nader de geest der
vrouwe vooral, nabij den Almachtige was, hoe stiller het ook in
haar binnenste werd, en al kon ze ook dat reinste gebed niet uit
spreken: Uw wil geschiede! ze deed wat ze kon, en bood voor
de begeerde redding een deel. . neen
haar gansche winste.
Was het dom, erg bekrompen? Och ze was niet wijzer: ze zou het
lot in den kerkbuil werpen: „God elp m'n Aeitje! O! God bewaer
m'n jongske!"/
Den volgenden morgen reeds vroegtijdig trad de geneesheer weer
de visscherswoning binnen. Vier malen had Aeitje een hevige stuip
gehad, en nu, nu lag hij en sliep, maar kreunde nog bij wijlen.
De ouders waren niet uit de kleeren geweest. Vrouw Mochels oogen
stonden rood en gezwollen. Ze had ook akelig veel gehuild.
Hoe zou het nu gaan — ? De dokter wist het nog niet, de tijd
moest het leeren.
En de tijd, ja, hij heeft het geleerd. De innigste wensch der
echtelieden mocht vervuld worden; de kleine jongen bleef hun ge
spaard.
Wat Aeitje inderdaad gescheeld had
? De dokter zei het niet,
en wij, wij weten het niet; genoeg is het d a t hij h e r s t e l d e .
En moeder Mogchel wierp volgens haar gelofte, het lot waarop
ze de tien duizend gulden ontvangen kon in den kerkbuil!
Maar ach! de armen harer woonplaats zijn er geen halven cent
rijker door geworden, geen kruimel brood heeft die gelofte hun
meer verschaft. Bezweek zij voor de verzoeking? Neen, dat niet,
maar. —
Vergissen is menschelijk. Ka, Saartjes vriendin, de eenige die
wist dat ze in 't lot „spikkeleerde", kon beter tong van schelvisch,
dan 'en vijf van 'en d r i e onderscheiden. Dat Saar een tiende van
N . vijf honderd vijf en negentig had, dat wist ze best, maar — dat
er op 't groote papier, 't welk ze in stad zag hangen, bij de honderd
u

duizend, liet N° drie-honderd-drie-en-negentig had gestaan, daar
kon ze zich later maar geen begrip van vormen, 't waren krek
„vaijven" 'eweest. „Ik zeg dat 't valsch gaet," zei Ka. — Weg wa?
de honderd, die ze zou meekrijgen.
Klein Arietje is nu weer een Arie van melk en bloed. En moeder
Mogchel.... ja, tot een voorbeeld van tevredenheid kan ze ook later
niet gesteld worden, doch het gebeurde in dien nacht werkte toch
zóó sterk op haar gemoed, dat elke wrevel of ontevredenheid gemakkelijker wordt onderdrukt door de gedachte aan de les toen
ontvangen, en de scheeve muts zet Arie dadelijk recht met de
woorden: „Saar! A l l e s w è l : 't l o t in den k e r k b u i l ! "
Als Arie d a t zegt dan lacht Saar; ze geeft h e m 'en golfslag,
en, als ze 't lieve ventje dan mokkelt, en straks in slaap sust, dan
zingt ze er bij:
„Slaep lieffie, de zon is in zee,
„Sluijt jij jou klein oogchies maer dicht,
Je vaeder die brengt er mooi vissies weer mee,
„En Moeder die zorgt voor der wicht."

THIJS DE SMID.

Ia het een arme krankzinnige die daar heensluipt door de straten
der kleine stad?
Niemand heeft hem leed gedaan, en toch hij vervloekt ze allen
in 't binnenste van zijn gemoed.
Of niemand hem leed heeft gedaan? Ha, hij weet het beter:
Mooie blonde Dora van den hoefsmid heeft hem gezegd dat hij
klein en leelijk is; en, mooie blonde Dora, met haar oogen als
blauwe kralen, ze heeft Peter Japik den voermanszoon genomen;
Peter Japik die forsch is als een boom, en sterk voor vier. — Ha!
als Japik n i e t forsch was en sterk!
'1 Is guur op de straat; de storm zweept den kleinen man de pet
van de geelblonde haren, en het straatslijk spat hem om de kromme
beenen.
Reeds van schemerdonker af aan sluipt hij rond. Hij kan nog niet
gelooven dat het er werkelijk toe gekomen is. Maar toch, het is
zoo: Daar binnen de smidse gaat de vedel. Hoor maar: Een luid
hoera klinkt er mede. Hoor nu: Leve Peter Japik en Dora Thijs!"
— Peter Japik en Dora Thijs! O, die namen zijn hem een gruwel,
een vervloeking! — Ja, hij is klein en leelijk, maar hij heeft óók
bloed; hij heeft
Daar ging de deur der smidse open.
Om den hoek der naaste straat is de kleine man in een oogwen)'
verdwenen.

Vader Thijs kwam even naar 't weer zien. Binnen was het erg
warm. Hij had behoefte aan een koelen stroom. — Moest hij dan
daarvoor dien hemel uit zijn huis zien verdwijnen!?
Peter Japik was een brave borst. Wel ja, hij mocht hem wel
lijden; Dora kon gerust wezen, hij zou haar niet slecht behandelen;

haar zeker nooit slaan, en misschien heel goed voor haar zijn op
den duur. — Op den d u u r , dat moet het wezen. Maar 't was
te vroeg; twintig jaren! Moeder Sara uit de Schrift was vijf en
zeventig toen zij haar eerste en eenige kind kreeg; dat was een
andere tijd. — Waarvoor heeft hij ja gezegd en 't lieve Doortje
afgestaan; de gloed van zijn hart, als toch het uitzicht in damp
moest vervliegen, als Peters vader zelfs geen honderd gulden wilde
voorschieten, geen onnoozele honderd gulden!?
Dwaze Thijs, je bent te goed van vertrouwen geweest. Je hadt
vooruit moeten zorgen, en niet moeten toestaan voordat de knijper
had JA gezegd.
En dat danst nu en zwiert nu; en Thijs moet meedansen en
meelachen; en Peter Japik neemt hem het liefste mee, en — voor
dien wissel is er geen geld.
't Was guur weer, er vielen hagelsteenen. Zie, een vurige schicht
schoot door het zwerk; er volgde een ratelende donderslag, 't Viel
Thijs in dat hij zijn kleine smidse goed had verzekerd, nog niet
lang geleden. — T o e n , na een onweersbui, had hem de angst be
kropen. Ofschoon het een oud gedoeite was, het duldde geen uitstelMaar, nü kwelt hem een andere zorg.
Weer sist er een bliksemstraal, en, weer ratelt de donder.
Binnen hoort men het niet, Peter Japik kuste er zijn jonge vrouw.
Thijs was niet bang; hij schudde de hagelsteenen van de pet,
en keerde terug in de woning.

De torenklok der kleine stad sloeg halfeen. Peter Japik had zijn
lieve Dora naar de kleine woning gevoerd, die hij in een achter
straatje gehuurd had. Ze woonden daar nu met hun drieën: Dora,
hij en een geit.
De geit bleerde achter in het kleine hok. Misschien was het een
welkom aan de jonge vrouw; misschien ook had sik vandaag geen
voeder gehad.
Peter Japik ging naar achter: .Stil maar Trui, daar heb je, bij
je voer, ook een stuk koek. Goejen nacht!"
Toen Peter Japik weg was. at de geit de koek, maar bleerde
nog verscheidene malen; eens precies als een kind dat bang wordt
en schreeuwt.
De bruiloftsgasten, die de jongelieden naar hun nieuwe woning
hadden gebracht, gingen spoedig naar huis, want ofschoon het droog
was, het stormde van belang, en 't was drommels guur.

Behalve de lieve Dora, die nu voor goed zijn huis had verlaten,
heeft Thijs nog acht kinderen, beste kinderen, maar de oudste is
een arme stakker van zestien jaren die half lam is; de tweede is
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een goeje-ondeugende jongen van veertien; en de r e s t . . . . Nu ja.
ze zijn hem allen heel lief, maar
zonder Dora!
„Neen vrouw, ik kan nog niet slapen. Ik ga nog eens even naar
't weer zien."
Thijs ging even naar 't weer zien. En toen, toen liep hij de'
kleine zolderladder op, en opende het kamertje waar vijf van de
kinders sliepen. Ze hadden nu de ruimte! — Maar, om de kinders
kwam hij niet. — Hij keek in de bedstede, waarin Dora nog den
vorigen nacht sliep. — O God! wat heeft hij van avond op die
bruiloft een pleizier gehad! 't Is toch een zegen as je je kinders
grootbrengt — voor e e n ander, en dan zulk eene als Dora! — Zou
met den dag van haar vertrek de zegen weg zijn uit het huis'? —
Waarom heeft die schriele vrachtrijder hem dan niet geholpen, als
zijn zoon toch Dora tot vrouw kreeg?
Daar lag iets op de beddeplank.
Thijs haalt een kokertje uit den zak; strijkt een lucifer af, en
ziet nu dat het kleine boekje 't welk daar bleef liggen, een zeer
oud bijbeltje is. Dora heeft een nieuw, en liet dit op Grietjes verzoek hier achter.
Thijs slaat het boekje open, maar, de lucifer is uitgegaan. Nog
een vlammetje wordt er ontstoken, en, bij het flikkerende roode
lichtje kan hij lezen:
„Vertrouw op God, en doe het goede."
En nogmaals een vlammetje ontstekende, en ook nogmaals een
bladzij opslaande, leest hij weder:
„Zijt niet bezorgd tegen den morgen, want de morgen zal voor
het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad."
Maar de wissel moet toch betaald worden; en Dora is weg; ocb
goede God, zijn oudste, zijn liefste kind!
En buiten klonk het: „De klok hêt twee, twee hêt de klok."

Peter Japik, Dora's jonge echtvriend, dacht dat het de geit was
die hem uit den eersten slaap had wakker geschreid. In den aanvang wist hij niet wat hij zag; daar stond midden in de kamer
Dora, en zij riep hem met angstige stem dat hij zou opstaan. Hoor,
hoor! de klok luidde brand!
't Was akelig om te hooren, zoo in 't holst van den Novembernacht: Rom bom, bam bom, en altijd zonder ophouden: rom bom,
bam bom. — Waar, waar mocht het wezen!?
Peter Japik vond het toevallig dat er nü, juist dezen nacht brand
moest zijn, er gingen anders soms maanden en jaren voorbij dat
men er niet van hoorde of zag.

Nog eer het gansche stadje in rep en roer was, sloeg er reeds
een nooge vlam uit een zijraam der kleine smidse van Thijs. Daar
lagen steenkolen op het zoldertje boven de werkplaats; en binnen
een klein kwartier stond de voorgevel en spoedig ook het dak in
lichtelaaie.
Het was een hartverscheurend gezicht, want de felle wind wak
kerde de vlammen aan met woedend geweld. Overal spatten de
vonken wild door de dikke rookwolken heen, en terwijl het kraakte
en knapte, en het steeds groeiende vuur het geheele zuid-oostelijk
gedeelte der kleine stad, met haar nieuwe raadhuis en de beide
kerken bedreigde, luidde de klok nog altijd voort, en begon het te
joelen op de straat, en kwam de brandweer met haar spuiten en
slangen aangevlogen, en snelden voor het meerendeel ook de auto
riteiten van het stadje toe: Spoed! spoed! De brand is bij Thijs.
Helpe wie helpe kan!

Goddank! Nog voordat de nood op 't hoogst was geklommen
heeft Thijs zijn vrouw en kinders kunnen redden.
't Was gevaarlijk geweest. Op die kleine zolderkamer waren de
bedsteeplanken reeds verschroeid, maar Goddank hij heeft ze allen
gered. Dat arme schaap van een Grietje ook. Och zij was zoo hulp
behoevend, en ze „gaf niets mee", maar toch, de arme stakker
kwam ongedeerd beneden! „In Godsnaam," riep Thijs: „brande nu
wat branden wil, als vrouw en kinders maar gered zijn dan heb ik
het beste behouden!"

En de vlammen sloegen al wilder en woester: en alles wat hel
pen kon was daar op de plaats, van de hoogsten tot de laagsten,
ouden en jongen, vrouwen en kinders allemaal.
't Was een lust om te zien hoe die spuitgasten het vuur zijn
helschen loop betwistten.
Maar dat kleintje; ja dat kleintje vooral is een baas. Men zou
niet gedacht hebben dat het nietige Koentje, het kromme Hoentje
van den kuiper, zich zóó zou durven weren. Zie maar: als er wat
extra's te doen is dan is hij haantje vooraan.
„Goed zoo Koen," zegt mijnheer de burgemeester in eigen persoon:
„jij houdt je dapper; we zullen je niet vergeten."
„Och daar is het niet om, mijnheer de burgemeester," zegt
Koentje: ,'t is om die arme vrouw en kinders, en om onze mooie
kerk, want voor Thijs zou ik het zeker niet doen. Thijs verdient
zooveel hulp niet."

Zes dagen later was er een groote oploop in het kleine stadje.
Tusschen twee rijksveldwachters liep een bleek man. Zijn handen
waren geboeid; de oogen hield hij strak naar den grond gericht. —
't Ging met gezwinden pas door de straat waarin de brand was ge
weest. Om beter te kunnen zien, klauterden de jongens op de puinhoopen en verkoolde kozijnen of gebinten van het verbrande huis.
Uit een armoedige woning, die de veldwachters zooeven met den
man hebben verlaten, vliegt eensklaps een vrouw met roodgeschreide
oogen de straat op en den kleinen stoet achterna.
Men maakt ruimte voor haar. 't l s de vrouw van Thijs:
„Laat los! Dieven van mijn man!" krijt ze op hartverscheurenden
toon: „Jelui liegt het! De valsche getuigen liegen! Hoor je de kin
ders niet schreien? Valsche kerels, dieven! laat los, laat los!"
De man met de geboeide handen ziet om:
„Klaartje, stil, zorg voor de kinders!" zegt hij, en dan, dan wil
hij stilstaan om haar nogmaals een zoen ten afscheid te geven; maai
de rijksveldwachters mogen dat tooneel op de straat niet ioestaan:
„Vooruit Thijs, vooruit!"
„O God, hoe wreed, hoe onmenschelijk wreed!" gilt de T O U W ;
en, na een akeligen snik valt ze roerloos ter aarde.

Een maand is er voorbijgegaan.
't Is vinnig koud. — Op de vaart bij het stadje wordt schaatsen
gereden, en gieren en zwieren de stedelingen jong en oud, en zij
letten er niet op, dat er eene kar door de sneeuw langzaam op den
hooger liggenden rijweg voorbijgaat.
Japik Peter en Dora hebben vader Thijs uit de groote stad mogen
afhalen, en brengen hem nu in zijn woonplaats terug.
Thijs is zeer mager en bleek geworden. Heden is hij in de Pro
vinciale hoofdstad vrijgesproken van brandstichting in zijn eigen
woning, hij gebrek aan bewijs.
Er was gebrek aan bewijs. — Jammer, hebben er velen gezegd,
want dat hij schuldig moest zijn, het kon niet anders. Hebben niet
onderscheiden personen hem ronduit hooren zeggen: „Laat nu maar
branden, wat scheelt het mij!" Had hij niet kort geleden die oude
woning, zooals van achteren bleek, veel te hoog in de „brandkas"
gedaan? — Had men hem nog niet zeer laat, toen al de gasten
reeds lang naar huis waren, aan de deur van zijn woning gezien?
— Heeft Joris de klepperman niet naar waarheid getuigd, hoe hij
's nachts om twee uur, heel toevallig opziende, tot drie malen toe
op het zolderkamertje van de smidse een lucifer zag aansteken, en
dat hij toen reeds zeer duidelijk den smid onderscheiden kon? —
Moest Thijs geen wissel betalen voor sedert lang opgeloopen schuld
bij den kolenkooper in de hoofdstad? En dan ten slotte, heeft
kleine Koentje die zich bijna ziek had gewerkt om stad en kerk te
behouden, niet met de beide vingers omhoog en de oogen ten hemel

verklaard, dat Thijs hem zelf gezegd heeft: „Wie assureert Koentje,
die doet het om een vuurtje te stoken."
Ja, 't was voor een mensch die wat doordenkt zoo klaar als de
dag dat die brand met opzet is veroorzaakt, en even klaar w i e de
schuldige was. Maar het recht is een wassen neus: E e n brand
s t i c h t e r komt vrij, bij g e b r e k aan b e w i j s !

Op den gestolden vliet zwierden de vrolijke schaatsenrijders dal
het een lust was, en ze reden zich warm.
En binnen de kar, die slechts stapvoets kon voortrijden, zat Thijs,
de arme misdadiger te klappertanden. — Peter Japik heeft hem ge
haald met de vrachtkar van zijn vader, ja, maar Peter heeft nog
geen woord gesproken. — Als Peter zoo iets had kunnen vermoeden
dan zou hij Stijntje van den molen tot vrouw hebben genomen,
maar Dora nooit.
Thijs klappertandde van kou; en Dora, die hem gedurig zoende en
liefkoosde, kon hem niet verwarmen. Daarginds op de vaart wap
perde boven de witte tent wel een vroolijke driekleur, maar in het
kleine huisje waar arme buren de stakker van een vrouw met het
hulpbehoevende kind hebben ingenomen, daar ligt sedert gister
morgen die stakker met een wit laken overdekt. Zij had den laatsten
last van haar Thijs niet kunnen volvoeren. Met een zegenbede over
haar vijanden en een groet aan haar „onschuldigen man" heeft zij
den laatsten adem uitgeblazen.
„Ja Doortje, ik zal kalm zijn. Ja er is een God! en Hij geeft mij
nog de liefde van jou mijn oudste kind."
Peter Japik had gezegd dat Thijs bij de oude stadspoort uit de
kar moest stappen. Om Dora heeft hij haar vader gehaald, maar ze
zouden in stad niet zien dat hij en zijn vrouw den smid naar de
Smallestraat reden, 't Was al erg genoeg dat men hem van de
vaart had kunnen begluren.
Toen Peter bij de poort kwam en stilhield, toen keek hij naar
binnen, maar — Dora schreide, en Thijs zag zoo koud en zoo wit
als een geest.
„Voort Bles," zei Peter, en hij reed tóch de stad in en naar de
Smallestraat.

Kleine Koentje had zich op dien avond van den brand erg dapper
geweerd. Toen hij den eed voor 't gerecht moest doen, toen kuchte
hij leelijk, en dat kwam omdat hij zich op dien avond in 't zweet
had gewerkt en toen kou heeft gevat.
Gisteren had Koentje nog schaatsen gereden! dat deed hij zoo
goed als de beste. Onder de tent met de driekleurige vlag heeft hij.

vier malen aangelegd, en telkens een borrel gedronken; hij had
tegenwoordig behoefte aan een borrel, want het was hem dikwijls
zoo schor en zoo schraal in de keel.
Vandaag is Koentje niet op de baan. Dezen morgen toen hij zich
in den spiegel zag. toen is hij heel akelig van zich zelf geworden;
want hij was nog bleeker dan Thijs, dien hij gister met een zwonk
in die kar met Peter Japik en Dora zag voorbijrijden.
Nu in den avond ligt hij te bibberen in de bedstede, 't Was hem
alsof een scherpe ijzeren hand van binnen de borst samenklemde.
— Als God hem eens halen kwam!
, 0 Heere Jezus! O God!!" —

Toen de sterren hoog aan den hemel bij millioenen en millioenen
flonkerden en schitterden, toen stond de dominee bij de bedstede
van Koentje, en de burgemeester zat er naast op een stoel.
De kleine man, die zich by den brand zoo dapper geweerd had,
mocht niet meer spreken, want dan kon zich het droevig verschijn
sel herhalen, 't welk zijn moeder ijlings om dokter en dominee heeft
doen zenden.
Maar, men wist reeds genoeg:
Door minnenijd gedreven heeft de kleine man de woning deijonggehuwden in brand willen steken; doch, een zonderling geluid
alsof er een kind om hulp schreide, heeft hem van daar verdreven.
Een zeer klein venster van de smidswoning had toen zijn aan
dacht getrokken. Hij heeft het gemakkelijk kunnen openstooten, en
de groote ronde doos met lucifers — omwonden met krullen, vlas
en papier, heeft hij ijlings naar binnen geworpen, nadat hij het
straks aangeketste tondel er bij had gevoegd. De Tbrandstoffen waren
juist in een hoop met dennen-doppen gevallen; — en zóó was het
geschied.
— Ja wel, Koentje moest nu maar kalm zijn. 't Was zeker
schrikkelijk; maar voor den berouwhebbenden zondaar was er ge
nade bij God.
Toen Thijs de Smid aan 't bed van het leelijke manneke kwam,
toen was hij niet meer. Koentje was dood!

En in het volgende voorjaar stond er een kleine nieuwgebouwde
smidse.
En Thijs zag naar den blauwen hemel op: God was wel goed,
maar ach, er waren toch zoo vele cngevoelige harde menschen! —
Meer dan zijn huisje bezat hij niet, en zelfs dat huisje was slechts
in naam het zijne. Gedurende zoo vele weken van ellende, en
zonder verdienste, gaat men zoo hard achteruit als een spoorwagen
rijden kan.

En daarginds aan de overzij, daar heeft zich in een kloek huis
een nieuwe smid gevestigd. — Die man heeft handen vol werk.
Maar de oude Thijs....? Zelfs nü nog ziet men hem met wan
trouwende blikken aan; en, al beklaagt men hem soms, men gaat
niet bij den armen smid, die zijn kolen voor 't vuur en zijn ijzer
voor 't werk nog borgen moet.
Ja voorzeker, men heeft wel medelijden met hem gehad toen het
bekend werd wie de ware schuldige geweest is, en zelfs men heeft
hem in den aanvang wel wat voortgeholpen, maar — die treurende
moeder van „het arme mismaakte Koentje, van een schaap dat
zoo plotseling is gestorven aan een gevatte kou", ze zegt toch maar
altijd dat Koentje geijld heeft, en. dat hij veel te braaf en veel te
goed was om zulk een daad te hebben bedreven. Haar jongen was
met den naam van zijn Heiland op de lippen gestorven!
Zie, en dan was er gedurig weer een die naar den kant der
kleine smidse wees en zei:
„Die daar, heeft een maand gezeten. En, och mensch, ze zetten
je niet als er geen steekje aan los is."
Thijs staat voor de deur van zijn kleine nieuwe woning, waarin
bijna niets is te vinden dan een hulpbehoevend kind van zestien
jaren, en nog een zevental bovendien. En hij ziet naar de blauwe
voorjaarslucht en naar de fijne blaadjes, die zich aan de takken der
iepen ontplooien; en — hij denkt aan zijn arme Saartje, zijne lieve
gestorvene vrouw . . .
Daar komt hem iemand ter zij. 't Was Dora.
„Moed maar vader, God zal het nog wél met ons maken," zegt
ze op blijmoedigen toon: „Hier zijn tien stuivers; mijn Peter en ik
hebben ze weer eerlijk voor u gespaard."
En Thijs — toen hij met zijn Dora in de bijna ledige kamei
kwam, toen zoende hij die dierbare dochter met tranen in de oogen.
en sprak met trillende stem:
„Kind, ik ben nog niet ongelukkig: Op God bleef ik vertrouwen,
en — zegent Hij mij dan niet dagelijks door de liefde van mijn
oudste, al week ook, mét haar, de zon uit mijn huis."

IX.

n

JAPIK EN PLEUNTJE.
Eene schets uit de Duinen en aan Zee.

Alsof 't nog in 't midden van Augustus was, zoo warm heeft de
Octoberzon ook heden het duinzand gestoofd.
De schotwilgen langs de golvende schutting in 't duin, zijn al
doorschijnend bruinachtig geworden, en de eiken en beuken er
achter, prijken reeds in hun diep rossen herfsttooi. Maar, geen
blaadje beweegt er, en de vogels zingen in de takken alsof ze
meenen dat de zomer op nieuw beginnen zal.
Als men de schutting een eind weegs langs het hobbelende kar
spoor naar de zeezijde volgt, en dan zijwaarts het hoogste duin be
klimt, dan ziet men van verre 't verweerde roodpannen dak van
een armoedig visschershuisje. 't Ligt in de diepte, omringd van wat
kroezig struikgewas en een haag met wankelend rasterwerk, waar
achter zich een kleine moeshof bevindt, die echter nu niets te zien
eeft dan wat boerenkoolstronken, een paar uitgebloeide zonneloemen en wat zeegras met zijn paarse bloempjes.
Op het rasterwerk van een kleinen uitgerooiden aardappelkamp
zit Japik. Japik is pas dertien jaar geworden, maar met vader had
hij toch al een reis gemaakt, — jaewel op de groote visseraij tot
aan „Itland" toe; en as ie teuge Pinkster volleerd is op school,
dan komt ie veurgoed aen boord. Zie je da's beter as aen wal,
zegt Japik. Op de pink dan blaest je de wind zoo fris om 'et 'oofd,
en ben je zoo vraij as 'en meeuw in de lucht, 'eel aers als in zoo'n
muffe school, waer je gepakt zit als de 'aerings in 't vat.
Japik wischt zich met de mouw de zweetparels weg die hem
op 't voorhoofd glimmen. Vader Mol was temiddag uit zee ge
komen, en is al gauw naar kooi gegaan, want tot voorgisteren was
het boos weer geweest, en in vijf dagen en vijf nachten had ie de
oogleden niet op elkaar gehad.
Toen vader sliep, had Japik — de oudste van de zeven —
moeder geholpen met 't kuilen van aardappels, om ze voor de vorst
te bewaren, ofschoon 'en mens, met zoo'n hette, 'aest aen geen
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vrieze kon denke. Daarna had Japik vaders hoogs laarzen gesmeerd,
't geen ook een warm karreweitje geweest was. Maar moeder had
gezegd: dat ie braef 'ewerkt had, en daerom vaeders paijp wel raeis
stoppen mocht, en dat ie te-aevend 'en bakvissie zou 'ebbe; zie je,
moeder Mol bracht temiddag een zoodje van 't strand mee toen ze
vader van de pink gehaald had.
Bakvisch! Daar lekte zich Japik in 't vooruitzicht den baard van.—
Maar de pijp! Ja wel, hij had ze gestopt en gerookt; heelemaal uit
gerookt, want zeker, hij kon het zoogoed als de beste; maar, met
zoo'n onnatuurlijke warmte; en als je dan van negen tot twaalf en
van twee tot vier in school hebt gezeten; en later ook zoo hard
hebt gewerkt! — Neen, van de pijp was het niet; maar Japik was
toch zoo raar, en nóg eens wischte hij zich de zweetdroppels van
't aangezicht.
— 'En scheppie waeter! Dat zou verkwikken!
De kippen stoven uiteen, zoo hard liep Japik naar 't achterhuis.—
Toen hij een lange teug had gedronken, en moeder —- die aard
appels jaste, zeker om ze bij de bakvissies te eten — gezegd had,
dat de dokter van 't groote bad'uis 'J, alschoon 'et nae aen Novem
ber liep, wel weer van veuren af aen mocht beginne, toen had Japik
'en inval gekregen!
,'k Loop nog cve naer strand!" had ie gezegd, en voort was hij
geweest, de achterdeur uit; bezijden de moeshof de rastering over,
en — in galop het hooge duin op.
— Phu! 'en mens zou buiten aejem raeke. Wacht, de schoenen
en kousen kan hij alvast uittrekken; da's luchtig, want hij loopt
toch dwars door 't duin naar zee.
In de schutting van Duinoord, juist aan de steile zandhelling, is
een kleine opening aan de onderste plank. Daar achter zal hij het
schoeisel verbergen, 't Loopt dan gemakkelijker en
wie weet!
— Wie weet! — Neen, Japik wist wel beter; maar als het dan
toch in grootvaders tijd gebeurd is, dat zekere Neel Taaije, in haar
schoenen, die ze op een heeten dag achter een schutting had gezet,
een Zeeuwsrijksdaalder heeft gevonden, dan — een mensch kon niet
weten wat onze lieve 'Eertje nog over 'en mens beschore 'ad.
— 't Si! Je zou zeggen! 't Zand was als 'en bak-oven warm; en,
lauw was 't in de lucht, terwijl toch de zon al over een half uurtje
in zee zou duiken, ofschoon 't nog pas vijf had geslagen.
Japik liep duin-op duin-af; en
Hij hoorde 'em al!
— Neen, iets mooiers was er niet as dat raeze en soeze van de
zee. Hoe holder en ayziger dat ze op 't strand sting hoe meer schik
dat ie had. Zie, as 't zoo bulderde dat je hooren en zien verging en
je op tien pas afstands mekaers woorden niet meer verstaen kon,
dan dan was 't eerst 'en weertje naar z'n 'art!
Nou was 't maer 'en zacht geraes; doch — 't klonk Japik als
J

) De ui.klank, die als aui, ay en zelfs in overgang als een scherpe ö wordt
uitgesproken, aal waar h e t S c h e v e n i n g s c h dialect voorkomt alzoo liefst onver
anderd b l y v e n .

een too verzaag in de ooren, en gronmkend prevelt hij: „ Wacht
maer, Jaepik komt er aen, 'oor! en 'k zal raeis lekkertjes teuge je
inspartele, en koppie onder met je speule: — frissigaeid 'oor!"
„Ei, Jaepik, waer gae je zoo 'aestig naer toe ?" riep een aardig
blond kind van een jaar of tien, die, op korten afstand van een
knap ertje, niet ver van 't laatste duin aan zee, in 't zand zat.
Japik bleef staan.
„Ikke, Pleuntjie? Naer zee. — 'k Gae koppie onder doen omdat
'et weer zomer is, en 'k zoo warm en zoo raer wier. — Wat 'eb ie
daer op je schoot, Pleuntjie?"
„'t Is Truus, Jaepik, maer fris is ie niet. Al sinds drie daegen is
ie sikkeneurig. Z'n pap lust ie niemeer, en z'n oochies staen as van
'en schelvis; 'aest zoo flauw as toen ik 'em in 't duin vond, en
moeder 'em uit den valsen strik losmaekte. — Ach, Jaepik, ik ben
zoo bang dat ie dood gaet."
Japik was Pleuntje genaderd, 't Was zoo'n aardig wicht dat kleintje,
en haar groote blauwe kijkers zagen hem zoo smeekend aan alsof
ze wou vragen: Zeg, kun jij niet maken dat ie in 't leven blijft?
„Zou ie ook triesten dat ie niemeer bij z'n moeder in 't hol is?"
zegt Japik diepzinnig.
„Neen, dat doet ie niet," roept Pleuntje; „want ai]' liep me al
nae, en at al brood uit m'n 'and. — Niewaer m'n zoet, m'n bobbekoppie!" en 't meisje kreeg een traan in 't mooi blauwe oog, en
boog zich tot het jonge konijntje voorover, en zoende het op
't bruin-grauwe kopje, en streelde het langs de ooren, die droef
geestig in den nek lagen.
„Maer je mot 'em geen brood voere, Pleuntjie," herneemt Japik,
„dat kreeg ie bij z'n moeder ook niet."
„Ik heb 'em met melk 'efokt."
„Jae bestig; maer nou zei ie wille graeze. Je mot 'em braemblaedjes geve, Pleuntjie. 'k Eb zelf in 't duin 'ezien, dat ze 't buikie
d'r wat aen te goed doen."
„Zou je dat denke!" zegt Pleuntje opstaande en rondziende. „Maer
braeme groeie hier niet."
— Hier in 't zand, neen! Maar Japik wist er genoeg. Zelfs aan
den binnenkant van 't laatste duin aan zee, daar kropen de plantjes
in zoo'n menigte heel laag langs den grond, dat een mensch, als
hij haast had, er al licht met den voet in bleef haken.
„Gae jaij d'r heen?" vroeg Pleuntje.
Japik knikte.
„Mag ik mee, Jaepik?"
't Was alsof de zon roodachtig op Japiks aangezicht speelde, en,
't kon wel waar zijn, want ze zeeg al zoetjes naar 't Westen.
Japiks oog blonk glanzig toen hij zei:
„Wel wis en drie! Kom dan maer Pleuntjie."
Maar Pleuntje kon haar Truus, haar soezig bobbekoppie toch niet
meenemen. Neen, al was zijn voorpootje waarmee hij in den strik
van koperdraad had gezeten, ook heelemaal lam, zoodat hij altijd
verzorging behoefde, nóu was ie zoo heel raer en soezig — zeker

van de •warmte — dat ie maer 'eel gauw naer't nessie moest. —
Als Japik dus even wilde wachten!? Ze kwam zoo aanstonds terug.
— Oolik ding! denkt Japik als hij haar naziet. — De raerigheid,—
misschien toch van de paijp — was 'en 'eeleboel beter; maer warm,
jae dat bleef et geweldig. — Ai! 'oor de zee is soeze!
't Was
alsof ze riep, dat hij aanstonds komen moest omdat het al heel gauw
avond werd.
Pleuntje liet hem wachten, lang wachten. — Misschien dat ze
niet mee mocht! — Vader Schook was zoo'n hooge baas, met z'n
bokkinghang; en Pleuntjes moeder had Zondags zooveel goud aan
het hoofd en ook aan het kerkboek.
Japik aarzelt. Neen hij wacht nog wat. Maar, — als ze dan toch
wegblijft! — Hij zal zich nu maar niet langer ophouden en vast
zijn weg gaan.
Toen de jongen, eerst nog eens omziende, al een goed eind voor
uit was, klonk hem een klokje in 't oor, en het luidde:
„Jaepik! Ei Jaepik, ik gae met je mee!"
Nou dat was 'en meevaller! En Japik stond stil en wachtte op
't kleintje.
„Weetje," zei Pleuntje, terwijl ze al spoedig naar haar school
makker liep, en beiden nu haastig 't konijnen- of schaapspoor over
't gladde duinmos volgen: „ik heb 'em van moeders ouwe schuithoed 'en nest 'emaekt, en daer laeit ie nou in met 'en groote mand
er over."
„Da's toch benauwd Pleuntjie,"
„Zou je denken Jaepik? — Maer as ie toch anders 'eelemaal onder
'et duin woont!"
„Daer zeg ie 'en waer woord. — Nou, ik veur me zelf mag van
'eluk spreke dat onze lieve 'Eertje me geen konaijn het 'emaekt.
'k Zou er stikke. Lucht mot ik 'ebbe. Weetje, lucht en waeter.
'k Zal er raeis dolletjes onderduike, dat beloof ik ie, 'oor!"
„Hé, is 't warempel meenes dat je nou nog in zee gaet?"
„Jae zeker; as t in den herfst nog eens zomer wordt, dan gaet
'en mensch óók weer te water! — Wacht Pleuntjie, hier motte
me af."
„Zelle me van de hoogte 'eelemaal langs 't gladde zand rollen?"
„Jae, goed. Trek dan de rokkies vast bij mekaer. —- Wacht; één,
twee, drie!"
Rolderdebolder daar rolde Pleuntje den steilen zandweg af; en —
één, twee, drie, Japik met allerlei bokkesprongen haar na.
Pleuntje lachte van pret toen ze opstond en zich het zand uit de
blonde haren schudde.
Japik lachte ook; maar, hij dacht toch nóg eens aan vaders pijp:
,'t Is er te warm veur," sprak hij: „Kom Pleuntjie, kom gauw."
Pleuntje vond het al heel vreemd dat Japik nu nog ging baden:
„As je 't laetste duin over bent," zei ze: „dan zei je zien dat er
op 't 'eele strand, van hier tot aen 't dorp en van 't dorp tot aen
't bad'uis, geen levende ziel meer te zien is."
— Nou! Jaepik wedde van wél.

Toen ze te zamen — zonder op dat oogenblik ecbter meer om
de braamplantjes te denken — het laatste duin aan zee hadden be
klommen, en 't strand met de breede groote zee daar voor hen lag,
toen riep Japik met een oog vol verrukking:
„Lekkere golfies! hé! Eaijk! altaijd frisch aan 'et strand!"
„Jae maer, je ziet toch geen mens!"
„Ei! 'eel van verre toch 'en karretje vlak aen zee. 't Is 'en
schelpies-'aeler."
„Maer anders zelfs ver bij de pinkies, geen ouwe mand. 't Is alles
op strand zoo glad as 'en vis."
„Nou Pleuntjie dan 'eb ik 'et strand alleen; en 'en ruim sop ook.
Lekkertjies 'oor!"
Japik rende nu met ploffen en sprongen van 't glooiend duin af
naar 't strand, en Pleuntje — ze dacht zeker aan niemendal, maar
plofte en sprong in 't glijende zand den jongen na; en, eerst toen
ze samen beneden op de vlakte waren, toen zei ze, hijgend van 't
loopen:
„Maer Jaepik, we zouwe braemblaedjes zoeke!"
— Potstorie! Japik had er niet meer aan gedacht. Maar, de zee
riep ook zoo luid, en de blanke schuimende golven, die op 't strand
speelden, ze wenkten zoo verleidelijk, en 't windje blies ook zoo
luchtig aan zee.
„As je nou 'en ommezientje geduld 'ebt, kleintje, dan ben ik zóó
veerdig; en als ik frissies bekoeld ben, dan gaene me saeme weerom,
en loopen naer den rechtsen kant langs den steenen pael van de
Keuningsjacht; daer is 'et dik-op met braeme, en pluk ik je 't boe
zelaar vol."
Pleuntje keek naar 't duin, of ze den jachtpaal ook zien kon: en
toen weer naar Japik.
Japik had z'n pet al in het droge zand geploft, en 't uitgetrokken
boezeroentje er netjes opgelegd, en 't vessie ook. Nu ging 't broekie
naar beneden, en, de zacht opstekende bries aan 't strand deed
Japiks hemdje fladderen om de welgevormde beenen.
Maar Pleuntje zag weer rechts naar 't duin. Niet dat ze niet
naar Japik mocht kijken; 't zou om te lachen zijn als iemand dat
meende, 's Zomers 's avonds dan waren ze soms wel met tien,
twintig kleine jongens en meisjes op 't strand, en terwijl de meisjes
dan, met de roode rokjes omboog, in de groote plassen, die bij ebbe
op 't strand bleven, rondploetsten, spartelden de jongens ginds in
de golven. Maer, raers was er nies aen. As je de jongens van verre
in zee zag, dan was 't net gepelde garnaet, en als ze dan weerom
kwamen met druipende haren, dan was 't soms 'en gescharrel om
de kleeren, en 'en gegooi met zand, — 'en pret van belang! —
's Lands waijs 's lands eer! Aan 't strand vallen de jongens en
meisjes — 't jong visschersvolkje — zoo sikkeneurig niet.
„Gae maer eve op de kleere zitten!" riep Japik terwijl hij de
vroolijk aanbruisende en weer terugwijkende golven met een fikschen
aanloop tegemoet snelde.
Pleuntje moest er om lachen zooals Japik, daarginder aan 't

water, toch even staan bleef, en een stap achteruit deed. Maer nu,
zie — ja wel daar ploetste en plaste h§ vooruit; dook met het
hoofd, en — weg was ie!
Ha, daar kwam hij weer boven, en schudde den donkeren
knikker, en spreidde de armen, en vloog al verder tegen een hooge
golf in.
't Was wel aardig te zien; maar — Pleuntje dacht weer aan
haar lief konijntje, en keek nóg eens naar 't duin: Ze mocht toch
wel vast eens gaan zien of ze dien jachtpaal kon vinden waar de
bramen moesten staan.
Met de handjes als een toeter aan den mond, roept ze naar zee:
,'k Loop vast raeis kaijke Jaepik; en jaij — kom dan ook maer
gauw; éh!"
't Was geen wonder dat Japik er niets van hoorde, en dat hij
het snel naar 't duin loopende kind in 't geheel niet meer zag. —
't Was hem alsof hij met een heeleboel gladde maar eerlijke jongens
fiks aan 't bakkelijen is. 't Water was frisch; frisscher dan hij ge
dacht heeft, en, frisch was hij zelf als een hoentje. Van vaders
pijp voelde hij niemendal meer. — Kom, nog een eindje verder
moest hij nu zee in. — Of de wind wat opstak
? — Ten minste
de golven krulden dat het zoo'n aard had. — Bons! — die fiksche
sloeg 'em 'aest van de been'. — Brrr! 't Waeter beet in de oogen.
— Klots! da's nóg 'en kraenige, 'oor! As je d'r niet op verdacht
bent, dan zijn ze wat mans.
Japik kon in die branding niet zwemmen; — neen; maer wacht,
as ie lankuit op 't waeter laeit, en met de handen op den grond
boomt, dan moet Pleuntjie wel denke dat ie al baezig op slag is.
Zie, zoo roeit en zoo zwemt ie; en dan, dan ploetst en spartelt hij
weer, — as 'en vissie in 't waeter!
Japik weet niet hoe het komt, maar opeens ruikt hij moeders
bakvisch. — 't Moet verbeelding wezen; maar de rookwolken
ja wel, hij zag ze. — 't Zal hem aan de oogen haperen. — Pas op!
daer komt weer 'en golf van stae vast. — Vlug! Overeind! — Met
den rug er naer toe! — Bons!! Nachtsaeme 'oorie! — Maar 't
duurt niet lang; nu duikt hij weer op. — Wat drommel, denkt
Japik, de zon die straks bij 't daele al wat lodderig scheen, glimt
nou diep aan 't West, as 'en doffe rooje maen.
Geheel overeind gekomen, wrijft hij zich het water uit de oogen.
— Wat er aan die oogen haperen mag? Maar neen, 't zijn de oogen
niet. Toen hij in zee ging was het veel lichter dan nu; de horizon
is heelemaal verdwenen; dikke dampwolken uit zee stuiven over
't water en 't strand en voort naar de duinen.
Van de strandzijde klinkt een stem. Japik hoort alleen den nagalm
der laatste woorden. 'tWas de schelpvisscher dien men straks met
zijn karretje heel in de verte heeft gezien, en nu deze plek voorbij
rijdende, den jongen toeriep: dat 'et nou voor te baeije te laat in
den taijd was, en, dat ie d'r uit komme zou!
't Leek wel alsof 't nu buiten het water kouder werd dan er in. —
Bons! Klats! zei weer een golf, die Japik totaal van de been smeet.

— Toch zal hij nog e,ven duiken. — Maar,_ — de schelpvisscher
had gelijk; hij moet er nu uit. 't Weer was sinds een half uur ook
een heeleboel veranderd.
Met een vaart van geweld kiest nu Japik het strand. Zoolang het
water hem nog om de ooren spat gevoelt hij zich frisch, — ja bij
zonder frisch — maar, lekker; doch, nu hij in dat naargeestige
dampig half donker, op 't strand naar Pleuntje en zijn kleeren ziet,
nu rilt hij; brrr!
„Japik' is een „badgast zonder 'anddoek!!" — Als 't broeiend
zomer is, dan maelt 'en mens er wat om! 't Droogt toch vanzelf,
en 'tpekelnat verduurzaemt, zeit moeder. Maer nou! Nou ie Pleuntje
en de kleeren niet ziet, jae nou wordt ie erg rillig. — Voor zich
uit bemerkt hij niets, en rechts, en links, niemendal!
„Pleuntjie! kind! Pleuntjie! Waer ben je!?" roept Japik. En
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De schelpvisscher met zijn karretje, ofschoon reeds op verren
afstand, en in de dampwolken die over 't strand rollen, geheel
onzichtbaar, hij hoorde toch flauwtjes dat gillend geroep. Met den
wind mee zou zjjn antwoord wel verstaan worden:
„Je zussie is rechts 'et duin op'egaen; de kant van Terayde!"
schreeuwt de schelpman.
Japik heeft het flauwtjes gehoord. — Maer de kleere; de
kleere; zoo zucht hij en rilt geweldig. Langs zijn nat lichaam
streken de steeds dichter en dichter wordende dampwolken, ge
zweept door een kouden, van oogenblik tot oogenblik forscher opstekenden wind.
't Was een hopeloos rondturen voor den modernen Batavier. —
Of Pleuntje hem een kool gestoofd en de kleeren misschien had
meegenomen? Maar neen, dat kon niet waar zijn. 't Aardige vrouwke
was tot zulk een streek niet in staat. — Brr! Ze moete bij 't be
gin van de Vaederlandsche geschiedenis hier te lande toch knappies
taei zaijn 'eweest, denkt Japik half overluid. — Schouderscheukend
of de armen kletsend tegen 't natte lijf, loopt de jongen nu weer
rechts en links, en als hij plotseling een groote dof roode bol, vlak
vóór zich, ziet verdwijnen, dan bemerkt hij: in een verkeerde rich
ting juist weer naar zee te hebben geloopen; dat hij de golven op
strand zelfs niet meer zien kaa, en — dat het een mist wordt als
een plank zoo dik.
In hetzelfde oogenblik zich weer omwendende, en zoekende en
turende voor zich uit en ter zij, loopt de arme Japik nu jammerlijk
te dwalen op 't strand, 't Was een droeve toestand. Wat hem door
't hoofd vloog dat weet hij niet; maar hij hoorde den wind en de
zee; en dan, ofschoon 't heelemaal verbeelding was, dan riep dominee,
den 'eelen taijd — net as Zundag van den preekstoel d'r tusschen:
„Naekt en verdoemd siddert de zondaer voor God!" — Jae, nou begraijpt ie 't, — alschoon ie met te baeije in zee toch zoo'n groot
kwaed niet 'edaan eit!
Nochtans, Japik was 'en kind van z'n vaeder, en hij ondervond
nou aeiges wat dominee 'ezaeid 'ad. Maar toch, terwijl de kille lucht-

stroom zijn ongedekt lichaam gedurig deed rillen, en hij nog altijd
her- en derwaarts in het elastiesch luchtomhulsel naar zijn kleeren
zocht, zei hij zachtjes zoo heel vertrouwend: Lieve 'Eertje as Uwe
de mist 'n beetje wou optrekken? Och, eventjes maer?
Inniger gebed was er zeker nooit opgezonden, maar Japik wist
toch wel dat Onze Lieve 'Eertje niet altaijd te 'ulp komt. As le
't doet, is 't waijs'eid, en as Ie 't n i e t doet, is 't ook waijs'eid, zei
vaeder.
't Speet Japik toch dat 'et nóu niet 'elpe mocht, 't Wier 'em zoo
friemeljeus koud en aijzig; 'eel aers as 'en uurtje geleeje. 't Zou
misschien maer 't best weze om niemeer te zoeke, en vierkant 'et
duin op en er over, as 'en konaijn naer moeders 'ol te jaege! —
Aij! — nou dénkt ie weer aen Pleuntje — Och, as 't lief schaeppie,
ook deur de mist verrast, aen 't dwaele in 't duin was 'eraekt!
Brr! dat denkbeeld maakt hem nog kouder. — Zóó, naakt, kan hij
toch niet zoeken in 't duin, en
Japik schrok; maar 't was met verrukking. Bij 't gedurig ter zij
zwenken en opschoppen met den voet, hebben zijn saamgetrokken
toonen onverhoeds een zacht voorwerp beroerd. Met een kreet van
blijdschap werpt hij zich aanstonds op de knieën: Ja, ja, Lieve
'Eertje, zoo vlak van nabij heeft hij 't heel best gezien: 't zijn de
kleeren, zoo waarlijk de kleeren!
Bevende — almede van blijdschap — trekt Japik nu het klammig
hemd over den natten bol; piept de armen in de mouwen en, of
het wat vreemd zat •— ten achterste voren misschien, — hij maalt
er niet om. Nooit zou hij gedacht hebben, dat het aantrekken van
een — zelfs vochtig hemdje, zoo'n zalig gevoel kon geven, 't Is
hem alsof hij „bij moeder thuis" kwam. 't Vochtig katoen klopt
hij forsch tegen 't lijf. Zoo, nu fluks de broek, het vest en 't boe
zeroentje aangetrokken. Wie weet hoe ze thuis al in de ongerust
heid over hem zitten. — Moeder zal vast de vissies al 'eschraept
'ebbe. 't Is of ie de pan al hoort sissen. Jae, jae, fluks is ie klaer;
en dan, — dwars 'et duin door, zal ie de voeten wel gloeiend loope;
't zand was er straks nog warm; en zeker is 't er nou nog 'eel aers
as hier op 'et natte strand. — Zóó. Nou de pet.
Maar moet ie links of rechts, of vlak voor zich uit naar 't duin ?
Volgens de wind, die Zuid-West was, moet hij rechts; maar, naar
't geraas van de zee meent hij, nu eens weer links en dan weer
heel recht zijn koers te moeten nemen. — Wacht! Dat was 'en in
val! Japik herinnert zich dat hij er toevallig op gelet heeft dat de
klep van zijn pet met de punt naar 't duin lei. Ha! nu heeft hij
't gezien!— Mooi zoo! Nou staet ie recht tegenover 't duin, en 'eel
in de verte dus ook tegenover moeders 'uisje. — Mooi zoo, leelijk
ding! zegt Japik bijna overluid, terwijl hij met zijn oude pet de
natte haren droogt: wie had 'edacht dat jaij nog ooit m'n kompas
zoudt weze! En nu voort, in een run, naar 't duin! De schoenen
en kousen zal hij nu niet vinden, en maar tot morgen achter de
schutting laten. Voort! Warm zal hij zich loopen, en de bakvisch,
hij ruikt hem!

En ran de plek, waar Japik zich kleedde, was hy een oogenblik
later niet meer te zien. In een rechte lijn had hij koers naar 't duin
en naar moeders erfje gezet.

Toen kleine Pleuntje, omstreeks een half uur geleden, weer 't duin
had beklommen, verlangende om voor haar beestje alvast wat braam
blaadjes te zoeken, toen heeft ze, heel boven gekomen, bij 't om
kijken naar zee, wel zoo'n damp op 't water gezien, en de dalende
zon zoo naar, zoo rood, zonder glans; maar, ze heeft er eigenlijk
niet veel op gelet. Dat ze nu zooveel hooger dan Japik stond,
dat heeft haar meer getroffen, en ook, dat ze zoo ver van 'era af
was — wel twee uren ver, zoo dacht ze, want ze kon Japik bijna
niet meer zien . . . Ja toch, nu zag ze zijn donkeren knikker weer.
Pleuntje heeft toen. klimmende en dalende, een poosje door zand
en helm gestapt, gedurig rondziende naar dien steenen jachtpaar
van den Koning, maar zonder hem te ontwaren.
Japik had gezegd dat er, zelfs op het naaste duin bij zee, aan
de binnen- of landzij, braamplantjes groeiden. Pleuntje ziet gedurig
naar den grond: Als ze alvast een mooi struikje mocht vinden dan
bad ze dien heelen jacbtpaal niet noodig en kon ze, zoo gauw als
Japik kwam, aanstonds weer mee teruggaan.
Maar, — Pleuntje ziet op de helling aan den oostkant wel zand
en helm, en allerlei bruine, gele en grijze mosplantjes, en stekelige
stronkjes met heel kleine blauwe prikblaadjes er aan, ja zelfs hier
en daar een trosje bruine blaren, die haar doen vermoeden dat ze
het kunnen zijn, maar van die groote groene, zooals in 't bosch
aan den Scheveningschen weg, neen, die ziet ze hier nergens.
Toen 't kleintje een geruimeu tijd, steeds turende naar den grond,
had af en aan gedwaald, en eindelijk opkeek, toen zag ze ver
wonderd rond; streek met haar mollige handje langs de oogen;
en — Neen, 't ging niet weg! 't Was zoo donker, zoo melkachtig . . .
zoo dik om haar heen. — Waar de rooje zon en de zee en het
strand waren, dat zag ze niet; en op een heel kort eindje van haar
af, kon ze zelfs het duin met z'n helm niet meer zien.
„Jaepik! Jaepik, waer ben je!" riep het meisje angstig en keek
naar den kant waar ze meende dat de zee was.
Maar — antwoord kwam er niet, en, heel zeker wist Pleuntje
ook niet waar ze de zee met 't strand moest zoeken, want de wind,
waar ze ook niet op gelet had, was zachtjes aan vinnig opgestoken,
en — 't raesde rechts, en _'t raesde links, en van oogenblik tot
oogenblik werd ze dichter ingesloten door den grauwen nevel, die
niet iedere seconde ook valer en donkerder werd.
Pleuntje werd bang. — Ze wou er uit!! — Zoo hard ze maar
kon liep ze een heel eind voort, want vlak voor zich neer kon ze
nog vrij goed zien, ofschoon het almee steeds onbestemder en don
kerder voor haar voet begon te worden. Maar of Pleuntje ook liep

en zich keerde en wendde, als zij weer stilstaat, dan zit ze ook
altijd weer in het dikke en grijze hol; en of ze angstig blaast en
den mist met haar roeiende armen en handjes te verdrijven tracht,
het mag haar niet baten.
— Och! ze wordt zoo ijselijk bang! ze weet niet waar ze naar
toe moet! Ze zit opgesloten!
„Jaepik! och Jaepik!" krijt ze in vreeselijken angst; maar —
als Japik geen antwoord geeft, en ze telkens den dichten mist te
ontvluchten tracht, maar zich ook telkens in een nog donkerder
nevel gevangen ziet, dan slaat ze de handen voor de oogen en
schreit: _
„Moekie! Moekie! Lieve moekieü" En nogmaals rondziende
angstig: „Ik wil er uit! Moekie! Vaeder! Jan! 'elpt, 'elpt! Ik bin
zoo benauwd!"
Doch, of 't arme Pleuntje ook schreide en schreeuwde, er was
niemand die haar hoorde of te hulp kwam! Met het toenemen der
duisternis — door den ongewoon dichten mist vervroegd en ver
zwaard — groeit nog de vrees van het kleine meisje. Het angstzweet
dat haar telkens is uitgebroken, wordt haar klam en kil op het lijf.
Ze had in de laatste dagen, met dat warme weer, het borstrokje
maar uitgelaten; en de October-wind, die nu zoo vinnig blies, deed
haar zeer, en ook gedurig klappertanden.
In haar hevigen angst, bijna niet wetende wat ze doet, nog altijd
schreeuwende uit al haar macht, is Pleuntje weer verder geloopen —
zooals zij meent, in de richting van het ouderlijk erf.
Wie geen vreemdeling in 't Vaderlandsch duin is, zal echter
beseffen dat het kiezen van den juisten weg, ja zelfs het loopen bij
zulk een weersgesteldheid, er de grootste moeielijkheden oplevert.
Zonder vaste voetpaden; hier het gladde mos op de glooiing; ginds
het afgebrokkeld duin, met een tamelijk steile zandvlakte naar
beneden; de ontelbare konijnenholen, waar de voet — en het kleine
voetje vooral — zoo licht in verdwaalt; die golvende duinen met
hun snelle wendingen en kleine ravijnen, soms ook met de vierkante uitgediepte aardappelki
omlaag, en niet het minst de
knoestige stekelplantjes, die zich met de lage braambesse-struikjes
en duinwortels tot een gevaarlijk netwerk vlechten, die golvende
duinen, — hoe schoon ook van lijnen en kleuren bij 't vriendelijk
blinken der najaarszon, ze zijn voor het vluchtende meisje thans
een vormlooze baaierd vol sarrende grimmige spoken.
— Ja, óók vol grimmige spoken!
O, wat beteekenden de reeds geleden vrees en smart bij den
doodsangst, die de arme kleine nü gillende voortjaagt! — Zooeven
heeft ze den boeman gezien, den leelijken boeman van 't duin,
die de stoute kinders opneemt en dooddrukt, en — ver weggooit
in zee. Ja, ze weet het zeker dat ze hem is voorbijgeloopen; hij
stond zoo recht als een kaars in de hoogte; en als hij haar gezien
heeft, dan loopt hij haar na, en zal haar pakken. — En — dan ziet
ze moeder en vader, en den bakker, en Jan, en de andere broers,
en Truuske en ook Japik nooit weerom, en dan blijft het altijd

nacht, akelig donkere nacht, omdat ze zoo stilletjes wegliep zonder
te vragen.
„O Jaepik! Jaepik!!*' krijt ze nog eens met heesch geluid, terwijl
ze ijlings voortjaagt. Doch zie, als ze plotseling voor een donkere
struikmassa een weinig ter zij wijkt, dan bevindt ze zich terzelfder
tijd op den uitersten ondermijnden zoom van een hoog duin. Onbe
wust van het gevaar waarin ze verkeert, doet het angstig voort
snellende kind nog een schrede; en — haar linkervoetje glijdt weg,
en haar evenwicht verliezende, de handjes eensklaps naar het ver
raderlijk duin gestrekt, smakt ze met een gil naar beneden, en valt
meer dan vijftien voet diep tusschen stronken van zilverpopels, en
klissen en distels, aan den zoom van een kronkelend karspoor
neer.
Of een ramp niet dikwijls een zegen zou zijn?
Het angstig jagende meisje, in den donkeren nevel steeds verder
van het ouderlijk erf afgedwaald, lag daar nu, bedwelmd door den
plotselijken val, geheel onbewust van 't geen haar nog een oogenblik
te voren schier ten doode toe heeft beangst. — Maar toch, ze ligt
er geheel verlaten, en ja, misschien zelfs gekwetst; en, ofhethooge
ontrouwe duin haar ook voor den steeds feller blazenden wind be
schut, de nacht zal guur zijn, en niemand zal haar zoeken op deze
plaats, want hoor, de klitsen schuren wel langs haar kleedje, en
de laatste popelblaren kleppren wel eer ze wegstuiven in den dikken
mist, en ook het eigenaardig gezucht van het wuivende helm met
het gekraak en geknars van schrijnende wortels in 'tzand, wordt
er vernomen, maar, roerloos ligt het arme Pleuntje, geen geluid
komt er over haar lipjes, en zelfs haar ademhaling smoort weg in
de dorre blaren van de braambezie-struik.
En terwijl zij daar ligt, misschien wel erger gekwetst of geschokt
dan haar tamelijk rustige ademhaling doet vermoeden; terwijl er
misschien ten spoedigste hulp wordt vereischt, is haar niemand,
niemand nabij!
Nochtans luister; daarboven op 't duin wordt een voetstap ver
nomen, zoodat het haas en konijn, in hun onderaardsche holen,
de lepels spitsen. Of het de leelijke boeman is, dien Pleuntje straks
heeft gezien, „aldat z'em toch niet g o e d heeft 'ezien, — ' t i s
ook nu niet te onderscheiden. — Wat den boeman betreft, mogelijk
zelfs had het angstig jagende kind den onbeweeglijk rechtstaanden
'achtpaal, met een oogwenk in den nevel bemerkt en dien voor
laar schrikbeeld gehouden. Maar — w i e het is die daar haastig
en toch voorzichtig in de hoogte voortgaat, 'tis op geen schrede
afstand te onderkennen. Een grommend woord komt er gedurig over
zijne lippen, doch, of 'teen uiting van vrees of wel een zelfverwijt
is, 't wordt evenmin verstaan.
Ofschoon de voetganger een welbekende in 'tduin moet wezen,
ook hij zal het spoor zijn bijster geraakt. Voor weinige seconden
vernam hij uit deze richting een scherp geluid, 'twelk wel overeen
komst met een gillende kinderstem had. Vrees kent hij niet, en 't
is juist daarom dat hij naar deze zij zijn schreden richt, want 't zal
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daar zeker — zoo meent hij — de zandweg zijn, het karspoor, zoo
lang reeds vruchteloos door hem gezocht.
En, hoewel altijd voorziohtig, stapt hij nu sneller voort, en
nadert al meer en meer de gevaarlijke plek waar kleine Pleuntje
naar beneden stortte.
Door het mee wegzinken van de strook duingrond onder haar
voeten, is er het gladde pad op het hooge duin — indien het een
pad mag genoemd worden — nog smaller geworden. Bij 't voortgaan
scherp luisterende, somwijlen met zijn stok of eenig voorwerp den
weg verkennende, komt de dwalende nu al meer en meer de plek
nabij waar 't gevaar van een mistred, na Pleuntjes val, nog zooveel
grooter werd. De loshangende wortels van kruiden en helm, zwiepen
onder den tamelijk zwaren voetstap op 't zoo gevoelige mostapijt,
boven 't reeds wegzakkende zand, doch, onbewust van 't onheil dat
hjer gebeurde en ook van 't gevaar waarin hij nu zelf verkeert,
blijft de voet, ofschoon op geen spannebreed van den uitersten
zoom verwijderd, toch op vasten bodem, en
't gedreun der
voetstappen sterft weg; de opgeschrikte hazen en konijnen leggen
zich weer rustig in hun leger neer; 't geluid der morrende stem,
noch het geklikklak van 'tgeen de voorbijganger met zich draagt,
wordt meer vernomen, en Pleuntje ligt daar beneden, weer even
verlaten in de struiken nabij het karspoor, terwijl de mist ondoor
dringbaar bljjft en de wind al kouder en vinniger wordt.

't Was omstreeks een half uur vroeger, en ook nog een weinig
lichter, toen Japik Mol in een rechte lijn zijn koers naar moeders
erf koos.
Op goed geluk liep hij, en, of hij bij 'top- en afgaan van de duinen
ook somwijlen struikelde, ja zelfs een paar malen viel, alras had
hij zich weer opgericht en liep weer voort, in zijn verbeelding het
oog op de dampende schouw gericht, waaronder de bakvisch al
siste en zoo heerlijk rook.
Maar eensklaps stond hij stil. 't Bloed vloog hem met geweld
naar het hoofd.
„Wel deksel!" riep hij overluid: „Domme schol, hoe kon j e ' t
vergeten!" — Maar neen, vergeten had hij kleine Pleuntje toch
waarlijk niet. — Hoe 't kwam kon hij zich zelf niet verklaren,
maar of 'took bijna onmogelijk was: hij heeft ze thuis allemaal om
de tafel zien zitten, en de visch in 't midden er op, lichtbruin ge
bakken; en vader met een ouden afgesneden zuid-wester voor de
oogen; en — Pleuntje tusschen vader en moeder in, vlak tegen
hem over. — Ja, dat heeft hij gedurig onder 't loopen gezien.
Maar — domme schol! hoe kon hij een oogenblik denken dat
Pleuntje alleen naar 't kleine huisje van visscher Mol zou zijn
gegaan, wel tien minuten verder dan het groote erf van haar vader;

gesteld zelfs dat ze, met zoo'n mist, den weg er naar toe had
kunnen vinden! _ — De sohelpvisscher had straks gezegd, dat zij
r e c h t s het duin was opgeloopen, en immers dat was de ver
keerde richting. En, — als zij, zoekende naar de bramen, evenals
hij door den nevel overvallen, eens in 't gansch verlaten onmetelijk
duin aan 't dwalen was geraakt! — Lieve 'Eertje, dacht Japik,
terwijl hij onwillekeurig reeds zijn schreden naar de rechterzij richtte,
en, scherp luisterende, het hoofd vooroverboog: Wat 'eb ikbegonne
om 't klaeintje mee te neme, as ik niet op d'r passen kon! Baes
Schook en z'n vrouw zulle raedeloos wezen as ze niet thuiskomt met
zoo'n aekelig weer!
Tien, twintig, dertig malen roept hij nu 't kind bij haar naam,
steeds luider en luider; maar zonder antwoord te bekomen. Met
de overtuiging dat hij, om Pleuntje te vinden, rechts moet aan
houden, is het natuurlijk dat Japik van lieverlede veel te veel zij
waarts afdwaalt, want in 't duister loopt men slechts zelden een
rechte lijn. De jongen bemerkte het niet, doch nu hij van den kant,
waar hij meent het gebruis der zee te hooren, een doffen slag van
den dorpstoren verneemt, nu wendt hij zich naar de andere zij, en
luistert weer, en keert zich naar den windhoek en — meent toch
zeker dat daer de zee is.
— Ik zal me vergist 'ebbe.denkt Japik: 't zal geen klokslag van
den toren, maer iets aers, misschien wel 'et seinschot van 'en schip
zaijn 'eweest.
Zich nogmaals omwendende, gelooft Japik nu zeker dat de wind
heelemaal is omgeloopen, of als een tol in de rondte draait, want,
daar in die richting is toch de z e e . . . . ? O f . . . . l i n k s . . . . ? Neen
Ja
Och lieve 'Eertje — nu begrijpt hij er niets meer van!
Japiks angst evenaart op dit oogenblik dien van Pleuntje toen
ze den boeman meende te zien. Ofschoon hij geen kniesoor is, de
tranen springen hem in de oogen: In plaats van 't lieve kleintje te
kunnen zoeken, weet hij nu volstrekt niet eens te bepalen in welke
richting zijns ouders woning ligt, ja, 't is zelfs zeer wel mogelijk
dat hij, recht doorgaande, weer op 't strand te recht komt of, hee
lemaal in de duinen zal verdwalen. Maar, even met de hand langs
die „kinderachtige" oogen wrijvende, en ook zich zelf bedwingende,
om niet moedeloos neer te vallen in 't duin, scherpt hij nóg eens
de ooren; doet eenige schreden vooruit in de richting, die hem ter
opsporing van het meisje de rechte schijnt, en als hij nog een klein
eind verder gekomen, bijna vlak voor zijn voet een donkere massa
ontwaart; dan roept hij eensklaps in blijde verrukking:
„Zeg Pleuntjie ben jaij daer!?"
Maar er kwam geen antwoord. Japik deed ontsteld een schrede
achteruit. De donkere massa rees eensklaps overeind, en werd heel
groot, en 't was een monster op handen en voeten. — Maar
neen, Japik vreest geen boeman, en angst voor spoken kent geen
jongen als hij, die zelfs al mee tot Itland 'eweest is; neen zekerlijk
niet!
Nu Japik bovendien de rustige beweging van het monster bemerkt,

en het langwerpig gelaat met diep zuchtend of snuivend geluid, uit
den donkeren nevel zijn hand ziet naderen, nu zegt hij:
„Ei! ben jaij Hans, de grauwe bles van Bruijnse misschien? 'En,
ezel ben je, da's zeker! — Wel mannetje, je zoudt 'en mens doen
schrikke," vervolgt Japik terwijl hij het dier langs kop en hals
streelt: „Maer 't is je vergeven. Je bent tegenwoordig 's nachts óók
niet meer voor je plezier in 't duin, en vooral niet as je geen hand
voor oogen zien kunt. — Maer, zoo kwaed als ikke, 'eb jaij 'et toch
niet! Jaij zit zeker aen 'en lang touw, — jae ik voel 'et — en zoo
kun jaij niet dwaele; maer ik! lieve 'Eertje, ik dwael 'k weet niet
hoe; en Pleuntjie zoek ik, en — och! of ik 'ier baij je stae wat
'elpt 'et! As je me den weg waijze kon! Maer, wat 'eb ik aen jou!
jaij bent 'en lang-oor, arm dier! en ik
!"
Hans of Grauw, of hoe hij heeten mocht, snuifde op dit oogenblik
geweldig, en 't was Japik alsof dat snuivend gezucht hem toeriep:
— En jaij, jaij bent een e z e l !
— 'En ezel! ? Nu ja, dat was hij, want een ezel is zoo dom niet,
al is hij geduldig; en juist op dat oogenblik kwam Japik een glans
van verrukking op 't gelaat, want
„wacht eraeis eve!"
Geheel in 't onzekere of hij rechts of links moest gaan, en daarom
vooral het dwaze inziende om Pleuntje nog langer te zoeken, terwijl
het toch mogelijk was dat zij, den mist ziende opkomen, nog bij
tijds haars ouders woning bereikt had, was er niets beters te doen
dan zoo spoedig mogelijk zelf uit 't duin te geraken, en bij Pleuntjes
ouders aan te kloppen, om — als 't kleintje er n i e t was, daar in
lichting te geven, en voorts met lantaarns en „alleman" niet te
rusten eer men haar gevonden had.
En zie, Hans — de e z e l — zou hem den weg wijzen!! Ja, dat
was 'en inval! Als hij Hans van zijn touw losmaakte, voorts op
z'n rug ging zitten, en dan: Ey, 'ot! naer stal! riep, dan zou Hans
zijn weg wel vinden, want hun pad dat ruiken ze zelfs in't donker; —
Jaepik is er heel zeker van.
En slechts weinig seconden later, zat Japik op Hans z'n rug; en
riep: „Ey, 'ot! naer stal toe!"
En Hans had geen haast, maar zette zich toch in beweging, en
liep, langzaam — Japik zou zweren, den verkeerden weg, doch
Hans moest het nu maar weten! — Pas-op! 't had er veel van dat
Japik hem over den kop zou glijden, zoo steil als het nu naar be
neden ging; maar, aan het touw dat hij Hans om den hals heeft ge
wonden, houdt hij zich terdege vast. — Bons! daar stoot zijn knie
tegen een kluit of stronk. — Nü weer moet hij zijn evenwicht naar
voren bewaren, want Hans schijnt te klimmen; e n . . . .
Japik schrikte geweldig: „Ho!" riep hij, en rukte aan het touw,
om grauwtje te doen stilstaan! — Hans echter zou aan dat bevel
niet voldoen. Maar Japik kon toch niet doorrijden. — Een akelig
kermend geluid heeft hij ter rechterzijde vernomen. IJlings van den
ezel gesprongen, en het dier, bij het touw, tot stilstaan dwingende,
roept hij nu, doch niet zonder eenige zelfoverwinning: of daar
iemand is die een ongeluk kreeg?

Eerst komt er geen antwoord, doch na een luider herhaald geroep
van den jongen, klinkt het akelig uit de diepte:
„O God! 'Elp! O God!"
Japik deed een paar schreden naar dien kant — terwijl hij intusschen het touw goed vasthield, want Hans mocht hem niet ontloopen. Doch hoe hij ook tuurde, op geen voet breedte kan hij
zelfs den grond bemerken. Maar, ofschoon de oogen dan ook geen
dienst deden, het minst gewaardeerde zintuig, de reuk, bracht den
jongen al spoedig tot de zekerheid van 't geen hier gebeurd was
en ook van de plek waar hij zich bevond.
Ten tijde der handeling van deze vertelling, was het den armen
vergund in het heerlijk duin, ja zelfs zeer in de nabijheid van dorp
en rijweg, kuilen te houden, die ten allen tijde, maar vooral in de
heete zomermaanden een waren pestwalm verspreidden. Wat er uit
de schamele visscherswoning in die kuilen werd bijeengegaard....
't moest strekken tot bemesting der aardappelkampjes in de kleine
duinvalleien.
„Nietwaar, 't zou ook al te hard zijn, om ter wille van de a l g e m e e n e gezondheid, den arme zijn privaat typhus en cholera-fabriekje
te misgunnen," zei d e s t i j d s een wandelaar.
Hoe 't zij, naast een welbekenden zandweg waarop Japik door
Hans was gebracht, en even achter den berm er nevens, daar ligt
in de laagte een aardappelenkamp, en bevindt zich ook een groote
kuil, die door de zware regens der voorlaatste dagen, tot een
grooten afzichtelijken plas is geworden.
Japik twijfelt er met aan, of iemand die, evenals hij door den
mist verdwaalde, moet in die kolk zijn geraakt, en, dewijl hij nü
niets meer hoort, zoo roept hij nogmaals uit al zijn macht:
„Zeg, — is daer iemand in 'en kuul 'evalle?"
„'Elp! of ik sterf!" klinkt het nu weder op akeligen toon.
Japik werd er wee van om 't hart; maar, 't heeft hem toch mede
nóg eens gerustgesteld; immers die stem kon de stem van 't lieve
Pleuntje niet zijn. — Maar helpen!? — Als je niemand en niemen
dal ziet, en alleen op 't geluid moet afgaan; en dan zonder een
stok of eenig ander voorWerp 't welk naar omlaag kan worden
gestoken!
Hoor, — een herhaald en angstverwekkend: O God! klinkt nu zóó
akelig luid, dat Japik, die toch al zoo raar en zoo koud was, er
inwendig van huivert. Maar dan; eensklaps doortintelt hem een
ander gevoel. Een dankbaar: Ah! komt hem over de lippen. Waar
lijk onze Lieve Heertje heeft hem Hans niet voor niemendal doen
vinden: Dat lange touw zal nu uitstekend van pas komen!
En in 't zelfde oogenblik heeft Japik van langoors hals het touw
reeds losgewonden: „'Oh! Grauw! Stilstaen, 'oorie!"
— Maar, als Hans dan eens wegliep! — En, zal Japik, zonder
eenige hulp, sterk genoeg zijn, om een zwaar volwassen mensch
uit zoo'n moddersop te trekken! ? 't Is tien tegen één dat de dren
keling, indien hij wat erg in de klem is geraakt, eerder hém naar
beneden dan hij den ander naar boven zal halen!

Intusschen, nog eer Japik den langoor loslaat, zegt hij weer luid
met verruiming: „Tedeksel 'Ans, way benne beschoren om mekaer
te 'elpen! As ik 'en boom of 'en stronk zag dan liet ik je gaen,
maer nou, wacht, jaij bent toch wat meer mans als ik. Zie zoo, dat
eind touw gaet om je laijf, en wat ik alleen niet kan trekke dat
trekke we saem. Voorzichtig; zoo, nog 'en stap naer dezen kant
toe!'" —En dan luid roepende: „ Ei man, als je'n touw kunt pakken
?
Toe schreeuw nog eraies, dat ik weet waer je ben."
't Was jammer dat duisternis en mist het tafreel aan den berm
onzichtbaar maakten. De wind huilde wel grimmig, en de dikwijls
ruwe angstkreten van den drenkeling, die inderdaad al vrij spoedig
het touw heeft kunnen grijpen, waren wel zeer onwelluidend, maar,
toch zou het aardig zijn geweest te zien hoe Japik, ten deele onder
langoors buik, bijna plat op den rug liggende, met opgetrokken
knieën, en de hielen van zijn — nog altijd bloote voeten diep in
't zand, het touw vasthield, en trok uit al zijn macht, en hoe
Hans, overdwars, verwrongen, met scheeven hals, zich schrap zette,
waarschijnlijk niet begrijpende waarom hij rechts zoo allervreeselijkst
„geladen" werd.
En geen twintig schreden van die plek, juist tusschen het goede
door Hans gevolgde spoor, en dat hetwelk in de hoogte, den
grommenden voorbijganger wat vroeger naar den rand van dien
poel in de diepte heeft gevoerd, juist in het midden der beide
wegen, ligt kleine Pleuntje nog steeds in dezelfde houding bewuste
loos neer.
Bewusteloos, ja, maar toch ze droomt:
— Bibberend zit ze neer op moeders stoof bij de vuurplaat, en als
ze even heeft omgezien naar Jan en Japik, en naar al de jongens
die buiten een bad nemen, — in een zee die binnen een dichte
kamer van mist is, — dau staat daar, in den hoek van den schoor
steen, de akelige boeman van 't duin; en in zijn hand — als een
vogelklauw — heeft hij Truus, het arme konijntje; en de boeman
— dien je eigenlijk niet zien kunt — houdt het spartelende beestje
vlak boven 't vuur, en martelt het, en laat het zieke pootje
sissend schroeien in de hooge vlam. — En angstig en akelig pijn
lijk kijkt Truuske haar aan; en Pleuntje wil den boeman aanvlie
gen, of ten minste zijn vogelklauw vatten; maar ach, ze is te stijf
en te kil om zich op te richten. En schreeuwen wil ze: Leelijkerd,
laet los! maar ze kan geen geluid geven. — En de vreeselijke
klauw duwt het arme diertje nu heelemaal in 't vuur, en haalt er
het gloeiend weer uit; en akelig gilt hij en lacht hij, en —
hevig rillend schrikt Pleuntje wakker.
Maar ofschoon ze ontwaakte, het kleine meisje weet nog niet wat
er gebeurd is. Haar hoofdje dreigt te bersten, en nog altijd hoort ze
het vreeselijk gelach van den boeman — p r e c i e s . . . . precies alsof
er een strand-ezel heel dichtbij aan 't balken is.

Weinige oogenblikken te voren heeft Japik, of hij wilde of niet,
het touw moeten loslaten, want het ging hem als een rasp door de
handen; en Grauw, die nog nooit zoo'n striemenden buiksingel om
't lijf had, was eensklaps zoo krachtig naar den poelkant getrokken,
dat hij misschien op den drenkeling zou gestort zijn, ware het
vluchtig toegeknoopte touw niet juist losgeschoten, zoodat Hans,
met een terugwerkenden schok, benouden aan wal bleef.
Haastig willende opspringen, heeft Japik nu echter — zonder eenig
boos opzet van Grauwtje — een hoefslag tegen 't hoofd gekregen,
zoodat het hem eensklaps groen en geel voor de oogen is geworden.
Doch, of de plotselinge slag, na die al te groote inspanning, hem
een oogenblik heeft bedwelmd, een luid gebalk van zijn viervoetigeu
helper — die waarschijnlijk daarmee zijn vreugd over de berkregen
vrijheid moest vieren — heeft hem ook aanstonds tot zijn bezin
ning teruggebracht, en snel overeind gekomen en begeerig om te
weten of zijn hulp den drenkeling heeft gebaat, roept hij, ofschoon
met wat pijnlijke stem:
„Ben je d'r uit!? Z e g . . . . ben je d'r uit!?"
Maar er komt geen antwoord. Japik roept nog eens; doch alweer
blijft het stil; en niet wetende wat hij er van denken moet, ernstig
beducht dat de drenkeling bij 't losschieten van het touw weer
achterover gestort en nu heelemaal verloren zal zijn, luistert hij zoo
scherp mogelijk, en
Eensklaps brengt Japik de beide handen, als gehoorwekkers, aan
't hoofd. Achter zich, in een schuine richting, heeft hij een zeer
vreemdsoortig geluid vernomen.
— Goeje 'Eertje! 't is een klagend geschrei. Van het haas of
konijn of eenig ander dier kan het niet wezen. — Neen, 'oor, 't is
'et schreie van 'en kind! — Jae, jae, van 'en kind; van Pleuntjie
misschien!
Overstelpt van verrassing blijft Japik nog eenige seconden, als
genageld aan die plaats, er luisterend staan, maar dan, zonder meer
aan den drenkeling noch aan Hans te denken, vliegt hij den don
keren nevel in, en bereikt, ofschoon niet zonder hindernissen, de
plek waar steeds duidelijker dat kinderschreien en het klagend ge
roep van: Moekie, och Moekie.^vernomen wordt.
Nu Japik die plaats is genaderd waar Pleuntje werkelijk nog
steeds naast de stompen der zilverpopels met haar gezicht bij de
dorre klissen en bramen ligt, nu roept hg: „Pleuntjie! lieffie! ben
jaij 'et?"
Het meisje, door die stem zoo wonderlijk getroffen, maar nóg niet
beseffende wat er gebeurd is en waar ze zich bevindt, staakt echter
terstond haar droevig schreien; richt zich een weinig overeind en
zegt: „Jaepik, Jaepik! O, neem me toch mee!"
— Och Gossie! Japik had de tranen in de oogen van plezier.
„Pleuntjie, m'n 'artlappie!" roept hij in vervoering van blijdschap.
„Ik dacht dat je mogelik thuis zou zaijn. Je 'ad dood kunne weze!
Gevalle of 'estikt! Och Lieve 'Eertje, wat 'eluk dat ik je vind!
Kom gauw, polleke, geef me je 'andjes maer 'ier. We gaene nou
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saem! Grauw staet 'ier 'eel dichte baij. Kom, lieffie! Wacht, ik zal
je wel 'elpen!"
Kleine Pleuntje wist nóg niet waar ze was; maar neen, opstaen
kon ze niet, want — de boeman had haar bij 't beentje vast.
„De boeman? Kom, Pleuntje, allemael laerie! Wacht, ik zal je
wel optillen; ik zal
"
Een luid gegil van het kind brak echter zijn woorden af. Of zij
bij 't vallen misschien een harer ledematen te erg bezeerde, of wel
dat de vreemde houding waarin ze, bij zoo'n schralen wind, op den
vochtigen bodem heeft gelegen, haar zoo pijnlijk aandeed, zij
schreeuwde steeds luider, en riep gedurig: dat ze naer 'uis wou, en
dat ze zoo'n paijn 'ad!
Japik wist niet wat hn doen moest, want toen hij haar opbeuren
wilde, toen schreeuwde Pleuntje nog luider. Intusschen 't sprak van
zelf dat hij 't kleintje hier geen oogenblik langer alleetv kon laten,
en ofschoon Pleuntjes gekrijt hem werkelijk zeer deed, zoo spande
hij toch al zijne krachten in, en had zijn kostbare vondst dan ook
al spoedig van den grond getild, en, — terwijl hij haar nu op zijn
armen droeg en haar stevig vasthield, deed hij zeer voorzichtig een
paar passen ter zij, om zoodoende zonder vallen op den zandweg
te komen.
Maar of hij ook sterk genoeg was om aanboord „manswerk" te
verrichten, het aardige dikkerdje, op dien ongewissen weg, zoo op
de armen te dragen, dat was boven zijn macht. Toen Japik het op
een andere manier wilde probeeren, en Pleuntje even op den grond
deed staan, toen scheen net wel dat de pijn al wat minder gewor
den, en 't bewustzijn geheel was teruggekeerd, want onstuimig
drong ze zich tegen den jongen aan, en terwijl ze hem zoover als
haar handjes reikten omvatte, riep ze schreiend en snikkend:
„Neen Jaepik, neen, niet weggaen! Ik wil niet alleen blaijve.
Jaepik, lieve Jaepik!"
— Japik, lieve Japik! — Toen den jongen die woorden, met dat
angstige stemmetje in de ooren trilden, toen heeft hij, al zijn krachten
inspannende, kleine Pleuntje nogmaals van den grond getild en —
ook weder haar jagend hartje aan zijn borst voelen kloppen. —
't Was een heele toer dat dragen, vooral dewijl hij nu de handen
niet vrij had. Doch, met den voet het karspoor tastende, en lang
zaam voorttredende, rekende hij zijn viervoetigen vriend al spoedig
te zullen bereiken, en dan 't kleintje op langoors rug te zetten,
om verder, door 't instinct van Hans geleid, al spoedig misschien
op den straatweg of in 't dorp te zullen uitkomen.
Nochtans, toen Japik de plek is genaderd waar hij Hans dacht te
vinden, — toen was er van Grauwtje geen haar meer te tasten.
Zeker moest Hans, — na het losgaan van het touw in volle vrij
heid gekomen — den weg naar zijn erf of, minder onzeker van zijn
pad misschien, de grazige plekjes in 't duin weer hebben opgezocht.
Hoe 't zij, Japik heeft het toen bitter benauwd gekregen. Om Pleuntje
nog langer zoo vooruit op zijn armen te dragen, 't was boven zijn
kracht. Loopen kon en wilde ze niet! en, met haar op deze plek

te blijven, 't was al te akelig; immers de persoon om wiens leven
te redden hij zich zooveel moeite en inspanning had getroost,
moest — juist beneden den berm, — in den poel teruggevallen en
vermoedelijk gestikt zijn, want, niet het minste geluid werd er nu
meer vernomen. — O! 't was griezelig, maar toch — heel gelukkig
dat Pleuntje er niets van wist.
— En wat nu te doen! ?
Tot overmaat van ramp heeft Japik bij 't schoppen en rondtasten
met den voet, niets meer van het touw bemerkt, 't welk hij mis
schien had kunnen gebruiken om 't kleintje gemakkelijker te dragen,
en tevens de handen vrij te houden. — Maar toch, daar heeft bij
weer een inval gekregen.
„Jae Pleuntjie; jae wel, je mot toch raeis eventjies staen
!
jae wel!" — Och Heere wat ze zich weer vast aan zijn knieën drong!
en hem omvatte! en met haar schreiend stemmetje riep:
„Neen Jaepik; baij me blaijve! Niet weggaen! Jaepik, lieve Jaepik!"
Maar Pleuntje moest toch eventjes geduld hebben. Japik deed
zijn buis uit. — Als hg de mouwen samenknoopt en 't buis dan
over den schouder trekt, zoodat Pleuntje er een steunsel aan heeft
wanneer hij haar op den rug neemt, dan kan hij haar gemakkelijk
dragen, en heeft zij geen gevaar, zelfs niet als hij, steeds met de
handen vooruittastende, haar geheel zal moeten loslaten.
En weinige minuten later zat Pleuntje op Japiks rug met de
handjes vast om zijn hals geklemd, en werkelijk door het saamgeknoopte buis een weinigje gesteund.
En ze schreide niet meer, ofschoon ze nog gedurig een kleinen
nasnik deed hooren. Maar vallen zou ze niet, want behalve de
armpjes stijf om zijn hals — soms haast benauwend — hield Pleuntje
ook de beentjes vast om Japiks midden geklemd: Och, ze was zoo
bang dat ze hem nóg eens kwijtraken zou!
En terwijl hij nu langzaam, uiterst voorzichtig voortging, maar
de koude wind hem nog scherper aandeed dewijl hij zijn buis moest
missen, zoo gevoelde Japik toch ook iets warms; ja, het gleed hem
voortdurend met kleine tusschenpoozen langs den hals, en — als
hij het hoofd een weinig naar achteren keerde, dan streek het ook
zacht, heel zacht langs zijn wang. — 't Was Pleuntjes adem! —
En, of de wind dan al sneed tegen de borst, in die borst was het
ook nog warm; en al hijgt Japik bij wijlen zoo'n beetje naar zijn
adem, 't is toch zoet dat hij 't liefje zoo wegdragen mag, uit het
kille verlaten duin, en uit zoo'n dikken verkleumenden mist.
Maar, of 't al een zandweg was, waarop de jongen zich met zijn
lieven last bewoog, er kwam geen eind aan dien weg.
Doodvermoeid, na zooveel inspanning boven zijn krachten, begon
Japik nu al spoedig zoo raar te knikken in de knieën, en had een
paar malen de grootste moeite, om zich — bij 't onverwacht hooger
of lager stappen, goed op de been te houden, totdat hij eindelijk
zoo vreemd, zoo wonderlijk werd, en — met zijn nu in slaap gewiegden last, schier onbewust neerzonk op den zandigeB berm.
En wat er toen verder gebeurde, dat weet hij niet recht. Van

tijd tot tijd heeft hij het loeien van den storm gehoord en allerlei
geschuif en gekraak en gezucht. En een kou heeft hem doen rillen
alsof hij zich baadde in golven van ijs.
En hoe lang die kou geduurd heeft, dat kan hij niet zeggen; maar
— telkens heeft hij langs zijn hals of wang toch weer een warm
zuchtje gevoeld; en, hij wist heel goed dat het de adem van Pleuntje
was, want al lag ze ook rustig, terwijl ze door zijn lichaam gelukkig
een weinig tegen den nijdigen wind werd beschut, toch klonk het
gedurig uit haar mondje, als een fluit van het orgel uit de kerk:
„Niet weggaen Jaepik! Lieve Jaepik!"
Maar Japiks hoofd deed zeer. En — toen hij niet zien kon, toen
zag hij toch
ja, het licht eener lantaarn.
En, er
werd hard, heel hard gepraat. Maar, wie er geweest zijn dat
weet hij niet, want zijn oogleden waren stijf. — En eensklaps heeft
het toen vreeselijk gedreund in zijn hoofd, alsof Hans hem gedurig
alweer met den poot in het aangezicht stiet. En de ooren die heelemaal weg waren geweest, hebben gegloeid. — En: Rakker! dat
heeft hij gehoord; — anders niets. Ja toch, Pleuntje, 't aardige
bekkie nogmaals schreiende:
„Jaepik, niet weggaen! Lieve Jaepik!"

Toen Japik Mol den volgenden morgen slaapdronken en soezig
wakker werd, toen wist hij in den beginne volstrekt niet wat er
gebeurd was sedert hij gistermiddag naar 't strand ging.
Doch — al heel spoedig rondom wakker geworden, herinnerde hij
zich weer alles; en 't allereerst dacht hij aan
zijn schoenen en
kousen, die immers bij 't heengaan, in de kleine holte onder de
schutting van Duinoord werden verborgen.
— Als ze er niet meer waren! denkt Japik, maar ook in 't zelfde
oogenblik denkt hij — aan Pleuntje! En toen aan Hans; en aan den
man in den kuil; en
weer aan Pleuntje!
Japik stak nu het hoofd haastig buiten de bedstee, om heel zeker
te zijn dat hij niet meer, zooals den ganschen nacht en ook nog
zooeven, rondom in dien dichten mist zat.
— Maer neen, neen, Lieve 'Eertje, Goddank; kaijk maer, hij kan
alles weer zien; kaijk, alles precies!
Ofschoon Japik nog wel zoo'n vreemd gekneusd gevoel in de leden
had, zoo was hij toch in een oogenblik het bed uit en in de kleeren.
— 't Moet veel later zijn dan hij gedacht had. Hoor, de dorps
klok slaat buiten al elf!
En 't was zoo. — Vader Mol is dan ook al lang weer op 't strand
om te helpen z'n pinkie te klaere; maar moeder is thuis, en zit in
het armoedige keukenvertrekje, en stookt het vuur voor den middagpot, en gooit klein Janussie in zijn tafelstoel den teenen ram
melaar toe, juist op het oogenblik dat Janussie kraait, omdat ie
Jaepik ziet binnenkomen.

Moeder kijkt op en zegt: „Zoo ben jaij daer!"
— Van 't geen er bij vader en bij Pleuntjes ouders voor den ondeugenden waemes in 't zout laeit, zal moeder maer zwaijge;
„die „aering motte ze zelf maer kaeke!" Toch wil ze Jaepik voor
d'r aeiges zegge, dat ie 'en onrustig'aeid van 'en kaebel-lang het
'emaekt, en — dat z'n 'eele baetje kapot is; de mouw d'r af! en:
„Kom is hier, bengel!? — Waerom bleef je zoo uit, en waerom
kwam je niet thuus, 'eh!? Om de mist, 'eh!? Och stakker, ik was
zoo benauwd!" En vrouw Mol trok Japik met een ruk naar zich
toe, en kuste hem, en gaf hem toen een stomp; en — kuste hem
toch nog eens.
En Japik zei:
„Heb ie gister aevend bakvissies 'egete?"
Moeder Kee lachte. Wat ze uit de kleine broodkast schaften kon,
dat kwam voor den dag; en ook zette ze twee kouwe vissies voor
„den rekel" neer. Maar — vader behoefde er niets van te weten;
„begraijp ie, geen spier!"
Geen half uur later stond Japik bij de woning van Jan Schook,
Pleuntjes vader.
Schook was een heel ander man dan vader Mol, „die maer 'en
simpele vissersman was". Schook had aandeelen in pinken, en een
bokkinghang; 't was 'en man met 'en graet!
Aan de woning zelve durfde Japik niet komen. Hij stond bij de
deur van den bokkinghang, en keek om den hoek, ofschoon hij voor
den damp der haringrookerij de oogen dichtknijpen moest, 't Is hem
alsof hij weer in den mist zag; want zooeven heeft Saar, die visch
zat te rijgen, gezegd: dat het met Pleuntje aekelig naer en lang
niet best was.
Toen Japik wat later, achter de hoog opgestapelde haringtonnen
verscholen, naar Schooks huis stond te kijken, hopende dat er
iemand naar buiten komen en hem gunstiger tijding van 't lieve
Pleuntje zou geven, toen is hij, na geruimen tijd wachtens, op het
hevigst geschrokken:
Zie, Pleuntjes vader kwam z'n huis uit. — Zonder Japik te be
merken ging hij de tonnen voorbij.
Schook keek somber.
Slechts een oogenblik heeft Japiks strijd geduurd. Hij is den man
ter zij getreden.
„Baes Schook, och zeg, 'oe gaet 'et met Pleuntjie?"
„Wat! Wie! Ben jaij daer! Rekel! Durf jaij nog 'ier komme, zeg!"
Japik weet niet wat Schook nog meer heeft geraasd, want, met
een suizing in 't hoofd, is hij ijlings naar huis gevlogen.
Maar, nog dien zelfden avond, stond hij toch alweer bij het hek
van Schooks erf; en weinige minuten later bij den bokkinghang.
En weer keek Japik in den dichten damp, en kreeg van Hannes,
den werf knecht, op zijn vragen ten antwoord:
„'t Kind is dol; en laeit 'eel slecht in de koorts. Maek jaij maer
dat je wegkomt!"
Toen Japik weinige oogenblikken later weer naar huis ging, toen

streek hij met den rug van zijn hand de tranen weg, die hem in
de oogen schoten.
— 't Kon hem niet schelen, dat ze allemaal zeiden dat hij
Pleuntje verlokt had om mee naar zee en in 't duin te gaan; en
voorts, dat alles, wat hij van dien man in den mestput verhaalde,
gelogen was, omdat er niemand, ja zelfs geen touw werd gevonden.
Neen, 't kon hem niemendal schelen; maar, dat het kleintje heel
slecht lei in de koorts, dat, dat kneep hem in de borst; en — van
zijn boterham gaf hij meer dan de helft aan klein broertje, aen
Gaijssie, den schrokker!
Twee dagen later stond Schook al vroeg in den morgen voor
't raam, dat het uitzicht op de tonnen bij den bokkinghang had.
Gisteravond heeft hij den bengel laten zeggen, dat ze hem van
't erf zouden smijten als hij er zich nóg eens vertoonen durfde.
En toch, zie, daar sloop „de rakker" alweer naar de deur van
den hang! — Hij kijkt naar binnen, en schijnt wat te vragen.
Schook ziet niet wie hem te woord staat. Maar, de jongen ziet
bleek en bedrukt; en, als hij weggaat dan strijkt hij gedurig met
de mouw langs de oogen, en, nóg eens ziet hij om naar het huis.
Schook ging haastig van het venster weg, en terugkeerende naar
het ziekbed van zijn jongste, zijn liefste kind, kreeg ook hij de
tranen in 't oog.

Tien dagen later luidde de doodsklok in 't dorp.
Er was veel gejoel en gebabbel in de smalle achterstraat nabij
het hooge duin.
Als er iemand gestorven is, dan zijn zelfs de ruwen onder het
visschersvolkje bewogen en zachter gestemd, en vooral als hét geval
zoo vreemd en zoo droef is als hier.
— Omstreeks veertien dagen geleden, zoo luidden de praatjes,
ing Japik Mol tegen den avond naar zee om te baden. — Klein
leuntje van Schook nam hij mee. — Later, door den mist in 't
duin verdwaald, zijn ze beiden in een mestput geraakt, die vol water
was geloopen.
Jurg Meys — wel bekend — moest zeker op een „kerveetje uit
zayn 'eweest", althans hij was op dien avond ook in het duin; en,
toen hij geschreeuw en gekerm hoorde, toen heeft hij den deugniet
en 't kleine ding — met gevaar van z'n eigen leven — weer op
het droge gebracht: „Maer, pas was ik vaerdig," — zoo had Jurg
er bijgevoegd: „of van den gladden kant glee ik stik achteruit, en
ben toen aeiges in den vunzigen poel 'esmakt."
— En kaijk, Jaepik Mol gaet ook met z'n vaêr 't sterf-'uis in! —
Vet zei 't er niet weze; maer toch, grootscheeps gaene ze straks
met twee volle en drie leege koesse achter 'tlagk naer 't kerkhof toe!
Ja, Japik Mol en z'n vader waren in 't Zondagsche pak naar
binnen gegaan. En, toen de „bedienaer" vroeg „of de 'eeren de
overledene ook nog zien wouwe?" toen zei Japik:
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„Jae vaeder, jae, ikke wel."
„Nou dan!" zei oude Mol.
En 't werd Japik weer mistig voor de oogen.
— Daar lag hij, de forsche Jurg Meijs!
Of de koddebeiers 't al wisten, ze' hebben Jurg nooit kunnen
snappen als hij in 't duin aan 't vrijbuiten was en koperen strikken
zette voor het haas en konijn.
't Was minder goed om hier bij den doode lang te blijven staan,
zoo zei men. Maar Japik had wel heel lang naar Jurg willen
kijken.
— 't Is vreemd; op dien avond, nu juist veertien dagen geleden,
pakte Jurg met die, nu zoo stijf liggende hand, de schoenen en
kousen weg, die hij Japik, van verre, achter de schutting van
Duinoord had zien wegstoppen! — Later, toen Jurg zijn strikken
in 't duin heeft opgezocht, toen was hij — mede door den mist
overvallen — in dien poel geraakt, en, zonder dat Japik 't ver
moeden kon, heeft hij alzoo, te gelijk met Jurg, zijn eigen schoenen
en kousen op 't droge gehaald,
Ja, daar lag Jurg! Nog geen drie dagen geleden heeft die zelfde,
nu zoo pijnlijk gesloten mond, het nog alles gezegd; en ook: hoe
hij — juist op het oogenblik dat het touw van den ezel losschoot —
uit den poel op wal gekomen, nog zijn evenwicht heeft weten te
bewaren, doch, bevreesd voor ontdekking, zich terstond heeft ver
wijderd, zonder nochtans de verzoeking te weerstaan, het touw
maar stilletjes met zich te nemen.
Dit alles had Jurg gezegd, en ook, dat hij de stem van Japik
Mol wel herkend had; en dat hij hem in zijn ziel wel dankbaar
was geweest, maar zich uit vrees „veur aeveraij maer leuk 'ad
'ehouwe''. Doch bovenal, dien zelfden avond heeft Jurg nog in 't
bijzijn van Pleuntjes vader, met bijna stervende stem herhaald en
verklaard: voor God te kunnen getuigen, dat Japik het kleintje
volstrekt niet had m e e g e t r o o n d maar dat zij — zooals Jurg
van 't hooge duin gezien had — Japik was nageloopen; terwijl
later, toen de mist al zwaar was, Japiks angstgeroep om het lieve
kind, zeer duidelijk — ofschoon uit de verte — zijn oor heeft ge
troffen. „Och!" had Jurg ten laatste gezegd: „as de lieve God
maijn zondige ziel genaedig wil zaijn, dan, jae, dan mag Ie mettertaijd aen kloeke Jaepik de mooiste pink geve die ooijt in zee ging."
Meer heeft Jurg niet gesproken. En Schook — Schook heeft geen
enkel woord gezegd; maar toen Japik togen den avond weer naar
de deur van den bokkinghang is geslopen om naar Pleuntje te
vragen, en meteen een bosje groen voor Truuske aan Hannes heeft
gegeven, toen had Schook, die toevallig voorbijging, het hoofd afge
wend en gedaan alsof hij den bengel niet zag.
Jurg Meijs de strooper, is — zooals reeds gemeld werd — be
graven met twee volle en drie leege koetsen achter zijn lijk.
En vaders afgod, 't kleine Pleuntje Schook, is na een langdurige
ziekte weer heelemaal beter geworden; en, toen ze in den aanvang,
hoe langer hoe zekerder zag dat ze zich niet meer in dien akelig

duisteren m i s t bevond, toen waren al spoedig haar eerste woorden:
„Waer is Jaepik, en waer is m'n Truuske?"
Japik was er natuurlijk niet; maar 't konijntje wel, want de jongen
had er voor gezorgd dat Truuske — die zeker in een strik van Jurg
had gezeten — steeds zijn behooren had gekregen. — 't Was natuurlijk
dat vader en moeder Schook bij zoo'n toestand niet aan 't konijn
hebben gedacht. Maar, —Jaepik had er veur'ezurgd; die lieve Jaepik!

Negen jaren vloden voorbij.
't Was op een helderen Octobermorgen dat men een bijzondere
drukte op 't strand kon bespeuren.
In de laatste dagen was het voortdurend boos weer geweest, en —
vier pinkies, die al „vaijf, zes weke raijs 'adde", waren nu eindelijk in
't zicht en naderden langzaam — langzaam de vaderlandsche kust.
Te midden van het dagelijksch gejoel en gewoel op de ree; bij
't laden en lossen: bij 't op- of afbrengen van de pinken met paar
denspannen van drie, tot wel vier en twintig toe; te midden van al
't geren en gedraaf, en 't geschreeuw van „aele! aeleü" nabij en
van verre, staan eenige groepen onbeweeglijk naar die zeer langzaam
naderende pinken te kijken.
Bij een dier groepen zit moeder Mol op de hurken; — vader zelf
is voor acht dagen weer zee ingegaan — en schuin achter moeder
Mol staat — Pleuntje; bleek, „jae 'eel bleek, maer," zooals de jon
gens zeiden: „met 'en snoetje om te kussen."
D e H o o p op Z e g e n is eenfiksche schuit van Schook en De Biet,
en, omdat mooi Pleuntje in de laatste maanden zoo erg wit om den
neus was geworden, had Schook aldat ie „'en 'eel ander persoon
veur Pleuntjes destinaesie" had gewild, — in 't einde niet meer van
Japiks „kleine parementaesie en armoei" gesproken, en gezegd: „In
Go's naem! as ie D e H o o p op Z e g e n MET ZEGEN thuis brengt
dan — in Go's naem!"
Maar 't was bar weer geweest op zee.
De schipper van D e H o o p op Z e g e n , die met een rijke lading
„zeebanket" uit 't Noorden huiswaarts keerde, heeft in den afgeloopen nacht, bij 't reeds.naderen van de Hollandsche kust, een gekende.
— Verdord! dat was voor 't eerst van zijn leven dat Japik Mol
bang was geworden, en, met de krachtige hand aan _'t roer, op
ziende naar den woesten hemel, verzucht heeft: „Och, lieve 'Eertje,
als je nog raeis zoo goed wou weze, dat Jaepik de schuit vaeilig aen
't strand brenge mocht!"
Maar 't had er gespannen, 't Was vliegend weer geweest, met
een zee hoe langer hoe hooger.
De storm uit het Noordwesten joeg de zwarte golven schuimend
omhoog, en terwijl de zwaar bevrachte pink, nü eens pijlsnel verrees
om dan weer neer te ploffen in 't schuim op den eeuwig zwoegenden
boezem der zee, hoorde Japik telkens weer die stem uit den mist —

die stem uit het lang verleden, zoo zoet, zoo onbeschrijfelijk zoet:
„Niet weggaen, Jaepik, LIEVE Jaepik!" — O God! —
En zie, daar ligt nu de forsche kiel aan 't dierbaar vaderlandsch strand.
Maar ofschoon de zee nog hoog staat, en de branding zwaar is,
Jan Raij in zijn oliejas, te paard, met de bloote beenen uit de rood
wollen broek, geeft Vos een tik met de zweep, en Vos bekreunt
zich om golven noch branding, want het is zijn dagelijksch werk
om van de pas aangekomen pinken, den schipper met het allereerste
nieuws van vangst en goeraijs, bij den reeder aan wal te halen.
En de wachtenden op 't strand herkennen Japik Mol wel, die zich
van boord op den rug van de Vos laat glijden.
En ja, ze naderen ook wel, ofschoon de golven het paard met
zijn beide ruiters somtijds met schuim overspatten en schier on
zichtbaar maken.
Zie, twee mooie oogen uit die groep glinsteren strak naar zee,
en, terwijl Pleuntje Schook, de trekken van den achterste der beide
ruiters in 't doorbrekende zonlicht, van lieverlee al duidelijker tegen
de grijze lucht ziet geteekend, komt er plotseling weer een nevel
voor haar starenden blik; doch •— 't zijn nu tranen, tranen van
blijdschap en dank!
De Vos komt het strand al nader.
Japik Mol, de jonge kloeke schipper, wat bruin en ruig en, —
na zes etmalen wakens in hoop en in vrees — wat moe ook van
uitzicht, Japik is met de zware zeelaarzen reeds van 't paard in
't oeversop gesprongen, en plast nu naar voren.
„G'en dag saem! Alles wel aen boord! Honderdtachtig ton aering,
en 'en goeje twintig duizend steur-aerings," zegt Mol tot zijn reeder.
„Mooie vangst! Welkom thuis! God zegen je!" zegt Schook en
geeft zijn schipper de hand.
De meesten uit de groep drukken Japik mede de hand; en't klinkt
daarbij kort — zonder uiterlijke teekenen van gemoedsaandoening:
„Welkom!"
„Welkom, 'oor!"
„Van 's gelaijke, 'oorie!"
Moeder Mol geeft haar oudste met een hartelijk welkom, ook
een hand en dan een zachten stomp in de zij, terwijl ze met den
duim achter zich wijst en haar oogen spalkt alsof ze wil zeggen:
Zie je Pleuntje niet staen?
— Nou! alsof Japik haar niet al van boord af aen 'ad 'ezien, en
niet den 'eele taijd in de gaet 'ad 'ehouwe! Maer — veur 't oog
van alleman, wat 'ad je d'r aen!
En Pleuntjes lief maar bleek gezichtje, werd sterk gekleurd; en
toen ze Japik schuchter de hand gaf, toen zag ze meteen naar
vader. En vader Schook zag haar aan, maar fronste de wenk
brauwen niet zooals hij in de laatste jaren zoo dikwijls gedaan had,
en 't was alsof er een trek om zijn lippen speelde, waarin ze mocht
lezen: Nou, kind, in Go's naem!
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„Je kijkt wél in het spionnetje; je hebt er al wel viermaal inge
keken sedert ik hier mijn koffie gebruik. Je moest je schamen
Anna. Ik weet niet hoe zoo'n kwajongen de brutaliteit Heeft van je
te g r o e t e n . . . . Ja wél, hij groette je, toen hij naast den stelwagen
met den rommeligen verhuisboel er op voorbijkwam, en je kreegt
een kleur; daar moet je je voor schamen, Anna. Zoo'n dissonant!"
„Maar beste vader, kan i k het helpen dat mijnheer K r i e g e r
mij groet? Nog voor weinige maanden hebt u hem vriendelijk ont
vangen, hem uw kunstbroeder genoemd e n . . . . "
„Kunstbroeder! een k n o e i b r o e r dat is ie," valt Hora zjjn dochter
in de rede: „Heb ik hem bij 't afscheid niet de waarheid gezegd:
een onderkruiper, een konkelbroer dat is ie. Visitetjes maken niet
waar? TJithooren nietwaar? Quasi vrind van familie nietwaar?
Honderd malen heb ik mij zeiven afgevraagd hoe het mogelijk was
dat i k mij een oogenblik door zoo'n indringer liet blinddoeken. Ben
ik voor niemendal in mijn drie en zeventigste jaar getreden; heb
ik daarvoor aan de stokdoove Halstadters ooren voor Bach, Haydn
en Mozart gegeven, die onsterfelijken! heb ik
!"
„Je koffie wordt koud, ziellief!" valt nu het bebstemmetje van
een nietig krom moedertje in: „Maak je toch niet driftig, je wordt
er mager van. Je zult je nog een beroerte op den hals halen; een
beroerte, ziellief, en dat zou me die heele mijnheer Krieger niet
waard zijn. Kom, neem een stukje komjjne; en jij, Anna, schenk jij
je vader eens in."
Maar vader Hora had geen lust in komijne, en zjjn koffie dronk
hij, doch, zonder te bemerken dat Anna er een lepeltje suiker
extra had ingedaan. Hij zweeg, maar telkens sloeg hij door 't venster
een zijdelingschen blik in de straat, en zag — naar 't geen waar
naar zijn dochter niet kijken mocht.
't Was ook hard voor den ouden man. Vier en veertig jaren om
trent had hij de Halstadters — zooals hij het elders noemde —
„noten leeren kraken, eten en braken."

't Was niet poëtisch uitgedrukt, maar het had er werkelijk veel
van. Vier en veertig jaren had hij de jeugdige Halstadters — eerst
met een timmermans-potlood, later met een liniaaltje, en nog later
met een soort van ebbenhouten dirigeerstokje — op de teedere
kneukels getikt, wanneer ze op het klavier een sonate van Haydn
„verknoeiden", wanneer ze de snaren der gitaar met vingers als
een handschoen „beaaiden", den strijkstok van viool of violoncel
als een telhout in de vuist knepen; of ook de halfgedektefluitgaten
deden sissen met een embouchure gelijk aan den tocht door een
sleutelgat. Vier en veertig jaren lang had hij gewerkt en getobt
a 30 cents de les, in het waarachtig muzikale belang der kleine
stad! En, was de voldoening oogenschijnlijk gering geweest, waren
zijne lessen ook veeltijds — vooral na extra orgelbedieningen in de
kerk — in kantoor of studeervertrekken, in provisie- huishoud- en
kraamkamers verloren geraakt, mijnheer Hora had toch in menig
opzicht alle reden gehad om met tevredenheid op zijn muzikale
loopbaan in Halstad terug te zien.
Was hij bet niet geweest die den beroemden B. de eerste schrede
had doen zetten op het pad der Kunst en van den roem! 't Was
waar, reeds op zesjarigen leeftijd was de jonge B. ter wille van zijn
muzikale studies met zijn ouders naar Amsterdam vertrokken; en
ja, ook later had hij aan het conservatoir te Parijs zijn schitterend
talent al verder ontwikkeld, doch — „het fundamentale!" ja het
fundamentale, dat was Hora's werk.
En ginds, aan gene zijde van den breeden Oceaan, waar duizenden
den strijkstok van den jeugdigen B. een tooverstaf noemden, waar
mee hij hemelsche tonen in aller oor, in aller ziel weet te tooveren,
daar — zoo droomde Hora wel eens — daar schreef men in breede
nieuwspapieren, die van des kunstenaars lof weergalmden, ook diens
verleden, daar las men den naam van het nederige stadje waar hij
geboren werd
e n . . . . wellicht, men noemde dan ook HORA'S
naam, den naam van den verdienstelijken musicus, aan wien hij zijn
eerste opleiding had te danken gehad.
En bovendien, nog altijd bestond er onder de Halstadsche jeugd
een zoogenaamd Hora-kransje. Men had er sinds jaren quatre-mains
en duo's gespeeld en romances gezongen „lief, allerliefst!" en of
schoon meester Hora, wanneer hij nog wel eens een enkele maal
— gewoonlijk op den nieuwjaarsavond — verzocht werd om het
kransje met zijn tegenwoordigheid te vereeren, en onder het gebruik
van boterletters en punch „de goedheid had en zoo vriendelijk
was", maar inderdaad de zwakheid had om ten behoeve van de
kransleden eenige galops, quadrilles en walsen ten beste te geven,
wanneer hij dan tevens ervaren moest, dat de meeste vlugheid, die
hij met het taaist geduld en met het dirigeerstokje in de Wei-Edele
vingers had gebracht, naar de beenen der heeren en juffers was
gezakt, dan mocht hij wel is waar somtijds een vluchtigen blik
van verstandhouding op de „ B e t s y in t r o u b l e " werpen die boven
de piano hing, maar voelde zich ook eindelijk weer getroost bij de
gedachte dat MUZIEK en niets anders dan MUZIEK die beenen en

voeten, en beentjes en voetjes in beweging bracht, dat die ooren
en oortjes door ZIJN melodiek waren vatbaar gemaakt voor het
begrip der tonen, en — dat het Hora-kransje, enfin, toch altijd het
kransje van Hora was.
En dan het kerkgezang! de verbetering van het kerkgezang,
mijnheer! Wat al voldoening mocht hij daarvan smaken! Niet slechts
Hora de muziekmeester, maar Hora de ORGANIST had den zegenrijksten invloed daarop uitgeoefend, 't Was nu vier en veertig jaar
geleden, dat hij den ouden organist in diens betrekking was opge
volgd, en de Halstadsche gemeente had doen hooren dat niet het
orgel een prul was, — zooals de oude organist had beweerd —
maar wél: dat die oude zelf iets dergelijks moest geweest zijn. Be
halve de eer der uitnoodiging, die hij al spoedig had ontvangen om
in plaats van zijn zeer uitvoerige praeludia bij het kerkgezang, des
zomers, ééns in de maand, publieke orgeluitvoering te geven, behalve
die eer had hij van lieverlede de streelende zelfvoldoening gesmaakt
dat hij de gemeente daarboven van zijn orgel als in de hand hield;
met de praeludia, die hij alleen in den aanvang wat bekortte, had
hij alras weer getooverd, en de volle overtuiging erlangd, dat hij
de gemeente er door stichtte en troostte.
Ja, stichtte en troostte! Saartje zijn goede huisvrouw kon er nooit
van zwijgen. Wanneer ze uit de kerk was thuisgekomen, had ze
meestal gezegd „dat ziellief haar alleen met het orgel uit den slaap
had gehouden".
,'t Was gepast, nietwaar Saartje?"
„Ja ziellief, heel extra gepast."
„Heelemaal in den geest van 't stuk nietwaar?"
„Ja Hora heelemaal, alsof je d'r bjj waart."
„In 't geheel niet te lang, is 't wel?"
„Voor mijn part Adam, hadt je den heelen tijd kunnen door
spelen."
Zie, eenvoudiger en onopgesmukter oordeel, meende Hora, kon je
niet hebben. En met welke moyens deed hij dit alles mijnheer?
Dat alles deed hij mijnheer! met een orgel, waarvan hij nu vier en
veertig jaar geleden gehoord had, dat het een vod en een prul was.
„Neen," had hij toen in jeugdigen overmoed gezegd: „dat orgel is
goed! Laat mij net bespelen en gij zult wat anders hooren."
En — wat al gebreken had hij ontdekt in dat oude orgel met
zijn waarlijk schoone antieke ornamenten, met zijn donkergroene
verven, en zijn, door de oudheid, zoo eerwaardige geschiedenis.
Veertien dagen achtereen had men des namiddags op het kerkplein
orgelspel en gestem binnen de kerk vernomen, telkens afgebroken
door een gehuil en gesis en gesnater — niet door menschen, maar
door het orgel zelf veroorzaakt, 't Was de jonge Hora geweest, die
zich met al de zwakheden en gebreken er van had vertrouwd ge
maakt, ten einde met de hem eigene vlugheid en het talent hem
geschonken, bij zijn optreden als organist alle hinderpalen zorgvuldig
te kunnen vermijden, en de eer te handhaven van het orgel, dat hij,
steunende op dat talent, ten koste van den voormaligen en inderdaad

zeer ontalentvollen bespeler, in jeugdigen overmoed wat al te stout
in bescherming genomen had.
Mijnheer Hora was iemand van een v a s t k a r a k t e r ; reeds als
kind was die uitstekende aanleg meermalen gebleken. Niet zelden
had hij in de ouderlijke woning van drie tot tien dagen op water
en brood gezeten, omdat hij nu eenmaal gezegd had, dat het
zóó was, en dat het ook daarom zoo blijven zou. D i e k o p p i g e
jongen!
Hora's vader, die er steeds naar gestreefd had om zijn eenigen
Adam in een welbeklante kruideniersaffaire achter te laten, en die
al sinds ettelijke jaren tegen het „muziekgemauw" in zijn huis, en
dat uitloppen van zijn Adam protesteerde, ja zelfs maatregelen had
genomen om den h a l s s t a r r i g e n j o n g e n van zijn voornemen af
te brengen om zich aan de Kunst te wijden — vader Hora was
vreeselijk geschrikt, toen die o n h a n d e l b a r e k w a j o n g e n bij
zijn meerderjarigwording had gezegd, dat hij nu verder wel voor
zich zelf zou zorgen, en besloten had zich als muziekmeester en
organist in Halstad te vestigen.
Vader Hora was door die tijding zoo deerlijk geschokt, dat hij zes
maanden later een formeel bankroet had geslagen.
„Zoo'n s t i j f h o o f d i g e e z e l ! " had een doove oudnicht gezegd,
die met Hora Sr. erg begaan was geweest en ZE. later weer in een
affairetje van garen en band had gezet: „Jou en je heele familie
te schandalizeeren!"
En de oudnicht mocht wel zoo spreken. Had ze niet de mooiste
plannen met Adam gehad, en gedurig eens laten doorschemeren
wat er in haar testament voor Nichtje Mina, dat lieve kind geschreven
stond. En wat had Adam gedaan? In plaats van Mina zijn hof te
maken, had hij de arme kromme Saartje van buurman — waarmee
hij eens ten spot van allen had gedanst en languit op den grond
was gevallen — zijn liefde verklaard. Die stijfhoofdige jongen!
Tegen ieders raad in, en zelfs na de weigering van buurman — die
meende dat Saartje maar liever aan geen trouwen moest denken,
zoo gebrekkig en zwak als ze was — had Hora, de jonge muziek
meester van Halstad volgehouden. Zeven jaren achtereen was hij
eens in de acht dagen — door weer of geen weer — van Halstad
komen loopen — drie uren ver — om zich te overtuigen dat de
leelijke Saartje een mooi oog had als ze hem aankeek. Gaandeweg —
misschien door de liefde gesterkt — was Saartje minder zwak ge
worden, totdat ze eindelijk krachtig genoeg bleek te zijn om met
vaders toestemming den standvastigen Hora als echtgenoot naar
Halstad te volgen, en hem — ofschoon eerst in het tiende jaar van
hun huwelijk — een dochter te schenken, die niet slechts vaders
lieveling was, maar ook, behalve in liefde tot de Kunst, zijn even
beeld worden zou.
Misschien zal het nu verklaarbaar wezen, hoe Hora zich in den
aanvang zooveel inspanning getroosten kon, om van dat oude orgel
de gebreken en hindernissen te leeren kennen, en, zonder de hulp
van een orgelmaker in te roepen, zoovele uren als in 't geheim

besteedde om pijpen die door stof of spinrag, door zwaluwveeren
of vleermuizen verstopt waren, te reinigen, en hoe hij, met Seidels:
„Die O r g e l u n d i h r B a u " in handen, alles deed wat hij kon om
het bijna versleten werk in een staat te brengen, dat het met ver
mijding van sommige toetsen en registers, nog zeer wel te bespelen
zou zijn.
Het orgel was goed! dat had hij eens gezegd, en het orgel bleef
goed! Een enkele maal was de verzoeking sterk geworden om althans
toe te geven, dat het orgel m i n d e r werd. Immers wanneer men
hem gezegd had: „Jongens, meester Hora, ik maak je mijn compli
ment dat je uit die oude blaaspijp nog zulke tonen weet te halen!"
Ja — dan was hij bijna bezweken, maar neen! neen!! het antwoord
was toch altoos geweest, dat dat orgeltje nog zoo slecht niet was.
Ja, meester Hora — die zijn Saartje, met wie hij zelfs was ge
vallen, liefhad, meester Hora had ook zijn orgel lief. Hij had het
aanvaard met de vastheid van zijn wil; hij had het beschermd en
verdedigd, evenals een vader het zwakke maar dierbare kind, en —
wonder was het niet, dat zelfs hij, de organist met zijn zuiver ge
hoor, van lieverlede als doof voor de wanluidende tonen was ge
worden, die zich maar al te dikwijls mengden tusschen zijn anders
in waarheid verdienstelijk spel.
En nu, was het niet hard voor den ouden man, dat hij daargin
der „dien snoeshaan met z'n pedante krulharen en z'n papsbeschuitknevel, al dirigeerend met zoo'n vervelend badinetje, een rommeligen verhuisboel naar binnen zag werken"? Ja wel, dat was mijnheer
Krieger, die zich met zijn ziekelijke moeder daar schuins tegenover
meester Hora nestelen ging. Aan zijn n a a m was het te hooren dat
hij zoo'n Duitsche mof van afkomst was.
Op zekeren Zondag was hij met z'n uitgestreken tronie een be
zoek komen brengen. Men moest de complimenten van de familie
Bot uit Amsterdam hebben, waarmee hij speciaal bevriend was.
Vertrouwelijk had men over de Kunst, over de muzikale grootheden
dezer eeuw, en over de muzikale kleinheden van Halstad gesproken.
Over lessen a dertig cent — dat eigenlijk een gulden of minstens
tien stuivers moest wezen. Al verder over het orgel — want mijn
heer Victor Krieger was 's morgens in de kerk geweest — over
het orgel, dat volgens dien heer wel een beetje óp was, maar inder
daad door mijnheer Hora nog zeer mooi bespeeld werd. Over juf
frouw Anna, die zeker ook heel veel aan de muziek zou doen,
maar — die er niets meer aan deed sedert vader haar met het
liniaaltje.... doch die geschiedenis werd niet opgehaald. Genoeg,
juffrouw Anna had ééns gezegd, geen noot meer te zullen spelen,
en zoo bleef het! In één woord, over veel, over heel veel, hadden
ze gepraat, amicaal, fideel! Ten slotte had mijnheer Krieger nog al
belangstellend gevraagd: of mijnheer Hora, op zijn leeftijd dat les
geven niet wat zwaar begon te vallen? dat loopen door weer en
wind? en dan dat orgelspelen! 't was handen- en voeten-werk, of
hem dat op den duur niet begon te vervelen..-.?
Vervelen! Indien meester Hora zoo zachtjes aan iets was begin-
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nen te vervelen, dan zou het die snaak met zijn complimenterig
en verheerlijkt bakkes zijn geweest! Hij had hem in den neus ge
kregen; en vader Hora, die niet gewoon was er doekjes om te
winden, had vrij heftig gezegd, dat hij Gode zij dank nog kras en
flink was, en dat men er zich volstrekt geen illusietjes van be
hoefde te maken om hem in Halstad den voet dwars te zetten.
Het spreekt vanzelf dat mijnheer Krieger daarop in 't minst geen
plan had. Integendeel — Krieger had zulks eenigszins stotterend
uitgebracht — ofschoon men hem had uitgenoodigd om bij de toe
nemende behoefte aan muzikaal onderricht zich in Halstad te komen
vestigen
Hij zou het zich steeds tot een eer rekenen . . .
Maar meester Hora had geen geduld gehad om verder te verne
men wat die melkmnil zich tot een eer zou rekenen:
„Je neemt me niet kwalijk, we hebben geen tijd meer, we zouden
gaan wandelen," had hij inwendig bevende gezegd, en, met een:
„Ik groet je mijnheer!" was hij ijlings naar zijn studeervertrekje
gegaan om er zijn hevig ontroerd gemoed te koelen aan scheef
staande stoelen, verspreid liggende muziekboeken of instrumenten,
en ten slotte aan het stroeve gordijnkoord, zoodat de heele gordijn
hem op het hoofd viel. En straks, toen de anders inderdaad gemoe
delijk vrome meester Hora voor de sterke lucht, die door het ont
redderde venster naar binnen drong, de oogen moest sluiten,
smoorde hij een woord op de lippen — dat een verwensching had
moeten zijn.
De jonge Krieger was, — geheel uit het veld geslagen bij den
verkeerden afloop van zijn inderdaad welgemeend verkenningswerk —
verlegen blijven staan. Was het niet zijn bedoeling geweest om te
zorgen dat de oude man, — die zoo welverdiend de achting zijner
medeburgers genoot, — niet door derden met zijn voornemen zou
bekend worden ? Was het niet mede zijn doel geweest, om het min
der aangename, dat er voor den bejaarden man in mocht gelegen zijn,
door eenige vriendelijke woorden, ja zelfs door eenige beloften te
verzachten; om hem in één woord een bewijs van loyauteit te ge
ven, en zich daardoor den grijzen muziekmeester zoo al niet tot
vriend dan toch ook niet ten vijand te maken? Krieger verweet
zich in stilte dat hij de zaak verkeerd had aangepakt; hij had zijn
i k te veel op den voorgrond gebracht, hij h a d . . . Maar dat alles
was nu te laat; en, erg verlegen, had hij naar zijn hoed gezocht,
en met gebroken woorden gepreveld, dat mijnheer Hora hem waar
lijk verkeerd beoordeelde; dat hij meende in Halstad zeer goed
naast den waardigen meester Hora te kunnen werkzaam zijn, zonder
hem in 't minst te benadeelen, maar
maar
Doch Krieger
had niet verder gesproken.
Anna had gezien hoe hij met een vuurrood gezicht naar zijn hand
schoenen had gezocht; en Anna — ofschoon ze vaders lieveling
was en ook veel van hem hield — zij had een gevoel gekregen,
als op den dag toen het liniaaltje haar tot het besluit bracht om
geen vinger meer op het klavier te zetten.
„Vader was in geen goede stemming, mijnheer Krieger," had zij

gezegd: „Neem het niet kwalijk dat hij u wat minder vriendelijk
verliet. Hij hegreep zeker n i e t . . . . d a t . . . . ik verzeker u, hij heeft
het niet kwaad gemeend."
Moeder Hora, die ook wat verlegen met het geval was geweest,
en goed wilde maken wat ze kon, had gevraagd of mijnheer nog
niet 't een of ander zou gebruiken; een beetje bitter
'?
Mijnheer Krieger bedankte heel vriendelijk voor bitter; maar het
zoet deed hem zoo wél, het zoet van de lippen dier engelachtige
dochter, toen ze hem bij 't heengaan vriendelijk maar tevens heel
stellig zeide: „U zult goede vrienden met vader worden, mijnheer
Krieger, en we hopen u dan dikwijls hier weer te zien."
Maar — het leek er wat naar! Drie maanden zijn er sedert de
profetie van Hora's dochter voorbijgegaan, en, wel verre van die
bewaarheid te zien, bleek de vervulling hoe langer hoe meer een
onmogelijkheid te wezen.
Vader Hora keek naar buiten de straat op, en het individu, dat
hij daar zag met z'n verhuisboel-directie, hij haatte hem niet, neen,
want hij wist te goed dat haten geen register van zijn orgel was,
maar — hij verachtte hem, ja hij verachtte hem, evenals de Heer
het adderengebroedsel verachtte, het lage huichelachtige fariseïsme.
Dat jonge mensch was een huichelachtig sujet. H o e , dat wist de
hemel, maar zeker was het dat hij zich had weten in te dringen
bij dien hoogpedanten, versch aangekomen sinjeur Blank, die allerlei nieuwigheden en betweterijen in Halstad zocht aan den man te
brengen. Die verwaande mijnheer en zijn wipneuzige vrouw, zij
hadden er schuld aan, dat men Hora, waar hij gekomen was, had
lastig gevallen om andere muziek; om de methode van A of van
B; om w i e w e e t w a t al meer! In één woord, toen die verachtelijke kwajongen wekelijks uit de Provinciale hoofdplaats naar
Halstad was gekomen, om er, behalve aan de wipneuzige dochtertjes
van den sinjeur, nog aan een paar voormalige k l a n t e n k n o e i l e s
te geven, toen was het meester Hora geheel en al duidelijk geworden
wat laag spel er met den ouden man gespeeld werd; en nü — nu
hij bewaarheid zag wat al lang
ield, nu hij daarginder
dat
gedierte
n u . . . . Ó 't was te erg! 't Was
J - J . jong
'
31 i . _ zich
_ T - T _ nestelen zag,
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al te erg!! Haastig wendde hij zich eensklaps van 't venster'af en
mompelde:
„Dat ik zoo iets beleven moet!"
Mijnheer Hora zou nog meer moeten beleven!

In Halstad gaat ook het fatsoenlijke deel der Frotestantsche gemeente des Zondagsmorgens bepaald naar de kerk, Maar niettemin
werd van lieverlee het aantal steeds grooter van hen, die 't niet
konden ontveinzen, dat ze zich opnieuw en vreeslijk hebben geërgerd.

„Heb je weer dat spel van dien oude gehoord, mijnheer Krieger?"
vraagt vrij luide de heer Blank bij 't uitgaan van de kerk: ,'t Is om
dol te worden: men moest zulk orgelspel verbieden! 't Is criant!
oorverscheurend! Onstichtelijk! Zoo'n prul!"
„U meent het orgel?" zegt de protégé. „Ja, 't is waarlijk meer
dan slecht, en onbegrijpelijk Boe de oude meester er nog mee weet
voort te scharrelen zooals hij doet; maar onbegrijpelijker nog dat
hij die een goed en zuiver gehoor moet hebben •• .
„Zuiver gehoor! Wat zuiver gehoor!" valt de heer Blank in:
„geen greintje gehoor! Die man is een vastgeschroefde methode,
een versleten mechaniek! Evenals de balgentrapper de balgen met
de voeten trapt, zoo trapt hij met de vingers de toetsen. Is de toon
nog zuiver, goed! is het een janktoon, óók goed: de gemeente
moet het maar voor lief nemen, 't Is schande mijnheer Krieger,
schande!"
De jonge muziekmeester waagde nog in 't midden te brengen,
dat mijnheer Hora op een beter orgel, ook wel beter spelen zou
doch de muzikale mijnheer Blank viel hem met de bewering in de
rede, dat die valsche noten en al die ouderwetsche trillingen en
zwevingen als in hem vastgeroest waren, en dat hij honderd tegen
één durfde wedden dat de oude van een nieuw en welluidend orgel
zou zeggen dat het valsch was.
Schande, enorme schande was het dat heeren kerkvoogden niet
begrepen dat er een eind moest komen aan zulke moordaanslagen
op alle schoonheidsgevoel en stichting. Voor hem en de zijnen werd
het een reden om n i e t m e e r ter kerke te gaan, terwijl de heer
Blank besloot met de verzekering: „Indien IK wat te zeggen had,
m'n vrind, dan beloof ik j e . . . "
Wat hij beloofde werd er niet bijgevoegd; maar ongetwijfeld heeft
het d i t moeten zijn: een nieuw orgel, en jij organist!
Doch voor dien laatsten toon was er in de ziel van den fijnen
musicus geen plaats. Sedert zijn wat al te dwaze hoop was vervlo
gen, de hoop dat de oude muziekmeester — die niet onbemiddeld
werd genoemd — hem gaarne als een nieuw element in 't muziekonderricht. ja zelfs misschien met blijdschap als zijn opvolger in de
nog al lastige kerkbediening zou hebben begroet, sedert Krieger
van lieverlede al meer den ijver had gezien waarmee de oude heer
zijn zaken nog opnam; zijn muzikaal standpunt en de methode,
waarnaar hij onderricht gaf, als met jongelingsvuur zocht te hand
haven; vooral ook met een „onverklaarbare" standvastigheid de eer
van zijn orgel verdedigde, en roem droeg op den ouden titel van
organist der Gereformeerde kerk, sedert dien tijd had Krieger niet
het minste voedsel geschonken aan een vroeger gekoesterden wensch.
Hij was stil zijns weegs gegaan; had les gegeven waar men hem
geroepen had — a zestig cents de les, — en de ongedwongen wijze
waarop hij nu, bij 't uitgaan van de kerk, den ouden Hora groet,
die met zijn Saartje aan den arm en zijn fiere scho one Anna aan
de andere zijde, hem voorbijgaat, zegt u — evenals de heldere blik,
dien hij het drietal nazendt, dat de onuitgesprok en „belofte" van
;

den heer Blank — ofschoon van diens standpunt misschien gewet
tigd — geen den minsten weerklank vond in de ziel van den jeug
digen musicus.
— Als ik wat te zeggen had!
Wanneer iemand als mijnheer Blank zoo spreekt, dan is het zoo
goed als zeker dat hij iets te zeggen zal krijgen — wanneer hij het
feitelijk niet reeds heeft, ofschoon dan ook niet „gezeten in de ge
stoelten".
Hoe het zij, niet lang daarna begonnen heeren kerkvoogden de
ooren wat wijder open te zetten.
Men moest niet denken dat zij volstrekt geen gehoor hadden; ze
hadden wel degelijk muzikaal gehoor; het lö vivat konden ze heel
oed van het Wilhelmus onderscheiden, en de wijs van „Uren,
agen" herkenden de meesten dadelijk als zij het hoorden; sommigen
zelfs zouden het kunnen voorzingen, indien ze zingen geleerd hadden.
Van lieverlede gingen er veel, ja zeer veel stemmen in de ge
meente op: dat het orgel oud en versleten, en het spel van meester
Hora — hij mocht dan zoo muzikaal zijn als hij wilde — allerellen
digst, valsch en onstichtelijk was.
Hier en daar werd er al spoedig bij dat verheffende deel der gods
dienstoefening gemompel vernomen.
Mijnheer Blank en de jongeheer Blank sloegen, zoodra „het orgel
zijn eerste krijsch gaf", om het voorbeeld te geven, hun gezang
boeken dicht. Mevrouw en de jongejuffrouwen Blank hadden daar
zoo zeer geen moed toe — omdat juffrouw Wieser, die met de
Hora's zeer bevriend was, er altijd „zoo valsch" naar keek — maar
presenteerden onder het gezang haar flaconnetjes. Juffrouw Wieser,
en nog verscheidene juffrouwen in de stoelen, ergerden zich daar
vreeselijk aan, maar mevrouw Blank en de jongejuffrouwen Blank
en nog verscheidene kennissen, waaronder vooral de vriendinnen
van den nieuw opgerichten Dorcaskrans, ergerden zich op hare beurt,
met de beide echtgenooten van de muzikaalste kerkvoogden, aan
de wanklanken, die niet zelden het kerkgebouw vervulden, en aan
de monden „als bakovens, die er hun onwelluidend gegil — bij wijze
van adhaesie — aan paarden".
Maar, van dat alles bemerkte de goede Hora daarboven in zijn
heiligdom niets. Zijn Saartje mocht nu en dan, onder 't zingen, ook
al iets onrustigs en vreemds hebben bespeurd — 't mocht een zwa
luw zijn, die door de kerk scheerde of wat anders, — het deerde
haar niet, want, ziellief speelde als altijd verheffend, en, wanneer
ze het naspel genoten had en aan Hora's arm naar huis stapte, dan
vloeide nog dikwijls de streelende loftuiting van hare lippen: hoe
het mogelijk was dat een mensch zoovele heerlijke tonen kon voort
brengen, zonder den een met den ander te verwarren.
En toch, de wolken pakten zich hoe langer hoe meer te zamen
boven het hoofd van den grijzen organist.
De diakenen en armenverzorgers begonnen ernstig te klagen over
het telkens slechter opkomen der gemeente. Dat was de schuld van
het orgel. — De stovenzetsters, die per Zondag op zóóveel doove
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kolen en op zóóveel dubbeltjes rekenden, meesmuilden achter de
hooge banken met de kerkeknechts, terwijl ze de plaatsdubbeltjes
met minachting in de hand wogen, en zeiden dat het de schuld
was van het ellendige orgel, 't Was godslasterlijk zooals die Hora
den dienst en 't getij deed verloopen. Zelfs de beide huurkoetsiers
van Halstad murmureerden — buiten de kerk — tegen het orgel,
want, mevrouw Blank en nog anderen, die bij slecht weer een vigilantje naar de kerk hadden, bleven tehuis, en zouden een fatsoen
lijk huurkoetsier er toe brengen om een hekel te krijgen aan al wat
kerk was.
En telkens verhieven zich weer nieuwe stemmen tegen het oude
orgel.
Hier klonk het in gemoede, dat men immers den geest niet ver
heffen kon bij een orgelspel dat valsch en onstichtelijk was. Ginds
klonk de verzekering, dat men door die valsche geluiden geheel in
de war werd gebracht. Men had te A. of B. dat nieuwe orgel ge
hoord
O! zoo'n orgel!
Maar zelfs door hen, die men sinds vele jaren onder kerktijd met
een billardkeu in de hand in de groote achterzaal der „Socie",
of wel met een overheerlijke:, roman in 't ledikant had kunnen
vinden, zelfs door hen werd het verbreid, dat het orgel en niets
dan dat orgel hen uit de kerk hield, ofschoon ook eenigen dier
laatster, zich bij de weinigen — veelal de zeer geleerden — zochten
aan te sluiten, die volstrekt van geen kerkmuziek hielden, die oor
deelden: dat de tonen van een orgel alleen geschikt waren om op
ziekelijke wijze de gevoelszenuwen te prikkelen en den mensch met
dweepachtig genoegen in een wereld te verplaatsen, die geheel boven
zijn sfeer en bevatting lag, waardoor hij ongeschikt werd om te
leven en te werken rechtschapen en goed, in de werkelijke wereld
waarin hij geplaatst was.
In één woord, het orgel was de question bruiante; en sommigen
der heeren kerkvoogden begrepen wel dat het zoo niet kon blijven.
Wel is waar bleef het grootste deel der gemeente nog trouw in 't
opkomen; velen in gemoede toestemmende dat, ja, het orgel dikwijls
valsch klonk, maar, dat het toch altijd de zangwijze nog aangaf;
de meesten omdat ze de goede g e w o o n t e van ter kerk te gaan
om geen orgel of organist lieten varen. Eenigen nog, dewijl ze doof
waren of — althans volgens 't oordeel van den heer Blank — doof
wilden zijn voor 't geen anderen niet langer hooren konden, en —
steeds volgens den heer Blank — „van hun onkunde of verwaten
heid het sprekendst bewijs gaven door op de onzinnigste wijze orgel
en orgelspel in hun bescherming te nemen."
Was het orgel — zoo spraken zij inderdaad — niet een oud en
eerwaardig stuk, door een der beroemdste orgelmakers van dien tijd
vervaardigd? Vaders en voorvaders waren er bij psalm of evangelie
zang door gesticht geworden. En ja — dat geluid vóóraf, wanneer er
wind werd gegeven, en deze, door de slecht gesloten ventielen
vóór zijn tijd in de pijpen kwam, het mocht misschien niet zoo
mooi wezen, maar, voor velen was het alweer nuttig, inzonderheid

voor die „ellendige slapers"; ze wisten dan waar het aan toe was
en waar ze zich aan te houden hadden; 't was zoo goed alsof het
orgel zei: „luiaards, hoeden af!" Neen, het orgel was goed; maar
men had van die menschen, die altijd wat anders wilden, van die
nieuwigheidzoekers! Immers nog den laatsten Zondag had meester
Hora het orgel zoo mooi laten heven dat men er koud van was
geworden en onwillekeurig had meegetrild, gevoelende de gansche
uitgestrekte beteekenis der waarheid van 's menschen verdoemwaardigheid voor God. „Spot vrij mijnkeer Blank met uw anders gevormde ooren! Wat gij een wanklank gelieft te noemen, dat is zoo
waarlijk voor ons het voertuig der zielen ten Hoogen, en zet kracht
bij en klem aan woorden ten eeuwigen leven!"
En inderdaad, bij hen, die zoo spraken, bevonden zich vrome
goede menschen, menschen, die bovendien vertrouwden en steunden
op den alom geachten en kundigen organist, méér dan op den
muzikalen wind, die van huiten was komen aanwaaien.
Maar in weerwil van dat alles werd de drang van de andere zijde
zóó groot en verminderden de giften voor armen en kerk dermate,
dat heeren kerkvoogden vergadering op vergadering hielden om te
wikken en te wegen; en met een warmte — die soms wel iets van
een boschbrand bij storm had — de rechten van het orgel te handhaven of de noodzakelijkheid van een nieuw te betoogen. Waren de
bezwaren — zoo spraken zij, die voor het eerste gestemd waren —
niet legio, aangenomen eens dat een vernieuwing dan n o o d i g
was. Hoeveel tijd moest er niet verloopen eer het oude orgel afgebroken en het nieuwe zou gemaakt zijn. Wat zou er in dien tijd
van het kerkgezang moeten worden! Herinnerde men zich niet levendig dat sïingergezang der gemeente, toen Hora voor eenige
jaren ziek was geweest, en meester Halle de voorzanger, zonder
zijn steun van boven — zooals hij het orgelspel noemde — de
gemeente rechts en links had laten invallen en schreeuwen en
blaeren, zoodat het lied ongetwijfeld op tien verschillende wijzen,
hiér overmoedig was uitgegalmd en ginds vol verwarring en angstig
was gepiept geworden.
„En dan z o n d e r g e l d ! " zoo sprak broeder Raap in de eerwaarde vergadering van heeren kerkvoogden. „Mag men zulk een
groote schuld op de kerk, neen op de schouders der gemeente laden? —
Uw zoogenaamd zuiver gehoor mijne heeren," vervolgde broeder
Raap met fonkelend eerwaardigen blik, „is niet anders dan vermomde
wereldsgezindheid; zeg het maar vrij: die donkere verven en antieke
vormen zijn U te ernstig, daar moet een orgel komen, WIT nietwaar?
met blinkend verguldsel en mooie poppetjes er op, en, en
"
geheel verontwaardigd besloot broeder Raap met een vuistslag op
de tafel: „IK BEN ER TEGEN!"

De muzikale kerkvoogd No. één, de intieme vriend van den heer
Blank, begreep niet hoe broeder Raap zulke incriminatiën durfde
in 't midden brengen; hij zou bedaard zijn, alle hartstochtelijkheid
ter zijde stellen, maar broeder Raap eens kalm in bedenking geven,
of hij niet, zacht genomen, oordeelde als een blinde over de kleuren;

neen, minder nog, want een blinde VOELT de kleuren, en broeder
Raap, die zelfs geen gevoel scheen te hebben, althans niet voor de
hoogere eischen der Toonkunst, hij sprak nu van zinnelijkheid en
bekoring der oogen, waar het in waarheid de zuivere eischen van
het gehoor gold; spreker noemde dat LAAS — gewetenloos — dom!
Dom! hij herhaalde dat woord. En, waar men dan waarachtigen
vooruitgang den voet wilde dwars zetten, daar teekende hg met al
de kracht die in hem was, tegen zulk een ARMZALIGHEID, tegen
zulk een ONZINNIGHEID protest aan, en — met een alles trotseerende
geste en een vuistslag op de tafel, die voor den vuistslag van broeder
Raap niet behoefde onder te doen — eindigde hij met de verzeke
ring, dat hij zou waken tegen die domper- en slaapzucht uit domheid
geboren, en zou stemmen: VÓÓR HET NIEUWE ORGEL!"

Het vóór en tegen vervulde Halstad, en zelfs waren de school
jongens van meester Halle den voorzanger, op zekeren avond in
patrouilles uitgetrokken om de „beroerdelingen" van meester Strens,
waar de jongens van dien mijnheer Blank schoolgingen, op te wachten,
en op d'r ziel te komen.
Met den rug tegen een kerkbeer gedrukt — zoo blauw als een
lei — kermde de jongeheer Blank, dat Piet Busser — een school
jongen van meester Halle — hem los zou laten, want, dat hem dat
orgel waarachtig toch niemendal schelen kon.
„Zeg dan TEGEN!" krijschte Piet.
„Tegen!" kreunde de jongeheer Blank.
„Loop dan lammeling!" riep de ander en liet den halsdoek los,
waarmee hij den jeugdigen Blank bijna geworgd had: „Loop!"
Maar terwijl de laatste, na een duchtigen stomp in den rug te
hebben gekregen, voortrende, draaide hij zich nog even om, stak
eerst een vuurroode tong uit, en riep toen op sarrenden toon:
„Vóór, vóór!" terwijl hij zijn vaart verdubbelde, uit vrees voor den
woedenden Piet, die hem opnieuw als een roofdier achtervolgde.
De jongensoorlog nam allengs zulk een ernstig karakter aan, dat
eenigen der belhamels door de plaatselijke politie in verzekerde
bewaring werden genomen. De dienders Manes en Tewes hadden er
drie gesnapt — drie van meester Strens.
„Ja, van Strens!" roemden Manes en Tewes, want ze hadden
het land aan den gierigen Strens, die met nieuwjaar maar één
kwartje voor den almanak gaf, en geen twee kwartjes „zooals ieder
fatsoenlijk man".
En moeder Busser kon bij 't verhoor van haar lieven Piet haar
tranen niet bedwingen: 't was „gemeen" haar jongen zoo hard te
vallen omdat ie mindermans recht verdedigde, want zie, 'twas laag
den minderman alles te ontnemen ook z'n eenvoudige, onschuldige
kermis, met z'n kramen en ORGELS!

„Zoodat bij meerderheid van slechts ééne stem besloten is tot het
doen „daarstellen" van een nieuw orgel in de Jacobs-kerk op de
groote- of groenmarkt alhier."
Met deze woorden werd op zekeren avond door den eerwaarden
president-kerkvoogd met bevende stem de uitslag der stemming van
de eerwaarde vergadering over het veelbesproken feit „ter kennisse
van heeren kerkvoogden gebracht", terwijl de president — met een
minder noodzakelijken hamerslag ter bevestiging van 't geen er
volgen zou — bekend maakte, dat hij van dit oogenblik af aan zou
ophouden te presideeren in, en lid uit te maken van een vergade
ring, die op het jammerlijkst toonde haar roeping te vergeten, die
ter voldoening aan wereldzin en ijdel kunstgenot de financiëele be
langen der kerk
"
De President-kerkvoogd mocht echter niet voortspreken.
De kerkvoogd, die het meest vóór de vernieuwing van het orgel
ijverde, beweerde met een stem die, den omvang van een orgel
moest beschamen: dat een president, die volgens zijn eigen verkla
ring had opgehouden president, ja zelfs LID der vergadering te zijn,
geen recht van spreken meer had, waarop de heer Raap, woedend
over zulke impertinenties tegen den waardigen president geuit, zoo
rood als een gekookte kreeft, opstond, zijn hoed greep, naar de
deur vloog doch, even haastig terugkeerende, onder andere uit
galmde: dat hij de weerlioh van den heelen boel gaf; 't geen de
ex-president liefderijk vermaande dat broeder Raap met doen moest,
althans niet op deze wijze, waarbij ook een tweede vóórstemmer de
bewering voegde: dat broeder Raap niet tegen den stroom moest
inroeien, terwijl broeder Links, die evenals Raap, tegen was —
meende wel degelijk te moeten blijven en zitting houden, om te
waken tegen orgelconcertjes en — 't waren de woorden van Links —•
„en verdere Paapsche kunstvergoding!"
„Raapsche kunstvergoding! IK kunstvergoden! Ben jij nu ook al
gek geworden," schreeuwde broeder Raap: „razende gek!"
„Dat komt er van als je geen gehoor hebt," bracht de derde vóór
stemmer in 't midden: „Hij zeide niet: Raapsche, maar Paapsche!
Misverstand broeders. Misverstand!"
Wanneer de pijpen van een orgel, door s t o f , v o g e l v e e r e n of
v l e e r m u i z e n verstopt zijn, dan geven ze schrille valsche tonen.
Maar — de mensch is geen orgelpijp.

't Is een koude Donderdag-avond in December.
Donderdags-avonds „is er kerk" bij de Gereformeerde gemeente
van Halstad, en ofschoon er in den regel minder werk van die
kerkbeurt wordt gemaakt, zoo meent koster Bruin, dat het van
avond toch vol zal loopen.

Evenals 's Zondags geeft juffrouw Hora Donderdags-middags altijd
een soepje vooraf. Adam houdt daar zoo bijzonder veel van; en,
zie je, zoo'n krachtig soepje had ziellief wel noodig wanneer hij na
zoo'n vermoeienden les- of kerkdag des avonds de gemeente weer
met zijn orgeltonen moest stichten en troosten.
Maar dezen middag had de goede Adam niets — niets ter wereld
gegeten; geen knolletjes met citroen, niets, niemendal! zelfs geen
soep! "t Was voor het kalmste gemoed om er desperaat van te
worden zooals het ondankbare Halstadsche volk den ouden goejen
en knappen Hora temteerde en miskende. Wat zag ie d'r bleek uit,
de arme Adam. Vóór het eten had hij wel honderdmaal de kamer
op en neer geloopen. Saartje had geen woord gezegd — dat was
beter — de soep zou het wel opknappen. Maar de soep had niets
opgeknapt, 't Vreemdste van alles was geweest, dat ziellief tot drie
malen toe den mond had opengedaan alsof hij spreken wilde, maar
telkens met een zonderlinge beweging van 't hoofd was opgestaan,
en vóórdat hij weer zitten ging — om tóch niet te eten — de hand
tersluiks aan zijn oogen had gebracht. — Den bloed!!
Gedurende het afnemen van de tafel — wanneer hij anders in den
lekkeren stoel bij den Dordtschen haard „z'n zelve de noten ging
overhooren", gedurende het afnemen, had hij zijn gejaagde wande
ling door de kamer weer voortgezet, totdat hij eindelijk, de Engelsche lamp van de tafel nemende, haastig naar zijn kamertje was
gegaan, en moeder en dochter in 't flikkerlicht van het vuurtje had
achtergelaten.
De oude Hora voelde niet dat het koud was op zijn „studeer
kamer". Met zichtbare gejaagdheid werpt hij eenige muziekboeken
en bladen op de schrijftafel ter zij, en haalt onder een lijmpot —
die hem dikwijls bij kleine instrument-reparaties goede diensten
bewees, — een psalm- en gezangboek te voorschijn. Lang bladert
en tuurt hij er in, maar eindelijk legt hij een breede vouw in een
der bladen. Nu schrijft hij haastig met trillende hand een klein
briefje; zet het adres van den koster der Jacobskerk er op, en
keert dan met lamp en briefje naar de woonkamer terug.
„Anna, wil je dit briefje eens bij Bruin bezorgen?" zegt Hora
tot zijn dochter, die juist een deeltje van Schillers Sammtliche
Werke van het boekenplankje had genomen: „Wanneer je 't zelve
bezorgt, dan weet ik dat hij 't g a u w en z e k e r in handen krijgt."
„O ja, dat zal Anna wel willen doen," vleit moeder Saartje, recht
gelukkig dat Adam weer eens gesproken heeft, nadat hij, naar 't
scheen heel bedaard een briefje geschreven had.
Anna zou haar vader niet licht een verzoek weigeren. Vermoe
delijk echter liep de inhoud van dat briefje over die ongelukkige
orgelquaestie, waar ze zich om antimuzikale en nog andere redenen,
buiten gehouden en zelfs nooit over gesproken had; maar, nu ze
vader van dienst kan wezen, nu wil ze geen onderzoek naar den
inhoud van dat briefje doen, en zegt ze na een korte aarzeling:
„Wel zeker vader, 'k zal het koster gaan brengen."
„Goed!" zegt Hora, en de echo van dat g o e d is-uit Saartjes

mond: „Heel goed Anna, ga jij maar gauw kind. Heel, HEEL best,
hoor je!"'
Terwijl moeder Hora nu nog een vruchtelooze poging doet om
„den kalm gestemden" Adam een bordje soep aan te preeken, dat
ze hier op den haard heeft warm gehouden, spoedt Anna zich voort,
en treedt weldra de woonkamer van het kostershuis binnen.
Met een hoogrood op de wangen heeft zij koster Bruin het briefje
overhandigd, want — aan de andere zij van de kachel staat een
welgemaakt jonkman met mooie blonde krulharen en helder blauwe
oogen, en buigt, en verzekert dat het hem recht veel genoegen doet
juffrouw Hora zoo wél te zien.
Anna Hora doet het ook zeer veel genoegen mijnheer Krieger zoo
wel te zien.
Inderdaad begrijpt Anna voor zich zelve niet, hoe het mogelijk
kan zijn dat dit laatste geen bloote formule is. Ze heeft zich hon
derden malen in stilte afgevraagd, hoe het mogelijk was dat zij
— met den onoverwinlijken tegenzin in al wat beoefening van
muziek heette; — een tegenzin zóó diep geworteld, dat ze zelfs
maar al te dikwijls een voorwendsel zocht om van vaders „gegorchel" in de kerk verschoond te blijven, — hoe het mogelijk was
dat zoo'n „lesgever", een man van 't vak, haar een nooit gekend
gevoel had ingeboezemd, een zalig gevoel, maar pijnigend tevens.
Ja, ze heeft zich van die ongehoorde tegenstrijdigheid reeds dikwijls
een verwijt gemaakt, maar ook, ze heeft vree gevonden bij de zeer
eenvoudige oplossing van 't geding, namelijk deze: dat zij mijnheer
Krieger ook niet tot m u z i e k m e e s t e r begeerde.
„Koster Bruin! Zorg te schikken dat wij dezen avond tot nazang
hebben Psalm 72, 't laatste vers."
Bruin was „neutraal". Neutraal was hij altijd geweest, zoowel op
politiek als op religieus gebied. Een goed koster moet neutraal zijn,
redeneerde Bruin. De koster is de intendant der kerk; en, die van
hooger hand „gesensumeerd" worden om er dienst te doen, hij ont
vangt ze, met de waardigheid aan zijn ambt verbonden, onverschillig
van wat kleur ze zijn mogen. Bruin was neutraal en „zich zelf".
Wilde men meer van hem weten, hij was bovendien: maltre tailleur
en lijkbezorger. Kleeren bleven neutraal. In 't jaar 13 had zijn vader
aan een volbloed oranjeklant een lakensch pak geleverd, waarin
weinige weken later een Franschman ontsnapt was. Een lijk was
neutraal uit den aard der zaak. In één woord, Bruin was koster,
tailleur-lijkbezorger, zich zelf en neutraal.
't Is dus natuurlijk dat hij zich ook geheel buiten de orgelquaestie
heeft gehouden. De presentie van juffrouw Hora en mijnheer Krieger
— welke laatste hem over een plaats voor zijn moeder in de kerk
was komen spreken — de tegenwoordigheid dier twee in deze zelfde
kamer, was er het treffendst bewijs van.
„Zorg te schikken!" Op deze woorden van het briefje is het dat
koster Bruin bijzonder de aandacht vestigt. Uit die woorden sprak
een onbepaald vertrouwen op zijn macht om de zaak naar Hora's
wensch te regelen, 't Was ongetwijfeld een wensch van partij tegen
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partij. Bruin was neutraal, en zou het blijven, maar: — z o r g t e
s c h i k k e n ! Was het geen treffende erkenning van zijn „zich zelf
heid"; van dat wat hij wezen k o n , indien hij w i l d e ! ?
„Zeg aan je vader, Anna, dat ik er voor zorgen zal, hoor; want
ofschoon je wel weet dat ik me volstrekt met die kwesties niet be
moei, zoo zie ik in zijn voorstel geen kwaad; zeg dat het best is,
heel best, ten minste
"
„Ten m i n s t e . . . . ? " vraagt Anna met den blik naar beneden.
„Dat is te zeggen," herneemt Bruin, terwijl hij zeer zorgvuldig
de glazen van zijn bril met een pand van zijn neutralen jas wischt.
„Zeg aan je vader, Anna, dat ik hem 't gezangbriefje in elk geval
zelf zal boven brengen, maar zeg hem uit mijn naam er bij, dat
hij wel dwaas is zich die zaak van het orgel zoo aan te trekken
als ik hoor dat bij doet; binnen eeu paar maanden heeft hij een
nieuw orgel e n . . . . "
„Met je permissie, koster," valt de jonge muziekmeester in, die
Anna heeft zien verbleeken en de lippen opéén drukken, „ik ge
loof niet dat het gepast is juffrouw Hora te verzoeken haar vader
een DWAAS te noemen, en het allerminst ter oorzake van zijn ge
hechtheid aan het oude orgel. Ik begrijp mij zeer goed, juffrouw
Hora," vervolgt hij op zachten toon, „dat het uw vader smartelijk
zal vallen het instrument, waaraan hij zoo gehecht is, voor het
l a a t s t te zullen bespelen."
„Mijne moeder zegt dat ook, mijnheer," antwoordt Anna haastig.
„Iets wat men jaren bezat en liefhad te verliezen, moet, dunkt
mij, even smartelijk zijn, als niet te mogen bezitten w a t . . . m e n . . .
zoo vurig verlangt."
„Zooals bij voorbeeld zeker iemand het organistbaantje van de
Jacobskerk!" lacht de lijkbezorger, recht voldaan over zijn eigen
geestigheid.
Hora's dochter, wier oog had gefonkeld bij die laatste woorden,
zag op hare beurt, hoe de „geestigheid" van den lijkbezorger den
jongen muziekmeester het purper naar de koonen joeg; ze zag dien
blos van verontwaardiging maar ook den blik van meelijdende min
achting, dien hij op Bruin vestigde, terwijl hij de woorden sprak;
„Je doet niet aan de muziek, koster Bruin, anders zou je weten wat
een d i s s o n a n t is."
Hora's dochter, die ook aan geen muziek deed, omdat geen hemel
gave — zooals vader die noemde — er zich bij haar met een
liniaaltje had laten inkloppen, Anna had toch den dissonant ge
voeld; maar tevens iets anders; iets
Met een vluchtigen groet heeft zij de kamer verlaten.
Straks op de straat teruggekomen, is het haar — hoewel het nog
koud is — alsof ze in dien schoonen zomeravond verplaatst werd,
in den avond, toen ze in den kleinen tuin achter vaders woning,
haar lievelingen, de geurende bloemen begoot, en luisteren moest,
luisteren tegen wil en dank, naar melodieuze viooltonen, die het
avondkoeltje haar uit een naburig openstaand venster over den
tuinmuur toezond. En — als zij in 't voorbijgaan onwillekeurig den

blik naar datzelfde, maar nu gesloten en in de duisternis verscholen
venster opslaat, dan — dan hoort ze haastig een stap achter zich
aankomen, en, al versnelt zij in den aanvang haar tred, nu blijft
ze staan, want een welbekende is haar op zij gekomen en heeft er
na vriendelijken groet op zachten toon gevraagd: Of juffrouw Anna
ook nog ZELVE gelooft, dat de profetie zal bewaarheid worden.
„Mijnheer Krieger
ik begrijp u niet
een profetie?" zegt
Anna eenigszins ontsteld, terwijl zij nu langzaam aan zijn zijde
voortgaat.
„O, juffrouw Anna, ik heb uw lieve woorden niet vergeten, die u
bij mijn eerst en laatst bezoek hebt gesproken;u herinnert z e u ?
"
„Niet juist, mijnheer Krieger," antwoordt Anna aarzelend. Ja, ze
weet wat ze gevoeld, maar niet wat ze gezegd heeft.
„Toen ik mij, en misschien niet geheel zonder reden, het mis
noegen van uw vader had op den hals gebaald," spreekt Krieger,
„toen, juffrouw Anna, hebt u bij 't afscheid gezegd: u zult goede
vrienden met mijn vader worden, en we hopen u dan dikwijls hier
weer te zien."
„Ja, dat heb ik gezegd. U hebt gelijk," antwoordt Anna, en de
toon van haar stem verraadt, dat de herinnering aan die onvervuld
gebleven voorspelling haar onaangenaam heeft getroffen. „Zou het
mijne schuld zijn, dat uw verhouding tegenover vader dezelfde is
gebleven?" laat zij er haastig op volgen, en dan, dan zegt ze nog,
misschien eenigszins geraakt: „De oude man kon van zijn standpunt —
zonder dat i k beslissen wil of het ten uwen opzichte juist was —
toch geen avances doen." En zachter: „Indien u - . . . "
„Die gelooven haasten niet!" valt Krieger in. „Maar juist daarom
verlangde ik naar dit oogenblik, juffrouw Anna, om u te kunnen
zeggen dat uw profetie mij nog altijd in de ooren klinkt, en mijn
vertrouwen vast staat dat zij bewaarheid zal worden."
Dat was streelend! neen, méér dan streelend, dat was verheffend!
Aan een woord, reeds voor langen tijd in 't voorbijgaan door haar
esproken, was door dien jongen man al aanstonds zulk een beteeems gehecht, en op stelligen toon zegt ze nu haastig: „Ik hield
mij vast overtuigd, mijnheer Krieger, dat u geen stap zoudt doen
om mijn grijzen vader te krenken of te benadeelen."
„Ik dank u, juffrouw Anna," herneemt Krieger en voegt er zach
ter bij: „Maar
gelooft u nóg aan de vervulling uwer voor
spelling?"
„Ik neem mijn woorden niet licht terug," zegt Hora's dochter
fier; „doch," voegt zij er bij, „wil men een vesting vermeesteren,
mijnheer Krieger, dan rust en draalt men niet, dan bestormt, dan
neemt men haar, e n . . . . "
„En plant de vlag op een puinhoop, juffrouw Anna."
„Het hart van mijn vader is geen vesting," zegt het meisje snel.
„Maar toch, het heeft barricaden om zich opgeworpen, die niet
zoo licht te nemen zijn." Haastig: „Och wilt gij zoo goed zijn,
juffrouw Anna, uw vader te vragen, of hij morgen de piano bij de
familie Smis wil komen stemmen
?"

„Waar u les geeft?"
„Uw vader heeft een zuiver gehoor juffrouw Anna, IK stem slechts
waar men dat uitdrukkelijk verlangt."
„Maar zulk een mondelinge boodschap breng ik niet over," zegt
Anna: „zij betreft de muziek
en—"
„Het stemmen van een piano!" valt Krieger in, en dan, dan zegt
hij met nadruk: „Wanneer een dissonant — als die in 't kosters
huis — een paar rozenkoonen doet verbleeken juffrouw Anna, dan
profeteert de muziekmeester, dat er liefde voor zijn hemelsche kunst
sluimert op den bodem van het hartje, en dat ze er zeker nog eens
ontwaken zal."
„Wanneer die sluimer niet in een doodsslaap is overgegaan," valt
Anna in, en dan vervolgt ze aarzelend op droevigen toon: „O, de
welluidendste tonen voeren mij altijd terug naar de droevigste uren
mijner jeugd; ze wekken nog immer een gevoel van wrevel en
tegenzin in mijne borst. Muziek en dwang zijn voor mij woorden
van dezelfde beteekenis. A l t i j d mijnheer Krieger
" maar Anna
zweeg eensklaps s t i l - . . . Op dien avond, dien zomeravond, toen —
toen had ze immers muziek gehoord z o n d e r dat ze dien wrevel
gevoelde: „Ten minste
" lispt ze nog zachtjes.
„Nietwaar, juffrouw Anna, zoomin als i k aan de uitkomst van
uw voorzegging twijfel, zoomin twijfelt u nog geheel aan de ver
vulling van de mijne
" zegt Krieger en aan Hora's woning ge
naderd zegt hij niets meer, maar trekt aan de schel, ofschoon het
meisje den s l e u t e l r e e d s i n de h a n d h i e l d .
Met een beleefden groet en een zeer vriendelijk: „Goeden avond
juffrouw Anna," boog zich nu de jonge muziekmeester, en verdween
in de donkere straat.
Terwijl Anna den drempel betrad, was het haar zonderling te
moede. Zij zag de donkere straat nog eens in, maar ontwaarde den
jonkman niet meer. — Dat hechten aan het woord door haar ge
sproken! En toch — hij had niets — NIETS gezegd; niets van al
wat haar zoo dikwijls het hart kwam beroeren. Indien hij geen be
lang in haar stelde, waartoe dan dat vasthouden aan hetgeen hij
h a r e voorspelling noemde, en waartoe dan ook dat opwekken tot
geloof aan de zijne . . . ?
Anna kwam in de woonkamer terug, en gaf het antwoord van
koster Bruin. — En vader keek zoo somber. Zij aarzelde maar
overwon. De boodschap van Krieger mocht den ouden man een
oogenblik beter stemmen.
Hoe ze had misgerekend!
„Bij Smis komen stemmen!" riep Hora: „Zoo kind," vervolgde
hij langzaam, terwijl hij haar met halfgesloten oogen beschouwde:
„laat jij je gebruiken om je vader op een avond als deze nog te
grieven er bij, Anna?"
Anna kwamen de tranen in de oogen. Hora zat weer in 't vuur
te staren. Moeder Saartje zei niemendal; dat was 't beste! — En
Anna — ze ging ijlings naar haar kamertje. Leedwezen en wrevel
kampten in haar binnenste; maar ook — van lieverlede drongen

haar weer zoete tonen als uit dien zomeravond in het oor. Welluidende klanken! En, hoe meer ze luisterde met hare ziel, hoe meer
ze in die tonen de vriendelijke stem van den jongen musicus vernam, van h e m die
Maar zie, nu tuurt ze niet langer, met den
elleboog tegen het venster geleund, en het betraande oog in de
donkere straat; neen, ze legt de hand op den zwoegenden boezem,
keert dan haastig naar de woonkamer terug, en drukt er den ouden
man, die nog in het vuur aan den Dordtschen haard zit te turen,
een teederen zoen op het gefronste voorhoofd.
Een half uur later gelastte koster Bruin aan Evert den kerkeknecht
om de klok voor de avond-kerk te luiden.
Hier en daar was er al volk in de stoelen en banken.
Bruin stak zelf de vetkaarsjes aan, die Evert in den namiddag op
de prachtige koperen kronen had gezet. Reeds dikwijls had Bam
de tweede kerkeknecht, gevraagd, of hij het niet doen zou? Koster
zag niet heel scherp, en zoo gebeurde het wel eens dat koster — hij
moest het niet kwalijk nemen — soms hier en daar een kaarsje
oversloeg. Juffrouw Helder, die toch moeielijk bij dat kroonlicht
zien kon, had laatst nog geklaagd, dat ze daardoor in 't geheel
niet mee had kunnen zingen: „Moest niet kwalijk nemen!"
Koster Bruin „nam niets kwalijk!" Ja, de eindjes vetkaars, die
na afloop der godsdienstoefening overbleven, waren voor koster, en
dat hij die kaarsjes „bij abuis" had overgeslagen, och, dat sprak
vanzelf. Maar koster Bruin nam „niets kwalijk", „niets niemendal!"
Zoo onder 't aansteken had hij zich dikwijls afgevraagd, waarom
men niet hier, zooals op vele plaatsen elders, olie of wel gaslicht
in de kerk nam; maar, Bruin zag er geen voordeel in, en zou zich
neutraal houden.
Met veel genoegen hoorde hij laatst nog mijnheer Meijer, den
stadsteekenmeester, er over uitweiden, die „uit een artistiek oogpunt
redeneerende, persisteerde bij zijn gevoelen" — 't welk op dat
oogenblik door niemand betwist werd — „dat het licht der kaarsjes,
op die sierlijke koperen luchters, zich zoo mysterieus in die hooge
kruisgewelven verliezende" — bij welke woorden mijnheer Meijer
de oogen geheimzinnig sluitende, met de vijf uitgespreide vingers
der rechterhand nog geheimzinniger trararietjes voor zich uit had
gemaakt: „dat zulk licht oneindig schilderachtiger is en alzoo ook
verheffender, ja stichtelijker was dan de plat prozaïsche verlichting,
die men op andere plaatsen in de kerken had aangebracht."
Dat had de teekenmeester — bij zijn gevoelen persisteerende —
gezegd, en of juffrouw Helder nu ook bij die walmende kaarsjes
niet zien kon; met de meest consequente neutraliteit stak koster
Bruin de kaarsjes aan, zorgde ter deeg dat er nu bij juffrouw Helder
geen vergeten werd, maar — sloeg bij abuis den twee-arm boven
de „rechterlijke macht" over, en zou met het aansteken van de
kaarsen op 't orgel nog maar wachten tot
„Dag, Adam, sterkte, ziellief!" klinkt de vriendelijke stem van
een moedertje innig hartelijk maar tevens op kerkplechtigen toon.
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„Tot straks vader!" spreekt Hora's dochter, aan moeder Saartjes
zijde.
Het is alsof een grafkelder den laatsten afscheidsgroet terugkaatst:
„Tot straks!" en terwijl de oude organist de uitgesleten trap aan
de achterzijde van het orgel beklimt, murmelt hij nogmaals: „Tot
straks!" Ja, ja, tot straks! — Straks behoeft hij de deur, die hij nu
op het gevoel met den grooten sleutel opent, niet meer zoo behoed
zaam te sluiten, zooals hij het altijd gedaan heeft; dan kan hij die
deur met dat vierkante glaasje in 't midden, wel open laten, wagen
wijd open, om vrijen toegang te gunnen aan een domme gevoellooze
bent, die gereed staat te komen met breekijzers en houweel en! —
Tot s t r a k s ! . . . .
„G'n avond, meester Hora! Eoud weertje!" zegt koster Bruin,
die mede — doch wel wat laat — naar boven is gekomen, terwijl
hij twee vieren vetkaarsen op de koperen luchterblakers naast het
orgelklavier plaatst; en, als hij daarna de kaarse-pitten, die vooraf
in den terpentijn zijn gedoopt, met het lichtje van den opsteker
doet ontvlammen, dan voegt hij er luchtig bij: „Dat is hier van
avond voor 't laatst, meester Hora."
Hora's donkere oogen vlammen voor een wijl als de pitten, die
door koster Bruin in het „bijtende vocht" werden gedoopt; maar.
ook even spoedig als die pitten — na de sterke ontvlamming —
verduisteren en slechts een sober licht in de sombere ruimte wer
pen, staren Hora's oogen weer somber voor zich en antwoordt hij
kalm en beslist: „Ja, voor het laatst, koster Bruin."
„Wat dat gezang betreft, meester Hora, dat hebben we naar je
wensch geschikt," herneemt de koster, en reikt den oude het ge
zangboekje toe: „Zie, we hadden er geen bezwaar in. Psalm twee
en zeventig 't laatste vers is courante waar voor een nazang, dat
weet je. Al wou je voor mijn part het nieuwe orgel er mee inwij
den ook! Atjuus meester Hora!"
Met deze woorden spoedt koster Bruin zich naar beneden, en hij
hoort wel het kraken van de oude trap, maar niet het woord van
den ouden organist, dat hem met pijnlijken zucht wordt nagezonden :
„Het NIEUWE inwijden — nooit!"
Neen, goede God, dat zal Hora niet doen. Was dat orgel hem
niet lief als een oudste, een troetelkind, een kind van vele zorgen?
Niemand heeft er verstand van, hoe goed dat kunststuk geweest
is, en niemand — niemand waardeert wat hij in al die jaren gedaan
heeft om het te behouden in den staat, waarin het zich nóg bevindt.
Maar stil
hier, hierin dat ernstig donkerkleurig orgel vertrekje,
hier, achter die deur met het vierkante glaasje in 't midden, hier
wil hij zich zeiven een oogenblik erkennen dat het orgel zijn ge
breken heeft. „Ja," gaat de man al peinzend voort, terwijl hij het
oog op de geelgeworden ivoren toetsen van het onderklavier houdt
gevestigd: „ja, daar zijn kromgetrokken ventielen; de mixturen')
') In oude orgels zijn de mixturen dikwijls zea en m e e r sterk bezet.

zijn grootendeels verstopt; het mechaniek der toetsen
" Doch,
waar dwalen zijn gedachten; waar, waar was dan het orgel zonder
eenig gebrek, en waar, waar is de organist die — aangenomen dan
voor een oogenblik dat een ander beslissen mocht, en naar waar
heid oordeelde dat het orgel slecht was — waar is de organist die
nog altijd uit dat geminachte orgel tonen weet te lokken zooals
hij het doet, nu eens ontzettend van kracht, en dan weer zoetklagend en diep in de ziele dringende er bij; straks voor het laatst; ja,
voor het laatst!
Niet zooals gewoonlijk tuurt Hora langs de bazuin van een ver
gulden engel naar beneden om te zien of het „vol loopt in de kerk",
neen, met den elleboog op den hoek van het rugpositief ) geleund,
staart hij wezenloos op het klavier, en soms ook lager op de uitge
sleten eikenhouten pedaaltoetsen.
De hooge kruisgewelven der oude Jacobskerk, waarin het weife
lend lichi van omlaag met de duisternis kampt, trekken zijn blik;
en die bogen, ze zien niet hoe de oude man daar staat met de hand
aan het kloppende voorhoofd, ze zien niet, hoe dikke tranen opwel
len in zijn starende oogen; maar hoor toch, hoor — hoe ze hem
mompelend nasteunen den droeven zucht: „Voor 't laatst! voor
't laatst!"
Een haastig getik op het vierkante ruitje in de deur wekt ouden
Hora uit zijn verdooving. 't Is Holm de balgentrapper. In Halstad
zou niemand hem orgeltrapper noemen: daar had meester Hora
voor gezorgd. Balgen worden getrapt, geen orgels! — Hora sprak
echter altijd van „den c a l c a n t " . 't Was dan nu de calcant, die
meester Hora toeriep, of hij het niét gemerkt had dat de voorzang
reeds was opgegeven.
Toen Holm, die vlug van den neergetrapten balgensleutel, —
calcantinurclavis, zooals Hora altijd zeide — was afgesprongen, even
vlug weer op den tweeden er naast liggenden sleutel wilde springen,
gleed hij bijna uit. En 't was geen wonder, want die sleutels waren
ook zoo vreeselijk uitgesleten, terwijl de thans in onbruik geraakte
v o u w b a l g e n , waartoe ze behoorden, ook in zulk een ellendigen toe
stand verkeerden, dat zelfs Hora voor weinige weken, met paardenezen, schaapsleder, lijm, bolus en wat al niet meer gewapend, na
[olms vertrek, er schier gansch en al den moed bij verloren had.
Werktuiglijk heeft zich de oude man op de orgelbank geplaatst,
en tuurt nu in het verweerde kleine spiegeltje, dat, eenigszins voor
overhellend, naast de registerknoppen ter linkerzijde van het klavier
is bevestigd, en ziet er als altijd net hoofd van den voorzanger in,
het deftige hoofd, dat zich naar deze zijde zal keeren zoodra het
lied is opgegeven en meester Hora beginnen moet.
En de voorzang wordt gezongen, en door het orgel als naar ge
woonte begeleid.
1
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) Rugpositief: de kast achter den rug v a n den speler, waarin zich de pjjpen>
v a n h e t benedenklavler beylnden.

Later vervult de tusschenzang het kerkruim, doch als die geëin
digd is, en een onbegrijpelijk sterk gehuil van het orgel den muzikalen
kerkvoogd n°. één tot een knipoogje naar de bank der diakenen
verleidt, dan schrikt de organist van zijn zitplaats op. Daar moet
een bijzondere gaping aan een der speelventielen ') zijn ontstaan,
waardoor de wind ongeroepen in de pijp is gedrongen.
De strakheid is van flora's aangezicht verdwenen; een donkerrood
heeft zijn gelaat voor een oogenblik overtrokken; de zilveren haar
lokken, die hem langs de slapen spelen, schuift hij met beide handen
naar achter en luistert.... luistert met ingehouden adem naar den
langzaam — slechts op het orgel nog hoorbaar — wegstervenden
dissonant.
Zie, daar neemt hij haastig een der kaarsen uit den koperen blaker;
gaat in allerijl — terwijl hij behoedzaam de vlam met de hand voor
den luchtstroom beschut — naar de deur, en verdwijnt langs een
portaaltje.
Weinige oogenblikken later beklimmen twee mannen een steile
trap zonder leuning.
„Voorzichtig meester Hora," zegt de calcant, die met het licht
vooruitgaat: „de derde sport is wrak genoeg."
Hora antwoordt niet; wel kraakt de sport onder zijn voet, doch— nu is hij boven.
De groote kast, waarin de honderden orgelpijpen zich bevinden,
die de oningewijde niet vermoedt achter de weinige, die hem uit
het kerkruim tegenblinken, die groote kast wordt nu haastig geopend.
De balgentrapper staat met de kaars in de hand en licht behoed
zaam in de ontslotene ruimte.
De oude organist, die een pijpenmand met gereedschappen, welke
hij medenam, naast zich op den grond heeft gezet, werpt nu een
waren valkenblik op het binnenwerk van zijn dierbaar instrument.
Hij denkt er niet aan dat hij daar staat als de geneesheer, die
het laatste middel aan den stervende toedient, ofschoon hij weet dat
de levensdraad zoo aanstonds zal verbroken worden.
Hij tuurt en tuurt steeds in dezelfde richting. Een vluchtige aan
doening van verrukking straalt er eensklaps uit zijn oogen:
„Calcant, hier! licht!" spreekt hij op bevelenden toon.
De man volgt met de vlam den buk kenden meester.
En de meester heeft de oorzaak ontdekt van dien ergerlijken toon.
Ja, die klep eener labiaalpijp is voor een goed deel van de can•cellen-opening geweken, de stift, waarin zich het ventiel beweegt,
moet er uit zijn gevallen.
Bij het schijnsel van het flikkerende kaarslicht, dat het meest de
zilveren kruin van den oude verlicht, zoekt en tast hij op de zol
dering der windlade. Met de hand veegt hij den houtmolm ter zij,
dien de worm, ondanks alle poging om haar woeden te overwinnen,
in weinige weken opnieuw naar beneden wierp.
') Door h e t aanslaan der manuaal of pedaaltoetsen worden de speelventielen
•of speelkleppen, die den wind toegang tot de pijpen verleenen, neergetrokken.

Het oog van den meester fonkelt: daar heeft hij de stift gevon
den, nog eens zal hij triomfeeren; men zal het weder ervaren hoe
een kundig organist die zijn speeltuig kent, de macht bezit om een
ter kwader uur geboren wanklank in een oogwenk te doen ver
stommen; hoe hij dien nagalm weet te bezweren, door het herstellen
van een verband, dat slechts door het uitvallen van die nietige stift
werd verbroken.
Waartoe nog die poging, oude man? Het gat is uitgesleten, de
stift houdt niet m e e r ! . . . . Hij bespeurt het.
De tijd is kort. Doch zie, haastig tast hij in de mand; een ijzerdraad wordt rechtgebogen en met de nijptang afgeknipt. Maar zie,
de punt is te dik.
„Meester we moeten ons haasten," zegt Holm de balgentrapper.
Hdra antwoordt niet. Snel vat hij een scherpe vijl; met vaste
hand vat hij de punt der kleine spil; een zachte hamerslag, die de
spil drijft, weerklinkt door de kast.
„Meester Hora, als de nazang werd opgegeven en men wachten
moest," vermaant de calcant.
„De nazang, ja ja, de nazang!" murmelt de oude, terwijl hij het
mechaniek beproeft en met een zonderlinge tinteling van het oog
zich overtuigt, dat de sluiting is hersteld, volkomen hersteld.
„De nazang! Kom haastig. Ja — de s l o t z a n g ! " herhaalt Hora
met zulk een pijnlijke verheffing van stem, dat de calcant er van
ontstelt. Hij ziet den oude half angstig half meelijdend aan. Maar
neen, 't is niets, niemendal. Toch zorgt hij dat hij den grijsaard,
die zoo wonderlijk sprak en zoo iets blinkends in de oogen heeft,
op de trap voorgaat en in 't afklimmen behulpzaam is.
Slechts weinige minuten later zwijgt de stem, die het kerkruim
vervulde. De voorzanger staat voor zijn lessenaar en wendt het hoofd
met een veelbeduidend knikken naar de zij van het orgel. Hij knikte
nog eens, en alweder.
Terwijl er nu eenige onrust en gemompel in het kerkruim verno
men wordt, ziet men koster Bruin haastig, achter de hooge banken
om, naar het orgel gaan.
Doch hoor, eensklaps wordt de stilte verbroken. De grijze daar
boven, is wel op zijn post! En hoor
het oude orgel zingt zijn
zwanenzang!
Ja! hij zingt zijn zwanenzang!
Is het daarom, dat schier die gansche schare den blik te gelijk
naar boven wendt, dat zij luistert, steeds aandachtiger luistert —
evenals men immers eerbiedig het oor leent aan de laatste zwakke
woorden van een stervenden vriend.
Maar stil, men luistert.
Alsof een diepgeschokte ziel zachtkens de vingers drukt op het
klavier, zoo ruischt er een statig bewogen toon door het kerkruim.
't Is een klacht zonder morren, die het orgel in aller zielen vertolkt.
Maar hoe, moet dat spel het praeludium van den nazang wezen?
Hoor, de statig bewogen toon, die klacht vol berusting is met een
treffende modulatie van D naar B kleine ters in den somberder
IX.
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toon der geheele onderwerping overgegaan. Stille dieptreffende akkoor
den fluisteren door de tempelzalen.
Goede God, dat is roerend! eenvoudig! treffend! dat is
Maar
neen, de stemming moet verloren gaan. Waarom, oude organist!
waarom in deze ure nog dat eene register ter zij gedrukt? ') Och,
hadt ge nu voor 't laatst die tremulant of zweving laten rusten; het
snikken en weenen der menschen na te bootsen staat beneden uw
kunst, beneden de verheven roeping van uw speeltuig; ja zelfs, die
tremulant voegt niet bij den schoonen toon, dien gij van onderwer
ping deedt fluisteren; die zweving, zij verzwakt en verkracht hem.
Maar luister.... de zweving heeft opgehouden; slechts een oogen
blik heeft de vox ANGELICA — het eertijds veelgeliefd register —
een hoogst verschillenden indruk bij de aandachtig luisterende schare
teweeggebracht. Slechts even heeft zij geklonken, slechts even,
alsof de oude organist ook zelf begrepen h a d . . . . Maar stil, stil
dan. — O, dat is verheffend! Prachtig! Majestueus! — Groote God!
heeft dat orgel nog zulke tonen! Daar klinkt een breed koraal
in D groote ters door de ruime Jacobskerk. Alle krachten van het
orgel zijn losgelaten.
Waar zijt gij, groote mannen der Kunst! Treedt nader, onsterfelijken: Mozart, Haydn, Bach, en gij allen, heiligen, in den hemel
der gewijde Toonkunst! Treedt nader en luistert. Zegt, erkent ge
hem als uw zoon, den oude, die nog aan dat afgeleefde speeltuig
een Halleluja ontlokt, den grooten, den eenigen Handel waard?
Erkent ge hem niet tot de uwen, die daar vol diepen eenvoud,
maar ook met een alles verwinnende kracht dat Halleluja! voort
stuwt langs pijlers en tempelbogen! die het Halleluja! Halleluja!
met bazuingeschal doet boren door steen en cement en voert tot
voor des Eeuwigen troon!?
Des Eeuwigen troon! — Waar is die troon? Oneindig God, zou
niet het hart dier schare een deel, het voetstuk misschien, van den
troon Uwer Majesteit zijn?
Ja! zie dan! zie! De oude man heeft niet tevergeefs zijn gansche
ziel uitgestort, voor 't laatst, voor 't allerlaatst.
Alsof een schok door het hart dier gemeente voer, rijst zij eens
klaps bij het dieptreffend laatst akkoord van haar zitplaatsen op.
Dat was geen ZWEVING, geen TREMULANT, dat was geen vox ANGELICA,
die haar deed oprijzen als één man, bet hart verheffende ten Hoo
gen, dat was omdat vooral de prestant, dat OPEN LABIAALWERK
zichtbaar voor ieders oog, nog altijd krachtig gebleven was.
Het indrukwekkend praeludium was geëindigd. Daar staat zij, die
gansche gemeente. Zij wil aanheffen het lied, dat haar op de lippen
speelt:
„Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen!
En zoo weergalmt het nu in wonderschoone harmonie.
*•) In s o m m i g e oude orgels schuift m e n de registerknoppen ter zij ln plaats van
z e — zooals in orgels v a n later tijd — uit te trekken.

En daarboven, daar zit de grijze Hora nog voor zijn rammelend
klavier. Groote droppelen zweet parelen hem op het aangezicht. Met
de rechterhand geert hij slechts nu en dan de noten der algemeen
bekende zangwijze aan. De linker houdt hij op het bonzende voor
hoofd gedrukt, 't Is alsof het bersten moet, dat arme hoofd. En
toch, de zege is behaald!
Dat oude, verworpen orgel heeft dan voor het laatst zijn kracht
getoond. Een Halleluja heeft het den Heere gebracht, rein en stout,
en zijn laatste, zijn allerlaatste toon moet nog een zuivere klank
den Allerhoogste ter eere wezen!
Geen Interludium wordt vernomen. Of de gemeente het niet be
speurt, althans onverstoord juicht het van hare lippen:
„Men loov' Hem vroeg en spa!"
En hoor dan — hoor: nog eens, en voor 't LAATST, jubelt het
oude orgel met haar mee: J A HEERE, U — U LOOV' MEN VROEG EN
SPA, HALLELUJA!

En de gemeente zingt voort, en weder bemerkte zij niet dat het
orgel zwijgt. Het lied is haar welbekend, en haar wekstem klinkt
ten slotte in zeldzame harmonie:
„De wereld hoor' en volg mijn zangen,
„Met AMEN AMEN na!"

„AMEN!" weerkaatst het orgel nog krachtig: „AMEN!"
Doch neen, 't was niet de oude Hora geweest die dat AMEN had
doen weerklinken. Dat Amen was niet van hem die nog kort ge
leden zijn laatste phantasie zoo treffend deed opgaan.
Neen, dat Halleluja heeft luide in de ziel van een jonkman
weerklonken. Haastig, doch in stilte zijn zitplaats verlatende, heeft
hij in allerijl de orgeltrap beklommen. Boven gekomen, is hij met
ingehouden adem, niet verre van den grijsaard blijven staan. Met
deernis en toch vol verrukking, heeft hij hem gadegeslagen; heeft
hij dat spel, dat wondere spel bespied: heeft hij getuurd op de
handen en voeten, die als verdubbeld schenen wanneer ze de ver
sleten klavier- of pedaaltoetsen neerdrukten en opbeurden bijna
terzelfder tijd. Steeds nader gekomen, heeft zijn oog gefonkeld bij
't vernemen en aanschouwen van dat tooverspel. Ja, hij ZAG wel
dat daar onbruikbare tonen aan het akkoord werden onthouden,
maar hooren, neen hooren deed hij het niet.
In stomme verrukking heeft de jonge Krieger den ouden Hora
beschouwd; met saamgevouwen handen heeft hij 't gewaagd nog
een — en nóg een schrede nader te komen. Doch zie, daar slaat
de overspannen grijsaard de hand aan het hoofd; slechts flauw en
zwak drukt nog de andere hand de toetsen ter begeleiding van het
lied. Krieger ziet de dikke zweetdroppels, die den oude langs het
bleeke aangezicht glijden; hij ziet hoe de grijze zich vermant, en

ook de linkerhand nog eens de toetsen zoekt om voor 't laatst zijn
orgel te doen juichen met de schare:
„Men loov' Hem vroeg en spa."
Maar dan — dan is de kracht van den grijsaard als verlamd. De
gemeente hoort het niet, hoe nu een vreeselijke huiltoon door pijp
en regeerwerk van het orgel vaart, gelukkig, die schrille toon
smoort weg in het Amen, waartoe de gemeente jubelend de gansche
wereld ter navolging oproept. Neen, de gemeente hoort het niet,
maar ook — zij ziet er den ouden Hora niet, hoe hij daar eens
klaps het aangezicht met beide handen bedekkende, losbarst in een
zieldoorborend, jammerlijk geween; hoe hij daar ligt — onwetend
ligt tegen de borst van den jongeren zoon der Kunst, van hem die
daar fluistert met zijn melodieuze stem vol heilig kunst- en liefdevuur:
„Schep moed goede meester, schep moed; schooner lofzang is er
nooit gespeeld. Denk aan de toekomst; een nieuw orgel wordt u
gebouwd; dat nieuwe behoort aan u, aan U zoolang gij leeft. O
dat Halleluja!"
En toen — toen was het lied der gemeente geëindigd, en reikende
naar het klavier, was het de jonge musicus die — terwijl hij nog
den ouden organist ondersteunde — dat „Amen, Amen!" weer
klinken deed.
En de oude man? — we weten niet of hij het gehoord en ver
staan heeft. Een zenuwtrilling beving hem: „Mijn orgel! mijn
orgel!" steunde hij op droeven toon; en Krieger drukte zijn hand
op Hora's gloeiend voorhoofd, en een deernisvolle traan blonk er
mee in zijn oog: 't Was voor 't laatst geweest, oude Hora, voor 't
allerlaatst!

De stormachtige herfst is met den kouden winter voorbijgegaan,
ook de voorjaarsstormen hebben uitgeraasd. De linden op het kerk
plein voor de Jacobskerk steken in hun malschgroenen voorjaarstooi, en 't vogelenheir stemt luide zijn lied in 't lieflijke groen —
of hooger en hooger langs dak en toren.
't Is een eerste Meidag. De klok in den rijzigen toren overstemt
het vogelenlied, of doet het voor een wijle verstommen. Haar statig
gebrom noodt een breede schare uit om op te gaan, en óók een
loflied den Heer te brengen, aleer het zich vermeien gaat in zijn
prachtige schepping.
Van alle zijden stroomt de menigte saam. De ruime Jacobskerk
beeft geen zitplaatsen meer voor zoo velen.
„Welk een belangstelling!" fluistert men hier.
„Nieuwsgierigheid!" luidt ginder het antwoord.

En al aanstonds wordt het oog getrokken naar het frisch en
helder gelaat van het nieuwe orgel.
Vroolijk blinken de frontpijpen in een morgenstraal der vriende
lijke Meizon. De heldere witte kleur: het frisch doch spaarzaam op
het lofwerk aangebracht verguldsel; het welgesneden beeld van den
Koninklijken Harpenaar boven in "t front, hoe k l a a r en f l i n k
spreekt u dit alle3 toe.
Welk een verschil, nietwaar, met den somberen toon, waarin dat
oude groenkleurige orgel, met zijn door den tijd gebruind verguldsel,
zijn donker snij- en lofwerk, zijn breedgewiekte engelen en cherubs
als wegschool in het koor der kerk? Welk een verschil, nietwaar,
die FKiscH- en KLAARHEID

nu?

Doch stil, reeds ginds en her wordt de vraag gemurmeld, of niet
dit nieuwe orgel te h e l en te g r i l is van kleur; ja ginds en her
wordt ook het oordeel reeds geveld, dat immers dit koud en gril
en in 't oog springende stuk niet voegt in deze oude kerk, de groote
KBUiskerk met haar hooge gewelven en spitse bogen!
Reeds had koster Bruin, zooals gewoonlijk wanneer de voorzang
beginnen zal, de drie hoofddeuren der kerk gesloten, toen hij uit
het zoogenaamde kleine poortje, dat gedurende kerktijd openblijft,
het hoofd nog even naar buiten stak. Slechts een oogenblik had hij
er gestaan, of hij bespeurde daarginder onder de linden, iemand
die op het poortje afkwam, doch — hem bemerkende wellicht —•
schielijk omkeert en zich met haastigen doch tevens eenigszins
wankelenden tred langs den kerkmuur verwijdert.
Dat droeg geen jas door Mr. Bruin gesneden, en koster Bruin
was dus den man reeds vergeten, nog eer dat hij het hoofd gewend
en den eersten toon van het orgel vernomen had.
En ja — daar verheft het n i e u w e orgel zijn stem. Aan den
klank van het o u d e was de menigte gewoon. Waar die klank voor
een wanklank was gehouden, daar heeft men zich geërgerd en
teruggetrokken, maar ook en niet zelden dien met glimlachend
medelijden geduld.
Immers, men had niets anders te wachten gehad! Doch nu, nu
spitst men de ooren. Zelfs zij, die het nieuwe begeerden en dreven,
zelfs zij, ze luisteren met ingehouden adem, of inderdaad de klank
welluidend, de toon een zuivere, en het orgel in alle deelen onbe
rispelijk gestemd is. Ze zien de schare rond, of niet de misschien
wat sterke toon, — zoozeer in tegenstelling met den toon van
het vorige orgel, hen tegenstaat of ontstemt. . . • ?
En — boven in het nieuwe, heldere orgel vertrekje zit de jonge
organist voor het klavier. Ofschoon inwendig bewogen, drukt hij
met vastheid de ranke vingertoppen op de blank ivoren en ebben
houten toetsen; met vluggen greep trekt hij de benoodigde registers
uit of steekt ze behendig terug, terwijl zijn voeten met kracht en
juistheid het pedaal bespelen — het pedaal waarvan de toetsen nog
wel wat zwaar te bewegen zijn.
En — in het kleine poortje, half achter de zware met ijzer beslagene deur verscholen, staat een grijsaard. Aan moeder Saartje

heeft die oude straks gezegd, dat het weer er zoo heerlijk uitzag,
en dat hij een kleine wandeling ging doen.
Heel goed," heeft Saartje geantwoord: „een wandeling in Gods
vrije natuur is ook beter dan een kerkgang, waar geen stichting
meer te halen is."
„Stil Saartje," heeft Hora gezegd, en Saartje heeft niets meer
gesproken; ze zou zorgen dat de koffie klaar stond als Adam
terugkwam. Ja, en een volgenden Zondag dan ging ze met hem
mee; dan zouden ze ergens op een bank gaan zitten en naar de
vogels luisteren, want naar die kerk, zonder orgel, ja, z o n d e r
o r g e l v o o r h a a r of v o o r z i e l l i e f — ging ze nooit meer, neen,
nimmer of nooit!
En daar in dat poortje staat oude Hora. Gij ziet het hem aan
dat er een zwaard door zijn ziel is gegaan. Verneemt hij een voet
s t a p . . . . ? Bevreesd als het kind dat op iets kwaads te betrappen
is, gaat hij weer ijlings terug. Doch n u - . . . schuchter omziende en
niemand bespeurende, komt hij opnieuw de deur nabij. Met donkeren
blik en zwaar gefronste wenkbrauwen tuurt hij langs een zwaren
pijler het kerkruim in. Doch, wat hij zoekt, kan zijn oog niet vin
den. Twee, drie vier schreden gaat hij vooruit. Bij de bus met het:
„Gedenk den arme" blijft hij even staan, doch, al zag hij die woorden
wel, hij heeft ze niet begrepen; hij zoekt iets anders.
Ginds achter die kolom, ter zij van de hooge overdekte bank van
heeren kerkvoogden daar, daar kan hij zien wat hij zoekt.
Men hoort geen voettred op de veelal zwaar gehouwen zerken.
Stil en onbespied treedt de oude man met bevende knieën en tril
lend hoofd vooruit naar de aangeduide plaats. Maar — alsof een
slag hem in 't aangezicht trof, zoo trekt de oude eensklaps het
hoofd terug. Een vaal wit heeft zijn kaken overdekt; voor 't aller
eerst heeft hij het nieuwe orgel daar in zijn volle grootte aanschouwd,
het witte gril in 't oog springende orgelmonster, dat — „wel een
lichtekooi schijnt te wezen in den tempel van God!"_
Weinige seconden later staat oude Hora weer in het donkere
portaal.
Hij staat er, en tuurt, al luisterende, star voor zich uit. Daar heeft
een stem geklonken.... 't Was de levenskreet, van het nieuwe orgel.
Die tonen zijn — hard! Ja, schril. Geen zweving; neen, geen engelenstem, — niets! Maar hoor — herkent hij het niet wat daar sta
tig ruischt. J a - . . . jawel! De grijze slaat de bevende hand tegen
het voorhoofd. Strakker en strakker staren zijn oogen in het onbe
stemde, voor zich heen. J a . . . . Ja
dat zijn de tonen zijner laatste
phantasie. Die kloeke tonen uit het OPEN LABIAALWERK, ja,
goede God, ze doen het „Halleluja" schallen, ZIJN HALLELUJA!

Het is een heerlijke avond die den schoonen Meidag besluit. Op
de heuvelen, die Halstad grootendeels omgeven, golft het jeugdige

zeegroene koorn, door een opstekend koeltje bewogen. Achter het
dennenbosch ter linkerzijde schittert de zon in goud en purper aan
den horizon. Hier en daar spartelt haar gloed zoo fonkerend hel
door het dennenbosch heen, en werpt nog snelle rosse lichten over
die golvende graanakkers, waar ze zich anders reeds wiegen in den
valen sluimertooi der schaduw van het woud.
Dit smalle paadje, 't welk door de koornvelden naar den grooten
weg voert, is de geliefkoosde wandeling van den jongen muziek
meester van Halstad, den nieuwen organist der Jacobskerk.
En zie, terwijl hij daar voorttreedt en den blik slaat op die prach
tige natuur in haar voorjaars-avondtooi; of ook, als hij, nabij het
bosch gekomen, langzamer voortgaat en eindelijk blijft staan om het
heerlijke lied van den nachtegaal te beluisteren —dien reinen orgel
toon der Natuur — terwijl hij daar rust en h e m e l t aan den vollen
boezem van Gods schoone schepping, en bet haantje van den stads
toren — weerkaatsende den gloeienden hemel — hem zoo vroolijk
toeblikt, zie, dan is het een glans van innigen vrede en blijdschap,
die zich verspreidt over 's jongelings gelaat, als de weerschijn van
een gemoed, dat wel een klankbord mag heeten van den zuiversten toon.
Van den zuiversten toon? Zou dat waarheid wezen? Kan hij dien
torenhaan in 't nijgend zonnelicht zien blinken, zonder dat zijn hart
de stem van het verwijt doet hooren? Herinnert die gulden wachter
op den KERKtoren hem niet aan het orgel waarboven hij troont;
aan het orgel, dat vernieuwd moest worden om dien ouden man een
doorn in het oog te zijn; aan het orgel, dat ook door den jongen
musicus is begeerd, ofschoon hij berekenen kon dat die oude man
het nimmer bespelen en hij diens plaats er innemen zou?
Maar stil, langs den ouden kerkmuur moge zich het uilengekras
reeds doen hooren; hier, HIER zingt nog lustig en luid de nachte
gaal zijn verheffend lied.
En Krieger, zie, hij tuurt nog altijd met vrijen blik naar den
blinkenden torenhaan in de verte, met een glans van vrede en
verrukking op het zielvol gelaat, terwijl hij luistert naar des nachtegaals lied.
Ja, mooi stemmetje daarboven, al zingt ge nog zoo luid, verklap
pen zult ge het niet wat Krieger gedaan heeft; fier haantje op den
toren, al troont ge nog zoo hoog, uitkraaien kunt ge het niet, wat
Krieger in stilte bewerkte. Niemand, niemand zal het weten, op
wat voorwaarde hij zich verbond aan den dienst van het orgel. Die
heeren kerkvoogden daarginds in de stad, ze zullen zijn vertrouwen
niet beschamen, 't Was h u n om 't even hoe ze het geld besteedden,
dat voor den organist werd uitgetrokken.
Ja, 't moet voor den ouden Hora toch een zoete droppel in den
bitteren kelk zijn geweest, toen hij die beschikking ontving, terwijl
hij toch wist, dat er na zijn vrijwillig bedanken geen penning pen
sioen te verwachten was.
_ Hoor! _ — 't Is alsof het vogeltje nog luider en lustiger zingt, en
zie! 't is óók alsof het torenhaantje nóg vroolijker schittert in het

gloeiende zonlicht. En — de koornvelden ruischen den jongeling
een

„GOEDEN AVOND" toe.

De ton was reeds ondergegaan toen Krieger in de stad terug
keerde. Al spoedig heeft hij de kleine bovenwoning bereikt waar
binnen zijn moeder hem wacht. De goede Moeder is niet sterk en
sukkelt gedurig, doch haar liefde voor den braven Victor is des te
sterker, en hij
„Wat hetfik u lang alleen
terwijl hij de bleeke vrouw, die net en rein doch eenvoudig is ge
kleed, een zoen op de wang drukt. „O moeder, maar 't was ook
zoo mooi en zoo heerlijk buiten! Morgen moet je eens mee gaan
wandelen. Ja, ja wel; heel langzaam een singeltje rond."
Er werd gescheld. Grietje het dienstmeisje was al naar huis gegaan.
„Stil, blijf toch moeder," zegt Victor, en fluks snelt hij naar beneden.
„Als kwik zoo vlug!" prevelt de moeder en schuiert het grijze
hoedje wat op, het lichte grijze hoedje dat — volgens sommigen —
veel te zwierig voor een muziekmeester staat, en een dienaar der
kerk — zoo spraken ze — in 't geheel niet voegt. Waar, waar
moest het naar toe??
Moeder Krieger weet niet waar het naar toe moet.
Maar 't hoedje was niet zoo drukkend als die andere hoed, en
het stond den lieven Victor op de blonde krulharen zoo mooi en
aardig, dat het een lust was hem aan te zien.
„Maar waarlijk, juffrouw Hora
kom binnen," stottert Victor
eenigszins verlegen, gansch onvoorbereid op zulk een avondbezoek.
„Een andermaal zou ik het gaarne doen, maar nü, mijnheer Krie
ger! wacht men mij thuis. Slechts even moest ik u zeggen dat vader
u gaarne eens spreken zou."
De oude Hora wil hem spreken, HEM, Victor Krieger! O! zou de
vogel het uitgebracht — zou de torenhaan het hebben rondgekraaid!
„Mij spreken, juffrouw Anna?"
„Ja, hij wil u spreken — indien u komen woudt!" zegt het
meisje; en zachter voegt ze er bij: „Nietwaar, u hebt er immers
altijd op vertrouwt, dat Anna's profetie bewaarheid zou worden?
Welnu....?"
„Maar uw vader — lieve Anna, hij weet immers n i e t . . . ? " zegt
Krieger in verwarring.
De jonkman voelt eensklaps den teederen druk eener zachte hand,
en beteekenisvol klinkt het aan zijn oor: „Neen, goede, edele Victor
Krieger, de oude vader weet en vermoedt het zelfs niet, maar de
dochter weet het. Ja. ZIJ! — En
u zult komen, nietwaar?"
Voort was ze.
In de woonkamer teruggekomen, vroeg moeder wat er geweest
was en hoe het kwam dat Victor er zoo verwezen uitzag.
Men w a s . . . . hem komen verzoeken.... „Ik moet bij den ouden
muziekmeester komen," zegt Victor nu haastig.
„Bij den onbuigzamen man, die meent dat niemand hem in de
kunst kan evenaren; die zich niet zelden zoo liefdeloos over mijn
goeden Victor heeft uitgelaten!" valt juffrouw Krieger in.

.Meester Hora is immers al zoo oud, moeder," vergoelijkt Victor.
„Nietwaar," voegt hij er iets later bij, „wanneer het 's avonds bij
't lezen aan de oogen begint te haperen, dan noemt men wel eens
den druk zoo flauw en de letter zoo klein, lieve moeder... .V"
„Hier is je hoed, mijn jongen," zegt juffrouw Krieger, „en hier,
hier is je stokje."
't Stokje had hij niet noodig. — „Tot straks!"

Reeds vóórdat Anna den jonkman bezocht, was het schemer
donker in Hora's studeervertrekje.
De oude man heeft verzocht geen licht te brengen, het zou hem
zeer aan de oogen doen.
In den gemakkelijken leunstoel gezeten, heeft hij straks door het
opgeschoven venster heen, naar het ondergaan der zon gekeken —
langs de boomen van den stadswal kan hij dat heerlijk zien; maar,
't heeft hem vermoeid, zeer vermoeid. Dat ondergaan der zon, ishet ook niet de voorbó
van duisternis en slaap!"
Oude Hora heeft willen slapen — hier in den stoel.
Een oogenblik is hij ingesluimerd. — Maar in dien sluimer heeft
hij het weer zoo druk gehad, zoo vreeselijk druk. Zie, het geheele
orgel lag verbrijzeld op den grond, en het nagezang was opgegeven.
Dat alles, ALLES moest hij oprichten — herstellen, en — het nagezang wachtte. En, bij die haast en angst weet hij niet meer wat
hij spelen moet; en het hoofd bonst hem; en bergen van muziek
boeken zijn er rondom hem opgestapeld; en hij zoekt en bladert,
maar vinden kan hij het niet
ZIJN Halleluja! Daar dreunt een
slag door het kerkruim, de vermolmde orgelvloer stort in; de boe
ken ploffen naar omlaag. Bevende van ontzetting grijpt hij een
vasten pijler, zet den voet op een losgescheurd anker in den breeden muur, en — maar stil, stil; in dat bonzende hart ruischt een
orgeltoon
hoor
het klinkt door het kerkruim, en ja, ja! dat
is n e t . . . . dat!
Op een luiden kreet van Hora zijn moeder Saartje en Anna
komen toeschieten. Adam heeft weer te veel zitten denken, en den
kende is hij in slaap gevallen, en heeft weer van allerlei akelige
dingen gedroomd. — 's Avonds is hij wat koortsig. Adam moest
ook niet zoolang met het open raam zitten.
„Anna, kind, kom eens hier," sprak Hora, terwijl hij zijn hand
om den arm van het meisje legt, en dan zegt hij tot de moeder:
„Och, Saartje, als je mij wat limonade woudt maken, hé lieve?"
„Zeker, Adam, zeker!" zegt Saartje met verrukking, omdat ze
voor den goeden tobber wat doen kan; en, als ze, naar de deur
tastende, schielijk de kamer verlaat, dan spreekt Hora weer op
zachten toon: „Anna, het mat zoo af, dat peinzen om mij die phan-

tasie, en vooral het slot er van te herinneren; zeg, jij — ïij herinnert je niet hoe dat was, nietwaar? In D groote ters heb ik immers
dat Halleluja gespeeld
?"
„Maar, vader, daar heb ik geen verstand van," zegt Anna.
„Neen, neen
dat heb je ook niet; maar zeg my, Anna, zeg, —
kom eens dichterbij — zóó — zou het geen bedrog zijn geweest dat
ik dezen morgen
toen ik even
"
„Toen u even
?"
„Ja, — ik luisterde even dezen morgen in de kerk, Anna; en
h o o r d e . . . Maar ik zal mij bedrogen hebben, en toch, — t ó c h
meende i k . . . .'"
„Dat het nieuwe orgel werd ingewijd met het slot der phantasie
dieu...."
„Juist, juist! die i k . . . . " knikt de oude, terwijl zijn oog in de
duisternis fonkelt.
„Die u gespeeld hebt op den avond
"
„Zwijg van dien avond!" zegt Hora snel. „Maar, Anna, zou dat
waarheid kunnen z i j n . . . . ? "
„Ik was er niet, vader; en heb er toch geen verstand van; maar
ja, men zei
"
„Men z e i . . . . ? " vraagt Hora, terwijl hij naar buiten ziet, en de
avondster hem vriendelijk tegenfonkelt.
„Deskundigen verzekeren, vader, dat de jonge organist met het
slot van uw phantasie zijn orgelspel heeft begonnen."
„ D e s k u n d i g e n zeggen dat!" herhaalt de oude langzaam, en
dan, dan spreekt hij nog schier fluisterend zacht:
„Hij, hij herinnert zich die phantasie
Hij zou haar kunnen opschrijven misschien
? Anna
zeg
Maar neen, neen! blijf,
Anna, blijf!"
Doch Anna — ze was reeds ter deure uit. Vader Hora is nog
onrustiger geworden, en heeft weer in het donkere voor zich heen
gestaard; en ook — ook heeft hij daarbuiten weer de avondster
zien flikkeren, helder en zacht, juist boven het kruis van den Halstadscben toren.
Slechts weinige seconden, nadat moeder Saartje den verfrisschenden drank aan Adam had gebracht, treedt een jonkman, voorgegaan
door Hora's lieve dochter, het vertrekje in.
't Is er zeer donker, maar toch, hij ziet nog het hoofd van den
ouden man tegen den vensterglimp uitkomen. Jin de grijze organist,
al weet hij niet op wat voorwaarde die jonkman zijn plaats daarinder in de kerk heeft willen bekleeden, nu zijn melodieuze stem
em in de ooren ruischt en met dat zacht gesproken: „Goeden avond,
meester Hora," de tonen zijner slotpbantasie hem plotseling in 't geheugen zijn teruggekomen — (evenals het beeld van den Tang verwijderden vriend niet zelden helderder wordt, hoe meer het oogenblik yan hereenen nadert) — nu tast de hand van den oude in
't duister naar die van den jeugdigen organist, en klinkt ook op
wonderdiepen toon de weergroet van Hora's lippen: „Goeden
avond!"

f

En 't was alsof het OUDE orgel nóg eens, maar gansch uit de
verte, het AMEN herhaalde, het AMEN, dat het nieuwe zooeven ge
zongen had.

Den volgenden dag, toen de nevel nog niet geheel door de vrien
delijke Meizon verjaagd was, zat Hora reeds in zijn studeervertrekje
met een muziekblad in handen.
Wat hij daar leest was het slot der uiting van zijn vol gemoed
in die bange scheidingsure.
En hij weet het, diezelfde tonen, ja, ze worden nog somwijlen
daarginds in die onteerde kerk aan het nieuwe — het grille, onzin
nige orgel ontlokt. En toch: „Wie weet! wie weet!" murmelt de
oude, en legt het muziekblad bij zich neder om het straks — en nog
zoo dikwijls na dezen weer in te zien: „Wie weet, wie weet!"
Anna's profetie en Victors voorspelling zijn beide vervuld ge
worden.
Liefde en waarheid hebben gezegevierd.
Ja, wel gaarne luistert nu ook Anna naar de heerlijke orgeltonen
als Victor ze ruischen doet.
Eens op een avond, toen er geen kerk was, bevond ze zich bij
hem in het nette orgelvertrekje. Volgens Victors aanwijzing drukte
ze haar fijne vingertoppen op het klavier en vernam ze een akkoord
dat haar in verrukking den blik ten Hooge deed opslaan.
't Was de vox HUMANA — 't register dat de vox ANGELICA vervan

gen had — waarin dat akkoord had geklonken; en — als ze zeide:
„Dit orgel, lieve Victor, is toch schooner en reiner dan het oude,
nietwaar?" Toen klonk zijn antwoord:
„Wel zeker, liefste Anna. Jammer dat je vader het niet bespelen
wilde. Maar, Anna, zoowel als het oude orgel eens nieuw is geweest,
zoo zal ook d i t orgel oud, en een nieuw weer noodig worden. Anna,
de ORGELS verslijten, maar wat er waarachtig schoon klinkt, ja, dat
zal eeuwig, eeuwig schoon heeten, Anna, EEUWIG!"
En — nog eens zette hij zich neder, en klonk vader Hora's phantasie verheffend schoon.

Halleluja! Halleluja!

FREDERIK HENDRIK HENDRIKS.
De Schilder Tan Wolfhesen door zijn leerling geschetst.

Omstreeks twintig jaar geleden had het Geldersche dorpje Ooster
beek ongetwijfeld een schilderachtiger voorkomen dan nu. De vele
meer of minder prachtige villa's van heden zag men er niet, en,
stak ook reeds hier en daar de weelde uit de groene bosschages het
pronkzieke hoofdje omhoog, 't was toch meer nog het zoo schilder
achtig gelegen boerendorp, het Oosterbeek met zijn uiterlijken
eenvoud en natuurschoon, dat de stedeling en kunstenaar er vinden
en roemen mocht.
Een roode trekos voor een lage kar gespannen, komt van de
Elingelbeeksche zijde langzaam aangestapt. Zijn geleider in het vaal
geworden bombazijnen pak en den verkleurden rooden doek om den
bruinen hals, voert het dier met herhaalde aansporingen — die
echter op den roode weinig indruk schijnen te maken — den heuvel
af. De herberg, waar een vergulde ploeg op het uithangbord prijkt,
gaat het langs, en de smidse voorbij, om straks nabij de kerk —
die in 't midden, doch aan den voet van het dorp ligt — juist bij
het nette bakkershuis, den dorpsweg te verlaten en een zijspoor in
te slaan.
Die mulle zandweg, door de dorpelingen de Weverstraat genoemd,
voert naar den Utrechtschen straatweg langs beek en groene heg,
langs eenvoudige heerenhuizing en boerenhoeve, langs schuur en
stulp, langs heuvels en graanvelden, al verder en verder, nu eens
klimmende dan weder dalende, straks zich kronkelende door het
zoogenaamde Schreiersdal, en dan weder stijgende, ten laatste naar
den hooger liggenden straatweg, de straatweg waar nu de landhuizen
nog niet verrijzen, die er een tien- a twintigtal jaren later in zoo
grooten getale te vinden zijn.
„Meister Hendriks de teekenschilder, joa heerschap, da's hier
dichtebij," antwoordt de man op een vraag die tot hem gericht was.
„As ie 't karspoor moar volgt dan kom ie d'r krek. Zie — dat
witte huus links, da's Retraite; nog 'en klein endje wiejer, dear
hei'j de kleine loods van Bruil de timmerman — vort rooije! — en

dóar — vlak tegenover, doar heïj 't zijroam van den schilderteekenmeister. As 'k op de kar stoa — hort! — dan kan 'k altied de
gouwe liest zien die um dat teekenspul zit. 't Is werelds zeg ik. —
Ko vort ze'k! — moar anders: de mins is buuten die koamer den
Heere welgevallig. Niemand is goed, zeit de Heere, bename Eén,
moar die mins is 'en beste! Joa, zie je heerschap, rechts, 't Is 'et
huus achter die lindes."
De wandelaar bedankte den man voor de terechtwijzing, en,
spoedig de stootende kar vooruitgetreden, volgt hij het eenigszins
stijgende pad, om weldra de woning te bereiken die hem was aangeduid.
In de frischgroene beukenhaag ter rechterzijde van den zandweg,
bevindt zich een eenigszins hoog doch smal latten hek, met een
dwarskruis er over. De natuur heeft het latwerk zilvergrauw gekleurd, maar het werveltje, dat op een grooten verroesten spijker
draait, is wat zwarter.
Het huis, waarvan de voorgevel zich niet tegenover maar ter linkerzijde van het hekje en de haag bevindt, ziet er niet vroolijk
uit. Door een viertal laag gehakte linden overschaduwd, ontwaart
gij aan weerszijden van de deur, een paar vensters waarvan de
hooge zwartgeverfde luiken ter rechterzijde van de deur, gewoonlijk,
en die ter linkerzijde, altijd gesloten zijn. Daar links is het atelier
van den schilder. Is de aanblik van die woning niet vroolijk, het
uitzicht, onder die linden door is treffend!
Verre, verre in het blauw verschiet verliezen zich de Nijmeegsche
bergen; lager rust de rijke Betuw in haar heerlijken Mei-dos,
vriendelijk omarmd door Waal en Rijn, de laatste zichtbaar waar
hij recht voor u uit de vette Betuwsche weiden van den Veluwzoom
scheidt, en straks zich nog even ter rechterzijde vertoont om achter den hoogen bergrug van den Duno te verdwijnen. En o, hoe
bekoorlijk ligt daar het dorp!
Hooger ter rechter- dan ter linkerzijde, doch alles met een zachte
glooiing afdalende naar den dorpsweg en het kerkje, liggen die woningen te midden van akkers en tuinen, van gaarden en bosschages, zoo geestig verspreid, te lachen in 't zonlicht. Zie, zie dan hoe
de rookwolkjes opkringelen langs die daken, en zie ook hoe ginds
de arbeider, met zijn gereedschap over den schouder, zich naar zijn
woning spoedt, dewijl zooeven de heldere klokjes der landhuizen
hem hebben verkondigd, dat het uur voor zijn noenmaal geslagen
heeft.
Ja, 't is een lieflijk landschap dat zich van hier aan het oog
vertoont. Een lage doornenhaag, waarop eenig waschgoed in de
warme middagzon te drogen hangt, scheidt den kleinen hof — vóór
de woning •— van het koornveld dat hem begrenst.
Gij ziet wel dat de bewoner van dit erf geen smaak in Engelsche
parken of keurig aangelegde tuinen heeft. Op die kleine perken
groeien de rozen tamelijk wild dooreen, terwijl schilderachtige klitsof rhabarberplanten heel wat plaats op den zandigen tuingrond beslaan. Behalve die weinig besnoeide rozen, mogen het ginds wat

goudsbloemen zijn die gij ontwaart, of wat reseda's hier of wat kat
tenstaarten daar — ja kattenstaarten, die zelfs in grasperk of paden
hun roode pluimen wiegen — maar edeler bloemen ziet gij er niet.
En toch, toch gevoelt gij in 't zelfde oogenblik, dat deze hof een
schoonere voorgrond van dat heerlijke landschap is, meer, veel meer
daarmede in harmonie, dan een sierlijke bloemhof 't zou geweest
zijn. Ja heerschap, hier zijt gij terecht, hier moet hij wonen de kun
stenaar, de landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks.
Doch zie, wat bloeiende roosjes spelen daar in het hoekpriëel
vanwaar de klimop zich naar de altijd geslotene luiken richt 7
Drie frissche blozende kopjes zijn het die eenigszins schuchter
naar den vreemde opzien, terwijl het zand, dat de beide oudsten in
hare handjes namen — om er den hoogen den heel hoogen berg
voor het kleine zusje van te maken — nu in dunne straaltjes tus
schen haar vingertjes ontglipt.
„Is vader thuis, lief blondje?" vroeg het heerschap aan de oudste
der drie.
„Ja, en Oerder-ee') ook, en ik ben Anna," zegt het meisje, en,
als ware ze verbaasd over het stoute stuk dat ze bestond, loopt ze
snel den vreemde voorbij en verdwijnt om den hoek van het huis.
Het andere blondje zet haar arbeid ten genoegen van het jongere
zusje voort, en als de schel door het huis heeft geklonken, en
straks de deur wordt geopend, dan gluurt de kleine Anna nog even
met haar ronde kopje om den hoek, en zoekt eerst baar zusjes op
nu de vreemde is binnengegaan.
Door de eerste gangdeur ter linkerzijde, treedt gij des meesters
werkplaats binnen.
't Is een ruim vierkant vertrek. Nu gij van buiten uit de zomer
zon komt, nu vindt g i j / t er koel, heerlijk koel, misschien wat don
ker, maar die laatste indruk wijkt al spoedig, want door het vier
kante hoog geplaatste raam, dat zich op net Noord-Westen tegenover
de deur bevindt, stroomt een koel maar overvloedig licht naar
binnen.
Niet waar, ze hebben iets aantrekkelijks die boelige schilder
ateliers?
Ook hier ontbreken ze niet, de honderden ongeboende en ongeborgen voorwerpen, die het verblijf er zoo gezellig maken. Toch zijn
het geen kunstig gesneden meubels uit vroegere eeuwen, noch
smaakvolle draperiën die het oog bekoren; zelfs geen overvloed van
schoone studies of schetsen — sommige in meer of minder fraaie
lijsten, versieren hier den wand.
Slechts een enkele studie bespeurt ge, en daarnevei.s: schillen
boombast — wel vreemd, nietwaar? — die met hun bruine en grauwgroene mossen er op, mede aan den muur zijn bevestigd. Doekramen, portefeuilles, lijsten en lijstranden zijn er in menigte. Tegen
het muurvak — bij uw binnentreden ter linkerzijde van de deur —
staat een groote zwarte lijst. Zij omsluit een onafgewerkte schilderij.
') Mijnheer Oerder.

of wel een uitveerigen aanleg er van. 't Is een breede compositie,
reeds krachtig en fijn van toon.
Juist onder de twee geslotene vensters, bevindt zich een lang
werpige tafel, die op vier stevige pooten rust. Wat zij draagt i s
met een enkelen blik onmogelijk waar te nemen. Een nauwkeurige
beschouwing kon toch de moeite beloonen. Zie dan, hier zijn het
eenige oude boeken, die op en naast elkander liggen, een lijmpot
staat er nevens en het deksel van een schilderkistje leunt er tegen
aan. Daar in 't midden ligt de Duitsche pijp met het roer op de
groote ronde tabaksdoos, en de doorgerookte kop in het koperen
vuurkomfoor. Het gebarsten palet met zijn verdroogde verven draagt
een paar schetsboeken, waarvan het grootste open ligt en een gees
tige potloodschets van een boerenstulpje te aanschouwen geeft. Een
groote bijbel rust aan de bovenzijde op een kant van een marmeren
wrijfsteen, de wrijfsteen rood van het vermiljoen waarin de looper
gedroogd zit. Een vuurslag ziet ge hier, en de tondeldoos die er
bij behoort iets verder bij eenige prenten liggen. Dat kofneketeltje
daar, met die kopjes er bij, dat nieuwe testamentje nevens dien
hamer en nijptang, die oliebak waarin een aantal penseelen en
kwasten liggen, dat alles, en nog zooveel meer, het vormt een stil
leven dat, wel verre van te mishagen een indruk maakt die u aan
genaam treft.
En die bijbels, daar? zoo vraagt ge. Stil; zou bij het aanschouwen
van die schijnbare verwarring niet onwillekeurig een gedachte kun
nen oprijzen in de ziel, een gedachte, die reeds met één trek het
beeld van den man schetst, het beeld van den waarachtig vromen
en edelen kunstenaar?
Neen, geloof het maar vrij, zoomin als er hier van een gering
schatting sprake kan zijn, zoomin is het een pronken met het
„boek der hoeken", of een uitstallen van het „dierbare woord". Niet
het boek met den bruinleeren band en zijn Gothische letters is den
eigenaar heilig; niet met dat boek pleegt hij afgoderij, neen! het
„Woord, het Woord ten leven" dat hem daaruit toespreekt, is hem
boven alles dierbaar. Maar zie, dat woord is hem het dagelijksch
brood voor de ziel; 't is voor hem zoo natuurlijk dat die bijbels
daar liggen, en dat ze daar liggen in zulk een omgeving, het schetse
u den kunstenaar, maar bovenal zijn hoogste ideaal: „Gods woord
in het leven!"
Tegenover het raam staan twee schilderezels een weinig achter
elkander geplaatst. Voor den kleinste zit een jonkman met ijver te
werken aan een landschap, dat een misschien wat al te sterken
familietrek heeft met dat grootere doek op des meesters ezel.
En de meester — nu de vreemdeling binnentreedt, staat hij haastig
van zijn zitplaats op, legt palet en penseelen snel in de openstaande
schilderkist ter linkerzijde, nadert den binnenkomende met een onge
dwongen vriendelijken groet en vraagt wie hij 't genoegen heeft in
zijn woning te zien.
De vreemde noemt zijn naam en hoopt dat dit bezoek inderdaad
voor beiden een bron van genoegen zal worden.

Voor zich zeiven is hij daarvan zoogoed als zeker. Hij bedriegt
zich immers niet dat er in zijn oudsten zoon een kunstenaar steekt;
en — één blik op dien meester is voldoende om hem vertrouwen
in te boezemen. Ja, dat is een goed en open gelaat; dat hooge
voorhoofd spreekt van waarheid; die kleine oogen zien scherp; de
njngevormde neus en mond ze geven iets edels aan het gelaat,
waarover doorgaans een ernstige tint ligt verspreid, ofschoon de
plooien van een gullen lach er niet zelden op geteekend zijn, en
de donkere krulharen met den kleinen puntbaard een vroolijke lijst
uitmaken van de nobele schilderij.
En de eerlijke meester „weet waarlijk niet" wat hij den goeden
kunstlievenden vader antwoorden moet. Die meegebrachte teekeningen
van den zoon, zijn — met het oog van den Kunstenaar bezien —
prullen, onbeduidende prullen; er kan zoo goed een dominee, een
Koopman of zelfs een rentenier als een schilder in hem steken.
Maar — het is immers des jongens lust, het verlangen der ouders.
Het zou k u n n e n zijn dat er kunstenaarsmerg in hem zat
Of er iets van komen zal? Zie, dat kan hi) in gemoede niet met
.TA beantwoorden; doch waarom het niet te beproeven! Bovendien:
de schilderkamer is groot; . . . drie blondjes spelen daar buiten in
het zand; de stamhouder wordt verwacht, en — in het dierbare
Nederland blijven voor den kunstenaar de gouden bergen nog altijd
«en deel uitmaken van het dommelig verschiet.

Slechts weinige dagen later zat er in het atelier van den Oosterbeekschen landschapschilder Hendriks een tweede leerling.
Aan een kleine tafel ter zijde van de groote, die we vroeger noem
den, had de meester den 16-jarigen knaap aan het nateekenen van
goede landschapstudies gezet; en die knaap, o hoe onuitsprekelijk wél
was het hem daar in dat stille verblijf. Wat heerlijke uren heeft
hij er doorgebracht, nimmer te vergeten uren, in het gezelschap van
•den genialen, den vromen meester en diens geliefden Oerder; Oerder,
de oudste leerling, de innig aan zijn meester verbonden vriend, —
verbonden bovenal door één geloof, en het onwankelbaar vertrouwen
•op „Gods eeuwig en onfeilbaar woord in de Heilige Schrift."
Ja, in dat gezelschap, bezig met de Eunst die hij liefhad, heeft
hij onvergetelijke uren en dagen gesleten, doch — niet slechts daar
in dien kleinen eenvoudigen tempel, door den meester aan de Eunst
— mij dunkt aan een kunst die naar God streefde — gewijd, maar
ook er buiten, in de prachtige natuur, in dien heerlijksten, dien
volmaaktsten tempel Gods, ook daar heeft hij met hen genoten en
geleerd, onwaardeerbaar veel.
En — nu die zalige dagen reeds zoolang zijn vervlogen, nu die
goede meester is heengegaan van deze schoone aarde en rust in het

stille graf, waarboven de vlinders zich wiegen, nu wil de leerling,
na meer dan twintig jaren, nog eens ronddolen in den rijken gaard
zijner herinneringen, om te spreken van den geliefden meester, en
van die dagen, die overschoone dagen! En, kan hij niet anders dan
ook zich zeiven daarbij te noemen, waar hij zijn indrukken tracht
weer te geven, toch zal hij den man wel op den voorgrond houden,
den kunstenaar, aan wiens nagedachtenis hij deze bladzijden wijdt,
den talentvollen en wat meer zegt — den o o r s p r o n k e l i j k e n
landschapschilder, den in vele opzichten zoo hoogst merkwaardigen,
godvruchtigen mensch, den liefdevol zorgenden echtvriend en vader,
den oprechten, den trouwen vriend.
Ja, de leerling uit 's meesters schoonsten levenstijd — zooals hij
zelf nog kort voor zijn heengaan getuigde — de leerling die, zoo
al niet de liefde tot het schoone in Gods heerlijke schepping, toch
zeker het oog er voor wel het meest aan dien onvergetelijke te
danken heeft, hoe zou hij dan anders dan met de warmste liefde en
hoogachting van hem spreken, terwijl hij vol diepen weemoed terug
denkt aan dat, nog slechts kort geleden gesproken vaarwel, dat
laatst — dat allerlaatst vaarwel!

Weer had het gelui der bengels boven de heerenhuizen aan het
atelier-klokje sein gegeven om zijn twaalf heldere slagen te doen
hooren, toen de atelier-deur openging en de vriendelijke echtgenoote
van den meester zichtbaar werd. Voorafgegaan door de twee oudsten
van haar drietal, trad zij de kamer in, en terwijl zij de blonde
Anna voorzichtigheid aanbeval bij het dragen van het blaadje met
de drie kopjes er op, vrijwaarde zij de kleine Maria — het don
kerder krullebolletje, vaders evenbeeld — dat ze zich niet kon
branden aan het bekende nu met warme koffie gevulde keteltje,
waarmee het lachende snoepje naar binnen kwam.
Al moet aan de vrouw van een „meester in de kunst" zoo goed
de titel van Mevrouw toekomen als aan de echtgenoote van een
„meester in de rechten", daar op het dorp schonk men aan de
vrouw van den nederigen
meer dan het eenvoudige Juffrouw, of Juffer.
Juffrouw Hendriks, die den jongsten leerling vriendelijk had gegroet,
en nu even van ter zij een blik op het schilderstuk van haar man
sloeg, met de zachte aanmerking, dat het o zoo mooi was, kreeg
op een goedmoedigen, half lachenden toon ten antwoord:
„Zie, 't is toch gelukkig dat de vrouw het altijd mooi vindt; ik
meende zooeven dat het nog heel veel te wens*hen overliet."
Nog heel veel te wenschen! Dat begreep juffrouw Hendriks niet;
en mijnheer Oerder, die naar de koffie zag, en de jongste, die van

„We zullen maar eens een kop koffie drinken," hernam de mees
ter, terwijl hij opstond, ,'t Is jammer
Oerder heefter weer geen
zin in."
„Ik? waarom niet?" vroeg de oudste leerling, terwijl hij de heldere
oogen van zijn goed rond gezicht naar den meester opsloeg.
Oerder vatte niet zoo spoedig een aardigheid.
„Omdat je d'r altijd zoo haastig naar tast en daardoor wel eens
den mond hebt gebrand," lachte de meester.
De jongere leerling lachte even mede.
„Dat wordt mooi, Oerder," liet de oudere vriend er AANSTONDS
op volgen, terwijl hij de schilderij van den geliefden leerling over
diens schouder bekeek. „Hier" — en hij wees op den voorgrond:
„hier moet nog wat kracht komen, zie, zooals ik het ook probeer,"
en hij wees ter linkerzijde op zijn eigen doek: „kracht, maar altijd
helder in de schaduw."
Hoe nu — het werk van den leerling is „mooi" en het prachtige
stuk van den meester „laat nog veel te wenschen over"; dat land
schap, waarop zich die beide rijk en zilverkleurig bemoste abeelen
ter rechterzijde zoo stout boven den groenbruinen mosgrond ver
heffen, en het krachtige bosch, in vlakken toon er achter, een zoo
schoon contrast oplevert en toch in treffende harmonie is met de
fijngrauwe tint van het zand op den voorgrond, met lucht en ver
zandpaadje, dat er door henen
b r e e k t . . . . Laat dat heerlijke doek nog veel te wenschen over, ter
wijl die flauwe afschaduwing van "s meesters werk, die kopie —
hoeveel goeds zij ook moge bevatten, reeds „mooi" genoemd wordt?
Maar stil, daar neemt de meester het blad papier, waarop de
jongste leerling vrij onhandig, — dat zou het corpus delicti van
31 Mei 1844 nog kunnen getuigen — een studie met zwart krijt
naar Koekoeks Olmen heeft geteekend.
„Zie eens Oerder, dat wordt uitmuntend," zegt hij: „Braaf zoo
vriendje, dat gaat een goeden weg op. Vooral niet te wild. Nauw
keurig zien te volgen. Komaan, daar zal het brood met de koffie
op smaken
Wel wel, jelui kleine stumperds, zal je eens gauw
maken dat je wegkomt," vervolgt hij tot de kleine meisjes schijn
baar bestraffend op vriendelijken toon: „Kom! voort!" en terwijl
hij de kleine Maria op den arm neemt en Anna bij een hand, gaat
hij met beiden ter deure uit.
Eer hij uit de gang terugkomt, drukt hij op Maria's altijd lachende
mondje een teederen zoen, en waarlijk, zijn lieve oudste komt daarbij
ook geenszins te kort.
„O, o! als men ook maar even in dat atelier komt!" zegt de
moeder, en, weer vriendelijk groetende, verlaat zij de kamer.
En de schilder — ja, ofschoon hij zielsveel van de zijnen hield,
hij zag ze niet gaarne in het atelier. Voor vele jaren had hij leer
geld betaald. Doch daarvan later.
Het woord, door den meester tot zijn jongsten leerling gesproken,
was door dezen niet zoo spoedig vergeten, en — nóg, nü nog, na
zoovele jaren, zegent hij den schat van leering, dien hij, niet slechts

uit 's meesters onderricht, maar ook uit de nederig menschkundige
wijze waarop hij het gaf, voor toen en voor later mocht putten.
Wellicht geleerd door de schoone parabel der talenten — immers:
„Gods woord in het leven", dat was Hendriks' leuze — eischte hij
van a n d e r e n slechts arbeid naar krachten, en — van zich zeiven
het allermeest! Het eerste vergeet men wel eens, en het laatste
nogal dikwijls — of omgekeerd.

't Was op zekeren middag zeer stil in 's meesters werkplaats.
De meester zelf schetste met dunne terpentijnverf een nieuwe
compositie op het blanke doek, en — alsof het tooveren was, zoo
kwam al meer en meer de geestige aanleg te voorschijn. Bij het
aanschouwen er van dacht men zich aanstonds op den heuvel schuins
achter 's meesters woning; het oog verloor zich reeds in een ten
deele vlak, ten deele heuvelachtig verschiet, terwijl wat meer naar
voren de blik mocht rusten in de dorpsvallei, waarachter een riviertje
zich kronkelt door de groene vlakte, en het rookzuiltje, opkringelende
uit een scheepje aan den oever, reeds een fijnen toon geeft aan de
donkere houtpartij waartegen het uitkomt. De bruingroene voorgrond,
waardoor de zandweg slingert, is reeds geestig aangezet, terwijl de
bruine omtrekken ter zij van dien zandweg, met enkele kleurige
tinten er in, u reeds doen vermoeden, dat een troepje rustende kra
mers, er als stoffage een aangenamen indruk maken zal.
't Was stil in de kamer. Slechts nu en dan hoorde men van den
oudsten leerling een halfzuchtend gemompel dat wel opgemerkt,
doch niet beantwoord werd, tot hij eindelijk met de luide bewering:
„dat het niet goed wilde worden", het tempermes nam, en de pas
op zijn doek gebrachte luchtverven er weder afschrappen ging.
„Wil het niet vlotten, Oerder?"
„Neen, die luchten zijn ook zoo verbazend moeielijk!"
„Daarom is het KUNST, Oerder."
„Ja Kunst; maar al wat Kunst heet is niet zoo moeielijk als dit.
Indien men binnenhuisjes, vee, stillevens, bloemen, vruchten en wat
al niet meer, gemakkelijk kan naschilderen, dan heet dat ook Kunst,
maar, ik zou meenen een kunst, die heel wat gemakkelijker is dan
het landschapschilderen en vooral dan het schilderen van luchten
die men wel gevoelen maar slecht kopiëeren kan. Die dunheid, die
fijnheid, dat doorschijnende, — iets moeielijkers is er niet."
„Tijdens mijn verblijf in Amsterdam," zoo begon de meester een
kort verhaal terwijl hij ijverig voortwerkte, „zaten we eens gezellig
bijeen. Allen waren we schilders, en terwijl het gesprek over de
kunst liep, werd de vraag geopperd: welk vak der schilderkunst
wel het moeielijkst zou wezen. Een beweerde er, dat de genreschilder
— zoo hij al niet hooger dan de historieschilder stond, toch in

menig opzicht niet beneden hem mocht gesteld worden; de genre
schilder zoo meende hij, behoefde in elk geval bij zijn veelvuldiger
scheppingen een rijkere phantasie, en bovendien hoe delicaat moest
zijn penseel niet wezen bij een breedheid die de Kunst tot zelfs in
de kleinste werken eischt. Al spoedig echter viel hem de historie
schilder met een pleidooi voor zijn vak in de rede, waarop we
al haast gereed waren aan zijn genre de zegepalm toe te kennen,
toen de veeschilder van de bokkesprongen zijner beesten begon te
spreken, en de zeeschilder van het woelen zijner golven ging op
halen, van de touwen zijner schepen, van de brandingen en wat
niet al meer, totdat eindelijk ook de landschapschilder in 't breede
over de groote bezwaren aan zijn genre verbonden begon uit te
weiden, en, zonder dat men zijn woordenvloed kon stuiten, van de
heiden en de weiden, van de luchten en de wolkschaduwen en van
de zóóveel en zóóveel boomsoorten sprak, terwijl iedere soort toch
zijn eigenaardige „boomslag" had. „In 't einde," zoo vervolgde de
meester, terwijl Oerder zijn pijpje had aangestoken: „in 't einde
werd de strijd — ofschoon in der minne gevoerd — zóó levendig,
dat men den oudste van 't gezelschap, den beroemden P. tot scheids
rechter riep. En weet je wat de verstandige man ten antwoord gaf:
„Ja heeren, dat was zijne korte uitspraak, wat het moeilijkst in de
Kunst is, dat durf ik niet bepalen, maar 't gemakkelijkst is het
zeker: er een praatje over te houden."
Ofschoon het verhaal van den meester slechts tot antwoord, en
geenszins ten verwijt moest strekken, zoo sloeg toch de oudste
leerling — toen het geëindigd was — haastig den blik door het
hooge raam naar buiten, tuurde een wijle in de fijn blauwe lucht
waarin de zachte wolkjes voorbijdreven, vatte opnieuw het palet
met den bos Lyonsche kwasten en toog weer aan t werk.
En ook op den jongsten leerling had die eenvoudige vertelling
indruk gemaakt. Ja een indruk die niet zou verdwijnen. DOEN was
de weerklank er van. Samenspreking hebbe haar nut. Oordeele wie
oordeelen wil — liefst de bevoegde — maar, die de kunst — en
welke dan ook — waarachtig liefheeft, hij b e o e f e n e haar zonder
ophouden. Haar liefhebben is: al voorttredende, den weg in 't oog
houden dien zij ons wijst. Wil men — zelf niet zeker en ongeroe
pen — anderen nog den weg wijzen, allicht raakt men te zamen
van 't rechte spoor, en gaat er in elk geval veel kostbare tijd mee
verloren. Genoeg, de oude beroemde Amsterdammer had gezegd:
„Praatjes er over te houden dat is zeker het gemakkelijkst."

,'t Zal morgen — zoo de Heer wil — een mooie dag worden;
dus mannen bijtijds present, en dan naar Wolf hezen."
De meester had goed voorspeld, en het gebeurde zoo.

Een dag met Hendriks doorgebracht te Wolf hezen, in het prachtige
Wolf hezen
! O bij de herinnering er van, vervult een onbeschrij
felijk weemoedig, doch tevens zoo zalig gevoel de borst.
Denk u terug in dien schoonen zomermorgen — reeds lang ge
leden — toen ge met den geliefden vriend onder het lommer der
zware eiken wandelde en ge rusten gingt op die bank, en daar ern
stig spraakt en toch luisterde naar de vroolijke zangers daarboven.
Verplaats u slechts even in den stillen avond, toen ge eenzaam
dolende u ging neerzetten op den mosrand ter zij van het suizende
mastbosch en den blik deed dwalen over de bruine hei, rosgekleurd
door de laatste stralen der dalende zon; toen ge dat aardige karretje
met plaggen beladen, horten en stooten zaagt in het kronkelende
zandspoor — ginder den heuvel op, en, tot het hoogste punt ge
naderd de kar met het figuurtje er naast, zoo krachtig zaagt uit
komen tegen den purperen hemel, om dan te verdwijnen, evenals
de roode zonneschijf e v e n . . . • ja evenals zooveel wat nu reeds voor
u verdwenen is
O, wanneer gij u zulke stonden herinnert, ja dan gevoelt gij voor
zeker hoe het mij te moede is wanneer ik een dag gedenk, een
dag, zooals ik u vluchtig met haar natuurschoon wil schetsen.
Daar togen ze de woning uit, de meester en zijn leerlingen —
de jongste der laatsten was reeds vroeg van de overzij der rivier
gekomen. — Ze droegen lustig hun schilderkistjes of schetsboeken
met de zonneschermen en schilderstoeltjes er bij, ofschoon 't een
heele vracht was. Daar ging het dan al stijgende den hollen zandweg
door, straks den Pietersberg over, die een zoo heerlijk panorama
te genieten geeft; al verder, nu eens rechts en dan weer links, door
de lanen en langs de vijvers van den Hemelschenberg.
Voor heden kozen ze niet het pad door de kleine vallei langs
de S o u r c e , waaraan het landgoed de Oorsprong zijn naam te dan
ken heeft, ze sloegen een korteren weg naar den straatweg in,
om spoedig dien straatweg — de Koude Herberg voorbij — tot aan
den tol te volgen, en dan rechts het smalle paadje te kiezen, dat
door het jonge beukenbosch heen, naar den prachtigen voorhof van
het ongerept Wolfhezen voert.
Hoe heerlijk schoon is die voorhof in den September-morgen; dat
statige bosch van zware grove dennen! — De blauwe nevel, die
nog hangt in het woud, geeft van verre een wonderfijnen toon aan
de grauwe kleuren van het dichte naaldenloof, waar het omhoog
wordt geheven door die zware doch sierlijk gevormde grauwrosse
stammen en takken, de laatsten soms helder rood.
Prachtig dennenbosch! Wat genoot reeds de meester, wanneer hij
gedurig stilstond op het glibberige naalden-pad, schier bij elke schrede
met de wortels der boomen doorploegd en vrij wat hooger liggende
dan het karspoor er naast. Wat genoot hij, toen hij er wees op dien
blauwgrauwen toon van verre, op dat snel van ter zij invallende
licht, waar het fonkelde op het dennenloof, en de roode takken zette
in vollen gloed.
Maar, voort ging het dan ook weder door dien verheven tempel

langs struiken en bramen, langs heideplanten en boschbessengroen,
waaruit niet zelden de zilveren berkjes hun blonde stammen ver
hieven en gratieus hun topjes wiegden tusschen het naalden-dak.
Aan het einde van het dennenbosch gekomen, waar het karspoor,
eenigszins dalende, den steileren heuvelrug bij znn einde doorsnijdt —
daar hebben ze Wolfhezen, het eigenlijke Wolfhezen bereikt.
Recht tegen hen over — aan de overzij eener klare beek, die
eenigszins in de diepte stroomt — daar ligt een boerenhoeve met
haar schuren en graanbergen gedeeltelijk in 't groen verscholen.
't Is een schilderachtig brugje, dat sterk doch kunsteloos van
ruwe boomstammen, plaggen en takken gemaakt, de beide oevers
der beek verbindt en eveneens den zandweg die naar de hoeve
voert.
En ter rechterzijde, daar ligt nu het kleine, doch — door al wat
natuurschoon bemint — het, als eenig geroemde, Wolf hezische bosch.
Zoek er geen zware eeuwenheugende eiken; geen beuken wier
stammen slechts door velen te omvademen zijn. Zoek er geen brui
senden stroom, die door de steenen klatert, maar bovenal zie niet
rond naar aangelegde paden; naar watervallen of mooie springfon
teinen, neen van dat alles vindt gij er niets. Maar — wat vindt ge
er dan? Luister:
't Is een langwerpig terrein. Aan den tegenovergestelden NoordOostelijken zoom, niet verre van den spoorweg naar Arnhem, ont
springt een kleine beek. Al spoedig zich splitsende in twee armen
— die zich echter ook ras weer vereenen — vliedt de beek zachtjes
in een Zuid-Westelijke richting voort, de plek voorbij waar wij ons
bevinden.
Eerst — zich kronkelende in de laagte — vliet zij door een
sparrenbosch, om al spoedig haar schooneren loop te vervolgen
langs de prachtige heuvels over wier voeten ze murmelt. En die
heuvels, hoe heerlijk zijn ze van Yormen, hoe rijk aan tinten; welk
een schat dragen ze van sierlijk rijzig geboomte, van fiere eiken
en abeelen, van slanke berken en schoongevormde beuken, wier
stammen en takken en blaren zich buigen en wiegen boven de
heldere beek.
Bij elke kromming van het stroompje vertoont zich een nieuw
en verrassend tafreel.
Zie op die heuvels hoe het zilvergrauwe zand spartelt door de
grauwgroene zoden, langs de diepsels onder de paarsbruine hei,
langs de duizenden plantjes en bloempjes, om, afdalende naar de
beek, haar blanke kiezels te doen weerkaatsen in het murmelende
stroompje naast groene biezen en breedgewiekte varen. — Daar
met den voet verscholen in het struikgewas, omrankt met wilde
kamperfoelie, ligt een door den storm ontwortelde en naar de overzij
der beek gevallen eik, met de kruin in de armen van een zilveren
abeel te rusten. Ginder, daar spreidt een breedgetakte beuk zijn
lommer over den heuvel uit, en zoeken zijn wortels den zoeten vliet,
die hem te langer zijn frischheid bewaart.
't Was er weer heerlijk in dien lusthof der natuur. Nu vooral in

den najaarsmorgen, met de blauwe nevels die er dwaalden in het
hout, met die duizenden dauwdroppels op het loof van boomen en
struiken, van grasjes en bloempjes, hier door de schuine stralen der
morgenzon zoo schitterend verlicht, daar meedommelende in de
zwijgende schaduw.
Maar voor heden had de meester het voornemen niet om daar
langer te toeven.
Ter linkerzij den straatweg overstekende — den straatweg die
door de heerlijkheid Doornwerth, van het omstreeks een half uur
verder gelegen kasteel naar Wolfhezens station voert — dien straat
weg overgaande, beklom hij met den jongsten leerling al spoedig de
hei ter zij van een schaapskooi, om de beek te gaan wedervinden
waar ze zich al verder naar 't Zuidwesten een bedding kiest.
waar de beek zich door
henen slingert, op deze heuvels — misschien nog rijker in kleuren
— heeft het oog een heerlijk uitzicht over de breede hei, en, de
eiken, die zich in fraaie groepen nabij het stroompje bevinden, ze
mogen wat laag zijn van stam, ze hebben toch voor het schilders
oog een overgroote bekoorlijkheid.
Oerder was achtergebleven. Nog verdiept in de aanschouwing van
die breede schilderij bij de brug, was hij blijven staan. Naar die
boomen had hij gekeken, hoe de takken zich teekenden, hoe de
blaren, reeds hier en daar met een bruine tint gekleurd, zich ver
toonden in licht en in schaduw. Misschien ook had hij daar, onder
de boomen, het teekenachtige ventje bespied dat eikels zocht, en
met den zak over den schouder — misschien turende naar bramen
er bij — allengs schuilging achter de struiken. Verloren in de aan
schouwing van een zoo schoon tafreel, was hij eensklaps opgeschrikt
door een stem aan zijn zijde.
.Pardon mijnheer," zoo sprak een tamelijk dik persoon, wiens
roode hoofd, tusschen twee vadermoorders in, door een witte das
van den romp was gescheiden: „zou mijnheer zoo goed willen zijn"
— en hij lichtte den hoed op — „om mij te zeggen waar men hier
ergens naar Wolf hezen gaat?"
„Wolfhezen, wel dat is h i e r mijnheer."
„Ja sjuust mijnheer; mijn vriend en ik, ziet u," — de dikke heer
wees naar iets kleiners met een bril op — „we zijn ook sjuust aan
het station Wolf hezen afgestapt, en hebben nu al een eindje straat
weg gemaakt. Ja wel, dit is hier allemaal de heerlijkheid Wolfhezen nietwaar? Maar ziet u, het eigenlijke Wolf hezen — dat zoo
mooi moet w e z e n . . . . is dat — als het niet al te indiscreet is —
niet ver van hier?"
Ik had die goeje oogen van Oerder wel eens willen zien!
„Maar dat is h i e r mijnheer; aan deze zijde is het bosch, en
ginder
in één woord, 't is hier."
„O z o o . - . . " Rondziende: „Ahja!" Den hoed oplichtende: „Dank
u heel beleefd mijnheer. Zie je wel, dat is Wolf hezen, Jan. Allerliefst
nietwaar? Mooie boomen!"
„Nou Kees, bij ons op de werf hemme ze zwaarder hoor.

Vooruit maar) We kunne nou zegge da' me't gezien hebbe Atjuus
mijnheer!"
„Nogmaals dank voor uwe beleefdheid mijnheer," hernam de man
met de vadermoorders, en nog eens rondziende, besloot hij alweder
met een goedkeurend knikken, terwijl die beiden den straatweg
opzochten: „Allerliefst, waarachtig!"
Goeje Oerder, wat hebben we geschaterd van 't lachen toen je
zoo diep verontwaardigd dat schandaal kwaamt vertellen, 't Was
om niet te bedaren, en ofschoon jij er — 't land aan hadt — toch
hebben 't uitgeproest: dat er
zulke wezens konden bestaan! Maar eigenlijk, dat lachen was niet
prettig geweest. We waren zoo eensklaps uit een andere stemming
gerukt. Toch moge het zijn nut hebben gehad, althans, een dank
baar gevoel vervulde al spoedig het hart: immers wij mochten iets
m e e r g e v o e l e n en v a t t e n van Gods schoone natuur, dan de
heeren van „Bij ons op de werf' en zoo velen die hun gelijken.
Het zal hier de plaats wezen om bescheidenlijk te vermelden hoe
de meester gewoon was de natuur te bestudeeren. Ongetwijfeld heeft
hij als aankomend kunstenaar een menigte studies, ook in olieverf,
naar de natuur genomen — zijn eigen getuigenis staat er ons borg
voor — doch op later leeftijd studeerde hij meestal anders.
Maakte hij ook niet zelden krabbelingen of omtrekken in zijn
schetsboek — ten einde lijnen voor composities te bewaren, zijn
eigenlijk studeeren bestond uit z i e n . Hij zag; zag scherp en lang;
nam de natuur als 't ware in zich op, en wat de natuur hem door
't oog in de ziel had gespiegeld, dat gaf hij in zijn werkplaats terug
op het doek. Kan het zoo wel anders of de mensch zal uit des
kunstenaars werk ten duidelijkste spreken? Doch daarvan later.
„Wanneer je zóóveel studies als ik, zult gemaakt hebben dan
zal het kijken misschien ook voldoende voor je zijn vriendlief, maar
nü aan het werk. Teeken mij eens die heuvels met die struiken er
op, en ginds het verschiet er overheen; nauwkeurig, vooral de
speling van 't zand niet vergeten."
Zoo sprak de meester, en zie, daar liep hij met zijn schilderkistje
den heuvel op; bleef even staan met de hand boven de oogen;
daalde weer af naar de beek, tuurde lang voor zich uit, en eindelijk,
daar stelde hij zijn schilderstoeltje beneden in het zand; opende —
't was wel iets bijzonders — de schilderkist, en toen hij zich gezet
had, toen schetste en schilderde hij op een klein paneeltje de heu
vels en het beekje — juist zooals zij zich daar aan het oog ver
toonden.
Terwijl ik dit schrijf staat het bedoelde paneeltje voor mij. 't Is
een merkwaardig paneeltje, want, indien ge u even 's meesters ge
wone studeerwijze herinnert, dan zult ge 't niet vreemd vinden dat
dit de eenige natuurstudie is, die de jongste leerling hem schilderen
zag. En h o e is die studie geschilderd? Met een waarheid die den
knaap den stouten wensch deed uiten om haar voor zijn spaarpen
ningen te mogen bezitten — 't geen hem in 't einde goedgunstig
werd toegestaan. — Maar dit antwoord, wat zou het beduiden, im-

mere de knaap kon hebben misgezien. Neen, met een waarheid, die
hem na zoovele jaren het harte nog week maakt, omdat de man,
die zulk een oog nad ontvangen, het nu voor immer gesloten heeft;
met een waarheid bovenal die ieder kunstenaar verrukt, wanneer
Wolfhezens beekheuvels hem althans helder voor den geest staan.
't Is niet onnatuurlijk dat juist d i e studie-morgen te Wolf hezen
den diepsten indruk bij den jongeren leerling heeft achtergelaten,
dewijl een zoo schoone en zichtbare herinnering er hem van over
bleef.
Voor 't overige was het, — ook op dien morgen — een welkome
verpoozing, wanneer de meegenomen mondbehoeften werden te voor
schijn gehaald. In de schaduw der breede eiken zaten of lagen ze
dan op den zachten mosgrond neder, en zagen, terwijl ze hun voor
raad nuttigden, naar het eekhoorntje, dat — blijkbaar voor schil
ders onbevreesd — boven hun hoofden lustig van tak tot tak sprong;
of wel ze tuurden in die wereld onder de heidebloempjes en schrale
grasplantjes, naar de heel kleine mugjes, die er op de zonnigste
plekjes sociëteit hielden; naar het torretje — zoo mooi in 't gou
den pak, als een excellentie in gala-kostuum — dat deftig voortscharrelde, maar, als er iets in den weg kwam, vreesachtig op den
rug ging liggen en de pootjes samentrok. Ze zagen dan de kleine
vlindertjes, die er haast uitzien als de blauwpaarse heideklokjes,
en ook de lievenheersbeestjes, die ze namen op de hand en lieten
loopen van den eenen
den anderen, totdat het diertje in
eens de rood en zwart gespikkelde schaaltjes opende, de vleugeltjes
spreidde en — wegvloog meteen.
En, als ze dan de verkwikking hadden genoten, dan keken ze
ook nog wel eens de witte stippen na, die op het beekje al haast
den hoek waren omgedreven, de witte stippen waarin de proviand
was meegenomen en die nu gleden in 't koele nat, voorbij de hoeve
Het laag Wolf hezen, naar de Heelsumsche molens.
Maar ook somtijds — wanneer de studieplaats omtrent de e e r s t e
hoeve, nabij het brugje was gekozen, wat kon ze dan lekker sma
ken de koffie uit de zwartgelakte kan, waarvan de kraan van geen
ophouden wist. Aardiger kind dan die ze er bracht, zaagt ge nooit
bij een boerenerf. Vief blondje! — ze kon het zich best begrijpen,
dat de heeren graag een vollen pot met suiker hadden en melk
zooveel ze lustten, maar, dat ze liever op den grond zaten met het
„koffiespul", dan behoorlijk tafel en stoelen te hebben —voor het
zelfde geld — daar, neen daar had ze geen begrip van. Als Hanneke —
ik meen dat ze zoo heette — eens aankwam en water schepte aan
de beek, en 't zonlicht de glimmende kan en 't opspattende nat te
sterker deed blinken, dan, ja, dan verlichtte ze zeker een figuurtje
er hij, wel waardig, dat — aleer zij nog schepte — de beek hot weer
kaatste.

Gij hebt het reeds gehoord, de Oosterbeeksche sehildermeester
was zoo vroom, zoo bijbelsch. Stil, daar buiten werd ook wel anders
gepraat; daar spraken ze wel eens van „den Scholtiaan, den Nieuwlichter; zoo'n fijne!"
Dat laatste is oneerlijk, dat is slecht! Z o o ' n fijne! Beteekent het
niet — met dien medelijdend verachtelijken trek om den mond:
een fijne bedrieger, een huichelaar?
Ga heen onedele, die al, wie den naam van positief Christen
draagt, maar aanstonds het brandmerk der huichelarij van het voorhoofd wilt lezen; in de nabijheid van dien edele behoort gij niet.
Of neen, ik bid u blijf, blijf nog wat hier, en oordeel straks zachter.
Misschien heb ik voor velen een wat al te breede beschouwing,
doch ik bid u, laat ze mij, want ik dank er God voor. Welnu dan:
Alle menschen zijn schepselen Gods. Zoowel de Jood als de
Mahomedaan, zoowei de Heiden als de Christen, z o o w e l . . . . doch
waartoe ze genoemd, die honderden en duizenden vormen waaronder
de mensch naar zijn Formeerder opziet. Al die vormen blijven vormen, maar het kleinood dat ze in zich bevatten, heet — tenzij het
verloren ging — toch overal en voor allen: Aanbid en streef naar
volmaking!
Wanneer er nu, om slechts van Christenen te spreken, eens
honderd orthodoxe en honderd liberale Christenen aanwezig zijn,
dan neem ik als regel aan, dat er bij die — zich wel eens noemende —
uitverkorenen Gods, al omtrent evenveel onrechtvaardigen zullen
evonden worden als bij de niet-uitverkorenen, en dat ge omgeeerd, bij die positieven al evenveel waarachtig vrome, edele, God
en den naaste-lievende broeders zult aantreffen als bij die vrijzinnigen.
Maar weet ge wat die onrechtvaardigen van beide partijen onderscheidt? Hiér zijn het de huichelaars, die u achter het mom der
vroomheid zoo dikwijls tegengrijnzen; daar_ zijn het de openbare
zondendienaars, die alle schaamte hebben uitgeschud en nog roem
dragen op hun melaatschen staat. Ik weet niet wie gevaarlijker is
in zijn eiïendigen toestand, hij, die zijn ellende onder den schoonen
mantel verbergt, of hij, die zich in 't openbaar tentoonstelt. De
eerste erkent nog de waarde van zijn kleed, doch daarentegen,
waar gij den tweede reeds van verre uit den weg gaat, lokt u de
eerste door zijn schoon gewaad en bedriegt u te eerder met besmetting en dood.
Doch genoeg! O, beoordeel toch niemand naar den naam dien
hij draagt, maar beschouw hem van nabij — goed, terdege; zie
hem scherp in de oogen. Mijn brave, mijn vrome meester, was —
een fijne!
Wilt ge nog meer. Reeds in d i e dagen, toen het ultra-liberaal
in de hervormde kerk zich nog slechts tot het betwijfelen van der
apostelen onfeilbaarheid en wat dies meer zij bepaalde, reeds toen
stond Hendriks buiten die „afgedwaalde Kerk", reeds toen vond
hij geen vrede meer bij den wind van leering en ging hij niet anders
ter kerk dan te Arnhem, waar zich een Christelijk afgescheiden
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gemeente gevestigd had. Strengelijk vasthoudende aan de leer der
praedestinatie — welke hij echter later liet varen — was hij ten
volle overtuigd, dat geen mensch den Heer zoude zien of de eeuwige
heerlijkheid beërven, tenzij hij ware wedergeboren; en geloofde hij
dat geen verlossing voor den zondaar mogelijk was, dan door het
Lam Gods, dat de vloek der zonde had gedragen aan het kruis.
Anderen te zien worden en leeren gelooven, n i e t wat hij w a s
of g e l o o f d e , maar „zóóals Gods Woord vermaande, dat men
gelooveu moest en wezen zou", de zucht voor het eeuwig behoud
van den naaste; de vrees voor „zijner vrienden zaligheid", dié
zucht, dié vreeze maakte hem tot den Oosterbeekschen fijne bij
uitnemendheid.
Dc dolende schapen eener verstrooide kudde zag hij met deernis
aan; en, ijverig zoekende vond hij er velen, die zich gaarne aan zijn
vriendelijke leiding toevertrouwden.
Daar kwamen ze dan des avonds na den arbeid de achilderswoning in, de jonge timmerman, wiens werkplaats we vroeger reeds
aan gene zijde van den zandweg, tegenover het atelier van den
kunstenaar zagen; Bruil en zijn Jenneke, die later met de oude
moeder, met hunne kinderen en nog vele vrienden „op 's Heeren
vingerwijzing" naar het bloeiende Amerika togen, om echter met het
land van belofte in 't verschiet, den dood te vinden in den breeden
Oceaan. En toch, ze waren niet minder godvreezend geweest dan
anderen, die er heentogen uit 's meesters omgeving; niet minder
godvruchtig dan de vroolijke bakker Binnenkant, die, ondanks den
ernst zijner overtuiging, evenmin den kwinkslag kon smoien als de
dezelfde vingerwijzing in 't
nachtegaal
belang van zijn gezin, naar het verre Westen heen, „naar het be
loofde land der vrijheid voor de kinderen Gods", en men verze
kerde mij, dat hij er zelfs nü nog den oven stookt, en misschien
als 't zoo uitkomt, er den kwinkslag laat hooren nog als voorheen.
„Arme Bruil!" zei de meester; en 't is mij altijd voorgekomen,
dat het maar half zijn goedkeuring heeft weggedragen, dat Bruil en
zoovelen, elders gingen zoeken wat den tevredene o v e r a l ge
schonken wordt, dat ze een Gods-volk wilden stichten aan een ver
verwijderd strand, en den raad hadden versmaad: Predikt het
woord des Heeren — „beginnende van Jeruzalem!"
Ze kwamen dan 's avonds in de huiskamer van hun leidsman
bijeen, en luisterden naar zijn ernstige bijbelverklaring, en hieven
te zamen een psalmlied aan, of zongen een gezang „in des Heiligen
Geestes gemeenschap."
De toon van den voorganger moet iets indrukwekkends hebben
gehad, althans reeds in het dagelijksch leven had die stem, bij iets
welluidends, toch iets uitermate deftigs, iets dat naar het gemaakte
zweemde indien men den mensch niet kende in zijn ernstig streven
naar waarheid.
De trouwe oudste leerling, de vriend van het gezin, was steeds
bij die oefeningen tegenwoordig; de jongere leerling heeft ze echter
nooit bijgewoond. Zijn ouders, ofschoon ze de godsdienstige richting

van den meester volkomen eerbiedigden, ze achtten het niet wenschelijk dat hun zoon eenig ander dan kunst-onderricht van hem
genieten zou.
En de meester, die gaarne beloofd had nimmer eenige geloofspressie op den jongeling te zullen uitoefenen — ofschoon hij vrij
bleef in zijn woning te spreken wat hem goed dacht — heeft ook
hierin naar zijne woorden gehandeld en het vertrouwen der ouders
n i e t beschaamd.
Mij dunkt, dat moet hem toch veel gekost hebben! Het zielenheil
zijner natuurgenooten lag hem zoo na aan het hart, en hoeveel te
meer het eeuwige heil van hen die hij liefhad. En den jongsten
leerling had hij lief. Moest hij verloren gaan! voor eeuwig?
„Maar gelooft gij dat dan
?" heeft die leerling wel eens ge
vraagd.
„Mijn lieve vriend," klonk het dan indrukwekkend plechtig. „Ik
zeg het immers niet, maar de Heere zegt toch zoo duidelijk in Zijn
dierbaar woord: Een iegelijk, die niet wordt wedergeboren uit water
en geest, zal geenszins ingaan."
Was hij dan wedergeboren? Ja, luister:
Als knaap en jongeling was hij braaf en goed. Zijn ouders be
minden hem als hun oogappel; zelfs zóó was Fritske reeds als kind
hun lieveling, dat hij om zijn bijzondere goedaardigheid wel eens
bij de andere broers en zusters werd voorgetrokken. Zijn vrienden
hielden veel van hem. Hij ligt daar voor mij den brief van 25 Juli
1824, waarbij „een vriend en medeleerling in de kunst", den 16-jarigen
Frits, ten bewijze zijner toegenegenheid, een geschenk aanbiedt —
„hetwelk in zich bevat een tempermes, een vrijfsteen en looper,
hetwelk u nog ontbrak en welk zeer nuttig is in uw vak van schilder."
De jonge Hendriks was braaf en goed en werkzaam, doch leefde
„zooals er velen doen" — gelijk hij later dikwijls zeide, „zonder
den ernst des levens te kennen en zijn doel: een voorbereiding
voor de eeuwigheid."
Onze meening zou met bescheidenheid zijn, dat het leven hier
reeds een leven i n de eeuwigheid is.
In een fraai aan den Rijn gelegen koffiehuis te Arnhem, dronk
de jonge schilder, na den arbeid, niet zelden zijn glas bier, en
speelde er ook somtijds — zonder eenig winstbejag — een domino
of ander spel.
Op zekeren avond komt hij tehuis. Een werkje, dat op de tafel
ligt, trekt zijn aandacht. De titel luidt: „Zijt gij van uwe zaligheid
verzekerd?" Die vraag treft zijne ziel.
Maar waarom treft ze haar?
Omdat die vraag de zaadkorrel is, die in de ziel van dat lichaam
een welbereiden akker vindt; omdat op den bodem der ziel — of
wilt ge in dat gemoed, ik weet anders met waar — een zin sluimert
voor het ideale, voor het supernaturalistische; omdat de jongeling
al dikwijls zich zeiven heeft afgevraagd: of de mensch — of hij
zelf — niet te veel den kostbaren tijd met nietigheden verbeuzelt,
of hij niet voor iets beters op de wereld werd geplaatst? Omdat

zijn hart gevoelig, zijn stemming doorgaans een ernstige, ja soms
ook een zwaarmoedige was.
Hoe het zij, de titel van het boekske had de vraag gedaan. Het
antwoord klonk: Neen! en van nu aan werd het levensdoel voor
een goed deel bovenaardsch, een zoeken naar de zekerheid eener
zaligheid aan gene zijde van het graf: „de Heer had zich in die
ure kennelijk aan hem geopenbaard; de wedergeboorte was in waar
heid feitelijk aan hem geschied."
Die goede vriend! „Er staat geschreven!" dat was de uitvlucht
waaruit zijn liefderijk gemoed u tegenblonk, wanneer hij, op grond
der goddelijke waarheid, het woord: „voor eeuwig verloren" zou
hebben moeten uitspreken; wanneer hij schuilging achter den sluier
der liefde en het oordeel aan God liet wanneer hij sprak: „Wij
weten immers niet wat de Heer in 's menschen jongste ure nog
aan hem werken wil."
„Maar de stervende dan, die op sponde of slagveld met een gods
lastering op de lippen den laatsten adem uitblaast; de verstokte
booswicht, die met een logen zijn leven aan den schandpaal eindigt,
op hém m o e t gij het eeuwig verloren wel toepassen."
„Waarlijk, i k niet mijn goede vriend, maar de Heer zegt immers
zoo duidelijk: „Die niet gelooft is aireede veroordeeld."
„Dan zou de Heer — de lieve God — nog wreeder zijn dan gij,
brave meester. Hij, die weet wat Hij van zijn maaksel te wachten
heeft....?"
„Er staat geschreven: Smal is de weg en eng is de poort en
weinigen zullen door dezelve ingaan," zeide dan de meester en
zuchtte diep bewogen. Hij zuchtte!
De vrome meester zuchtte, en het bedroefde hem daarbij zeker
dat de jongste leerling: — „helaas! nog zoo verre stond van het
koninkrijk der hemelen." Ja, hij mocht dan het goede willen doen
en bevorderen op de wereld — maar 't was niet genoeg! „Het
eenige noodige ontbrak hem."
„Immers de rijke jongeling, hij zelfs had al de geboden gehouden
van der jeugd af aan; hij was vroom en braaf. Welnu dan, sprak
de Heiland: ga heen, verkoop al uwe goederen, geef het den armen
en volg mij. Maar de jongeling ging bedroefd heen, want hij had
vele goederen."
Wanneer de meester zulk een verhaal in het gesprek had ge
vlochten, dan kon het niet anders of de toon, waarop hij gesproken
had moest indruk maken en tot nadenken stemmen.
En de vrucht van dat nadenken — van later nadenken vooral,
de vrucht ook van het gestadig lezen in dien heerlijken bijbel der
natuur, waarvan de mensch de laatste en treffendste bladzijde uit
maakt; de vrucht, eindelijk van een geheel andere godsdienstige
richting, wij oordeelen dat de aanbieding er van in deze bladzijden
niet gepast zoude zijn, en, kost de terughouding ook strijd — tegen
's meesters geloofsrichting te strijden kon immers zelfs van verre
het doel dezer bladen niet zijn. En, deden we ook straks — ofschoon
slechts vluchtig — een verschil van meening hooren, 't was immers

met het doel om ook dien z u c h t te doen vernemen, dien reinmenschelijken zacht uit zijn liefdevol gemoed. Zegt het mij, rechtzinnigen,
„zucht ook gij in w a a r h e i d zooals hij het deed; diep bewogen
over het lot van uw natuurgenooten in die vreeselijke toekomst?"
Zoo ja, ei zoekt die armen dan hier op aarde nog wat gelukkiger
te maken; denkt eens na, die rampzaligen, volgens uw geloof zijn
ze voor eeuwig v e r l o r e n , v o o r e e u w i g ! . . . . En gij, gijgeliefden
des Heeren, ZALIG wordt ge ZONDER EINDE!

Iets anders wil ik u zeggen: Hendriks werd nooit toornig wanneer
hij een ander diens ernstige meening hoorde uiten, „al smartte het
hem in de ziel het kind te zien afdwalen van zijn God en Ver
losser;" hij werd niet toornig, want de toorn sluit de liefde uit;
alleen was hij toornig tegen de zonde, vooral tegen eigen zonde! en
ik geloof niet dat dit algemeen is.

Ge weet dat er een stamhouder verwacht werd.
,'t Is nu jammer mijnheer, dat het weer een meisje i s ; heel
jammer!"
„Ik ben recht blij lieve vriend, dat alles zoo goed mocht afloopen.
N°. vier is een klem mollig Saartje; we zijn er heel rijk mee."
't Was waar, en toch, hij had zoo gaarne een jongen gehad. Nog
viermaal na die gebeurtenis was de vader zeer dankbaar voor den
zegen eener — lieve dochter.
Ziet gij wel dat de groote zwarte lijst waarvan we vroeger spraken,
met de onafgewerkte schilderij, of wilt ge de uitvoerige aanleg er
in, nu op den ezel staat, en de meester vol opgeruimdheid te schil
deren zit.
Vol opgeruimdheid! Dat was niet altijd het geval; er waren ook
zwaarmoedige dagen voor de Eunst, welke stemming echter nooit
op de leerlingen terugwerkte; daar was een worstelen met de Kunst,
waarvan ik wel wilde dat de liefhebbers van schilderijen, en kunst
producten in 't algemeen, wat meer begrip hadden.
Maar nu, nü werkte de meester zoo lustig. Weet ge hoe dat
kwam ? Zulke groote doeken te schilderen, 't is zoo aangenaam;
't geeft bij een goeden uitslag ook grooter voldoening; maar bovenal
men kan zijn gevoel beter uitstorten; men tracht de g r o o t h e i d
der natuur wat meer nabij te komen! Heerlijk is het voor den
genialen kunstenaar! — Maar stil, als de schoorsteen rooken moet,
als de schilderijen altijd koopers moeten vinden, en die groote lijsten
zoo heel veel geld kosten. Ja, 't is dan een gewaagde zaak; de arbeid
van vele maanden blijft onverkocht, de lijst moet betaald.. •.
Doch, zonder zorg werkt de talentvolle meester nu. Een man van
gevoel had hem die zorg ontnomen. Bleef het stuk onverkocht, de
maker zou zijn werk, ofschoon ook niet g e h e e l naar waarde, toch
billijk beloond krijgen.

En die eerste groote schilderij is ongetwijfeld een van Hendriks'
meesterwerken geworden. In weinige zijner composities is de gedachte zoo eenvoudig en ongekunsteld waar, het koloriet zoo heerlijk schoon en krachtig, de zwaarbewolkte lucht — hoe breed in
de verf ook geschilderd — zoo dun en lichtgevend. Onovertroffen
is de kleur van het zilvergrauwe Wolfhezische zand naast den
bruingroenen mosheuvel op den voorgrond ter rechterzijde, zoowel
in de schaduw als de lichtpartijen. Het bosch aan den heuvelvoet
— op den tweeden grond naar het midden der schilderij — staat
fiks en krachtig tegen den fijnen toon van het zand, en schuilt
straks in een meer wijkende tint, achter de struiken en den heuvel
ter rechterzijde. Malsch en geestig zijn die boomkruinen tegen de
kloeke wolken —• die er verre achterheen drijven — gepenseeld.
Eindeloos ver golft de heide ter linkerzijde, nu eens in een donkere
wolkschaduw, dan lichter, waar het zand al spartelende door de
heide breekt, naar den horizon heen, naar dat krachtig fijne verschiet, naar dien toon waarvan de kleuren, waaruit hij getemperd
werd, niet zijn te noemen, maar die gevoeld moeten zijn om ze te
doen worden: in waarheid de toon van het verre verschiet.
Vóór de heide ter linkerzijde, aan den voet der donkere struiken,
waartusschen, zonderling schoon, een grauwe wilg het licht op den
voorgrond met het heidezand van verre verbindt, daar slaapt, met
kroos begroeid, een kleine waterplas die aan Wolfhezens beek
herinnert. Op den heuvel ter rechterzijde — naar den lijstrand
heen — liggen zware en rijkbemoste boomstammen, die met hun
grillig kronkelende takken en de groote planten er bij, even kloek
zijn van kleur en geestig gepenseeld als het geheel, waaraan de uitstekend fijne toon van een zittend vrouwtje met haar rooden rok,
en een paar staande mannekes bij een beladen ezel, een nog hoogere waarde verleent.
Ja, dat werd een prachtige schilderij, een uitnemende HENDRTKS.
Toch een HÏNDRIKS? Kan het anders! Zie. er is licht, maar er
zijn toch ook weder zware zeer donkere wolken in die breed geschilderde lucht. De wolkschaduwen zijn krachtig, schier het gansche bosch schuilt in een wolkschaduw weg. Maar schittert —
daarmee in tegenstelling — het heerlijk geschilderde zand nu niet
te sterker in den zonneglans? Neen, dat zonlicht is een grauwe dag
geworden — maar toch zoo rustig en kalm, nietwaar? Herkent gij
de soort dier boomen? Wij weten dat het eiken moeten zijn, doch
al zagen wij het niet aanstonds, ze doen daar zoo goed!—„Immers
de kunstenaar is geen photograaf, hij neemt de natuur in zich op,
en geeft ze weder; bij vraagt wat schoon is." Ja die klits- of rhabarberplanten daar bij de liggende boomen, al vindt gij ze nu juist
niet in de natuur op zulk een zandgrond, zoudt ge die schoone
bladen er missen willen? — Neen! „Zijn ze daar o n m o g e l i j k ? "
hoort ge den meester vragen. „Wét is onmogelijk? Zouden ze er
niet k u n n e n groeien?"
Ja, ook deze uitstekende schoone schilderij was een echte Hendriks, g e d a c h t naar de plek waar zijn schildergeest het liefst ver-

toefde, naar de plek waar zijn schat der natuur was, naar zijn dierbaar Wolfhezen.
Schoone breede schilderij, treffend beeld van den maker uit dien
tijd —1845 — beeld van den meester in de blijmoedigste stemming
van die schoone dagen.
En dan, als het zoo goed ging met den arbeid, wat kon hij dan
prettig vertellen.
Vertellen bij voorbeeld van den ouden Arnhemschen schilder en
teekenmeester Van Amerom, die hem de eerste schreden op het pad
der Kunst hielp richten, en wien hij — maar dit vernamen we niet
van hemzelf — wien hij later zoo ruimschoots zijn dankbaarheid
heeft getoond, door het geheel belangloos waarnemen van zijne
lessen. — Vertellen van Jan
die een blauwen Maandag, ik meen
te Cleve of niet veel verder was geweest, enmeteen„Hawiegeets"
terugkwam, en de Moeterspraache gans oen gaar kwiet was" —
zoo'n flauwe bluf! — Vertellen van zijn werken te Arnhem, en zijn
lesgeven tot zelfs in Doesborgh toe. Hoe de wandelingen van de
laatstgenoemde plaats in den avond naar Arnhem terug — toen de
wegen niet als veilig geroemd werden, hem wel eens een benauwd
oogenblik hadden opgeleverd; eens vooral toen hij de plaats voorbij
moest, waar het hem toescheen dat een menscnelijk lichaam tusschen het hout te bungelen hing, ofschoon hij later meende de
dupe van een optisch bedrog te zijn geweest, door 't maanlicht veroorzaakt.
Maar erger dan zulk een schrik was het geweest, toen hij op zekeren avond van Doesborgh in _'t ouderlijke huis terugkeerende, met
den schoonmaak van zijn atelier was verrast geworden, en een
bijna afgewerkten winter met een onherstelbaar gat in de lucht had
weergevonden.
Dood-voorzichtig was de schilderij van den ezel genomen, en,
dewijl het dan nergens aan raken zou, met een heel, heel klein
tipje van het schilderdoek, tegen den uitstekenden punt van een
stoelleuning gezet. Och! 't had maar êfkes geraakt. —Vandaar
misschien dat de meester later niet gaarne in t atelier zag komen
wat er niet in behoorde.
Maar verder, met welk een genoegen verhaalde hij van het kunstreisje, dat hij in 1830 met zijn vriend den figuurschilder Van Pelt
door een deel van Duitschland, maar vooral ook door de Ruhrstreek
gemaakt had. Hoe dat reisje het besluit tot rijpheid bracht om zijn
lessen te laten varen, zich geheel aan de kunst te wijden, en zich
metterwoon naar Amsterdam te begeven.
O, dat moeten schoone dagen zijn geweest, naast den Godsdienst
die zijn leven beheerschte, aan de Kunst, aan de Vriendschap en de
Liefde gewijd.
Esser, de kunstkooper zou — indien hij nog leefde — van de
schoone dagen der K u n s t kunnen verhalen; menig bosch- of Ruhrof wintergezicht werd er toch van Hendriks ezel door hem gekocht.
Wat de Vriendschap betreft, niet één vriend is er, die kwaad van
hem zou kunnen spreken, geen enkele, zelfs hij niet, die eens het
r

alet met den verfkant op den morsigen grond smeet, en van Hen
riks die mede aan 't schilderen was en even omzag — tot troost
kreeg: „Ja man, nu zul je 't weer moeten oprapen ook!" Zelfs die
vriend zal gaarne getuigen dat hij liefderijk was en hulpvaardig,
terwijl er op zijn zedelijk leven zelfs niet de geringste smet te ont
dekken viel.
Wat de Liefde betreft, daar zou het nichtje van den ouden vriend
Van Amerom, de uitverkorene van het hart, het best van kunnen
vertellen. Hebben wij 't wel begrepen, dan werd die liefde sterk
gevoed niet slechts door eene hoop voor deze, maar ook voor de
toekomstige wereld, door één geloof aan het „eeuwige onverander
lijke Woord van God."
In den herfst van 1840, nadat de meester kort te voren de pokken
had gehad — ofschoon zijn goede moeder hem als kind wel dege
lijk had doen inenten — huwde hij zijn beminde Hendrika de Gaay
Portman, die te Leiden woonde; bleef met haar nog omtrent een
jaar te Amsterdam gevestigd, en trok toen naar het prachtige Oos
terbeek.
„Ja, 't is hier een heerlijkheid voor den landschapschilder,"
sprak de meester op zekeren kuiselijken feestdag, in opgeruimde
stemming, „een prachtig oord! en, als nu de liefhebbers een spoor
weg naar dit atelier gaan aanleggen, dan zal het moeielijk worden
aan al de bestellingen te voldoen. Nietwaar Oerder?"
„Nu ja, dat kun je begrijpen!" zei de oudste leerling, maar lachte
toch mee; en — toen straks de chocolade kwam, die de vriendelijke
huismoeder zoo heerlijk koken kon en waarop een jarige trakteeren
moest, toen kwam men overeen, om alle dagen chocolade in plaats
van koffie te drinken, indien de lief hebbers het atelier zóó kwamen
bestormen, als dat na het aanleggen van zoo'n spoorweg het geval
stond te worden.
Het vervaardigen van de groote schilderij die zeer werd geroemd')
') Ziehier wat de zeer bevoegde Dultsche kunstrechter, de heer A. Kraus te
Düsseldorf o. a. van deze schilderij heeft gezegd.
M|t freudlger TJeberrasschung sehen wlr In nnserer Kunst-Stadt ein Gemalde
ausgjjestellt, dessen Autor merkwürdiger Welse wenig oder gar nicht bel uns bekannt ls, obgleich er es verdient, zu den e r s t e n Lan d s c h a f t e r n der
J e t z t z e i t g e z a h l t zu w e r d e n .
F. Hendriks schelnt eln ausserst selbstandlger Künstler zu sein, der nur e l n
T h e i l seiner Anschauungs-Weise, den gediegenen Meistern der alten hollandlscheo Schule entlehnt hat; und dies kann ihn, nach unserer Melnung, ln kelner
Welse schaden. Sein Bild „Motlv aus dem Gelderland" macht auf dem Beschauer
n i c h t jenen unangenehmen Elndruck den die meisten Landschaften in dleser
Grosse hervorrufen, namllch den etner gewlssen Leere, die zu der Frage führt:
Warum 1st dieses Bild s o g r o s s gemalt? lm Gegenthell, Hendriks hat es wohl
verstanden die machtige Leinewand zu beherrschen. Die Composition 1st grossartig,
nicht-blos gross; die Verthetlung von Licht und Schatten nicht blos richtlg,
sondein so geschickt angeordnet, dass der Bliek an kelner Einzelhelt im Bilde
haften bleibt; ein Fehl er den die modernen Künstler nur zu oft begehen.
Man; erinnert slch dleser Landschaft als einer Ansicht die man ln der Natur
gehabf hat, nicht als elnes Bildes; und dies 1st das grösste Lob das wlr einem
Bilde ' zollen können. — Die Technik dieses Künsüers wlrd von verschledenen
IX
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en zich tot heden in het bezit der familie van den jongsten leerling
bevindt, had den meester inderdaad nog een groote schrede doen
vooruitgaan op het moeilijke pad der kunst. Zijn oog was er door
verruimd en zijn behandeling was er nog breeder door geworden.
Tegen het verwijt dat den meester wel eens getroffen had, het
verwijt dat zijne stukken wat al te somber, wat al te bruin waren —
de Bethume, waarmede hij nochtans verwonderlijk schoon wist om
te gaan, was een zijner lievelingsverven, terwijl hij een tegenstan
der van „alle nieuwerwetsche groene en andere mooie kleurtjes"
was — tegen dat eenigszins gevoelde verwijt streed hij gedurig met
kracht. Zijne aanleggen waren dan ook gelijk wij reeds zagen, vrij
levendig van kleur, doch van lieverlede kwam de ernstiger toon den
meer coquetten vervangen; zóó zag hij de natuur, en immers — wat
het oog ziet dat is getooid met de stemming der ziel.
Maar al worstelde hij gewillig met een, wél ten deele begrepen
maar niet geheel gevoelde beoordeeling, dat was een zwaarder kruis,
wanneer de meester van een ultra-realistisch kunstliefhebber zijn
werk terug ontving; ééns — 't was machtig kleingeestig — tot
driemaal toe, met beleefd verzoek om die toppen wat duidelijker
tegen de lucht te maken, aangezien men nooit gezien had dat ze
in de wolken wegsmelten; om die boerenwoning wat beter te tee
kenen, en goed te doen uitkomen waar dat rookje in 't verschiet
vandaan kwam, uit een huis of scheepje, óf dat er een vuurtje ge.
stookt werd. Zoo iets was een harde beproeving voor den schilder
idealist, die schilderde wat bij schoon vond, en bewonderenswaardig
was dan het toegevend geduld waarmee hij — zich zelf verlooche
nende — de aangeduide zaken veranderde, misschien maar zelden
verbeterde. Die liefhebber had immers een Hendriks besteld, iets
anders mocht hij niet verwachten.
Ofschoon de concessie voor den spoorweg, waarvan we zooeven
spraken, schijnt ingetrokken, en de meester uit een materieel oog
punt gezien, niet zoo gelukkig heeft gewerktals hij verdiende, toch
was hij zeer tevreden, dewijl hij zoo weinig eischte. Immers zonder
Künstlern „etwas manlrlrt" genannt; wir bonnen n n s rolt dem nicht einverstanden erklaren. Erinnert Farbe und Zeichnung auch sehr an die alten hollandiaohen Werke, wie sie durch das Alter jetzt sind, so 1st doch etwas in d e m
Bilde w a s die volle Selbstandigkelt des Künstlers bekundet, ohne dass man diese
Selbstandigkelt lm übelen Sinn „Manier" n e n n e n kann. Die Farben dienen d e m
Künstler j a nicht dazu, j e d e n einzelnen Gegenstand der Natur so zu coplren
w i e e r elgentlich 1st, sondern m e h r u m die Wechselseltige Wirkung der vergchiedenen Farben ln der Natur, mögllchst getreu wieder zu geben. Bleibt der
Künstler, wie der geniale Hendriks, ln den Lokalfarben der Natur getreu, so
m a g er braun malen wenn er nur der gesammt Wlrkung der Natur n a h e k o m m t .
Man kann n i c h t nalt Aether und Sonnenscheln malen e s s c h e i n t uns dahergleich
m l t welcher Kunstfarbe Hendriks so n a h e an die Wlrklichkelt gekommen 1st. Es
1st dieses „braun malen" der elnzige Vorwurf d e n m a n dem Künstler v o n com
petenter Seite macht, und erlauben wir uns auch hinzuzufügen dass wir uns die
Staffage entweder a n d e r s oder ganz fort w ü n s c h e n . Wir gratuliren dem KunstIer wie dem Besitzer zu dlesem, mlt g r o s s e m Verstandniss der Natur und würdlgem Ernst der Kunst, gemalten Bilde.

fortuin van zich zeiven, kon hij van den verkoop zijner kunstproducten het steeds aangroeiend gezin eenvoudig maar fatsoenlijk
onderhouden, ja, was er ook altijd nog genoeg om den armen broeder of zuster te laven of te verkwikken en bij te staan in den nood.
Ja, hij dankte zijn God en Heer voor het bescheiden deel, en, werden de behoeften van lieverlede grooter, de brave echtgenoot en
vader zou, zooals later blijken zal, geen opoffering te groot achten,
wanneer het belang der zijnen die van hem vorderen mocht.

„Wel, ik ben blij dat ik u eens weerzie," klonk 's meesters hartelijke welkomsgroet wanneer de jongste leerling in later tijd nog
eens het koele atelier betrad. De meester werkte er nu alleen; het
houden van élèves had bij veel genoeglijks toch ook zijn bezwaren
— 't was met bezoeken en het schilderen van groote stukken niet
zoo gemakkelijk. Ook voor den oudsten leerling was het beter
geweest een eigen atelier in het dorp te nemen: zoo altijd onder
den indruk van 's meesters werk te zijn mocht hem op den duur
nadeelig worden.
Welk een kloeke schilderij met opgaand geboomte, stond daar in
een prachtig vergulde gebeeldhouwde lijst op den ezel.
„Ja vriend, dat is een aardige zaak," klonk het bescheid na de
gedane opmerking: „Drie schilderijen van deze grootte ongeveer
zijn mij door een kunstliefhebber uit Amsterdam besteld, ' t l s een
ferme man, die mijnheer Hulsen, en, dat hij mij den schoorsteen
wat rooken laat, maar vooral ook gelegenheid geeft nog eens wat
groots te schilderen, daar ben ik hem dankbaar voor."
„Is de vorm van die lijst . . . ? "
„Ja, 't zijn geen nieuwe lijsten, anders had ik zeker een anderen
vorm voor mijn doek gekozen, maar, nü ben ik er aan gehouden.
Ziet ge, waren de lijsten er niet geweest, dan had men misschien
niet aan de schilderijen gedacht. — Zoo gaat het wel eens meer in
de Kunst. Ei zoo, is het stuk naar uw zin?"
„Als mijn oordeel u iets geldt, zeer zeker!"
„Hoe zoudt gij 't ook niet mooi vinden. In vroeger tijd vondt ge
a l l e s zoo mooi."
„Mij dunkt de toon is frisscher dan wel eens vroeger het geval
was; de behandeling is vrijer.... m a a r . . . . "
„Maar?"
„Neen, het voegt mij n i e t . . . . "
„Lieve vriend, wij hooren hier maar zelden eens een aanmerking;
de uwe, al ware het een opmerking, zal mij aangenaam zijn."
„Zou de behandeling.... niet wat eenvormig kunnen genoemd
worden? Dat dunne doorzichtige der blaren is zoo schoon, maar
in dien grond
? mij dunkt de voorgrond heeft daardoor niet de

vastheid die
O vergeef mij, 't is anders waarlijk zoo prachtig."
„De voorgrond wat zwak meent gij
? Ja, 't zou niet onmoge
lijk kunnen zijn. Wat zal ik u zeggen: nu eens is men wat zwaar,
dan weder te zwak: de volmaking is voorwaar een moeielijke zaak,
wel hem, die haar niet uit het oog verliest en haar aireede nabij
is — ook in een hoogeren zin. — Maar ziet gij, de schilderij is nog
niet af. Zij is erg ingeschoten, een vernisje zal later goeddoen."
De vernissen hebben den meester echter dikwijls kwaad gedaan.
Somwijlen zelfs wanneer hij, na langen tijd te wachten, meende dat
het werk nu toch droog was in den grond en het daarom verniste,
dan moest hij toch ervaren dat het barsten ging, 't geen hem dan
veel verdriet en moeite berokkende; verdriet bovenal dewijl de
schijn hem pijnde dat een onvergeeflijke onbedachtzaamheid er de
oorzaak van was. — Dat het dik in de verf schilderen en het dik
wijls met dunne verven er weer overheen werken, maar ook het
gebruik van de sneldrogende Bethume aan dat barsten wat schuld
had, zou niet onnatuurlijk zijn.
't Was in het jaar 1853 — bijna acht jaren na het vertrek van
den jongsten leerling — dat Hendriks, in het gezelschap van zijn
trouwen Oerder, een zoon van den genoemden heer Hulsen, en den
zeeschilder Pleisier een kunstreis naar Noorwegen ondernam.
Wat Hendriks genoten heeft in die grootsche natuur, — waarvan
Gerard Keller in zijn Z o m e r i n 't N o o r d e n zoo treffend ver
haalt — wat Hendriks daar genoot, gij vindt het vertolkt in zijn
Noordsche landschappen. Herinnert ge u wat Keiler zegt van den
indruk der stilte, in die eenzame, heerlijke natuur? „Zij toovert u
personen en voorwerpen voor den geest waarvan gij in de werke
lijkheid zoo verre zijt verwijderd." Hij zag er zijn kinderen spelen
in 't groen; hij zag zijn gade en hoorde haar roepen: wees gegroet.
Dat zijn de Huideren zegt men in 't Noorden.
En weet ge wat Hendriks — behalve zijn dierbaren misschien —
in 't Noorden gezien heeft, terwijl hij met het schetsboekje en niets
anders in de hand te turen zat of een omtrek maakte naar die
stoute tafreelen? H u zag er WOLPHEZBN, ZIJN Wolf hezen.
Boem ze vrij, Hendriks weergegeven indrukken dier verheven,
maagdelijke reine natuur; bewonder ze die Noordsche landschappen
van onzen talentvollen meester. Wat zijn ze schoon van vorm en
kleur, die bergen in 't verschiet met hunne toppen, badende in de
zware wolken; die rotsen met hun zilvergrauwe mossen en die
bruisende stroomen met hun opstuivend nat. Bewonder den genialen
man, die zulk een greep durfde wagen en zoo zijn herinnering in
beeld wist te geven; immers — zoo getuigde hij — die natuur was
te grootsch om haar in een schilderkist te sluiten. Maar, duld dan
ook dat desnoods de Wolfhezische abeel op den voorgrond ligt, dat
die rotsen de kleuren der Wolfhezische beekheuvels in hun banier
voeren, en dat die doeken u spreken van het Noorden, maar met
een Gelderschen tongval: dat ge in één woord weer HENDRIKSEN
ziet, maar boeiend en schoon.
„Ja te reizen is wel eens goed om den blik te verruimen, ofschoon

men een groot kunstenaar kan wezen zonder vreemde landen te
bezoeken. Weet ge wat ik gaarne nog eens zien zou? Zwitserland!
0 , dat moet een heerlijk land zijn."
En de wenseh van den meester zou vervuld worden. Was het ter
belooning voor de edele zelfopoffering, die de kunstenaar zich ge
troost had in 't belang van zijn dierbaar gezin? Zooveel is zeker:
hij dankte er God voor.
Twee jaren toch vóór het ondernemen van die reize was de betrek
king van onderwijzer aan de stads-teekenschool te Arnhem, door het
bedanken van een van Hendriks eerste leerlingen, den kunstschilder
de Swart vacant geworden. De bestuurders van Kunst-Oefening
zagen verbaasd dat de talentvolle man, een der eerste Nederlandsche
landschapschilders, om zulk een nederige betrekking kwam vragen.
Het traktement was uiterst gering — niet noemenswaard — en de
vrije woning voor een gezin van Tien personen veel te klein. Maar
— juist om die woning was het den meester te doen; in de stad
waren ze zoo duur, zoo vreeselijk duur. Men kon zich gemakkelijk
wat behelpen. De kinderen moesten nu allen onderwijs genieten,
meer geregeld en deugdelijk onderwijs; en daarom moest hij zijn
dierbaar Oosterbeek verlaten, zich verder van zjjn geliefd Wolfhezen
verwijderen, daarom moest hij naar de stad — naar DE STAD.
En' ja, de brave vader, die toch zijn kinderen oneindig meer be
minde dan zijn — hem reeds zoo dierbare — kunstenaars-vrijheid,
hij zou zich voortaan gewillig aan een keten binden. Toekomstige
ambachtslieden inzonderheid, zou hij, de schildermeester, weer neu
zen en koppen, en naar 't pleister leeren teekenen. avond aan avond!
O die jongens! ze hebben het niet begrepen welk een eer hun te
beurt viel door zulk een kunstenaar te worden onderwezen in dat,
wat hen later bij 't handwerk tot nut kon worden. Vrouw en kroost
hebben ze wel ten volle gevoeld wat de echtgenoot en vader voor
haar heeft opgeofferd? Hoe! zou hij het getoond hebben en ondank
baar zijn geworden aan zijn Heere God, ,die hem reeds zoo zeer
gezegend had op aarde en hem nog bovendien een eeuwige vreugde
wil schenken in den hemel Zijner heerlijkheid"!
Maar toch dat verlaten van zijn Oosterbeeksche woning, het
scheiden van dat vriendelijk gelegen dorp en de menschen, die er
hem liefhadden, het prijsgeven van de hooggewaardeerde vrijheid
nü op rijper leeftijd, het moet hem veel, oneindig veel hebben ge
kost. O, zich te metselen tusschen de stadsmuren wanneer men sinds
vele jaren gewoon was, reeds uit de vensters van zijn woning vrij
den blik te doen dwalen langs veld en beemd in Gods schoone
natuur. Die heerlijke natuur! schoon, altijd schoon, 't zij dat het
lentekoeltje speelde met den geurigen bloemkrans, die om heur
blonde haren zwierde, schitterende in 't blanke morgenlicht; 't zij
dat het groene zomergewaad haar om de sierlijke leden golfde en
zij de rozeroode lipjes blinken liet in klaproos of kers. Schoon!
wanneer zij zich bij het huilen van den najaarsstorm den bruinen
mantel van de schouders voelde rukken, en bevende de vruchten
vallen liet die ze in zoeler dagen deed rijpen. Schoon zelfs, wanneer

ze zich had te slapen gelegd onder het witte laken, dat wel een
doodslaken scheen, doch waaronder ze nieuwe kracht zou ver
garen om straks te ontwaken met de appelbloesems op het gelaat,
zich blij weer te tooien voor het jaarlijksche prachtige feest der
liefde Gods.
En dat alles heeft hij vrijwillig verlaten — dat alles heeft hij op
geofferd!
Waar zijt gij nu, die den edelen vrome, minachtend een FIJNE
noemdet, ziet ge nu wel hoe dat woord een schoone beteekenis er
langt; hoe hij nederig was, nederig en stil; hoe hij in allen een
voud des harten zijn weg ging, zonder er op bedacht te zijn partij
van een geloofsrichting te trekken, die zoovele gegoeden in den
lande telt.
Zie, Hendriks gevoelde zichzelven STERK als kind van God, en
„als verloste door Jezus bloed"; misschien gevoelde hij zich door
dit laatste in alle nederigheid boven velen verheven, maar — als
mensch en kunstenaar was hij nederig, en stelde zich niet hooger,
ja vaak zelfs lager dan de trap waarop hij zich inderdaad kon
plaatsen.
Voor den groote naar de wereld „nam hij gaarne den hoed af',
en al werd hij wel eens aan des rijken disch genoodigd, den af
stand, die er naar zjjne schatting bestond, verloor hij met uit het
oog. Maar neen, dien rijke te vleien, hem te bedelen om zijn gunst,
neen, dat kon hij zoomin als zijn eigen kunstroem op eenige an
dere wijze te bevorderen dan door onafgebroken arbeid, zoomin als
eere te zoeken bij de menschen.
„Neem het dankbaar aan, wanneer het u wordt toegeworpen,
als komende van God," zoo sprak bij: „doch ziet toe dat ge niet
zoekt uw aardsche glorie of gewin, en daardoor voor eeuwig schade
lijdt aan uwe ziel."
Een jaar na zijn komst te Arnhem, zou Hendriks in de vervulling
van den geuiten wensch vergoeding vinden voor de opoffering, die hij
zich zoo waardig getroostte. In het gezelschap van den portret
schilder Hendriks en den landschapschilder Hazeu mocht hij de
reis naar Zwitserland ondernemen. De eerstgenoemde medereiziger,
ofschoon niet tot 's meesters familie behoorende, was nochtans zijn
vriend, en aan zijn penseel danken de weduwe en haar dochters
een welgelijkend portret, waarnaar photografiën zijn genomen die
ten zeerste pleiten voor de gelijkenis en waarde der schilderij.
Eenige vluchtige schetsen uit het Schwartzwald, nabij het Vierwaldstadter-meer en andere plaatsen die men bezocht, getuigen,
nevens eenige aanteekeningen, wat de talentvolle landschapschilder
en gevoelig mensch er heeft gezien en genoten.
Maar op den Rigi!
„Was de morgenvaart over het Zugermeer reeds ondenkbaar
schoon," zoo schrijft 's meesters lieve oudste — de kleine, nu de
groote Anna, die 's vaders hoop tot heden niet beeft beschaamd
en nimmer zal beschamen, zoomin als een zijner dochters, naar
wij vast vertrouwen, dat ooit zal doen
„Was de morgen vaart

over het Zugermeer met den, nog geheel in nevelen gehnlden Rigi
in 't verschiet, reeds ondenkbaar schoon, nog schooner was het
op den top van den Rigi zelf. Be aanblik der natuur was daar zoo
verbazend prachtig dat het schier met geene woorden is uit te
drukken. Neen, wat vader daar genoot is onbeschrijfelijk. Zijn
kunstenaars-vuur herleefde er in volle kracht; alle vermoeienissen
en zorgen werden daar vergeten. Het was hem bijna onmogelijk
van die plaats te scheiden, en de indrukken daar ontvangen ver
dwenen dan ook niet, maar wekten hem nog dikwijls op toen hij
later in ziekelijken toestand verkeerde.
In ziekelijken toestand verkeerde! En wij wisten het niet dat hij
reeds vele maanden sukkelend en lijdend was geweest, en sedert
den herfst van 't vorige jaar — 'twas nu de tweede maand van
1865 — geen penseel op het doek had gezet!
Maar hij hield er immers niet van met zich zeiven of met de
zijnen zonder noodzaak op den voorgrond te komen. „Waartoe
zooveel beweging," zei hij wel eens: „de menschen maken het
anderen en zich zeiven met hun i k - h e i d dikwijls zoo lastig."
Ja, maar 'twas toch te erg dat de lieve, dierbare meester reeds
meer dan vijf maanden aan den ziekestoel was gekluisterd, en
dat men buitenaf zoo weinig of inderdaad n i e t s van zijn ziekte
vernomen had.
In de laatste dagen dier koude Februari-maand — 't was op
een Zondagmorgen — zag de voormalige jongste leerling, den
beminden meester in dien ziekestoel weder. O, dat binnentreden!
dat wederzien!
Wat was zijn vriendelijk goedaardig gezicht veranderd. Hoe bol
en flets stonden die oogen; hoe geelbleek was die gelaatskleur!
Geelbleek, ja, doch misschien werd dat veroorzaakt door de reflectie
der gordijn
misschien sloot hij de oogen zoo gedurig omdat
hij juist tegenover het venster in 't volle licht was gezeten
?
„Zoo, ik ben blij dat gij eens komt," sprak hij met een zwakke
stem, doch met een vreugdetrek op het lijdend gelaat: „Ja, 't
aat nu Gode zij dank beter, veel beter; 'tis hier", en hij drukte
e hand op de zieke linkerzijde van het lichaam, „nog wel niet
in orde, maar ik gevoel toch dat het er beter wordt, en dat het
met Gods hulp sedert eenige dagen vooruit gaat."
O die goede man! hem te zien met zijn hoop op herstel, met
zijn geduld in die beproeving, waar hij niet werken kon voor de
zijnen reeds vijf maanden lang; hem te zien zoo hulpbehoevend,
zoo vermagerd, zoo zwak, zoo doodelijk zwak! O, dat moest wei
grijpen in de borst, en den zucht in stilte doen slaken: „Och of
herstelling nog mogelijk ware!"
En dan — er weder te komen om al aanstonds een minder goede
tijding omtrent den geliefden meester te ontvangen!
De ziekte had weder een schrede voorwaarts gedaan, en de
brave meester was zwakker dan te voren. Maar geen klacht kwam
er over zijne lippen, geen zucht werd er vernomen. Neen waarlijk
het hinderde hem niet dat de drukke huishouding als om hem heen
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haar vollen gang ging; dat men honderden malen op één dag langs
zijn stoel de kamer in- en uitliep; dat de meisjes les namen en zich
oefenden op het oude klavier, dat men niet anders plaatsen kon —
„immers dat was niet anders; men kon niet alles op zijn elf en
dertigst hebben," en — werd hij niet bediend „als een prins!" Ja,
en de menschen ze waren zoo goed, „zie, wat maar verkwikken of
versterken kan dat ontbreekt mij niet!"
Zoo, weltevreden ging hij — altijd in het vast vertrouwen op zijn
Heer, de onbekende toekomst te gemoet.
't Was een schoone morgen waarop de jongste leerling den
zieke, althans schijnbaar, wat beter mocht aantreffen. Gunstige
verschijnselen hadden zich voorgedaan, en met smaak had hij genutttigd wat zijn zorgende vrouw had toebereid.
Als altijd tegenover het venster met den blik in het volle licht,
zat hij half liggend in zijn leuningstoel.
Nu deed het hem goed nog eens te kunnen praten. Ja, hij kon
er wel hard naar verlangen om, als God het wilde, weer eens naar
boven, naar 't atelier te gaan. En dan, ja — als het wezen mocht,
van den zomer in de vrije natuur te studeeren! O, de beide vorige zomers
had hij nog zooveel genoten in de heerlijke omstreken van Vaassen.
Ofschoon telkens eens rustende met spreken — waarbij hij dan
de oogen sloot, en de bezoeker, hem zóó beschouwende, een somber
voorgevoel niet verbannen kon; ofschoon telkens eens rustende,
sprak hij nog veel en lang — TE lang misschien, — over de
Kunst. — Zie hoe hij nog in vuur geraakte. Hij had zich opge
richt. Hoor — de zieke sprak als weleer
j a . . . . en de vogeltjes
floten daarbuiten evenals voorheen om het dak van het atelier
aan den zandweg; 't was alsof men nog eens terug leefde in die
gulden dagen
ja, ja zoo was het! — Te Wolfhezen nietwaar?
O dat schoone, dat onvergetelijke, dat eenige Wolfhezen! En —
de goede Oerder was toen ook nog op aarde, hij, die nog maar
kort geleden den laatsten adem aan 's meesters trouwen boezem
had uitgeblazen.
„Ja, die vervlogen dagen daar — daarginder. —O, ze zijn de ge
lukkigste dagen van mijn leven geweest!"
En wat al herinneringen drongen zich op aan den geest. Ook
aan den dag toen men den jongste heel HEEL vroeg bezocht, aan
gene zijde der rivier, en hij zijn vrienden de rijke Betuwe door,
naar de Nijmeegsche heuvels reed. Toen alles zoo heerlijk schitterde,
kletsnat van den dauw, in het blanke vroege morgenlicht: de malsche
weiden met het glimmende vee onder de zilveren wilgen; die weit
en haver- en de geurende klavervelden; de hofsteden met de hooge
schuren en graanbergen, waar hier en daar een ooievaar op blonk;
toen het paardje, dat alles zoo moedig voorbij draafde en van geen
stilhouden wist, dewijl men nog verder moest, ginds naar de schoone
natuur aan de overzjjde van de Waal.
Doch wie zou ze noemen al de herinneringen die zich opdeden
aan den geest; de herinneringen aan al het schoone dat men ge
noten had!

Ja, de toon waarop de meester sprak, dat was de toon van
weleer
dat was
Doch hoor, die toon verzwakte allengs
— en — daar lag hij weer achterover in den zetel met geslotene
oogen. Helaas! Het 'was geen terugkeerende kracht, maar een
overspanning geweest, en die overspanning werd maar al te spoedig
door een dubbele afmatting achtervolgd.
En altnd was de oude leerling zoo welkom wanneer hij nog eens
die geliefde hand kwam drukken.
Maar hoe week werd er hem niet zelden het hart.
Op een avond toen de huismoeder de thee schonk, kwam een
der jongste meisjes de kamer binnen met het bericht, dat er een
man was die vader spreken wilde.
Maar vader kon immers niet komen. Ze moest maar eens vragen
wat hij verlangde.
En het lieve kind kwam terug en zei in haar eenvoud: Dat de
man gehoord had dat er wel spoedig een onderwijzer aan de
teekenschool zou noodig zijn, en — als vader er wat aan doen
k o n . . . . ? Ach dat ging door merg en been!
„Zeg aan dien man dat het zóóver nog niet gekomen is," klonk
's vaders antwoord. En het eenige wat de doodsbleeke man er bij
voegde was op goedaardigen toon: „Men kon wat kiescher zijn!"
En op dien morgen! neen, het oogenblik vergeet hij nimmer,
toen de twee oudste, de frissche blozende dochters van dien innig
geliefden vader, daar aan weerszijden van den ziekestoel hadden
ost gevat. 'tWas het frissche, het bloeiende leven, en — de dood.
n ze zagen met zulk een innig gevoel van liefde op den dierbare
neder, maar zij armen, ze wisten niet dat hij sterven moest!
„Gaat ge heen?" klonk het op zekeren middag zacht van zijn lippen.
Een diep bewogen gemoed sprak ja, dat het nu tijd werd.
De handdruk werd gegeven. Waarom rustten die handen langer
dan gewoonlijk in elkaar?
Reeds wilde de bezoeker om het kamerschut heen verdwijnen —
want immers het werd hem zoo wonder, zoo vol in de borst —
toen de vraag uit des zieken mond met zachte verheffing klonk:
„Maar je komt toch weerom, nietwaar ?"
Ach neen, dat zou hij niet, want morgen moest hij met zijn ge
zin de vaderstad verlaten.
Doch ja, hij keerde nog eens op zijn schreden terug.
Ziet ge, brave meester, hij komt nog eens weerom; voelt ge niet —
hij drukt u ook nogmaals de hand.
„Vaarwel! God zij met u! Hij geve u het beste!" dat, dat zei
de handdruk van dien jongste, want of de mond heeft gesproken
dat weet hij niet, de borst was zoo beklemd, zoo angstig beklemd.
En — de allerlaatste blik van den meester ten afscheid heeft hij
niet opgevangen want, het schemerde hem voor de oogen, alsof hjj in
vurige letteren las: Den goeden vriend ziet ge niet weder, gij drukt des
meesters hand voor het laatst. — O, lieve God! voor het allerlaatst!
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Nog vóórdat de eerste verkwikkende lentedag het aardrijk verjongde, had reeds het uur geslagen waarin de slag trof, die zoo
velen in bittere droefheid dompelen zou.
Den. vierden van Grasmaand, in den vroegen morgen, ontviel
Hendriks in den ouderdom van zeven en vijftig jaren aan de Kunst
en aan hen die hem beminden of achtten.
En, zou het noodig zijn te vermelden in welk een stemming de
vrome schilder zijn jongste ure te gemoet ging? Is het noodig te
verzekeren dat, bij een innige bede om nog gespaard te worden,
vooral ter wille zijner lieven, zijn hart en mond steeds getuigde:
„Wat de Heer doet zal goed wezen!"
En Hendriks' vriend, die zich het lot zijner nagelaten betrekkingen met zooveel warmte heeft aangetrokken, de belanglooze uitgever
van dit boekske, die in geloofsrichting met hem wellicht het meest
overeenstemde — HIJ getuigt van die overgave, èn van zijn ziel èn
van zijne dierbaren aan God den Heer: „Dat is de zegepraal des
geloofs!"
Treffende getuigenis. Als dankbare blijmoedige overgave aan God,
en zóó ook Zijn wil te volbrengen op aarde, dan de zegepraal des
geloofs mag heeten, — en wij kennen bij eigen krachtige werkzaamheid naar 's menschen roeping geen andere — immers dan is dezelfde zegepraal te behalen langs zeer verscheiden wegen; dan is de
vrucht wel smakelijk al komt ze van zeer verschillend zich kronkelende takken, en dan o mensch: Waarom VERVOLGT en VERKETTERT
en PLAAGT en MISKENT gij elkander in uw zondige onverdraagzaamheid, in uw vermeende geloofsverzekerdheid, alsof slechts waarachtige
vroomheid en oprechte liefde tot den Schepper ware te vinden bjj
hen die DENKEN als gij, als GIJ, die misschien wel het middelpunt
der waarheid meent te wezen. O menschenkind, die naar den palm
der overwinning streeft, waarom ziet ge niet toe, eer ge in BLINDEN
OVERMOED den medestrijder doodt, die slechts een ander wapenkleed
draagt dan gij. Zou dat de geest des Stichters van den Christelijken
Godsdienst zijn? Neen, neen zeg ik u! Gelooven is niet voor waar
houden, het is DOEN, het is zich zeiven en Gods geslachte veredelen en vooruitbrengen; het is werken in liefde, met het oog op
een God, een nooit geheel begrepen, maar daarom juist een te
grooter God!
Hier, bij des edelen graf — waarover nu het morgenkoeltje vrede
suist, hier roepen wij u toe: O. verblinde drijver, laat af! Verdraag
u in liefde, dat deed de man wiens beeld wij schetsten, dat is waarachtige Godsdienst. Immers: te werken in liefde, en te willen wat
God wil, dat is de zegepraal des geloofs!
Een uitstekend kunstenaar en een bijzonder godvruchtig mensch
is gestorven.
Aan zijn graf sprak de tegenwoordige Oosterbeeksche leeraar der
Hervormde gemeente Ds. w. ZBGERS een hartelijk woord.
Onze ALEXANDER VER HETJLL strooide een bloem op zijn graf, en
wil een palet en een bijbel doen houwen op de zerk die het
dekken zal.

En nu, betwist nog iemand den jongsten leerling het recht om
het kunsttalent van zijn meester zoo hoog te roemen als hij het
deed — al verborg hij ter wille van de waarheid de zwakke zijde
niet. Geeft men aan Hendriks nog niet de eere als één van Neerlands eerste landschapschilders, wij herhalen dan eenvoudig wat onze
eenige BOSBOOM nog onlangs mocht getuigen:
„ T o e n i k v o o r 't e e r s t t e W o l f h e z e n k w a m , " zoo sprak
hij:

„toen zei ik: Z I E DAT I S H E N D R I K S ! "

En — zegt een onwillige van den brave nóg: die FIJNE.
Luister, ei luister dan even wat de man getuigt, die duizenden
menschen heeft zien worstelen met den dood; van wiens medische
kunde gansch Nederland spreekt, en wel daarom vooral, dewijl ze
op menschenkennis gegrond is:
„ZIJNE KALME BERUSTING," zoo schrijft de Utrechtsche hoogleeraar

Loncq aan de bedroefde weduwe, „WAS MIJ ZIELVERHEFFEND, WAAR
LIJK — MEN ZIET DIE NIET DAGELIJKS."

Hendriks, de geniale kunstenaar, de buitengewoon godvruchtige
man is gestorven; en, stelde de leerling deze regelen dewjjl bij
behoefte had iets van den geliefden meester te verhalen, om zijn
nagedachtenis — zoo het wezen mag — te doen eeren gelijk zij
verdient, om liefde en verdraagzaamheid te prediken waar die ver
geten wordt; er is nog een andere reden, die hem bewoog tot het
stellen van deze bladen:
De meester laat een weduwe met acht nog onverzorgde dochters
na e n . . . .
Maar immers: De onsterfelijke naam, die een uitstekend kunste
naar achterlaat, is een kostelijke erfenis voor zijn volk; en het
volk, fier op zulk een legaat, snelt haastig toe waar het zich van
den heiligen plicht der dankbaarheid heeft te kwijten, aan diep be
droefde gade of aan feeder kroost!
Zoo zal het zijn! Die hope wordt zeker niet beschaamd, en —
terwijl de bewogen leerling hier nogmaals denkt aan dat laatst, dat
allerlaatst vaarwel, en in gedachten de hand van den dierbaren
meester drukt, den godvruchtigen SCHILDER VAN WOLFHEZEN, dan
rijst de bee in zijn ziel: „Och menschen onder dezelfde zon,_ vraagt
toch niet wat en hoeveel uw medeschepsel kon gelooven, ziet wat
hij DEED, en, was hij beter dan gij, richt den blik dan ten Hoogen,
slaat u op de borst, gaat heen — en wordt beter!"
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