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„Je kijkt wél in het spionnetje; je hebt er al wel viermaal ingekeken sedert ik hier mijn koffie gebruik. Je moest je schamen
Anna. Ik weet niet hoe zoo'n kwajongen de brutaliteit heeft van je
te groeten.... Ja wél, hij groette je, toen hij naast den stelvagen
met den rommeligen verhuisboel erop voorbijkwam, en je kreegt
een kleur; daar moet je je voor schamen Anna. Zoo'n dissonant!"
„Maar beste vader, kan ik het helpen dat menheer Krieger
mij groet? Nog voor weinige maanden hebt u hem vriendelijk ontvangen, hem uw kunstbroeder genoemd en...."
„Kunstbroeder ! een k n oe i broer dat is ie ," valt Hora zijn
dochter in de rede: „Heb ik hem bij 't afscheid niet de waarheid
gezegd: een onderkruiper en konkelbroer dat is ie. Visite-tjes maken
niewaar? Uithooren niewaar? Quasi vrind van familie niewaar?
Honderd malen heb ik mij zelven afgevraagd hoe het mogelijk was
dat ik mij een oogenblik door zoo'n indringer liet blinddoeken.
Ben ik voor niemendal in mijn drie en zeventigste jaar getreden;
heb ik dáarvoor 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 menheer Krieger niet
waard zijn. Kom, neem een stukje komijne; en jij, Anna, schenk
jij je vader eens in."
Maar vader Hora had geen lust in komijne, en zijn 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 'tgeen waarnaar zijn dochter niet kijken mocht.
't Was ook hard voor den ouden man. Vier en veertig jaren
omtrent 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
,
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met een timmermans potlood, later met een liniaaltje, en nog later
met een soort van ebbenhouten dirigeerstokje — op de teedere
kneukels gelikt, 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 halfgedekte fluitgaten
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 het 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. terwille van zijn
muzikale studies met zijn ouders naar Amsterdam vertrokken; en
ja, ook later had hij aan_ het konservatoir te Parijs zijn schitterend
talent al verder ontwikkeld, doch — „het fundamentale ! " ja het
fundamentale, dát was Hora's werk.
En ginds, aan gene zijde van den breeden Oceaan, waar duizenden
den strijkstok van den jeugdigen B. een tooverstaf noemden, waarmee 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..... en.... wellicht, men noemde dan ook HORA's
naam, den naam van den verdienstelijker 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 ofschoon 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 punsch „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 Wel-Edele
vingers had gebracht, naar de beenen der heeren en juffers was
gezakt, dan mocht hij wel is waar somtijds een vluchtigen blik
vats verstandhouding op de „B e t s y in t r o u bie" werpen die boven,
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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,
m'enheer! 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
opgevolgd, 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. Behalve de eer der uitnoodiging, die hij al spoedig had - ontvangen
om inplaats van zijn zeer uitvoerige praeludia bij het kerkgezang,
des zomers, éens 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 erdoor 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, niewaar Saartje?"
„Ja ziellief, heel extra gepast."
„Heelemaal in den geest van 't stuk niewaar ?"
„Ja Hora heelemaal, alsof je d'r bij waart."
„In 't geheel niet te lang, is 't wel ?"
,,Voor niijn part Adam, hadt je den heelen tijd kunnen doorspelen."
Zie, eenvoudiger en onopgesmukter oordeel, meende Hora, kon
je niet hebben. En met welke moyens deed hij dit alles menheer?
Dat alles deed hij menheer 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 het 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 donk- rgroene
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
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zich met al de zwakheden en gebreken ervan had vertrouwd gemaakt, teneinde 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 vast karakter; 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 zoo
was, en dat het ook daarom zoo blijven zou. Die koppige 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 uitloopen van zijn Adam protesteerde, ja zelfs maatregelen had
genomen om den halsstarrigen jongen van zijn voornemen af
te brengen om zich aan de Kunst te wijden — vader Hora was
vreeselijk geschrokken, toen die onhandelbare kwajongen 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 stijfhoofdige ezel!" had een doove oudnicht gezegd,
die', met Hora Sr. erg begaan was geweest en ZE, later weer in een
affaire-tje 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 niet 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? Inplaats 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 muziekmeester
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 geworden,
totdat ze eindelijk krachtig genoeg bleek te zijn om met vader's
toestemming den standvastigen Hora als echtgenoot naar Halstad te
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volgen, en hem — ofschoon eerst in het tiende jaar van hun huwelijk
— een dochter teschenken, die niet slechts vader's lieveling was,
maar ook, behalve in liefde tot de Kunst, zijn evenbeeld 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, zoo vele 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 Seidel's:
„Die Orgel and 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
vermijding 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 minder werd. Immers wanneer men hem
gezegd had: „Jongens meester Hora, ik maak je mijn compliment
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 gevallen, lief had, 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
gehoor, van lieverlede als doof voor de wanluidende tonen was
geworden 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 daar
„dien snoeshaan mei z'n pedante krulharen en z'n papsbe--ginder
schuitknevel, al dirigeerend met zoo'n vervelend badine-tje, een
rommeligen verhuisboel naar binnen zag werken "? Jawel, dat was
menheer Krieger, die zich met zijn ziekelijke moeder daar schuins
tegenover meester Hora nestelen ging. Aan zijn naam was het te
hooren dat hij zoo'n Duitsche mof van afkomst was.
Op zekeren Zondag was hij met z'n uitgestreken tronie een bezoek
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 mijnheer
Victor Krieger was 's- morgens in de kerk geweest — over het orgel,
dat volgens dien heer wel een beetje óp was, maar inderdaad door
mijnheer Hora nog zeer mooi bespeeld werd. Over juffrouw Anna,
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die zeker ook heel veel aan de muziek zou doen, maar — die er
niets meer aan deed sedert vader haar niet het liniaaltje. . .. doch
die geschiedenis werd niet opgehaald. Genoeg, juffrouw Anna had
éens gezegd, geen noot meer te zullen spelen, en zoo bleef het! In
éen woord, over veel, over heel veel, hadden ze gepraat, amicaal,
fideel! Ten slotte had menheer Krieger nog al belangstellend ge
Hora, op zijn leeftijd dat les geven niet wat-vragd:ofmenh
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 beginnen te vervelen, dan zou het die snaak met zijn complitnenterig
en verheerlijkt bakkes zijn geweest! Hij had hem in den neus gekregen; 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 illusie-tjes van behoefde
te maken om hem in Halstad den voet dwars te zetten.
Het spreekt vanzelf dat menheer Krieger daarop in 't minst geen
plan had. Integendeel — Krieger had zulks eenigszins stotterend
uitgebracht — ofschoon men hem had uitgenoodigd om bij de toenemende 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 vernemen wat die melkmuil 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 meneerr!" was hij ijlings naar zijn studeervertrekje
gegaan om er zijn hevig ontroerd gemoed te koelen aan scheef
stoelen, verspreid liggende muziekboeken of instrumenten,-stande
en ten slotte aan het stroeve gordijnkoord, zoodat de heele gordijn
hem op het hoofd viel. En straks, toen de anders inderdaad gemoedelijk vrome meester Hora voor de sterke lucht die door het ontredderde 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
minder aangename dat er voor den bejaarden man in mocht gelegen
zijn, door eenige vriendelijke woorden, ja zelfs door eenige beloften
te verzachten; om hens in éen woord een bewijs van loyauteit te
geven, en zich daardoor den grijzen muziekmeester zoo al niet tot
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vriend dan toch ook niet ten vijand te maken? Krieger verweet
zich in stilte dat hij de zaak verkeerd had aangepakt; hij had zijn
ik te veel op den voorgrond gebracht, hij had.... 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 waarlijk 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
handschoenen had gezocht; en Anna — ofschoon ze vader's 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 begreep zeker niet.... dat.... 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 menheer 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, menheer
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 menseh was een huichelachtig suzjet. Hoe, 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 marl 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 wie weet wat al meer! In een woord toen die verachtelijke kwajongen wekelijks uit de Provinciale hoofdplaats naar
Halstad was gekomen, om er, behalve aan de wipneuzige dochtertjes
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van den sinjeur, nog aan een paar voormalige klanten knoei 1 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 nu — nu
hij bewaarheid zag wat al lang was gemompeld, nu hij daarginder
dat jong gedierte zich nestelen zag, nu.... 0 't was te erg! 't Was
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 Protestantsche gemeente des Zondagmorgens 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 vreeselijk 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 hoe 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 niet
de voeten trapt, zoo trapt hij met de vingers de toetsen. Is de toon
nog zuiver, goed! is liet een janktoon, Ook goed: de gemeente
moet het maar voorlief 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, Fdat die valsche noten en al die ouderwetsche trillingen en
zwevingen als in hem vastgeroest waren, en dat hij honderd tegen éen 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 niet In e e r ter kerke te gaan, terwijl de heer
Blank besloot met de verzekering: „Indien iK wat te zeggen had,
ni'n vrind, dan beloof ik je...."
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Wat hij beloofde werd er niet bijgevoegd; maar ongetwijfeld heeft
het dit 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 vervlogen, de hoop dat de oude muziekmeester — die niet onbemiddeld
werd genoemd — hem gaarne als een nieuw element in 't muziek
ja zelfs misschien met blijdschap als zijn opvolger in-ondericht,
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 handhaven; 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 Saaitje aan den arm en zijn fiere schoone Anna aan
de andere zijde, hem voorbijgaat, zegt u — evenals de heldere
blik, dien hij het drietal nazendt, dat de onuitgesproken „ belofte"
van den heer Blank — ofschoon van diens standpunt misschien
gewettigd — geen den minsten weerklank vond in de ziel van den
jeugdigen musicus.
— Als tK 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 gestoelten".
Hoe het zij, niet Iang 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 Iö vivat konden ze heel
goed van het Wilhelmus onderscheiden, en de wijs van ,,Uren,
dagen" 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 gemeente op: dat het orgel oud en versleten, en het spel van meester
Hora — hij mocht dan zoo muzikaal zijn als, hij wilde — allerellendigst, valsch en onstichtelijk was.
Hier en daar werd er al spoedig bij dat verheffend deel der
godsdienstoefening gemompel vernomen.
Mijnheer Blank en de jongeheer Blank sloegen, zoodra „het orgel
zijn eerste krijsch gaf ", om het voorbeeld te geven, hun gezangboeken dicht. Mevrouw en de jongejuffrouwen Blank hadden daar
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zoo zeer geen moed toe — omdat juffrouw Wieser, die niet 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 de nieuw opgerichte 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
zwaluw zijn die door de kerk scheerde af 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 éen mensch zoo vele heerlijke tonen kon voortbrengen, 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 zóoveel doove
kolen en op zóoveel dubbeltjes rekenden, meesmuilden achter de
hooge banken niet de kerkeknechts , terwijl ze de plaatsdubbeltjes
met minachting in de hand wogen, en zeiden dat het de schuld
was van dat 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 nod anderen die bij slecht weer een vigilantje naar de kerk hadden, bleven tehuis, en zouden een fatsoenlijk huurkoetsier ertoe 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 verheffen 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 gehoord.... 0! zóo'n orgel!
Maar zelfs door hen die men sinds vele jaren onder kerktijd met
een biljardkeu in de hand in de groote achterzaal der „Socie ",
of wel met een overheerlijken roman in 't ledikant had kunnen
vinden, zelfs door hen werd het verbreid, dat dat orgel en niets
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dan dat orgel hen uit de kerk hield, ofschoon ook eenigen dier
laatsten zich bij de weinigen — veelal de zeer geleerden — zochten
aan te sluiten, die volstrekt van geen kerkmuziek hielden, die oor
dat de tonen van een orgel alleen geschikt waren om op-deln:
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 èn te werken rechtschapen en goed, in de werkelijke wereld
waarin hij geplaatst was.
In éen woord het orgel was de question brulante; 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 toestemmend dat, ja, het orgel dikwijls
valsch klonk, maar, dat het toch altijd de zangwijze nog aangaf;
de meesten omdat ze de goede gewoonte 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 'tgeen anderen niet• langer hooren konden, en —
steeds volgens den heer Blank — „van hun onkunde of verwatenheid 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
gesticht geworden. En ja— dat geluid vooraf, wanneer er-zangdor
wind werd gegeven, en deze, door de slecht gesloten ventielen
vóor zijn tijd in de pijpen kwam, het mocht misschien niet zoo
mooi wezen, maar, voor velen was liet 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 beven 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 mijnheer 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, méer dan op den
muzikalen wind die van buiten was komen aanwaaien.
Maar inweerwil van dat alles werd de drang van de andere zijde
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zoo 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. Wát zou er in dien tijd
van het kerkgezang moeten worden! Herinnerde men zich niet levendig dat slingergezang 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 zonder geld!" zoo sprak broeder Raap in de eer
vergadering van heeren kerkvoogden. „Mag men zulk een-warde
groote schuld op de kerk, neen op de schouders der gemeente laden? —
Uw zoogenaamd zuiver gehoor mijneheeren," 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 erop, en, en...."
geheel verontwaardigd besloot broeder Raap met een vuistslag op
de tafel: „ IK BEN ER TEGEN !"
De muzikale kerkvoogd No. éen, de intieme vriend van den heer
Blank, begreep niet hoe broeder Raap zulke incrimination durfde
in 't midden brengen; hij zou bedaard zijn, alle hartstochtelijkheid
terzijde 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 LAAG — gewetenloos — dom!
Dom! hij herhaalde dat woord. En, waar men dan waarachtigen
vooruitgang den voet wilde dwars zetten, daar teekende hij 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 verzekering, dat hij zou waken tegen die domper- en slaapzucht uit domheid
geboren, en zou stemmen: V6OR HET NIEUWE ORGEL !"
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Het voor en tegen vervulde Halstad, en zelfs waren de schooljongens van meester Halle den voorzanger, op zekeren avond in
patrouilles uitgetrokken om de „beroerdelingen " van meester Strens,
waar de jongens van dien menheer 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 schooljongen 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 sárrenden toon:
„ Vóor,, vóor ! " 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 éen
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, 't was
laag den minderman alles te ontnemen ook z'n eenvoudige, onschuldige kermis, met z'n kramen en ORGELS!

„Zoodat bij meerderheid van slechts éene 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 'tgeen er volgen
zou — bekend maakte, dat hij van dit oogenblik àfaan zou ophouden
te presideeren in, en lid uit te maken van een vergadering, die op
het jammerlijkst toonde haar roeping te vergeten, die ter voldoening
aan wereldzin en ijdel kunstgenot de financieele belangen der kerk...."
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De President-kerkvoogd mocht echter niet voortspreken.
De kerkvoogd, die het meest voor de vernieuwing van het orgel
ijverde, beweerde niet een stem die den omvang van een orgel
moest beschamen: dat een president, die volgens zijn eigen verklaring
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 uitgalmde:
dat hij de weerlich van den heelen boel gaf; 'tgeen de ex-president
liefderijk vermaande dat broeder Raap niet doen moest, althans
niet op deze wijze, waarbij ook een tweede vóorstemmer 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 ervan als je geen gehoor hebt," bracht de derde
vóorstemmer in 't midden : „ Hij zeide niet: Raapsche, maar Paapsche!
Misverstand broeders. Misverstand!"
Wanneer cle pijpen van een orgel, door stof, vogelveeren
of vleermuizen verstopt zijn, dan geven ze schrille valsche tonen.
Maar — de rnensch is geen orgelpijp.

't Is een koude Donderdag-avond in December.
Donderdag's-avonds „is er kerk" bij de Gereformeerde gemeente
van Halstad, en ofschoon er in Glen 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 Donderdag's- middags altijd
een soepje vooraf. Adam houdt daar zoo bijzonder veel van; en,
zieje, 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 dat ondankbare Halstadsche volk den ouden goejen
en knappen Hora temteerde en miskende. Wat zag ie d'r bleek uit,
de arme Adam. Vóor het eten had hij wel honderdmaal de kamer
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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 vóordat hij weer zitten ging — om toch 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
kamer weer voortgezet, totdat hij eindelijk, de Engelsche-lingdore
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 ,,studeerkamer". Met zichtbare gejaagdheid werpt hij eenige muziekboeken
en bladen op de schrijftafel terzij, 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 erin, 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 erop, 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 Schiller's Sammtliche
Werke van het boekenplankje had genomen: „Wanneer je 't zelve
bezorgt, dan weet ik dat hij 't gauw en zeker 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. Vermoedelijk echter liep de inhoud van dat briefje over die ongelukkige
orgelkwestie, 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 goed is uit Saartje's
mond: „Heel goed Anna, ga jij maar gauw kind. Heel, HEEL best,
-

hoorje 1"

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.
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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
honderden malen in stilte afgevraagd, hoe het mogelijk was dat zij
— met den onoverwinlijken tegenzin in al wat beoefening van
muziek heette; — een tegenzin zoo diep geworteld, dat ze zelfs
maar al te dikwijls een voorwendsel zocht om van vader's „ge
kerk verschoond te blijven, — hoe het mogelijk-gorchel"ind
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 muziekmeester 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
ontvangt ze, met de waardigheid aan zijn ambt verbonden,, onverschillig van wat kleur ze zijn mogen. Bruin was neutraal en „zichzelf". Wilde men meer van hem weten, hij was bovendien: maitre
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 éen woord Bruin was koster,
tailleur- lijkbezorger, zich zelf en neutraal.
't Is dus natuurlijk dat hij zich ook geheel buiten de orgelkwestie
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
partij. Bruin was neutraal, en zou het blijven, maar: — zorg te
schikken! Was het geen treffende erkenning van zijn „ zichzélfheid "; van dat wat hij wezen kon, indien hij wilde!?
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„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 bemoei, zoo zie ik in zijn voorstel geen kwaad; zeg dat het best is,
heel best, tenminste ......
,,Tenminste....?" 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 gezang-briefje in elk geval
zelf zal boven brengen, maar zeg hem uit mijn naam erbij, dat
hij wel dwaas is zich die zaak van het orgel zoo aan te trekken
als ik hoor dat hij doet; binnen een paar maanden heeft hij een
nieuw orgel en ......
„Met je permissie koster," valt de jonge muziekmeester in, die
Anna heeft zien verbleeken en de lippen opéen drukken: „ik geloof niet dat het gepast is juffrouw Hora te verzoeken haar vader
een DWAAS te noemen, en het allerminst ter oorzake van zijn gehechtheid 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
laat s t te zullen bespelen. "
„Mijne moeder zegt dat. ook menheer ; " antwoordt Anna haastig.
„Iets wat men jaren bezat en liefhad te verliezen, moet dunkt
mij, even smartelijk zijn, als niet te mogen bezitten wat.., men.
zoo vurig verlangt."
„Zoo als bijvoorbeeld zeker iemand het organistbaantje van de
J acobskerk!" 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 minachting, dien hij op Bruin vestigde, terwijl hij de woorden sprak:
,,Je doet niet aan de muziek, koster Bruin, anders zou je weten
wat een dissonant is."
Hora's dochter, die ook aan geen muziek deed, omdat geen
hemelgave — zooals vader die noemde — er zich bij haar met een
liniaaltje had laten inkloppen, Anna had toch den dissonant gevoeld;
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 vader's 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
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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 opzij gekomen en heeft er
na vriendelijken groet op zachten toon gevraagd: Of juffrouw Anna
ook nog ZELVE gelooft, dat de profetie zal bewaarheid worden.
„Menheer 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 ze u?.... ..
„Niet juist, menheer Krieger;" antwoordt Anna aarzelend. Ja,
ze weet wel wat ze gevoeld, maar niet wat ze gezegd heeft.
„Toen ik mij, en misschien niet geheel zonder reden, het misnoegen van uw vader had op den hals gehaald," 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 ik 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 dáarom
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 streefend'! neen, méer dan streefend, dat was verheffend!
Aan een woord, reeds voor langen tijd in 't voorbijgaan door haar
gesproken, was door dien jongen man al aanstonds zulk een beteekenis gehecht en, op stelligen toon zegt ze nu haastig: „Ik hield
mij vast overtuigd, menheer 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 zachter
bij: „Maar.... gelooft u nog aan cie vervulling uwer voorspelling ?"
„Ik neem mijn woorden niet licht terug," zegt Hora's dochter
fier; ,,doch," voegt zij erbij: „wil men een vesting vermeesteren
menheer Krieger, dan rust en draalt men niet, dan bestormt, dan
neemt men haar, en...."
„En plant de vlag op een puinhoop, juffrouw Anna."
„Het hart van mijn vader is geen vesting;" zegt het meisje snel.
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„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 kostershuis — 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 doodslaap is overgegaan," valt
Anna in, en dan vervolgt ze aarzelend op droevigen toon: „ 0, 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. Altijd menheer Krieger ...... maar Anna
zweeg eensklaps stil.... Op dien avond, dien zomeravond, toen —
tóen had ze immers muziek gehoord zonder dat ze dien wrevel
gevoelde: „Tenminste ...... lispt ze nog zachtjes.
,,Nietwaar, juffrouw Anna, zoomin als ik aan de uitkomst van
uw voorzegging twijfel, zoomin twijfelt u nog geheel aan de vervulling van de mijne...." zegt Krieger, en, aan Hora's woning genaderd zegt hij niets meer, maar trèkt aan de schel, ofschoon het
meisje den sleutel reeds in de hand hield.
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 gesproken ! En toch -. hij had niets — NIETS gezegd; niets van al
wat haar zoo dikwijls het hart kwam beroeren. Indien hij geen belang in haar stelde, waartoe dan dat vasthouden aan hetgeen hij
h are 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!
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„Bij Smis komen stemmen! " riep Hora: „Zoo kind," vervolgde
hij langzaam, terwijl hij haar met half gesloten oogen beschouwde:
„laat jij je gebruiken om je vader op een avond als deze nog te
grieven erbij, 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 hem 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 Sam
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
redeneerend, persisteerde bij zijn gevoelen" — 'twelk op dat
oogenblik door niemand betwist werd — „dat het licht der kaarsjes,
op die sierlijke koperen luchters, zich zoo mysterieus in die hooge
kruisgewelven verliezend" — bij welke woorden mijnheer Meijer
de oogen geheimzinnig sluitende, met de vijf uitgespreide vingers
der rechterhand nog geheimzinniger trararietjes voor zich uit had
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gemaakt: „ dat zulk licht oneindig schilderachtiger is en alzoo ook
verheffender, ja stichtelijker was dan de plat prozaische 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 terdeeg 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.
,,Tot straks vader !" spreekt Hora's dochter, aan moeder Saartje's
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 behoedzaam te sluiten, zooals hij het altijd gedaan heeft; dan
kan hij die deur met dat vierkante glaasje in 't midden, wel open
laten, waagwijd open, om vrijen toegang te gunnen aan een domme
gevoellooze bent, die gereed staat te komen met breekijzers en
houweelen ! — Tot straks ! ....
„G'n avond, meester Hora! Koud 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 deaf 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 werpen,
staren Hora's oogen weer somber voor zich en antwoordt hij kalm
en beslist: ,,Ja, voor het laatst, koster Bruin."
„Vat dat gezang betreft, meester Hora, dat hebben we naar je
wensch geschikt," herneemt de koster, en reikt den oude het gezangboekje 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 ermee inwijden 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
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van den ouden organist, dat hem met pijnlijken zucht wordt na-

gezonden:

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 nog bevindt.
Maar stil. . . . hier, hier in dat ernstig donkerkleurig orgelvertrekje, hier, achter die deur met het vierkante glaasje in 't midden,
hier wil hij zich zelven een oogenblik erkennen dat het orgel zijn
gebreken 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 i) zijn grootendeels verstopt; het mechaniek der toetsen ......
Doch, waar dwalen zijn gedachten; waar, wáar was dan het orgel
zonder eenig gebrek, en waar, wáar is de organist die — aangenomen dan voor een oogenblik dat een ander beslissen mocht, en
naar waarheid oordeelde dat het orgel slecht was — wáar 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 dringend erbij; straks voor liet
laatst; ja, voor het laatst!
Niet zooals gewoonlijk tuurt Hora langs de bazuin van een vergulden engel naar beneden om te zien of het „vol loopt in de kerk ",
neen, met den elleboog op den hoek van het rugpositief 2) geleund,
staart hij wezenloos op het klavier, en soms bok lager op de uitgesleten eikenhouten pedaaltoetsen.
De hooge kruisgewelven der oude Jacobskerk, waarin het weifelend
licht 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 opwellen
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 cal c an t ". 't Was dan nu de calcant, die
meester Hora toeriep, of hij het niet gemerkt had dat de voorzang
reeds was opgegeven.

,, Het

In oude orgels zijn de mixturen dikwijls zes en nicer sterk bezet.
Rugpositief: de kast achter den rug van den speler, waarin zich de pijpen
van het benedenklavier bevinden.
t)
2)
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Toen Holm, die vlug van den neergetrapten balgensleutel, —
calcantinurclavis , zooals Hora altijd zeide — was afgesprongen, even
vlug weer op den tweeden ernaastliggenden 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
vouwbalgen waartoe ze behoorden, ook in zulk een ellendigen toestand verkeerden, dat zelfs Hora voor weinige weken, met paardenpezen, schaapsleder, lijm, bolus en wat al niet meer gewapend,
na Holm's 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 vooroverhellen, naast de registerknoppen ter linkerzijde van het klavier
is bevestigd, en ziet er als altijd het 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
gewoonte begeleid.
Later vervult de tusschenzang het kerkruim, doch als die geeindigd is, en een onbegrijpelijk sterk gehuil van het orgel den muzikalen
kerkvoogd No. éen 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 i) 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 haarlokken 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 weinigen, die hem uit
het kerkruim tegenblinken, die groote kast wordt nu haastig geopend.
,

i) Door het aanslaan der manpaal of pedaaltoetsen worden de speelventielen
of speelkleppen, die den wind toegang tot de pijpen verlecneu, neergetrokken.
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De balgentrapper staat met de kaars in de hand en licht behoedzaam 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 aandoening van verrukking straalt er eensklaps uit zijn oogen:
„Calcant, hier! licht!" spreekt hij op bevelenden toon.
De man volgt met de vlam den bukkenden meester.
En de meester heeft de oorzaak ontdekt van dien ergerlijken toon.
Ja, die klep eerier labiaalpijp is voor een goed deel van de cancellen-opening geweken, de stift waarin zich het ventiel beweegt
moet eruit zijn gevallen.
Bij het schijnsel van het flikkerend kaarslicht, dat het meest de
zilveren kruin van den oude verlicht, zoekt en tast hij op de zoldering der windlade. Met de hand veegt hij den houtmolm terzij,
dien de worm, ondanks alle poging om haar woeden te overwinnen,
in weinige weken opnieuw naar beneden wierp.
Het oog van den meester fonkelt: daar heeft hij de stift gevonden, 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 éen oogwenk te doen verstommen; 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 meer! .... 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.
Hora 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 slotzang!" herhaalt Hora
met zulk een pijnlijke verheffing van stem, dat de calcant ervan
ontstelt. Hij z=et den oude half angstig half meelijdend aan. Maar
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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 vernomen wordt, ziet men koster Bruin haastig, achter de hooge banken
om, naar het orgel gaan.
Doch hoor, eensklaps wordt de stilte verbroken. De grijze daarboven, 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 tegelijk
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
toon der geheele onderwerping overgegaan. Stille dieptreffende accoorden 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 terzij gedrukt? i) Och,,
hadt ge nu voor 't laatst die tremulant of zweving laten rusten; het
,snikken en veeenen 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 onderwerping deedt fluisteren; die zweving, zij verzwakt en verkracht hem.
Maar luister.. .. de zweving heeft opgehouden; slechts een oogenblik 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 had.... Maar stil, stil
dan. — 0, dat is verheffend! Prachtig! Majestueus! — Groote
God! heeft dat orgel nog zulke tonen! Daar klinkt een breed koraal
r) In sommige oude orgels schuift men de registerknoppen terzij inplaats
van ze -- zooals in orgels van later tijd — uit te trekken.
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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 Hallelujah 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 Hallelujah! voort
langs pijlers en tempelbogen; die het Hallelujah! Hallelujah!-stuw
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 eensklaps bij het dieptreiend laatst accoord van haar zitplaatsen op.
Dat was geen ZWEVING geen TREMULANT, dat was geen VOX ANGELICA
die haar deed oprijzen als éen man, het hart verheffend ten Hoogen, dat was omdat vooral de prestant, dat OPEN LABIAALWERK zichtbaar voor ieders oog, nog altijd krachtig gebleven was.
Het indrukwekkend praeludium was geeindigd. Daar staat zij de
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.
En daarboven, daar zit de grijze Hora nog voor zijn rammelend
klavier. Groote droppelen zweet parelen hem op het aangezicht. Met
de rechterhand geeft hij slechts nu en dan de noten der algemeen
bekende zangwijze aan. De linker houdt hij op het bonzende voor
gedrukt. 't Is alsof het bersten moet, dat arme hoofd. En-hofd
toch, de zege is behaald!
Dat oude, verworpen orgel heeft dan voor het laatst zijn kracht
getoond. Een Hallelujah 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 bespeurt, althans onverstoord juicht het van hare lippen:
„Men boy' Hein vroeg en spa!"

En hoor dan — hoor: nog eens, en voor 't

LAATST,

jubelt het
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oude orgel met haar mee: JA HEERE, U — U LOOV' MEN

VROEG

EN SPA, HALLELUJAH!

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 AMEV 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
geleden zijn laatste fantazie zoo treffend deed opgaan.
Neen, dat Hallelujah heeft luide in de ziel van een jonkman
weerklonken. Haastig, doch in stilte zijn zitplaats verlatend, 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 versleten 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 accoord werden onthouden, maar
hooren, neen hooren deed hij het niet.
In stomme verrukking heeft de jonge Krieger den ouden Hora
beschouwd; met saamgevou^ven handen heeft hij 't gewaagd nog
een — en nog 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:
1

,,Men loov' Hein 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 eensklaps,
het aangezicht met beide handen bedekkend, losbarst in een zieldoorborend, jammerlijk geween; hoe hij daar ligt — onwetend ligt
tegen de borst van den jongeren zoon der Kunst, van hem die
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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. 0
dat Hallelujah ! "
En toen — toen was het lied der gemeente geëindigd, en, reikend
naar het klavier, was het de jonge musicus die — terwijl hij nog
den ouden organist ondersteunde — dat ,,Amen, Amen!" weerklinken deed.
En de oude man? — we weten niet of hij het gehoord en ver
heeft. Een zenuwtrilling beving hem: „Mijn orgel! mijn orgel ! "-stan
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 het 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 kerkplein 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 ook 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
heeft 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 vriendelijke
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 klaar en flink
spreekt u dit alles toe.
Welk een verschil, nietwaar, niet den somberen toon, waarin dat
oude groenkleurige orgel, met zijn door den tijd gebruind ver
zijn donker snij- en lofwerk, zijn breedgewiekte engelen en-guldse,
cherubs als wegschool in het koor der kerk? Welk een verschil,
nietwaar, die FRISCH- en KLAARHEID nu?
Doch stil, reeds ginds en her wordt de vraag gemurmeld, of niet
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dit nieuwe orgel te hel en te gril 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
KRUlskerk 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 bemerkend wellicht —
schielijk omkeert en zich met haastigen doch tevens eenigszins
wankelenden tred langs den kerkmuur verwijdert.
Dát 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 nieuwe orgel zijn stem. Aan den
klank van het oude was de menigte gewoon. Waar die klank voor
een wanklank was gehouden, daar heeft men zich geergerd 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 onberispelijk gestemd is. Ze zien de schare rond, of niet de misschien
wat sterke toon, — zoo zeer in tegenstelling met den toon van
het vorige orgel, hen tegenstaat of ontstemt.... ?
En — boven in het nieuwe heldere orgelvertrekje zit de jonge
-organist voor het klavier. Ofschoon inwendig bewogen, drukt hij
met vastheid de ranke vingertoppen op de blank ivoren en ebbenhouten 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
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vogels luisteren, want naar die kerk, zonder orgel, ja, zonde r
orgel voor haar of voor ziellief — 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 voetstap....? Bevreesd als het kind dat op iets kwaads te betrappen
is, gaat hij weer ijlings terug. Doch nu.. . . schuchter omziende en
niemand bespeurend, 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 vinden. 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, terzij van de hooge overdekte bank van
heeren kerkvoogden daar, dáar 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 trillend hoofd vooruit naar de aangeduide plaats. Maar — alsof een
slag hem in het aangezicht trof, zoo trekt de oude eensklaps het
hoofd terug. Een vaal wit heeft zijn kaken overdekt; voor 't allereerst heeft hij het nieuwe orgel daar in zijn volle grootte aanschouwd,
het witte gril in 't oog springend 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 luisterend, 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
statig ruischt. Ja.... jawel! De grijze slaat de bevende hand tegen
het voorhoofd. Strakker en strakker staren zijn oogen in het onbestemde, voor zich heen. Ja.... JA.... dat zijn de tonen zijner laatste
fantazie. Die kloeke tonen uit het OPEN LABIAALWERK, ja,
Goede God, ze doen het „Hallelujah" schallen, ZIJN HALLELUJAH!

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 fonkelend 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.
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Dit smalle paadje, 'twelk 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 prachtige 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 orgeltoon der Natuur — terwijl hij daar rust en h em e 1 t aan den vollen
boezem van Gods schoone schepping, en het haantje van den
stadstoren — weerkaatsend den gloeienden hemel — hem zoo vroolijk
toeblikt, zie, dan is het een glans van innige 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 wachtei.
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 nachtegaal 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, verklappen 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 ver
niet beschamen. 't Was hun om 't even hoe ze het geld-trouwen
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
pensioen te verwachten was.
Hoor! — 't Is alsof het vogeltje nog luider en lustiger zingt, en
zie! 't is ook alsof het torenhaantje nóg vroolijker schittert in het
gloeiende zonlicht. En — de koornvelden ruischen den jongeling
een „ GOEDEN AVOND" toe.
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De zon was reeds ondergegaan toen Krieger in de stad terug
spoedig heeft hij de kleine bovenwoning bereikt waar-kerd.Al
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 heb ik u lang alleen gelaten lief moedertje," vangt hij aan,
terwijl hij de bleeke vrouw, die net en rein doch eenvoudig is gekleed, een zoen op de wang drukt. „0 moeder, maar 't was ook
zoo mooi en zoo heerlijk buiten! Morgen moet je eens mee gaan
wandelen. Ja, jawel; 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 jat — 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 nu , menheer
Krieger ! 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! 0! 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 erbij: „Nietwaar, u hebt er immers
altijd op vertrouwd, dat Anna's profetie bewaarheid zou worden?
Welnu.... ?"
„Maar uw vader — lieve Anna, hij weet immers niet...?" zegt
Krieger in verwarring.
De jonkman voelt eensklaps den teederen druk eener zachte hand,
en beteekenisvol klinkt het aan zijn oor: „Nee, 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
-vas en hoe het kwam dat Victor er zoo verwezen uitzag.
Men was.... hem komen verzoeken .... „Ik moet bij den ouden
muziekineester komen;" zegt Victor nu haastig.
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„ 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.
„Niewaar," 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.... ?"
„Hier is je hoed mijn jongen," zegt juffrouw Krieger: „en hier,
hier is je stokje."
't Stokje had hij niet noodig. — „Tot straks ! "

Reeds voordat Anna den jonkman bezocht, was het schemerdonker 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 booroen van den stadswal kan hij dat heerlijk zien; maar,
't heeft hem vermoeid, zeer vermoeid. Dat ondergaan der zon is
liet ook niet de voorb8 .... 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
muziekboeken zijn er rondom hem opgestapeld; en hij zoekt en
bladert, maar vinden kan hij het niet.... ZIJN Hallelujah! Daar
dreunt een slag door het kerkruim, de vermolmde orgelvloer stort
in; de boeken ploffen naar omlaag. Bevend 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 liet kerkruim,
en ja, ja! dát is het.... dát!
Op een luiden kreet van Hora zijn moeder Saartje en Anna
komen toeschieten. Adam heeft weer te veel zitten denken, en denkende is hij in slaap gevallen, en heeft weer van allerlei akelige
dingen gedroomd. — 's- Avonds is hij wat koortsig. Adam moest
ook niet zoo lang met het open raam zitten.
„Anna, kind, kom eens hier," sprak Hora, terwijl hij zijn hand
op den arm van het meisje legt, en dan zegt hij tot de moeder:
„Och Saartje, als je mij wat limonade woudt maken, hè lieve ?"
YIV

q
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„Zeker Adam, zeker!" zegt Saartje met verrukking, omdat ze
voor den goeden tobber wat doen kan; en, als ze, naar de deur
tastend, schielijk de kamer verlaat, dan spreekt Hora weer -op
zachten toon: „Anna, het mat zoo af, dat peinzen om mij die
fantazie, en vooral het slot ervan te herinneren; zeg, jij, — jij
herinnert je niet hoe dat was, niewaar? In D groote ters heb ik
immers dat Hallelujah gespeeld.... ?'
„Maar vader daar heb ik geen verstand van;" zegt Anna.
„Nee, nee.... dat heb je ook niet: maar zeg mij Anna, zeg, -kom eens dichterbij — zoo — 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; ern
hoorde.... Maar ik zal mij bedrogen hebben, en toch — t 6 c h
meende ik...."
„Dat het nieuwe orgel werd ingewijd met het slot der fantazie,

die u. ..

„Juist, juist! die ik...." 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 zijn.... ?',
„Ik was er niet vader; en heb er toch geen verstand van; maar
ja, men zei...."
„Men zei....?" 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 fantazie zijn orgelspel heeft begonnen."
„Deskundigen zeggen dat !" herhaalt de oude langzaam, en
dan, dan spreekt hij nog schier fluisterend zacht:
,,Hij, hij herinnert zich die fantazie .... Hij zou haar kunnen
opschrijven misschien....? Anna.... zeg.... Maar nee, nee! 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 Halstadschen 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. En de grijze organist,.
al weet hij niet op wat voorwaarde die jonkman zijn plaats daar
kerk heeft willen bekleeden, nu zijn melodiéuze stem-ginder
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hem in de ooren ruischt en met dat zacht gesproken: „ Goeden avond
meester Hora," de tonen zijner slotfantazie hem plotseling in 't
geheugen zijn teruggekomen — (evenals het beeld van den lang
verwijderden vriend niet zelden helderder wordt, hoe meer het
oogenblik van 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!"
En 't was alsof het OUDE orgel nog eens, maar gansch uit de
verte het AMEN herhaalde, het AMEN dat het nieuwe zooeven gezongen had.

Den volgenden dag toen de nevel no niet geheel door de vriendelijke 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, onzinnige 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 nadezen weer in te zien: „Wie weet, wie weet!"
Anna's profetie en Victor's voorspelling zijn beiden vervuld geworden.
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 Victor's aanwijzing drukte
ze haar fijne vingertoppen op het klavier en vernam ze een accoord
dat haar in verrukking den blik ten Hooge deed opslaan.
't Was de Vox HUMANA —'t register dat de vox ANGELICA vervangen had — waarin dat accoord had geklonken; en — als ze zeide:
„Dit orgel lieve Victor is toch schooner en reiner dan het oude,
nietwaar?" Toen klonk zijn antwoord:
„Welzeker liefste Anna! Jammer dat je vader het niet bespelen
wilde. Maar Anna, zoowel als het oude orgel eens nieuw is geweest,.
zoo zal ook dit 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
fantasie verheffend schoon.
Hallelujah! Hallelujah

FREDERIK HENDRIK HENDRIKS
De Schilder van Wolfpezen door zijn leerling geschetst.

Omstreeks twintig jaar geleden had het Geldersche dorpje Oosterbeek 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 schil
gelegen boerendorp , het Oosterbeek met zijn uiterlijken-derachtig
eenvoud en natuurschoon, dat de stedeling en kunstenaar er vinden
en roemen mocht.
Een roode trek-os voor een lage kar gespannen, komt van de
Klingelbeeksche 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 aanporringen — 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
klimmend dan weder dalend, straks zich kronkelend door het zoogenaap de Schreijersdal, en dan weder stijgend 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, doar
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hei'j de kleine loods van Bruil de timmerman — vort rooije! —
en dóar — vlak tegenover, doar hei'j 't zijroam van den schilder
kar stoa — hort ! — dan kan 'k altied-teknmisr.A'opd
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
ten, moar die mins is 'en beste! Joa, zieje 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 erover. 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 hoogyen 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 afdalend naar den dorpsweg en het kerkje, liggen die
woningen temidden 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 —
vóor de woning — van het koornveld dat hem begrenst.

38

FREDERIK HENDRIK HENDRIKS.

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
ja kattenstaarten die zelfs in grasperk of paden-tensardá—
hun roode pluimen wiegen — maar edeler bloemen ziet gij er niet.
En toch, toch gevoelt gij in 'tzelfde 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 kunstenaar, de landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks.
Doch zie, wat bloeiende roosjes spelen daar in het hoekprieel
vanwaar de klimop zich naar de altijd geslotene luiken richt?
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 tusschen haar vingertjes ontglipt.
„ Is vader thuis lief blondje?" vroeg het heerschap aan de
oudste der drie.
„Ja, en Oerder-ee r) 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 genoege 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 é ven
met haar ronde kopje om den hoek, en zoekt eerst haar 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 zomerzon komt, nu vindt gij 't er koel, heerlijk koel, misschien wat
donker, maar die laatste indruk wijkt al spoedig, want door het
vierkante hoog geplaatste raam dat zich op het Noord-Westen
tegenover de deur bevindt, stroomt een koel maar overvloedig licht
naar binnen.
Nietwaar 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
i) Mijnheer
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smaakvolle draperiën die het oog bekoren; zelfs geen overvloed
van schoone studies of schetsen — sommigen in meer of minder
fraaie lijsten, versieren hier den wand.
Slechts een enkele studie bespeurt ge, en daarnevens: schillen
boombast — wel vreemd, nietwaar? — die met hun bruine en
grauw-groene mossen erop, mede aan den muur zijn bevestigd. Doekramen, portefeuilles, lijsten en lijstranden zijn er in menigte. Tegen
bet muurvak — bij uw binnentreden ter linkerzijde van de deur —
-staat een groote zwarte lijst. Zij omsluit een onafgewerkte schilderij,
of wel een uitvoerigen aanleg ervan. 't Is een breede kompositie,
reeds krachtig en fijn van toon.
Juist onder de twee geslotene vensters, bevindt zich een lang
tafel, die op vier stevige pooten rust. Wat zij draagt is-werpig
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 6p en naast elkander liggen, een lijmpot
staat erneven 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 openligt en een geestige
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 erbij behoort iets verder bij eenige prenten liggen. Dat koffieketeltje
daar, met die kopjes erbij, 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
aangenaam treft.
En die bijbels, dáar? zoo vraagt ge. Stil; zou bij het aanschouwen
van die schijnbare verwarring niet onwillekeurig een gedachte kunnen oprijzen in de ziel, een gedachte die reeds met éen 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
sprake kan zijn, zoomin is het een pronken met het-schating
„boek der boeken", 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 dát ze daar liggen in zulk een omgeving, het schetse
-
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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
familie-trek heeft met dat grootere doek op des meesters ezel.
En de meester — nu de vreemdeling binnentreedt, staat hi}
haastig van zijn zitplaats op, legt palet en penseelen snel in de
openstaande schilderkist ter linkerzijde, nadert den binnenkomende
met een ongedwongen vriendelijken groet en vraagt wie hij 't ge
heeft in zijn woning te zien.
-noeg
De vreemde noemt zijn naam en hoopt dat dit bezoek inderdaad
voor beiden een bron van genoegen zal worden.
Voor zich zelven is hij daarvan zoo goed als zeker. Hij bedriegt
zich immers niet dat er in zijn oudsten zoon een kunstenaar steekt;
en — éen blik op dien meester is voldoende om hem vertrouwen
in te boezemen. Ja, dat is een goed een open gelaat; dat hooge
voorhoofd spreekt van waarheid; die kleine oogen zien scherp; de
fijngevormde 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 kunnen zijn dat er kunstenaars-merg in hem zat.
Of er iets van komen zal? Zie, dát kan hij in gemoede niet met
JA beantwoorden; doch waarom het niet te beproeven! Bovendien
de schilderkamer is groot; .... drie blondjes spelen daarbuiten in
het zand; de stamhouder wordt verwacht, en — in het dierbare
Nederland blijven voor den kunstenaar de gouden bergen nog altijd
een deel uitmaken van het dommelig verschiet.

Slechts weinige dagen later zat er in het atelier van den Ooster
-bekschn
landschapschilder Hendriks een tweede leerling.
Aan een kleine tafel terzijde van de groote die we vroeger noemden,
had de meester den r6-jarigen knaap aan het nateekenen van goede
landschapstudies gezet; en die knaap, o hoe onuitsprekelijk wél
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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 éen geloof, en het onwankelbaar
vertrouwen op „Gods eeuwig en onfeilbaar woord in de heilige
Schrift ".
Ja, in dat gezelschap, bezig met de Kunst die hij liefhad, heeft
hij onvergetelijke uren en dagen gesleten, doch — niet slechts dáar
in dien kleinen eenvoudigen tempel door den meester aan de Kunst
— mij dunkt aan een kunst die naar God streefde — gewijd, maar
ook erbuiten, in de prachtige natuur, in dien heerlijksten dien
volmaaktsten tempel Gods, ook dáar heeft hij met hen genoten en
geleerd, onwaardeerbaar veel.
En — nu die zalige dagen reeds zoo lang 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 zelven 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 oorspronkelijke 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 ervoor wel het meest aan dien onvergetelijke te
danken heeft, hoe zou hij anders dan met de warmste liefde en
hoogachting van hem spreken, terwijl hij vol diepen weemoed terugdenkt 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 echtgenoot
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
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de drie kopjes erop, vrijwaarde zij de kleine Maria — het donkerder krullebolletje, vader's 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 echtgenoot van een
„meester in de rechten", dáar op het dorp schonk men aan de
vrouw van den nederigen kunstschilder zelden meer dan het eenvoudige Juffrouw, of Juffer.
Juffrouw Hendriks die den jongsten leerling vriendelijk had gegroet,
en nu even van terzij 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 wenschen overliet."
Nog heel veel te wenschen! Dát begreep juffrouw Hendriks niet;
en mijnheer Oerder die naar de koffie zag, en de jongste die van
de kleinen een handje kreeg, zij begrepen dat ook niet.... Zoo
heel veel te wenschen overlaten!
„We zullen maar eens een kop koffie drinken," hernam de
meester terwijl hij opstond: „'t Is jammer.... Oerder heeft er
-veer geen zin in."
„Ik? waarom niet ?" zei de oudste leerling terwijl hij de heldere
00gen 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"; dát
landschap, waarop zich die beide rijk en zilverkleurig bemoste
abeelen ter rechterzijde zoo stout boven den groenbruinen mosgrond
verheffen, en het krachtige bosch, in vlakken toon erachter, een
zoo schoon contrast oplevert en toch in treffende harmonie is met
de fijngrauwe tint van het zand op den voorgrond, met lucht en
verschiet, met de rosse heide en het zandpaadje dat er door henen
breekt.. .. Laat dat heerlijke doek nog veel te wenschen over, terwijl die flauwe afschaduwing van 's-meesters werk, die kopie —
hoeveel goeds zij ook moge bevatten, reeds „mooi" genoemd wordt?
,
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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 Koekoek's 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
zien te volgen. Komaan daar zal het brood met de koffie-keurig
op smaken.... Wel wel, jelui kleine stumperds, zal je eens gauw
maken dat je wegkomt," vervolgt hij tot de kleine meisjes schijnbaar 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 groetend, 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 leergeld betaald. Doch daarvan later.
Het woord door den meester tot zijn jongsten leerling gesproken
was door dezen niet zoo spoedig vergeten, en — nog, m1 nog, na
zoo vele 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 dozer de schoone parabel der talenten — immers:
„Gods woord in het leven" dat was Hendriks' leuze — eischte hij
van anderen slechts arbeid naar krachten, en — van zich zelven
het allermeest! Het eerste vergeet men wel eens, en het laatste neg
al dikwijls — of omgekeerd.

't Was op zekeren middag zeer stil in 's-meesters werkplaats.
De meester zelf schetste met dunne terpentijnverf een nieuwe
koorpositie op het blanke doek, en — alsof het tooveren was, zoo
kwam al meer en meer de geestige aanleg te voorschijn. Bij het
aanschouwen ervan dacht men zich aanstonds op den heuvel schuin
achter 's-meesters woning; het oog verloor zich reeds in een tendeele vlak, tendeele 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 opkringelend
uit een scheepje aan den oever, reeds een fijnen toon geeft aan de
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donkere houtpartij waartegen het uitkomt. De bruin-groene voorgrond
waardoor de zandweg slingert, is reeds geestig aangezet, terwijl de
bruine omtrekken terzij van dien zandweg, met enkele kleurige tinten
erin, u reeds doen vermoeden, dat een troepje rustende kramers,
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 half zuchtend 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?"
„Nee, 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 kopieeren 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 genreschilder zoo meende hij, behoefde in elk geval bij zijn veelvuldiger
scheppingen een rijkere fantazie, en bovendien hoe delikaat moest
zijn penseel niet wezen bij een breedheid die de Kunst tot zelfs in
de kleinste werken eischt. Al spoedig echter viel hem de historieschilder met een pleidooi voor zijn vak in de rede, waarop we
alhaast 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 ophalen, 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 zóoveel en zóoveel 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 — zoo levendig,
dat men den oudste van 't gezelschap den beroemden P. tot scheids-
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rechter riep. En weet je wat de verstandige man ten antwoord gaf:
Ja heeren, dat was zijne korte uitspraak, wat het moeielijkst 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 ervan. Samenspreking hebbe haar nut. Oordeele wie
•oordeele 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 voorttredend, den weg in 't oog
-louden dien zij ons wijst. Wil men — zelf niet zeker en ongeroepen — anderen nog den weg wijzen, allicht raakt men tezamen
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 Wolfhezen. "
De meester had goed voorspeld, en het gebeurde zoo.
Een dag met Hendriks doorgebracht te Wolfhezen, in het prachtige
Wolfhezen ....1 0 bij de herinnering ervan, vervult een onbeschrijfelijk weemoedig, doch tevens zoo zalig gevoel de borst.
Denk u terug in dien schoonen zomermorgen — reeds lang geleden — toen ge met den geliefden vriend onder het lommer der
zware eiken wandeldet en ge rusten gingt op die bank, en daar
ernstig spraakt en toch luisterdet_ naar de vroolijke zangers daarboven.
Verplaats u slechts even in dien stillen avond, toen ge eenzaam
dolend u gingt neerzetten op den mosrand terzij van het suizende
mastbosch en den blik deed dwalen over de bruine hei, ros gekleurd
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 genaderd, de kar met het figuurtje ernaast, zoo krachtig zaagt uit
tegen den purperen hemel, om dan te verdwijnen, evenals-komen
de roode zonneschijf even .... ja evenals zooveel wat nu reeds
voor u verdwenen "is:;..

-
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O wanneer gij u zulke stonden herinnert, ja dan gevoelt gij voorzeker 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 erbij, ofschoon 't een
heele vracht was. Daar ging het dan al stijgend 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 Source, waaraan het landgoed de Oorsprong zijn naam tedanken 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
liggend dan het karspoor ernaast. Wat genoot hij, toen hij er wees
op dien blauw-grauwen toon van verre, op dat snel van terzij 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 verhieven en gracelijk hun topjes wiegden tusschen het naalden-dak.
Aan het einde van het dennenbosch gekomen, waar het karspoor,
eenigszins dalend, den steileren heuvelrug bij zijn 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
-
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En ter rechterzijde, daar ligt nu het kleine, doch — door al wat
natuurschoon bemint — het, als eenig geroemde, Wolfhezische bosch.
Zoek er geen zware eeuwenheugende eiken; geen beuken wier
stammen slechts door velen te oorvademen zijn. Zoek er geen bruisenden stroom die door de steenen klatert, maar bovenal zie niet
rond naar aangelegde paden; naar watervallen of mooie springfonteinen, neen van dat alles vindt gij er niets. Maar — wat vindt ge
er dan? Luister:
't Is een langwerpig terrein. Aan den tegenovergestelden Noord
niet verre van den spoorweg naar Arnhem, ont--Oostelijknzm,
springt een kleine beek. Al spoedig zich splitsend 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 kronkelend in de laagte — vliedt 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 vormen, 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 paars-bruine hei,
langs de duizenden plantjes en bloempjes, om, afdalend naar de
beek, haar blanke kiezels te doen weerkaatsen in het murmelend
stroompje naast groene biezen en breedgewiekte varen. — Dáar met
den voet verscholen in het struikgewas, omrankt met wilde kam
ligt een door den storm ontwortelde en naar de overzij.-perfoli,
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 dauwdropjes op het loof van boomen en
struiken, van grasjes en bloempjes, hier door de schuine stralen der
morgenzon zoo schitterend verlicht, daar meedommelend in de
zwijgende schaduw.
Maar voor heden had de meester het voornemen niet om daar
langer te toeven.
Ter linkerzij den straatweg overstekend — den straatweg die door
de heerlijkheid Doornwerth, van het omstreeks een half uur verder
gelegen kasteel naar Wolfhezen's station voert — dien straatweg
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,overgaande, beklom hij met den jongsten leerling al spoedig de hei
terzij van een schaapskooi, om de beek te gaan wedervinden waar
ze zich al verder naar 't Zuidwesten een bedding kiest.
Al zij het hier geen prachtig b o s c h 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 schildersoog 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
vertoonden in licht en in schaduw. Misschien ook had hij dáar,
onder de boomen, het teekenachtige ventje bespied dat eikels zocht,
en met den zak over den schouder — misschien turend naar bramen
erbij — allengs schuilging achter de struiken. Verloren in de aanschouwing van een zoo schoon tafreel, was hij eensklaps opgeschrikt
door een stem aan zijn zijde.
„Pardon meneer," zoo sprak een tamelijk dik persoon wiens
roode hoofd, tusschen twee vadermoorders in, door een witte das
van den romp was gescheiden: „ zou meneer zoo goed willen zijn"
— en hij lichtte den hoed op — „om mij te zeggen waar men hier
ergens naar Wolfhezen gaat ?"
,,Wolfhezen wel dat is hier menheer."
„Ja sjuust meneer; mijn vriend en ik, ziet u," — de dikke heer
wees naar iets kleiners met een bril op — „we zijn ook sjuust aan
het station Wolfhezen afgestapt, en hebben nu al een eindje straateg gemaakt. Jawel, dit is hier allemaal de heerlijkheid Wolfhezen
niewaar? Maar ziet u, het eigenlijke Wolfhezen — dat zoo mooi
moet wezen .... is dát — als het niet ál te indiskreet is — niet
ver van hier ?"
Ik had die goeje oogen van Oerder wel eens willen zien!
„Maar dat is hier menheer; aan deze zijde is het bosch, en
ginder... . in éen woord 't is hier."
„O zoo. ..." Rondziende : „Ahja ! " Den hoed oplichtend: „Dank
u heel beleefd meneer. Zieje wel, dat is Wolfhezen Jan. Allerliest
niewaar ? 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 meneer ! "
„Nogmaals dank voor uw beleefdheid meneer," hernam de man
met de vadermoorders, en nog eens rondziende besloot hij alweder
met een goedkeurend knikken, terwijl die beiden den straatweg
opzochten : „ Allerliest, waarachtig ! "
Goeje Oerder wat hebben we geschaterd van 't lachen toen je
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zoo diep verontwaardigd dat schandaal kwaamt vertellen. 't Was om
niet te bedaren, en ofschoon jij er — 't land aan hadt — toch
heb je eindelijk meegelachen. We 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 dankbaar gevoel vervulde al spoedig het hart: immers wij mochten
iets meer gevoelen en vatten van Gods schoone natuur, dan
de heeren van „Bij ons op de werf" en zoo velen die hen 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 — teneinde lijnen voor kompozities te bewaren, zijn
eigenlijk studeeren bestond uit zien. 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, dát 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 zóoveel studies als ik, zult gemaakt hebben dan
zal het kijken misschien ook voldoende voor je zijn vriendlief, maar
nil aan het werk. Teeken mij eens die heuvels met die struiken erop, en ginds het verschiet eroverheen; 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
heuvels en het beekje — juist zooals zij zich daar aan het oog
vertoonden.
Terwijl ik dit schrijf staat het bedoelde paneeltje voor mij. 't Is
een merkwaardig paneeltje, want, indien ge u even 's-meesters gewone
studeerwijze herinnert, dan zult ge 't niet vreemd vinden dat dit
de eenige natuurstudie is die de jongste leerling hem schilderen
zag. En hoe is die studie geschilderd? Met een waarheid die den
knaap den stouten wensch deed uiten om haar voor zijn spaarpen
te mogen bezitten — 'tgeen hem in 't einde goedgunstig-nige
werd toegestaan. — Maar dit antwoord wat zou het beduiden,
immers de knaap kon hebben misgezien. Neen, met een waarheid
die hem na zoo vele jaren het harte nog week maakt, omdat de
man die zulk een oog had ontvangen, het nu voor immer gesloten
XIV
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heeft; met een waarheid bovenal die ieder kunstenaar verrukt, wanneer Wolfhezen's beekheuvels hem althans helder voor den geest
staan.
't Is niet onnatuurlijk dat juist die studie - morgen te Wolfhezen
den diepsten indruk bij den jongeren leerling heeft achtergelaten
dewijl een zoo schoone en zichtbare herinnering er hem van overbleef.
Voor 't overige was het, — ook op dien morgen — een welkome
verpoozing, wanneer de meegenomen mondbehoeften werden te voorschijn gehaald. In de schaduw der breede eiken zaten of lagen ze
dan op den zachten mosgrond neder, en zagen, terwijl ze hun
voorraad nuttigden, naar het eekhoorntje, dat — blijkbaar voor
schilders 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 societeit hielden; naar het torre-tje — zoo mooi
in 't gouden 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 blauw-paarse heideklokjes, en ook de lievenheersbeestjes, die ze namen op de hand
en lieten loopen van den eenen vinger op den andere, totdat het
diertje ineens 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 Wolfhezen, naar de Heelsumsche molens.
Maar ook somtijds — wanneer de studieplaats omtrent de eerst e
hoeve, nabij het brugje was gekozen, wat kon ze dan lekker smaken
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
hetzelfde geld — daar, neen dáar had ze geen begrip van. Als
Hanneke — ik meen dat ze zoo heette — eens aankwam en watér
schepte aan de beek, en 't zonlicht de,glimmende kan en 't opspattende nat te sterker deed blinken, dan, ja, dán verlichtte ze zeker
een figuurtje erbij, wel waardig, dat — aleer zij nog schepte —
de beek het weerkaatste.
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Gij hebt het reeds gehoord de Oosterbeeksche schildermeester
was zoo vroom, zoo bijbeisch. Stil, daarbuiten 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! Zo 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 hid u laat ze mij, want ik dank er God voor. Welnu dan:
Alle, menschen zijn schepselen Gods. Zoowel de Jood als de
Mahomedaan, zoowel de Heiden als de Christen, zoowel.... 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
gevonden worden als bij de niet uitverkorenen , en dat ge omgekeerd, 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 onder
zijn het de huichelaars die u achter het mom der-scheidt?Hér
vroomheid zoo dikwijls tegengrijnzen; dáar 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 ellendigen 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 bedreigt u te eerder met besmetting en dood.
Doch genoeg! 0, 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 die dagen, toen het ultra-liberaal
in de hervormde kerk zich nog slechts tot het betwijfelen van deer
apostelen onfeilbaarheid en wat dies meer zij bepaalde, reeds toen
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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
gemeente gevestigd had. Strengelijk vasthoudend 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 beerven, 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, niet wat hij was
of geloofde, maar „ zoo als Gods woord vermaande dat men
gelooven 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.
De dolende schapen eener verstrooide kudde zag hij met deernis
aan; en, ijverig zoekend vond hij er velen die zich gaarne aan zijn
vriendelijke leiding toevertrouwden.
Daar kwamen ze dan des avonds na den arbeid de schilderswoning 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 bloeiend 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 smoren als de
nachtegaal zijn lied. Ook hij toog op dezelfde vingerwijzing in 't
belang van zijn gezin, naar het verre Westen heen, „naar het beloofde land der vrijheid voor de kinderen Gods " ; en men verzekerde mij dat hij er zelfs nil 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
zoo velen, elders gingen zoeken wat den tevredene overal geschonken 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
tezamen een psalmlied aan, of zongen een gezang „in des Heiligen
Geestes gemeenschap".
De toon van den voorganger moet iets indrukwekkends hebben
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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
niet 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 hád hij lief. Moest hij verloren gaan! voor eeuwig!?
„Maar gelooft gij dat dan... ?" heeft die leerling wel eens gevraagd.
„Mijn lieve vriend," klonk het dan indrukwekkend plechtig:
„Ik zeg het u 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 beminden hem als hun oogappel; zelfs zoo 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 Julij
1824 waarbij „een vriend en medeleerling in de kunst ", den i6jarigen Frits, ten bewijze zijner toegenegenheid, een geschenk aanbiedt — „hetwelk in zich bevat een tempermes, een wrijfsteen en
loper, hetwelk u nog ontbrak en welk zeer nuttig is in u vak van
schilder."
De jonge Hendriks was braaf en goed en werkzaam, doch leefde
„zooals er velen doen" — gelijk hij later dikwijls zesde, „zonder
den ernst des levens te kennen en zijn doel: een voorbereiding
voor de eeuwigheid."
Onze meerong zou met bescheidenheid zijn, dat het leven hier
reeds een leven in 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.
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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 dát lichaam,
een welbereiden akker vindt; omdat op den bodem der ziel — of
wilt ge in dat gemoed, ik weet anders niet waar — een zin sluimert
voor het ideale, voor het supernaturalistische; omdat de jongeling
al dikwijls zich zelven 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 boven-aardsch, 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
waarheid 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
godslastering op de lippen den laatsten adem uitblaast; de verstokte
booswicht die met een logen zijn leven aan den schandpaal eindigt,
op hém toch m o e t gij het eeuwig verloren wel toepassen?"
„Waarlijk, ik niet mijn goede vriend, maar de Heer zegt immers
zoo duidelijk: „Die niet gelooft is alreede 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
koningrijk 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 afaan; hij was vroom en braaf. Welnu dan, sprak
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de Heiland: ga heen, verkoop al uwe goederen, geef het den arme
en volg mij. Maar de jongeling ging bedroefd heen, want hij had
vele goederen."
Wanneer de meester zulk een verhaal in het gesprek had gevlochten, 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
vrucht eindelijk van een geheel andere godsdienstige-makt;de
-richting, wij oordeelen dat de aanbieding ervan 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 zucht te doen vernemen,
dien reinmenschelijken zucht uit zijn liefdevol gemoed. Zegt het mij
rechtzinnigen, „zucht ook gij in waarheid zooals hij het deed;
diepbewogen 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 verloren, voor eeuwig....... En
gij, gij geliefden 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
hij werd niet toornig, want de toorn sluit de liefde uit;-loser;"
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 menheer, dat het weer een meisje is; heel
jammer!"
„Ik ben recht blij lieve vriend, dat alles zoo goed mocht afloopen. N°. vier is een klein 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 erin, nu op den ezel staat, en de meester vol opgeruimdheid te
schilderen zit.
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Vol opgeruimdheid! Dat was niet altijd het geval; er waren ook
zwaarmoedige dagen voor de Kunst, 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 kunstproducten in 't algemeen, wat meer begrip hadden.
Maar nu, nI 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 groothei 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 geheel naar waarde,
toch billijk beloond krijgen.
En die eerste groote schilderij is ongetwijfeld een van Hendriks'
meesterwerken geworden. In weinigen zijner komposities 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
fiksch 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 spartelend 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.
Vóor 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 Wolfhezen's beek
herinnert. Op den heuvel ter rechterzijde — naar den lijst-rand
heen — liggen zware en rijkbemoste boomstammen, die met hun
grillig kronkelende takken en de groote planten erbij, even kloek
zijn van kleur en geestig gepenseeld als het geheel, waaraan de uit-
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stekend 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 HENDRIKS.
Toch een HENDRIKS? Kan het anders! Zie, er is licht, maar er
zijn toch ook weder zware zeer donkere wolken in die breed ge
lucht. De wolkschaduwen zijn krachtig, schier het-schilder
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; hij vraagt wat schoon is."
Ja die klits- of rhabarberplanten dáar bij de liggende booroen, 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 onmogelijk?" hoort ge den meester vragen. „ Wát is onmogelijk? Zouden ze er niet kunnen groeien?"
Ja, ook deze uitstekend schoone schilderij was een echte Hendriks,
g ed a c h t naar de plek waar zijn schildergeest het liefst vertoefde, naar
de plek waar zijn schat der natuur was, naar zijn dierbaar Wolfhezen.
Schoone breede schilderij, treffend beeld van den maker uit dien
tijd --n845 — 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, en met een „Ha.
wie geets" 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 menschelijk
lichaam tusschen het hout te bungelen hing, ofschoon hij later
meende de dupe van een optisch bedrog te zijn geweest, door 't
maanlicht veroorzaakt.
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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 an 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 éfkes 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 Kunst kunnen verhalen; menig bosch- of Ruhrof wintergezicht werd er toch van Hendriks' ezel door hem gekocht.
Wat de Vriendschap betreft, niet éen vriend is er die kwaad van
hem zou kunnen spreken, geen enkele, zelfs hij niet, die eens het
palet met den verfkant op den morsigen grond smeet, en van Hendriks 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 ontdekken 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 éen geloof aan het „eeuwige onveranderlijke Woord van God".
In den herfst van 1840, nadat de meester kort tevoren de pokken
had gehad — ofschoon zijn goede moeder hem als kind wel degelijk had doen inenten — huwde hij zijn beminde Hendrika de Gaay
Fortman, die te Leiden woonde; bleef met haar nog omtrent een
jaar te Amsterdam gevestigd, en vertrok toen naar het prachtige
Oosterbeek.
,,Ja, 't is hier een heerlijkheid voor den landschapschilder,"
sprak de meester op zekeren huiselijken feestdag, in opgeruimde
,
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stemming, „een prachtig oord! en, als nu de liefhebbers een spoorweg naar dit atelier gaan aanleggen, dan zal het moeielijk worden
aan al de bestellingen te voldoen. Niewaar Oerder?"
„Nu ja dat kun je begrijpen!" zei de oudste leerling, maar
lachte toch mee; en — toen straks de chocola kwam die de vriendelijke huismoeder zoo heerlijk koken kon en waarop een jarige
trakteeren moest, toen kwam men overeen, om alle dagen chocola
inplaats van koffie te drinken, indien de liefhebbers het atelier
zoo kwamen bestormen, als dat ná het aanleggen van zoo'n spoorweg het geval stond te worden.
Het vervaardigen van de groote schilderij die zeer werd geroemd i)
en zich tot heden in het bezit der familie van den jongsten leerling
bevindt, had den meester inderdaad nog een groote schrede doen
i) Ziehier wat de zeer bevoegde Duitsche kunstrechter de heer A. Kraus
te Düsseldorf o. a. van deze schilderij heeft gezegd.
Mit freudiger Ueberrassclnmg sehen wir in unserer Kunst-Stadt cm n GemSlde
nusgestellt, dessen Autor merkwiirdiger Weise wenig oder gar nicht hei uns
bekannt is, obgleich er es verdient, zu den ersten Landschaftern der
Jetztzeit gezählt zu werden.
F. Hendriks scheint ein Susserst selbstandiger Kiinstler zu sein, der n u r ei n
Theil seiner Anschauungs-Weise, den gediegenen Meistern der alten holländischen Schule entlehut hat; and dies kaan ihn, nach unserer Meinung, in keiner
Weise schaden. Sein Bild „Motiv aus dein Gelderland" macht auf dem Beschauer
nicht jenen tmangenehmen Eindruck den die meisten Landschaften in dieser
,

Grosse hervorrufen, namlich den einer gewissen Leere, die zu der Frage fiihrt:
Warum ist lieses Bild so gross gemak? int Gegentheil, Hendriks hat es wohl
eerstanden die machtige Leinewand zu beherrschen. Die Composition ist grossartig,
nieht blos gross; die Vertheilung von Licht and Schatten nicht blos riclrtig,
sondern so gescbickt angeordnet, dass der Blick an keiner Einzelheit im Bilde
Haften bleibt; ei.n Fehler den die modernen Kiinstler uur zu oft begehen.
Man erinnert sich dieser Landschaft als einer Ansicht die man in der Natur
gehabt hat, nicht als eines Bildes; and dies ist das grösste Lob das wir einetn
Bilde zollen können. — Die Technik lieses Kiinstlers wird von verschiedenen
Kunstlern „etwas manirirt" genannt; wir können uns mit dem nicht einverstanden erkldren. Erinnert Farbc and Zeichnung auch sehr an die alten hollnndischen Werke, wie sic durch das Alter jetzt sind, so ist doch etwas in dem
Bilde was die volle Selbstiindigkeit des Kiiustlers bekundet, ohmic dass man diese
Selbstiindigkeit iin iibelen Sinn „Manier" nennen kano. Die Farben dienen
dein Kiinstler ja nicht dazu, joden einzelnen Gegenstand der Natur so zu
copiren wie er eigentlich ist, sondern mehr urn die Wechselseitige Wirkung
der verschiedenen Farben in der Natur, möglichst getreu wieder zu geben.
Bleibt der Kiinstler, wie der geniale Hendriks, in den Lokalfarben der Natur
getreu, so mag er braun malen wean er nur der gesammt Wirkung der Natur
nalie kommt. Man kann nicht mit Aether and Sonnenschein malen es scheint
uns daher gleich mit welcher Kuustfarbe Hendriks so nalie an die Wirklichkeit
gekommen ist. Es ist lieses „braun malen" der einzige Vorwurf den man
dein Kiinsder von competenter Seite macht, and erlauben wir fins. auch hinzuzufigen dass wir uns die Stoffage entweder anders oder ganz fort wünschen. Wir
gratuliren dein Kiinstler wie dein Besitzer zu diesem, mit grossem Verständniss
der Natur and wiirdigem Ernst der Kunst, gemalten Bilde.
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vooruitgaan op het moeielijke pad der kunst. Zijn oog was erdoor
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 tegenstander 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 koketten vervangen; zoo zag hij de natuur, en immers
— wat het oog ziet dat is getooid met dé stemming der ziel.
Maar al worstelde hij gewillig met een, wél ten deele begrepen
maar niet geheel gevoelde beoordeeling, dát was een zwaarder kruis
wanneer de meester van een u 1 t r a-realistisch kunstliefhebber zijn
werk terug ontving; éens — '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 wegsmolten; om die boerenwoning wat beter te teekenen,
en goed te doen uitkomen waar dat rookje in 't verschiet vandaan
kwam, uit een huis of scheepje, of dat er een vuurtje gestookt werd.
Zoo iets was een harde beproeving voor den schilder-idealist, die
schilderde wat hij schoon vond, en bewonderenswaardig was dan
het toegevend geduld waarmee hij — zichzelf verloochenend — de
aangeduide zaken veranderde, misschien maar zelden verbeterde.
Die liefhebber had immers een Hendriks besteld, iets anders mocht
hij niet verwachten.
Ofschoon de koncessie voor den spoorweg waarvan we zooëven
spraken, schijnt ingetrokken, en de meester uit een materieel oogpunt gezien, niet zoo gelukkig heeft gewerkt als hij verdiende, toch
was hij zeer tevreden, dewijl hij zoo weinig eischte. Immers zonder
fortuin van zich zelven, kon hij van den verkoop zijner kunstpro
aangroeiend gezin eenvoudig maar fatsoenlijk-duktenhs
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 weerzin,"" klonk 's-meesters hartelijke welkomsgroet wanneer de jongste leerling in later tijd nog
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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 Is 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, nu 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 alles zoo mooi."
„Mij dunkt de toon is frisscher dan wel eens vroeger het geval
was; de behandeling is vrijer .... maar ......
„Maar ?"
,,Neen het voegt mij niet... . "
„Lieve vriend, wij hooren hier maar zelden eens een aanmerking;
de u*e 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.... 0 vergeef mij, 't is anders waarlijk zoo prachtig."
„De voorgrond wat zwak meent gij ....? Ja, 't zou niet onmo
gelijk 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 alreede 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 gronden het daarom verniste,
dan moest hij toch ervaren dat het barsten ging, 'tgeen hem dan veel
verdriet en moeite berokkende; verdriet bovenal dewijl de schijn
hem pijnde dat een onvergeeflijke onbedachtzaamheid er de oorzaak
,
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van was. — Dat het dik in de verf schilderen en het dikwijls met
dunne verven er weer overheen werken, maar ook het gebruik van
de sneldroogende 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 Zomer in 't Noorden zoo treffend verhaalt — wát Hendriks daar genoot, gij vindt het vertolkt in zijn
Noordsche landschappen. Herinnert ge u wat Keller zegt van den
indruk der stilte, in die eenzame, heerlijke natuur? „Zij toovert
u personen enn voorwerpen voor den geest waarvan gij in de werkelijkheid 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 Hulderen 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? Hij zag er WOLFHEZEN, ZIJN Wolfhezen.
Roem ze vrij Hendriks' weergegeven indrukken dier verheven,
maagdelijk 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 badend 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 den 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 nog gaarne eens zien zou? Zwitserland!
0 dat moet een heerlijk land zijn."
En de wensch van den meester zou vervuld worden. Was het ter
belooning voor de edele zelfopoffering die de kunstenaar zich getroost had in 't belang van zijn dierbaar gezin? Zooveel is zeker:
hij dankte er God voor.
Twee jaren toch voor het ondernemen van die reize was de betrek
onderwijzer aan de stads-teekenschool te Arnhem, door het-kingva
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bedanken van een van Hendriks' eerste leerlingen, den kunstschilder
de Swart,_ vakant 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 dáarom moest hij zijn
dierbaar Oosterbeek verlaten, zich verder van zijn geliefd Wolfhezen
verwijderen, dáarom moest hij naar de stad — naar DE STAD.
En ja, de brave vader die toch zijn kinderen oneindig meer beminde 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
neuzen en koppen, en naar 't pleister leeren teekenen, avond aan avond!
0 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 ondankbaar zijn geworden aan zijn Heere God, „die hem reeds zoo zeer
gezegend had op aarde en hem nog bovendien een eeuwige vreugde
wilde 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 nu
op rijper leeftijd, het moet hem veel oneindig veel hebben gekost.
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, 'tzij dat het
lentekoeltje speelde met den geurigen bloemkrans die om heur
blonde haren zwierde, schitterend in 't blanke morgenlicht; 'tzij
dat het groene zomergewaad haar om de sierlijke leden golfde en
zij de rozenroode 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 bevend de vruchten
vallen liet die ze in zoeler dagen deed rijpen. Schoon zelfs, wanfleer
ze zich had te slapen gelegd onder het witte laken, dat wel een
doodslaken scheen, doch waaronder ze nieuwe kracht zou ver
om straks te ontwaken met de appelbloesems op het gelaat,-garen,
zich blij weer te tooien voor het jaarlijksche prachtige feest der
liefde Gods!
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En dat alles heeft hij vrijwillig verlaten — dat alles heeft hij
opgeofferd !
Waar zijt gij nu die den edelen vrome, minachtend een FIJNE
noemdet, ziet ge nu wel hoe dat woord een schoone beteekenis
erlangt; hoe hij nederig was, nederig en stil; hoe hij in allen
eenvoud des harten zijn weg ging, zonder erop bedacht te zijn
partij van een geloofsrichting te trekken, die zoo vele 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
afstand die er naar zijne schatting bestond, verloor hij niet 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
andere 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 hij: „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 portretschilder Hendriks en den landschapschilder Hazeu mocht
hij de reis naar Zwitserland ondernemen. De eerstgenoemde mede
ofschoon niet tot 's-meesters familie behoorende, was-reizg,
nochtans zijn vriend, en aan zijn penseel danken de weduwe en
haar dochters een welgelijkend portret, waarnaar photografien zijn
genomen die ten zeerste pleiten voor de gelijkenis en de 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 gevoelige 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 heeft beschaamd
en nimmer zal beschamen, zoomin als een zijner dochters, naar
wij vast vertrouwen, dat ooit zal doen.... „Was de morgenvaart
-
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over het Zugermeer met den, nog geheel in nevelen gehulden Rigi
in 't verschiet, reeds ondenkbaar schoon, nog schooner was het
op den top van den Rigi zelf. De 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 verdwenen 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 — 't was nu de tweede maand van
1865 — geen penseel op het doek had gezet!
Maar hij hield er immers niet van met zich zelven 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 zelven met hun ik - hei d dikwijls zoo lastig."
Ja, maar 't was toch te erg dat de lieve dierbare meester reeds
meer dan vijf maanden aan den ziekenstoel was gekluisterd, en
dat men buitenaf zoo weinig of inderdaad niets 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 ziekenstoel weder. 0, dat binnentreden!
dat wederzien!
Wat was zijn vriendelijk goedaardig gezicht veranderd. Hoe hol
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
gaat nu Gode zij dank beter, veel beter; 't is hier," en hij drukte
de 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."
0 die goede man! hem te zien niet 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! 0 dat moest wel
grijpen in de borst, en den zucht in stilte doen slaken: „Och of
herstelling noch mogelijk ware ! "
En dan — er weder te komen om al aanstonds een minder
goede tijding omtrent den geliefden meester te ontvangen!
NIV
9

66

FREDERIK HENDRIK HENDRIKS.

De ziekte had weder een schrede voorwaarts gedaan, en de
brave meester was zwakker dan tevoren. 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
haar vollen gang ging; dat men honderden malen op éen 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 tegemoet.
'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
genuttigd 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! 0, de beide vorige
zomers had hij nog zooveel genoten in de heerlijke omstreken van
Vaassen.
Ofschoon telkens eens rustend met spreken — waarbij hij dan
de oogen sloot, en de bezoeker hem zoo beschouwende, een somber
voorgevoel niet verbannen kon; ofschoon telkens eens rustend,
sprak hij nog veel en lang — TE lang misschien, — over de
Kunst. — Zie hoe hij nog in vuur geraakte. Hij had zich opgericht. Hoor — de zieke sprak als weleer... . ja. ... 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 dáar — dáarginder. — 0, ze zijn de
gelukkigste 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 Nijmeesche heuvels reed. Toen alles zoo heerlijk schitterde,
kletsnat van den dauw, in het blanke vroege morgenlicht: de malsche
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weiden met het glimmende vee onder de zilveren wilgen; die weiten haver- en de geurende klavervelden; de hofsteden met de hooge
schuren en graanbérgen, 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 overzij 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 genoten 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 altijd 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
kon....? Ach dat ging door merg en been!
„Zeg aan dien man dat het zóover nog niet gekomen is," klonk
's-vaders antwoord. En het eenige wat de doodsbleeke man erbijvoegde 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 ziekenstoel hadden
post gevat. 't Was het frissche het bloeiende leven, en — de dood.
En 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 —
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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 gezin de vaderstad verlaten.
Doch ja, hij keerde nog eens op zijn schreden terug.
Ziet ge brave meester, hij komt nog eens weerom; voelt geniet —
hij drukt u ook nogmaals de hand.
', Vaarwel l God zij met u! Hij geve u het beste !" dát, 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
hij in vurige letteren las: Den goeden vriend ziet ge niet weder,
gij drukt des meesters hand voor het laatst. — 0, lieve God! voor
het allerlaatst!

Nog vóordat 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 an hen die hem beminden of achtten.
En, zou het noodig zijn te vermelden in welk een stemming de
vrome schilder zijn jongste ure tegemoet ging? Is het noodig te
verzekeren dat, bij een innige bede om nog gespaard te worden,
vooral terwille 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
HIJ getuigt van die overgave, èn van zijn ziel èn
overeenstemde
van zijne dierbaren aan God den Heer: „Dat is de zegepraal des
geloofs ! "
Treffende getuigenis. Als dankbare blijmoedige overgave aan God,
en zóo ook Zijn wil te volbrengen op aarde, dan de zegepraal des
geloofs mag heten, — 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
—
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vroomheid en oprechte liefde tot den Schepper ware te vinden bij
hen die DENKEN als gij, als GIJ, die misschien wel het middelpunt
der waarheid meent te wezen. 0 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 zelven 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: 0 verblinde drijver laat af! Verdraag
u in liefde, dat deed de man wiens beeld wij schetsen, dat is
waarachtige Godsdienst. Immers: te werken in liefde, en te willen
wat God wil, dát 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. ZEGERS een hartelijk woord.
Onze ALEXANDER VER HEULL 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 terwille van de waarheid de zwakke zijde niet.
Geeft men aan Hendriks nog niet de eere als éen van Neerlands
eerste landschapschilders, wij herhalen dan eenvoudig wat onze
eenige BOS BOOM nog onlangs mocht getuigen:
„Toen ik voor 't eerst te Wolfhezen kwam," zoo sprak
hij: „toen zei ik: ZIE DAT IS HENDRIKS!"
En — zegt een onwillige van den brave nog: 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 zij
op menschenkennis gegrond is:
„ZIJNE KALME BERUSTING" zoo schrijft de Utrechtsche hoogleeraar
Loncq aan de bedroefde weduwe, „WAS MIJ ZIELVERHEFFEND,
WAARLIJK — MEN ZIET DIE NIET DAGELIJKS."

Hendriks de geniale kunstenaar, de buitengewoon godvruchtige
man is gestorven; en, stelde de leerling deze regelen dewijl hij
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 vergeten wordt; er is nog een andere reden die hem bewoog tot het
stellen van deze bladen:
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De meester laat een weduwe met acht nog onverzorgde dochters
na en...
Maar immers: De onsterfelijke naam die een uitstekend kunstenaar 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
bedroefde gade of aan teeder 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!"
's-Gray. 23 Mei 1865.
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Terwijl Hendriks' vriend, de Uitgever van dit boekske, mij bericht
dat een tweede oplage ervan is noodig geworden, verzoekt hij
tevens daaraan een paar woorden te willen toevoegen.
Zeer gaarne voldoe ik aan dat verzoek, want het verschaft mij
de gelegenheid om openlijk den hartelijksten dank aan allen te
betuigen, die met belanglooze liefde medewerkten tot bereiking van
het schoone doel dat wij ons hadden voorgesteld.
Bovendien is het mij een aangename taak hier nog te vermelden,
dat de gedachte door onzen Ver Heull bij Hendriks' teraardebestelling geuit, door hem is verwezenlijkt geworden. Een eenvoudig
maar treffend gedenkteeken werd op dat graf geplaatst.
Aan het boveneinde der blauwe zerk, die vermeldt wie en wat
hij was die daar ter ruste ging, ligt een ruw granietblok door een
klimopplant omslingerd. Een opengeslagen bijbel met klamp en
hoekwerk, tendeele door een palet en een neerhangenden sluier
bedekt, rust in rein wit marmer gehouwen, tegen den ruwen steen,
terwijl het geheel door eenige altijd groene heesters (conifeeren)
omgeven is.
Den 28sten Sept. 11. toen de herfstzon in vollen gloed dat pas
voltooide gedenkteeken bescheen, en de bedroefde weduwe en eenige
vrienden er tezamen waren, toen sprak de Oosterbèeksche leeraar
opnieuw een hartelijk woord dat de weerklank was van die kernspreuk des Bijbels: De nagedachtenis des rechtvaardigen zal in
zegening zijn.
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Onzen gevoelvollen Alex. Ver Heull die zijn schoone poëtische
gedachte tot in de geringste détails met zooveel smaak uitwerkte
komt alle eer toe voor de schepping van dit gedenkteeken. Nevens
hem, en nevens anderen die het hunne bijdroegen tot de stichting
ervan, heeft ook de Arnhemsche beeldhouwer Stracké, waar hij op
loyale en uitstekende wijze zijn schoon talent aan de vereering van
Hendriks' nagedachtenis wijdde, aanspraak op den dank van allen
olie het monument op den Godsakker zullen zien, en ná die be
blik zullen richten ten hemel, of ook een blik slaan-schouwingde
in eigen gemoed.
Dat ook verder dit boekske meewerke tot het stichten van Hendriks' beeld in veler harte is de oprechte wensch van den
DEN HAAG
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En de brave Meester mocht gerust zijn hoofd ter ruste leggen,
want zijn bedroefde gade en kinderen hebben met hare vrienden
niet tevergeefs op een ruimen zegen vertrouwd.
12

Febr. 31876
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Herinnering aan de Kunstfeesten in Augustus 1861.

Daar was eens een reus en zijn naam was Druon-Antigoon en
zijn gade was een reuzin.
En op den schoonen oever van den breeden Schelde- stroom
bouwde zich Druon-Antigoon een sterken burg, en de zalen waren
vervaarlijk groot en hoog.
En als Druon-Antigoon voor het breede burgvenster gezeten was,
dan had hij het uitzicht over den voorbij snellenden vloed, en als
de zon op het watervlak speelde, dan zag hij de zilverschubbige
bewoners erboven uitspringen, en glanzen in 't zonnelicht; maar
ook, als de wind het lies aan den oever deed ruischen, dan zag
hij de schippers met volle zeilen voorbij den burg varen, ha! alsof
er geen reus aan de Schelde was!
En op een vroegen morgen toen Druon-Antigoon weer voor zijn
venster zat, en hij een schipper, laveerend, naar het basalt van den
burg den steven zag wenden, toen klonk er uit koperen longen een
donderend halt door de lucht, en stak de reus zijn arm uit het
venster, en greep er met ijzeren hand den mast van het vaartuig,
dat alles er kraakte en schokte.
En de visschen met hun zilveren schubben hadden Antigoon
gezegd, dat de Schelde hem meer moest geven dan het vleesch
van hun graat.
En Antigoon bulderde weder: Menschenworm! zijt groot zooals
ik, of anders — anders zult ge tol en schatting betalen, tol en
schatting aan Druon-Antigoon , den eeuwigen reus in zijn burg!
Maar de arme schippers konden niet groot zijn zooals die geweldige burgheer, en ze betaalden hun tol en hun schatting, want
— deden zij 't niet, dan rukte de wreede hen weg van het roer,
en hieuw met zijn vreeselijk slagzwaard hun de handen van 't lijf,
en wierp ze, och arme! ten aas voor de visschen in 't diep van
den stroom.
En gansch het land schreeuwde wraak. Maar Druon-Antigoon
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bleef rustig zijn tol en schatting • heffen — of wel, hij greep de
schepen bij hun masten, en hief ze boven den vloed, en deed ze
met de kiel een halven cirkel door het luchtruim beschrijven, en
— het kappen van der weerspannigen handen, en het HANDWERPEN
in de Schelde bleef zijn geliefkoosd vermaak.
Maar Brabo nadert.
Brabo de held, met zijn beitel en lier. En in zijn borst woont
de zucht om de bekoorlijke oevers der Schelde van den geweldige
te verlossen, om Druon-Antigoon, den reus, te verslaan.
En onder het venster van den •hechten burg, roept Brabo dat
Druon-Antigoon met zijn gade zal uitkomen, want heel het land
wenscht de beeltenis van den burgheer en zijn gemalinne te zien,
en Brabo zal ze houwen in eeuwentartend graniet.
En Antigoon en zijne gade verlaten den burg, en Brabo houwt
hun beeltnis met vaste hand. Maar als de kunstenaar arbeidt, dan
vallen de oogleen des geweldigen toe, — en de schippers varen
ongehinderd voorbij.
En Brabo werkt voort, en zingt bijwijlen zijne liederen; maar
als de sterke in 't einde ontwaakt, dan deinst hij terug bij het
aanschouwen van een tweede als hij — het beeld nog grooter dan
de Schelde -reus zelf — gewrocht door het genie. En bij het vernemen van de nooit gehoorde zilveren tonen van Brabo's stemme en
lier, rukt hij zich, bevend, het slagzwaard van de zijde, en dreigt
er den dwerg te verslaan, den dwerg, die zijn zinnen beheerscht.
Maar ziet, Brabo's stalen beitel snort door de lucht, en treft er
•den kop des geweldigen; en Druon-Antigoon stort met een rauwen
kreet ter aarde, en in zijn val verplet hij de vrouw die hem zonen
zou baren; en die beiden — zijn de laatsten van hun geslacht.
Leve de Verwinnaar!

En toen de reus, met háar die hem zonen zou baren verslagen
was, toen stroomde het volk van heinde en verre bijeen, en juichte
met blijde klanken den verwinnaar toe, en bouwde met Brabo, den
held, een schoone stad op den oever der Schelde — waarvan de
reuzenburg de hoeksteen bleef — en schonk haar ter eeuwiger
herinnering, den naam van:
ANTWERPEN.

En het volk vertelde de geschiedenis van Druon-Antigoon aan
zijne kinderen en kleinkinderen, en allen verheugden zich dat
kloeke Brabo den woestaard verwon, en aanschouwden zijn werk,
en zongen zijne liederen, en juichten: De geweldige is verslagen!
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Maar toch — toch meent de naneef dat Druon-Antigoon nog
somtijds rondwaart door Antwerpen's straten; dat hij — ofschoon
de held der beschaving hem versloeg — nog somtijds met zijn
reuzen-schim komt spoken in den boezem van Antwerpen's grooten
en kleinen; dat Druon-Antigoon nog immer meewerkt tot den roem
van Brabo's nakroost.

Zeg, Genius van Antwerpen's bouwkunst! zaagt gij den reus niet
in uwe wallen, die er den prachtigen toren uwer hoofdkerk deed
verrijzen, en er de achtkante tafel — Antigoon's steenen disch —
ter zwaarte van tweemaal zesduizend kilo's, nog hooger dan viermaal honderd voeten op tillen dorst... ?
Spreek, Genius van Antwerpen's schilderschole! mocht niet de
reus in uw veste als vorst den kunst-schepter zwaaien, de. reus, wiens
name groot klinkt in vijf werelden, en wiens standbeeld gij deedt
verrijzen op 't midden den „groene plaetse"?
En gij Antwerpen's stedemaagd! buigt gij het hoofd niet voor
den kolos die de poorten uwer grootsche stad wijd, wijde ontsloot,
en gansch het kunstlievend Europa als gast dorst nooden in uwe
wallen? Die meer dan tienmaal honderd strijders der gedachte i)
van Noord en van Zuid, het luide welkom, welkom! deed hooren.
Die het luidere welkom griffelen deed in 't eeremetaal, als een
blijvend welkom aan allen die broeders willen zijn in de Kunst,
broeders door het onbezoedeld genie, hoogepriesters van den eeuwigen
Bouwmeester -- door verspreiding van licht en beschaving, in
beeld en in schrift?
Maar neen, zij buigt het hoofd niet, Artwerpen's stedemaagd.
Ziet, zij lacht vroolijk.
Zeg, fiere maagd, lacht ge dáarom zoo blij, dat de reus der
gedachte uw roem heeft gehandhaafd en al die zonen van 't genie
tezaam aan uwen disch deed naderzitten; dat Rus en Italiaan
elkaar als broeders van éenen stam met warmte aan 't harte drukten;
dat de zonen van 't machtige Albion, het kloeke Germanje, en
het stoute Frankrijk hun aller moeder een heildronk wijdden; dat
Zuid- en Noord-Nederlanders éen tale roemden in uw grootsche
zaal, en samen juichten ter eere van Antwerpen's reus der
tiende eeuw: de zucht naar éenheid voor alle strijders der gedachte, de zucht tot inniger verbroedering voor alle zonen der
Kunst....?

i) „Soldats de la peusée." Le triomphe des arts. Feest - Cantate van G. Demarteau.
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En vlaggen van allerlei kleur wuifden het Heil U! Jangs Antwerpen's straten; en wapenschilden van velerlei natie riepen u van
de gevels der huizen de namen toe van hen, die men er gastvrij
Ontving; en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maar stil, daar nadert een breede stoet. Blootshoofds treden zij
langzaam voort, de mannen in hun gewijde kleeren en met hun
prachtige banieren. Bloem en loof wordt met kwistige hand gestrooid langs den weg dien de stoet heeft te volgen. Zie, dat is het
beeld der Lieve Vrouwe, dat men in plechtigen optocht en statig
rondvoert.
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Denker! zult gij het hoofd niet ontblooten; kinderen van denzelfden God! zult ge minachten den hier gehuldigden vorm?
Gij, die van den Christus verstaan hebt ,rechtstreeks tot uw God,
als tot uw liefdevollen Vader te spreken, zult ge hen veroordeelen
die hier nog kiezen de Lieve Vrouwe tot verteedering van den
altijd opnieuw miskenden en heiligen God.
Ontbloot vrij uw hoofd. Veracht niet den vorm. Denker! daar
zijn vele vormen, doch weet het, daar is slechts éene waarheid,
en die eeuwige waarheid is:
Zalig zijn ze die God liefhebben bovenal, en den naaste als zich
zelven!

Liefde voor God en de menschen!
Dát, dát alleen is het hechte fondament voor den heiligen tempel
der Kunst.
En in dien tempel — Broeders, wij zijn er éen! Wij zijn er éen,
dewijl wij het kunstschoon genieten bij velerlei vorm, ja zelfs bij
gebrekkige vormen in beeld of in schrift.
En ziet — nu gij cle zalen betreedt, waar de voortbrengsels van
't genie de wanden versieren, ja, nu huivert gij bij 't aanschouwen
van dien slavenroof aan Afrika's kuste. Uw harte bloedt bij het
angstig bespieden van dat afgrijslijk schoon tafreel, waar de blanke
duivel ten troon zit en die arme zwarten tot dieren verlaagt. i)
Zegt, Broeders der Kunst, vraagt gij tok, hoe zij haar God
zocht te dienen, nu gij die Syrische vrouwe ten prooi van den
woesteling ziet, die haar met onzalige vingers den teederen boezem
nijpt, en straks haar ten vure zal doemen? 2) Neen, neen! gij
i) Schilderij

van Biard.

2)

Schilderij

van Cermak.
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hoort haar angstkreet, haar smeeken, haar kermen. En het bloed
stroomt u sneller door de aders; gij wilt haar verlossen, haar scheuren uit de klauwen des verderfs. Broeders! wij zijn éen in geloof;
dat, dát is de triomf der Kunst — zij wekt ons tot liefde.
Arme moeder op uw zoldervertrekje, met uw kruisken in de
hand; met uw arme kinders geknield bij de lijkwa van uw echtvriend, van uw eenigen kostwinner! Arme vrouwe, zie daar staan
ze nu, de gereedschappen van uw altijd zoo werkzamén echtvriend;
zie, nog kleeft de kalk aan den truffel, dien hij zoo kloek kon
hanteeren; en dien voegspijker en dat paslood, arme, arme veeduw,
hij zal ze nimmer, nimmermeer besturen. r)
Arme vrouwe, wij weten 't wel gij zijt met uw smart slechts getooverd op het doek, doch — aller oog is vochtig geworden bij
het aanschouwen van uw diep treffend leed, en die traan, ontlokt
door de Kunst, heeft gefluisterd van broederliefde, en, — broederliefde en christenzin, zijn die beiden niet éen!
En al verder treedt gij door die rijk versierde zalen, en de
Kunst maakt u opmerkzaam, hoe schoon het daarbuiten in Gods
heerlijke schepping is: Bloeiende velden, lachende heuvels, trotsche
bergen, woelende zeeen, tintelende luchten! En — als gij dan den
maker prijst van het beeld, dat u weer deed genieten wat ge eens
aan den boezem der natuur hebt gesmaakt, dan, dan prijst uw ziel
toch bóven dat alles den Schepper van hemel en aarde, den Vader
der Liefde!
Maar Broeders der Kunst, gij wist het wel dat wij éen waren:
éen door de zucht naar het eeuwige schoon; doch zegt, voelt gij
't ook hoe gij daar leeraart en predikt met klinkende stemmen; —
hoe gij daar vrijheid eischt voor de kinderen Gods, en er afgrijzen
wekt voor den slaven- den broedermoord; — hoe ge daar huiveren
doet voor godsdiensthaat en voor godsdienstkrijg; -- hoe ge daar
luide verkondigt: zoekt ze de armen, de weduwen en weezen, en
steunt ze met uwe gaven, zij missen zooveel; — hoe ge daar
leeraart en predikt: 't is er zoo goed aan den huislijken haard,
't is er zoo schoon in Gods prachtige schepping.... ?
0 Broeders, der Kunst, Apostelen Gods! wat zijt ge groot! Wat
moogt ge nederig fier zijn op uwe roeping. Maar wee! wee over
ons, zoo wij die roeping vergeten, het schoone miskennen, het
reine onteeren!
Verstom naargeestige toon! Op Antwerpen's reuzenfeest mag die
snare niet trillen. De.zonen der gedachte, ze waren er éen! en
daarom is er geen wanklank vernomen, en dáarom was het schittei) Schilderij van De Pruyckcr.
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rend eeremaal in waarheid een broedermaal, en dáarom heeft Demarteau's lied in den Feerieken lusthof ook allen het harte getroffen.
0 Fisscher en Tillez! doet uwe zilverstemmen nogmaals ruischen
als in dien heerlijken nacht. Honderden vangen met aamlooze stilte
de woorden op dier schoone melodie. Geen blaadje beweegt er; een
zee van kunstlicht doet u aanschouwen hoe alles er luistert; en de
maan, de volle maan daar boven de statige populieren, zij luistert
mee in heur diep diepe blauw.
SOLO.
Salut, o phalange sacrée,
Dont l'aspect nous fait tressailler;
(Moire aux soldats de la pensée,
Aux pionniers de 1'avenir.
RÉCITATIF.

Frères en vous comptant, tine ivresse profonde
S'empare de mon coeur, oui, nous pourrons un jour,
Peintres, poètes, penseurs, régénérer le monde
Par la foi, Ie travail, le génie et l'amour.
STROPHES.

Oui, je voudrais, dans un élan sublime,
Vous presser toes sur mou coeur palpitant:
Enfants de Dieu qu'un méme zèle anime
Courrez au but, la palme vous attends.
.
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Si !e trépas, Frères venus de France,
A parmi vous fait des vides nombreux;
Serrez vos rangs, espoir et confiance!
Suivez les pas de vos morts glorieux.
Frères du Nord, Russes, Genmins, Bataves,
Fils d'Albion, vous qu'entourent les mers,
Unissez vous, pour les arts plus d'entraves,
Par vos travaux étonnez l'univers!
Et vous enfants de la rive bénie,
Ott tout rayonne: et la terre et le eiel,
Puissent vos maux fiuir, l'Italie
Produire encor un nouveau Raphaël. s)
Et toi, sols fier, o mon pays que j'aime!
Qui done encor t'ose appeler petit?
N'es-tu pas grand par eet éclat supréme,
Qui de tes fils jusqu'à toi rejaillit?
r) De zanger wijzigde aldus de woorden van Demarteau's Cantate,
oorspronkelijk luidden: Produire encor des Nouveaux Raphaël.
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Ce jour t'acquiert une gloire nouvelle,
Pays des arts et de la liberté,
To vas fonder I a pa ix universelle,
Sur le talent et la fraternité.
En als het koor dan juichend den aanhef der schoone Cantate
herhaalt:
Retentissez, chants de victoire,
Iveille -toi, noble cité,
Fêtons les élus de la gloire,
Les fils de I'immortalité....

dan — dan heerscht er een diepe stilte; maar als het geëindigd is;
dan barst er een oorverdoovend Bravo los, en straks, — straks
ook dondert het kunstvuur een alles beheerschend BRAVO in de
lucht, en wendt gij den blik dan naar boven, dan ziet gij de booze
geesten, hoe ze vuurspuwend met gloeiende sikkels elkaar vernielen.
K anongebulder en vreeselijk musketvuur schokken den bodem waarop
gij den voet drukt. Een huivering doortrilt uwe ziel. Maar, victorie!
victorie! weer heeft de Kunst hier getooverd !
Vrede, vrede op aarde! is de bee die er opwelt in aller boezem,
en ziet: Een reine vuurstraal ZUCHT krachtig naar boven, en schoone
duizendkleurige bloemen vlokken naar omlaag en een stemme
spreekt zachtkens vanbinnen:
Bloemen en gaven zij dalen van Boven:
Zoekt met Uw gaven den Gever te loven!

En het Te Dettm heeft weerklonken in de kruisgewelven van
Antwerpen's kathedrale.

Broeders Protestanten! ook hier zijn vreemde vormen, maar dat
Te Denm is ook voor ons het Godgewijde lied bij uitnemendheid.
Ei, stemt dan in stilte:
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen naam,
U, eeuwig Vader, U verheft al 't schepsel saam.
Zingt Serafs, Eng'len zingt; heft Machten aan en Tronen;
Onafgebroken rijze uw lied op hooge tonen,
Gij, driewerf heilig zijt Ge, o God der legerscharen,
Dat aarde en hemel steeds Uw grootheid openbaren. i)

En als de volkeren der gansche aarde dat lied verstaan en doort)

Het Te Deiim — 3de der Nederd. Evang. gezangen.

SO
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gronden, dan, dan is er geen burgeroorlog en geen bloediger godsdienstkrijg meer te duchten, dan is het:
La pail universellc
Par la foi, le travail, le géuie et l'amour.

Voorwaarts dan zonen der Kunst. Voorwaarts!

En alweder, Antwerpen's stedemaagd, hebt gij ons binnen de
zalen van uw Kunst- Congres den reus doen aanschouwen, den reus
der gedachte, den reus die meer dan duizend mannen, zoo verschillend van geboorte als van genie en ontwikkeling; zoo verscheiden
van kunstuiting als van Godsdienstvormen, in velerlei tale deed
samenspreken ; deed samenspreken zonder verstoring van den broederzin; deed samenspreken met warmte tot éen eenig doel: de verheffing, de waardeering, de opbouwing van de Kunst. De Kunst, die
schoone dochter der zucht naar waarheid, der begeerte naar eeuwige
wijsheid. KUNST! dochter der WIJSBEGEERTE! Wijsbegeerte, telg der
Godheid op aarde!
En de reuzengeest die het denkbeeld van zulk een grootsche
wrijving der gedachten in 't leven riep, heeft getriomfeerd inspijt
van veler profetie. De rechten der Kunst, haar doel en hare bebestemming zijn levendiger geworden in den boezem dier vergadering. Vonken vuurs zijn er geslagen, en koude harten — ze hebben
gegloeid! Stad van den reus, dank, dank voor uwe zegepraal.
En als gij ons dan verder uwe Kunsttrézoren hebt getoond en
altijd en altijd genieten deedt, welaan, voer hem dan rond door
uwe straten het beeld van den kolos, die ofschoon door de beschaving verslagen, toch immer de grondlegger der grootsche Scheldestad blijft. Ook wij, wij willen het beeld uwer grootheid aan
omgang der reuzen en wagens.
-schouwen—d
En ziet, de walvisch — de reus der zeeen — opent den trein.
Uit zijne neusgaten blaast hij het water der Schelde ginds en her
over het jubelende volk, en hij schijnt er te roepen:
Van den oceaan ben ik tot u gekomen. Heerscht over de wateren.
Zeeen en Schelde zijn éen!
Ziet, en achter hem volgen ze reeds; de boden en dienaars van
Neptunus, de ranke dolfijnen.
En kleine booten klieven alree de golven; en, als de roeiers met
kloeke handen de riemen bewegen, dan zien ze:
Het schip al volgen, het groote schip in volle zeilen; het schip
met het wakkere scheepsvolk aan boord dat overzeesche schatten
brengt aan de oevers der Schelde.

Sz
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Ziet gij 't wel, op dien wagen met vele rijk getooide paarden
bespannen, volgt nu het beeld van Druon-Antigoon's gade. Ja, ook
de VROUWE mag GROOT zijn, maar dat heur ziele toch rein zij,
ziet: rein als het witte kleed dat die gestalte omhult; heur tale zij
als het zilver waarmede dat kleed is bestikt, en de roode sjerp die
van den schouder tot op de heupe zwiert, moet haar het beeld
zijn der heiligste Liefde.
Daar komt hij .... daar komt hij met zijn zwaard en zijn schild,
de forschgespierde, de burgheer der Schelde. Ja, 't is zijn afbeeldsel
wel. Fier doet men hem rondzien, en hij blikt er van zijn triumfkar
door de hoogste vensters naar binnen, en grimt er in 't ronde omdat hij nog kleinheid bespeurt, kleinheid die vlucht voor zijn
aanblik: kleinheid die snel voor hem heengaat. „ Weest groot zoo
als ik!" klonk eertijds zijn stem. Maar thans, hoe zijn beeld er
ook rondwaart, hij kan er niet achter zich zien en aanschouwen
wat hem volgt op den voet. En ziet, wat hem volgt heeft zijn
geroep gehoord, doch — werd g r o o t e r dan hij.

Brabo's triumf:

Prachtwagen met de zinnebeelden van Antwerpen's bloei door
beschaving, door zeevaart en handel. Welkom wakkere stedemaagd!
Van uw hoogen zetel ziet gij met welgevallen neder op de vele
natiën die gij met u voert. Druon-Antigoon is voorbijgegaan, en
des geweldigen arm kan den buit niet meer bereiken, en de triton
achter uw zetel blaast te luider een driewerf: Hou -zee!
Hou -zee!
En welvaart heerscht er; en Antwerpen is groot onder de steden;
en de wagen die volgt toont zijn roem en zijn reuzengeest aan de
nakomelingschap, en wijst op de schatten van 't genie die zijne
wallen omsluit. Wat al mannen van kracht en van geest nemen er
hunne plaatsen op in. Schoon en verheven als het prachtige voertuig
zelf, klinken de namen van hen wier nagedachtenis het in bonte
mengeling met zich voert.
En — wilt ge nog zien wat Kunst en wat Arbeid in deze oorden
gewrocht heeft?
Ziet, daar nadert Flora's zegewagen. Zij nadert, de vriendelijke
maagd in haar witte kleeding. Gezeten in haar lommerrijk prieel,
omgeven van bloeiende planten uit Noorder- en Zuiderluchten, drukt
haar voet het mollige grastapeet dat met bloemen bezaaid is. Akkeren tuinbouw juichen mede ter eere der Kunst, der Kunst die hen
voorgaat.
Ontwikkeling, welvaart, vrede! Kinderen der hooge wijsbegeerte
en der immer voorwaarts strevende Kunst! Fiere maagden! op den
laatsten wagen hebt gij met nog meer zusters uwe plaatsen genomen.
En — als de stoet voorbij is, dan staart nog het oog op dat
achterst blazoen van dien laatsten der wagens, en hoort gij in 't
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klokkengelui van den toren alweder den nagalm van 't lied, het
lied dat ook dié oordracht u zong:
Voorwaarts zonen der Kunst! voorwaarts kinderen der beschaving t
Door U, door U zij er vrede op aarde!

En die nagalm, het is een zuivere toon; zuiver, al was het de
voorstelling niet van het ongewone, grootsche, maar te vluchtige
schouwspel, dat den Noord-Nederlander verrassen en verbazen moest.
Onzuiver zij de omtrek waarmee hij . den indruk dier prachtige
vertooning zocht te schetsen — de naklank, de naklank ervan is
zuiver.
Zuiver als Artot's stem, toen zij daar in die weidsche zale de
woorden van het verheffende psalmlied zong:
„I cieli immensi narrando del grande Iddio la gloria."

Zuiver -als de driehonderd stemmen, door Callaerts' kunstschepter
beheerscht, die er tezamen herhaalden:
I cieli immensi narrando del grande Iddio la gloria.

Zuiver is die nagalm, zuiver en rein als Joachim's snarengetoover,.
dat een onafzienbare schare verrukte, ja meer — ook Holland's
grootste toonzetters in vervoering bracht.
Zuiver, als het kunstgenot dat Antwerpen's reuzengeest op dien
onvergetelijken avond aan allen te smaken gaf.
En — zuiver maar krachtig blijve het voortruischen, dat thema
van Antwerpen's Kunstfeest:
Vrede! vrede op aarde!

En — toen de dag nu aanlichtte waarop het welkom met een
roerend: Vaarwel! werd verwisseld; toen het scheiden van zoo vele
broeders het harte week maakte, en de Noord-Nederlander nog
eens omzag naar de veste waar de reus der Kunsten ten troon zit,
toen welde hem een traan in het oog; maar ook — toen was het
hem een heerlijk symbool, dat zich daarginds, in 't lauwe gras
der sterke wallen, een kloeke zoon van Mars ter ruste ging nedervlijen, i) en — zijn afscheid was: Vrede!
En toen hij daar voortgleed op de wiek van den stoom naar
i)

Naar liet lever.
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den eeuwig dierbaren geboortegrond, toen, toen bezag hij ook nogmaals den schoonen gedenkpenning aan die onvergetelijke dagen;
en — Antwerpen's wapen boeide zijn geest.
Boven den hechten burg ziet hij die handen naar boven.
Neen, dat zijn hem niet meer de handen der arme schippers
uit de tijden der sage; dat zijn hem de handen van den Antwerpschen reus dezer eeuw; de handen der vele broeders uit
Antwerpen's onvergetelijken Kunstkring; i) van den dierbaren vriend
en de zijnen, in wier woning en harten hij plaatse bekwam. Dat
zijn hem de handen van Antwerpen's eersten en hoogwaardigen
Magistraat, van den edelen Burgervader, den voorzitter van het
reusachtige Kunst- Congres. Ziet, en ze wuiven nogmaals: Vaarwel,
vaarwel! gij strijders der gedachte. Zij wenken: Komt weder als
het u wel was in onzen tempel der Kunst! En hij, de broeder van
't Noord, de broeder derzelfde tale bovendien, hij drukt ze nog
eens met verrukking die handen — ja, ook de hoog edelsten dáar
ze schamen 't zich niet. — Vaarwel! roept hij mede. Dank, dank!
stamelt zijn stem; God zegene u alien! God zegene u, heerlijk
lustoord der Kunst! en — zij er een grens tusschen 't Zuid en het
Noord; in het rijk der Kunst bestaan geene grenzen: Broeders
voorwaarts! Eenheid, Vooruitgang, blijve de leuze; en thans voor
het laatst: UW KUNST WERKE MEE TOT DEN VREDE OP AARDE!

's G r a v e n h a g e, 6 September.

r) Cercle Artistique.

TE WOLFHEZEN.
Herinnering mijn ontslapen vriend, den Kunstschilder P. L. L. Oerder gewijd.

Gij zijt niet meer, mijn goede vriend Pieter. De levensvijand
tastte u aan, en ofschoon men u ook overwinnaar waande in den
heeten kamp, de wonde u toegebracht zij was te geweldig en in
de armen van onzen braven leermeester, uw trouwsten vriend en
geestverwant, gaaft gij den jongsten snik.
Oerder, mijn ontslapen vriend, al is het mij ook als stondt gij
daar nog, met uw gul en blozend, trouwhartig gelaat, toch — toch
kan ik niet meer tot u spreken zooals voorheen, maar — wanneer
ik in vluchtige trekken aan anderen verhalen ga, wat mij vroeger
en onlangs het schoone Wolfhezen te zien, te hooren en te gevoelen gaf, dan zal het mij zeker nog dikwijls zijn als sprak ik tot
U; en als ik dan tevens, doch ongemerkt, een loover kan neerleggen
op uw eenzaam graf, dan heb ik voldaan aan de behoefte van mijn
hart, want ook gij mijn vriend — hoezeer wij in geloofsovertuiging
van elkander verschilden — ook gij hebt mijn oog helpen richten
op de schoonheden van Gods prachtige schepping, en, mij, in u
z elven den reinen mensch doen waardeeren, ongeacht den vorm
— den immer gebrekkigen vorm zijner Godsvereering op aarde.

Daar klonk in de jongste dagen een stem door het land, een
stem wier weerklank was: Op , Christenen! dost u in feestgewaad; spoedt u naar Gelderland's lustoord; gij zult er een feest
vieren, een nieuw, een heerlijk feest: den heiden ten zegen, uw
ziele ten heil, den drieeenigen God ter eere!
En de roepstem werd vernomen, en de geest der roependen werd
verstaan, en duizenden uit vele oorden des lands, zij maakten
zich op, en spoedden zich voort naar het schoone woud.
Duizenden! en onder die duizenden zoo velen in het vast geloof,
dat de adelbrief der rechtzinnigheid aan hen was verleend, de adel-
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brief door God zelven geteekend met de _ pen der genade, en die
gedoopt in het dierbaar bloed van Zijn heiligen Zoon.
Doch onder die duizenden was er éen, éen dat weet ik zeker —
die zulk een geestelijken adelbrief nog niet had ontvangen, en door
iets anders naar dat schoone oord werd getrokken dan die duizenden ginds.
Wolfhezen was hein lief. Hoe dikwijls zat hij er neder om boom
en blad en 't klare beekje langs de blanke heuvels in groenen
zoom, nauwlettend te bespieden, en ook te schetsen in verven ofschoon met zwakke hand.
En niets, niets stoorde dan de plechtige stilte die er heerschte,
want zelfs het bijna onhoorbaar gemurmel der beek, het lieflijk
gekweel der vogels in 't ronde, het klagend gekor der woudduif
van verre, 't geritsel door 't loof van den vallenden eikel, en 't
vluchtig gekrak van het doode takje als het eekhoorntje rondsprong
in 't eikenhout; zij zelfs, die zoete stemmen der natuur, ze smolten
inéen met die plechtige stilte, tot het lieflijkst accoord.
En, als een ander geluid den jeugdigen schilder een enkele reize
deed opzien van zijn arbeid, dan was het, wanneer het schokken
der kleine met plaggen beladene kar hem wekte, terwijl zij daarginder, door den statig -stappenden rood- bonten os, over het aardige
beekbrugje werd voortgetrokken, of ook, wanneer het zachte gekling -klang der klokjes hem trof, als Harm „de scheper" aan gene
zijde der beek zijn kudde voorbij dreef, en de schapen — in deze
landstreek zoo goed met schilders als schepers bekend — niet aarzelden om ter lessching van hun dorst den beekheuvel af te dalen,
terwijl de blanke kiezels hun fijne pootjes reeds vooruit rolden en
plassend in den helderen vliet, er parels deden opspatten van
vloeiend kristal.
Ja Wolfhezen was hem lief, want de natuur is er heerlijk en
schoon! — Schoon, verheffend schoon, bovenal in den morgen, in
den vroegen morgen:
Als bij 't lieflijk voog'len kweelen
't Luchtig morgenpoeltje suist,
En bij 't pooplen van de abeelen,
't Vaarkruid boven 't beekje ruischt.
Als er blauwe nevels dwalen,
Ginds waar 't woud zijn toppen beurt,
En de zon met de eerste stralen
't Zilvren web der beide kleurt.
Als de boekweit geurt vol zoetheid,
En bet bij -tjc u gonst in 't oor:
Waard is vol van 's-I-Ieeren goedheid
Looft zijn naam alle eeuwen door!
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En in zulk een morgen was het dan vreemd dat er een traan
welde in het oog van den jongeling, en dat er een woord, uit den
diepsten grond des harten geweld, aan zijn lippen ontvlood, een
enkel woord... .
Pieter, gij hebt dat woord niet vernomen. Dat behoefde ook niet.
Maar — wanneer wij wel eens voor een wijle poozend van den
arbeid, het penseel lieten rusten en ik u onwillens verrassen moest,
terwijl gij achter een heuvel verscholen neeriaagt op de bruine
hei, en er in uw bijbeltje laast, met een zoo ongehuichelde vroomheid op uw goed gelaat, zeg hebt gij dan ook misschien gebeden
voor het zieleheil van uw jongen vriend, den armen verdoolde!
die — daarbuiten — niet las in een bijbeltje en niet gelooven
wilde wat gij voor eeuwige waarheid hieldt? Ja, ik weet het, gij
hebt gebeden, maar ook, en dát, dát was uw waarachtigst gebed:
gij hebt gewerkt. Nooit! neen nooit zelfs bij vroolijke scherts, heeft
een onrein woord uit uw mond den zuiveren dampkring bezoedeld;
altijd hulpvaardig, altijd voorkomend stondt gij den jongeren leerling
terzij, en immer goedaardig en stil, ook dán wanneer gij worsteldet
met de kunst die u lief was — de menschen weten niet wat daarmee te worstelen valt — misschien zelfs worsteldet met uw lichaam
erbij, heeft hij geen wrevel in u bespeurd , slechts eenmaal uw
toorn.... Maar inderdaad, dat was een al te groote, een overdreven ijver, mijn goede Pieter, immers de naam van uw God
werd daar niet gelasterd, en toch, ook zelfs voor dien toorn ... .
ik zou er u gaarne de hand nog voor drukken.

En onder de duizenden die zich opmaakten om het Zendingsfeest
te vieren was er dan éen, die niet opging zoo als de groote schare,
gewekt door geestverwantschap, en in gloed voor het doel — al
zou hij wel gaarne het rijk der liefde prediken „beginnende van
Jeruzalem" en al vindt hij het denkbeeld verheffend schoon, den
Schepper een loflied te zingen in zijn prachtigsten tempel: de reine
natuur. Neen, hij maakte zich op en voor 't grootste deel, om zijn
dierbaar Wolfpezen in den vreemden tooi te zien die aan vervlogene
eeuwen herinneren moest, om zich met eigen oogen te overtuigen
of dat feest — naar sommiger meening — de plek niet ontwijden
zou die hem immer toelachte als een reine maagd vol onverwelkbare schoonheid.
En de nacht wekte hem van zijn leger, en de vroege morgen
groette hem, als hij aan den oever van den breeden Maasstroom
door het kleine raampje van den spoorwagen heen, de golfjes zich
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allen in grauwen nevel zag voortspoeden. Heden in den nevel;
morgen in het glanzende licht der zon; bij stilte of storm, 't zij
grooter of kleiner, 't zij helder of troebel, — zij allen van denzelfden oorsprong — vlietend naar dien oorsprong terug, naar den
eindeloozen Oceaan....
En het werd • een schoone — al werd het geen heldere dag.

De feesttrein snelde voort, en zijn breede blanke pluim van stoom
golfde met hem mee, en wuifde den nieuwsgierigen langs zijn pad
een vroolijk „ vaarwel" toe.
En ik — in mijn l^oekske gezeten, terwijl ik mijn oog liet weiden
over de bonte rijen van mannen en vrouwen, van jongen en ouden,
daar hoorde ik weer in 't gestoot van den wagen die droevige
profetie: „Wat zult gij een huidlende vroomheid zien!"
Maar neen — in waarheid hier in den feesttrein zag ik ze niet.
Die burgerman met zijn witte das lachte mij vriendelijk groetende
toe, en op mijn „Donker luchtje menheer," meende hij: „Dat het
nog op kon klaren," och, doodeenvoudig: dat het nog op kon
klaren. En „de lange gezichten ", ik zag ze niet; en de „smachtende
blikken ten Hoogen ", neen waarlijk ik bespeurde ze nergens; de
vroolijkste verwachting las ik op de meeste aangezichten; ze praatten
en lachten, doch stemmig bedaard; ja inderdaad het waren menschen!
gewone doch fatsoenlijke menschen.
En eensklaps — daar was voorzeker een wenk gegeven — kwam
een ernstiger plooi op veler gelaat; de mannen ontblootten het
hoofd, de vrouwen zagen stil voor zich heen, en de snorrende
dreunende spoorwagen weerklonk van het zuiver aangeheven psahnlied:
Looft den Heer want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed,
Want Zijn gunst alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Dat was vreemd nietwaar in den wagen?
Pieter, wat zoudt GIJ genoten en helder hebben meegezongen; en
gij mijn vriend de profeet, die in uw gelooven zoo hemelsbreed
verschilt met de volgelingen der Dordtsche vaderen, ja, ik weet
het, waart ge daar tegenwoordig geweest, ook gij zoudt het hoofd
ontbloot en wellicht hebben meegestemd in dat lied ter eere van
den Eeuwige, van Hem, die wel bij vele namen door Zijne schepselen wordt genoemd, doch voor de uiting van wiens naam alle
aardsche taal te arm is, en alle aardsche wijsheid te gering om
dien naar eisch te bepalen. Gij stemt het mij toe, slechts sectenhaat
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of blinde partijzucht zal wrevel gevoelen bij de uiting van eens
anders waarachtig godsdienstig gevoel , terwijl alleen een bittere
ervaring ertoe leiden kan om al aanstonds haar oprechtheid te
verdenken, en de lichtzinnige slechts spotten zal waar door stervelingen, den Formeerder van millioenen werelden, den Voeder
van legioenen billioenen schepselen, hoe onvolkomen dan ook, het:
Looft, looft Hein! wordt toegebracht.
En de trein snelde voort, en een vroolijke maar opgeruimde
stemming bleef ongestoord in dien wagen heerschen.
Behalve den reeds genoemden burgerman, bestond het klubjen
het meest in mijn nabijheid gezeten, uit een paar oude juffrouwen,
een zoon uit den ambachtsstand, en een viertal meisjes met stemmige,
niet onaardige — ja twee ervan zelfs met geestige gezichtjes. En
waarlijk, dat klubje het onderscheidde zich door een onderlinge
hartelijke gulheid, waarvan ook de vreemden de tastbare bewijzen
ontvangen mochten. Ik weet niet wat schatten van proviand ons
vriendelijk dringend met een: toe maar! werden aangeboden, en —
of ook een wenk voldoende was om daarvoor dank te betuigen,
een kleine versnapering mocht niet versmaad maar haastig worden
aangenomen.
En na het genot, en wat kout over 't weer en de heerlijke landstreek waarheen men ons voerde, vervulde opnieuw een psalmlied
den trillenden wagen. En al zag ik ook nu, en straks, en tot den
einde bij ieder lied dat weerklonk, de groote blauwe oogen van
het blondste der meisjes voortdurend van reine geestdrift schitteren,
toch las ik op sommige aangezichten bij het derde of vierde lied,
een zekere vermoeienis een....
Maar gij begrijpt wat ik zeggen wil; de man verstond mij ook
toen ik hem opmerkte, dat men dien dag nog zooveel zou moeten
zingen en of de stemming die zij op Wolfhezen wenschten, niet
reeds te veel verzwakt zoude zijn indien.... ?
Ja, hij gevoelde dat zeer goed, en — hij zou maar eens een
sigaartje opsteken. Weet u, maar ze zongen zoo gaarne, en straks
dan zouden ze dit — dit lied eens aanheffen: „Het betere vaderland" dat was zoo schoon, en de wijs: bijzonder!
En de vriendelijke man al vond hij het lied ook schoon, hij
wilde het toch den vreemde wel toegeven: ja -- dat het vaderland
voor de ziel toch eigenlijk in de eerste plaats, reeds de aarde
moest zijn, en, dat het hijgen en zuchten naar een beter vaderland
inderdaad ondankbaarheid aan den Schepper mocht heeten, aan
Hem, die den hemel wel zeker reeds op aarde vestte voor hen die
maar goed verstaan, dat de hemel der ziele is: DE VREDE VAN EEN
REIN GEMOED.

Ja, al vond hij het lied toch schoon, hij wilde wel toestemmen
ook, dat het uitzicht der ruste in het Jeruzalem daarboven „de
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stad voor Gods bruid met de straten van goud" toch eigenlijk geen
ruste zou zijn in den zin van aardsche ruste.
Neen, ziet u, na dat viermalen: rust, rust! rust, rust! volgde
de bepaling: Hemelsche rust!
Maar — zoo meende ik weder — of het dan toch niet beter zou
zijn, den zin der menschen voor hier en voor eeuwig op te wekken,
instee van tot die hemelsche rust — tot een hemelsche WERKZAAMHEID?
Ja — ja, dat kon wel waar wezen, maar toch het was een mooi
gedicht dat „betere vaderland" en de wijs! en de meisjes moesten
straks maar eens aanheffen, doch — niet te hoog.
En het gezang klonk — ofschoon wat eentonig, toch lief, en
toen het geëindigd was, toen knikte ik den zangers toe; en de
meisjes namen de bijvalsbetuiging gaarne met een zedig glimlachje
aan, en de man die haar leermeester was, hij zeide half lachend
en hoofdschuddend meteen, dat het toch wel wat hoog was geweest:
het blondje stonden er de tranen van in de oogen.
Of hij bedoelde dat het lied voor mij, den schijnbaar ongeloovige,
te HOOG was, ik geloof het niet; dat velen het meenen zullen dat
weet ik zeker; wij willen er niet over twisten, in den spoorwagen
was er ook geen twist, 't was er harmonie tot den einde toe.
De feesttrein doorsneed de laatste steil afgestoken spoorwegheuvels,
reeds vroeger door de meesten der Hollandsche feestelingen, met de
verrukking der nieuwheid, als hooge bergen begroet. Nog een
psalmlied werd gezongen, en het snijdend gefluit van den salamander weerklonk door Wolfhezen's dreven.

Het is een steeds dalende straatweg die van het kleine station
door de breede, tendeele ontgonnen en golvende heivlakten heen,
naar Wolfhezen's paradijs voert. Straks zult gij het betreden. Maar
nu.... Zie mij die schare eens aan!
Hier op dit heuveltje geklommen, ziet ge dien golvenden straat
duizenden menschen overdekt, gelijk aan een bontkleurig-wegmt
lint dat voortfladdert naar ginder .... verre .... tot aan het groene
woud.
Welk een ontzettende menschenmassa op dezen anders zoo stillen
weg der groote heerlijkheid. En nog altijd voert de stoom er nieuwe
feestelingen aan, die — evenals wij nog kort geleden — er vrienden
ontmoeten waarmee ze zich voortspoeden naar het doel van hun
verren morgentocht.
En ook ik, mijn dierbaar plekje, ook ik betrad u dan weder,
maar nu in 't midden dier bonte menigte en mijn oog....
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Maar stil; wat zoudt gij wel gezegd hebben mijn Pieter, indien
gij al aanstonds op den oever van het beekje nabij de schoone
eikengroep die voor de hoeve staat, die lange blauwgeverfde
broodkraam ontwaard hadt. Ik weet het, gij zoudt verdrietig zijn
geworden en den blik hebben afgewend, om liever rechts te turen
naar de bruine hei met de schaapskooi op den top, en 't geboomte
van verre, waardoor de beek zich voortspoedt al verder en verder
naar het stille dorp, om er het molenrad te doen klepperen. Of
wel, gij zoudt den blik voor u uit gericht en u vermeid hebben in
het frissche groen van het akkermaalshout waarin de straatweg zich
al slingrencl verschuilt. Nietwaar, die houten kraam, gij hadt haar
gewis ontwijding van dit schoonste oord genoemd, maar toch, toch
zoudt ge de menigte zijn gevolgd, en het ongelukkige voorwerp
zijn voorbijgegaan dat den mensch zoo krachtig aan zijn menschelijkheid herinnert, om mij toe te geven in 't eind, dat er toch
bezwaarlijk een betere plek voor ware te vinden geweest, en dat,
waar vele m e n s c h e n bij elkaar zijn gekomen, zelfs in de schoone
natuur, al licht een wanklank geboren wordt.

Voor u wien Wo 1•f he zen 's schoonste gedeelte nog onbekend
is, wil ik er met de pen een flauwen omtrek van schetsen:
Op een groot kwartier afstands van de plek waar wij langs den
•olvenden straatweg zijn aangekomen, ontspringt in een kleine vallei
der heide, op den zoom van een sparrenbosch, het straks genoemde beekje.
Door dat sparrenbosch heen — welke plek gij niet zult vergeten —
kronkelt het met twee armen die zich echter al spoedig vereenen,
in de diepte voort, van het Oosten naar het Westen; en, als wij
blijven op zijn linkeroever — dewijl die oever ten Noorden het
schoonste deel der streek en ook het feestterrein bepaalt — dan
treden wij op den heuvelrug langs zijn boord het mastbosch door,
en grijpen wel eens naar de groene struiken wanneer de voet, bij
een golving van den grond dreigt uit te glijden op de mossige hei,
zoo mild met dennenaalden bezaaid.
Reeds hier is het schoon; doch verder.
Steeds volgend het immer kronkelende stroompje ter rechterzijde,
is het niet langer een mastbosch dat uw pad beschauwt. Zie, de
blanke abeelen ze stoeien dooreen met beuk en met eik, hier opschietend uit het dichtst geblaart, daar met den ruig bemosten
voet in den groenen oeverzoom.
En dan, terwijl het beekje bij elken kronkel als wegschuilt in
slingerend braam- en struikgewas, terwijl het omlaag de breedge-
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wiekte varen kust en dartelt door de biezen heen, dan wordt het
woud — ofschoon niet dichter steeds schooner van vorm en van
tooi, en stralen de beekheuvels steeds rijker in kleurenpracht.
Zie — het fijne, grauw-blanke zand, het breekt en het
schertst er al meer en meer door het fulpen tapeet, smalle paadjes
zich banend langs den oever, 't zij hooger of lager, naar boven of
onder, vriendelijk lachend tegen het malsche groen der lage plantjes
waarin de bosch-bes schuilt; jubelend tegen den zwartbruinen zoom
waarboven het paars-rosse heibloempje troont, schaterend waar zijn
glinsterende kiezels als stoeien met het goudgele mos; stil zich
schamend in 't eind waar de h ei - witte berk zoo slank zich verheft
en met de zilveren blaadjes victorie kleppert hoog — hoog in de
blauwe lucht.
En — als gij nog altijd voorttreedt met het beekje ter rechterzijde door die prachtige schoone natuur, en nu eens een berk of
een beukenstam ontwaart die door den storm, 't zij met de kruin
in den vliet, 't zij van gindschen heuvelvoet tegen de helling naar
dezen kant werd neergeworpen, dan treft u mede al spoedig —
niet ver van een kleine ruimte in het bosch — de zware, nu schier
vermolmde abeel die er reeds vele jaren nederligt.
Pieter, wij hebben hem gekend toen hij zich stout verhief op
zijn prachtigen stam en de reuzenarmen beschermend uitbreidde
in 't rond, en de schoonste en krachtigste zoon scheen van 't
gansche woud. Gij weet het nog, daar was een verborgen kanker
in zijn binnenst, en — toen de storm eens loeide door het bosch,
toen smakte hij den schoonen forschen boom ter aarde, en wij
kwamen er, en stonden bij den gevallen stam, en zagen elkander
droevig aan, maar toch, nietwaar — het was een schoone studie.
Ja zeker, zulk een gevallen grootheid is een schoone studie.
Met een weemoedigen blik naar den vermolmden boom gaan wijverder, mijn lezer, bij een sterkere kromming der beek de straks
genoemde ruimte door — waaraan ik u vluchtig herinneren zal —
en naderen ongemerkt Wolfhezen's bekoorlijkst gedeelte.
Nietwaar, bij iedere nieuwe bocht van het beekje vertoont zich
als 't ware een schooner tafreel. De zandheuvels aan beide zijden
zijn nog rijker in afwisseling van lijnen en tinten; nu eens steil dan
weder zacht-glooiend afdalend naar de beek; ginds — aan de
overzij, tendeele gevangen in de schaduw van den prachtigen
beukebooin wiens zware wortels nu eens naar boven worstelen om
even het zonlicht te zien en dan weer schuil te gaan in het grauwblanke zand; hier — de heuvel waarop gij treedt — dartel in het
volle licht der stralende zon, de heuvel met zijn sprietjes en takjes
en bloempjes die vaak zich al glanzende buigen .... over donkere
diepsels.
En dan, als gij den blik een honderd schreden ver, ter linker-
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zijde naar den hoogeren heuvel wendt — den heuvel dien wij een
berg willen noemen — dan weiden uw oogen door een frissche
vallei met een zachte golving naar dien berg-rug omhoog, en —
gij weet niet waar gij u 't allereerst een wijle tot rusten zoudt
nedervlijen.... Daarginds, op de helling van den ros-groenen berg,
in 't lommer van eik en van beuk, van berk en dén, als de zon
er toch spartelt door takken en blaren en gouden glansen strooit
in het groene boschbessendal.... Of hier, met het oog langs het
aardige beekbrugje heen naar cle hoeve in groenen krans gesloten,
de hoeve die uit haar witte schouw een teeder rookzuiltje langs
het donkere eikenloof doet opkronkelen, ten hoogen hemel.
En — schier turens moe naar dat rookzuiltje uit de schouw,
zie ik ter linkerzij onder het zwaar geboomte aan het eind van den
berg-rug, een zonderling tafreel.
Met helm en werpspies gewapend, het zwaard in den gordel en
den pijlkoker over den schouder; armen en beenen naakt en de
voeten ongeschoeid, staan daar forsch gespierde mannen om een
steenen altaar in wijden kring geschaard.
Zie, meer nabij het altaar daar staan met kaal geschoren kruin
in witten tabbaard de priesters van Wodan, de handen ten Hoogen
geheven, straks neervallende op de knieën kreten slakend door de
echo's weerkaatst.
En het droevig gekrijt van een zuigeling wordt overstemd door
die kreten der priesters en door de Wodan-gewijde liederen hunner
heilige barden.
En dichte rookwolken stijgen op van het altaar, en dwarrelen
voort langs stam en langs takken, en zeulen in het dicht geblaart,
en kleuren het morsig grauw. En hoor, een snijdende gil glijdt van
den bergtop naar beneden; een jonge vrouw met opgescheurde
kleeding, de lange blonde haren wild golvend langs naakte schouders
en vollen boezem; een houten kruis in de dreigend gehevene hand,
zij staat er en deinst op de helling terug. „Mijn kind! mijn kind!"
krijt ze op zielverscheurenden toon: „Op Franken, wraak! Jezus
Christus wraak! Wodan zij vervloekt! Zijn priesters vervloekt!
Wraak, wraak voor mijn kind!" En zie, dan rijt ze met scherpe
nagels heur boezem in bloed en ijlt den berg-rug af op priesters en
altaar toe en.... Ik zie haar niet meer.
Een ander tafreel, en meer van nabij, treft mijnen blik.
Een ontelbare schare van mannen en vrouwen, tendeele achter
het struikgewas verscholen, ze staan of liggen er in bonte maar
vast opeengedrongen groepen, het oog schier allen naar een en
hetzelfde punt gericht.
Hun kleeding herinnert aan Neerland's roemrijkst verleden; de
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mannen in dichtgesloten wambuis, in wijde broek en strak om het
been geslotene hozen; de vrouwen in haar stemmig gewaad.
Sommigen der eersten in rijkeren toon, den korten mantel van
fluweel op den schouder, doch evenals al die mannen de hoofden
ontbloot, de eerstgenoemden hun laag ronden hoed in de hand,
cie laatsten de fulpen barret niet golvende pluimen.
En dáar, nabij den forschen eikeboom, daar staat op een lage
vierkante kar een man in zwarte kleeding. Zijn stem bereikt ook
den uitersten zoom dier schare waar de jonge moeder nederzit,
en — luisterend steeds, haar zuigeling laaft; tot daar, waar de
krachtige man den grijze ondersteunt en aan de andere zijde het
jongske weerhoudt dat, tastend naar bramen, zich reeds de vingertjes kwetst aan de nijdige prikkels.
Een zoete vrucht in scherpe dorens ! !
Ja, zie maar, die lieden met zinkroer en zijdgeweer, of ook met
bus en hellebaard gewapend — op verren afstand ginds en her verspreid, zij houden de wacht, want hoor, die man daar in 't zwart,
hij spreekt er op diep doordringenden toon — van de ure die
gekomen is waarin tribulatiën en perikelen dreigen den uitverkorenen Gods, en de Antichrist strijd voert tegen de gezalfden des
Heeren. Hoor, hij roept steeds met luider stemme:
Mannen broeders! wandelt als kinderen des lichts, vervloekende
Satan en zijn ongerechtigheid; wandelt in de liefde onzes Heeren
Jesu Christi, maar ook, maar bok omgordende uwe lendenen en
heffende het zwaard tegen hen die afhoereeren van den eenigen
God, en valsche goden offeren voor Zijn heilig aangezicht.; Mannen
broeders! vreest den strijd niet; noch vervolging, noch naaktheid,
noch honger, noch dorst, want neen, gij zult niet hongeren noch
dorsten in eeuwigheid. En gij vrouwen en jonge dochters! murmureert niet tegen den Heer; wat zoudt gij klagen en weenen, al
zaagt gij uw vaders en broeders, uw echtgenooten of ook uw beminden ten mutsaard gesleept. Op! op dan! zijt moedig en fier;
ducht de woede der Isebel's niet. Hoort, hoort! Israel's bazuine
weerschalt langs Jericho's muren, en Babylon zal vallen voor het
woord van den Heer uwen God. Geliefden! broeders en zusters!
zingt den Heere in ootmoedigheid uwe psalmen, totdat de ure
komt, de ure der persecutie, maar clan ook: strijdt, strijdt....
Doch zie, daar wenden zich aller oogen naar den uitgang van
't woud: musketvuur en wapengekletter weerklinkt er ........
Strijd....... !
Ha! 't is voorbij. Dat waren droevige tafreelen. Neen, gedroomd
heb ik niet want het kronkelende rookzuiltje uit de schouw van
Wolfhezen's hoeve hield ik steeds in het oog. Maar toch is het mij
alsof ik....,droom, voortdurend droom. Is dit dan inderdaad het
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vreedzame plekje zoo schaars door een menschenvoet betreden,
het oord waar de hoorbare stilte u slechts wijst op de oneindige
schoonheid dezer prachtige natuur.
Ja, mijn dierbaar Wolfhezen, gij zijt het wel. Uw heerlijk bosch,
uw berg-rug en beekheuvel, ik zie ze, maar nu — en in volle
werkelijkheid — met ontelbare menschen-groepen gestoffeerd: met
duizenden menschen die daar dwalen, ginds en her, mannen en
vrouwen, ouden en jongen, aanzienlijken en geringen, zich nu eens
neerzetten op de ruw-houten banken voor den feestdag hier opgeslagen, of voor het meerendeel zich scharend alreeds in breeden
kring, hier nabij de beek van waar gij het rookzuiltje ziet opgaan
van Wolfhezen's hoeve.
En — evenals ginder onder het dichte geboomt aan het eind
van den berg-rug — de berg-rug die ten Zuiden het feestterrein
bepaalt — evenals dáar en in de opene ruimte waaraan ik u
herinneren zou, evenals verder nog nabij den oorsprong van het
beekje in het straks genoemde sparrenbosch, evenals dáar staat
ook hier op den beekheuvel, met den rug naar den vliet, en
tusschen het groen van drie sierlijke beuken, een spreekgestoelte.
Van jong gekliefde sparren ineengeslagen, verheft het zich zonder
sieraad, en de menigte die er zich steeds dichter omheen verzamelt,
noodt de scharen die nog ronddwalen of immer nog toestroomen,
om er te komen en mee te luisteren naar den man die aanstonds
het woord zal voeren.
En zie, daar beklimt hij het gestoelte. Duizenden blikken zijnop
den volksman gericht. Gij kent hem den ijverigen dienaar zijns
Heeren, den stichter van het toevluchtsoord voor gevallen vrouwen,
het Steenbeek dat den spotlach reeds dan zou doen verstommen,
wanneer het ook maar éen, éen enkele ongelukkige uit den zondenpoel had opgericht. Daar staat hij zonder uiterlijk vertoon, terwijl
hij den ernstigen blik slechts vluchtig over die duizenden weiden
laat. Wat er omgaat in zijne ziel nu hij het eerst tot die schare
zal spreken ! ! — Daar verheft hij zijn stem.
Wolfhezen herneemt zijn plechtige stilte.
De bonte schare luistert.
Het welkom! wordt haar toegebracht. Een mannenkoor door
bazuinenklank gesteund, neemt dat welkom over, in een opwekking
om eer en lof te geven aan den Schepper, de Levensbron. En de
man op het gestoelte neemt nogmaals het woord, en noodigt de
gansche schare uit tot het aanheffen van een blijden psalm, den
„Rotssteen van ons heil", den „Koning aller koningen" ter eere.
En van het gestoelte wuift een kleine vredevlag ten teeken dat het
orkest zijn koperen stem zal paren aan dien zang.
0, wie er dan ook nog meenen mocht dat het lied in den spoorwagen aangeheven er misplaatst zij geweest, neen niemand , ni e-
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mand zal van Wolfhezen in zijn woning zijn wedergekeerd die
spotten durft met dát heilige oogenblik, toen daar door die duizenden
den Schepper een loflied werd toegebracht — in Zijn schoonsten,
Zijn eigengernaakten tempel.
En onder welke omstandigheden ?
Hoor, de redenaar schetst het: De beeke volgend naar heur einde,
wijst zij u gedenkteekenen der oudheid aan: ginds een heuvel waar
in vroegere eeuwen het heidendom de asch zijner dooden begroef;
of verder nog den boom, die spreekt van de Christen-kapel — de
eerste misschien in deze oorden gesticht. De spreker herinnert aan
de Saksen en Franken; hoe woeste horden der eersten, ginds naar
de Betuwe afdaalden en er Christen-offers roofden voor hun bloedige
altaren; hij wijst op den lateren tijd toen gewetensdwang den fanatieken kop verhief in deze landen, en de arme vervolgden bijeenscholen om in wouden of in velden te hooren naar een prediking
waaraan hun ziele behoefte had; hij schetste.... Maar genoeg, nu,
nu was het een andere tijd; menschen-oflers den heidenschen goden
of kerkelijke meeningen gewijd, zij vielen niet meer. Gewetensvrijheid
was de zege dezer eeuw; maar toch — toch lagen in ver verwijderde
oorden, nog millioenen menschen geketend in de banden van het
„barbarisme ". En dit, dit plechtige feest, het zou gevierd worden
als het feest van den strijd des Christendoms tégen dat „barbarisme".
Een heerlijk, een heilig feest! En ja, terwijl men de schare naar
dezen tempel had opgeroepen, dewijl er geen kerkgebouw groot
genoeg was om de telken jare grooter wordende menigte te kunnen
bevatten, voorzeker, nu zou ook deze reine tempel ertoe bijdragen
om de stemming der heilige feestvreugde te verhoogen; en biddend,
en dankzeggend, en lofzingend en offerend op het altaar der barmhartigheid, zou men in liefde daar bijeen zijn, in den naam des
Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes.
Wil het mij niet ten kwade duiden indien ik des sprekers rede,
in zoo breede trekken hoogst onvolkomen teruggaf. Hij die niet
onvatbaar mag heeten voor het schoon van een frisch en bekoorlijk
tafreel, hij kon er niethooren
hoor alleen, hij moest er ook zien.
't Was een treffende aanblik die ontelbare menigte aan weerszijden
en voor het spreekgestoelte op den beekhe
uvel te aanschouwen
afdalende in een wijd — wijden kring naar den berg-rug heen.
Ja, ik zie ze nog voor mij, die schoone groepen aan de helling
van den heuvel. De blonde Geldersche deerne in haar eenvoudig
paars jakje, den blik onafgebroken naar den spreker gewend; zij,,
naast den grijzen burger uit de stad, met zijn zilverwitten steeds
ongedekten schedel, en aan zijn arm den zwakken blinden jongen,
met het petje in de hand en de matte oogen naar boven gericht.
Ik zie haar nog temidden van meerendeels neergezeten man-

96

TE WOLFHEZEN.

nen en vrouwen, de schoone, blanke Noord-Hollandsche boerin,
onwillens op een kleine verhevenheid geraakt, uitstekend boven velen
en zichtbaar voor ieders oog. Ik zie haar nog terwijl zij zich wendt
en keert, met iets schichtigs in den blik, zich bedroevend misschien,
dat ze nu in dezen stond met niets kon vervuld zijn dan — met
zich zelve. Men zal u niet hard vallen schoone vrouw, nietwaar,
gij stondt daar zoo hoog en hoe hooger men staat.... !
En straks, zal ik de scharen betrachten terwijl zij zich spoeden
naar de ververschings-plaats waar aan menigeen den wensch ontsnapte: dat hij er hartiger bete mocht vinden dan brood en brood
maar alleen? Zal ik de menigte nauwlettender bespieden waar ze
ginds en her in schilderachtige groepen zijn neergezeten, de velen,
die evenals mijn reisgenooten in den spoorwagen, of de betrekkingen en vrienden die ik te Wolfhezen vond, zich van een ruime
proviand hadden voorzien voor den vermoeienden dag? Zal ik later
de redenaars hooren op de vier gestoelten in het bosch, en u verhalen wat ze daar leerden en predikten in dien heerlijken tempel?
0, ik bid u verg mij althans dit laatste niet. Ik geloof wel dat
daar nog veel waars en veel goeds is gesproken door die vele redenaars; ja, ik zelf heb er menig woord vernomen dat velen ter
stichting en leering heeft kunnen zijn, maar toch — met een smartelijk gevoel heb ik u verlaten, schoon'sparrenbosch, toen in weinig
gekuischte taal daar een gebed ten bogen werd opgezonden, vermengd met: ,,een reuke des doods ten doode "! Schoon sparrenbosch!
waar in uw midden, Gods reine adem slechts trilt en verkwikt.
Mijn dierbaar Wolfhezen, een bitter pijnlijken indruk moest ik
ontvangen, toen op uw schoonste gedeelte, onder het malsche groen
uwer beuken en eiken, al galmend dat woord werd herhaald: Verdoemenis! verdoemenis!!

Wilt ge nog even den blik slaan in 't ronde en menschen zien —
al zij het er weinigen — in Wolfhezen's woud?
Zie, een aanvallig meisje van twintig jaren omtrent, ginds bukt
zij neder in 't groen en wordt niet moede kleine boschbessen te
plukken, „die hier maar zoo in 't wilde groeien". Weet ge, zij zal
ze meenemen voor haar lieve kleine broertje, die zoo verdrietig was
dat zuster van huis ging. En de bessen, wacht, zij zal ze bergen
in de kleine flesch waaruit ze met vader en moeder straks aalbessennat heeft gedronken.
En zie, nu parelt er een traan in haar oog. Arm kind, men heeft
u gevoelig gekrenkt. Een vrome kennis heeft u verdacht dat ge
daar, in de stilte, verboden drank.... !
1.
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Die vrome man! Zeg, hoe kwam hij op zulk een gedachte!
Liefde denkt immers geen kwaad en hij.... ginds zit hij nu neder,
en zingt met zijn vrienden een statigen psalm.
Hebt ge dien man wel gezien, dien leelijken man, met zijn neus
als een aardappel, een bruine groote neus met wratten erop? Hij
had een lange jas aan, een heel lange jas, waaruit een lang papier
naar boven stak; een witte das droeg hij om den gelen hals en
een vaalbruine paraplu onder den arm.
Dáar hebt gij hem weder. Nu staat hij onder zijn vaalbruine
dak, den steel ervan tusschen den arm geklemd; in de beide
knoesterige handen houdt hij het lange beduimelde papier, en terwijl de eerste regenvlaag de punten van zijn dak tot gootjes maakt,
waarvan een knaapje met wijden mond een stroompje opvangt;
terwijl hij telkens den blik in 't ronde werpt om te zien of zich
geen nieuwe hoorders komen voegen bij de weinige vrouwen die
hem — 't zij met bevreemding of ook met diepe verrukking beschouwen — smakt hij op zalvenden toon het begrafenislied, dat
hij dichtte, waarschijnlijk bij den dood van zijn zalige vrouw, op
haar, die hij „bekeerd had fijn — om eeuwig leevent te zijn —
Gestaan had temidden van een verdoemt geslagt — Door hem en
Christie bloed tot de verreizenis gebragd."
't Was zeker niet beter dat vers, als het niet slechter was.
En verder, ik zie daar het oude vrouwtje zoo moeielijk oprijzend
van de houten bank waarop voor haar eenig kleedingstuk is neer
opstaan om den jongen man dien zij dominee noemt, haar-geld,
zitplaats aan te bieden. En de jonge man, ik zie hem. ... zich
nederzetten; maar ook, een aardig meisje zie ik wat verder heel
haastig opstaan om het vrouwtje háar plaatsje te gunnen. Was dat
mijn blondje uit den spoorwagen niet? Jawel zij was het, ik kreeg
nog een vriendelijk knikje.
Doch — waar moest ik eindigen, indien ik de menschen wilde
schetsen, de menschen der richting te Wolfhezen het 'meest ver
als zij daar waren: goeden en-tegnwordi,mschezo
kwaden, nederigen en hoogmoedigen, vromen en huichelaars, elk
met zijn rechter in eigen boezem!
Mijn dierbaar Wolfhezen! Ik ga u verlaten. Het feest in uw
groene zalen gevierd, ofschoon het ook wanklanken deed hooren
die de spot wel mag treffen, maar liever de ernst toch bestraffen
moet, het heeft zich gekenmerkt door een orde die de vier dienaren
van 't gerecht, die ik er zag aan 't geeuwen bracht.
Het was een feestdag waarvan een eenvoudig doch rechtschapen
man getuigde, dat het de schoonste zijns levens geweest was, een
dag die hem onvergetelijk zou blijven tot aan zijn jongste ure.
Nu ik, mijn Pieter, als ik geen oordeel waag uit te spreken over
,
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het al dan niet wenschelijke eener herhaling van zulke feesten in
ons dierbaar Nederland — dewijl gij mij toestemt dat men den
boom toch eerst aan zijn vruchten leert kennen — terwijl ik
u voor het laatst its gedachten de hand druk, en u langzaam zie
verdwijnen in de diepste verte van het straks weer eenzaam en
schemerig woud — dan — dan tuur ik ook nog eens naar het
rookzuiltje dat opstijgt uit de schouw als het van lieverlede schuil
gaat :n den zachten avondsluier.
En dan -- dan komen ook die dagen mij weder voor den geest,
de dagen aan uwe zij in Wolfhezen gesleten, en de wensch wordt
vurig in mijne borst: dat Wolfhezen, door zijn edele eigenaars, zoo
ongerept als tot heden, voor het nageslacht moge bewaard worden,
zij het niet slechts terwille van den verrukten natuurbeschouwer of
den zoon der kunst, maar zelfs -- als het zoo wezen moet — om
er ook weder vele menschen bijeen te vergaren, menschen steeds
edeler en reiner; niet oordeelende en verdoemende, maar éen, éen
in de heiligste Liefde.
1863.

GEDACHTE OP DEN LAATSTEN AVOND VAN EEN
DROEVIG JAAR.

De Bestuurder van den Spoortrein waarmede wij allen reizen,
schijnt jaarlijks al meer en meer snelheid en vooruitgang te beoogen.
Wat halen de Engelsche en Duitsche Spoorweg-Maatschappijen
bij de onverpoosde snelheid, waarmee de Tijd ons met zich voert.
't Was een. droeve landstreek, die wij voorbijgingen sedert het
vorige Station; ja, 't was wel het droevigste en somberste gedeelte
der geheele reize.
De lucht was zwart; 't verschiet lag in een donkeren nevel; het
liefelijk gekweel der vogelen deed zich niet hooren, hunne reine
zangen waren door 'den stormwind weggeloeid.
Maar, bovenal zagen wij droevig voor ons neer, toen een lieve
reisgenoot ons had verlaten; toen hij de plaats zijner bestemming
had bereikt, en wij voorwaarts moesten — voorwaarts zonder
ophouden.
Ja, het valt hard den beminden reisgezel te moeten achterlaten.
Nog zit men gezellig bijeen; nog verlustigt men zich in zijn opbeurende gesprekken; nog beschouwt men dat vriendelijk gelaat,
en drukt hem met teederheid de hand; — hij verlaat ons, en
voordat wij nog recht kunnen beseffen, dat hij niet meer bij ons
is, staat hij reeds zoo heel — heel ver van ons verwijderd. Wij
zien nog eens om; en ja — wij ontdekken hem, maar het is
slechts flauw — dat telkens omzien valt ook moeielijk — nog
eens — doch nu worden zijne trekken al onduidelijker; zijne stem
kunnen wij niet meer hooren — de groote krachtige sleepmachine
vliegt steeds voorwaarts, en — wij zien. ... niets dan den z w a r ten
nevel die hem aan onze oogen onttrekt.
En nu; de bengel van een volgend station klinkt ons weder in
de ooren. Wij zullen met een ander nommer doorstoomen — alweder sneller. Schijnbaar gaat het een oogenblik langzamer, doch
neen, wij houden niet stil: Voorwaarts gaat het, voorwaarts zonder
ophouden!
Heeft men het kwade gehad, dan volgt meestal het goede.
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Na zware schokken en groote vermoeienis volgt eene zoete rust.
Wanneer de donkere wolken zijn weggedreven dan zal het zacht
azuur ons weer vriendelijk in de oogen stralen, en zullen wij met
een helder zonnetje vroolijk mogen doorstoomen.
Tevredenheid moet bovenal onze onafscheidelijke reisgenoote zijn;
de groote sleepmachine toch schenkt ons geen oogenblik tot verademing.
Of gij de reize moede wordt of niet, daar stoort zij zich niet
aan. Voordat gij aan de plaats uwer bestemming zijt, kunt gij niet
rusten; al hebt ge 't nog zoo hard op die houten banken der
derde klasse, — al vermoeit gij u nog zoo in die stootende wagons
der middelklasse, — al glijdt gij nog zoo dikwijls van die roodlederen zittingen, — ja! al geeuwt gij ook en al verveelt gij u ook
in die mollige kussens der eerste klasse — 't baat u niet of gij
klaagt, — gij moet mede.
Doch, mort niet, gij, die met weinige stuivers uwe reize moet
vervolgen.
Wordt niet moedeloos, brave reizigers van den middelrang.
En gij — gij vooral — geeuwt niet, die daar makkelijk in het
dons wordt gewiegd. Ziet — juist gij hebt niets dat u hindert; ziet,
Ii juist valt het zooveel lichter uw geest te verheffen. Waarom verveelt gij u? Hebben de reisgenooten op de harde banken en ronde
zittingen niet denzelfden droeven tocht te maken dien gij te volgen hebt?
Maar nog éene bedenking: Wij zijn vreemdelingen in deze streken;
wij weten niet hoe lang de sterke machine ons nog zal medevoeren;
wij kennen de plaats niet, waar wij moeten afstappen, en kunnen
evenmin den juisten tijd bepalen, waarin wij met een ander voertuig naar ons eeuwig verblijf zullen worden overgebracht.
Daarom is de Waakzaamheid nuttig en noodzakelijk.
Laat ons niet insluimeren op de donzige kussens; indien wij
sliepen zouden wij het doel onzer reis, onze ware bestemming
lichtelijk missen. Hoe nuttig zijn de schokken, — hoe goed is het,
dat nu en dan zelfs een lieve tochtgenoot ons verlaat!
Ziet, dáardoor blijven wij wakker; dáardoor worden wij tot
waakzaamheid gewekt.
Moet men niet met verlangen het onbekende Land tegemoet
gaan? Wilt gij liever slapen dan het schoone aanschouwen?
Zijt dan tevreden, en waakt!
Verlaat den wagen niet voordat gij geroepen wordt.
Vrij vermoeie u de reize. — Na uwe aankomst vindt gij rust —
rust en vrede!
1851.

KENTEEKENEN VAN FATSOEN,
getrokken uit de brieven van een commis•voyageur an zijn vriend Janus.

Waardste Janus!
Al tamelijk wel, kom ik tegenwoordig op de hoogte om mij als
een zeer voornaam en hoogst fatsoenlijk persoon voor te doen.
Ja jongenlief, 't is een groot voorrecht, indien men kan opmerken,
en het talent bezit om in praktijk te brengen hetgeen men in de
hooge wereld gebeuren ziet.
Janus, wij hebben 't altijd zoo best met elkander kunnen vinden,
en daar je nu den patroon hebt verlaten om als reiziger van het
huis Jeeger & Comp. de wereld in te treden, zoo wil 'ik je, gedachtig aan onze vriendschap, de juiste middelen aan de hand
doen om, evenals ik, wanneer de bezigheden, vooral op den Zondag, het veroorloven, u en vr a i gent i l h o m m e te kunnen
vertoonen.
Wij hebben veel voor, Janus, dat wij drie jaren in het gezelschap
van Leneuf, den mal t r e tailleur van onzen patroon verkeerden.
Al aardig hebben wij door dien omgang den Franschen slag beet
gekregen, want je weet wel, hoe Leneuf, nog kort voor je vertrek,
toen we met de winkeldames en heeren de potpartij hadden,
verklaarde, dat er aan 't hof niet beter Fransch kon gesproken
worden dan in onzen kring.
Fransch, Janus, dat is toch altijd een hoofdvereischte. 't Is verschriklijk onfatsoenlijk ons gemeen en plat Neerlandsch te spreken.
Engelsch! Ja, ze zeggen wel dat de Engelsche taal thans meer in
de mode is, maar ik bemerkte er weinig van, en, 't laat zich hooren dat zij niet algemeen wordt, want de hooge fatsoenlijke stand
is behoudend, en nieuws aan te leeren of in praktijk te brengen,
kost al te veel inspanning.
Vooreerst dan, Janus, spreek Fransch, spreek altijd Fransch,
denk zelfs, wanneer je over straat gaat, hardop in 't Fransch; maar,
dit zeg ik je, nooit over mantilles of guipures, maar altijd
over graven en freules of wat met de hoogheden in verband staat.
Wat je toilet betreft, de tailleur van Jeeger zal, evenals
Leneuf, wel het juiste snit aan je rok en pantalon geven, maar
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vooral, jongenlief, verlakte laarsjes, en op je kaken hamvormige
bakkebaarden.
Zorg steeds, Janus, althans in de plaatsen waar je gezien wilt
wezen, dat je nooit je stalendoos in persoon draagt; neem altijd
een jongen, en laat hem minstens twintig passen achter je aankomen,
want zaken hebben, is erg onfatsoenlijk. Verder, mijn vriend, is de
wijze, waarop je loopt, gansch niet onverschillig; 't hoofd opzij,
den neus in de lucht, maar vooral, al braden de musschen op de
daken, een t w een onder den arm. Groeten op straat is in 't geheel
niet voegzaam, den hoed afnemen staat bijster c o m mu n. Zie je
personen, die je wel dient te groeten, knijp dan je oogen half
dicht, glimlach, buig je hoofd even naar je rechterschouder, en
wend liet dan spoedig naar een andere zij, desnoods naar eene
modiste, die voor haar raam zit, want, op mijn woord van eer,
modistes en winkeldames daar kun-je zelfs op straat zoo vriendelijk
tegen zijn als je maar wilt.
Wanneer je somtijds eens een coup hebt gemaakt, waar de patroon niets mee te maken heeft — je verstaat me — verknoei dan
toch nooit je geld aan den zoogenaamden „kalen bluf ". 't Is kale
bluf waar je niets verder mee komt, indien je in een afgesleten
huurrijtuig gaat toeren. Spaar je geld en loop liever; loop liever
tienmalen met je t w e e n over den arm en je lorgnet in 't oog —
want goed te kunnen zien is ook bijzonder onfatsoenlijk — rondom
de buiten - societeit, alsof je er je rijpaard wacht, dan dat je een
glas advokatenborrel of zelfs malaga drinkt, in een tent of kroeg,
waar iedereen binnenrukt, die geen lid van N°. éen kan worden.
Spaar je geld Janus, en dineer liever eenmaal in een der eerste
hotels goed, dan dat je tweemaal eet, zonder aan je fatsoen te
werken.
Kom je de groote zaal binnen, waar table d'hôte gehouden
wordt, zie dan volstrekt niet naar 'tgeen op tafel staat, maar, valt
je een persoon in 't oog, die gedecoreerd is — 't metalen kruis
niet meegerekend — knijp dan, weer glimlachend, hoofdbuigend
je oogen dicht, en hoewel de gedecoreerde je niet kent, hij zal
zijn geheugen ontrouw noemen, je wederkeerig groeten, en terwijl
je, na de wijnkaart te hebben ingezien, een flesch wijn bestelt —
maar vooral een fijn merk — zal hij aan zijn buurman zeggen dat
hij je kent maar niet thuis kon brengen, en je voor den zoon van
een zijner voorname kennissen houden.
Als je de soep eet, vooral slobberen of liever slurpen, jongenlief,
en in 't minst geen moeite doen om den garçon in 't aangeven
van borden of lepels en vorken behulpzaam te zijn. Aan tafel iets
lekker noemen is allerijselijkst gemeen ; nooit vragen wat het is dat
men je voorzet. Je moet eten •alsof je niet weet dat er zuurkool in
de wereld is, en wanneer je spijzen worden voorgezet, waarin je
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zwarte stukken vindt, dan moet je die toch vooral niet terzij leggen,
in de meening dat het iets onzindelijks is; beste Janus, al vindt
gij 't niet, 't is een erkende lekkernij, want die zwarte stukken
noemt men truffels en kosten razend veel geld. Ben je bijtoeval
naast een persoon geplaatst, die je wat bourgeois toeschijnt,
geef hem op zijn vragen vooral geen antwoord; doe alsof je niet
bemerkt dat hij je aansprak, maar geef tegelijkertijd een minzaam
knikje aan eene wat ver van je afgeplaatste jonge dame, die je bij
toeval de freule Van L. hebt hooren noemen. Let op, de dame zal
blozen; eensklaps zal zij een gesprek met haar papa of mama aan
je rechterbuurman, een vreemdeling van hoogen adel,-knope,
die straks door zijn anderen buurman betreffende de schoone, werd
ingelicht, zal je vragen of je haar kent, en terwijl je vreeselijk met
je broodje gaat kruimelen, geef je ten antwoord — en 't is geen
leugen — eenmaal met de freule Van L. gedineerd te hebben. 't Is
mij gebeurd, Janus, dat zulk een coup mij een tour en calèche
bezorgde. Met een baron en calèche, hoe vaar] e ! .... Je zoudt
me niet gekend hebben Janus, en of ik Janus zou gekend hebben
indien hij ons toevallig op den weg ware tegengekomen, daar zal
ik het antwoord liefst op schuldig blijven, want om fatsoenlijk te
handelen, moet men in sommige gevallen wel kort van geheugen
zijn. Een ding echter, wanneer je ooit in zoo'n rijtuig mocht komen,
dan raad ik je aan vooral niet te zitten; neen, liggen moet je,
al is het laken ook nog zoo wit en zoo zuiver, gerust het hoofd ertegenaan, liggen is een hoofdvereischte; alleen fatsoenlijke lieden
begrijpen hun positie in zoo'n rijtuig; 't is hun niets vreemds, en
alleen - door een nonchalante houding kan men toonen dat zulk
rijden een alledaagsche zaak is.
Denk nooit, Janus, dat je voor een fatsoenlijk man zult gehouden
worden wanneer je eenige avonden achtereen in het parterre van
de opéra verschijnt. - 't Woord parterre alleen, klinkt den man
van rang• en fatsoen in de ooren alsof wij van den Engelenbak
spraken. Neen vriend, nooit daar beneden, liever eens in 't bal con,
of wel in de stalles , dan avonden achtereen in dat verwenschte

parterre.

Een bijzondere studie wordt er toe vereischt om daar op een
waardige wijze te verschijnen en b. v. voor een neef of vriend van
den Franschen ambassadeur te worden aangezien.
Janus geef acht! Gesteld de Favorite wordt opgevoerd. Ten
zeven uren neemt de voorstelling een aanvang. Om half acht ga
je er heen; — vergeet vooral niet een tooneelkijker te huren, let
wel, omdat je den uwen vergeten hebt. Welnu, de deur der balconloge wordt je geopend, en, juist op het oogenblik dat Fernand
uit het klooster is vertrokken, het sombere kloosterportaal in een
lachende tuin wordt herschapen, en eene bevallige chanteuse van
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„Rayons d o r é s " begint te zingen, kom je binnen; buigt je
hoofd eenmaal naar de rechter- en eenmaal naar de linkerzijde,
waarna je je hoed op den grond en je lichaam in een fauteuil
werpt; terstond daarop den kijker voor je oogen plaatst, om, niet
naar het tooneel, maar — zoo brutaal mogelijk — de zaal met
toeschouwers rond te zien — vooral niet naar de bovenste galerij —
lang, zoo lang totdat de eerste acte geheel is afgespeeld.
't Gaat, Janus, met het mooi vinden als met het lekker vinden.
Toon volstrekt door geen handgeklap, in 't geheel niet door bravogeroep, dat de muziek of zang je gehoorzenuwen streelt. 't Gebeurt
somwijlen dat de Favorite werkelijk een Favorite is, dan, ja, dan
maakt het een onderscheid, je kunt je dan spoedig overtuigen of het
handgeklap fatsoenlijk wordt. Wanneer het parterre in een uitbundig
gejuich losbarst over het „O ! m o n Fernand" etc. der Favorite,
glimlach dan meelijdend, en debiteer aan een heer, die met een
rood lint in zijn knoopsgat naast je zit, dat je te Milaan heel wat
anders hebt gehoord; en, wanneer Fernand zijn: „ Ce t te é p é e
a v i l i e, je Ia b r i s e à vos p i e d s ", uitgalmt , zeg hem weder
dat het „tu mens "! van Duprez in de Jérusalem, — die je
te Parijs hebt gehoord, heel wat sterker was. 'tGeen je bijzonder
te observeeren hebt zijn de balletten. Met alle gerustheid kun-je dan
met je kijker de bevallige en kiesche luchtsprongen volgen, die om
het kunstige alleen je bewondering wekken; maar vooral, Janus,
neem geen ijs in de entre - a c t e s ; men zou alras op het denkbeeld komen dat je geen ijs aan 't dessert had gebruikt.
Janus, wil-je je hoogst fatsoenlijk houden, verlaat dan je loge
nog voordat de belangrijke scène "tusschen Leon ore en F erna n d
in het vierde bedrijf plaats grijpt, of wel vertrek juist op het
oogenblik dat het: „Fernand imite la, clémence", uit den
mond van Leon ore het plebs in vervoering brengt; en, ik ben
verzekerd dat, zoo je na eenige dagen, of weken, of maanden
weder in de balcon-loge komt, men je zal groeten als ware je een
Don, of Lord, of Comte in eigen persoon. tongenlief, ik heb hooge
verwachtingen van de toekomst; wie weet hoe je vriend Gerrit —
onuitstaanbaar onfatsoenlijke naam — je vriend Gérard, nog eens
carrière zal maken. De goede manieren verschaffen in de hooge
kringen den besten toegang; geld is een bijzaak, want jij, die
jaren boekhouder bij den patroon bent geweest, jij weet het best,
hoe onfatsoenlijk het — terstond betalen is.
Vaarwel, Janus, misschien later meer. Volg den raad van je
vriend, die zich noemt:
GÉRARD.
Sept. 1855,
-

P. S. Het is zeer fatsoenlijk tot de Waalsche religie te behooren; de Hollandsche kerken zijn in de beschaafde wereld geheel uit de mode.
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Wij willen U heden op den eersten dag van het nieuwe jaar niet
zooals gewoonlijk een versje aanbieden. 't Was wel heel vriendelijk
van de Heeren die het vroeger voor ons maakten, en wij hopen
ook wel dat zij het later nog eens weer zullen doen, maar nu
moeten wij U zelf iets vertellen. Wij hebben het van een Mijnheer
gehoord die het voor ons zal opschrijven. — U moet dan weten,
lieve Mijnheeren en Dames, dat er dit jaar een oorlog is geweest
tusschen de Pruisen en Franschen. Nu, dat zult U eigenlijk wel
weten, want de Vader las er alle dagen van in de courant. Nu
moeten de Franschen een keizer hebben, en de Pruisen een koning
— een koning is minder — maar de keizer die tegen den koning
gezeid had, dat hij maar moest uitkomen als hij durfde, heeft er
leelijk van langs gekregen. Een vreeselijke boel menschen zijn er
door dien oorlog gewond en gedood en gevangen genomen, en de
keizer zelf is ook gevangen, maar die keizer zit niet achter tralies;
dat dachten we eerst.
Nu, dit alles zult U - wel weten, maar wij gelooven niet dat U
weet wat er te S. in een dorp niet ver van B. is voorgevallen.
Daar was een vader en moeder, een echte vader en moeder —
niet zooals van ons — en die hadden drie kinderen, een van vijf,
een van bijna vier, en een van bijna éen jaar. Die vader was een
timmerman en een Franschman ook.
Op een goejen dag — of eigenlijk een heel leelijken dag —
toen kwam er een bevel dat hij mee moest vechten, want hij was
zooveel als bij ons een schutter, of in 't vervolg een scherpschutter.
De vrouw vond het wel verdrietig om het werk, maar zij zag er
toch niet veel kwaad in, omdat de Pruisen, zooals ze allemaal
zeiden, haast altijd verloren. Maar dat was niet waar, want in
Frankrijk kunnen de groote menschen erg jokken. Nu, de vrouw
was tenminste niet bang, en heel blij dat haar man in het stadje
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kon blijven, al moest hij dan ook gaan exerceeren. Het oudste
jongetje — och hoe was nu zijn naam ook weer — een mooi
jongetje niet zwart krulhaar, dat niks anders als Fransch kon, vond
zijn papa — want timmermansjongetjes zeggen daar ook papa —
hij vond zijn papa veel mooier als soldaat; en als die papa van
het exerceeren thuis kwam, dan mocht hij wel eens met de sabel
spelen, maar die niet uit de schee trekken, want dan zou ie zich
snijen. Aan 't geweer mocht hij in 't geheel niet komen, want dat
was een gevaarlijk geweer waar die papa zelf heel voorzichtig mee
omging. Zoo'n nieuwerwetsch.
Nu gebeurde het wel eens dat de timmerman in een paar dagen
niet thuis kwam, want men moest alles goed in orde hebben als
de vijanden — dat waren de Pruisen — zouden komen; en dat
vond de vrouw heel naar, en dan huilde zij wel eens, en dan
begon de kleine Henri — zoo heette het tweede jongetje — ook
te huilen, en het jongste kindje van den weeromstuit; maar dat
vond het oudste jongetje niet plezierig en begon dan met een
hamer zoo hard op de tafel te slaan dat de mama hem verbieden
moest en zoodoende niet meer schreien kon.
Op een andren dag was de timmerman heel vroeg de deur uitge
gaan, en had zijn vrouw eerst wel driemaal gekust, en gezeid: dat
het een heete dag zou worden; en toen had hij het kleine meisje,
dat Lotte heette, gezoend en Henrietje ook, en later Alphonsje —
o ja zoo heette dat oudste jongetje. — En toen, met een paar
tranen in de oogen, had hij nog gezegd: dat zij altijd maar gehoor
moesten zijn, en dat de Pruisen allemaal verdoemd waren.-zam
Dat wist die timmerman toch niet — van dat verdoemd zijn want dat zou toch niet mooi van Onzen lieven Heer wezen; maar
dat zei hij alleen omdat de Pruisen den vorigen dag ergens in de
buurt een paar dorpen en een stadje hadden ingenomen, en dat
vonden de Franschen naar.
Nu gebeurde eigenlijk wat het ergste is. Maar de vrouw en de
kinderen wisten het niet, en kleine Alphonsje speelde zelfs met zijn
broertje soldaatje met een paar latten in de werkplaats. Het kleine
zusje kon nog niet meedoen. Natuurlijk, nog geen jaar oud. Die
stond in een loopwagen.
Buiten het stadje was, eerst nog al ver af, een vreeselijk gevecht.
Daar werden wel tienmaal zooveel menschen in een uur doodgemaakt als wij hier samen kinderen in het weeshuis zijn — dat zei
de Mijnheer — dus wat een boel!
Zoo omstreeks vijf uur 's-middags waren al de menschen in het
stadje vreeselijk bang, en hadden allen de deuren en ramen gesloten,
want de kogels en verschrikkelijk groote gommen vielen op de
huizen en overal.
De vrouw van den timmerman zat met de kinderen onder de
,
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woonkamer in een kleinen kelder, en zag niet eens dat het oudste
jongetje met zijn vingertje uit een aarden potje boter zat te snoepen,
en zijn broertje soms likken liet. Nu kwam het allerergste:
Een vreeselijk leven en gedreun en ijselijk schieten hoorde men
in de straat. De Pruisen hadden de Franschen achteruit in het stadje
gejaagd, en schoten er net zooveel dood als ze maar raken konden.
Dat was akelig, want ze kenden hen niet eens, en hadden eigenlijk
nooit geen ruzie samen gehad. Nu dat kon niet, want de een spreekt
Fransch en de andere Duitsch. — Alphonsje werd toen bang, want
hij dacht dat het heel erg donderde, maar dat dee het niet, en hij
riep dat hij weer uit den kelder naar boven wou, en dat wou
Henrietje ook; maar de moeder hoorde er niet naar, en bad met
de oogen open, wel zesmaal achter elkaar het Onze Vader. — De
Mijnheer zei dat ze niet Luthersch maar Roomsch was, maar dat de
Roomschen net zoowel het Onze Vader bidden.
Toen ze nog bezig was, hoorde zij opeens een vreeselijk geweld,
vlak voor de deur. Hoe het alles gegaan was, dat weten we niet
meer, maar een klein beetje later klonk er vlak boven haar hoofd
in de woonkamer, een slag alsof er iemand op den grond viel, en
een geluid, alsof er kermende haar naam werd geroepen.
Zonder aan de kinderen te denken, vloog de vrouw toen de trap
op met het kleintje in den arm — dat had ze altijd in den arm
gehad. Alphonsje en Henri kropen haar na. U kunt wel begrijpen
hoe zij schrok. Toen zij in de kamer boven den kelder kwam, lee
daar de timmerman — die soldaat was geweest — vol bloed en
heel akelig bleek op den grond. Van , iets dat boven op een geweer
zit had hij dicht bij zijn eigen huis een vreeselijken steek door de
borst gekregen. Met heel veel moeite was hij nog tot bij de voor
gekomen, maar die was gesloten. Gelukkig was de deur van-deur
de werkplaats open gebleven — die had de vrouw vergeten — en
zoo kwam hij nog binnen.
Toen de vrouw zoo haar lieven man zag, gilde zij van schrik,
en wou hem nog ophelpen en water laten drinken; maar water zag
zij niet, en drinken kon hij ook niet meer, want hij riep in het
Fransch: ,,Vaarwel" en was dood. Toen gilde de vrouw nog erger
en greep een mes dat op de tafel lag, en hoorde niet dat al de
kinderen schreiden, maar lee kleine Lotte haastig in een houten
wiegje, en vloog toen naar de deur, en zoo de straat op.
De vrouw riep nu ook: dat al de Pruisen verdoemd waren; en,
zonder dat ze haast wist wat ze deed, stak ze een voornaam soldaat,
die met een heele boel soldatenvolk juist voorbij kwam, het mes
ineens achter in den rug. Toen werd het nog akeliger, want de
voorname soldaat, die een officier was, riep in het Pruisisch: dat
ze het wijf moesten doodslaan, en het huis in brand steken! Toen
hij dat gezegd had, viel de officier ineens achterover, want het
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was erg raak geweest; en de soldaten — dat waren Pruisen —
werden toen vreeselijk boos omdat die vrouw dat gedaan had; en,
nog gauwer als men het vertellen kan, had een der soldaten de
arme vrouw met een kolf van zijn geweer zoo op het hoofd geslagen, dat het allerakeligst was en zij ineens heelemaal dood bleef.
Het was toch eigenlijk iets vreemds dat de vrouw, die pas nog
dacht: ik zal die mannen doodmaken omdat ze mijn lieven man
doodmaakten, nu zelve al dood was.
De Mijnheer zei dat het dien dag juist erg regende, en dat het
water dat door de goot liep net boo rood zag als bij den slachter
als er geslacht is. Hoe vies ! en het is toch al zoo naar van een
beest !
Maar nu moet U hooren. U weet nog wel dat de officier dat mes
achter in den rug kreeg en neerviel? Nu, en toen kon hij niet
verder; en de aandrang van het volk was zoo groot — want het
paardenvolk met de kanonnen kwam ook al achteraan — dat een
sergeant en twee soldaten van de Pruisen, den officier maar gauw
in het huis droegen waar ze juist voor stonden. Nu was dat eigenlijk hoog noodig, want de officier zou bijna door zijn eigen volk
onder den voet zijn geraakt, zoo hard liepen ze van blijheid dat
de Franschen op de vlucht waren en het weer hadden verloren.
En ziet U, dat was nog gelukkig, want nu de officier erin was
nu werd het huis niet in brand gestoken, en het was juist het huis
van den timmerman. Vindt U dat niet baldadig in brand steken?
Maar nu moet U verder hooren, want, daar was liet om! Toen
die vreemde soldaten dan in het huis kwamen, zagen ze de drie
kinderen. — Alphonsje was bang geworden voor zijn vader die
daar zoo akelig op den grond lag, en was boven op een kastje
geklauterd. Kleine Henri schreeuwde uit al zijn macht, en kleine
Lotte ook, zeker omdat ze haar moeder niet zag. De sergeant zei
aan een der soldaten dat hij die kinders maar in de achterstraat
moest jagen, en dat hij het lijk van dien man in de werkplaats
zou sleepen.
Alphonsje schreeuwde nu op die kast uit al zijn macht, en smeet
den soldaat die hem pakken wou, met een mooi pronkkopje; maar
het raakte gelukkig niet.
Toen de soldaat hem eindelijk beet had, en Henrietje ook, en
hij Lotte met haar mooie zwarte oogjes uit de wieg wilde nemen,
toen begon Alphonsje zoo hard om zijn vader en moeder te gillen,
dat de mannen zelf er naar van werden.
„Afblijven! Zusje geen kwaad doen!" riep hij, allemaal in het
Fransch: „anders zal ik je bijten!" — Dat verstonden die mannen
niet, maar de officier die op liet bed van den vader en de moeder
was gelegd, en juist door een soldatendokter geholpen werd, zei
iets. En toen kwam de soldaat met het kindje bij den officier. En
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de officier zag toen naar de kleine Lotte, en kreeg de tranen in de
oogen, en zei in het Duitsch: ,,Och, mijn kiend ! " — Weet U,
toen dacht hij aan zijn eigen kindje, omdat hij ook zou doodgaan.
De soldaat moest Lotte toen eens heel dicht bij hem houden. En
toen zei hij nog eens: „Och mijn lieve kindje!" En het kindje
lachte; zeker omdat hij zooveel mooi rood en gouden knoopen
aanhad, en zei: dada, net als kleine kinderen bij ons in het Hol
toen kuste die officier het kindje op de mooie roode-landsch,e
lipjes, o zulke snoeperige lipjes — net rozévleugeltjes — en zei
toen: „Hier blijven, hier!" en viel toen in slaap. U begrijpt vel,
dat zei de officier.
En zoo gebeurde het ook; de kinderen mochten in het huis
blijven, precies zoolang als de officier er bleef. En een heel arme
buurvrouw moest hen daar verzorgen en oppassen, want de kinderen
hadden niets geen familie, en een weeshuis was er niet, en de
rijke menschen die er toch maar weinig in het stadje waren, hadden
zooveel te geven en op te brengen dat ze aan geen weezen konden
denken. Nu dat behoefde ook niet; want weet U wie die officier
was? Dat was een neef van den Prins Von W., een heel voorname rijke Duitsche officier. En wat heeft die gedaan? Die heeft
gezorgd dat de drie kinderen van den timmerman op een van zijn
eigen landgoederen in den kost kwamen, en hij zal ze laten leeren
net als in ons weeshuis.
En, nu is het uit; maar nu zei de Mijnheer die ons dit vertelde,
dat wij eens- moesten nadenken hoe slecht het is dat menschen
elkaar zoo doodmaken, en hoe dom het is om te zeggen dat al
de menschen die op bevel tegen andere menschen vechten, verdoemd
zijn; want de officier die door de vrouw in haar akelige droefheid
bijna dood werd gestoken, en dus zeker in haar oogen een van de
eersten moest zijn die verdoemd zouden wezen, diezelfde officier,
•hoewel hij riep dat men haar zou doodslaan, hij meende het zoo
niet, want hij werd toch om zoo te zeggen het weeshuis voor die
kinderen.
Als het nu wezenlijk waar is dat Onze lieve Heer menschen verdoemt — maar dat zal Hij wel niet, want Hij is toch zoo goed
niewaar? — dan denk ik dat hij het tenminste nooit al die arme
menschen zal doen die zonder dat ze boos op elkaar zijn, toch
malkaar moeten doodslaan, maar veel eerder die keizers en koningen
omdat zij het beginnen. He! zoudt U wel zoo'n keizer of koning
durven zijn? Zij zullen zeker 's-avonds in het donker wel bang
wezen. Wij zijn het heusch nooit meer.
En wat we hier aan het eind nu nog zeggen wilden, het is dit:
Lieve Mijnheeren en Mevrouwen, als het soms eens moest uitkomen dat dit niet alles precies zoo gebeurd is — want de menschen
vertellen tegenwoordig zooveel — dan is het toch zeker waar dat
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er Gloor al dat slechte moorden en vechten, veel, heel veel ongelukkige weesjes onder de Duitsche en Fransche menschen zijn gekomen, al hebben dan velen ook hun moeder nog behouden. Nu
dan, wij hopen dat U, die altijd zoo goed voor ons zijt, ook aan
hen zult willen geven als er soms wat gevraagd wordt. En als U
dat doen wilt, dan wil de Mijnheer die ons Glit stukje vertelde,
het ook wel ten voordeele van die arme kinderen in het licht geven,
met zijn naam erbij. En weet U, dan zouden wij ieder zoo graag
een week zakgeld geven; dat was dan van ons allemaal iets in dit
nieuwe jaar voor de weezen van 1870.
En nu, lieve Mijnheeren en Dames, bedanken wij U nog eens
hartelijk, en hopen dat Uw kinderen U allemaal heel lang zullen
behouden.
O ja, de Mijnheer vertelde nog, dat cle neef an den Prins Von
W. weer beter wordt; en dat Alphonsje wel eens op zijn knie zit
als hij een enkelen keer bij hem komt, en dat hij hem dan maar
zoo, alsof het geen neef van een prins was, bij den langen knevel trekt.
Henrietje daar weet ik niks van, maar Lotte drinkt Duitsche
koemelk.

UIT „DE SPECTATOR"

GEEN RECENSIE.

De heer W. C. Wansleven Jr. heeft dezer dagen een verzameling
zijner verspreide lettervruchten onder den titel Kleine ver
verhalen
het licht doen zien.
De geachte auteur heeft de bijzondere goedheid, om de genoemde
verhalen door een kort woord tot mij gericht, te doen voorafgaan.
De heer Wansleven vangt aldus zijn schrijven aan:
,,Als ik er met de uitgave van deze mijne Kleine verhalen
niet te best afkom, zal ik het verdriet daarover grootendeels aan
u te wijten hebben. Gij toch hebt met zeldzame volharding op die
uitgave aangedrongen. Ik weet wel waarom gij het deedt.. . " en
de schrijver zegt dat hij er alleen het bewijs mijner belangstelling
in ziet. „Maar," zoo vervolgt hij iets later; „gij hebt waarschijnlijk
niet bedacht adat er sedert het opstellen van het jongste dezer
novellen, al verscheidene jaren zijn verloopen en de smaak van ons
lezend publiek in die jaren aanmerkelijk is gewijzigd, zoodat ook
gij voorzeker, als gij ze nu voor de eerste maal laast, er u niet
zoo mee ingenomen zoudt betoonen als ge als knaap en jongeling deedt."
Dit schrijven, het pleit m. i. slechts voor de buitengewone nederigheid van den geachten auteur.
Ofschoon volgaarne toestemmend dat de smaak- van ons lezend
publiek in de laatste jaren is gewijzigd — ik meen ten goede
gewijzigd — zoo begrijp ik echter niet hoe die smaak in een tijds
nauwelijks vier jaren — de tijd die er sedert de eerste-verlopan
verschijning der genoemde „jongste novelle" verliep — zoo zeer
zou kunnen gewijzigd zijn, dat men nu zal verwerpen wat toen met
graagte gelezen, en o. a. door een geestig en zeer begaafd beoordeelaar, in een goed bekend maandwerk, ten zeerste geroemd werd.
„Ons Spieker," zoo schreef T. in het Maart No. van De Tijdspiegel, jaargang 1859. „Ons Spieker van W. C. Wansleven,
wien wij alleen verwijten dat hij zoo zelden als schrijver optreedt, tintelt van waarheid; de eigenaars van dat
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Geldersche buitentje zijn uitnemend geschetst, al verschillen ze
onderling niet weinig, terwijl het geheel overvloeit van
lessen voor wie ze er uit halen wil."
Mij dunkt dat mijn stelling geen nadere verdediging behoeft.
Ofschoon ook het uitgebrachte oordeel over Ons Spieker niet
gelden kan voor het overige zevental novellen, zoozeer van elkander
verschillend; waar deze ons voert naar het paleis van Galilea's
viervorst, Herodes Antipas; of gene naar Betulië als een Judith er
zegevierend binnentreedt met het hoofd van Israel's vijand; of een
ander weder naar Smyrna waar, in de tweede eeuw onzer jaartelling
de grijze Polycarpus als Christen blijmoedig den marteldood sterft;
of ook waar die overige verhalen ons terugvoeren naar het midden
dezer eeuw, en ons, op aandoenlijke wijze de slachtoffers toonen
van kwalijk begrepen eergevoel, van een zoogenaamd „goed huwelijk", van geloofsdwang, en lagen hartstocht in 't eind; ja, ofschoon
het niet te verwachten is dat de kritiek — waar zoo velerlei smaak
en richting haar bestuurt — over al deze verhalen een oordeel zal
vellen zooals er over het genoemde juweeltje werd uitgebracht, —
ik geloof in waarheid dat de geachte schrijver, waar hij met een
verwijt als het bovenstaande vereerd werd, — zijn onderstelling
met de meeste gerustheid had kunnen terughouden, evenals naar
sommiger meening wellicht den geheelen brief die het boekske tot
inleiding strekt.
En toch al had ik zelf den heer Wansleven het schrijven van
dien brief 'moeten ontraden, nu hij geschreven is, nu verheug ik
mij erin, want slechts door hem kon ik er toe komen om dit
woord te spreken, en openlijk den innigen wensch te uiten, dat
de waardige auteur — aan wiens talent en dichterlijk gevoel de
jongere vriend zooveel te danken heeft, die in zijn vriendelijke
woning of aan zijn zij in Lochem's schoone dreven zooveel onvergetelijke indrukken ontvangen mocht — dat hij zal terugkomen van
zijn besluit „om de pen te laten rusten ", maar de Nederlandsche
litteratuur nog dikwijls zal verrijken met de vruchten van zijn geest
en zijn hart, het allerliefst geplukt in den rijken gaard zijner dage
omgeving.
-lijksche
'S-GRAVENHAGE, 9 Sept. 1863.

Mijnheer de Spectator!
„Mijnheer de Spectator!" Om dien aanhef heb ik eens iemand
vreeselijk hooren lachen. Die lacher vond het dwaas, en boven-
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dien vond hij niets heer 1 ij k s aan d e Spectator. ZEd. was
boekverkooper en had er geen enkele bestelling op. Maar — ofschoon de man gerust mocht lachen, aangezien de Spectator zoomli
als de redactie een mijnheer is — immers indien ik mij niet bedrieg
Bestaat de laatste uit twee of drie mijnheeren — zoo schreef ik toch
in navolging van anderen: Mijnheer de Spectator, en 't blijft er
staan. Wat doen we niet veel in navolging van anderen, soms
dwaas , bespottelijk dwaas.... Vormen mijnheer, je kunt alle
vormen niet zoo inéens opzij zetten.
Doch terzake. Ik wend mij tot u mijnheer de Spectator, dewijl
mij in den laatsten tijd vele vragen zijn gedaan, die ik graag beantwoorden wil. In de eerste plaats — metterdaad — de dikwijls
herhaalde: Schrijf je niet meer in de Spectator? — Liefst geen
vertellingen mijnheer, ziet ge, omdat ik niet houd van a f b rek e n
— al is het stuk dan ook zoo voortreffelijk niet. De meerderheid
raakt de klus kwijt, en het stuk, waarvan men trachtte een goed
geheel te maken, ligt verbrokkeld. Er moet altijd weer verzameld
worden, dat is niet anders.
Mijn vriend B. kon wel gelijk hebben, indien hij nu al voor de
tweede maal een zinspeling in mijne woorden heeft gevonden. Geen
wonder, ik wil vragen beantwoorden; die antwoorden liggen gereed,
en, iets anders ligt mij op het hart. Dat moet er af!
Desiderius ik heb uw stuk „Een afscheid aan de kerk ", naar
aanleiding van Dr. Pierson's jongste geschrift, in het eerste nommer
voor 1866 van de Ned. Spectator, gelezen.
Ik moet daar even over spreken, want het heeft een diep leedgevoel bij mij verwekt. Hoe is het mogelijk, dacht ik na de lezing,
dat beminnelijk brave, rechtschapene en veelal zoo helderziende
menschen, een oogenblik in den waan komen dat Reville's: „ Jan
Rap" — door verstandigen althans — op hen wordt toegepast. De
De Génestet's Jan Rap ziet op degenen, die zich verheugen in den
ondergang van al wat rein is en edel:
„Als hij 's-avonds laat thuis komt psalmzingt hij : Vrijheid! Blijheid!
„Zijn geweten is van ruim fatsoen en tamelijk versleten."

In een woord 't Is de dierlijk lichtzinnige mensch. Neen — waar
streven naar volmaking is, in den edelsten zin, daar is geen Jan
Rap, daar is godsdienst.
En nu over de kerk. (Ik versta onder kerk een vereeniging van
menschen die dezelfde of nagenoeg dezelfde Godsvereering of Godsdienstige uiting hebben.)
Onder die vele kerken is er noodwendig éene die de zuiverste
vormen heeft of er naar streeft. Ik geloof dat de nieuwe of zoogenoemde Moderne richting in het oog der edele vrije denkers
MV
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— van Jan Rap spreken we niet — dan to c h n o g de beste
richting of kerk is. Voorzichtig dan, vel den boom niet omdat.
zijn vruchten nog groen en onrijp zijn. — Maar gij, Desiderius,.
gij wilt hem niet vellen, gij wilt hem dulden. En als ge dan aan
anderen die vruchten gunt, vergeet gij het lommer... ? Doch
waartoe die beelden. Ik bid u, blijf niet stilstaan bij de tientalleti
die gij kent; bij menschen onder hen, als gij, bevoorrecht boven
velen met gaven van geest en van hart; neen, zie in breeder kring,
denk aan de duizenden van nabij en verre, in steden en dorpen,
die slaven den ganschen dag — en ze zullen er tot den einde toe
zijn — om zich schatten te verzamelen en tot eer of grootheid tegeraken. Zie rond, telkens verder, en juich het dan toe dat er in,
al die steden en dorpen nog mannen worden gevonden — wi$
hopen hoe langer hoe meer eenvoudige mannen , beseffende dat ze
mensch zijn en niets meer, — mannen, die er in de grootste gebouwen — welke met hun hooge torens zich als boven het alle
verheffen — den medemensch herinneren dat er nog iets-dagsche
meer en iets hoogers is, dan geld en goed, en eer en aanzien:
weldoen in stilte; den naaste te geven wat hem toekomt; aan den
beleediger de hand ter verzoening te reiken. — Juich het toe dat
er nog gewezen wordt op de schoonste bladzijden der wereld
voorbeelden vol leven en gloed.
-geschidn,ofp
0, ik heb zooveel te zeggen, maar de woorden op 't papier zijn
te zwak. Daar is een kerk noodig, daar zal een kerk noodig
blijven, zoolang de mensch geen dier wordt. De mensch wil Godsvereering, hij wil, hij moet aanbidden. Gij Desiderius doet het
ook. Ja innig; al bewondert ge maar het genie in den mensch, die
sprank van het Ongeziene. En als ge dat doet, dan huldigt ge God.
Als ge verrukt staat waar de dalende zon speelt over de rosse hei,.
daar aanbidt ge. En als ge sprakeloos van verrukking daar hoordet
aan, uw zij: Hoed af voor den grooten Schepper van hemel em
aarde! gij zoudt...
Maar hoe, twijfelde i k daaraan een oogenblik? Neen, waarlijk
waarlijk neen. Maar anderen twijfelen daaraan niet waar , ... .
doch daarvan later.
En de aanbidding van het genie, het verheven reine genie van
Jezus was juist uw grootste grief tegen de kerk tot heden. Maar
nu, nu wil de nieuwe richting geen genie- aanbidding meer. Zij
wil — indien ik haar wel begrijp — hulde brengen en recht laten
weervaren aan het groote genie van voor achttien eeuwen, aan den
onovertroffen dichterlijken tolk der verhevenste uitingen van het
menschelijk hart. Zij wil zijn lessen volgen die nooit in schooner
en sprekender vorm werden gegeven. Zij wil prediken: „ Och menschen onder dezelfde zon, hebt toch geen twist en tweedracht
onder elkander, en neemt geen wraak als men u misdeed." Immers
-
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zoo krachtig, maar tevens zoo dichterlijk klonk het: „Vergeven zult
ge tot zeventigmaal zevenmalen; die u sloeg op de linkerwang , keer
hem ook de rechter toe." Is dat niet geniaal. Ja, 't is nu een
oud en bekend refrein, maar 't is prachtig geniaal. Daar kunt ge
niet tusschen komen, met geen speld. Al onze maren zijn van
nul en geen waarde.
Ja, zich te veredelen, te verheffen naar den rein godsdienstigen
zin van Jezus, — ik meen dat deze zin de veelal zoo mystiek
verklaarde heilige geest is — dat is, naar ik vertrouw, ook de leus
der nieuwe richting in de kerk, die moet blijven arbeiden totdat
alle menschen — ook de zeer zeer slecht ontwikkelden, •vrij zullen
kunnen denken en geen herinnering meer behoeven aan hun duurste
plichten, of, wilt ge, aan de eischen der ware humaniteit die wel
niets anders zal bedoelen dan den naaste liefhebben en den Schepper bovenal.
Maar, hoe dikwijls zal voor dien tijd de boom zijn blad nog
verjongen? — Voorzeker, een kerk zal er noodig zijn, noodig, zoolang de mensch behoefte heeft om een Eer e ! Eer e! te brengen
aan dien Oneindige en Onbegrijpelijke die de zonnen doet wentelen
door het heelal en een gansche wereld onderhoudt in een enkelen
waterdroppel. Noodig, zoolang de mensch gevoelt dat hij volmaakt
zou kunnen zijn, maar het niet wordt op deze wereld; zoolang hij
beseft dat er oneindig veel is wat hem in dit leven nimmer zal
geopenbaard worden, hoezeer hij er naar haakt, ja, hoe dikwijls
hij ook naar de ontsluiering van vele raadselen smacht. Een kerk
zal er moeten zijn om te troosten met de gronden der hoop, dat
het leven niet eindigt met dit aardsche bestaan, waar het wijst op
levens vol onschuldig lijden en onverdienden hoon; op het sterven
van zuigelingen; van mannen en vrouwen in de kracht van het
leven, zoo uitstekend en nog zoo nuttig in hun kring; van ellen
kinderen van ontaarden, die rondtastten hun gansche leven-digen,
in de onreinheid en stierven met een godslastering op de lippen.
Op dat alles heeft de kerk die duizenden te wijzen. Ja stichten,
troosten, vermanen en veredelen moet zij zonder ophouden; maar
ook aansporen tot nutte werkzaamheid in het heden, om in 't eind
te komen tot den blijden toon: Moed gehouden als u deze aarde
ontvalt, want luister, luister naar den genialen dichter:
„Vele woningen zijn er in des Vaders huis!"

Maar immers ik wist het, Desiderius heeft hier niets tegen. De
kerk besta, mits zij den ouden slenterweg verlate. Geen nieuwe wijn
in oude zakken, geen....
Maar toch wel een versterkende spijs in de aarden pan, als men
tot nog toe geen porselein bemachtigen kon. Toch liever met de
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grove schaaf geschaafd dan met de zachte vlakke hand over het
ruwe hout gegleden.
Hoe dan, geen doop! Geen avondmaal! Geen kerkelijke inzegening van het huwelijk meer! En waarom niet, mits geen geheim ,zinnige mystieke kracht daarin gelegd of gezocht wordt:
Het kindje wordt opgenomen in de groote vereeniging van menschen die op dezelfde wijze naar God en volmaking streven. Met
helder water wordt het gezichtje besproeid. Water, het beeld der
reinheid. En dan — zou het niet goed zijn dat die ouders — velen
althans — omringd van vrienden en getuigen, nog eens worden
herinnerd aan de plichten die hun, met het geschenk dat ze ontvingen, zijn op de schouders gelegd, en aan God beloven: Vader
-wij zullen ons kindje opvoeden naar UW reinen wil.
Geen avondmaal! Waarom niet? Is het, in kleine plaatsen vooral,
niet een aandoenlijk en plechtig middel om menschen met menschen
te vereenen, hun te herinneren dat ze gelijk zijn voor den Oneindige;
,dat ze liefde moeten hebben voor elkander, en dat verzoening —
zoo die noodig is — hun een ongekende zaligheid schenken zal? —
Maar in die groote kerken? Ja, ja! daar moet verandering komen....
of.... de menschen moeten veranderen, ik weet het niet.
En 't kerkelijk trouwen! — 0, begin maar vrij uw huwelijk in
"het huis dat aan den Schepper aller dingen is gewijd! begin maar
vrij met een lofzang aan Hem uit het hart.... Noemt gij het dwaas?
Mij komt dat uur niet in de herinnering of nog wellen er tranen
in mijn oogen. Dwaas? noem dan heelemaal een huwelijk dwaas,
of uw moeder een zoen geven dwaas, en zooveel, zoo ontzettend
veel dwaas, bespottelijk dwaas!
Maar Desiderius, dit zeide ik niet tot u. Ik dacht niet eens meer
aan u, want tot u moet ik geheel anders spreken. Gij zoudt recht
hebben indien gij u gekrenkt vondt, beleedigd door een liefdeloos
en onrechtvaardig oordeel van zoo velen uit den schoot der kerk —
der oude vooral — dewijl zij u niet kennen, niet begrijpen en u
veroordeelen omdat gij hunne vormen niet als voortreffelijk huldigen
kunt, omdat hun geloof voor u geen waarheid is, en gij vrij wilt
zijn en vrij wilt denken en God dienen in 't gemoed op uwe wijze,
zelfs al moest het schijnen dat ge leeft zonder een God.
Maar hoe — waarom kant ge u tegen de kerk, terwijl gij slechts
gewetensdwang en liefdeloozen eigenwaan te bestrijden hebt. 0 sla
de bijl niet aan den stam waar de boom zich verjongt met frissche
blaren, ofschoon ze nog teer zijn van vorm en van kleur. Nog eens,
zoolang er menschen leven zal er Godsvereering zijn, en de Godsvereering wil zich meestal uiten op breede schaal en heeft een vorm
noodig, altijd een vorm.
Schrik ze niet af de jongelingen, de zich wijden willen aan de
ontwikkeling der menschbeid; die verlichten en voorgaan willen in
,
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het goede en zich stellen tegen dogma en gewetensgedwang. Spreek
hun moed in met mij, 't is zulk een schoone roeping, raad en troost
te geven aan zwakken en armen; op te bouwen in het goede, den
mensch te houden in den heiligen zin, in den geest die uit God
is: reinheid! liefde!
En hoe, hoe zullen en kunnen ze daartoe komen, in al die
steden en dorpen, dan binnen de grenzen — ik had haast gezegd
dan binnen de muren eener kerk, die feilen zal in begrippen en
vormen tot den einde toe, evenals wij feilen Desiderius, evenals
gij en ik.
Dit moest mij van 't hart, mijnheer de Spectator! De vragen
beantwoord ik nader; misschien is dit meteen wel het antwoord
geweest op de vraag: Zijt ge het altijd eens met den Spectator? i)
Jan. 1866.

(Wordt vervolgd.)

II.
Mijnheer de Spectator!
Gij herinnert u het doel van mijn schrijven, namelijk om op
eenige vragen die mij in den laatsten tijd gedaan werden, het
antwoord te geven.
Ik spreek maar terloops van sommige aanzoeken, om pas verschenen boeken te beoordeelen, o. a. een werk van Ds. Adama van
Scheltema, getiteld: Wat ik goeds zag in den vreemde,
'tgeen ik reeds goed zou kunnen noemen, omdat het goede op te
merken in mijn oog h e ei goed is, — ook het goede niet in
den vreemde. — Maar immers ik ben geen recensent en al heeft en
geestig vriend eens beweerd dat men zulke dingen niet zeggen moet,
ik zeg het toch nog maar even heel zachtjens aan u, mijnheer de
S. in de hoop dat men mij daardoor niet meer met de toezending
van werken ter beoordeeling vereeren zal.
Maar de fabriekskinderen! Komt daar nu niets van? Is dat al
doodgebloed? Is die commissie van onderzoek....?
Stil, dat zijn vragen die zeerdoen. Nietwaar, 't gaat langzaam,
alles zeer langzaam in ons lieve vaderland! Misschien heeft het zijn
s) Zie, als 't u in handen komt, nader mijn Nieuwe en oude orgel, uitgegeven door de Gebr. van Es, waarop Erasmus de goedheid had uw aandacht
te vestigen.
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goede zijde, maar — 't is treurig, heel treurig, dat die arme,
bleeke, naar ziel en lichaam verwaarloosde kinderen intusschen nog
maar altijd op vele plaatsen 15 en meer uren daags moeten werken,
dat ze nog maar altijd niets NIETS kunnen leeren, en dat men in
Nederland menschen doemt tot machines, tot wezens dikwijls beneden het redelooze dier. — Wij moeten geduld hebben. Ik vernam
dat onze minister van Binn. Zaken al gedurig naar den uitslag van
het onderzoek der commissie heeft gevraagd. Maar, de commissie
zal waarschijnlijk niet altijd haar tijd beschikbaar hebben voor de
taak die zij gaarne uit plichtgevoel of menschlievendheid aanvaardde,
en vermoedelijk heeft zij te kampen met velerlei natuurlijke bezwaren.
Doch — geduld! de tijd komt waarin zij erkennen zal dat er verandering noodig is; erkennen, dat die arme kleinen nimmer k lo eke
mannen en vrouwen, nimmer knappe werklieden kunnen
worden; misschien zelfs zal zij zich losrukken van de hoogst twijfel
cijfers in dezen, om, getroffen door zooveel ellende naar ziel-achtige
en lichaam, van onze regeering te vragen een wet ter regeling van
den arbeid der fabriekskinderen.
Maar die regeering, mag zij de Nederlandsche industrie aan banden leggen....?
0 die oude, zoo dikwijls beantwoorde vraag! En dat antwoord:
Ja gewis, als die banden noodig zijn ter handhaving van de maatschappelijke rechten; als zij strekken om den mensch te binden
aan wat goed is, en leiden tot veredeling van den geest. Ja, voorzeker mag zij dat, wanneer zoo groot een aantal vertegenwoordigers
der industrie gedurig daarom vragen, ten volle verzekerd dat een
wet ten behoeve dier kinderen tegelijk een wet zal zijn in het
waarachtig belang der volksontwikkeling en zoo ook in het belang
der nijverheid. Hoe, daar is een wet in Nederland die den armen
vader tot den kerker veroordeelt, dewijl hij een brood stal voor
zijn behoeftig gezin. Ja, hem wordt de vrijheid benomen, dat
eischt .... de bakker die zijn brood mist. Rechtvaardig! zeer rechtvaardig! Maar UWE burgerrechten, UWE rechten als menschen, arme,
arme kinders! Doch geduld, nog een kleinen tijd en uw arbeid zal
verligt en uw geest zal ontwikkeld worden, en misschien — als gij
later knappe werklieden wordt, dan krijgt ge ook nog wel iets
meer te eten dan uw slechte aardappels met mosterd en uw kleffe
poffers met kalk.
Maar gelooft gij dan — zoo klinkt alweder een vraag — dat
onze fabrikanten gevoellooze menschen zijn! doof en blind voor den
toestand der armen die hen dienen, dienen voor een loon dat den
ouders dier kleinen een bloedgeld moest zijn -- arme ouders,
treurig overschot van een geslacht fabriekskinderen dat verging.
Neen, NEEN, zeg ik u. In gemoede houd 'ik vol dat het gevoeligste
hart kan wonen in de borst van hem die zijn zaak ziet bloeien,
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zelfs ten koste van het arme jonge leven. Gewoonte, ziet ge, dat
is de dommekracht die hen deed voortgaan tot nog voor weinig
tijd; dat is de dofte bril waardoor men in die kinderen machines
zag, werktuigen en niet veel meer.
„Marie, geef dien armen drommel daar op straat 'en boteram,
't is beroerd zooals dat kind d'r uitziet — zoo'n wurm !"
En dat kind werkte bij mijnheer zelf in de fabriek. „Ja ziet ge,
.als men IN DE FABRIEK is dan is 't natuurlijk dat ze er zoo uitzien,
maar op straat en voor het raam van je huiskamer, nee, dat maakt
een verschil, dat doet waarachtig zeer."
Ja ZEER, omdat het oog er niet aan gewend en het hart toch
goed is. Geduld dan kinderen, het grootste deel uwer heeren en
meesters beseft al dat gij tot wat meer zijt geboren dan gij nu
worden kunt; die heeren beseffen al dat uw belang ook het hunne
wordt, als ze zien naar den fabriekswerkman ginds in het praktisch
nijvere Engeland. Geduld maar, uw meesters, al doen er sommigeu
reeds veel om uw lot te verbeteren, ze kunnen nu nog niet alles
wat ze willen — de meesten hunner althans — want ziet ge, daar
is een andere macht die hen tot nu toe weerhoudt: de concurrentie,
een macht....
Maar arme fabriekskinderen, wat praat ik tot u; al kondt gij
den Spectator lezen, ge zoudt er geen woord van verstaan; neen,
mijnheer - de Spectator, tot u is het dat ik spreek, en door u tot
hen, die zoo dikwijls en ernstig vragen: Wat wordt er van de zaak
der fabriekskinderen?
En het antwoord erop, vat ik nog eens saam in deze woorden:
Wat elders noodzakelijk was zal ook hier blijken noodig te zijn;
wat elders de schoonste vruchten oplevert i) mag hier niet ontbreken.
Nog een wijle geduld! — Voor de eer van Nederland, en — wij
moeten het dankbaar erkennen — met den wensch van vele, ook
der eerste fabrikanten, gaan wij een betere toekomst tegemoet
want, daar moet, daar zal een wet komen ten behoeve van het
ongelukkige fabriekskind, een wet ter handhaving van den bloei
der Nederlandsche industrie.
,

Een vraag van geheel anderen aard klonk menigmaal Hoe schrijf
je voortaan, heelemaal woordenboeks? of..`..?
't Lou voor een belletrist, die zich volstrekt niet inbeeldt een
taalkenner te zijn, misschien verstandiger wezen, om dit chapitre
in uw weekblad blauwblauw te laten, doch de zaak der spelling
raakt den auteur zoo van nabij, dat hij, — om niet inconsequent
te schijnen wanneer hij zich afwijkingen veroorloven gaat — zich
i) Zie de sprekende berichten van Mr. Samuel le Poole, in de Economist
an 1865 en vroeger.
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wel eens openlijk verklaren mag. — `En zoo antwoord ik dan gaarne:
dat ik op gezag — ja op gezag — in vele woorden meer letters
zal schrijven dan ik gewoon was; ik wil de vorsten lang laten
reg e e ren, en aan een adellijke een 1 meer geven dan aan een
e d e l i n g of zelfs een hemeling — ofschoon ik het niet rechtvaardig vind. De trotsche p a a u w zal ik met genoegen kortwieken
en met plezier aan alle draai j er s en vie i j er s een been ontnemen, op gevaar af dat men ze niet meer kennen zal. Wat mid
betreft ik had er echter niet meer kennen zal. Wat mij betreft ik
had er echter niet aan getornd om een moo i j e vrouw heelemaal
van de been te helpen en had haar in allen geval — indien ze
dan wat van haar mooi moest verliezen — veel liever de i ontnomen, 'en m o o j e in plaats van mooie gezet. Al die klinkletters•
naast elkaar, 't is Hottentotsch en een fraaiigheid om in te ver
zei Toon de kruier — misschien landerig omdat héni-biestrn,
ook al z'n been ontfutseld was.
Maar ik ben bedroefd over de toekomst der g. Onze dierbare
moedertaal wordt naar de keel gedrongen; die zachte g moet verdwijnen, de g die ons herinneren moest: spreek toch voor in den
mond en niet als de schreeuwers die de „levendiche schchellevisch"
venten en de „maachchies acht om een dubbeltje, pak ze maar
wechl" 't Is treurig, maar, als de wetenschap: leve de ch zegt,
dan zal ik haar gaarne gunnen zich te warmen aan een kachel
zonder g, en te lachen ook al zonder g, lachen zelfs om de dwaasheid dat ik laatst een lief maar onnoozel kind hoorde voorlezen:
„hij zat bij de kac- hel.... vreeselijk te lac-hen".
Doch dit gepraat zou in 't geheel niets beduiden indien ik mij
niet wilde verklaren omtrent, een paar woorden, waarin ik de g zal
blijven gebruiken inweerwil van de aangenomen regels. Ik bedoel
de woorden ligt voor niet zwaar, en dig t voor toe. Het onderscheid wensch ik bij de lezing niet twijfelachtig te hebben. Wanneer
ik straks geschreven bad: - geduld kinderen, uw arbeid zal verlicht
worden, dan had men een oogenblik aan meer dag- of kunstlicht
in de fabrieken kunnen denken, 'tgeen toch waarlijk de bedoeling
niet was. En gesteld eens dat daar geschreven staat: „Het boek
is dicht," zou hij die van Vloten's Dicht en Ondicht bezit, niet een
oogenblik in de war kunnen komen, evenals de vriend in de
residentie die een beklag ontving uit een der noordelijke provincies,
en wel ter oorzake dat aan een Hagenaar een onderscheiding was
te beurt gevallen waarop de noordelijke meer aanspraak meende te
hebben, en de vriend nu las: maar geen wonder hij is „dichter bij
het Hof." De vriend wist niet dat Z. M. er een privaat dichter
op nahield. Nu wil ik gaarne aanstonds toestemmen, dat men zóo
kan schrijven dat een vergissing niet ligt mogelijk wordt, doch,
waar op den regel de c h voor de t de uitzonderingen gelden: be-

UIT „DE SPECTATOR". I21

halve in de regelmatige vervoeging der werkwoorden wier stam op
een g eindigt, en, in de zelfstandige naamwoorden door achter
te gevormd van bijvoeglijke naamwoorden uitgaande-voeginad
op g; daar mag mijns inziens nog wel déze derde uitzondering
gelden: en behalve in de woorden ligt en d i g t — voor niet zwaar
en toe — die eensluidend als de woorden licht en dicht maar
verschillend van beteekenis zijn." En nu, terwijl ik het geen gevaar
acht dat men mijn derde uitzondering ligt en d i gt zal noemen,
omdat zij juist daardoor tot een zekere bekendheid zou geraken,
stap ik van dit onderwerp af, om met blijdschap de woordenlijst
der Ned. taal van de wakkere heeren de Vries en te Winkel te
begroeten. Gaven zij dikwijls gaarne de verzekering dat zij hun

werk niet als verbindend willen beschouwd hebben, zij zullen, ik
ben er zeker van, ook deze afwijking waar men die volgt, gaarne
eerbiedigen I).
En nu ten slotte die vele vragen naar aanleiding van de schier
algeheele afkeuring van mijn jongste tooneelwerk aan de eene, en
het buitengewoon groot succes ervan aan de andere zijde. Ik zal
er niet op antwoorden, alleen wil ik met het oog op mijn vaderstad,
voor de inwijding van wier nieuwen schouwburg ik mijn Emma
Berthold heb geschreven, openlijk den wensch uiten, dat een reeks
van meer dan veertig voorstellingen ervan te Rotterdam haar de
overtuiging zal hebben geschonken, dat de auteur zich de taak in
waarheid niet ligt heeft geacht, maar ter eere van Arnhem — en
mocht het zijn van het Ned. tooneel — getracht heeft het beste te
schenken wat hij te schenken had. Niets anders dan de zucht om
zoo mogelijk ons tooneel te helpen zuiveren van de gruwelen en
onzinnigheden die er zoo dikwijls den volke worden vertoond,
spoorde hem aan om het, in ons land waarlijk niet uitlokkende
veld te bearbeiden, en, als ik nu met blijdschap verneem, dat een
schoon oorspronkelijk werk van onzen genialen Schimmel zoo groote
scharen naar den schouwburg lokt, dan word ik gedrongen om
allen die hun volk liefhebben en zich krachtig tot die taak gevoelen,

i) Sedert het schrijven van den bovenstaanden brief, zijn er reeds heel wat
jaren verloopen, en ik weet niet of het mijn hooggeachten vriend De Vries is
geweest, die mij heeft overreed om mijn „uitzondering" maar te laten varen,
of wel dat onze zetters en heeren Correctors er mij langzamerhand toe gedwongen hebben. Hoe 't zij — gedachtig aan ons echt Neerlandsch: Eendracht maakt
macht, schrijf ik voortaan STEEDS: Licht en dicht.
Maar — nog en noch??
Ja, dát maakt een onderscheid. Het schrijven van ons voegwoord nog met
c. h. is zeer geschikt om iemand bij 't voorlezen geheel in de war te brengen,
en — men moet onze dierbare Moedertaal zóo iets toch nooit kunnen verwijten.
28 Jan. 1878.
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krachtiger dan ik, luide toe te roepen: Schrijft mannen, schrijft
goede stukken, zorgt voor een juiste opvoeringervan,
evenals onze classieken daarvoor zorgden, en, gij zult den bloei
van ons tooneel bevorderen en den wansmaak verjagen uit die
leerschool voor het volk.
DEN HAAG, 22 Jan. 66.

CORRESPONDENTIE.
Aan den WelEd. Z.Gel. Heer Dr. S. Sr. Coronel.
Geachte Heer!
Ontvang mijn vriendelijken dank dat gij naar aanleiding van mijne
regelen in den Spectator, nog eens de belangen der arme fabriekskinderen hebt ter sprake gebracht.
Mij dunkt wij zijn het volkomen eens. Men moet geduld hebben
— ofschoon het moeite kost. Doch, waar uw naam wordt genoemd,
,laar voel ik mij gedrongen om aan hen die o n geduldig telkens
weder vragen: komt er nog geen verandering in den toestand der
ongelukkige fabriekskinderen, den raad te geven, al, wachtende,
nog eens uw dieptreffend en verre boven mijn lof verheven In 't Gooi
te lezen, te vinden in den Gids jaargang 11863, maar vooral ook
uw sprekend betoog, getiteld: De toestand der kinderen in
onze fabrieken en het gewigt eener regeling van hunnen
arbeid, uitgegeven bij de Erven Loosjes te Haarlem 1863.
Geloof mij inmiddels met de meeste hoogachting te zijn:
WelEd. Zeer. Gel. Heer,
12 Febr. 1866.

Uw. Dw. Dienaar.

EEN KUNSTENAAR MIECEEN.
Mijnheer de Spectator!
Vergun mij u iets mee te deelen.
Omdat gij er nog niet van gesproken hebt vermoed ik dat het u
óf onbekend af althans slechts bij geruchte zal bekend wezen.
Natuurlijk kent gij Dante's Divina Commedia. De Hollandsche
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vertalingen, inzonderheid die van A. S. Kok in metrische verzen,
zullen u evenmin vreemd zijn: en zeker hebt gij de platen van
Gustave Doré bewonderd, waarmee de Fransche pracht-uitgave van
Dante's Inferno geïllustreerd werd.
Indien gij mi niet begrijpt wat ik bedoel, dan kan ik gerust vertellen; de zaak moet u vreemd, en de naam van den man u nog
onbekend zijn.... Maar stil.
Nog zelden had ik zulk een prachtig boek in handen, en zeker
heb ik nooit gedacht er zoo een present te zullen krijgen. Als er
niets grooters is dan folio-formaat, dan is het folio, maar anders —
is het grooter.
Zie, nu ik de zwart kartonnen doos open waarin het groote boek,
op de wijze als onze photographie-albums, besloten ligt, nu is een
goed deel van onze theetafel bedekt. We zouden de thee wel kunnen wegzetten.
Voorzichtig! Die band — rood met verguld — is smaakvol en
stevig. Op den rug — die nog te zien is — leest ge in gulden
letters: De Komedie van Dante , en dan op het bovenblad in
het beeld der eeuwigheid: D e Hei van Dante.
Onwillekeurig worden de vingertoppen, hoe schoon ze ook zijn,
nog eens vluchtig aan den zakdoek gebracht, want de uitroep:
prachtig! komt telkens terug.
Zwaar deftig en blank is het papier. Erg veel wit zien we in 't
begin.
Ha! dat is schoon: Tegenover het titelblad, waarvan de roode
en zwarte letters door het glanzig vloeipapier gluren, zien we het
borstbeeld van den man wiens reuzenschepping de eeuwen trotseerde:
het beeld van Dante Alighieri in overschoone photographic.
Die photographic — van den heer F. W. Deutmann te Amsterdam —
werd genomen naar een marmeren buste, vervaardigd te Rome
door Eumene Baratta op last van den eigenaar die.... Maar, nog
even geduld, want luister, op de volgende bladzij zingt onze Ten
Kate den bard der oudheid toe:
DANTE ALIGHIERI.
„In één grootsch werk de schepper van zijn taal,
En 't heerlijkste, ooit in meuschentaal geschreven,
Waarin niet slechts de middeneeuwen leven,
Maar 's-levens polsen kloppen, al te maal.
Der volkren Dichter, door zijn volk verdreven
En vogelvrij verklaard, in zegepraal
Op vleuglen van 't genie naar 't ideaal
Der liefde, zijn Beatrix, opgeheven!
`Jan uit den diepsten nacht in 't hoogste licht
Trapswijz' geklommen, wordt zijn Hemelsch Dicht
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der weergeboorte uit zonde en smarte,
Die 't menschlijk leven godlijk loutren moet.
ZOO schildert, met zijn tranen en zijn bloed,
Deez' Dante in beelden 't drama van elks harte."
Symbool

En als we dan het zware blad weer omslaan dan lezen we:

MIJNEN WAARDEN VRIEND DR. HACKE, VERTOLKER VAN
DANTE'S INFERNO.
En weer klinkt het lied van onzen zanger:
„Gij zijt hen nagewandehi, onbevreesd
Als derde volgend door de ongastvrije oorden!
En wat Virgiel en Dante zagen, hoorden,
Gij hebt liet nice ervaren in den geest.
ja sneer! Gij zijt des Dichters tolk geweest,
En 't is uw roem, als voortaan in ons Noorden
Het zuidkik orgel zingt met de eeuwge akkoorden,
En Veerland huivrend zijn Inferno leest!

Excelsior! Van uit de schriklandouwen
Naar boven! ... . Zalig zijn zij die daar rouwen!
De smart tot God is heilig loutringsvuur.
Doe als uw meester! Stil ter goeder uur
De zielzucht onzer edeler natuur:
Wij smachten naar Beatrix — doe ze aanschouwen!
„Dr. Hacke?"
Jawel Dr. J. C. Hacke van Mijnden! Kent ge hem niet?
„Hacke van Mijnden ?" zegt ge, en kijkt rechts en links, „Dr.
Hacke van Mijnden — Doctor .......
Tob maar niet langer. Gij kent hem niet. En dat is juist het
mooie van de zaak.
Ik herhaal het: dat is nu 't mooie van de zaak.
Dr. Hacke is een man van middelbaren leeftijd, en het eerste
dichtwerk dat hij het publiek — neen nog slechts zijn' vrienden
aanbiedt, het is de vrucht van een studie sinds de dagen zijner
jeugd. Mij dunkt dat heet liefde en eerbied hebben voor de kunst,
dat heet eerbied en achting gevoelen voor haar waardige vierschaar,
en — voor zich zelven !
Men heeft mij gezegd — en 't kwam uit een goede bron — dat
Dr. Hacke de geheele Divina Commedia — of althans de Inferno —
reeds driemalen voor eigen studie en genot in 't Nederlandsch overbracht, om steeds dieper de schoonheden van het onsterfelijk gedicht
te peilen, aleer hij besluiten kon een vertolking ervan aan de pers
te vertrouwen. Luister even welke eischen de ernstige man zich
zelven stelt. Hij zegt in zijn voorwoord — zonder opschrift:
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„Indien het nu bij de overbrenging van een dichterlijk kunstwerk
in eene andere taal altijd een vereischte is, den vorm, waarin de
dichter zijne gedachten gekleed heeft, in het oog te houden, dan
is het vooral bij Dante's Komedie het geval, waar niets willekeurig
is, waar alles mathematisch en harmonisch in elkander past, waar
elke uitdrukking, elke vorm, ik zou haast zeggen elk woord, met
een bepaald doel gekozen werd."
En verder:
„Niettegenstaande de redenen door Macaulay aangevoerd voor
zijne uitspraak, dat eene vertaling nooit behoort geschreven te worden
in verzen die bijzondere moeielijkheid voor het rijm opleveren, heb
ik getracht, èn den geest, èn den nauw daarmede verwanten vorm
van het dichtstuk te bewaren, door niet alleen voor zoo verre 't
mogelijk was, regel voor regel en woordelijk te vertalen, maar ook
vooral, door de terzine met hare driemaal herhaalde vrouwelijke
(slepende) eindrijmen na te volgen; het rijm toch maakt de terzini
uit, die zonder dat, van kleur en doel verstoken zou zijn."
Of Dr. Hacke daarin geslaagd is, en of hij het gezegde der Italianen: „ Traduttore-traditore (vertaler-verrader) " op zich behoeft
toe te passen; of hij schitterend de vele bezwaren heeft overwonnen,
die hij vond op zijn moeielijk pad, dewijl onze taal „noch den
rijkdom, noch de verscheidenheid van slepende uitgangen heeft die
aan de Italiaansche eigen zijn". Op dit alles zal ik u geen antwoord
geven. Gij weet het, ik matig mij niet gaarne in 't publiek een
oordeel over anderer kunstwerken aan, en vooral zou het hier al
zeer dwaas zijn een oordeel over een jarenlange studie te vellen,
gesteld zelfs dat wij het Italiaansch spraken als onze moedertaal
^f — als Dr. Hacke.
Maar wilt gij eenige bladen met mij omslaan en luisteren dan
kunt gij zelf oordeelen.
Doch eerst moet ge zien, want door het vloeipapier, waarop in
't midden- keurig en zuiver gedrukt staat:
„In 't midden van de loopbaan van ons leven
Heb ik mij in een duister woud bevonden.
De Hel, Z. I. I:'
door dat vloeipapier heen schittert reeds een der geniale scheppingen van den Czaar der teekenaren, en als ge het rammelend
vloeipapier omslaat, dan ziet gij dat eenzame woud, met zijn fantastisch licht, zoo als alleen Gustave Doré het schetsen kon, het
duistere woud dat de wereld moet voorstellen verzonken in onwetendheid en zonde, en waarin de dichter, zelf met den voet in
struik en distelen, angstig omziet, dewijl hij „het rechte pad had
laten varen".
Wij slaan nu eenige bladen om en, luister:
,
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Virgilius heeft Dante de poort der helle gewezen waarboven
geschreven staat:

„Wie binnentreedt late alle hope varen."
en Dante spreekt:
» Toen

vatte hij mijn hand, en wel tevreden
Zag hij mij aan, en schonk mij nieuwe krachten.
Zoo daalden we in den afgrond naar beneden,

Waar zuchten, luide kreten, jammerklachten,
Die duistre sterrelooze lucht doorboorden,
Zoodat ze mij tot droeve tranen brachten.
Vermengde talen, vreeselijke akkoorden,
Geschrei van smart en wanhoop of van woede,
Met handgeklap en schelle of dollè woorden
Verwekten een geweld, dat, nimmer moede,
In 't rond draait in die eeuwig duistre luchten,
Als zand, gedreven door des stormwinds roede.
Nu zou ik wel kunnen voortgaan, maar de Inferno heeft drie en
dertig zangen, en elke zang gemiddeld honderdveertig verzen. —
Ei ! zie nog eens even die terzines:

Krachten , klachten, brachten.
Doorboorden, akkoorden , woorden.
Woede, moede, roede.
En dan, een schier woordelijke vertolking!

Mij dunkt wij moeten eerbied krijgen voor den man, die niet
slechts den moed had om Virgiel en Dante te volgen op hun somber
pad, maar die er zijn leven aan wijdt om een klassiek kunstgewrocht
van vreemden bodem in een Nederlandsch kunstwerk voor het heden
te herscheppen.
In een Nederlandsch kunstwerk! Zie Mijnheer de Spectator, ik
ben er zeker van: het doet u goed zoowel als mij, dat een vermogend Nederlander, instee van met Franschen tongval te spreken,
ons dierbaar Nederlandsch zoo lief heeft dat hij het kneden en
vormen wil tot de herbouwing van een onvolprezen monument der
middeneeuwen, op vaderlandschen grond!
Ja het doet ons harte goed, en met hooge ingenomenheid mogen
we wijzen op dit feit in de geschiedenis onzer hedendaagsche letterkunde, want eene vertolking als door Dr. Hacke geleverd — en
nog te leveren — bewijst ons opnieuw den onwaardeerbaren rijkdom
onzer heerlijke moedertaal. En — wat wordt zij dikwijls verloochend,
die lieve taal van Vader en Moeder!
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Gij hebt het reeds gehoord, de dichter — rijk in meer dan eene
beteekenis — hij gaf de volwassen vrucht van zijn talent, mét de
gouden schalen waarop hij haar aanbood, aan zijn vrienden ten
geschenke. — 't Is niet alledaagsch wat ik u vertel en wel de moeite
waard er nota van te nemen.
Maar 't zou nu toch wel mogelijk kunnen zijn dat gij juist van
dit laaatste uw grief maaktet tegen den dichter; de grief namelijk,,
dat Dr. Hacke slechts aan zijn vrienden schonk waar gansch
Neerland recht op heeft.
Neen, ik weet wel, gij eischt niet dat het getal vrienden zal afhangen van de vrienden. 't Getal is al wél zult ge zeggen:
honderd vijftig! Maar wat gij hem in stilte verwijt misschien, 't is
dat hij zijn werk niet in een gewonen vorm — al ware het dan
ook tegen een matigen prijs — voor 't groote publiek heeft doen
verkrijgbaar stellen.
't Is mij onbekend welke redenen Dr. Hacke daarvan terughielden._
Maar, het begonnen en nog slechts voor éen deel voltooide werk
heeft hij lief. Vermoedelijk wil hij het gaarne heel rustig voltooien
en althans tot zoolang van zijn lievelingstudie slechts smaken, wat
hij er mee te geven wenscht. — 't Kan zijn dat ik mistast, maar
het komt mij zoo voor.
Nu zult gij wellicht vragen — en oogenschijnlijk met eenig recht —
of het mij dan vergund was u , en mét u het publiek, op deze
prachtuitgave opmerkzaam te maken, terwijl Dr. Hacke haar niet
aan de openlijke kritiek onderwerpt. Ik herhaal u dat ik er niet
aan dacht een b e o o r d e e l i n g van zulk een werk te schrijven,
maar, — voelde ik mij gedrongen op het feit te wijzen, een woord
van den dichter zelf geeft mij 't recht tot deze meedeeling, en, ik
weet het vooruit, uw eerbied zal stijgen voor den man, die bij
zooveel studie en dichtvuur, ook de Nederlandsche beeldende kunstbeschermen wil, door haar zoo mogelijk aan zijn grootsche taak te
verbinden. Dr. Hacke schrijft:
„Er blijft mij bij de uitgave van dit eerste gedeelte alleen nog dit
te zeggen overig: met de vertaling van het tweede gedeelte ben ik
reeds gevorderd, en hoop, zoo God mij het leven laat, dit evenals het laatste in denzelfden vorm uit te geven. Voor dit gedeelte
kon ik van de schoone platen van Doré gebruik maken; voor de
beide volgende deelen hebben verschillende kunstenaars onder mijne
vrienden mij reeds hunne hulp toegezegd; zeker ben ik daardoor,,
dat die deelen in belangrijkheid zullen winnen. i) Het zou mij zeer
i) Deze wensch is echter niet vervuld geworden. Ook de beide volgende
deelen van Dante's C. D. door Dr. Hacke van Mijnden, zijn, met de bekende
platen van Doré versjerd, aan des dichters vrienden vereerd doch, nog eer het
derde ofschoon voltooide deel aan de pers kon worden toevertrouwd was de,
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aangenaam zijn zoo deze woorden aanleiding konden geven, dat
nog meer kunstenaars uitgelokt werden om mij hunne talenten tot
het illustreeren van dit werk aan te bieden."
Gij ziet het.. . . terwijl Dr. Hacke zijne vrienden reeds heeft
uitgenoodigd, wenscht hij dat nog meer kunstenaars hem
hunne talenten zullen aanbieden, en, ben ik dan niet in mijn recht
wanneer ik door middel van deze regelen, de tolk zijner wenschen
tracht te zijn in 't belang der Nederlandsche kunst!
Mijnheer de Spectator, terwijl ik weet dat gij mij gaarne het
prachtwerk gunt, 'twelk ik dank aan een gelukkige kennismaking
met den Kunstenaar Moeceen, geef ik u evenzeer de verzekering
dat Dr. Hacke's werk ten mijnent voor u met de meeste liefde ter
lecture en ter bezichtiging openligt. Kom en gevoel mét mij wat
reuzenarbeid de dichter ondernam, en voor een derde reeds ten
einde bracht. Zie nogmaals de drie en veertig u bekende meester
Doré; merk op hoe onze Haarlemsche Kruseman mede-stukenva
een kunstenaar is waar hij een prachtwerk weet uit te geven dat
naar mijn inzien aan de hoogste eischen van goeden smaak en
typografische uitvoering voldoet.
Kom en zie, en wensch dan evenals ik: dat de dichter gespaard
zal worden tot de voltooiing van zijn werk, dat hij „in dien arbeid
troost en kalmte moge vinden bij de herinnering aan bittere verliezen", en dat eens zijn geheele vertolking der D i v i n a Commedia het algemeen eigendom zal zijn van het onverdeeld en altijd
Nederlandsch sprekende Vaderland.
den Haag, io April 1867.

EEN TALENTVOL ANNEXEERDER.

't Is wel eens gezegd dat er in Nederland moed toe behoort om
te zijn wat men „auteur" noemt. Immers zeide men, het land is
zoo klein en bovendien is het aantal Nederlandsch lezende Nederlanders naar verhouding te klein. Ja, voegde men erbij, de vol
een Nederlandsch auteur mag wel bewonderd worden:-hardingv
hij is kunstenaar uit roeping, uit liefde tot de kunst.
talentvolle man, zijn grooten meester den onsterfelijken dichter, helaas, reeds
voorgoed gevolgd in die oorden waar hij gedurende de laatste maanden zijns
levens zoo gestadig in den geest had vertoefd en — er „Beatrix aanschouwen
,deed".
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Op deze vereerende beschouwing mogen we niets afdingen. Wel
hooren we achter ons vragen, of toostje die met de meeste vol
dagelijks lucifers vent — voorzeker gedreven door een-harding
inwendige roeping om anderen van vuur en van licht te voorzien —
niet insgelijks om zijn volharding moet worden bewonderd? De
stumper weet immers dat hij maar weinig kans op debiet en nog
minder op prijsjes heeft, want, zegt toostje, gaat de eerste niet
dadelik af dan heeten ze allemaal fochtig.
Maar men zou kunnen zeggen dat de heer die zoo vraagt, de
zaken er door elkander haspelt. toostje is toch in elk geval geen
auteur, en Nederlandsche geschriften zijn geen lucifers. De heer
zegt niet eens of hij houten- of windlucifers bedoelt, of wasjes
misschien ?
Wat ons betreft, we zullen de quaestie — zoo het er eene wezen
mocht — de quaestie laten.
Maar — in allen ernst kunnen we toch bij nader inzien niet zoo
volledig toestemmen dat de Nederlandsche auteur, om zijn beperkten kring van lezers, in 't beklag moet wezen.
Immers er zijn twee middelen die den kring voor hem verwijden,
zoo dat noodig of wenschelijk is:
Zijn de Levens van Rembrandt door Mr. Vosmaer, en van Steen
en Potter door Van Westrheene geen echt Nederlandsche werken,
al werden zij door hen in 't Fransch geschreven? Slechts een
Nederlander kon het doen zooals zij het deden, en, deinsden zij
niet terug voor het moeielijke van hun taak, in al de landen waar
men met ingenomenheid een nieuw licht over de levens en werken
dier coryphaeen der kunst zag opgaan, daar worden nu mede de
namen hunner talentvolle biografen met dankbaarheid en eere
vermeld.
Het tweede middel is voor den Nederlandschen auteur wat gemakkelijker.
Hoe langer hoe meer ziet men in den vreemde mannen verschijnen,
die onze schoone moedertaal beoefenen en zich geroepen gevoelen
om de literaire vruchten van Nederlandschen bodem op den hunnen
over te brengen.
De Nederlander nog niet bijzonder gewoon aan zulk een beleefd
voelt er zich een weinig door vereerd; en 't geeft hem eeniger--heid,
mate de gewaarwording alsof hij bij voorbeeld aan een Duitsche
badplaats het Wien Neerlandsch Bloed hoort spelen; soms veel te
gauw of veel te langzaam, maar dat doet er niet toe, 't is toch het
Wien Neerlandsch Bloed van o ns!
De gemoedelijke Nederlander zou aanstonds als hij dat hoort,
en maar instaat was om een quartet te blazen, uit gevoelige dankbaarheid het Volkslied van.... enfin van de Badplaats gaan aan.heffen, maar dat kan niet en hij bepaalt er zich toe om straks den
MV
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kapelmeaster zijn compliment te maken: 's War schon ! Wunderscht n !
Nu zijn we waar we wezen willen.
Een Duitsch literator heeft zich de moeite gegeven om eenige
Nederlandsche geschriften in zijne moedertaal te vertolken, en is
daarin volgens het oordeel van vele Duitsche tijdschriften en couranten uitmuntend geslaagd.
Reeds een paar malen vonden wij zijn naam in onze nieuwsbladen abusivelijk vermeld, en kwam het ons voor dat de man dieo. a. het jongste werk van den grijzen van Lennep op meesterlijke
wijze voor Duitschers „genietbaar" maakte, aanspraak heeft op
onzen dank en een eervolle vermelding in deze kolommen, temeer
dewijl wij vernamen dat het zijn voornemen is om voort te gaan
met het vertolken van Nederlandsche geschriften die hij daartoe
geschikt zal achten.
Dr. Adolf Glaser is te Wiesbaden in 1829 geboren. Aanvankelijk
voor den handelstand bestemd, bleef hij tot zijn vijftiende jaar op
't gymnasium te Wiesbaden, en kwam daarna in de fabriek van
een oom te Mainz die veel zaken met Holland deed en daarom
den jongen Glaser de Nederlandsche taal deed beoefenen.
In 't belang der zaak reisde Glaser zeer veel, niet slechts in
Duitschland, maar ook in Zwitserland, Italic, België en Nederland.
Op zijne reizen ontwaakte steeds meer en meer in de borst van
den jongen koopman de liefde voor natuurschoon en kunst, zoodat
hij eindelijk besloot den handelstand te verlaten en zich, door de
studie der fraaie letteren, aan de kunst te wijden.
In 1853 — op vier en twintigjarigen leeftijd — vertrok hij, na
eenige voorbereidende studiën, naar de akademie te Berlijn en werd
in 56 tot doctor gepromoveerd.
Reeds als student had Glaser zich een goeden naam door het
schrijven van drama's en novellen verworven, zoodat hem al spoedig
te Brunswijk de redactie van het Tijdschrift Westermann'sche
Illustrirte Monatshefte werd toevertrouwd, welk blad onder zijne
leiding weldra een zeer goeden naam en groot debiet mocht ver
-wervn.
Sedert zijne vroegere reizen in Nederland, waar hij zich meer
een geruimen tijd ophield, was het steeds een lievelings--malen
denkbeeld van Glaser, om de Nieuwere Nederlandsche literatuur in
Duitschland bekend te maken. In 1857 had hij reeds met goeden
uitslag zijne krachten aan een onzer klassieke werken beproefd.
Herrigs Archif fier das Studium der neueren Sprachen, nam een
verhandeling van Glaser op, die getiteld was: Joost van den
Vondel u n d sein Lucifer, een stuk waarin hij de verheven
schoonheid van Vondel's treurspel in een helder licht plaatste.
In 't jaar 1865 begon hij echter meer bepaaldelijk nieuwere
belletristische werken van Nederlandschen bodem in 't Duitsch te
-
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vertolken. Zijn het er nog slechts weinigen, met het oog op de
toekomst is het voor ieder Nederlandsch auteur en voor de eer
onzer letterkunde zeer belangrijk te vernemen , dat de Duitsche
tijdschriften en nieuwsbladen den heer Glaser den overvloedigsten
lof brengen voor de uitmuntende wijze waarop hij: Niederlandische
Novellen, en Hänschen Siebenstern, bij hen heeft ingeleid.
Om bijzondere redenen bepalen wij ons tot een paar mede
-deling
betreffende Glaser's jongste werk.
De Augsburger Allgemeine Zeitung zegt: Dass wir es kunnen —
Klaasje Zevenster naar waarde schatten — das danken wir Herrn
Adolph Glaser dem Redakteur der Westermann'schen Monatshefte
and bekannten Novellisten, der uns den Roman „Hanschen Sicbenstern" in gutes Deutsch so gut t bersetzte dass wir
uns an der Uebersetzung wie an e i n e m Original freuen konnten_
Solche hollandische Annexionen lassen wir uns gerne gefallen, enz. enz_
In de Hausblatter leest men: ,,Die Uebersetzung ist dem 0 rig in a 1
e b e n b v r t i g — sie spricht uns durchaus an, als sei sie selber
ein Solches." Wat ons betreft, die met de Niederlandische Novellen
mochten kennis maken, we moeten erkennen dat zeker maar zelden
eenig vertaler beter de eigenaardigheden onzer taal zal vatten dan
de heer Glaser het deed.
In een verslag van de Gartenlaube fur Oesterreich .wordt doctor
G. genoemd: der bekannte, geistreiche Erzahler and Redacteur der Illustrirten Monatshefte von Westermann, der gediegensten
Zeitschrift Deutschlands. Elders, in de Berliner National Zeitung
wordt hij de bekende dichtex genoemd.
Uit dit alles zal blijken dat de Nederlandsche literatuur zich in
Duitschland in uitmuntende handen bevindt.
Tot de oorspronkelijke werken van Glaser behooren: Familie
Schaller, roman in zwei Banden, Bianca Candiano, Erzahlung, Erzahlungen and Novellen, drei Bande. Voor zijne
Gedichten ontving hij van den voormaligen Hertog van Nassau
de gouden medailje van verdiensten, en voor het drama G a l i 1 e o
Galilei — 'twelk van zijn tooneelwerken vooral in Weimar den
meesten opgang maakte, — van den later ontslagen Koning van
Hanover, mede het gouden eerbewijs.
Wij eindigen dit verslag met den wensch, dat Glaser nog langden lust zal behouden om op zijne wijze te annexiren. Misschien
biedt Keller's Van Huis hem al terstond daartoe de schoonste
gelegenheid aan.
Den Haag, 26 S. 67.
Tot mijn groot leedwezen is het later bij herhaling gebleken, dat
de heer A. Glaser een groot deel van zijn goeden naam in Duitsch-
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land aan een annexatie-geest heeft te danken die in zijn land,
zonder twijfel, even slecht staat aangeschreven als in ons dierbaar
Nederland.
Slechts twee feiten ten bewijze:
I. Die P f1 e ge mutter von ADOLF GLASER is een woordelijke
vertaling van J. J. Cremer's D E I N E- M E U.
II. Sommige letterlijke vertalingen van Glaser — zoowel werken
van andere Nederlandsche auteurs als van mij, verzwijgen het
vaderschap, en vermelden een: dem Holhtndischen nacherzahlt ,
terwijl — ook dan wanneer de auteur werkelijk op een middenschotje vermeld is, de naam van den vertaler op den omslag,
ja op den rug en menigmaal boven elke pagina prijkt. In Bohemen
werd mij door een boekhandelaar Von der B u h n en welt von
Glaser ter lezing aanbevolen. Het was eene vertaling van mijn
Too nee lspelers.
28

Jan.

1878.

DIENTJE VAN 'T VEER.

De heer Slingervoet Ramondt heeft onder den bovenstaanden titel,
„een verhaal uit de Betuwe" in 't licht gegeven, „ten voordeele
van de noodlijdenden door de overstrooming, in de provincie
Ferrara in Italic." In zijn woord vooraf verklaart hij, dat de
zucht om die ongelukkigen nog wat meer te kunnen helpen dan hij
't reeds deed, hem tot schrijven heeft gedrongen: „C'était plus fort
-que moi," zegt de heer R.: „Ik schreef in de vrije uren die mijn
beroepsbezigheden mij overlieten. Ik schreef haastig, omdat s p o ed. i ge hulp noodig was." En iets verder: „Het is mijne bedoeling
volstrekt niet, de toegevendheid van het publiek, de welwillendheid
der recensenten in te roepen. Onverbiddelijk heb ik zelf vaak het
produceeren van liefdadigheids-litteratuur en liefdadigheids-kunst afgekeurd. Ik lever dan ook thans mijn werk over aan de gestrengste,
onmeedoogendste critiek."
„En dat staat er werkelijk!" vroeg een hooggeëerde bezoekster,
terwijl een trek van edele verontwaardiging haar schoon gewelfd
voorhoofd kwam plooien: Maar dat is spotternij! „Een schrijver, die
zelf menigmaal de „liefdadigheids -kunst onverbiddelijk heeft afgekeurd" roept de strengste, de onmeedoogendste kritiek in, over
een lettervrucht die hij schreef — let wel — in de vrije uren die
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zijn beroepsbezigheden hem overlieten, — alzoo vermoeid van den
arbeid misschien — en, HAASTIG, omdat een spoedige hulp er noodig
was! — Maar wie zoo schrijven kan, hij is.... hij verdient ...."
Bedaar, hooggeachte vriendin, en bedenk dat die schrijver toch
het hart op de rechte plaats heeft: Door liefde gedrongen heeft
hij ge z on gen, en inweerwil dat hij 't zoo druk had. — Ik bid
u wees niet te gestreng?"
„Hij verlangt het. Geen de minste toegevendheid begeert hij. Hij
moet wel zeer overtuigd zijn van de voortreffelijkheid zijner schepping. Zie maar, hij staat daar met het hoofd achterover, met de
hand aan 't rapier."
„Mijn geëerde vriendin was nooit voorbarig. Neen, die schrijver
staat daar niet met het hoofd in den nek of de hand aan den
degen. Ik heb u nog niet gezegd wat hij er spoedig op volgen laat.
Luister: Hij wacht zijn vonnis. Hij is ervan overtuigd dat er
geen genade voor hem is. Hij wenscht slechts dat gij zijn vonnis
niet al te spoedig zult vellen, „omdat anders het doel van zijn
uitgave gemist zoude zijn ".
„Het doel! Altijd dat doel! Kan er ooit een doel zijn waaraan
men de heilige Kunst mag ten offer brengen !" De Kunst eischt
van hare priesters algeheele toewijding; althans geen onmogelijk vluchtige, geen gejaagde, met een brok brood in den mond, met
den lijmpot in de hand, en de bedelaars aan de deur. — Kunst
en Philanthropie gaan dikwerf tezamen; maar familie zijn ze niet.
Zal de Philanthropie — hoe edel haar karakter ook zij — nog langer
ongestraft de verheven figuur aller eeuwen en geslachten durven
beleedigen, en haar rein gewaad bezoedelen in haar domme haast!
— „C'était plus fort que moi !" — Weet hij dan niet hoeveel zelf
er geeischt wordt van de ware priesters der Kunst;-behrscing
hoeveel onwrikbaar geduld, hoeveel zelfverloochening ! — Kent hij
Da Costa niet! — Heel 't Oosten is een graf! schreef de groote
dichter. En hij schetste verder het gloeiende Oosten, met zijn vervallen steden, zijn tempels en paleizen in puin; de lachende vruchtbare
dreven van weleer, in woestijnen veranderd. Twee drie bladzijden
heerlijke verzen! Maar die bladzijden — gewikt en gewogen —
werden met éen pennestreek vernietigd; en, daar stond als in arduin
gehouwen, dat plechtig:
— Heel 't Oosten is een graf. I)
„

Er werd aan de deur geklopt, en — reeds in hetzelfde oogenblik
geopend, trad een allerliefst persoontje de kamer in.
t) Dit treffend blijk van zelfbebeerscbing en zelfverloochening ter wille van
de Kunst, werd ons door een van Da Costa's vrienden meegedeeld.
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De ernstige spreekster van zooeven stond op; sloeg haar bournous
in edele plooi om den schouder, en verliet met een deftigen groet
het vertrek. — Ik volgde haar; drukte haar bij het uitlaten de hand,
en zij wist wat die handdruk haar zeggen moest.
— Niet goed gemutst? vroeg de schoone bezoekster lachend,
terwijl zij bij mijn terugkomst in de richting van de deur wees.
— Een weinig ontstemd. Er is een verhaal in 't licht gekomen
ten behoeve van de noodlijdenden in Ferrara, en.
— 0 dan spreek je van een nieuwen Betuwschen schrijver, viel
de andere in: Ik heb dat allerliefste stukje van den heer Slingervoet
Ramondt daar juist gelezen. — Je kent de Betuw tusschen Rijn en
Waal; den dijk er omheen; de lachende heuvels aan gindsche zij.
je kent haar 's-winters .... ijsgang; watersnood. — Prachtig is die
watersnood in dat verhaal geteekend; dat klimmend gevaar, die
.angst; 't verlaten van de bedreigde woning; die achterblijvende hond!
'k Zeg allerliefst! En natuurlijk!? Daar komt een ontvanger in;
van der Teen, of.... van der Veen, — precies naar 't leven genomen! Wat ruw, maar magnifique! En dan de droefheid der
ouders in de schuit die hen redt, nadat hun arme jongen verdronken
is. En die lafhartige Willem van Balen, de onwaardige ellendeling,
zoo armzalig afstekend bij een ruwen maar flinken ontvanger. —
En eindelijk het lieve Dientje zelve. 't Is wel geen aangrijpende
figuur, maar, als het boekje is uitgelezen dan blijft ge nog een wijl
op haar grafschrift staren, en veegt een traan uit uw oog. — Ja
allerliefst en aandoenlijk! En dan nog wel in der haast geschreven
omdat de nood in Ferrara zoo groot is. Nobel, allernobelst! ik
wensch den schrijver met zijn edel hart, de meeste voldoeningtoe,
en hoop dat honderden zijn Dientje Van 't Veer zullen lezen
en koopen.
,

Waarde Spektator!
Gij hebt u herinnerd dat ik geen kritiek schrijf, en vraagt
mij nochtans mijn oordeel over het verhaal uit de Betuw van de
heer S. R.
En mijn antwoord?
De ernstige Kritiek mijn eerste bezoekster, zal den heer S. R.
zeker volgaarne zoo gestreng mogelijk haar oordeel zeggen, indien
hij haar later eens een werk kan aanbieden 'twelk hij onder andere
omstandigheden het licht doet zien.
Wat mij betreft, terwijl ik den heer R. gaarne mijn meening over
het schrijven en aanwenden van het Betuwsch dialekt zou zeggen,
indien ik eens 't genoegen had persoonlijk met hem kennis te maken,
— want voor uwe lezers is het van weinig belang — zoo wil ik
nu slechts het wel wat vluchtige oordeel van mijn laatste bezoekster
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onderschrijven, en er aan toevoegen: Iemand die reeds zoo in der
haast zijn verhalen dicht, wat zal men niet van hem mogen verwachten indien hij eens wat minder gejaagd is.
Met den wensch dat de veelbelovende schrijver zijn tijd in 't
belang der Nederlandsche letterkunde voortaan ruimschoots zal
vinden, en de tijd zijn werk in 't eind overvloedig moge kronen,
noem ik mij Uw Dw.
Den Haag, 4 Dec. '7.

EEN MOOIE APRILMORGEN IN 'T HAAGSCHE BOSCH.

Langs het vijvervlak door een koeltje gerimpeld, glanst vroolijic
de lentemorgenzon. Blij schallend vieren de vogels hun hoogtij in
't woud. De fijne bolsters hebben den drang van 't jonge leven niet
langer weerstaan. Tusschen de zware stammen zijn de heesters reeds•
geheel met lichtgroen omhuifd, en ook de iepen en beuken tooiden
zich reeds met een zachtgroen waas. De rosse knopjes der eiken
glimmen hooger, bottend in 't zonlicht. Frisch groen breekt het
bruin van den sierlijk golvenden bodem, die bedekt is met een
glanzige bloemensneeuw van duizenden bosch-anemonen.
Verrukkelijk bosch! Trotsch in den zomer, als ge uw rijkdom
van lommer aan den frisschen vijverzoom huwt; prachtig in 't
najaar, als de schuine zonnestralen tinten tooveren in uw dieper
groen en bruin; liefelijk, betooverend schoon in 't voorjaar, als•
het koeltje suist, en de zonnestraal spreekt van lieven en leven.
En gewis, alles stroomt er naar buiten; oud en jong, rijk en
arm, nu de zon, na malschen regen de lustwarande der hofstad
zoo prachtig tooit voor het groote jaarfeest der Natuur.... ? Zacht
wat! Nu ik aan 't eind van den breeden vijver, — als zoo dikwijls
reeds op dit vriendelijk plekje — de zoete stemmen van een
eersten lentemorgen beluister, nu bespeur ik, noch langs die vijverzoomen, noch op de paden tusschen 't hout, eenig spoor van
menschelijk leven. Doch zie, een woudduif schrikt op. 't Geklingklang van een bungelend wapen doet zich hooren. Achter den
heuvel, waar 't zwartaarden rijpad slingert worden twee ruiters ten
deele zichtbaar. In galop schieten ze langs 't malsche heestergroen
voorbij. Ginds, bij 't klimmen van den heuvel, verrijzen ze even,
maar duiken ook aanstonds weer weg achter den zoom der boschanemonen.
Hoe! is er in dit vriendelijk morgenuur — en immers nog voor
bureautijd — geen enkele wandelaar in 't prachtige Haagsche Bosch?
Ja toch, ginds in de verte daar gaat „de grijze menheer"; en
daar, op 't groote pad, keert de altijd lezende bakkersjongen roet
zijn leege broodmand als naar gewoonte dood -langzaam naar de
stad terug. Of hij wijsheid of dwaasheid zoekt.... ? Natuurschoon.

-
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en 's-meesters voordeel zeker niet. Ei zie, 't is waarlijk druk dezen
morgen; daar komen nog twee personen de kleine brug af, en
gaan mijn zitplaats voorbij.
„Nein ! Traviata nicht gesehn, nein ! "
— 't Is egoïstisch misschien maar bij 't vernemen van iets dergelijks, krijgt men er vrede mee, dat het 's-morgens voor den
pantoffeltijd, zoo kalm blijft in het heerlijke bosch.
En bij 't stil genieten van 't jonge leven in 't ronde, is 't zeker
niet vreemd dat de geest terugdwaalt naar de lente van 't leven die
reeds zoo lang voorbij is. Wat was 't een heerlijke tijd, die blonde
jeugd!... vroolijk , vrij, zonder zorg, in dartele onschuld genietend....
Straks bij 't opstaan zal ik 't eerst begrijpen hoe David Bot mij
plotselings zoo klaar voor den geest is gekomen.
't Was in den knikkertijd. David had me al mijn knikkers afgenomen, en bovendien was ik er hem nog twintig schuldig gebleven,
— twintig met inbegrip van twee albasters.
,,Willen we quite ou double?" zei David. — „ Wat is dat kiet
oe doebel?" — David was drie jaar ouder en veel sterker en
ook knapper dan ik: -- „Wel we doen even of oneven; als je 't
raadt ben je me niemendal schuldig, en anders dubbel zooveel." —
Goed! Ik raadde even. 't Was oneven. „Da's veertig!" zei David:
„Nog eens !" — „Oneven " — „'t Is even" zei David: „da's
tachtig." Ik kreeg het vreeselijk warm. — „Nog eens ?" vroeg David.
„Nee, nee!" — „Niet? Ben je mal; als je 't raadt heb je alles
weerom ! " .—,,Nou! oneven." — „ Mis ! " zei David: ,,da's honderd
eens ; nou win je't ! " — ,,Even!" — ,,Alweer-zestig."—,No
mis, driehonderdtwintig." De tranen sprongen mij in de oogen.
„ Nog eens !" riep David. En nog eens raadde ik mis, en David
lachte, en telkens stak hij mij zijn roode saamgeknepen hand toe
toen ik nog vijfmalen met bevende stem had misgeraden, toen
grinnikte David: „Nou schei ik er uit! Twaalf duizend vierhonderd
tachtig knikkers ben je me schuldig. Je zult ze me geven hoor, of
anders ben je een dief, en je komt aan de galg!"
O zalige kindertijd! Acht dagen lang heb ik in doodsangsten
doorgebracht. Ellendiger kan de totaal geruïneerde huisvader zich
niet gevoelen, dan ik mij gevoelde; vooral wanneer die kleine
propperig dikke David, mij sarrend, telkens papiertjes in handen
speelde, waarop dat schrikkelijke cijfer geschreven stond; o, dan
brak mij het angstzweet uit, en eens, midden onder schooltijd,
toen hij de lei omhoog hield met een poppetje aan de galg er op•
en alweer dat cijfer eronder, toen wenschte ik, dat ik dood was.
Eerst nadat ik alles aan mijn goede moeder gezegd en zij mij
honderd knikkers gekocht had, ademde ik weer vrijer, want de
propperige David vond — evenals ik — tusschen de getallen
I 2 4 8 o en ioo zoo'n groot onderscheid niet.
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Blijde kinderjaren! Mijn nichtje Anna had een bakkesje om te
stelen, en op de kinderbals dansten we meestal samen. Eens had
zij tegen David gezegd, dat zij niet met hem dansen wilde, omdat
hij zoo gniepig met mij gespeeld had. Den volgenden dag zei
David tegen mij, dat Anna scheel zag, en van de pokken geschonden was. Ik ben toen woedend geworden, want Anna was als
een meikers zoo glad, en mooier oogjes waren er niet in de heele
wereld! Hoewel David zooveel ouder en sterker was dan ik, heb
ik hem toch een duehtigen slag gegeven. Maar David heeft
me daarop met zijn stevige knuisten zoo erbarmelijk toegetakeld,
dat mijn linkeroog bont en blauw zag. 't Was om razend te worden!
Meester zei dat ik was begonnen en daarom moest schoolblijven,
en duizendmaal schrijven: Ik mag mijn kameraden niet slaan. Toen
David naar huis ging, stak hij de tong tegen mij uit en fluisterde:
Weetje, ze is scheel en mottig ! "
En ik, die duizendmaal schrijven moest, dat die leelijkerd mijn
kameraad was!! Toen ik thuis kwam zei mijn vader, dat meester
mij stellig niet onrechtvaardig zou gestraft hebben, en moeder,
dat het van David zeker een grapje geweest was.
In den zwaren beukestam ginds, staat met kolossale letters de
naam DAVID gesneden; en David Bot heeft mij aan die donkere
dagen herinnerd, en aan nog zoo vele andere uit die v r o o l ij k e
zorglooze jeugd, uit die nooit volprezen lente van 't
leven!!!
In 't midden van een breed uitgesneden hart, staat in dienzelfden
beukestam, ter linkerzij en veel hooger de naam Maria.
Maria! En ik denk aan het schoone jonge vrouwtje, dat haar
Eduard aanbad. Hij — hij droeg haar op de handen. Hun liefde
was hun hemel. En — nog was het kindje niet geboren, dat hun
echt bekronen zou, toen zij starend neerzat in 't sombere rouwkleed.
Geknakte lelie! En uw zomer zou zoo schoon zijn! Maar uw kind
werd uw liefde en rijkdom. Zoo had de zomer dan toch zijn bloemen
voor u, trouwe moeder.
In dien boomstam staan nog een menigte naamcijfers en jaartallen.
Misschien bezie ik de kloeke beuken, die de herinnering aan meer
dan drie geslachten bewaren, later wel eens wat nauwkeuriger; nu
is 't genoeg. Met de frissche morgenlucht heb ik tevens een
fiksche teug uit den frisschen levenskelk genoten. Neen, als de lente
herleeft, en land en bosch jubelt in den zonnestraal met de zachtste
tinten en kleuren, dan droomen we niet van een zoet weleer,
dat slechts in de herinnering zoo vlekkeloos schoon was; dan leven
we evenmin in een toekomst hunkerend naar een z o r g l o o z e n
ouderdom, die nooit zal komen; maar, dan leven we in het
heden en roemen in de heerlijke lente, die nu weer haar schatten
ontplooit.... Maar zie, bij 't genietend voortwandelen langs het
„
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lichtste groen van iepen en eschdoorns, terwijl hooger de vogelkers
met zijn sierlijk witte bloemtrossen, honiggeuren door 't bosch ver
komt toch een droeve toon, een toon van smart en rouw-spreidt,
en vervlogen kracht en geluk het hart beroeren: Ginds op een bank
zit een grijsaard. 't Is een arme; een houten kruk staat naast hem;
om zijn versleten zeer rossen hoed, zit een breede nog rosser rouw
Zijn gezicht moet hij missen, want de drie kinderen die slechts-band.
op zeer korten afstand anemonen plukken, hij roept ze en waarschuwt
hen toch niet te dicht bij het water te komen — ofschoon de vijver
nog op grooten afstand is.
Arme tobber, eens kondt ge zien; eens kondt ge de lente genieten; eens kondt ge u vrij bewegen, dartel zooals die kleinen ginds,
af rustig zooals hij die uw zitplaats nadert.
En de kinderen keeren met hun bloemen tot grootvader terug;
en, als ze hem hun schat toonen — alsof hij dien zien kon — en
het kleinste meisje hem de anemonen onder den neus drukt, dan
lacht hij tevreden en niest, om zijn verrukking aan 't kind te toonen.
En terwijl grootvader de roode wangen van het lieve bloemplukstertje
streelt, roept haar oudere zusje: „Nou draaien, grootvader] Toe!"
En zie, zij heeft den oude het eind van een lang touw reeds in de
hand gegeven. ,,Ja kom , nu lustig aan 't springen," zegt grootvader: „ Jij Jan, 't eerst meedraaien. " En de grijsaard draait het
springtouw. En met luisterend oor, het hoofd een weinig terzij ,
bespiedt hij den lustigen touwdans der kleinste. Ei, 't oudste zusje,
ongeduldig, springt mee in de bocht. En grootvader glimlacht,
want: Ja ja, hij bemerkt het wel. Maar ze mag het wel doen! En
het touw vervat hij gedurig van de eene in de andere hand. „Nee,
ga je gang maar; grootvader zal wel draaien, als jelui maar pret
hebt!"
Hij zou wel draaien, als die kinderen maar pret hadd en! — En nog een poos zag ik naar 't lustig gespring der kleinen,
die, eerlijk om beurten met grootvader het touw draaiden; en ook
zag ik naar dien oude met zijn vergenoegden lach op het kennelijk
door smarten gegroefd gelaat. En weer voortgaande langs het tintelend
weefsel van doorschijnende blaadjes, dacht ik nogmaals aan dat
ziekelijk dwalen in verleden en toekomst; en het bosch met
zijn stemmen van vogels en kleuren en geuren het riep mij nogmaals
toe: Prachtig is deze lente! 't Is niet te denken dat er voor u
schoonere zullen komen! Geniet dan, o mensch, en klaag en
zucht niet om 'tgeen voorbij is, en hunker en jaag niet naar ...
uw graf. Als ge z e 1 f niet meer springen kunt, welnu draai dan het
touw voor de kleinen. Als anderen lachen en vroolijk zijn dan
zult ge nog mee genieten. Leef in het heden! zie — de zon in
die blaadjes, ze lacht zelfs voor den zwaarst beproefden sterveling.
Juist bij 't uitgaan van 't bosch gaat Flanor mij voorbij. „ Prachtig
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in 't bosch ! " roep ik hem toe. — „ Overheerlik ! " is zijn antwoord..
Of het Flanor werkelijk ernst is de ij af te schaffen? Ik weet het
niet; maar, nu zijn o v e r h e e r l i k mij nog in de ooren trilt, en
ik hem in 't groote bosch langzamerhand zoo heel klein zie worden...
nu geloof ik toch dat hij in zijn „ Spectator " bij ongeluk Go d.
zonder hoofdletter heeft geschreven. Ik nam het voor ernst, en
vond het.... kinderachtig. De oorsprong van alle bestaan;
de bron van alle leven door het zonnestofje mensch, onder
vele namen ook GOD geheeten; dat hoogste waarnaar de wijsheid vorschte sinds 's-werelds bestaan, Flanor zal het alvast eenvoudig geen hoofdletter waardig keuren! Maar neen, de kerel meent
het niet, hij heeft er te veel hart en verstand voor. Straks als hij
't Groote orkest der natuur in 't bosch zal gehoord hebben, dan
lacht hij er zelf om — of, hij lacht er niet om, en misschien is 't
nog beter. Den Haag, 9 Mei '76.

ANTWOORD
VAN DE WEDUWE SAMUEL ZADOK, GEB. SARA LOT,
op den brief van haren zoon Leie, vrijwilliger bij het
Fransche leger in de Krim.

Feelgeliewde Heer Zoon!
As 'k iwes brief in de voorhuijs kwam staan te hontfange was
ik zoo veraltereerd as vader Mozes as ie in de bieze kistje geen
aasshem kon krijge.
„'n Brief uit de Krimp," zee Asser de briewebesteller, en as ie
me zee, wat ie khostte, was 'k op stikke af, en as ie me kwam
staan khabaal te schoppe — as 'k 'm los had gemaakt — heb 'k
em 'n ouwe diffel, deer ie 'n bhrander op had, in 't vesier gesmhete
— as 'r de rhasende mot in was.
Nah! liewe Lewie, heb ik de brief van iwes sjlecht kunne lese;
ben ik geloope naar Lijpie, die leest as 'n prefhester, en heb ik
mijn memmeles gefoel khomme te honderdrikke, as 'k gheen luijsig
figuur wou sjlaan.
Ach! ik weet nog zoo goed as de dag van ghistere dat iwes me
h a die zee, en 'k dacht toen: as Lewie maar in de reusedensie is,
dan zal ie wel 'n sjmeer van de fet meekhrijge, en as 'n Rotsjchild
bij zijn memmele, die em gedhrage en geshoogd het, terugkeere.
Ach! 'k had 'r illisie van; 'k dacht aI: God zei 'em zegene, dacht
ik; me zelle de haffaire in heijere en zier van khant make, — as
er toch zoo weinig zier wordt geghete, — en pheperement in 't
groot gaan verhandele, as er maghtig feel in wordt homgezet; 'k
dacht al, as Lewie der weer is, kan ie de huitdragerij op 'n ghroote
sjhaal contenueere en me zelle in 't fette khomme as Joseph in
Egipte.
God bewhare! as de mensche die in de reusedensie khomme
sjwart worde! Beter in 't f et, as in 't smet; en as 'k gewhete had
as ze m'n eige vleesch sjwart hadde gemaakt, had ik ze 'n inhaling
gesjopt as Mozes as ie 't khalf van goud zag.
-
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Lewie! Lewie ! ! as 'k hoorde as iwes in 'n groot huys in Barijs
iwes zelvres met de bon mesj eurs was te bhuite gegaan, heb ik
geroepe: 0 waai! 0 waai! as Lij pie, die meende as 'k pijn in de
puik kreeg zee: „Wall@" ....? zeej 'k: „Luisige jonge wat raakt
het jou, lees jij maar verder."
Lijpie kwam verder te lese, en as ie me kwam te zegge at iwes
in de puik van de prepheet Jonas over de zee was gefare, dacht
'k: wat zal Lewie 'n honger hebbe gehad; 'k zel gesond weze as
'k iwes niet met liewde foor 'n dhibbeltje heijers met khroot in 't
zier had gegewe, as 'k ze toch niet huit de khim kan houwe.
'k Was, liewe Lewie, weer meer as gefoelig van fhreugde as 'k
kwam staan te hoore as iwes gesond te Hafrika in Halgiers was
aangekhomme, maar as 'k hoorde as iwes most sjchiete en nek
heb 'k 'n sjchreeuw gelate, asof 'r 'n fiegelante teuge me--ser
zierhaffaire aanrhee, en zeej 'k: „ as ze Lewie maar niet wheerom
sjchiete. God gaf as ze ferlamde en as ze de ooge fol drek van de
Bhreestraat hadde, en Lewie, de zoone Sams geshond bleef, as de
khindere Abrams, tijdens de phlage van Egipte.
Heb ik verder gehoord as Lijpie las, as iwes over de Sjwartesee was gefare, 't was 'n goeije massematte, en Lewie, as iwes
gochem bent, kon 't 'n mooi hakkefietje voor iwes memmele, en
iwes zijn. Stier me 'n honderd khruike van dat sjwarte whater,
m'n jonge, as 'r toch in 't gezegende faderland zoo feel wordt geklad
en gesjchrewe, as 'r geen hinkt genoeg is; of 'r voor al 't gesjchrijf
lezers zijn gaat me geen luijs aan, en of de hinkt sthand houwe
zel, gaat me ook niet aan, as, die 't leze motte d'r ook niet om
mahle. As iwes Lewie soms dig*_ in de biert van de rhooije see
benne, stier me dan ook 'n honderd van 't rhooije d'rbij , as d'r
tegenwhoordig feel kleine met rhood motte poeke as ghroote geen
moos bethale. 'k Kan me ter whereld niet beghrijpen wat iwes in
iwes missiwe van 'n sjletel van Jerisalem hebt gesjchreven, 'k sou
— 'k mag geshond blijwe ! — iwes niet voor de whaarheid kenne
zegge waar die sjletel te finde is. Of de Koeizak, of de Ris, of de
Tirk, of de Hengels, of de Vrans, of de Mensekop of de Luijbrandi
of wie iwes ook zee 'em hebbe — iwes memmele weet 't niet as ik
'r gheen een van kan, al fiel 'k 'r over.
Lewie! Lewie! daar gaat me 'n licht op as de heerste dag toen
er licht was; zeg Lewie, as de ghroote sjletel, die nog altijd in de
oudroestbak, bij de khopsphijkers ligt, .... is pasthe! zeg Lewie
— gezegende Lewie! liewe Lewie! as.... die is pasthe, en as je
memmele die zelvres is opfijlde en poesthe en die aan iwes oversond 1
alle khindere Abrams en Isacs en Jacobs zelle geshond wezel — wie
weet Lewie of iwes dan niet 'n ghraaf, of 'n mijoor of wel hopperrhabijn van die geshegende Synagoge zelvres, zou worde. Och
Lewie, lieve Lewie, as je memmele — God zegen d'r — zoo ge-

SAMUËL ZADOK, GEB. SARA LOT.

14.3

likkig mogt zijn, dan zou ze d'r eenige soon Lewie Mozes Zadok_
aan d'r hart dhrikke en Sjinkel en Bahlmann zou ze'n sjmet doen,.
as ze khonne hoprolle d'r matthe en de risie van de sjletel, zou
door Samuels soon, en z'n memmele Sara gesjlecht zijn.... flaauw
as ze wordt, as 'r om één sjletel zoofeel khoppe, en arrheme, en
pheene worde afgesjlage.
Liewe Lewie tot hiertoe heb ik iwes ghistere geschrewe, of liefer
— heeft Lijpie geschrewe, as 'k hem toch gedicteerd heb.
Mijn gefoel was te heefig gesjockt as d'r ook bijkwam as 'r nafraag
van de thinne nachtsjpiegel was — No. twee van de povenste phlank
— weetje, hebbe ze gepooije en gedhonge, heb ik ze eindelik_
voor drie kwartjes gelate — as ie toch lek was. Nou mot iwes wete,
as ik op hede mijn brief zal khomme te contenueere met iwes het
een en ander te mhelde van honse frinden en goeije kennisse en
wat ik meer zal wete.
Zoo mot iwes dan wete, as Lijpie in iwes brief van sjchapefellee
las, 'n ghroote ambisie khreeg om met iwes op de Khrimp te handele, as ie toch 'n maght hasefelle in huijs, en met feel liewhebberij
'n ghroote khattejagt gemaakt heeft. — Khatte! — Khatte! Lewie
is 't mooiste wat 'r is. De felle gewe prefijt, de dharme gewe prefijt
en de gesthroopte kat geeft ook prefijt. — Of ze ze hebbe wille....?
— Lang sel je geshond weze. In de resterasies :... as iwes maar
blieft; en =t kost 'r maar drie dibbeltjes 'n feite porsie khattepeper.
Lijpie sel de felle cefiel levere en fhranko aan de beertschip besthelle.
Gun 'm de khlandisie en as ie me geseid het as er bij iewes in de
Khrimp soofeel khapotte jasse van noode zijn, denk dan — simon
blé, seggen de Vransen — ook aan je memmele as ze d'r nog acht
en van alle khleure in 't voorhuijs het hange, en nog vier somerphantelons van alle stoffe, daar iwes toch sjchrijft as 't nog wel
'n poosje kan diere.
As iwes liewste Lewie, in de laatgthe tijd in Hamsterdam was
geweest, zou iwes 'n maght lawaai aan de hoverkant van de Hamstel
hebbe gehoord. Hebbe ze gerhoepe en gesjchreeuwd door de stad_
as ze zeejen, 'n wolf was losgebhroke en ie liep rond in 'n sjchaapskleed. 'k Sta je te segge geen Israeliet was 'r 's avonds op straat
sonder mes op sak. Hebbe ze nog gesjchreeuwd en gerhoepe en
hebbe ze gekhomme bij ons -, en hebbe ze gezeid — as t'r te ferdiene
was. — Hebbe ze wille ferdiene as t'r te ferdiene was. — Hebbe
ze weer gezeid — as te wolf most worde wegghesonge. — Hebbe
ze alle in de biert o waai! gerhoepe, as ze niet op wolve gestheld
wahre. — Hebbe ze nog weer gezeid as te wolf.... geen wolf
as ie 'n dhomenie was. r) Nah! zeej'ik, en Nah! zeejen ze halle,
t) Kabaal naar aanleiding van liet beroep van Ds. Meijboom, destijds predikant van de Groninger richting.
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late we de fingers niet brande, en late ze de wolf zelvres tam make.
Lijpie het 'm later gesien en — ie liep net as 'n mens, en was
tam as 'n lam; het ie ewel gehoord, ze hadden em zoo besjchote
en gejhaagd as ie soo magher as prood en soo gheel as shaffraan
was — tothaal in de khrimp! — As ie ook van 't sjweete de
khoors op 't lijf het. 't Is beter Lewie op katthe te jage as op
mense, je memmele Lewie zeid 't aan de hoffesiere en gineraals,
en aan de jhagers van dhomenies.
Om hop de friende terig te khomme liewe Lewie, zel ik je segge
as Rachel, de nest-dot van smoel of de hazelip, ook al d'r zjwarte
khop het khaal geschore en 'n phruik het opgezet, as ze de bedgenoot van Joppie is gewhorde; ze zijn zes dage na de Free g de
der Wet van 't jaar na de sjchepping: Vijfduizend zes honderd
en vhijftien in d' echt gethrede, en Rachel het 'm gebhaard twee
stamhouwers ineens, waarvan de houdste, die twaalf mhenute
houwer as de jhongste is, in de bhotte en de jhongste in de lucewere negosie zel worde hopgeleid.
Sam ken 'k iwes khomplemente niet make, as ie twee dage voor
't nieuwe jhaar i) naar de sjchoot van Vader Abram is afgereisd.
Z'n hebbe en houwe is in m'n voorhuys, en as, liewste Lewie,
Lijpie de felle, en je memmele de khapotte jasse en shomerbroekjes
levert, zel ik 'r die stikke maar bijdoen; d'infentaris hieronder,
halles cefiel.
Moses dhient de khoning; hij is met de khramp uit de khamp
gekhomme en het 'r de puyk fol van. 't Sjchiete was nhimmer z'n
liewhebberij, en as ie sjchoot, het ie aan Lijpie gezeid, kneep ie
altijd de ooge toe, as ie niet whete wou waar de khoegel bleef.
Een gelik voor Moses as ze nooit op 'm hebbe afgevierd, had ie
zich anders bedaan van benaauwdheid.
Bram zel met Liewde iwes brief ontfange, 't is anders 'n sjlecht
Israeliet, want as ie met schoenpoese 'n sjlomp geld het verdhiend
kan ie 't niet late — as Joppie zee — om zelvres bij 't sabbeslamp
z'n cente te thelle. Nau Lewie, frucht van m'n liewde, leef frolik
en geshond m'n liewe jonge. Sjhrijf me apsjluut van de SJLETEL en
van de levransie. Zeg Lewie — as j'm zelvres kwam hale; .... je
ken nooit whete m'n liewe jonge .... je kon dan de sjwarte en
rhooije hinkt an phesant me@brenge, en de levransie van je memmele
en de felle van Lijpie hop je nek meephakke. Zei je me jonge.... ?
Nou hadie m'n Lewie tot shiens, mogt 'r bij jeluih nog gesjchote
worde hou iwes nheutraal; 't this 't beste werachtig! de menisters bij
hons zegge 't ook — as ze 't fet hebbe! — Hebbe ze gelijk....?
Nah !

r) 13 en 14 Sept.
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Gelik m'n Lewie, de hemel segene iwes, en make as iwes rhijk
te huijs khomme bij iwes liewhebbende
Amsterdam Jan. 1855
(r56í6).

memmele: wedhuwe
Samuel Zadok geb. Sara Lot.

PS. De groetenisse van halle; as iwes khomt, kan iwes de thabak
zelvres meénheme, as 'k 'r zoo geen verstand van heb.
INFENTARIS VAN 'T GOED VAN SAM.

Behalve één khapotte jas; een gelapte diffilsche proek.
Één fest met dhiffrente knoope. .
Eén paar fetleere sjchoene die maar gesoold en gehachterlapt hoeve

te worde.

Eén rhooije poeffante (as 'r voor ingestaan wordt, as Sam 'm z'n
heele lehwe met sicces het gebruikt).
Eén pet, as ie ghlimmend is gewhorde goed voor d' afloop van
't rhegewater.
Eén khatoene hemd (krimpvrij).
Eén sjhoenepoesbak met TWEE bhorstels en 'n potje d'r bij voor
't sjchoenesjmeer.
Behalvres :
Nog Benige rhariteite whaarvan we de sjubtansies niet hielk en
één aan de nees kenne hange.

XIS'

ro

BRIEVEN VAN GRIETJE SLUIMER.

VIER BRIEVEN VAN GRIETJE SLUIMER AAN DE
REDACTIE VAN „DE DAMES-COURANT".
I.
Mijnheer de courantier of uitgever, of hoe gij heeten moogt, ik
ben zoo om en bij de zestig jaren oud, mijn vader heette Mispel
en was in zijn tijd schoolmeester te Dinges, mijne moeder was
juffrouw Mispel zijne vrouw.
Toen ik de school ontleerd was en geen slag had om als mijn
oudere zuster met de kleinen — wij waren met z'n dertienen —
om te gaan, zei vader: „Grietje kan 't wolle- en linnen-naaien,
strijken en al die aardigheden meer, ze moet dus maar 'n dienst
zoeken en de deur uit." 't Was koorn op mijn molen, want dat
kinderdragen, daar wier ik ijselijk moe van en toen zocht ik 'n
dienst en ik kreeg er een, en een bovenste beste ook als linnenmeid. Nu zult u zeggen: „Wat gaat mij dat aan ," maar wacht, ik
ben er nog niet. 'k Hield veel meer van mijn ouders en ook van
mijn zusters en broers — tot de ergste schreeuwers toe — toen ik
in den vreemde was. 'k Stuurde dikwijls, vooral met Sinterklaas
lekkers en aardigheden naar Dinges, voor vader en moeder en de
kleuters, want ik verdiende een aardig duitje, en verval was er,
dat zou je niet gelooven. We waren in die dienst met z'n zevene
booien: 'n gezelschapsjuffrouw die ook het huishouden deed, 'n
keuken- en werkmeid, ikke, 'n koetsier, 'n huisknecht die ook palfrenier was en 'n tuinman. Dat doet er nu ook wel niet toe, maar
't was zoo en daarom zeg ik het. 'k Zal me zelve niet prijzen
daar hou ik niet van, maar vast is het waar dat ik eerlijk en trouw
was — al heb ik het nooit op schrift gekregen — en 't bewijs zal
ik leveren, want, net precies dertig jaren bleef ik bij m'n eerste
lui en als God ze niet twee maanden na elkaar had geroepen, —
nu vier jaar geleden — dan was ik er nog.
Dat ik verschrikkelijk triest was toen mevrouw op d'r sterfbed
me nog goejen dag zee en prees dat ik altijd zoo ijvrig en trouw
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was geweest, waar God me voor bonen zou, dat kan je begrijpen.
Zij gaf mij de hand en zei nog ten slotte: „Grietje in den hemel
hoop ik je weer te zien, clan zijn we allen gelijk." Ik zei: ,,Ja
mevrouw," zei ik „ dat benne we ook" en toen schoot mij 't gemoed
vol en ik ging.
Nu, toen ze begraven was— mijnheer was haar voorgegaan —
kwamen de neefjes en nichtjes omdat er geen kinders waren, en
hoezeerden in huis, en alles van den vloer dat het een schand was.
Maar weetje, daar spreek ik misschien wel eens later van; voor
't oogenblik wou ik maar zeggen dat Grietje Mispel, zoo goed als
de beste in het testament verméld stond. Ja mijnheer de courantier
of redacteur, ze hadden er niet veel plezier in, die azers, dat aan
Grietje de linnenmeid, Aaltje de keukenmeid en Koendert den huisknecht — wij met z'n drien waren blijvers geweest de andere booien
trekvogels — een lijfrente van vijfhonderd gulden vermaakt was.
Nu het was zoo en ik dankte er God voor, maar vooral ook de
goede mevrouw, die ons een onbezorgden ouden dag had verzekerd.
Koendert die altijd vriendelijk was geweest en 'n goed kameraad,
vroeg me, een maand of twee later, of we botje bij botje zouden
leggen, maar zieje, daar kon ik zoo dadelijk geen antwoord op
geven. Zes en vijftig, en dan nog trouwen! maar eindelijk ...
Koendert vroeg er zoo vriendelijk om en, ik gaf hem de hand en
ja, we trouwden vijf maanden later.
Zieje mijnheer, nu wonen we in een paar nette kamers, heel
kneuterig en we leven zoo stilletjes en hebben 'n meisje van m'n
jongste zuster, die ook al rondom in de kleuters zit, bij ons ingenomen. „Wat kan mij dat schelen," zegt u alweer, maar hoor, ik
kom tot de zaak:
'k Heb altijd van lezen gehouden. De werkjes van 't Nut kregen
we altijd in de keuken; de kranten, als mijnheer ze uit had, ook,
en Koendert en ik we lazen 's- avonds als we tijd hadden om beurten voor en soms waren er kameraads die er plezier in hadden,
maar de meesten hielden er niet van en dummelden in. Zoo lezen
wij ook nu nog — behalve den Bijbel, dat spreekt toch vanzelf —
de Haarlemmer en 't Handelsblad, wel vijf dagen later dan ze uitkomen, maar dat is ons precies hetzelfde, en zie, nu las ik voor
eenigen tijd in een van die beiden dat er een Dames-Courant bestaat, en dadelijk werd ik nieuwsgierig om dat blad eens te zien.
't tongentje uit den boekwinkel, die ons de oude kranten bezorgt,
vroeg ik ernaar, maar weetje mijnheer, wat die ten bescheid
gaf....? „'t Is geen krant voor jou, juffrouw, 't is een dameskrant." Zie mijnheer, met dat antwoord ben ik dagen doende geweest, en heb me honderd malen afgevraagd, wie nu eigenlijk tot
de dames en wie er niet toe behooren. De weduwe van den sergeantmajoor Teleskoop, die -wel 'eens met haar breikous komt buren,
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spreekt altijd van de regiments-d a m e s en ze bedoelt er de onderofficiers-vrouwen mede, daar ze mee „op en neer ging". Maar
juffrouw Teleskoop draagt ook precies 'n muts, zooals vroeger mijn
goede mevrouw droeg, maar met veel meer linten dan HEdl....?
Ja, mijnheer, ik was, al meer en meer over het damesschap en
de krant denkende, nog nieuwsgieriger naar uw blad geworden en
juffrouw Teleskoop, die mij gaarne plezier doet en, zooals ik
zeide, een damesmuts draagt, haalde op een morgen toen ze toch
winkelde, voor mij bij den boekverkooper het eerste No. op bezien
en kreeg er een briefje bij dat een programma was.
Maar mijnheer, hoe zal ik u mijne verwondering beschrijven,
toen ik daar boven het eerste opstel al dadelijk las: „ een woord tot
de vrouwen." De vrouwen! Ik had er den krantenjongen wel met
zijn neus op willen drukken. De Krant voor Dames, maar het
woord tot de Vrouwen! Dat ik, mijnheer ! geen dame ben, dat
weet ik maar al te goed, doch dat ik een vrouw, en meer bepaald
Koendert's vrouw ben, dat zegt hij wel honderdmaal daags.
Dat eerste stuk althans mocht ik, als ook tot mij gericht, wel
degelijk lezen, en dat ik het mooi vond, dat verzeker ik u. Zeg
mijnheer, wat meen je nu eigenlijk; is het een krant alleen voor
dames en stond er bij vergissing: Een woord tot de Vrouwen,
dan pas ik ervoor; Koendert zegt: „Vlieg niet hooger dan je met
eere kunt," en, nu mijn nieuwsgierigheid om die krant eens te zien
voldaan is, wil ik, zoo zij niet voor mij en's-gelijken wordt gedrukt, er
niets van weten ook. Maar, is het wel degelijk een blad voor alle
vrouwen die smaak in 't lezen hebben, en had het eigenlijk: Een
vrouwen-courant, of: Een courant voor vrouwen en jonge
dochters, moeten heeten — al klinkt zulks ook minder voornaam —
dan wil ik haar evenals de Haarlemmer geregeld lezen, en zelfs nu
en dan iets van de verschillende dames opstellen, die ik alzoo in
mijn leven ontmoette, gij kunt dan daarvan het een of ander in
gedachten houden om er misschien in een uwer stukken, als 't u
goeddunkt, partij van te trekken.
Zoo ik niets van u verneem houde ik de zaak voor afgedaan,
anders een regeltje antwoord aan haar, die zich hoogachtend noemt,
Mijnheer de Courantier of Redacteur,
Uw Dw. Dienaresse,
Arnhem, GRIETJE SLUIMER,
3o April 1856. geb. MISPEL.
P. S. We wonen bij Sliedrecht op de Varkesmarkt.
[Door juffrouw Sluimer's brief in zijn geheel in dit No. op te nemen, als
een present- exemplaar van ons weekblad aan te bieden, toonen-medorHE1.
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wij dat het ons eene eer is HEd1. onder de lezeressen en inzonderheid onder de
medewerksters aan de Dames-Courant te mogen rangschikken, terwijl wij, met
de verzekering, dat wij met dien titel niets anders dan eene Courant voor
beschaafde lezeressen bedoelden, haar vriendelijk uitnoodigen om spoedig aan
hare belofte te voldoen. Wij zullen de stukken gaarne plaatsen en ons maar
zooveel noodig, in taal of spelling, kleine veranderingen veroorloven.]
DE REDACTIE.

II.
Mijn Heer de Redactie!
't Is al meer als 'n , maand geleden dat ik 'n kleur kreeg als 't
lint op de muts van..., ja van een zekere juffrouw die boos op
mij is, omdat haar naam, de naam van een sergeantmajoors-weduwe
zegt ze, in de krant heeft gestaan. Nu 't is hetzelfde, maar Koen
-dert
vroeg me, wat of me scheelde.
U moet dan weten dat ik over de post in een geel omslag het
6e nommer van de krant voor beschaafde lezeressen kreeg met....
warempel met den heelen brief erin, precies zooals ik die geschreven
had. Ik kan u niet zeggen hoe ik er van ontsteld was, al die letters,
al die woorden die ik zelve geschreven had, zoo mooi gedrukt te
zien en mijn naam en alles eronder! Neen waarlijk mijnheer, 'twas
alteé, en toen ik alles en ook uw antwoord gelezen had, was ik
er beduusd van en wist niet of ik boos op u moest zijn om zoo
misbruik van mijn brief te maken, of wel vereerd, omdat u er zóó
gebruik van hadt gemaakt. Koendert vond het ijselijk gek dat mijn
hebben en houen zoo publiek was, maar nam toch, evenals ik
wel twaalfmaal in één uur het blad op om dien „Brief" in te zien
en ongejokt dat hij hem twintigmaal gelezen heeft. Weetje mijnheer
hoe het toen gegaan is? Den eersten dag was ik boos en vereerd,
's-nachts droomde ik ervan en ook dat ik inéens in juffrouw of
mevrouw Toussein werd veranderd die ook zoo mooi schrijven kan,
u weet wel. Den anderen dag was ik uit het veld geslagen, omdat
ik ruzie met juffrouw T—p (ik zal haar naam niet meer noemen)
kreeg, die me verweet dat ik haar aan de klok had gehangen
— nota béne. — Nu ze liep kwaad de deur uit en zei dat ik „een
schandaal" was, — omdat ik de waarheid had gezegd. Dien nacht,
mijnheer, sliep ik al zeer onrustig en droomde dat ik onder een
stapel dames-couranten bedolven lag, waarop duiveltjes met roodbelinte mutsen stonden te dansen. 's-Morgens kon ik uw krant niet
meer zien, ik was er wee van, maar ziet u, van lieverlede kwam
de aardigheid ervoor toch weer boven, en op 'n goejen achter-
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middag toen wij — Koendert en ik — aan de thee zaten, zei ik:
„Koendert wat dunk je ?"
„Wat meen je ?" zei Koendert.
„Wel van de krant;" zei ik weder. „Zou ik het doen ?"
„Nog eens schrijven ?" vroeg mijn man, en daar hij glimlachend zijn kopje vatte, begreep ik het al dat hij er trotsch op
was en zei ik: „ Waarom zou ik het laten niewaar ?"
Zieje mijnheer, ofschoon ik dien eersten brief niet had geschreven om zoo heel te laten drukken, maar alleen om u van die krant
te vragen, en ook slechts van meening was om u 't een en ander
van eenige dames te melden, opdat gij het zelf eens zoudt kunnen
beschrijven, zoo ben ik nu tot het besluit gekomen om mij maar
net als die mevr. Dolly en juffer Koosje en juffr. Elise, voor uw
krant aan 't schrijven te zetten, als gij de fouten maar wat veranderen wilt want zieje, ik ben van 't jaar 97.
Als ik u dan wat zal schrijven over dames, dan komt mij 't eerst
die brave mevrouw voor den geest die ik dertig jaren answiet,
zooals ik reeds vroeger zeide, eerlijk gediend heb.
Zieje, ze was deftig van postuur; toen ik er 't eerst kwam was ze
vier en dertig en zag er — zooals Koendert zegt — kostuljeus uit. Altijd
netjes maar eenvoudig, in de kleeren eenvoudig, want prachtig gekleed
te gaan dat deden, zooals ze zeide, de dames van 't minste allooi. Nou
't schemerde mijn goeje mevrouw in 't geheel niet. Ze was wonderlijk vlug van verstand en sprak precies zoo goed Fransch en Duitsch
en Engelsch wanneer het te pas kwam als haar moedertaal; als
het te pas kwam, want die 't Hollandsch verstonden daar sprak
ze geen Fransch of wat anders tegen. 't Was goed voor de kinderen
om zoo'n taal te leeren, maar van groote menschen vond zij •'t
even verkeerd ja slecht, als wanneer een kind zijn moeder verloochent die hem heeft grootgebracht. Mevrouw las machtig veel
boeken, maar altijd op gezette uren, want op haar tijd ging ze ook
met de juffrouw van gezelschap 't huishouden na, en later 'n wandeling doen of rijden, al naar het uitkwam. 's-Morgens als 't ontbijt
was afgeloopen, dan moesten wij booien altijd binnenkomen en
dan las zij ons uit een godsdienstig boek, ja soms ook wel eens de
Bergrede of een gelijkenis van den Heere Jezus voor, och, en dat
dee zij zoo mooi, dat het was alsof je er bij waart. Als mijnheer
— die veel in den Haag op de kamers van de regeering moest zijn
— tehuis was, dan dee die het, maar och hechie ! daar hadt je niet
de helft aan; mevrouw zei altijd dat men in een goed huishouden geregeld des morgens „iets goeds" moest lezen en dat het onvergeeflijk was indien heeren en vrouwen aan hunne booien, daar ze over
gesteld waren, die lezing onthielden; en ze had wel gelijk, daarom,
als Koendert en ikke 's-Woensdags en 's-Zaterdags de werkvrouw
hebben dan roepen wij ze ook altijd om 't lezen te hooren, maar och
-

BRIEVEN VAN GRIETJE SLUIMER.

151

Heere! wij kunnen 't bij lange na niet zóó als onze goeie mevrouw.
Nu zult u misschien wel denken dat mevrouw, omdat ze zoo
niets voor opschik en fratsen was en zooveel van degelijke boeken
hield, geen liefhebberij in handwerken had. Verexcuseer me wel,
als je 't gezien hadt dan zou je de handen ervan in mekaar hebben
geslagen. Ze dee niet zooals zoo vele juffertjes tegenwoordig, die
'n geruit papier koopen met prenten erop en dan mannetje aan
mannetje natellen en nazoeken, nu 'n draadje van dit, en dan
weer van dat, nee, 't was heel wat anders. Uit de hand, mijnheer,
werkte mevrouw op satijn, heele landschappen en figuren en binnenkamers met gekleurde zijde, zoo maar gladweg naar zwarte
platen of levende bloemen, 't was meesterachtig en HEd. heeft mij
toch dikwijls gezegd als ik erover uit was, dat zij alleen in haar
jeugd een weinigje teekenen had geleerd en dit was begonnen eerst
gebrekkig, maar allengs beter. Een slaafsch navolgen van gekleurde
ruitjes was in hare oogen een onverdraaglijk werk, even onbeduidend
als het nateekenen van platen die er bij honderden zijn, en waarvan — zooals ik mevrouw hoorde zeggen — de eenige verdienste
is, dat men er vijf of zes of acht weken op peutert om bijna aan
het voorbeeld, gelijk te worden, 'twelk men niet zelden voor weinige stuivers koopen kan.
Zie mijnheer de redactie, als dit nu de jonge dames lezen, dan
zullen ze zeggen, die Grietje de linnenmeid spreekt van dingen
daar ze geen verstand van heeft — pantoffels, voetenzakken, kanapeekussens, wat al niet meer zouden we die nu met zijde op satijn
:gaan werken? zieje mijnheer, ik weet van al die dingen best,
maar 't was mijn bedoeling niet om die dames — als ze plezier erin hebben -- haar werk te beschimpen, maar slechts om haar te
omeggen wat mevrouw mij meermalen zeide: Een handwerk krijgt
eerst waarde, wanneer daar eenig vernuft uit blijkt. Als er nu jonge
dames zijn die weten willen hoe mijn goede mevrouw dat werk op
satijn aanvatte, dan moeten ze 't maar eens in de krant vragen,
dan zal ik het eens duidelijker zeggen, zooveel als ik er mij van
herinneren kan.
Als ik zoo van mevrouw aan 't praten raak dan zou ik haast
van geen uitscheiden weten. Als ik denk hoe goed ze voor de armen
was en toch nooit een cent aan de deur gaf. Een staaltje van de
wijze waarop mevrouw weldeed moet ik toch geven.
In de stad bij ons was een man komen te vallen, die een vrouw
met acht bloeien van kinders naliet. Koendert vertelde het in de
keuken, en ook erbij dat die vrouw 'n slechte peuzel was —
zooals men zeide — smerig en lui en heel gemeen ook. 's-Anderen
daags toen ik aan 't vouwen van damasten tafellakens was en mevrouw
kwam kijken, sprak ik ervan, precies zooals Koendert het gezegd
laad. Een paar dagen later kwam de werkmeid, juist toen mevrouw
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mij haar kraagjes te strijken gaf, en bracht haar een briesje waarop
antwoord moest wezen. Dat briefje 'twelk mevrouw mij naderhand
lezen en behouden liet, en dat ik uit een aardigheid tot heden
bewaarde, was precies als hier volgt:

hoogWelEdele Mijn Vrouw als UwelEdele MjnVrouw het
Niet kwaalik neem heef Ik zoo Veel as Mijn man Verloore en
Zit met Lig Schaap Fan Kinders alleenig over, God zei Mij
niet verlaate LT elEdele Mijn Vrouw als U mij Niet kwaalik
neem ik van Uwes een kljnigheidje voor mijn armen schapen
vraag De God en de hemelSche Vaader zal U eewigl^k loorte
Foor wat UwelEdele Mijnvrouw aan Min gedaan heef, zal
ik herblyven In de hoop U dit niet kwaalik neem Uwe Bedroefde Dienaar—Esze De weduwe Roos. woon kortestraat 75
Ziet u, mijnheer! ik heb dien brief maar precies zoo afgeschreven
uit een aardigheid, maar toen onze mevrouw hem gelezen had gaf
ze een dubbeltje aan de werkmeid, die een gezicht zette alsof ze
zeggen wilde: Hoe kaal voor zoo'n rijk mensch. De weduwvrouw
aan de deur had ook braaf geprutteld, maar 't bleef erbij. 's-Avonds,
toen de gezelschapjuffrouw vrij-af bij de familie had, schelde mevrouw driemalen — dat was voor mij — ik kwam, en kort en goed
mijnheer, wilde mevrouw dat ik HEd., 'tzij met eerbied gezegd,
een kornet zou geven en een jak en rok, en grummels, mijnheer t
toen verkleedde mevrouw zich precies alsof ze een booi was, maar
een mooie booi was ze dat verzeker ik u. Om niet te lang te
worden zal ik u 't beloop maar kort verhalen. We gingen samen,
mevrouw en ikke, naar de Kortestraat en kwamen na eenig zoeken
op de kamer waar de weduwvrouw van den opperman woonde.
Weetje mijnheer, toen moest ik het woord doen zooals mevrouw
't mij gezegd had. 't Was er zoo netjes dat het een lust was om
aan te zien, al de kinders behalve de twee oudste meisjes lagen in
een bedstee te slapen. De weduwvrouw huilde ijselijk en zei dat ze
niet wist hoe ze 't aan moest, ze had aan drie van de voornaamsten
briefjes geschreven, maar twaalf stuivers was alles wat ze gekregen
had, bedelen dat wilde ze niet en van de diakenie daar had ze
ook wel uitzicht maar nog geen dadelijkheid van. Toen mevrouw nu
alles gehoord, en gezegd had dat ze iemand heel goed kende die
veel naaiwerk had en als het handig gedaan wier er goed voor betalen wou, zei de weduwe dat ze er maar al te dankbaar voor
wezen zou, en dat Mieneke en Kaatje ook zouden werken zoo
hard als ze konden. Zieje mijnheer, 't kwam heel anders uit dan
de menschen gepraat hadden en mevrouw was er toch zoo mee
begaan dat ze verder aan vrouw Roos deed wat ze maar kon en
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nog • wel vijfmaal is ze verkleed naar die arme vrouw geweest, die
inplaats van smerig en lui en heel gemeen, netjes en werkzaam en
zeer fatsoenlijk was. Zieje, dat was nu een voorbeeld dat men de
armen niet alleen geven, maar ook bezoeken moet, en als het nu
gebleken was dat vrouw Roos niet deugde, wat dan? zul je zeggen.
Weet je wat onze mevrouw antwoordde toen ik haar hetzelfde vroeg.
Ik zou getracht hebben haar hare verkeerdheden te doen verbeteren,
zeide zij, en in ieder geval voor de arme kinders wat gedaan hebben. Zie, dat moeten de beschaafde lezeressen ook zoo doen. Er
zijn er wel, maar niet als te veel.
Nu mijnheer de Redactie, eindig ik deze, Koendert en ikke we
gaan naar mijn zuster en zwager Janssen in Doesborgh lozeeren,
dus, of ik gauw weer zal kunnen schrijven weet ik niet, maar als
ik nu den volgenden keer eens over een andere dame spreek, dan
zal ik van onze goede mevrouw, ook nog wel een woordje zeggen
zoo af en toe, want over HEd. ben ik nooit uitgepraat.
Nu mijnheer, zet deze nu maar in de krant, ik ben al weer
nieuwsgierig om het te zien, en ook met de groeten van Koendert
noem ik mij met de meeste hoogachting, mijnheer de Redactie
Uw Dw. Dienaresse,
Arnhem, GRIETJE SLUIMER.
18 Junij 1856. geb. MISPEL.

P. S. Ik bedank u wel voor uw present- exemplaar.

Atjuus.

III.
Mijnheer de Uitgever van het Dames-Weekblad.
Ik ben een boon als UE. al niet lang zult gedacht hebben:
waar zit Grietje Sluimer toch, ze schreef in haar laatsten brief dat
ze lozeeren ging te Doesborgh, maar van Juni tot haast November
zal ze daar niet geplakt hebben. Mis gedacht Mijnheer! en toch
goed gedacht, want we zijn wel uit geweest al dien tijd, maar
niet achtereenvolgend in Doesborgh gebleven.
Nu voor acht dagen weer tehuis gekomen, had ik heel wat te
redderen, want het huis van Sliedrecht is wel wat vochtig; de
spinnen hadden ook braaf gehoezeerd, zooals Koendert dat noemt.
Op een stapeltje vond ik al de Nos. van de Dames-Courant bijeen,
die ik gemist had, en ik dank UE. daar wel vrindelijk voor. Om
op mijn propo te komen, wat ik ook zeggen wou.... á ja, met
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veel genoegen mijnheer, las ik vooral mijn eigen brief weder;
Koendert had er ook aardigheid van, en kan zich met mij best
begrijpen, dat er — zooals zij het noemen — zooveel oteurs
komen, omdat het zoo iets aardigs is, dat inktgeknoei in mooie
drukletters te zien overgebracht. Nou kunt u wel denken dat ik het
fameus druk had zooals ik reeds zeide, en niet dadelijk kon gaan
zitten om UE. te schrijven, maar de boel is nu zoo wat aan kant
en alles op zijn plaats, reden waarom ik zoo vrij ben, u eens weder
te schrijven.
Waar een mensch toch toe komen kan! Lieve deugd, wat heb
ik staan kijken. Zie, ik dacht dadelijk, dat moet ik voor de krant
eens opstellen, zonder namen te noemen. Ja mijnheer, in mijn
vuur zou ik de kluts kwijtraken om geregeld te vertellen. Mijn
voeten worden koud, wacht ik zal eerst een kooltje nemen.
Ziezoo! u moet dan weten dat we van Doesborgh naar Zutphen
zijn gegaan, bij een Neef en Nicht van Koendert die een kommenij
hebben, zonder kinderen; meer om wat om handen te hebben dan
om den broode, want Esboom heeft van UE weet wel, en Doortjenicht — een beste vrouw — kan er van haar zelves ook zijn. Wij
waren er met veel plezier en zijn op een dag heen en weer naar
Hetloo geweest in een knap wagentje en naar de Laatste Stuiver
meer dan eens en ook naar het gesticht van Mettree. Zie mijnheer,
het is misschien kinderachtig maar ik kreeg de tranen in de oogen
toen ik al die spullen en die bloeien aanzag, die voor tijd en
eeuwigheid worden behouden; 'k ga graag naar een komedie en
ook wel graag naar een paardenspul, maar 'k verzie op dat Mettree
nog liever een rijksdaalder dan in die spullen drie kwartjes. Ja,
mijnheer, het is een mooi en heerlijk gesticht, zoo als ik wenschen
zou dat er een paar dozijn in het land waren; maar ziet u, in
Zutphen zelf is nog een ander gesticht dat ook heel nuttig en,
helaas! ook ekstra noodig is, maar toch aan vreemdelingen, zoo
als Koendert en ikke, een naren indruk geeft. Ik meen het onnoozelen- of krankzinnigenhuis. Esboom, woonde er dicht in de buurt,
en zoo zagen wij alle dagen een heelen troep van die ongelukkige
menschen voorbijkomen die, 6f met geleiders gingen wandelen,
6f van minder allooi, naar het land gingen werken, buiten de stad.
Voor geen duizend gulden zou ik er alleen, zoo een zijn tegen
gekomen.
Op een Woensdag morgen — ik weet nog best, we zaten te
ontbijten — was er een akelige drukte op straat; een lijkstaatsie
kwam roerende ons huis voorbij met twee koetsen erachter.
Esboom die van alles het fijne nog al weet, zei dat het zeker
een doode uit het gesticht was, want het kwam van dien kant en
de dokter zat in de tweede koets. Toen hij er goed over nadacht,
herinnerde hij zich van een oppasser — waar hij zeer mee be-
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vriend is — voor eenige dagen gehoord te hebben, dat een dame
van grooten huize erg slecht lei; die zou het zeker wezen, maar
hij zou het nader nog wel eens vragen.
's-Anderendaags kwam Polle — zoo heet Esboom's vriend —
tusschen schemerdonker eens even aanloopen. Het duurde niet lang
of Doortje-nicht had hem reeds naar de lijkstaatsie en naar den
persoon gevraagd die begraven was.
„Wel ongelukkig," antwoordde Polle: „'t was zoo'n knap slag
van een vrouw, de dochter van een schout-bij-nacht, uit 's-Gravenhage geboortig, zij heette Van E."
Ziet gij mijnheer, namen wil ik niet noemen, en daarom zet ik
maar blootweg een E. Toen ik dien naam hoorde, liet ik waarlijk
van schrik de breikous zakken en vroeg: „heette zij Mathilde
of Dora?"
De heer Polle bedacht zich en verzekerde dat de eerste letters
van haar voornamen M. A. waren. Mathilde Aleksandrine riep ik,
en had werk om van mijne verbazing te bekomen. Zij gestorven,
zoo ongelukkig gestorven, dat beeldschoone meisje. 0 mijnheer, ik
had haar gekend zoo goed als mij zelve. Haar moeder een juffrouw
B. van haar eigen, was een beste vrindin van mijn brave zalige
mevrouw. Ieder jaar kwam zij met Mathilde en Dora een week of
wat bij ons lozeeren. Poetjes van kinderen! Mathilde, waarover
ik schrijven wil, was een beeldje zoo mooi, en werd van jaar tot
jaar al mooier, ze was zwart van haar, bruin van oogen en blank
daarbij als krijt. Wat ze hebben wou kon ze krijgen, want mevrouw
Van E. gaf haar alles toe, zoodat mijn goeje mevrouw wel eens
zei: „'t lieve kind wordt te ijdel," en mevrouw had gelijk. Toen
ze achttien jaar oud was, wier ze al ten huwelijk gevraagd, maar
ze bedankte omdat haar zinnen voornamer waren. Ik geloof niet
dat mijn beste mevrouw in een heel jaar zoo dikwijls in den spiegel
zag als juffrouw Mathilde op éénen dag. Het allerliefste zat ze dan
ook vlak over den spiegel, maar overdag, voor 't raam, om zooals
Koendert destijds zeide: naar de wandelstokken te zien. Nooit heb
ik met een lozee zooveel te stellen gehad. Als de dames eens uit
dan had ik met juffrouw Mathilde alleen wel een groot uur-gine
werk. „Trui wat dunk je," was het dan, „staat me dit goed, of
kijk, vinje dat beter, of dit ?" of weer wat anders, o, in 't bespottelijke! Somwijlen drie zijden japonnen op één dag; ja 't was
akelig, en altijd draaien om in 't oog te vallen, zelfs bij ons
achter, als er binnen te weinig op gelet wier. Het heugt mij nog
als de dag van gisteren, dat ze eens mee naar een bal was geweest
en thuis gekomen, onder het uitkleeden in tranen uitbarstte. Juf
vroeg naar de oorzaak, maar toen begon onze juffrouw-frouwDa
Mathilde in het Frans, en ziet u, dat verstond ik niet, maar eindelijk kon zij in 't Frans van kwaadheid niet meer voort, en ik
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merkte, dat ze te weinig naar haar zin gedanst had, en verweet
zulks hare zuster, dewijl zij haar voor dien avond een zijden kleed
had aangeraden, 'twelk haar zooals ze zeide, „zat als een gek,
en niemendal kleurde ".
Mijn brief zou veel te lang worden, wanneer ik alles van juffrouw
Mathilde zou verhalen; genoeg mijnheer, zij was zoo ijdel als zij
mooi was, en heeft het genoeg getoond met dien knappen G. die
kandidaat-notaris was, en dien zij letterlijk met haar gekheid —
de Heere vergeve mij — in 't graf heeft geholpen.
Sedert een jaar of zes had-ik volstrekt niets van de dames Van
E. gehoord en u kunt dus begrijpen, hoe ik ontstelde, toen de
vriend van Esboom dat treurige nieuws verhaalde.
,,Ja," zei de heer Polle, toen ik van mijn eerste verbazing eenigszins bekomen was, „ die ongelukkige dame was wel de voornaamste
en de knapste die wij hadden. Geen kosten zijn er door haar moeder gespaard, doch alles vruchteloos. Zij meende de troonopvolgster
van de koningin — ik meen — van Engeland, Victoria te zijn en
wachtte alle dagen in de grootste onrust op een brief, die haar
tot de regeering zou roepen. Haar parelen en diamanten die ze had
meegebracht, verwerkte zij zelve, op een balein, tot een soort van
kroon, en indien de dokter of haar verzorgster niet met eerbiedige
buigingen tot haar kwamen, dan ontvlamde zij in de schrikkelijkste
woede.
Nog veel verhaalde ons de heer Polle en ik werd er naar van
om 't hart. Letterlijk moet de schoone juffrouw door haren hartstocht
in twee jaren tijds als verteerd zijn, en toen zij stierf, was zij
bijna onherkenbaar geworden.
Twee dagen later zijn wij met Esboom en Doortje-nicht den weg
naar Warnsveld op gewandeld, waarnaast het mooie kerkhof ligt;
wij zijn erop gegaan en ik vond er ook een gloednieuwe zerk met
de namen Mathilde Aleksandrina Van E. erop. Daar lag ze dan,
en ik dacht aan de woorden van mijn zalige mevrouw: „Het kind
wordt te ijdel!" en ik dacht ook aan mevrouw Van E. die te ver
om die schrikkelijke ondeugd in haar kind te bemerken,-blindwas
en ik nam mij voor om dit aan uw krant of weekblad te schrijven.
Ja mijnheer, als er zooveel door de meisjes in den spiegel wordt
gekeken dan deugt het al niet; dan zijn ze op den weg naar juffrouw
Mathilde, naar — ô! foei! ik kan er akelig van worden en wilde
nog zoo graag eens aan alle mevrouwen met kinderen toeroepen:
„Pas op, dat uwe meisjes niet te ijdel worden, één ligt er op het
kerkhof te Zutphen en 't was zoo'n mooie!"
't Wordt tijd dat ik eindig; als dit geschrift gedrukt onder de
oogen van spiegeljuffers komt, dan wensch ik haar dat ze bang
worden, en aan 't versje zullen denken dat mijn vader ons in de
school liet opzeggen:
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'k weten wie ik ben:
Zoo moet Gods woord de spiegel zijn
\Vaar ik mijn hart uit ken.
Wil

Nu vaarwel mijnheer, zet dit maar gerust in uw krant, en verblijve:
Uw Dienstw. Dienaresse,
Arnhem,
xz Oct. 1856.

GRIETJE SLUIMER,
geb. MISPEL.

[De Redactie plaatst den brief van Mej. Sluimer volgaarne, doch verzoekt
BEd. vriendelijk zoo HEd. later weer mocht schrijven, iets neer op taal en
spelling te letten, dewijl de correctie al te veel tijd vordert. Enkele fouten
liet zij onverbeterd. Het laatste gedeelte van den brief was bijna onleesbaar. Intusschen blijft zij zich aanbevelen.]

IV.
Mijnheer de uitgever van het Dames-Weekblad!
Als ik eens een boek las of een verhaaltje dan heb ik meestal
'opgelet dat de schrijvers net deden als de meeste menschen, namelijk dat ze met een weerpraatje begonnen. 'T is: óf een zoete,
geurige zomermorgen, of een regenachtige najaarsavond, maar 't
allermeest een koude, stikdonkere winternacht. 't Is wel iets om
tot lezen uit te lokken dat ze daarmee beginnen, dewijl alle menschen bijzonder veel belang in 't weer stellen, natuurlijk omdat zij
er zoo afhankelijk van zijn. Vandaag — 't is den den Januari —
heb ik mij op uw verzoek eens weer aan een brief voor het Weekblad gezet, en nu ik zit, nu kan ik niet nalaten om toch ook iets
van 't weer te zeggen, want hoe hard of Koendert ook in onze
potkachel zit te pooken, hoe hard hij ook uit zijn doorrooker
'dampt en hoe'n flinke kool ik ook in de test heb, we zeggen toch
maar gedurig dat het grummels koud is geworden. 't Is waarlijk
griemelig als je naar buiten ziet. Aan de overzij woont een knappe
Schoolmeester, maar ik heb medelijden met al die roodneusjes die
daar binnengaan. Nu, 't sneeuwt ook niet weinig en zoo jachterig,
weetje, iederen keer met zoo'n rukwind erbij dat de sneeuw opstuift
alsof een bakker aan 't ziften is. Mijn zuster's kind dat we, zooals
U weet, bij ons in hebben, is met boodschappen naar den slager
en den kruienier toe; ik heb met de stumperd te doen en wou dat
ze al terug was; maar zieje mijnheer, waar de dingen toch al weer
goed voor kunnen zijn; dat het vandaag zulk koud en guur weer
,
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is, doet mij aan een persoon denken die met juist zulk weer bij
mijn zalige mevrouw kwam. 't Was een Zaterdag avond — 't heugt
me als de dag van gisteren — Aaltje was met de vaten bezig,
Koendert met het zilver schuren en ik met het opbouten van nachtmutsen — zoo goed weet ik het nog. Nu was het bij ons aan huis
Zaterdags avonds altijd een druk geschel; slager, bakker, kruienier
en zoo al meer omdat er bij mevrouw 's-Zondags nooit van boodschappen-doen inkwam.
In de kwiesienjeere — zooals ze zeggen — brandde een stevig
vuurtje, want het was vinnig koud en het stormde buiten van geweld. Opeens wordt er weer gescheld en omdat Koendert juist
met het mooie tabaks-komfoor doende was, zoo liep ik maar even
naar de voordeur en nam een servet voor 't warme brood mee.
Maar jawel, pas had ik de deur open of ik zag al dat het de
bakker niet was.
„Ben ik hier terecht bij mijnheer Van W?" klonk een beverige
stem en ik zag een soort van juffrouw voor mij die een alles behalve
proper voorkomen had, terwijl zij een jongetje van een jaar of tien
aan de hand hield.
„Jawel," zeide ik, „maar mijnheer is niet thuis," die was in
den Haag op de Kamers van de regeering. „Niet thuis" zuchtte
de juffrouw; „ och asjeblieft ga 't maar eens vragen."
Dat wilde zooveel zeggen als: „je hebt zeker gelogen, mijnheer
is wel thuis;" ik werd er niet boos om, wel wetende dat zulke
onwaarheden dikwijls van wegens de lui moeten overgebracht worden
en de dienstboden alzoo in kommissie — zooals ze 't noemen, —
tegen beter weten en willen aan, liegen moeten, maar zieje mijnheer,
daar was mijn goeje mevrouw niet van thuis en ik herhaalde
daarom dat mijnheer uit de stad, maar mevrouw wel thuis was.
De vreemde juffrouw steunde een woordje dat hare blijdschap
moest uitdrukken en stapte de deur binnen. Ik wist niet recht, mijnheer, of ik haar toe zou laten of tegenhouden, want bedelarij mocht
's-avonds de deur niet in, dat was 'n vaste boodschap, maar, ik
had den moed toch niet om de juffrouw den toegang te weigeren
en, om de waarheid te zeggen, de scherpe wind stond ook zoo
vreeselijk op de voordeur dat ik weinig behagen in een langer gesprek tusschen deur en drempel had. In één woord mijnheer, vóór
dat ik het zelve recht wist stond de avondbezoekster op de mat ook
binnen de lakensche tochtdeur; en, bij 't licht der kloklantaarn zag
ik nu eerst recht wat een naar en haveloos perceeltje ik in huis had
gehaald en zou —. ziedaar! — twee zestalven uit mijn zak hebben
gegeven zoo ik die juffer met goed fatsoen weer op straat had gehad.
„Maar wie bent uwes dan ?" zeide ik, haar nogmaals van 't hoofd
tot de voeten opnemende. „Wie moet ik aan mevrouw zeggen dat
er is....?" ik was een beetje onthutst mijnheer — „want zieje,
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als u komt om een aalmoes dan mag ik niet naar binnen gaan.
Mevrouw geeft nooit aan de deur, maar althans niet bij avond en
ontijden."
,, Och! nee," klonk toen haar antwoord, — en ik vond bij me
zelve dat ze wel iets moois en fatsoenlijks in haar stem had, —
„nee ik kom geen aalmoes vragen, ik kom..., ik ben ...." maar
ze sprak niet verder en ik zag duidelijk dat ze moeite had om haar
tranen te bedwingen. Het jongske aan haar zijde stond te knieknikken van de kou, en hield zijn ijskoude vingertoppen in den mond
om ze met zijn adem te verwarmen.
Ik hield mij toen overtuigd mijnheer, dat er bij die vrouw geen
kwaad overleg was, maar vroeg tevergeefs naar haar naam, totdat ten laatste haar woorden: „zeg maar een oude bekende;" mij
verwonderd deden opzien maar • mij tevens zoo spoedig mogelijk aan
haar verlangen deden voldoen.
Nooit in mijn leven mijnheer, heb ik zoo'n raren avond beleefd.
Mevrouw had twee dames op theevisite en een warm broodje. Zij
deed mij licht in het spreekkamertje brengen, en ontmoette er de
juffrouw met het kind. Toen wist ik natuurlijk niet wat er verhandeld werd — later begreep ik het. — Mevrouw schelde driemalen
weetje voor mij — en ik kwam. Wat ik nooit verwacht had te
hooren, werd mij gelast. De juffrouw die door mevrouw gladweg
haar nicht werd genoemd, moest met het kind in de achterkamer
gebracht, dáár de kachel aangelegd en goed koffie met brood worden toegediend. „Mijn nicht wil liever alleen blijven," zeide mevrouw: „omdat zij vermoeid van de reis is."
Zonder een woord te kunnen zeggen, want ik beefde inwendig
een beetje, omdat zoo'n soort van..., arme landloopster door mijn
mevrouw nicht werd genoemd, — zonder te kunnen spreken knikte
ik zooveel als, jawel mevrouw, en wilde gaan, maar opeens werd
ik getroffen door een aandoenlijk gezicht, daar ik nog — 't is misschien kinderachtig — een traan van in de oogen krijg, als ik erom
denk. De juffrouw zooveel als de nicht, sloeg hare magere handen
voor het aangezicht en begon zoo luid en zoo bitterlijk te schreien
dat mevrouw er merkbaar van ontdaan werd, doch haastig zeide:
„Bedaar Emilie, ga en rust eerst wat van je vermoeienissen uit,
morgen zullen wij samen spreken; je kind heeft ook wat verkwikking
noodig, — nietwaar ventje ?"
Het kind keek verlegen vóór zich en antwoordde niet, doch
Emilie — zal ik maar zeggen — kon niet zoo aanstonds bedaren,
maar schreide bitter voort, en terwijl zij eindelijk mijn lieve mevrouw
bij de hand vatte en die vreeselijk kuste, riep zij gedurig: „U verstoot mij niet edele vrouw! o die barmhartigheid zal God u vergelden ! " en nog een heele boel dergelijke uitdrukkingen meer, die
Ik nu om de waarheid te zeggen vergeten ben.
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Wat ik vergeten zal of niet, zeker de oogenblikken nooit die ik met
mevrouw in het spreekkamertje doorbracht, nadat ik de nicht met
haar zoontje in de achterkamer gebracht, er licht ontstoken en Koendert
gezegd had, dat hij er de kachel zou aanleggen. — Inplaats dat
mevrouw naar de zaal bij de dames zou zijn teruggekeerd zat HE.
nog in het kamertje — en grummels wat zag ze bleek!
„Is u niet wel mevrouw ?" vroeg ik zacht en zeide ook, of ik een
glas water zou halen. Mevrouw knikte, ik haalde het spoedig en
liet mevrouw drinken. Dat moet mevrouw goed hebben gedaan,
want haastig stond zij op, drukte haar zakdoek even voor de oogen
en mij toen tot zich wenkende zeide HE. met een bewogen stem:
„Grietje wat je gezien en gehoord hebt, behoeft in mijn huis geen
geheim te blijven, want, dergelijke geheimhoudingen baren slechts
nieuwsgierigheid en laàkbaren achterklap. Zeg aan je kameraden
gerust dat de aangekomene een ongelukkige nicht van mij is, terwijl
Ik hun vriendelijk verzoek haar met den verschuldigden eerbied te
bejegenen; jou, Grietje," liet mevrouw erop volgen, behoef ik
zulks niet eens te zeggen; je ziet dat de wederontmoeting mij eenigszins heeft getroffen, maar nu gevoel ik mij toch weer instaat om
naar mijn gezelschap terug te keeren." Zie mijnheer, dit is misschien
niet zoo heel belangrijk voor u en ook niet voor de beschaafde
lezeressen van uw weekblad, maar wat de hoofdzaak van het geval
betreft, die ik u verder mee zal deelen, ik geloof dat die wel
belangrijk genoeg voor u en voor iedereen zal zijn.
Den volgenden morgen dan gaf mevrouw mij orders om de nieuwe
lozee, van. mevrouw's kleeren een stel uit te zoeken, want wat ze
aan 't lijf had was bijster verlapt en schunnig en voor den wintertijd
kaal en dunnetjes. Wat zag die arme nicht., bij daglicht bekeken
er millankeliekjes en schraal uit. Grummels! ik had er mee te doen.
Ze zat met haar zoontje bij het vuur, en schrikte letterlijk toen ik
binnenkwam. Ik zei: „Goeje morgen juffrouw, of u die kleeren
eens woudt passen," en toen stond de juffrouw op, kwam naar
mij toe en vatte mij zoo aandoenlijk bij de handen dat ik er puur
kippevel van kreeg. „ 0!" zeide zij, en de tranen maakten haar
het spreken moeielijk: „O, het moet u wel zeer verwonderen in
mij eene nicht van uwe rijke mevrouw te zien; in mij die. .
die het kleed der armoede draagt en wie de ellende op het wezen
staat. De schuld .... de zonde.. . ." maar zij sprak niet verder,
en toch hield zij mijn handen vast, alsof ze mij ongaarne zag vertrekken, misschien in mij een wezen gevonden hebbende dat zij,
om zoo te zeggen, tusschen haar en haar tante stelde.
,,Och heden ! mevrouw heeft wel met u te doen," zei ik, „u
hebt zeker veel verdriet gehad juffrouw ?"
,,Verdriet! o ! God weet het alleen 'wat ik geleden heb ! " zuchtte
de ongelukkige dame: „maar mijn ellende was het loon voor zonde
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en berokkend verdriet...." Weer zweeg zij en mij Benige oogenblikken later schuchter in de oogen ziende, zeide zij zachtjes: „zeg
meisje heeft uw edele mevrouw u niets gezegd... ?" „Nee, juffrouw,
waarlijk niet," antwoordde ik, en nauwelijks had ik dat gezegd
of de deur ging open, mevrouw kwam binnen en zag ons staan
zooals ik zeide met de handen inéén. Emilie — zal ik maar zeggen
— liet mij dadelijk los, en luid snikkende op mijn goede mevrouw
toetredend, riep zij met afgebroken woorden: „ Vergeef mij, vergeef
mij, brave grootmoedige tante! Ik heb zoo zwaar misdaan; zoo
weinig uw liefde beantwoord. 0, vergeef mij om der willè van mijn
ongelukkig kind? God weet het, hoe uw voorkomende liefde zonder
eenig verwijt nog meer mijn hart heeft verbrijzeld. Ik bid, ik smeek
u om vergiffenis!" Ik was al bij de deur om heen te gaan, want
bij z6ó iets hoorde ik niet, maar het: „Grietje blijf!" van mevrouw
deed mij blijven en op den achtergrond staande, hoorde ik verder
wat er tusschen mevrouw en haar ongelukkige nicht verhandeld
werd, iets wat mevrouw zooals HE. later zeide deed, omdat ik ten
deele de waarheid gehoord hebbende, haar ook geheel moest kennen,
dewijl er leering uit te trekken en zij overtuigd was, dat ik er nooit
dan gepast en ten nutte van anderen over spreken zou.
De menschen in die zaak betrokken zijn allen dood mijnheer,
en een leering zit in deze zaak, dus schrijf ik u ronduit wat er
van aan is. Gelukkig! daar komt de kleine meid terug met de koffie
en grauwe erwten voor van middag — eerst koffie zetten.
Zie zoo, dat heeft den inwendigen mensch goedgedaan. Zoo'n
kopje koffie verwarmt het hart — grummels wat zeg ik, het hart?
neen, mijn hart had geen koffie tot verwarming noodig, want dáár
was ik straks zoo warm als op het oogenblik. Hoe zou het anders
wanneer men een daad kan vermelden die aan de hoogste liefde
-

raakt.
Kortom, mijnheer, — want ik ben al bang dat de brief te lang
wordt hoewel ik zoo kneuterig op mijn schrijf ben — kortom dan,
ik hoorde toen en later wat de oorzaak dier armoede geworden was.
De juffrouw — nicht — werd als wees van Mevrouw's eigen zuster
bij HE. grootgebracht. Ze had niets geen geld, maar moet een lief
meisje geweest zijn, hoewel altijd met romans van die Franse, daar
mevrouw, zoo'n afkeer van had. Ze las stil bij avond, op bed,
en wier wat ze romenesk noemen. De juffrouw kreeg les in alles,
tot de piano en teekenen toe. Maar door die piano, zie, daardoor
kwam het. Die muziekmeester was een Franse flierfluiter die snorren
en lang zwart haar had. Meestal zat mevrouw erbij, maar soms was
ze wel eens uit of er niet bij als ze hoofdpijn had. Die Fransoos
moet de juffrouw altijd geprezen en gezegd hebben, dat ze zulke
mooie handjes en wat al niet meer had en ook, dat ze hem op
de piano haast de baas was. Dat streelde de juffrouw en ze studieerde
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op de piano dat het mevrouw soms te druk wier, maar ook — en
daar zat hem de kwaje kneep — ze verlangde naar niets en naar
niemand sterker dan naar dien vreemden muziek -poespas. Wat er toen
allemaal zoo precies is voorgevallen, dat weet ik niet, maar wèl,
dat die twee meer voor malkaar gingen voelen dan rechtuit ; — zij ten,
minste. Hij moet haar een heelen boel in 't hoofd hebben gehangen
en zij moet hem gezegd hebben dat ze ook smoorlijk op hem ver
Daar was het spul aan den gang. Op zekeren dag werd-liefdwas.
onze mijnheer maar brutaal weg door dien Fransoos aangesproken
en om de hand der nicht gevraagd. Wat een narigheid — dat kun
je begrijpen. Een vreemde overgewaaide snoeshaan, die in de Vlak
een kleine kamer woonde en wel om zijn knapheid,.-kestgop
gaandeweg eenige lessen kreeg, maar een slechte betaler was, die
kwam maar zóó om de hand van een meisje, dat destijds haast,.
als mijnheer en mevrouw's dochter werd aangemerkt. Dat het spaak
liep kun je begrijpen. Huilen van juffrouw Emilie geen gebrek,.
maar mijn goeie mevrouw had door haar godsdienstige en verstandige gesprekken toch zooveel vermogen op de juffrouw dat zij haar
dwaze en dolzinnige begeerten liet varen — dat meende mevrouw
tenminste. Mooie stukken! drie weken ging alles zijn gang. De
Fransoos had als muziekmeester natuurlijk zijn paspoort met een.
repplement erbij gekregen. Daar kwam mijnheer en mevrouw opeen goejen morgen in de ontbijtkamer, en daar lag een brief op tafel
van de hand van juffrouw Emilie. Wat mevrouw ontstelde, kan ik
u niet zeggen want ze las niets meer of minder, dan dat de juffrouw niet langer in een huis kon blijven waar zij met de grootsteonbarmhartigheid werd behandeld en waar men haar tijdelijk geluk
dwarsboomde. Kort en goed, zij had den heer Dulo — of zoo wat
-- niet kunnen en willen vergeten en ongelukkig maken; zij hadden
elkander eeuwiglijk trouw gezworen en dien eed mocht ze
niet breken. Als mevrouw den brief las, zou ze reeds naar Frankrijk
vertrokken zijn, met den man dien ze als haar zelve liefhad. God
zou het haar vergeven — schreef ze — dat zij om het heil baarslevens te verwerven een klein misdrijf had gepleegd, en uit tante's.
schrijftafel eenige losse gelden en drie bankjes van honderd gulden.
had meegenomen, benevens het juweelen garnituur, dat zij van tante
toch krijgen zou als ze meerderjarig zou worden, besluitende met
de toezegging, d^.t ze die schuld later wel af zou doen, want dat
ze met haar eenig dierbaren Alfonsus — geloof ik — de wereldzou doorreizen om met hunne talenten veel geld te verdienen.
Hoe die eerste dagen zullen geweest zijn kunt gij begrijpen. Mijnheer schreef naar Brussel en Frankrijk, want in 't land was van
die twee geen spoor te vinden; maar wat hij schreef of dee van
de ongelukkige juffrouw Emilie hoorden ze verder niets.
En ja, die daar tien jaren later — ik was bij mevrouw toen in
-
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't achtste jaar — 's-avonds berooid met een kind kwam aanzetten
was diezelfde juffrouw Emilie. 't Was haar naar werken vergaan.
Niet naar Frankrijk maar naar Amerika had zij zich met haar
Alfonsus ingescheept, — dáár had mijnheer geen idees op gehad.
In 't eerst was alles mooi geweest en ze hadden waarlijk, in Nieuw
meer zulke namen, gespeeld op konserten ook; toen-jorkeng
was de juffrouw — zie, zonder zelfs getrouwd te zijn — van een
zoon bevallen en had later weer van voren afaan, getrokken en geleefd, zonder zin of nagedachte, altijd met de muziek voorop.
Maar de juffrouw was er van al dat trekken en die vermoeienissen
niet mooier op geworden; kortom, die lieve mijnheer Alfonsus had
zijn bekomst van de mooie handjes, en toen, toen was er voor de
ongelukkige een leven begonnen, te akelig om te zeggen. Als ik er
van verhalen wou, zouden de dames er naar van worden; aan de
woorden: schelden, razen, slaan en gebrek, hebben zij zeker genoeg.
Nog drie jaren — vijf in 't geheel — hield ze het met dien poespas uit, toen liep ze van hem weg, zwierf, tobde en wurmde met
haar kind nog vijf jaren in de vreemde wereld op de ellendigste
wijze, kwam om Godswil mee terug naar Holland, en na een ge
dag in de nabijheid van het huis te hebben gedwaald, waagde-heln
zij het eindelijk 's-avonds aan te schellen.
Ziedaar de heele historie; — maar het eind....? Geen verwijt
zelfs kwam over de lieve lippen der brave mevrouw. Alleen zeide
zij — toen ik erbij was — deze woorden: „Kind, je hebt veel
geleden, zie dáár ligt de bijbel; en dáár," zij wees door het venster
naar den hemel — „dáár woont God !" Mevrouw deed wat zij dikwijls
haren Zaligmaker na had gebeden: zij vergaf gelijk zij wenschte
vergiffenis te bekomen. Zij deelde in de blijdschap des hemels, die
verheugd is, over één zondaar die zich bekeert. Zij vergaf niet alleen,
maar zij deed wèl bovendien. In overeenstemming met haar echtgenoot
werd er voor de jonge, maar door het leed vroeg verflenste vrouw,
ten platten lande bij fatsoenlijke lieden een paar kamers gehuurd;
dáár leefde zij, door ervaring tot God gebracht, met haren zoon in
vrede en dankbaa ,heid; daar beweende zij vurig de groote zonden
der jeugd; en hare brieven getuigden van de meeste dankbaarheid
jegens hare weldadige bloedverwanten en van de hope op vergeving
bij God.
Als dáár geen leering ira zit, mijnheer dan weet ik het niet. Van
't begin tot het einde zie ik er leering in — zelfs betreffende mijn
brave mevrouw die met dien Fransoos en de mooie woorden van
Emilie te goed van vertrouwen was geweest. Afein, dat alles wil ik
niet uitpluizen, de dames hebben verstand genoeg. Het zoontje is
zoo wat drie jaren vóór zjjn diepbedroefde moeder gestorven —
waaraan weet ik niet; de juffrouw zelve een jaar vóór mevrouw,
ik geloof aan een hartkwaal.
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Grummels, wat een lange brief; ik eindig dus maar sito, we
moeten ook aan de erwten, en noem mij hoogachtend:
Uw Dw. Dienaresse,
Arnhem, 5 Januari I857.

GRIETJE SLUIMER
geb. MISPEL.

P. S. Ik heb de kleine meid die school gaat, nog eens de fouten laten nazien
en laat het maar verder aan u over; snejeer u niet om te laten staan of te ver
wat u goedvindt. 't Komt maar op de zaak aan, en al zie ik ook tot-betrn
mijn spijt dat de laatste pagina's wel een beetje slecht zijn geschreven, nichtje
kon er uit wijs worden en hoop zulks ook bij u het geval zal zijn.
Atjuus.

JAN, PIER EN KLOAS.
'En and vertelseltje nog eens verteld.

't Was op een zomermiddag dat Jochem, de klompenmaker van
't dorp, zich de zweetdroppels van 't aangezicht wischte — zoo
had ie geloopen. Met een stevigen ruk trok hij aan de - schel van
dominee's pastorie ; streek met de mouw nog eens langs het glimmende voorhoofd, en vroeg aan Saar de meid die opendeed: of
onze jonge domenei thuus was?
— Nee, ja, maar dominee zat aan de preek.
— 't Kos niet sch@len d'r was hoast bij, groote hoast.
„Toch geen zieken in huus ? "
,,Nee."
„En kiend gekommen?"
,,Nee nee."
„Ruzie ?"
„Nee nee!" Moar domenei most ie spreken eer 't te loat was.
— Eer 't te loat was.... !
Saar vloog de trappen op en, een paar minuten later stond
Jochem in de deur van dominee's „ stedeerkoamer ", en zei: „Dag
soamen m'nheer domenei ," en streek zich de gele haren glad over
't voorhoofd....
„Zoo Jochem, thuis alles wel? Hadt je me wat te vragen ?"
„Da's te zeggen 'en verken z'n eigen de poot verzwikt, tnoar
Geis de sch@per het 'em besproken.... en nou wordt ie béter;
anders alles heel best domenei, moar ik heb oe asteblief vrindelik
wat te verzuuken...."
,,Zoo en dat is?"
Joa domenei, ikke.... héhéhé ! "
„En wat zal 't wezen Jochem?"
„Ikke, héhéhé.... ze zeggen domenei da'k zoo verdréjd mooi
zingen kan; en zonder-m'n eiges te schandoalizeeren, mo'k zeggen
dat ze geliek hebben; 'k kan ook net brommen as 'en urgel, zeggen
ze, met gebazuun d'rbij zeggen ze."
,,Zoo! en......
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„ Joa, zie, domenei, en.... en.... Nou he'k geheurd dat meister
— domenei zal nie kwoalik nemen — z'n eigen zooveel as ver
-ploatseng,.
,,En... ?„
„Domenei zal niet ten kwoaje rekenen: nou docht ik.... nee,
nou docht Mei, m'n wiet, domenei, dat ikke ...."
„Wou je meester worden Jochern ? "
,,Potstorie! meister worden? ikke domenei? nee, a'k zoo wies
geleerd as domenei was.... héh@hé...." Lekt met de roode tong
langs de klep van zijn pet: „'t Veurzangers boantje.... héhéhé....
Za'k verzuupen domenei a'k 'et niet wézen wou ?"
„Ahzoo Jochem, was dat je wensch. Wel man wou jij voorzingen?
Zoo zoo, enne.... Ben jij zoo in de zangwijzen thuis ?"
„Dat zal woar wezen domenei .... h@hé ! " — Kijkt bescheielijk
naar dominee's pantoffels; veegt met den rug van z'n hand langs den
mond; smijt eensklaps het hoofd achterover en gilt eensklaps op
hartverscheurenden toon, terwijl hij met zijn klompenmakers vinger
de maat slaat het eerste vers van den 69sten psalm: Zingt zingt
een nieuw gezang, en wat er verder volgt.
Dominee schoof onder Jochem's lofzang het raam dicht 'tgeen
echter niet verhinderde dat een paar voorbijgangers met verbazing
naar de studeerkamer der pastorie opzagen, en de kalkoenen als
bezetenen aan 't schateren gingen.
„Nou hêh@hé — wat he'k domenei gezeid... ?" grinnikt Jochem
nu hij gedaan heeft en met de oogen dominee's pantoffels weer
,opzoekt.
Dominee is inéens schrikkelijk verkouden geworden en schermt
van belang met den zakdoek langs mond en neus.
„Waarlijk Jochem je hebt een stem van belang ; maar zieje ..."
Dominee wendt zich weer haastig naar 't venster en Jochem kijkt
zeer verrast naar buiten, want — kiek, domengi giebelt van 't lachen.
„Dat kalf!" hakkelt de lacher ter afleiding terwijl hij naar
buiten wijst.
Jochem mot ook lachen alhoewel ie niks vremds oan dat kalf
ziet..
Zoo'n dom.... gezicht ! " hakkelt dominee terwijl hij met geweld
zijn lachen zoekt te bedwingen.
„Kiek nou blért ie, domenei," roept Jochem terwijl hij op het
kalf wijst, en heft daarbij een zoo langgerekten hikkerigen lach
aan, dat dominee het eensklaps weer uitproest en, alles in de kamer
aan 't schudden raakt.
„Zoo'n beest ! " brabbelt „ onze jonge domenei" na eenige pijnlijke
seconden.
Maar nu — nu heeft hij al zijn zelfbeheersching tegenover dien
uitspattenden lachlust gesteld..
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„Enne Jochem, dus wou je voorzanger worden ?"
„Krek domenei, hihihihi, en Nou nog liever, went ik wiest niet
dat onze jonge domenei zoo vroolik van memeur was. As domenei
is stroef is, zei mien wief. Moar ze most 'et is weten! 'En mins
mag vroolik wézen ook, wat zeg gij d'r nou toe?"
„ Welzeker Jochem. Maar gesteld eens dat jij voorzanger kondt
worden, weetje wel dat het een kerkelijke bediening is, en. . .
,,Joa! joawel, krek! kark-karkse-bediening domenei."
„Juist, maar dat daarom een voorzanger, die tegelijk voorlezer
moet zijn, bijzonder in de bijbelsche geschriften tehuis behoort
te wezen."
„Juust, krek domenei, dat he'k dukkels gezeid, en doarum as
we 's-oavends niks béters te doen hebben, dan lés ik de vrouw
nog altied uut de biebelse historie-vroagen veur, woar oe zoalige
veurganger mien uut gekortegezeerd het."
„Dat is heel loffelijk Jochem."
„Verekskezeer, domenei, niet loffelik, moar schriftuurlik,
went de biebelse historie-vroagen zin uut de schriftures."
„0 dan zul je daar zeker nog al in thuis wezen."
„ Jochem slaat een schuin linkschen blik op het borstbeeld van
Bilderdijk dat op de hooge boekenkast staat, en zegt: „Zou 'k oe
verzuuken domenei ! "
„Komaan Jochem, dan moest jij me eens op den weg helpen...."
— Jochem, steeds naar boven ziende, knijpt een oog dicht, en
,drukt de lippen opeen.
„Niewaar Jochem, Noach had drie zonen ?"
„Joawel!"
„En hun namen waren ?"
„De noamen .... hehe .... de noamen? .... Noach had drie
zeuns : Zak, Zak.... Kern.... och Zak-Zak-Zak ...."
Dominee ziet even naar buiten. Ernstig: „Sem, Chain en Jafet,
niewaar ?"
„boar hei't. Zek, Zak en Joafet — krek! Net as domenei zeit
en in de historie-vroagen steet; 't lee me ien 't theufd te dréjen,
moar 'en mins kan z'n eigen verspréken. Zek, Zak en Joafet!"
„Sem, Cham en Jafet!"
„Da's den uitsproak domenei. Krek: Sém, Kam en Joafet."
„Heel goed, Jochem, en nou wilde ik graag eens weten wie de
vader van Cham was."
Jochem ziet nog hooger, en krijgt een klein spinnewebje in 't
oog, waarin een onnoozel mugje gesnapt wordt.
„De voader van Kam....? De voader .... van.... Kam?" Hij
wendt het oog van het mugje aan den zolder naar 't kalf in de
wei..,. „De, voader .... van Kam....? Domenei meint wie de
woad' .... van Kam was....?"
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„Jawel Jochem, dat moest je me eens zeggen."
Jochem diepzinnig: „ Joa moar, za'k verzinken, da's buuten debiebelse historie -vroagen! De voader .... van Kam .... ? dat zin
striekvroagen. Domenei mot niet kwoalik nemen, dat zin duuvelse
vroagen.... Zeg ik!"
De duuvelsvroager glijdt achter zijn schrijflessenaar weg, en 't
klinkt den klompenmaker op heel vroolijken moedgevenden toon,
in het oor:
„Nee 't is geen duivelsvraag maar heel natuurlijk. Weet je wat
Jochem — ga jij d'er maar eens over denken, of met je vrouw r
o. . o.. ver pra ... ten". En de spin vliegt verschrikt naar den hoek
van den zolder, en Jochem: „Zoo domenei, nou bestig dan" —
hikkerig lachend — „met plezier domenei; zal 't es beprakkezieren,.
met de vrouw over proaten, atjuus ! "

„Hoe is 't gegoan Jochem? Zou 't lukken met 't veurzangersboantje, en zu'j dan nog en keuje nemen, en krieg 'k de neie
iezeren pot, en den blauwen rok en...."
Jochem kan op al die vragen niet inéens antwoorden. Aldat ie
veur deez keer op schoenen liep, hij is buuten oajem.
„Goed gegoan Trieneke; best gegoan! Onze neie jonge domenei
had schik in mien. 'En oarig vroolik mins; lachen dee ie net of 't
m'n buur was; niks domeneisachtig; moatjes egoal. Moar geleerd,.
wies geleerd! nog• boven de biebelse historievroagen uut."
„En zou'j 'et boantje dan kriegen Jochem; en hoeveul zouet
afschuuven zeg?"
,,Loop! weet IK 'et! moar kriegen doe 'k 'et zeker. As ik één
vroag buuten 't buukske moar beantwoorden kos. Alével: ak't geen
duuvelsvroag is, 'en striekvroag blieft 'et, da's zeker."
„'En striekvroag, loa's heuren Jochem?"
„Joa, zie, we sprakken van de kalver, en toen kwiem 't op den'
ark van Noach, en toen zeidie: Noach had drie zeuns. Joa, krek
zei ik. — Sem, Kam en Joafet, zeidie. Joa, krek zei-ik. Nou,
zeidie, dan most gij m'n es zeggen, wie de voader van Kam was."
Griet slaat de handen ineen: „En wist ie dát niet .... ezel. ... !?"
Jochem beteuterd: „Ikke ?"
„Kuuken! "
„ Wa' blief ?"
„Schoapskop zeg ik!"
„Hé!?
Domme eend, da'j nie wiener bint!"
Jochem wou dat ie licht kreeg, en kiekt noar 't vuur: „Moan
wát, wát is 't dan toch ?"
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„Zie ge bint zoo stomp as 'en klomp. Noach had drie zeuns:
Sem, Kam en Joafet, niewoar prefester! Wie is nou de voader van
Kam? Boeh! heij' oe begriep dan niet? De meulenoar van 't darp
het drie zeuns: Jan, Pier én Kloas. — Klomp van 'en kerl, wie is
nou de vóader van Pier?"
„Potstorie da's woar!" roept Jochem: „da's zoo kloar as 'en
neie klomp.
„Ezel! en dat was 'en striekvroag, hè! A'j nou niet gauw loopt
noar 't domeneishuus, dan zal 't veurzangersboantje wel heelegoar
verspeuld zin, en 't keuje, en de iezderen pot en de blauwstreepsen
rok..! Vort domoor, vort!"

En Jochem staat weer in — domenei's stedeerkoamer.
Over 't stuk had ie noagedocht; 'en mins was niet altied glad
bij de tong. Domenei had van..., van..., van.... — hij strijkt
zich de haren glad , en lekt zich den duim. — Domenei had van....
Jozef gesproken, of...."
„ Je zoudt me zeggen, wie de vader van Cham was," helpt
dominee, terwijl hij, aan de schrijftafel gezeten, en op den elleboog
geleund, met de volle hand zijn lachspieren omvat.
En Jochem, nu geheel op de hoogte, roept, terwijl hij een triumfanten blik werpt op het herkauwende kalf in de wei: „De voader
van Kam, domenei — a'k 'et boantje zal hebben; wel domenei:
de meulenoar van 't darp, de meulenoar van 't darp!"
-

Rotterdam, Nov. 1865.

TITULAIR
KLUCHT OF GEEN KLUCHT
In éen Bedrijf en twee Afdeelingen.

PERSONEN:

Reuzel, kapper.
Jozef Balk, zijn knecht.
Henriette, dochter van Reuzel.
L ij s ti e t, dienstbode bij Reuzel.
Van Del.
Boezelet.
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t Salon van een kapper. Rechts en links eene deur. Links van de toeschouwers
een raam net uitstalling van pruiken, odeurs, enz. Rechts een toiletspiegel; op den achtergrond, voor de middeldeur, een rood gordijn.

EERSTE TOONEEL.
BALK

(veegt den vloer en raapt een
vlokje haar van den grond).

't Is mooi blond haar van het juffertje dat zooeven hier was;
zacht, jawel! Maar, 't lijkt toch niet naar dat prachtige, blond
satin sandré van juffrouw Jetje. (Haalt een gevouwen papier uit den
zak en beziet een vlok haar die er in ligt; eerst rondziende.) Nee,
kijk, heel wat anders. Dat heb ik 'laatst netjes gesnapt toen de
meester haar knipte; (beziet het opgeraapte, en werpt het weg.)
't Haalt er niet bij. (De vlok beziende.) Dat was toch een deel van
't geheel. Welzeker ! En je kunt daar net mee doen wat je wilt:
van de eene hand in de andere, zie, zoo. En bewaren. (Weer ver
Ja, heelemaal in den zak steken. — 't Is raar, ik voel-bergnd.)
me nooit op m'n gemak als juffrouw Jetje met haar mooie oogjes,
me aanziet, en krijg dan geregeld kippevel. Ze heeft zoo iets fuums,
zoo iets .... enfin, om de oogen voor neer te slaan. Maar 's-avonds,
ja, als ik op m'n kamertje alleen ben, en die mooie vlok op m'n
nachttafeltje uitsprei, dan ben ik heel anders, dan zeg ik: Nacht
Jetje; (haalt het papier weer te voorschijn en kust het) nacht, lieve,
mooie Jetje, slaap wel. (Omziende bergt hij de vlok haastig, en veegt
den vloer met geweld.) Daar is ze!
TWEEDE TOONEEL.
HENRIETTE, BALK.

Henriette.
Foei, wat 'en stof maak je Balk.
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Balk (vreeseljk vegend).
Om u te dienen juffrouw!

Henriette.
Maar daar dien je me niemendal mee; 't stuift hier allemaal vol.
Balk (mei de oogen naar den grond).

Allemaal vol! dus laten? Met plezier juffrouw Jetje. (Hij zet ijlzngc
de bezem lei-zij en wil zich snel verwijderen.)
Henriette.
Hei, Balk, loop je weg?
Balk.
Om u te dienen juffrouw!

Henriette.
Wie was hier 't laatst Balk?
Balk.

Dat weet ik niet; op m'n woord niet!
Henriette.
Hé, ik dacht toch dat je in den winkel waart toen vader den
laatsten persoon hielp.
Balk.
Den laatsten, o ja juffrouw Jetje, den laatsten.... nog geen minuut
geleden, jawel!
..

.

Henriette.
't Was immers de jonge menheer die bij den burgemeester logeert,
en meest om tien uur hier komt?
Balk.

Wel ekskuus juffrouw Jetje; ik heb hem volstrekt niet gezien.
Die heer was, dat was..., van uw pestuur, van uwe seksie; blond,
sandré. Maar om je de waarheid te zeggen.... (Snel.) Nee, op m'n
woord van eer, in 't geheel niet.
Henriette.
Wat meen je Balk?
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Balk.
Als u denkt, omdat ze ook blond is, dat ik ze daarom....
Waarachtig niet! Uw vader zegt: haar zooals van Jetje — met je
permissie juffrouw Jetje, uw vader zegt: Jetje — enfin, haar zooals
van Jetje is er geen in de wereld.... Blond, satin, sandré, glicé,
glicerine; ik weet niet hoeveel namen uw vader het geeft, maar hij
heeft gelijk. (Hij neemt weer een vlokje van den grond.) Zieje,
mooi is deze kleur wel, maar bij het uwe (h ij houdt het er schuchter
naast) ros, bruin, mestiesachtig. Als je denkt juffrouw Jetje dat ik
ooit zulk haar zou oprapen..., waarachtig niet, daar heb ik te veel
karakter voor, nooit! op m'n woord van eer!
Henriette.
Ei! vinje mijn haar zoo mooi Balk?

Balk (verrast en zeer verlegen).
Of ik het mooi vind..., uw haar juffrouw Jetje? (Lacht zenuwachtig , niet te luid, en dan met de hand aan 't voorhoofd.) Neem
me niet kwalijk, ik word zoo draaierig.... zoo raar juffrouw Jetje.
Henriette (nadert hem glimlachend en legt hem, schalks deel-

nemend, de hand op den schouder).
Balk (schrikt op; in stomme verrukking ziet h ij haar even
aan, maar wendt de oogen weer af, en nog eens, en
b%fl dan schier angstig in dezelfde houding).
-

,

Henriette.

Ben je bang voor me Jozef?
Balk.
Jozef! goeje hemel, ze zegt Jozef! Bang, ikke juffrouw Jetje?
Nee, maar ziet u. (Snel.) Als je leunen wilt, ga je gang maar, je
hindert me niemendal, hoorje. (Ziet haar weer als bij verrassing
aan, wendt zich snel af; half versuft lachend.) Juffrouw Jetje!
Henriette.
Wil je me een plezier doen?

Balk.
Eén.... Honderd duizend plezieren! Sta je wel gemakkelijk?
Och heer, juffrouw Jetje!
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Henriette.
Je bent niet mannelijk Balk, want je beeft als een riet. Dat
vinden wij meisjes niet aardig; we hebben veel meer op met ferme
jongens, natuurlijk fatsoenlijke ferme jongens. — Je hebt Willem
gekend?

Balk.
Mijn voorganger? Nou!! Leun maar. 't Hindert me niemendal
hoor. Al wou je heelemaal op m'n schouder gaan zitten.
Henriette.

Willem Brons; 'en ondeugende jongen!
Balk (loestemmend).
Foei !
Henriette.

Lange vingers!
Balk.
Brr!
Henriette.
Ja, hij heeft het naar laten liggen. Maar anders een aardige
jongen; altijd galant. Hij zou me niets geweigerd hebben. — Omdat
vader nooit trek voor de Harmonie of een feest van 't Genootschap
had, was Willem altijd present. — Balk, zeg eens, ga jij bijgeval
van avond ook naar de Harmonie?

Balk (verschrikt).
ik! De Harmonie, juffrouw Jetje? Nee, waarachtig niet! Als
ik naar de Harmonie ging, dan zouden ze zeggen: kijk Jozef gaat
naar de Harmonie; en ik ga niet naar de Harmonie juffrouw Jetje.
Henriette.
Maar Harmonie is mooie muziek, en daar hou je toch van. En
ze dansen er; o zoo plezierig!
Balk.
Maar als je dan niet dansen kunt?
Henriette.

Dan leer je 't!
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Balk (a^rienslachend).
Hi, leeren, ik! Waar, en van wie zou ik dat leeren juffrouw Jetje?
Henriette.

Hier, en vn mij. Hoor nu eens Jozef, en begrijp me eens goed:
i k leer j e dansen : e n jij.... (eensklaps nzzr de deur ziende)
Marsch! daar is vader! (Balk ontsteld, haaslid af.)

DERDE TOONEEL.
HENRIETTE, REUZEL.

Reuzel (met een pruik waaraan h ij de laatste hand gaat

leggen: naar Balk ziende, schudt het hoofd).
Henriette.

Wat is er? hé?
Reuzel.
Zulk in en in gemeen haar als die jongen heeft!
Henriette.
Wel wat rossig.
Reuzel.
Ros, steil, stijf, weerspannig. Een rechte vogelverschrikker!
Henriette.
Toch een solide jongen, niewaar?
Reuzel.
Solide? (Rij ziel h aar staf aan.) Jawel! Daarom heb ik hem
genomen. En daarom bevalt hij jou, Henriette?
Henriette.
0, dat is zijn charme, papa.
Reuzel (half ongeloovig, ziet haar nag eens van lerzijde aan).
Och kom! bevalt je dat? — Kind, dat klinkt als een balsem.
Zou je 't waarlijk uit je hoofd hebben gezet
XIV
12
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Henriette.
Of ik nog aan dien ondeugd denk? Nee papaatjelief. Uit er meet
Sedert ik hoorde dat hij werk e 1 ij k het geld uit de 1. nam ... .
Reuzel.
Je kondt het niet gelooven. Eenvoud! onschuld!
Henriette.
Wie kon zoo iets ook denken. Zoo'n knappe jongen!
Reuzel (in zich zelven).
Nooit zulk mooi zwart haar gezien!
Henriette.
Zoo'n levendig oog!
Reuzel.
Knevel haute volée! Noir profond!
Henriette.
Altijd even vlug!
Reuzel.
Wenkbrauw, 1'arc en ciel.
Henriette (in verrukking).
Pracht van een jongen!
Reuzel (verrast).
He! Maar toch heelemaal uit?
Henriette.
O ja, ja zeker!
Reuzel.
En de soliditeit van Balk noem jij een charme ! ? Jetje! kind
Henriette.
Wat is er papaatje?
Reuzel,
Liefste, e e n i g e! Weet je wat dat beteekent Jetje?
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Henriette.
Jawel, dat ik geen broers of zusters heb. En dat is jammer genoeg;
want al wil ik geen zier van Willem meer weten, ik hou toch van
dansen, en als ik een broer had, dan zou die me wel -naar de
Harmonie brengen.
Reuzel.
Och kind, die Harmonie! Je weet niet wat al disharmonie diezelfde Harmonie heeft gegeven. Is het een plaats voor ons? Hebben
je moeder en ik er ooit een avond doorgebracht? Nooit! Ik vergat
niet wie ik ben, en wie we zijn moeten in de wereld. Ben ik tout
simple coiffeur in een provinciestad, mijn eigen vader kapte een
Koningshoofd, het doorluchtige hoofd van den Staat! 't Was verregaande zwakheid van me toen ik, op 't gefleem van dien mooien
deugniet, je voor een enkelen keer permissie gaf. Die Jansens waarmee je er heengingt, zijn lage wezens. Spreek er niet van. Is het
geen hemeltergende schande, zooals zij met de eer van hunne dochters.
spelen. 0, als ik zoo iets beleven moest!
Henriette.
Maar 't is toch wat erg om een jong meisje een onschuldig
genot te onthouden , omdat u er geen lust in hebt. Als u zelf er
heengingt....
Reuzel.
Nooit.
Henriette.
Als u er heengingt, dan zoudt u zien dat er zelfs van de eerste
burgers uit de stad komen.

Reuze!.
Wie zich verlagen willen, ik doe het niet. En jij Henriette, als
je papa liefhebt, dan zwijg je van die Harmonie, van dat dans huis!
Henriette.
Maar beste papaatje, als eens een lieve solide familie....
Reuzel.
Stil kind, stil. Ik hoor volk!
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VIERDE TOONEEL.
De vorigen,

VAN DEL.

V. Del.
Bonjour, menheer Reuzel! — Mademoiselle!
Reuzel (met veel strijkages).
Menheer Van Del! Plaats nemen! Charmant helder weer! (Zet

den stoel; neemt den witten haarmantel en verplaatst den toiletspiegel. Van Del nadert Henriette zonder dal Reuzel het bemerkt.)
V. Del (zacht lot Henriette).
Engel!
Henriette (zacht).
Stil!
V. Del (zacht).
En 't antwoord?
Henriette (zacht).
Mis!
V. Del (zacht).
We zullen zien wie 't winnen zal. (Bemerkend dat Reuzel hem
ziel, luid.) Inderdaad ik moet u mijn compliment maken juffrouw,
zoo'n chevelure zag ik nooit. Prachtig, menheer Reuzel. Uw oudste
dochter niewaar?
Henriette (snel af).
VIJFDE TOONEEL.
VAN DEL, REUZEL.

(Van Del zet zich. Reuzel maakt hem het haar op.)
Reuzel.
Om u te dienen. — Mijn oudste en eenige.
V. Del.
Een élégance....!
Reuzel (gestreeld, doch zonder het veel

te bonen).
U is_ wel goed.
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V. Del.
Waarachtig ik meen het! Wil je wel gelooven dat er onder al
de dames in de stad, niet éen is die je met haar vergelijken kunt!
Reuzel.
't Is een lief braaf kind , mijn rijkdom.
V. Del.
't Verwondert me menheer Reuzel, dat ik je dochter nog nergens
ontmoet heb.
Reuzel.
Wij leven stil, en de conversatie in Tolwijk beviel mij nooit.
V. Del.
't Kwam me toch voor dat je hier recht lieve families hebt. De
dochters van den burgemeester, mijn gastheer, en ook van den
kantonrechter zijn geen onaardige meisjes.
Reuzel.
Ja, wat dat betreft.... maar....
V. Del.
Ik begrijp je menheer Reuzel, je wilt zeggen, dat men hier ook
al het kleingeestige van onze groote steden naaapt, en de artisten
niet respecteert zooals ze moesten geëerd zijn .. , .
Reuzel (gestreeld).
Nu ja, gegierd?
V. Del.
Waarachtig! In andere landen spelen de artisten een eerste viool.
Maar hier....
Reuzel (laat het werk rusten en staart
hem aan).

De artisten ! ? Ben j e werkelijk overtuigd mijnheer, dat een
coiffeur ...
V. Del.
Artist is!? Wel waarachtig! Overal waar smaak en gevoel bij te
pas komen is kunst. 't Is allemaal precies hetzelfde: Planken zagen;
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met den beitel in marmer hakken; met varkenshaar verven op een
doek brengen; hoofdharen tot pruiken bijeenvoegen; met paardenhaar over kattendarmen strijken; allemaal, allemaal handenarbeid, menheer Reuzel. Maar de smaak, de gratie, de bezieling,
dat maakt den artist! En notabéne, alle namaking van de natuur
in marmer of op doek zou kun St wezen, en de gave om aan 't
mens c hel ij k lichaam als 't ware de natuur te hergeven, dat
zou het niet zijn. 't Is om te lachen.
Reuzel.
Ik tel onze kunst hoog menheer Van Del, en ik heb een
betamelijk gevoel van eigenwaarde, maar zie-je, ik heb mijn verstand
nog, Goddank!
V. Del.
Als je eens een benoeming tot hof-coiffeur kondt krijgen. Watblief?
Reuzel (zeer verrast).
Maar..., maar .... dat is ... .
V. Del.
Zeer mogelijk! titulair! titulair ! Als de burgemeester en de raad
je dan kwamen complimenteeren! Als je dan een serenade was gebracht!
Jawel, waarachtig, dat doen ze op kleinere plaatsen. Een serenade.
Hei kerel, je brandt me?
Reuzel (in verwarring).
Pardon! branden, onmogelijk! De reflectie van 't ijzer, pardon
Ikke! .... Wat de titel van hof-coiffeur van Z. M. den Koning
betreft .... Een beetje pomade à la giraffe? Enfin, wat de pomade
betreft, ik meen de porn.
V. Del.
De titel van coiffeur de la cour....?
Reuzel (rad en gejaagd terwijl hij pomadeert).
Juist, enfin, ik ben niet veeleischend, maar wat u daar zegt, dat
is iets .... dat is.... u raakt toevallig een snaar aan. Enfin, ik
zou het een recht, een droit de naissance kunnen noemen. Ik vertel
het aan niemand, maar, zoo waarachtig als er een hemel is,
zoo waarachtig heeft mijn eigen vader Koning Willem den Eerste
gekapt. Dat was hier bij zijn doortocht in 't jaar '35. 't Staat alles
geboekt op het schutblad van den grooten bijbel. Intriges hebben
erbij plaats gehad, de vuilste intriges om mijn vader het „Coiffeur
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de S. M. le roi des Pays-Bas" te onthouden. Maar, het feit is een
feit; en als Van Wels de haarverknoeier, er de schouders voor optrekt,
dan knip ik hem onder den neus, ja, dat doe ik den baardschrapper, bah!
V. Del.
Die aanspraken gelden nog menheer Reuzel! Welzeker! Ik heb
een neef, een zeer hooggeplaatsten neef in den Haag. Indien i k
het wil....
Reuzel.
Nee, menheer, nee, nee! We maken ons geen illusies. We leven
en sterven in 't oude miskende zog. Dankje! Waarachtig niet, dankje!
Als ik een zoon had, dan maakte het een onderscheid. Ja, als ik
een zoon had!
V. Del.
Maar je hebt een dochter, menheer Reuzel; voor haar ! ? Ik
beloof niets, ik heb er zelfs niet van gesproken, maar mijn neef is
een man van zeer grooten invloed, een man met een hart, en recht
bovenal. Bonjour. (Snel weggaand, keert hij op den drempel-vardig
terug .) A propos. Daar valt me wat in. Van avond is er bal in
de Harmonie. 't Is wel geen eerste chic, maar de zoon van den
burgemeester heeft zijn zusters bepraat, om er ook heen te gaan.
Permitteer mij menheer Reuzel, om je dochter in dat gezelschap te
chaperonneeren. Ik kom haar halen met 't rijtuig. 't Zal er bijzonder
goed zijn van avond; de jongelui van den kantonrechter en van den
overste Bont komen er ook. De ploerten laten we links liggen. Gun
mij het genoegen om de Tolwijkers eens te toonen, dat ik — zelf
een artist — aan een ander artist de plaats wil geven die hem
toekomt!
,

Reuzel.
U zelf een artist .... ? een schilder? (Van Del knikt.) Ei, och
kom! Maar de dames van den burgemeester, van den overste Bont!
Ik kan niet gelooven.
V. Del (verontwaardigd).
Niet gelooven , menheer Reuzel, niet gelooven! — Maar
't is waar, u kent mij niet. Ik wil u overtuigen dat hetgeen ik zei
de eenvoudige waarheid is, terwijl .... Maar nee, dit laatste is nog
niet heelemaal zeker. Adieu! tot nader! adieu! (Snel af.)
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ZESDE TOONEEL.
Reuzel (alleen. Stil, nadenkend).

'k Heb zelden iemand ontmoet, en althans geen artist, die zoo•
door en door overtuigd is dat werkelijk een coiffeur .... Maar 't is
zoo, ja waarachtig! (Beziet een haarwerk.) Al ben je nu honderdmaal generaal, minister of diplomaat, je zult het wel laten om zoo
iets te arrangeeren. — Mannetje aan mannetje? Waarachtig niet!
— De modellen!? Nu ja, ja, ja! We hebben modellen, welzekerr
Maar die zijn voor de binken, voor de beunhazen, de Van Wels'!
(Staart voor zich uit, en maakt na eenige oogenblikken een aanw ij
geste.) J e m a i n t i e n d r a i! Reuzel, Coiffeur de Sa Majest&-zend
le roi des Pays-Bas .... titulair! jawel, titulair! .... Waarom niet!
Coiffeur titulair! (buigend.) De burgemeester, de Raad!.... Mijnheer Reuzel! We hebben het voorrecht u namens de burgerij van
ganscher harte geluk te wenschen. De eer, uw huis weervaren, is,
de eer van onze stad! De eer.
ZEVENDE TOONEEL.
REUZEL, BALK.

Balk (die Reuzel ziel buigen, kijkt ver
rond nu Reuzel hen;-wonder
aanziet).

Was er iemand meester? (Blaft rondzien.)
Reuzel (een weinig verlegen).
Iemand! Wie meen je? (Zich herstellend.) Ja, hier was iemand,

en hier nog iemand. — Zie je dit salon?
Balk.
Welzeker meester.
Reuzel.

En als ditzelfde salon nu eens een Koninklijk salon werd?
Balk,
Koninklijk, meester ?'
Reuzel.
Kerel, wat zie je er ellendig uit.... Dat is je haar. Pardon Balk,pardon. Je bent een goeie jongen, dat heeft Henriette gezegd.

TITULAIR, KLUCHT OF GEEN KLUCHT.

I85

(Balk weeft een leeken van stille verrukking.) Maar je haar, 't is
ons een doorn in 't oog. Ga zitten; jawel! Ik moet dat veranderen.
Een weinig dressuur! (lii kapt hem met een kuif.) Zoo, juist! Jij
moogt hier den indruk niet bederven. Neem niet kwalijk Jozef.
We mogen je graag lijden. Mijn dochter heeft je straks nog geprezen.
Balk.
juffrouw jetje, meester?
Reuzel.
We houden je voor een tegenhanger van dien slechten Willem.
Je charme, zei juffrouw Jetje, is je soliditeit. Maar dat haar!
Ik zeg, je zoudt mijn kunstzin te schande maken. Nu vooral!
Waarom? Stil, 't is een geheim; tenminste aan mijn dochter geen
woord; 't moet een verrassing zijn.
Balk.
Geheim, meester!?
Reuzel.
Een politieke fout zal hersteld worden Jozef. Door een allerinnemendst jongmensch, de neef van een hooggeplaatst persoon in den
Haag. Enfin, door mijnheer Van Del zal mij het koninklijk wapenbord worden geschonken, met het: Je maintiendrai, als Coiffeur
de Sa Majesté le rol des Pays-Bas!
Balk.
Wel sapperloot! en komt de koning dan hier meester? En moeten
wij dan ook in de groote livrei; zooals vader zegt dat alle hoogheid
aan 't hof is?
Reuzel.
Stil!.... livrei .... Wie spreekt er van livrei. (1Vadenkend) Een
hofkostuum .... ! De coiffeur de Sa Majesté? .... Ik geloof!....
Nee..., maar toch.... Ha! Les coiffeurs dela France! Ik
moet het nazien. Ik geloof een staatsie -degen. (Snel in 't heengaan.)
Ja juist: les coiffeurs de la France portèrent leurs armes!
Balk (met een hooge kuif, staf zittend

hem aanziende).
Les coiffeurs de la France! De meester wil zeker in een boek
kijken of we ook wapens moeten dragen. ik een wapen! ha! dàt
zou wat moois zijn!
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ACHTSTE TOONEEL.
BALK, HENRIETTE.

Balk (voor zich ziende).
0 jé, juffrouw Jetje!
Henriette (snel in 't opkomen).
Balk, ik bid je.... (Blijft staan, naar zijn hoofd ziende, uitbarstend in lachen.) Goeje hemel, Jozef, wat ben je prachtig!
Balk.
Prachtig? (Henriette blijft lachen. Balk staat op en beziel zich
in den spiegel, dan naar Jetje ziende, die bijna omvalt van 't lachen,
mede lachende. Gedurende het volgende gesprek blijven beiden ge dung lachen.)
Henriette.
Net een tamboer-majoor!
Balk.
Ja weetje 't is om.... een geheim, juffrouw Jetje.
Henriette.
Om een geheim?
Balk.
Op m'n woord van eer; 'k mag er niet van spreken. Je vader
heeft het me bezworen. 't Moest een verrassing zijn.
Henriette.
Die kuif een verrassing. Kom Jozef, zeg het me, dan vind ik je
aardig.
Balk.
Aardig, juffrouw Jetje? Nee, maar ik mag het niet zeggen.
Henriette.
Maar als het vader betreft, dan zal er zeker niemand wezen
die er meer belang in stelt dan zijn e e n i g kind. Geheimen vind
ik laf Jozef, vooral tusschen ons.
Balk.
Och kom, tusschen ons, juffrouw Jetje.... Maar als je vader toch
zei: Geheim! Aan mijn dochter geen woord!
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Henriette.
Maar wel twee of drie woorden, h?
Balk (dreigt met den vinger).
0, o! (wist een groote 0), rond. Jawel! buiten voor de deur.
Waar je 's-middags van eet! (spellend.) B, o, r, d!
Henriette.
Vader hofleverancier!
Balk.
ik heb niemendal gezeid!
Henriette.
Geen woord! Maar hoe zal vader dat worden?
Balk.
Sjuust! Beloofd! Dat heer met zoo'n knevel, Van Del!
Henriette.
Van Del!?
Balk (na een oogenblik
Hé, hoe krijg je zoo'n kleur juffrouw Jetje. Jawel, al draai je je

om. Ik zie het toch, je oorlelletjes, heelemaal. Deugt ie misschien
niet veel? Zoo'n snaak als Willem Brons? Maar als hij je vader
hof-coiffeur-titulair kan maken, niewaar? Wat gaat het ons dan aan
wat hij is. Voorname heeren mogen altijd nog wat meer doen dan
een gewoon mensch.
Henriette (half geraakt).
Hé! 'k zou niet weten waarom! Hoor, daar gaat de winkeldeur,
— gauw, zie wie er is.
Balk (in 't heengaan naar jetje om-

ziende).
'k Zou niet weten waarom!? Boos!.... (af.)
NEGENDE TOONEEL.
Henriette (alleen).
Ik zag hem 't raam voorbijgaan. Hoe hij 't zal aanleggen, weet
ik niet, maar met vereende krachten krijg ik zeker mijn zin. (Na
't Is een aardig jongmensch. Van voorname familie. En,-denk.)

Ióó
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dat hij mij de liefste en mooiste uit de heele stad vindt dat beteekent toch iets. Zoo iemand heeft heel wat gezien in de wereld. 't Is
zoo natuurlijk dat hij in allen geval eerst nog nader wil kennis
maken; en — waar kun je dat beter doen dan op een -bal in de
Harmonie. Je bent dan vrij en ongedwongen. Waarschijnlijk heeft
hij vader in zijn zwak getast. Nu mannetje, je moogt ook eerst wel
beginnen met mijn best vadertje een genoegen te doen. Maar, of hij
toch permissie voor de Harmonie zal geven.... 'k weet niet....
zonder vertrouwd geleide... . met al die praatjes.. . . We moeten
ons op alles prepareeren, al zou een gekuifde Jozef mijn chapeau
zijn. Eenmaal daar, dan.... Foei, foei, wat ben ik slecht; en Jozef,
och hij is toch zoo goed.
TIENDE TOONEEL.
BALK, HENRIETTE.

Balk.
Een brief, juffrouw Jetje.
Henriette.
VoQr mij?
Balk.
Voor den meester!
Henriette.
Geef maar hier. (Beziet den brief.) Ha! (Steekt hem in den zak.)
Zeg Jozef, heb je nog wel eens aan de Harmonie gedacht?
Balk.
Och kom, juffrouw Jetje.
Henriette.
Je weet wat ik gezegd heb. Jij moet.... als vader 't goedvindt,
mijn cavalier wezen.
Balk.
Cavalier maar beste juffr ... .
Henriette.
Een man een man, een woord een woord. Ik zou je immers zoó n
beetje dansen leeren.
Balk.
Ja, juist, maar....
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Henriette.
Kom, kom! In 't postuur! Zoo, die voeten wat buitenwaarts. Sta
nu recht. De dame neem je aan je rechterkant. Hier! Dan heb je
bij voorbeeld de wals. (Danst hem voor.)
Een, twee, drie; een, twee, drie, allerliefst blondje,
Suikerzoet, gauw van voet, fleur aan mijn zij,
Een, twee, drie; een, twee drie, kom nog een rondje,
Op de bals, zweven we als vogels zoo vrij.
Zieje ! Weer zingend.)
(

twee, drie; een, twee, drie, allerliefst bruintje,
Heel alleen, danst er geen; twee maakt een paar.
'k Zie je graag, alle daag, in je mooi tuintje;
Maar een wals, zoet en malsch, snoert aan elkaar.

Een,

Balk.
Wat een aardig liedje juffrouw Jetje; zoo vroolijk!
Henriette.
Och dat is maar om de maat. Kom hier Jozef. Hoe flauw!
Waarom niet!
Balk.
Juffrouw Jetje!
Henriette.
Nee, aan dezen kant. Zoo!
Balk (verlegen lachend).
Als je vader het zag; ik durf....
Henriette.
Flauwerd! Gerust. Zoo, die hand hier.
Balk.
Hei, je trekt me m'n ringetje van den vinger! Als 't zoek raakt!
Henriette.
Niemendal ! 'k zal 't wel bewaren! (Steekt hel aan haar vinger.)
Zoo, opgepast! (Zingende terwijl Balk zenuwachtig lachend meewalst.)
Een, twee, drie; een, twee, drie, allerliefst zwartje,
Als een veer, licht en teer, zweef je in het rond
Met de maat, och zoo slaat, voor jou mijn hartje
Op de bals smeedt de wals 't zaligst verbond
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Een, twee, drie; een, twee, drie, fine, fine, fine fleurtje:
Goed zoo Balk: o jou schalk, prompt in de maar,
Jij moet mee; cavalier; puik best danseurtje t....

Balk (luid onder hel dansen).
Maar als vader en moeder dan in de oefening zitten en ze toch
zeggen dat de duivel ! ..
Henriette (als voren).
Allemaal, zottetaal; fine, fine, fine fleurtje,
Heel gedwee ga jij mee, mijn cavalier.

ELFDE TOONEEL.
De vorigen.

REUZEL.

Reuzel (met een boek in de hand,

verrast).
Jetje! Balk! wat beduidt dat?

(,jetje en Balk stuiven uiteen.)
Henriette (zich allengs herstellend).
Wat dat beduidt.... wat dat beduidt vader? 't Beduidt dat, als.
non in huis te zitten, dat ik dan
toch dansen wil; want ik begrijp niet waarom anders de natuur
ons die kunst in 't hart gaf. Ja in 't hart; want of je mij gelooven
wilt of niet papaatje, Balk is een beste jongen, heel solide, en
een gevoel van maat.... (Zij wenkt Balk die beteuterd blaft slaan,

u mij veroordeelt om als een

dat hij vertrekken zal. Balk, achter den toiletspiegel wegsluipend
af.) Bepaald een fijn gehoor en gevoel! —
TWAALFDE TOONEEL.
REUZEL, HENRIETTE.

Reuzel.
Ei, en?
Henriette.
O wacht! dat zou ik haast vergeten; zoo even is er een briet
gebracht.
Reuzel.
Een brief, laat zien. (Leest het adres terzijde.) Den Wel Edel
Gestr. Heer Reuzel, voorgedragen Coiffeur de S. M. (Luid sneb
Heb jij 't adres gezien Jetje?
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Henriette.
't Adres? Nee, 't was immers voor u.
Reuzel.
Jawel! (Terzijde) Ze heeft niets gezien; ze mag er niets van bemerken. Een verrassing voor haar. 't Is voor haar, mijn eenige! -Zou er al iets bekend zijn? Onmogelijk!

Er is toch geent kwaad bij?
Reuzel.
Volstrekt niet. (Terzijde den brief inziende.) Wel Edel Gestr.
Heer. — Gestreng. Jawel, dan zou toch misschien een degen....
't Blijkt uit: Les coiffeurs de la cour niet duidelijk of met
het: ils portèrent leurs armes, een staatsie-degen of wel de instrumenten
van het vak worden bedoeld. Enfin, (hij leest eerst half luid, danluider..) ,,Aangezien eenige der eerste jongelui van Tolwijk, het
plan hebben opgevat om met hunne dames de soirée dansante in
de Harmonie te gaan bijwonen, en zoo doende die bijeenkomsten
gedistingeerder te maken, zoo noodigen wij UEdel Gest. beleefdelijk
uit om ons de eer te willen bewijzen, mejuffrouw Reuzel er als onze
gast te mogen introduceeren. Wij hebben nader besloten om ons als vaste club onder den naam van Terpsichore voor de eventueele
volgende bals te constitueeren, en hopen dat mejuffrouw Reuzel er
voortaan een sieraad van zal willen uitmaken. Beleefdelijk een toestemmend antwoord aan het onderstaande adres verzoekend, berichten wij u dat de equipage van den burgemeester, met een der
commissarissen en zusters van commissarissen, mej. Reuzel ten zeven
uren zal komen afhalen. Met de meeste hoogachting, na zeer
beleefde groeten aan mej. Reuzel, namens de vereeniging; U Wel
Edel Gestrenge zeer Dienstw. Dienaar, J. W. Boezelet."
Henriette (die haar angsllge verbazing-

en verrassing heefl zoeken te
verbergen).
Hé, dat is allerliefst.
Reuzel.
Allerliefst! Jawel allerliefst; maar, ik weet niet.... Die Boezelet.
Henriette (houdt hem de hand voor den

mond).
Nee, nee, nee! geen oud vadertje worden. De jonge

menschen
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altijd verdenken, dat mag niet! Ik vind die uitnoodiging nu zoo in
en in beleefd en zoo door en door fatsoenlijk en vereerend — ja
zeker, en i.i vindt het ook.
Reuzel.
Ik zou niet weten waarom.
Henriette.
Omdat de dochters van den burgemeester.. . . Reuzel glimlacht)
Zieje wel, zieje wel: u lacht al. Ja dat ze mij willen opnemen
in hun club 't is zeker vereerend. 't Mag he?! Niewaar?
(

Reuzel.
Je bent een ijdeltuit. Je bent.... Maar je hebt er geen kleeren
voor, en ik zou in geen geval willen dat jij vis -à-vis die anderen
een slecht figuur maakte. Jij begrijpt niet Jetje, waar die invitatie
van de anders zoo trotsche burgemeesters-familie 't gevolg van is.
De gevolgen komen al vooruit. Geduld! De roem, de eer, 't is alles
voor jou en.... Maar we moesten nu toch weigeren Jetje. We....
Stil, marsch. Ik hoor volk. (Henriette af, wisselt in 't heengaan

een blik van verstandhouding met Van Del, die door de achterdeur
binnentreedt.)
,

DERTIENDE TOONEEL.
REUZEL, BOEZELET, VAN DEL.

V. Del.
Hou 't ons ten goede, menheer Reuzel. De noodzakelijkheid dwingt
)ns om het antwoord op den brief der Vereeniging Terpsichore
)ersoonlijk te komen vernemen. We moeten als leden van de club
arrangementen maken, en u begrijpt, om onze dames goed te ontTangen .... daar de tijd zoo kort is ... .
Boezelet.
Natuurlijk! natuurlijk!
V. Del.
0! ik vergat nog om u mijn vriend te presenteeren, onzen secretaris Boezelet.
Reuzel (vereerd).
De zoon van onzen burgemeester! Onderdanige dienaar mijnheer.

(Terw ijl h ij werktuigljk den kappersstoel vat.) Plaats nemen..
friseeren ... .
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Boezelet.
Dankje menheer, wij komen ... .
Reuzel.
0 't is waar, pardon! (Van Ierz jde Boezelei's hoofd beziende.)
Totaal verwaarloosd. (Luid.) Eer we verder spreken mijnheer permitteer me een raad. Laat je niet meer au fond bederven, rulneeren
door een individu. . .. namen noem ik niet.... maar er zal een
tijd komen, dat een haarverknoeier in Tolwijk, zal leeren inzien,
dat de kunst niet ongestraft met zich spotten laat!
V. Del (haalt een zeer grooteis brief

Ier hel/te uit zin zak Ie voorschijn; zacht, gelzeinzzinniç).
Hier heb ik den brief aan mijn neef al. 'k Ben juist op weg naar
de post.
Reuzel.
De brief? ha! zou ik even!?
V. Del (hem gevend).
Al dicht. 't Adres, met plezier!
Reuzel (terz ijde lezend).
Te deksel! Aan Zijn Excellentie den Minister van Binnenlandsche
Zaken. Den Haag. (Zacht.) Ei! De minister zelf! Dankje! Je bent
een actief jongmensch mijnheer Van Del! Al gauw?
V. Del.
Gunstig antwoord? Welzeker, 't is een benoeming zonder bezwaar
van 's-rijks schatkist!
Reuzel.
Juist!
V. Del.
't Schilderen van 't wapenbord kan wat ophouden; maar anders...

(Luid.) Apropos, mijn vriend Boezelet staat al met zijn notitieboekje

in de hand. We hebben wat haast menheer Reuzel. Zal Terpsichore
de eer hebben, juffrouw Henriette, niet waar, onder haar eereleden
te tellen? Zal om zeven uur het rijtuig....?
Reuzel.
Beste mijnheer, mijnheeren! Ik weiger niet graag een verzoek aan
XIV

13
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menschen, op wier conversatie mijne dochter zeker den hoogsten
prijs zal stellen. Wanneer ook de jonge dames van de geëerde families het bal zullen bijwonen, en zelve mijne dochter per rijtuig
komen afhalen, dan.... enfin (snel) ofschoon ik je rondeman moet
bekennen, dat die Harmonie en de schandalen die er voor een paar
weken hebben plaats gehad....
V. Del en Boezelet.
Schandelijk ! Gemeen! Praat er niet van! (V Del trekt schijnbaar

zonder bedoeling den brief een weinig uit den zak omhoog.)
Boezelet.
Maar juist om de herhaling van zulke horreurs van het plebs te
voorkomen, verheft onze dansmuze haar rijk gelokt hoofd.
Reuzel.
Enfin, ik wil er mij dan ook niet tegen verzetten, maar de heeren
zullen toch zeker permitteeren om even de persoon in kwestie zelve
te consulteeren.
V. Del en Boezelet.
Natuurlijk! met alle plezier! (Reuzel buigende af.)
VEERTIENDE TOONEEL.
BOEZELET, V. DEL,

daarna

BALK.

V. Del (als hij ziet dat Reuzel weg

is; niet te luid).
Of die kerel ook taai is!
Boezelet.
Dat is je geluk.
V. Del.
Waarom?
Boezelet.
Wel omdat hij er anders zelf zou heengaan. 'k Werd al bang
dat onze prachtige vereeniging, met haar totaal van twee bestuursleden, hem op 't denkbeeld zou brengen, om nu mee van de partij
te zijn. De kerel is ijdel, maar zoo dom niet. Als je hem van avond
fopt, zal 't mooi wezen; maar profiteer ervan, want je krijgt hem
zeker niet voor een tweeden keer.
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V. Del.
'k Zou waarachtig instaat zijn haar te trouwen. (Balk isvan rechts gekomen; houdt zich schuil achter den toilet- spiegel; luistert
en vangt de laatste woorden op.)
Boezelet (zeer zacht, voor Balk on-

hoorbaar).
Ben je gek, om de risée van de heele wereld te worden! En Jeannette, kerel, je mooi goud hennetje in den Haag!
V. Del.
t Is waar! Maar, dit donzig duifje!
Boezelet (als voren).
Nu, je hebt haar van avond! en je bent dan president van de
„Danslievende ", tout à fait! Jij Sultan, terwijl ik, arme secretaris,
zeer onbaatzuchtig de zuster moet spelen! Sust, daar komt hij.

(Balk trekt zich terug.)

VIJFTIENDE TOONEEL.
De vorigen, REUZEL.
Reuzel.
Pardon dat ik u nog een oogenblik liet wachten. Mijne dochter....
enfin, zij is zeer gevoelig voor de beleefdheid. Om u de waarheid
te zeggen, had zij zich voorgenomen om sinds het gebeurde, nooit
meer naar de Harmonie te gaan. Maar.... (tot V Del zachter.) De
eene dienst niewaar....? Zou het overmorgen al zijn, of....?
V. Del (snel).
Van avond om zeven uur.
Reuzel.
Watblief.... de benoeming?
V. Del.
Ah! ik meen het rijtuig. Overmorgen? Jawel. Misschien! Tenminste als mijn neef de minister niet op reis is. Dus tot van avond.
Veel toilet is niet noodig. De schoonheid van juffrouw Henriette —
ja, ja menheer Reuzel, u bent al te nederig. La première beauté.
Boezelet.
Mijne oudste zuster zal 't genoegen hebben de juffrouw met een
van ons, commissarissen, af te halen.
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Reuzel.
Charmant! En terwijl de dames van de partij zullen zijn, behoef
ik de heeren niet te herinneren, dat ik mijn dochter uiterlijk half
twaalf tehuis verwacht. De heeren moeten weten dat ik eigenlijk
die Harmonie....
Boezelet.
Natuurlijk, menheer Reuzel.... Welzeker! Apropos, heb je ook
handschoenen.... lekkere reuk? Bij Van Wels is 't alles gemeen!
Reuzel.
Van Wels! Ha! — Als ik je verzoeken mag heeren, in 't voorsalon? Misschien wordt het opgeruimd, maar tot zoo lang... (Mel
Boezelel en Van Del onder 'I heengaan.) Echte privats. Eau Grecque.
Superfin! Portugal. Mogador. Reseda. Ylang-Ylang. Prima qualiteit!

(Allen af.)
ZESTIENDE TOONEEL.
BALK

(in 't opkomen de vertrekkenden
naziende).

Ei zoo, trouwen! donzig duifje! Dat heb ik eens netjes
gehoord. Mis man, al ben jij honderdmaal een heer uit een toehuis — verkeken! (Strikt zich over de borst.) Wat een mensch toch
veranderen kan! 't Is me hier net precies alsof ik bij een prins op
theevisite was, zoo raar en toch zoo voornaam. Wie had ook
kunnen denken dat zoo'n oolijk lief snoepertje zou zeggen: Balk is
een beste jongen, heel solide en een gevoel van maat!

(Dansend.)
Een twee drie; een twee drie; fine, fine, fine fleurtje;
Goed zoo Balk, o jou schalk, prompt in de maat.
Jij moet mee, cavalier, puik best danseurtje!
An der man? Och dat kan, immers geen kwaad.
Een twee drie, een twee drie; fin' fin' fin' fleurtje
Heel gedwee, ga jij mee. Mijn cavalier. (Ziet Jetje komen; trekt

zich verlegen terug.)
ZEVENTIENDE TOONEEL.
BALK, HENRIETTE,

van links.

Henriette (ziet door de achterdeur in

den winkel).
Daar gaan ze! Wat is vader vriendelijk! Goed zoo! Mooi zoo!
--- Ha! ben je daar, edelaardig Balkje, 'k moest je juist hebben.
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Balk.
'k Ken 'em hoor; een, twee drie; een twee, drie, fin' fin' fin'
fleurtje.
Henriette (alles snel).

Nee schei uit Jozef. Hou me niet op ! Je moet mij even een
dienst doen, maar er is haast bij. Weet je wat ik wou? Ik
wou van avond zoo dolgraag het Grieksche kostuum van Meijer
uit de Harmonie hebben.
Balk.
Gossie juffrouw Jetje, het Grieksche kostuum?
Henriette.
Maar vader mag er niets van merken. Loop jij nu eens gezwind
naar Meijer, en huur het voor me. Maar, neem — voor de laarsjes,
mijn maat mee. Hier heb je een paar dat me niet te nauw zit.
Gauw hoor, en aan vader geen woord. Gauw Jozef, toe!

Balk.
Wat 'n dodderig voetje! (Dansend.) Op de bals, smeedt de wals...
Henriette.
Zeg eens, als je nu zoo schrikkelijk vervelend wordt, dan zal
ik liever zelf gaan of een ander sturen.

Balk.
Vervelend! je praat zoo driftig en anders dan strakjes.
Henriette.
Maar mensch, als er dan haast is! Wie weet wat er nog aan dat
goed moet vermaakt worden. En om zeven uur komt het rijtuig.

Balk.
Dat ook al! Moet ik in een rijtuig? Juffrouw Jetje!?
Henriette.
Jij? (Zich bedenkend, zachter.) 't Is waar ook, dat plan is vervallen.

Balk.
Vervallen? dat plan?
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Henriette.
Ja, zie je, jij hoeft niet meer mee. Er is een verandering gekomen.
't Speet me al dat ik je tegen je zin en tegen den zin van je ouders
had overgehaald. Nee Jozef, als het tegen je geloof strijdt, dan
mocht je niet mee, en daarom....
Balk.
Maar 't strijdt niet tegen m'n geloof juffrouw Jetje. Als het tegen
mijn geloof streed, dan had ik niet zoo goed in de maat kunnen
blijven, en dan zou ik ook inplaats van naar de Harmonie, naar
de oefening willen gaan. En als 't tegen vader en moeder's geloot
strijdt, dan.... dan.... Maar dan strijdt het nog niet tegen mij n
geloof, in 't geheel niet. Want, (eensklaps zich verstoutend, wil haar
aanraken) Op de bals, smeedt de wals.... fin' fin' fin' fleurtje.
Henriette.
Kom Jozef, schei nu uit met die gekheid. Als ik even had nagedacht, dan zou ik niet zoo mal zijn geweest om 't je te vragen.
Balk.
Ik wil toch niet denken juffrouw Jetje, dat ... .
Henriette.
Met al jou denken kom ik waarachtig niet verder. Dat je een
goeje jongen bent en me graag plezier wilt doen, dat weet ik, en
daarom talm nu niet, en voort naar baas Meijer. Toch niet boos
op me, Jozef?
Balk.
Boos? (Ziet haar een oogenblik aan, komt even met het hoofd
vooruit; trekt het weer terug, en geeft haar dan eensklaps met
groote zelfoverwinning grinnekend een zoen op de wang. De laarsjes
verbergend, de pet diep in de oogen trekkend, vliegt h ij ijlings de
deur uit.)
ACHTTIENDE TOONEEL.
Henriette (alleen, hoofdschuddend hem

naziende).
Wel heb ik z'n leven! phh ! Doet hem na — zooals hij haar een
zoen gaf — en barst dan in lachen uit.) Wie zou zoo iets van dien
stillen, verlegen Jozef verwacht hebben! (Na een oogenblik.) 't Is
(

niet aardig, maar ik ben nog gedurig zoo bang dat dat Careltje....
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De voorname heertjes kan men maar weinig vertrouwen. Maar
bedrog is hier physiek onmogelijk. Hij spreekt zoo door en door
fatsoenlijk, zoo aristocratisch zelfs. Nadat ik hem zei: enfin.
dat ik hem ook niet onaardig. vond, is het nog altijd even poliet:
juffrouw Reuzel, permitteer me, geobligeerd enz. enz. Bepaald
groote wereld! Dat een jongmensch uit dien stand mij in allen ernst
zijn liefde verklaart, dat... j a wel dat is iets anders, dat zit hem
— in de liefde .... En bovendien, Van Del zei: dat iedereen zou
zweren dat ik uit een der eerste kringen was. Ik had de aristocratische kleur; vooral was hij erg over mijn blanke handen en mijn
kleine oortjes in de lucht! (Beziet zich van terzij in den spiegel.)
Ik had nooit bijzonder op mijn ooren gelet. (Doet veel moeite om
al draaiende haar ooren te zien.) 't Is aardig, dat zoo iets een
kenmerk is.
NEGENTIENDE TOONEEL.
HENRIETTE, LIJSBET.

Lijsbet.
Vang uwes vliegen juffrouw Jetje?
Henriette.
Kijk eens Bet, hoe vin je mijn ooren?
Lijsbet.
Je ooren! wel die zitten precies op d'r plaats.
Henriette.
Ja, maar of je ze klein vindt of groot?
Lijsbet.
Te groot voor vleierij en gekkepraat, en te klein voor goed
verstand, zou ik zeggen. Maar wie let er nu ooit op z'n ooren,
kind. In allen geval, ze zijn precies groot genoeg, om er eens eventjes mee naar me te luisteren. Wat scheelt je vader?
Henriette.
'k Weet niet. Niemendal!.
Lijsbet.
Al tweemaal heb ik volk moeten afwijzen, omdat ie uit is, op
klaarlichten dag! En wat scheelt jou, juffrouw Jetje?
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Henriette.
Mij?
Lijsbet.
Ja, kijk maar zoo kwiezeleurig niet; d'r broeien donderluchten.
Je voert de wapens van Jan Luiaart, kind! Sedert je 't magazijn
aan de mannen en mij overlaat, verloopt de nering. Al zei Jan de
kruier gister nog: Lijs! je ziet er uit als een bellefleur, ik weet heel
goed, dat 't vrij wat meer van een gerimpelde reinet heeft. 't Gehalte
mag meevallen, maar de uitwendige schil is geen loksel der oogen
meer; en dat willen ze toch in een galant magazijn: Waarom ben
je zoo sikkepittig, kind. Eerst liet ik het glijen, want wat je vader
met je bedisselt, dat is voor Lijsbet zoo goed als ingemaakt.
Maar nu, 't loopt de spuigaten uit! jij niet meer achter de
glazen; je vader op klaarlichten dag de deur uit; Balk — de hemel
vergeve me de zonde — bijna onmiddellijk na den meester ook de
straat op! Goeje hemel, moet de -heele kappers-affaire dan op Lijsbet d'r hoofd rusten. De winkel, de pruiken, en de sjevenjons
d'r bij.
Henriette.
-

Maar Bet, je bazelt en je schreeuwt alsof....
Lijsbet.
Schreeuwen, ja! als ik met schreeuwen hier den duivel verjagen
kon! Ik vraag: wat scheelt je vader juffrouw Jetje, en wat scheelt
jou? Ben jelui van zins om te gaan rentenieren? Als ik het maar
weten mag, dan kom ik om loon, zieje; voor niemendal werk ik
ook niet, als niemand een hand meer verroert!
Henriette.
Als ik niet om je lachen moest, dan zou ik je al heel indelicaat
noemen Lijs! Omdat je vrijwillig voorniet bij vader woudt blijven,
nit liefde en dankbaarheid....
Lijsbet.
Ja, delicaat of niet delicaat, ik zeg dat een schotel „Arme
Jan" ook niet delicaat is. En dát is je voorland, jawel! als jij en
je vader om, de hemel mag weten welke uithuizerijen en hoog
boel laat verloopen. Jelui bent gek! Ík zeg het je!-hofderijn
Is dat misschien het werk van een verstandig man, om zoo'n tamme
eend als Balk met een kuif te. kappen?
Henriette.
Nu, me dunkt....
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Lijsbet.
Is het iemand ook in den bol geslagen, die zoo'n haan de straat op
stuurt om — God beter 't — een Grieksch kostuum te halen! Grieksch!
Henriette.
Lijs! Je bemoeit je met dingen....
Lijsbet.
- Die naar- het gekkenhuis rieken, jawel=! Maar er- komen oogenblikken dat de pot overkookt, begrijpje. De schillen moeten eraf, zei ik strakjes, toen ik de aardappels= jaste. En nu zullen ze
eraf.
Henriette.
Bet, laat me met rust! Ik verkies je praatjes niet aan te hooren.Lijsbet.
Maar ik zeg dat je ooren er juist groot genoeg voor zijn. Als ik
je vader 't eerst nam, 'k ben bang, dat we dan allebei den hals
over de Harmonie zouden breken, en kind! om je zalige moeder,,
die 'n engel was, wil ik dat niet — God beware! Maar jij, jij
moet me nu aanhooren.
Henriette (gebiedend).
Lijs! Wil je nu eens begrijpen wat je past, en zwijgen? Ik ben
geen kind meer. En zulke praatjes over vader en mij, die voegen je nietLijsbet.
Nee, nee, n e e! Jij zult mij niet ringelooren. Als ik je honderd-maal droog heb gelegd, dan zal ik je nou niet laten verdrinken.
Weetje wat jelui gek maakt juffrouw Jetje? 't Is de hoogheid van
de vrijers!
Henriette.
Mensch!
Lijsbet.
Nee, 't mensch is Goddank nog niet blind, en al zitten haar
ooren onder een muts, ze zijn zoo groot dat ze zelfs alles hoort
wat ze niet hooren mag; en oogen heeft ze als van grootmoederde wolf!
-
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Henriette (wil ijlings heengaan).

Loop, ik heb geen tijd.
Lijsbet (houdt haar terug).
Maar tijd genoeg, niewaar, om te luisteren naar de mooie praatjes

van een voornamen deugniet, die....
Henriette.
Wil je zwijgen of.... Mensch, als je niet zoo oud waart....
(Langzaam tartend.) Weetje wat je bent: je bent een babbel....
enfin, zooals je zelf zegt: een oud wijt!

Lijsbet.
En omdat ik een oud wijf ben, weet ik dat die mooie heer
een gemeene sinjeur is — ja!
Henriette.
Je maakt me woedend!

Lijsbet.
Dat wou ik juist hebben! woedend moet je wezen, want die jou
de grootheid voorspiegelen en je na den dans in den steek laten,
die verdienen een vuist in de oogen. Weetje, kind, wat me ge
-beurdis?
Henriette.
Ik ben er niets nieuwsgierig naar.

Lijsbet.
Dat ben je wel. Om een mensch die spreken wil te laten zwijgen,
dat zou je net zoo min volhouden als ik. Wat er gebeurd is? Toen
ik strakjes volk uitliet en de straat opkeek of ik je vader niet zag,
toen kwam dat heertje, je weet wel wie.... ineens op me aan, en....
Henriette.

't Zal wat wezen.
Lijsbet.
En zei: Dag meisje. — Meisje, zei ik, als ik een meisje was,
,

dan kon je mij misschien beetnemen, maar een ouwe vrouw, een
vijf en zestiger, die fleur je niet zoo gauw jongeheer.
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Henriette.
Zoo , is dat je vertelsel, alleraardigst, heel kleurig.
Lijsbet.
't Slot is wel zoo bont juffrouw Hanrejetje. Als je buiten wilt
zoeken, dan zal je misschien een rijksdaalder in de goot vinden.
Diezelfde rijksdaalder werd in deze hand gestopt juffer Jetje, terwijl
de woorden mij in 't oor werden geblazen: Goeje dagen hebben
oudje; 's-avonds de oogen wat dichtdoen, en de achterdeur wat
laat openhouden, hoorje.... van avond na 't bal....
Henriette (hevig verontwaardigd).
Bet! dat verzinje! dat is een leugen.
Lijsbet.
Kind! kind! als het een leugen was, dan zou er geen rijksdaalder
in de goot liggen. En weetje: de rijksdaalder is er weer uit te
krijgen en schoon te maken, maar als hij jou erin heeft gesmeten,
dan, (gevoelig) nee kind nee! dan ben jij niet gangbaar meer.
Henriette.
Goeje hemel, zulk een vernederende praat is niet te dulden van
een meid..., van een.... niets! Ondeugende oude lastertong,
moet je wraak nemen over vader's besluit omdat je nu een beetje
meer werk te doen hebt! Juist om geen voet te geven aan allerlei
heertjes en toonbankpraatjes werd er besloten dat ik niet meer in
den winkel zou zitten. Zieje, niet uit luiheid ,maar uit fijn gevoel.
Ja fijn gevoel. Maar daar heb jij geen begrip van. De straat zou je
me laten schrobben.
Lijsbet (snel).
Dat deed je moeder.
Henriette.
Hemel, mensch, wat lieg je!
TWINTIGSTE TOONEEL.
De vorigen, REUZEL (mei een pak onder den arm; de vrouwen

ziende; verbergt hij het aanstonds achter een
meubel).
Reuzel.
Hei, ho! wat is er?
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Henriette (half schreiend).
Zeg, is dat waar, schrobde mijn lieve moeder de straat?
Reuzel.
De straat? Hé, wie durft er beweren dat mijne vrouw....
Lijsbet.

Maar dat zeg ik niet.
Reuzel.
En dan zeg ik dat het een laag verzinsel is.
Henriette.
Ei, ei, ei! Hoorje dat Lijs, een laag verzinsel.
Lijsbet.

Maar goeje hemel!
Henriette.
Jij met je goeje hemel!
Lijsbet.

Als ik gezegd had juffrouw Reuze 1, maar dat heb ik niet
gezegd.
Henriette.
Je hebt mijn moeder genoemd.
Lijsbet.

Nou en zoo waar als je moeder Antje Meibloem heette, zoo
waar heeft ze de straat...
Reuzel.
Zwijg Lijs! Is dat onze goedheid met vuigen ondank beloonen!
Henriette.
Zieje wel-, hoe weinig .je te vertrouwen bent! Rijksdaalderspraatjes, nietwaar?
Reuzel.
Rijksdaalders.... ?
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Henriette.
Och niemendal, 't mensch is ontstemd omdat ik niet langer in 't
voorsalon te kijk sta. Nu heeft zij iets meer te doen en daarom....!
Lijsbet.
Nee daarom niet; dat weet je wel beter!
Henriette.
'k Zeg daarom is ze boos, en zou me nu alle genoegens willen
ontnemen. Wie weet of ze nog geen kwaad van de eerste families
uit de stad, van hun logés, van uw beste klanten gaat spreken.
Och gud ik voorzie het!
Lijsbet.
Maar wat ik voorzie juffrouw Jetje...
Henriette.
Wat jij voorziet of niet voorziet, ik weet zeker dat sedert je
schrobberij-praatjes, geen mensch je meer vertrouwen zal.
-

Lijsbet.
Wel hemel beware!
Henriette.
Ik weet, dat je verkindscht en daarom zoo jaloersch wordt; ja
dat je alles wat mij betreft leelijk zult uitleggen. Ja vader ja,-wel,
als ik een goede deftige partij kon doen, dan zou zij het tegenwerken, zeker. Onredelijk wezen! (Snel af.)
EEN EN TWINTIGSTE TOONEEL.
LIJSBET, REUZEL.

Lijsbet.
De donder is er niemendal bij! Scheld maar, en schimp maar,
en hol maar kind. Je zult....
Reuzel.
En nu verzoek ik dat je eindigt! Omdat mijn zalige vrouw een
zoogzuster van je was, en omdat je uit dankbaarheid na die ongelukkige speculatie.... hebt bijgepast wat je spaarde, en daarvoor
nu als huisgenoot het goeje bij ons geniet, daarom moet je niet
vergeten wie je bent en wat je past in je stand. Van aanmatiging
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houd ik niet Lijsje. Ieder mensch moet weten waar hij staat en
staan mag in de wereld. Als je dat niet begrijpt en den afstand
vergeet die er — hoe langer hoe meer — als een gaping, een
afgrond tusschen Henriette en jou zal ontstaan, dan.... dan moet
je in 's- hemelsnaam maar verhuizen. Mijn kind is nommer een,
verstaje! en zulk geschreeuw, zulke burengeruchten verkies ik niet
meer.
Lijsbet.

Burengeruchten! verhuizen! Wil ik je wat zeggen menheer Reuzel?
Reuzel.
Dankje. Ik heb er nu genoeg van. Doe je plicht, en als je hier
wilt blijven, bemoei je dan met den pot en wat je meer te doen
hebt; maar niet met onze zaken. Zwijg!
Lijsbet (terw ijl Reuzel gedurig zijn

laatste woord herhaalt en haar
de deur wijst).

Zwijgen! zwijgen! als de woorden iemand op den rand van 't hart
zitten! Goed man, Goed meneer. Best! zwijgen zal ik, maar, als
je heele pruikenmakerij verloopt, als je dochter een schand....
Reuzel.
Moet ik mijn geduld verliezen, mensch! Mijn salon uit! Voort,
't is om me razend te maken.
Lijsbet (in 't heengaan, terwijl Reu-

zei (heem- zonder geweld naar
de deur dringt).

Razend? Zié me zoon man eens. Alsof de rijksdaalder niet in
de goot lag; alsof je niet allemaal met je verstand overhoop lei.
Verhuizen, best! Best man, we zullen allemaal verhuizen; maar
jelui naar een gekkenhuis, ja naar een gekkenhuis, of.... naar
erger misschien! (Af.)

TWEE EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Reuzel (alleen, steeds in actie onder 't spreken ; sluit de deur,
plaatst den toiletspiegel voor het raam, telkens omziende
krijgt h ij het pak; maakt het los; beziet den degen,
en kleedt zich in een galakostuum).
Lijs wordt oud en érgdenkend. Zeker omdat ze gehoord heeft dat
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Jetje toch naar de Harmonie gaat. Wie nog een greintje gezond
verstand heeft, moet bekennen dat ik niet weigeren kon: De brief
aan den minister! De introductie van Henriette in Terpsichore! 't
Is klaar dat hij meer voor Jetje voelt dan hij weten wil. Zijn convictie dat onze Kunst, enfin, ik zeg niet de eerste.... maar toch
waarachtig Kunst is, het doet hem over een dolzinnig vooroordeel
heenstappen en terstond de middelen aangrijpen om ons te verheffen.
(Zich met den galarok in den spiegel beziende.) Compleet alsof het
m'n alledaagsche was. De degen rechts .... zoo..., een clac onder
den arm. Als Sire mij benoemt dan ben ik zedelijk ver Pl i c h t
om hem te gaan complimenteeren. Een ander zou het per brief doen;
épiciers, Van Wels enfin: maar ik.... waarachtig niet. (Mei eert
stille buiging.) Je Majesteit! De erkenning door Uwe Majesteit aan
mijn persoon bewezen, geldt niet mij maar de nagedachtenis van
Uw doorluchtigen grootvader wijlen Z. M. Willem den rste en mijn
vader Guillaume Francois Benjamin Reuzel! De titulaire rang van
hof-coiffeur, mij door Uwe Majesteit verleend, legt mij verplichtingen
op die mij met trots en liefde voor de Kunst vervullen. Achtte eertijds een koningin van Frankrijk het niet beneden zich om aan het
wuft Parijs een nieuwe coiffure te schenken, het moge voor Uwe
Majesteit zijn weggelegd om krachtig een Kunst te beschermen, die
door den invloed van beunhazen en haarvervalschers, in deze dagen
wordt ten gronde gericht. — Kan de Kunst Monumenten oprichten
van 't edele menschenhaar? .... Ja Uwe Majesteit; dat kan zij.
Kunnen wij engelen doen weenen onder treurende cypressen, en
schepen doen bruisen door blonde baren met lokken -wit schuim ? ... .
Ja Uwe Majesteit dat kunnen wij! Geloof hoop en liefde schrijven wij
met de haren van jeugd en grijsheid op microscopisch -1 Leine paneelen.
Maar meer dan de beeldende Kunst, Uwe Majesteit, beoogt de
coiffeerkunst .... Bedroefde weduw', bij den dood uws geliefden
vielen de lokken waarmee hij eertijds zoo gaarne speelde, van uw
treurend hoofd. Waar zijt gij, o schoonste! wie geeft u het sieraad
uws levens en daarmee wellicht een echtvriend terug? Dat doet de
Kunst, Uwe Majesteit, de edele coiffeeíkunst! -- Sire! Viel eertijds
het koninklijk hoofd der uitvindster van het pauwenkapsel onder
het bloedige staal der guillotine; 't is mijn erkentelijke wensch, dat
door alle maagden in Nederland voor Uwe Majesteit een Monument
zal gesticht worden in Hoogdeszelfs bijzonder lustkabinet, een Monument eenig in de annalen der kunstgeschiedenis, saamgestrengeld
uit het edelst sieraad der duizenden schoonen, haar onvergankelijk
lokkenschoon. — Heel goed, heel goed! .... Je Majesteit. (.Hóort
de winkeldeur openen; als Leden zich zelven in verwarring:) Niet
thuis, ik.... (7erwijl h ij haastig den degen afdoet; aan de zijdeur
zacht roepend:) Jetje, volk! Zeg aan Balk.... of.... Laat Balk....
Ik ben niet thuis ...
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Balk (achter de deur).
Meester! menheer Reuzel! ik ben het! Gauw asjeblieft.. .. er
is haast bij! Ik moet u spreken.
Reuzel.
Hij! (Luid.) Zoo ben jij het Balk! (Terwijl h ij zich verkleedt,
.afgebroken.) Hé, kom maar binnen! Kunje de deur niet open krijgen?
Watblief, hé? Niet. . Ik ben juist bezig. . . . probeer maar..
..

Balk (buiten).
De deur is gesloten meester!
Reuzel (steeds aan het verkleeden).
Gesloten hé. Hoe zou die gesloten zijn? Als die gesloten wasdan
zou iemand ze hebben gesloten en ik begrijp .... toch niet wie dat
zou.... kun.... nen gedaan.... hebben..., want.... een deur
.... clie gesloten is ...
Balk.
Maar er is haast bij meester!
Reuzel.
Jawel! haast! Geduld! (Gereed zijnde, bergt hij alles in een kast,
maar vergeet den degen die tegen den muur slaat. Maakt nu de deur
-open.) Gesloten? Kijk, doodeenvoudig! Wat een beweging!
Balk (in 't opkomen).
Ja maar meester .... zieje .... het is ook.... ik dacht....
Reuzel.
Nu , wat stotter je!
Balk (gejaagd).
Omdat ... , ik zal maar zeggen .... omdat ...
Reuzel (gebiedend).
Spreek! Die wartaal verveelt me.
Balk (verschr'ikt).
Maar meester, och, zie, (snel) er was, geen Harmonie meester,
in 't geheel niet!
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Reuzel.
Er was geen Harmonie! Wat moet dat beduiden? Is er dan brand
geweest? Geen bal meenje? We zullen terstond de courant zien.
Als die Tolwijkers zich behoorlijk lieten kappen dan zou ik 't weten.
Balk (houdt hem terug; wischt zich

't zweet van het voorhoofd; in
de grootste spanning).

Een abuis, nee, nee! Zeg meester! hm!
Reuzel.
Gauw dan, want ik moet mij overtuigen: en als 't waar is, die
heeren doen weten....
Balk.
Maar die weten er alles van meester.
Reuzel.
Zij! Ben je gek?
Balk (zich verstoutend).
Toen ik 't achterpoortje van de Har^nonie uitkwam, toen gingen
twee jongeheeren me rakelings voorbij. Ze hadden er geen erg in
dat ik het was. Maar ik kende ze dadelijk. 't Waren de heeren
waar juffrouw Jetje van avond....
Reuzel.
Ah, ziej e, dan wilden ze zeker een bijzondere soirée voor
Terpsichore bestellen.
Balk.
Tenminste ze gingen naar binnen. Op dien eengin sinjeur had ik
het niet erg begrepen, en omdat ik de boodschap van geen Harmonie had gekregen, moest ik eens weten wat ze er zouden
uitvoeren. Aan de achtergang bij 't kleine magazijn is 't overal
kelderdonker. Ik liep hen stil achterna, en..
Gauw wat!
Balk.
Och meester, als het er niet zoo vlot uitwil, dat komt omdat mijn
gemoed nog voller is dan een boordevolle maan. Zieje, ze gingen
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dan binnen. Ik, geluisterd achter de valdeur. Dag Meijer.... —
Heeren.... — Zeg Meijer, heb jij bij je ouwe comedierommelniet
een soort van koninklijk wapenbord; iets voor een hofleverancier?
't Komt er zoo mooi niet op aan?
Reuzel (met de grootste verbazing).
Hé!?
Balk.
Ja meester, ja, luister: — Toon de uitdrager zei dat jij er nog
een van het Oranjefeest hadt. — 0, jawel Heeren. Moet 't voor
een feest dienen Heeren? — Och nee, voor een ui. Je kent Reuzel?
— Welzeker Heeren, die kwast!
Reuzel (als vernietigd).
Kwast! ! !
Balk.
Ja, verbeelje meester, dat moest ik maar zoo van hem hooren.
En toen een gelach, en verder allerlei dat ik niet goed verstaan kon,
hoewel ik toch begreep dat zij Meijer belastten om het ding in orde
te brengen, en het dan aan u te bezorgen. Maar ten slotte ... .
Reuzel (in dezelfde houding).
Kwast!
Balk.
Nee, nog wat anders meester; heel wat anders!
Reuzel.
Kerel, zwijg! Nee, spreek! Wat anders ! Hé, wat anders ?
Balk (wist op de borst).
Hier zit 't me! Zoo'n engel van goedheid! Is er zulk haar in
de wereld meester?
Reuzel.
Wie! wat? Kwast! kwast! Dat zei zoo'n Meijer! En die bengels lachten! Ze wilden....
Balk.
Ja, maar dat is nog zoo erg niet meester. Toen alles bepraat was,
toen zei die mooie Heer uit den Haag: Ei Meijer, je hebt toch
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van avond tegen zevenen wel een kamertje, h@? en een vuurtje?
We komen dan met een paar japonnetjes een beetje keuvelen. —
Best Heeren. — Een klein soupeetje? — Jawel, begrepen! Mondje
dicht, zeven uur, bestig Heergin! .... Gehoorig? Nee, niemendal!
Reuzel.
En dat was.!.. dat was.... de schilder die van avond.... ( Val
Balk in zijn das). Dat is gelogen 1 Zeg dat het gelogen is!
Balk (angstig ).
Maar .... het is.... niet gelogen.
Reuzel.
Ellendeling!
Balk (half schreiend).
Meester! schei uit! ik ben .... help! laat los! Hier is de krant!

(Reuzel neemt de courant terw ijl h ij Balk noga heen en weer schudt.)
DRIE EN TWINTIGSTE TOONEEL.
De vorigen,

HENRIETTE, LIJSBET

(uit verschillende deuren).
Henriette.
Hemel, vader!
Lijsbet.
Menheer Reuzel! Mensch ! wat moet dat beduiden?
Reuzel (laat Balk los; eerst verrast,

zich eensklaps herstellend, veinst
kalmte).
Hé! wat! .... watblief! Wat het beduiden moet? Gekheid! Volstrekt niemendal. Niewaar Balk?
Balk (nog niet geheel bekomen).
Ja, jawel, niemendal; maar....
Reuzel (zacht tol Balk).
Zwijg!.... Ik meen het goed! — ,,Kwast! Juffertjes! Soupeetje!"
(Luid.) Niewaar, 't was gekheid Balk!
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Balk.
Ja, zeker, gekheid juffrouw Jetje; bij vergissing dacht de meester
dat mijn das.... dat....
Lijsbet.
Van zulke gekheid zou 'n mensch heelemaal van stuur raken.
Hij is er nog blauw van.
Henriette (aan de andere zij van Balk,

zacht).
Zeg Jozef, zeg, wat is er? Waar heb je 't kostuum?
Balk (naar Reuzel ziende, geheim-

zinnig zacht).
Er is geen Grieksch kostuum Jetje. In 't geheel niet.... N ie mend a 1!
Henriette (zacht).
Wat! geen Gr..
Reuzel (die terz ijde de krant inziet

en een oogenblik in gedachten
heeft gestaan, bij zich zelf).
Goed zoo, dat plan is uitstekend; ik zal ze vinden! (Luid.) Zeker
Jetje, 't was maar een aardigheid. Ga jij nu gauw naar je kamer;
je moet je zaakjes netjes in orde hebben. Je witte kleedje zal je
heel mooi staan .... (jetje naar jozef ziende, wenkt hem in 't heen-

gaan. Reuzel dit bemerkend wijst Jetje naar den uitgang. jetje schoor
-voetnd
af.)
Reuzel (als jetje vertrokken is).

Balk, hier is mijn hand, je bent leelijk, maar een trouwe jongen.
Ga nu naar den winkel; straks zal ik je hier aan 't werk zetten.
Balk (in t heengaan).
Een trouwe jongen! Ja meester! Ja!
(Terzijde). Of hij 't begrepen zou hebben ! ? 0, als ik ze de ooren eens wasschen kon! (Af.)
—

Reuzel (in zich zelf).
Kwast! Soupeetje ! ! ! 7ot Lijsbet, die de courant heeft ingezien.)
Geen bal, geen Harmonie, niemendal....! Lijs, j ij hebt klare oogen!
Ik moet je spreken. Kom mee!
(
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TWEEDE AFDEELING.
EERSTE TOONEEL.
BALK

(op het toonel).

REUZEL, HENRIETTE, LIJSBET

(achter de schermen).
Balk (bezig met de waar voor 't raam

in een onderkastje te bergen).
Alles bijeengenomen, dan begrijp ik nog niet of de meester 't wel
goed heeft gevat. Maar zeker is het, als hier bal wordt gehouden,
dan ben IK er ook bij, en zooveel is ook zeker, dat ik me liever dood
zal bakkeleien, dan te dulden dat ze dat mooie engeltje éen haar
van d'r hoofd zullen krenken. Vindt ze me leelijk; goed, best ... .
lee lijk! Maar dat doet er niet toe. Van morgen zei ze nog: Jozef!
morgen Jozef! .... Balk! — 't Kan verkeeren. Jawel! maar als
ze bemerkt dat er nog leelijker zijn!-en als ze dan toch zelf heeft
gezegd dat ik zoo'n natuurlijk gevoel van de maat heb; en.
Een dansje Jozef....? Hier met je hand! (Wil met eenige jleschjes
in de hand repetitie houden, eensklaps naar het raam ziende.) Een rijtuig .... Jawel! 't Houdt stil .... Warempel, daar zijn ze. 't Zal
me benieuwen hoe de meester 't begrepen heeft. (Men hoort schellen,

en roepen van buiten, uit de verte.)
Reuzel (buiten).
Jozef!
Henriette (buiten).
Jozef!
Lijsbet (buiten).
Jozef!
Balk.
Jawel! als iemand nu maar weet wat ie doen moet. Wacht! (Zet"

nog een paar stoelen terzij.)
TWEEDE TOONEEL.
BALK. LIJSBET

(met theeblad). REUZEL (achter de schermen).
Lijsbet.

Uit den weg man!.... Zoo! Gá jij als de wind naar de deur!
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Daar zijn ze die mooie messieurs. We zullen ze mores leeren! 'k Mag
in een pruik veranderen als er éen enkele dame bij is. Dat was een
fijne list om hun zin te krijgen. Hoor, luister Jozef; menheer is zelf
naar buiten. Sust! luister! (Zij luisteren.) Je kunt 'm hooren. Wacht!
T 6 c h vrouwvolk erbij! Sust! (Bl jven luisteren.)
Reuzel (onzichtbaar, met een stem uit

de verte).
Jawel menheer, dat begrijp ik; maar ik stel er toch prijs op dat
u even met de juffrouw binnenkomt. Mijn dochter wenscht eerst aan
juffrouw Boezelet te worden voorgesteld. U begrijpt .... zij kent de
familie niet.
Balk (zacht).
Ja, verduiveld Lijs, toch dames; juffrouw Boezelet! Nu begrijp
ik toch niet.. . . (Men hoort in de verte verward spreken , vooral zacht).
DERDE TOONEEL.
De vorigen.

REUZEL. VAN DEL. BOEZELET

(in vrouwenkleeren of domino).
Reuzel (net zeel strjkaó es).
Ga binnen juffrouw. Mijnheer Van Del. Asjeblieft. Bijzonder
aangenaam! Jozef. . .. stoelen. . . . ! Asjeblieft .... Zeer veel eer!
V. Del (zacht tegen Boezelet).
Hou je goed kerel! geen mond open!
Reuzel.
Neem plaats, neem plaats! Lijs, een stoof voor de juffrouw.
Lijsbet (zacht in 't heengaan).
Als dat geen manspersoon is, dan ben ik er een! (Luid.) Een
stoof? Jawel meester. (Zacht.) `Ve zullen ze stoven! (Af.)
V. Del.
0, doe geen moeite menheer. Als uw dochter klaar is, dan zal
't mij wel aangenaam zal dat u de dames even aan elkander voorstelt, maar dan moeten we ook aanstonds weg, want u begrijpt....
de vrienden wachten, en ... .
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Reuzel.
Dat zou onaangenaam, hoogst onaangenaam wezen, vooral voor
de.... japonnetjes ! (Tot Boezelet snel.) Pardon, de dames wil ik
zeggen. (Terzijde.) 0, schelm, met een vrouwenpruik! alsof IK geen
pruiken zou kennen. (Luid.) Neem toch plaats lieve dame.
Boezelet (zacht).
'k Wou dat de kerel gestolen was! (Luid met stemverandering).
Och hé!
Reuzel (zacht, snel).
0! of ik een gek was. Goddank niet te laat! (Luid luchtig.)
Behalve dat mijn dochter erop gesteld is om hier, in mijne tegenwoordigheid aan de lieve juffrouw Boezelet gepresenteerd te worden,
zoo was er nog een reden menheer Van Del, waarom ik u een
beetje dringend moest verzoeken binnen te komen.
V. Del (zeer geaffatreerd).
Ei! nog een reden?
Reuzel.
Ja, jawel! Als ik mij niet vergis dan bent u dupe geworden van
een gerucht, van een verkeerde inlichting, misschien wel van een
opzettelijk bedrog.
V. Del.
Hé, u bedoelt ....?
Reuzel (tot Boezelet).
Maar ga toch zitten lieve juffrouw. Neem plaats menheer Van
Del. — Van een bedrog, jawel! Men heeft u gezegd dat er dezen
avond een bal in de Harmonie zou wezen.
V. Del (verrast).
Ja juist, welzeker!
Balk (half luid).
Mis man.
Reuzel (geeft Balk een wenk
Sust! (Luid.) Ik begrijp hoezeer 't u beiden zal verwonderen,
als u verneemt dat er volstrekt niets te doen is. 't Is heel natuur 1 ij k
dat u niet op 't denkbeeld bent gekomen om eens in de courant
te zien, of in persoon te gaan informeeren.
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V. Del.

Maar ik bezweer je dat ik dacht....
Reuzel.
't Spreekt vanzelf Hoe zoudt u anders de beleefdheid hebben
gehad om met de lieve juffrouw, en nog wel per rijtuig, mijn
dochter te komen afhalen!
V. Del.

Maar ik weet toch zeker. . . . niewaar Boez .... juffrouw Fanny..
niewaar, van middag kwam nog 't bericht dat alles in orde zou
zijn voor Terpsichore. Ziet u.... misschien is het groote bal afgesprongen. Jawel, jawel, dat is zeer mogelijk, want nu herinner ik
mij dat Meijer gezegd heeft.
Reuzel.
U hebt hem dus gesproken?
Van Del.

Dat is te zeggen .... gesproken en niet gesproken. Ik wou hem
spreken, maar....

F

Reuzel (alsof h ij Meier bedoelt).
Draaier! kwast van 'en vent!
V. Del.
0, ploert! enorme ploert!

Reuzel (als voren).
Juist, ploert! en gemeen! Dáarom was ik er tegen dat mijn
dochter zou meegaan; ze zeggen .... rendez-voushuis, menheer
Van Del!
V. Del (in verwarring).
ti,

Och, kom! Watblief! Maar dat kan niet waar zijn; ik verzeker
't was eenvoudig..
Boezelet (zacht tot V. Del).
Hou je mond!
V. Del (zich herstellend).
In allen geval, menheer Reuzel, is Terpsichore een gesloten gezel-
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schap, en 't zou zich op de algemeene soirée — indien die er
geweest was — bepaald hebben afgezonderd. Ziet i of dat groote
bal er is, dat doet er weinig toe; voor onze particuliere soirée is
werkelijk alles gereed. En.... zou ik dus mogen verzoeken dat
juffrouw Reuzel ons de eer aandeed om wat spoedig.... Ziet u,
't wordt al zachtjes aan laat.
VIERDE TOONEEL.
De vorigen,

HENRIETTE (gekleed).

Reuzel.
Ah! daar is zij .... Henriette. (haar voorstellende) Mijne dochter.
Juffrouw Boezelet.
Balk (Henriette aanstarend, terzijde).
Nee maar! Och Gossie,.... ik wist niet dat zij zoo mooi was.
Henriette (maakt een dienaresse).
't Is me recht aangenaam, juffrouw Boezelet .... (eensklaps terugtredend, zacht tol Reuzel.) God! dat is ze niet .... dat is ...
Reuzel (snel, zacht).
Begrijp je 't nu? Stil!
Henriette (als voren).
Dat is te erg!
Reuzel (zacht).
Wees bedaard kind, stil! Ze moeten 't niet merken.
V. Del (tot Henriette).
0, we zijn recht gelukkig dat u aan onze geïmproviseerde soirée
de eer van uw tegenwoordigheid zult geven. Als mijnheer uw vader
't veroorlooft, dan.... ons rijtuig wacht .... en.... (wil haar den
arm geven).
Reuzel (houdt hem tegen).

,

-

Pardon, pardon! Ik was zoo vrij om 't rijtuig maar weg te
zenden.... 't Loopt zoo op, dat wachten ...
V. Del.
Maar de dames ....?
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Reuzel.
Ja, wat de dames betreft, ziet u, mijne dochter meende dat
het veel aangenamer zou zijn indien we hier maar zoo heel eenvoudig, sans gene, het avondje doorbrachten; en juffrouw Boezelet,
wanneer zij weet dat 'het ons.... zooveel genoegen is, dan zal zij
ons zeker de eer willen doen....
Boezelet (gemaakte stem).
0, hé. 0! (lol V. Del.) Kerel als je blijft dan zal ik je vinden!
Ze zullen lont ruiken. Die vervloekte gekheid om binnen te gaan.

(Reuzel spreekt zacht tol .Henriette.)
Balk (terzijde).
Hé, de juffrouw is verkouden.
V. Del (zacht lot Boezelet).
Stil, 'k zal jou wel weg krijgen. Pracht van 'en schepsel! Als ze
liever in 't nest blijft, ook goed. Wij zullen den pipa wel apart
zetten. (luid.) Wat mij betreft, menheer Reuzel, ik heb fameus veel
lust in uw voorstel, en omdat ik eigenlijk een vreemdeling in Tolwijk ben, zoo zou 't niet hinderen als ik van Terpsichore wegbleef;
Maar wat juffrouw Boezelet betreft.... Niewaar juffrouw Fanny,
't zal beter zijn dat ik u eerst even naar de zaal breng? Ik kan dan
terugkomen. Charmant! (Zacht tol Reuzel.) Een telegram gezonden.
Jawel! Al een weerom gehad van mijn neef. Alles in orde. In
mijn zak!
Reuzel.
Ei.... och kom..., je maintiendrai!?
V. Del.
Carte blanche gegeven! Gemachtigd er hier een te koopex.... .
Verrassing! Al besteld bij Jonkers.
Reuzel (met bedoeling maar niet mer,k-

baar).

Gemeene schavuit!
V. Del.
Gemeen? Och nee.
Reuzel.
Aartsbedrieger!
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V. Del.

Och kom!
Reuzel.
Vrouwenverleider.
V. Del.

Hé.... nooit van gehoord.
VIJFDE TOONEEL.
De vorigen,

LIJSBET

(mei een stoof).

Lijsbet (tot Boezelet).
De juffrouw 'en warme stoof? Als ze niet warm genoeg is,
dan kan ik er nog wel 'en stukje bijdoen. Hé, zoo'n paar heete
kooltjes! Je zit er zoo lekker op.
- Boezelet (gemaakte stem).
0, o!
Lijsbet (straks presenteerend).
En een kopje thee, he? We zullen 't je zoo warm maken als we
maar kunnen.
V. Del (tot Reuzel half vertrouwelijk).

Enfin, omdat ik boven alles 't gezelschap van uw bevallige, allerliefste dochter verkies, zal ik dan maar even juffrouw Boezelet expedieeren. Aanstonds ben ik terug. (7erzijde.) Frans vergist zich dat
ze lont ruiken; de kerel is te dom en te ijdel. (lot Boezelet.) Ah!
Juffrouw Fanny! (h ij presenteert hem den arm, die snel wordt aangenomen. Zacht.) Ze merken niemendal.
Boezelet (zacht).

Dat wijf met haar heete kolen. (Men hoort schellen.)
Reuzel.
Jozef ga zien wie er is. (Tot V. Del en Boezelet.) Maar ik bid
u, wacht toch nog even.
Balk (in 't heengaan.)

Och, juffrouw Jetje, wat ben je toch mooi.
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Lijsbet (half luid).
We zullen zorgen dat ze 't blijft. (Boezelet maakt mimes om
liever heen te gaan). (Balk af.)
ZESDE TOONEEL.
REUZEL, LIJSBET, HENRIETTE, VAN DEL, BOEZELET.

Reuzel (tot Boezelet).
Jawel! jawel! Maar ziet u, terwijl ik nu toch de eer heb de
dochter van onzen geëerden burgervader in mijn salon te zien, nu
zal het mij zeker wel vergund worden haar een kleinen dienst te
bewijzen?

Boezelet (gemaakte stem).
Och heden! (Kucht.) Hm! hm! Zoo verkouden.

Lijsbet (geeft hem thee).
Komaan, zoo'n heet kopje juffrouw, dat's er goed voor en 't kost
geen rijksdaalder. (Tot Van Del.) Niewaar menheer, het kost geen
rijksdaalder, waarachtig niet!

V. Del (zacht).
Die tang! 'k Had aan haar niet gedacht!
Reuzel (tot Boezelet).
Zelden heb ik zulk een prachtig coloriet van h a a r gezien. En die
sierlijke lokken- caprices, flottantes à la • sylphide. 't Zou onvergeeflijk
zijn indien ik de schoone juffrouw Boezelet uit mijn salon liet gaan,
zonder een fout te corrigeeren.... Die hoed. ... permitteer me.

(Pkipt den hoed of kap af).
Boezelet (als voren).
0 f o e i! u derangeert me!
Reuzel.

Derangeeren? Enfin! om je niet tegen te spreken juffrouw. (Ligt
hem de pruik van het hoofd! Terz ijde.) Als er ooit een pruik heeft
gesproken, dan spreekt er wel deze.

Boezelet (schrikt).
Eh! (Slaat de handen voor de oogen.)
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Henriette.
Is dan alles bedrog? (Tot V. Del.) Die oprechtheid, die trouw? ....
V. Del (zich herstellend ).
Watblief? Een grap, een aardigheid, een....
Lijsbet (tot Boezelet).
Wel mensch, je zult kou vatten, he!
Reuzel.
Een aardigheid! Welzeker ! (Terzijde, de pruik nog omhoog houdend.)
Moest ik dit van mijn Kunst in mijn eigen woning beleven!
V. Del.
Maar menheer Reuzel, op mijn woord van eer! ....
Lijsbet (aan V. Del's oor).
Je woord van eer ligt al lang in de goot man; totaal!
V. Del.
U begrijpt het menheer Reuzel. 't Was een grap; jongelui, niewaar?
Lijsbet (met een smeekend gebaar).
U moet het zoo kwalijk niet nemen! We hadden....
Reuzel (lachend).
Kwalijk nemen! Maar wie zou zoo'n aardigheid kwalijk nemen?
Begrepen! ha, ha, ha! Een bal masqué!
Boezelet (krijgt weer moed).
Juist, jawel!
Reuzel.
De heeren dames , en de dames heeren. Travestie!
V. Del (mede weer moed vattend).
Precies, precies. De heeren dames, en de dames heeren. De
geest van den tijd!
Reuzel.
Kleine intriges ...
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V. Del (lachend).
Vanouds bekend. (Zacht tot Boezelet.) Te stom..., merkt nog
niemendal .... courage....
Reuzel.
Alleraardigst! Maar zieje heeren, dan mag ik je feest eigenlijk
niet in de war sturen.
Boezelet.
Ha! je neemt dus niet kwalijk, menheer Reuzel. Weetje mijn
zuster is een beetje timide, en omdat zij de juffrouw toch in Terp
-sichore
zou ontmoeten....
Reuzel.
Niemendal! niemendal! Nee, nu 't zulk een aardigheid is, nu
ben ik er zelfs voor dat Jetje zal meegaan .... jawel.... Weetje
wat Jetje.... Lijs! (Zegt iets zacht.) Begrepen!
Lijsbet.
Ei zoo! Jawel meester .... heerlijk .... alleraardigst!
Henriette (zacht).
Vader, ik stik!
Lijsbet.
Kom maar mee juffrouw Jetje. Je vader heeft gelijk, men moet
het zoo nauw niet nemen. Jonge jaren, krullende haren! (Bei-

den af.)
ZEVENDE TOONEEL.
REUZEL, BOEZELET, V. DEL.

Reuzel.
Travestie! travestie! Je zult er plezier van hebben heeren. Maar
't moet kompleet zijn. Wanneer Jetje in 't kostuum van een ouden
kapper zal meegaan, dan moet u, mijnheer V. Del, als haar weerga
verschijnen. Ha, ha, ha!
V. Del.
Als de juffrouw van den coiffeur! Alleraardigst! Dus..,. dan zal
de juffrouw ons toch de eer aandoen....
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Reuzel.
Jawel. Alle mogelijke eer!

Boezelet.
Maar het rijtuig....?
Reuzel.
Dat zal ik laten terugkomen, tenzij u 't loopen verkiest..
Hei! Lijsbet, Lijsje!

Boezelet (zacht lot i'. Del).
Heb je ooit zoo'n ezel gezien?

V. Del (zacht).
't Loopt prachtig. Heb ik haar eens in de koets .... !
Reuzel (roepend).

Lijsje.... hé! Waar blijf je?
ACHTSTE TOONEEL.

De vorigen.

LIJSBET

(met een pak oude kleeren).

Lijsbet.
Ja, ja! Hier ben ik al!
Reuzel.
Goed zoo! Uitmuntend! (Tot V. Del.) Kijk eens dat vrouwenjak .... die rok ! ... .

V. Del.
Zou i k ze aandoen?
Reuzel.
Natuurlijk!

Boezelet.
Welzeker! menheer heeft gelijk, dan zijn we allemaal travestie.

(2erzijde.) Eend van 'en vent!

V. Del.
Ah juist! die japon.... (Trekt hem aan, en verder onder 't ver

Ei, zoo!

-kledn.)
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Reuzel.

Er zullen haken en oogen vliegen.
Lijsbet (zacht tot V. Del).
Nou, als 't er op aankomt, he, dan zie je toch dat ik zoo kwaad
niet ben ?
V. Del.
Je hadt 'et ook veel te hoog opgenomen. (Haakt 't jak dicht.)
Wel henkers! phu!
Lijsbet.
Warmpjes h@! 't Kan geen kwaad! Als je berst zeg het me maar.
V. Del.
Ik zie er bespottelijk uit.
Reuzel (neemt een dames -toer, luid
lachend).

Hier, deze toer.... (Zet hem die op.) Je treft het dat je bij een
artist coiffeur bent.... Zoo.... nu de muts nog Lijs. Best ...
netjes .... en de hoed.
Boezelet (lachend).
Kerel, ik lach me ziek. Mooi! menheer Reuzel.
V. Del.
Maar ik zie er uit als een vastenavonds-gek.
NEGENDE TOONEEL.

De vorigen, BALK (met het wapenbord).
Balk.
Het was Jonkers, menheer! 't Compliment van de heeren, moest
hij maar zeggen, namens Z. M. den koning.
Boezelet (terz ijde).
Hemel! zoo vroeg' .... Zei ik het niet; we loopen erin!
V. Del (zacht).
Nog niet zeker! 't Is een gek.... (Luid.) Ah, juist! Van harte,
van harte geluk menheer -Reuzel!
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Balk (de verkleeding ziende, lachend).
Kijk die eens! hé, hé! Heere beware! Schei uit! Precies dronken
Toontje.... Toontje jenever.... 0, o, o! (Lacht geweldig.)
Reuzel.
Ben je razend jozef! 't Is menheer V. Del.
Balk (wat bedaarder).
Och meester, neem me niet kwalijk, maar ik had al zoo'n lach....
om.... om.... (Lacht geweldig.)
Boezelet.
Kerel!
V. Del (terz ijde).
Malle kapperskwast! ploert! (Tot Reuzel.) U ziet, menheer Reuzel,
liet telegram heeft waarheid gesproken, want anders zou ik niet...
Boezelet (zacht tot V. Del).
't Loopt te gek, waarachtig; want 't ding ziet er uit ...
Reuzel.
Ah! juist .... recht vereerd .... zeer gelukkig! Ik ben u onuitsprekelijk dankbaar .... onuitsprekelijk menheer Van Del.
V. Del.
0, geen dank! 't Is de moeite niet waard! Maar de juffrouw....
't Wordt nu tijd.... Als dit jonge mensch gauw de vigilante ging
halen.
Lijsbet (die straks den knipbril heeft

opgezet, en voor op het toonel
de papieren in de uitgetrokken
jas van V. Del doorsnuffelt,
met een brief in de hand).
Van een telegram gesproken. Och Jozef, dát moet 't wezen;
lees gij eens gauw. Zie 't wil er bij mij niet uit.
Balk (snel lezend).
,

„Amice! Met alle plezier zal ik je helpen om je tenminste een
charmant avondje met die mooie kappersdochter te bezorgen.

XIV

15
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Reuzel (terz ijde).
Goeje God! Ik bedwing me niet langer.
V. Del.
Alle duivels!
Boezelet (grijpt naar hei papier).
Kerel dat is...
Lijsbet (stelt zich in den weg).
Afgebleven! — Verder! Het koninklijke telegram Jozef!
Balk (leest).
„Hoe fierder die kapperstroep is, hoe mooier de overwinning
G e h e i m , natuurlijk! Als Jeannette van oom het hoorde."
V. Del.
Maar dat is.... maar dat slaat ...
Lijsbet (mei een wenk).
Als een geesel h! Komaan Jozef.
Balk (leest).
„Als Jeannette van oom het hoorde, dan was zij voor je verkeken.
Tot ziens. Boezelet! "
V. Del.
Maar die brief. ... ik bezweer je.
Boezelet.
Gelogen! (Tol Lijsbel.) Dat is een schelmstuk van jou.
Lijsbet.
Precies ! .... inbraak in een jas .... bij avond, om tot volle
klaarheid te komen.
Reuzel (die in klimmende verontwaardiging heen en weder heeft

geloopen).
0! mijn eenige engel! (Neemt den degen. Trillend, maar zich
toch goed houdend; luid.) Allemaal dwaasheid, allemaal! niewaar.
.... ?
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V. Del.
Wij worden hier verdacht! bedrogen! Ik laat mij niet voor den
gek houden door.... door.... Ik weet.... ik begrijp nu....
(Wil zich van de vrouwenkleeren ontdoen.) Kom Boezelet.
Boezelet.
Maar zoo de straat op!?
Reuzel (in spanning, bewogen).
Halt ! 't Laatste brandhout gaf al te veel hitte. 't Kon geen k naad
dat die kladschilderij er nog bij kwam. Ha, dat vod moest den
kwast amuseeren, terwijl men zijn een ig kind.... (Bemerkend
dat V Del en Boezelel zich snel willen verve jderen.) Blijft! Zie je
dat woord? Je m a i n t i e n d r a i! (Snel.) Ja, ik ken mijn Fransch,
al zijn mij je Fransche zeden een walg. Dat beteekent op zijn goed
Nederlandsch: Ik zal handhaven. Versta je't! Handhaven zal ik de
eer van mijn kind en mijn huis! Was ik waarachtig een dwaas
om nu al mijn droomen voor waarheid te houden .... Je m ai nt i e n d r a i ! Les coiffeurs de la France portèrent leurs armes. Ha!
wie belet mij om een paar ellendige bedriegers, een paar lage,
maar onhandige eerroovers, met dit staal.... (hij maakt eene dreigende beweging) te toonen ...
Lijsbet.
Mijnheer wat doe je?
Balk.

(Tegelijk.)

Meester! Voorzichtig!
V. Del (in angst).
Om Godswil, menheer Reuzel .... Het was..., ik bid je ... .
Boezelet.
Nog eens: 't Was een grap .... Waarachtig we zouden ... .
Reuzel.
't Wel goedmaken, niewaar? Met dit staal kan ik 't ook! (Hij
doet alsof hij V. Del wil overhoop steken; deze valt op de knieën.)
Lafaard! Denk je dat ik me aan je misselijk bloed bezondigen wil!
Uitgerukt marsch ! Speel nu voor vastenavondgekken op straat en
toon aan al je kornuiten wat een heerlijk h a r m o n i s c h e n avond
je met.... (Verachteljk.) nee, in een japonnetje hebt doorgebracht .... Marsch!
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V. Del.
Vervloekt! Mijn hoed. . .. ! mijn jas .... ! (Zij willen van kleeren

verwisselen 'tgeen echter belet wordt.)

Lijsbet (houdt de kleeren terug).
0, die zal ik eerst wat afschuieren. Jawel.
V. Del.
Ouwe tang!
Lijsbet.
Precies, een ouwe tang. Maar nog te goed om er jou mee aan
te pakken.
Reuzel (dreigend met den degen).
Ik verzoek de edele dames, in haar prachtig kostuum....
V. Del.
Menheer Reuzel, ik bid je! ....
Reuzel (snel).
Om 't geheim te houden....? Natuurlijk! want als Jeannette van
Oom het hoorde .... (Rij wijst op het bord.) Pak mee! en leer
van buiten, wat de kwast van een kapper gezegd heeft.... Je
maintiendrai! Nu langer geen praatjes. Ja, in die kleeren
uitgerukt, marsch! de straat op! (V. Del en Boezelet af, nagezet
door Balk en Lijsbet.)
Lijsbet (in 't heengaan).
Asjeblieft dames. Struikelt niet over den rijksdaalder dames. De
deur zal ik openhouden; jawel, de passage is vrij.
TIENDE TOONEEL.
Reuzel (alleen, slaat de handen voor
de oogen).
Kunst' .... Vak ! .... Coiffeur de la cour.... Maar de eer van
mijn eenig kind!
ELFDE TOONEEL.
REUZEL , HENRIETTE.

Henriette.
Beste, beste vader ! .... Maar zeg, ik begrijp nog niet ...
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Reuzel.
Dat hoeft ook niet kind. Dank God dat wij 't begrepen hebben .... Wij .... ( Wijst naar Balk en Lasbel die terugkomen.)
TWAALFDE TOONEEL.
De vangen, LIJSBET, BALK.
Balk (lachend).
Dat hadt je moeten zien!
Lijsbet.
Terwijl ze als gekken over de straat vlogen, liepen de straatjongens hen schreeuwende na.
Reuzel.
jozef! Balk! als jij m'n oogen niet hadt geopend.. . . (Geeft hem

de hand. Tol Lijsbet.) En jij, trouwe ziel!
Lijsbet.
Ja, ziej e , als hij er niet geweest was, ikke en hij en hij en
Ik k e, juffrouw Jetje, dan zou je nu mevrouw V. Del zijn geweest ,
titulair, verstaje!
Reuzel.
Titulair! Groote God! als ik dat had moeten beleven ... .
Titulair! (Drukt haar aan 't hart.) Engel! (Van Jetje naar
Jozef ziende.) Zou 't waarachtig zoo dwaas zijn, kind? Wat dunkje? Zijn haren zijn weerspannig, maar zijn hart zit op de rechte
plaats. (Henriette ziel Balk vriendelijk aan.)
Balk (snel).
Ja, ja, dat zit hier.... En.... kijk, (op fetje's hand wijzestd.)
Daar aan dat donzig vingertje zit ook mijn ringetje nog.
Henriette.
Zoo waarlijk, dat is er nog aangebleven. Nu Jozef, kom hier.
Beloven! nee beloven kan ik nog niets. Maar, je bent een goeje
jongen. En de maat heb je. Alleen, weetje, bij drie dan sleep je
nog te veel met den rechter voet (Zij pakt jozef. Samen dansend.)„.
Een, twee, drie; een, twee, drie, fine, fine, fine fleurtje
Niets zoo malsch, als een wals.
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Lijsbet (tegelijk, als Henriette zingt).
Kom, meester, nu mag je wel vroolijk zijn.
Reuzel (weert hiaat- af, invallend op

de maat).
je maintiendrai!

Balk (zingend en dansend).
Rein van min, troaw van zin, zal jou danseurtje,
Zeker zijn.... Liefste mijn....

Reuzel (als voren) :
JE MAINTIENDRAI!

(B ij het vallen van loet gordijn vervolgt het orkest de wals - melodie.)

EINDE.

GEDICHTJES

DE DROOM EENER MOEDER.

't Was een koude winterdag; de lucht was grauw, en de menschen•
liepen zoo haastig door de straten.
Was het buiten somber en koud, daarbinnen in die woning waar
de luiken waren gesloten, was- het smart en rouwe.
Doodsbleek zat ze daar, wezenloos voor zich uit starend, de
diep bedroefde moeder.
Haar kind, haar eenig kind, haar lief, haar engelachtig dochtertje was gestorven. Het was dood — en 't had nog niet ten volle drie
jaren bereikt; dood! en 't was het eenigst wat ze dierbaars op de
wereld bezat!
Neen! het lachte haar niet meer tegen met die zielvolle oogjes;
het stamelde niet meer niet dat lieve mondje; het sloeg de armpjes
niet meer met kinderlijke liefkoozingen om haren hals; het speelde
niet meer aan hare knieen; het weende niet meer, omdat haar lieve moeder weende; neen, ze was dood dat lieve meisje — „ 0! groote
God! — dood!"
't Was een verschrikkelijk oogenblik toen ze kwamen, de zwarte
mannen, met hun ijskoude onverschilligheid; een vreeselijk oogenblik, toen dat kistje, door die menschelijke raven werd ter deure
uitgedragen, en — de zwarte mannen zich van de woning verwijderden om dien eenigen schat der h o p e l o o z e moeder aan de
steenkoude aarde over te geven!
En toch, het kon niet anders, want ze was dood, dat dierbaremeisje, — dood, o God
DOOD!
Door de bitterste droefheid overweldigd, lag de verlatene moeder
thans uitgeput neder.
Ze zag niet meer; ze hoorde niet meer; het klamme zweet stond
haar op het aangezicht; en bijwijlen slaakte zij een bangen zucht.
Doch zie, langzamerhand verdwenen die pijnlijke trekken; de
ademhaling werd weer geregeld.. . . de vriendelijke engel des slaaps.
had zich over haar ontfermd ......... En :
-

—

-

Daar daalde uit den Hoogen, vol luister en pracht,
Een Cherub, met hemelschen glans,
Omstuwd door een heirmacht van Cherubs als hij,
Die zongen en juichten: „Gezegend zijt gij
„ O vrouw, van der hemelen trans. "
-
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En lager steeds daalde het hemelkind neer,
En sprak op melodischen toon
„Gij badt, en o vrouwe, Uwe bee werd verhoord,
„Ontvang thans den schat die uw oog heeft bekoord,
„Een kleinood zoo kostbaar als schoon."
Hij zwijgt, en — in keten van zonnegloedsgoud,
Biedt hij haar een fonklenden steen.
En, beurtlings aanschouwt zij het schittrend juweel
Dat golft, met haar boezem, op 't kostlijk fluweel,
En, de engel, — een godheid naar 't scheen.
Zij dankt. — En de Cherubs verdwijnen tezaam,
De hemelen sluiten zich weer;
Haar wensch is vervuld! 0 hoe blij klopt haar 't hart!
Niets baart haar nu kommer; niets wekt nu haar smart;
Ze is rijk! — Wat ontbreekt haar nog meer!
Maar zie, — Ifeel een rouwfloers verdonkert het zwerk,
Als de angstkreet des storms zich verheft;
En de engel der smart zendt in helblinkend licht
Bij raatlenden slag, zijn vernielende schicht
Die 't kleinood aan 't vrouwenhart treft.
O God! — Zie, daar ligt uit die keten gerukt
Het kostbaar juweel thans ter aard;
De steen in het slijk, van zijn glansen beroofd,
Tot marmer getint, alle schittring verdoofd,
— Verloren! die schat haar zoo waard!
De Cherub, hij keerde. En zij hoorde de stem
Die helder en liefdevol klonk:
„Zie vrouwe ten Hooge! 0, dan staakt ge uw geween."
En ze ziet, ja, Godlof! dat de glans van haar steen,
Als star nu aan 't hemelruim blonk.
De moeder ontwaakte; een glimlach speelde er nu om hare lippen.
,,Daarboven!" sprak zij zacht. ,,Ja, wel ligt de steen ter aarde,
,loch de glans blinkt daarboven.
„Wel is mijn kind gestorven, doch de ziel leeft in den hemel.
„U dank ik, groote God, die mij in den droom hebt willen opwekken, tot gelooven, tot hopen."

-

Dec. 1852.

ENGELENWACHT.
Zie de englen omzweven
Den slapende zacht,
Die, vóor hij ging rusten
Aan 't heilige dacht;
Zij kleppen de wiekjes

Met streelend geruisch,
En zoet mag hij rusten
Bij 't lieflijkst gesuis
Zij vleien zich neder
En lispelen zacht
Van lieven en minnen
In 't holst van den nacht.
Zij kussen de zorgen
Hem weg, en zijn geest
Schouwt heerlijke beelden
Van Zaligen 't meest.
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En als hij wil naadren
De vorst van den nacht,
Dan houden zij samen
Zoo liefdrijk de wacht,
En waken en bidden
Tot de ochtend herrijst,
En hemel en aarde
Den dagheraut prijst.
Dan wekken ze zachtjes
Met kus en met lach,
Den slapende weder
Tot blij deren dag,
En keeren volzalig,
Naar 't hemelhof weer,
En hooren bij 't stijgen
Het lied tot hun eer.

JOAPIK PETER VAN HUUNSE OP DE ZULVERE
BRULLEFT VAN DEN DOMMENEI
VAN RANDIK.

De predikant van R a n d i k vierde met zijn beminde gade in
Oogstmaand des jaars i8.... de zilveren bruiloft. Reeds vroeg in
den morgen wapperden de vlaggen van het pastorie-gebouw, en na
een hartelijke ontvangst van betrekkingen of vrienden die van elders
waren gekomen, reden de feestvierende echtelieden met hunne gasten
naar den zoogenaamden „Berg".
Dáar, in de schoone natuur, en later aan den sierlijk getooiden
disch, genoot men een gepaste vreugde, en menig hartelijk dichtstuk,
of feestlied met accompagnement van een goed orkest, verhoogde
de blijde stemming van den dag.
Het zal zoo omtrent negen uren in den avond zijn geweest, dat
een man in een blauw linnen kiel, met een pijpje in den mond,
de versierde feestzaal binnenstapte, doch aldra door een der tafelbedienden met de woorden „Hola vrindje, je hoort hier niet," werd
tegengehouden. De man in de kiel liet zich echter niet afschrikken,
maar zag, na zich uit de handen van den knecht te hebben losgewerkt, verbluft over de tafel die met fijne vruchten, taarten, noga's
en prachtige bloemen was bedekt, en gaf eindelijk zijn hart lucht
in de volgende woorden, die echter van tijd tot tijd door den ceremoniemeester werden afgebroken. De Boer.
„Wel zien leven, wat 'en toafel ,
Wat 'en glans, en wat 'en pracht!
Toerten, blommer, kallebassen;
En van 't glaswerk wat 'en vracht!
'k Docht — met riestebrij en stokvisch
Doen ze 't zeker. Moar zóo'n swiet!
Jong, da's oarigheid. En licht! mins,
'k Zag 'et zóo z'n leven niet.
Hij wrijft zich vergenoegd de handen.

JOAPIK PETER VAN HUUNSE OP DE ZULVERE ENZ.

De Ceremoniemeester.
Ho! wat piot-je?
De Boer.
Mot-je .... ! Och heerschap,
'k Bid oe kiek moar niet zoo kwoad;
'k Zeg oe ummers, da'k van Randik
Bin gekommen. — Woar 't op stoat .... ?
Is de dommenei te spreken?
Is ie hier niet? ....
De Ceremoniemeester.
......... Maar je bent....
De Boer.
Krek woar 'k wézen piot. Doar zit ie;
En zien vrouw almee present.
Tot den zilvren bruidegom.
Nou, 'k zie blied da'k oe mag treffen,
Went, op 't feest da'j viert vandoag,
Mo'k oe zeggen ...
De Ceremoniemeester.
Kom, vertrek-je... . ?
De Boer.
Hier hei'j 't antwoord op de vroag !_
Hij ueenit plaats.
Heur ie, 'k wil den dom' n ei spreken;
En, 't is hier niet kwaad vandoen.
Voorts da'j groag noa 't lange loopen
Rust, dát vat oe ouwe schoen!
Met verheffing.
Weetje, 'k woon in Huunse, vrinden,
Moar 't belang van vrouw en kiend
Dringt mien hoar 'en andre hofstee,
Woar — goed warkend — wordt verdiend,
En, umdat zich krek ien Randik
'En okkoazie prezentiert ...
Tot den Ceremoniemeester.
Moar da's nog geheim, begriep ie.
-
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Kom, 'en slukske, al 't permetiert.
Hij neemt een ingeschonken glas Champagne.

Afgestamde groote gloazen !
Moar toch geet er weinig in,
Doar zou Tijs veur geen drie centen
Kloare, mee te vréjen zin.
Drinkend.

Wa's dat? — Bier? — Nov he'k alêvel !
En zoo wit as brandewien ;
En zoo zuut. — Loa'k nog ens pruuven.
— 't Vliegt mien in cle neus!
Misschien
Zul wel vroagen: Moar wat wil ie?
Nou geduld, 'k begin opstond,
Erst mok van dat ding 'en stukske...
--

Neemt een stuk taart.

Dat smikt zuut in mienen mond. —
Nou dan, toen 'k van mergen oankwam
Urn oe over mien persoon
Is te spréken — J o a p i k Peter
Heit ik; en ie weet woar 'k woon —
Toen begost ik roar te kieken,
'k Heurde dal met huut en hoar
Noar den Berg woart. Niet te voet mins,
Moar mit allerlei gevoar.
In de Roskam was't 'n lêven
En 'en wonderlik getier,
'k Heurde: 't was oe zulvre brulleft,
En ik zei: ,,Dat treft geen spier.
„'k Wou den dommenei te woord stoan
„Over 't lêven hier ien't darp;
„ Vroagen of er rust en vree is,
„Of — je weet wel — messen scharp?
„'k Wou ......— Moar hola, luustren most ik
Noar den oorzoak van 't getier.
Nou — ge weet 'et — 't is ien 't drukste
Van den groanoogst. Iederman
— 'k Sprék natuurlik van den bouwstand —
Warkt al wat ie warken kan.
Toch te Randik was 't besloten
Urn den dom'nei en de vrouw
Ien 'et schoftuur te begroeten
Met 'en dichtstuk op den trouw.
En, ze kommen soam. — Moar minsen!

BRULLEFT VAN DEN DOMMMMENEI VAN RANDIK.

Of ze ook gek te kieken stoan:
Vort was dom'nei; en de groeting
Had veur niks den tocht gedoan.
Dom geprakkezierd — zoo mein ie —
Had 't volk dan niet gezien
Dat er veul gevoar ien 't darp was?
Wis! Moar 't kwiem uut stad. Misschien
Potverteerink.
Hoe 't mocht wêzen,
Ongetroost mocht ieder weer
Noar zien wark. En veur den dichter
Was 't ook spietig, meer as meer.
Toen....
Nee wacht 'k mot erst nog éfkes
Pruuven van dat oarig bier,
Tot een nabijzittende dame.

Oe gezondheid juffer, 'k wuns oe
Al z'n lêven zooveul vier.
Na te hebben gedronken, tot den Ceremoniemeester.

Wat! wat zeg ie, snorrig heerschap,
Nuum ie mien doárom astrant?
Iemand wunsen!!
Met verheffing.

Juffer, 'k wuns oe
O6k: 'en man met veul verstand!
Ceremoniemeester.
Maar die praatjes vrindschap ...
Boer.
Vrindschap?
Krek! — 'k Bin net woar 'k wezen wou:
Bij de groote dilberoasie
Wat er toen gebeuren zou.
Kiek, doar ha'f't: „Wel Joapik , " zei der
Eén, gij hebt vandoag den tied."
„ Joapik gij bint zoo welsprékend, "
Zei en oar'. Ik kon 'em niet.
„ Joapik gij most mien verplichten!"
Riep den dichter: „ A'j toch goat
„Noar den Berg — welzeker mo'j 'et! —
,,Breng er dan mien wuns op moat."
Prakkezieren .... lang? Nee minsen,
Zoo'n pestuur bin ikke niet,
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A'j van Huunse al kuurt, dan loop ie
Mekklik nog 'en uurke wied.
„Allo, hier met 't veers! Ik breng 'et,
En ik lés 'et. Net zoo goed
As 'en meister, zei ik. Toen was 't
Henjes geven. — Wés gegroet!
Zie, zoo goeng 'et. En 't gedichtstuk?
Haalt een papier te voorschijn.

't Is present, 't parapier goed zwoar;
Evel 't was alleen geschreven
Veur 'et zulveren exemploar.
Zouwen ook die gasten êfkes
— Krek as Noach 't liet bestoan
Toen ie grond begos te vuulen —
Poar oan poar, den arke nut goan?
Ceremoniemeester.

't Is niet noodig vrindje. Gasten
Loopen nooit heel graag wat mis.
Boer.
Krek! En da's van jou nou 't erste
Woord dat heel verstandig is. —
't Gedicht inziende.

Albeneur dan. 't Moat kan meedoen,
En gemeind is 't zeker goed.
Heur dus minsen wat z'in Ran dik,
Veur oe hadden in 't gemoed.
Hij beziet het papier.

Wacht — ik kan 'et boast niet lêzen. —
„ Wuns , " dat steet er boven oan:
,,Op het viefentwintig trouwfeist."
Da's d'r uut, nou zal 't wel goan!
Hier, 't begin. — Is dat 'en Emme
Of 'en Enne met 'en vlark? —
Ha'k de kniepbril van mien Griet moar,
'k Zou 't wel zien , 't is deksels wark!
't Is 'en M. nou zie'k 'et kloarlik
Joa:
„Met eerbied,"
Is 't begin.
Loa'k nog @fkes prakkezieren,
Gleuf me, 'k zal d'r zbo wel zin.
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Lezend.
„Met eerbied kommen wij,
„O dommenei!
„Oe wunsen met oe vrouw doarbij
„Dat gilluu lang nog in de rei
„Der minsen leven zult as wij ! "
Sprekend.
Da's tot hiertoe, maar nou wiejer;
Wacht nog êfkes as'toeblief,
Die verdréjde groote letters,
Da's 'en spul, da's mien 'en grief.
Lezend.
„Ge bint nou al zoo lang getrouwd,
„En 't het oe nog geen dag berouwd,
„Left lang, nooit bang,
„ Dat is mien zang,
„ Lêft lang!"
Sprekend.
Wel verdekseld al die cijfers
Dansen mien al veur 't gezicht,
Êvel wi'k toch verder lezen
Wat in moat hier is gedicht.
Lezend.
„Hei'j oe werk al lang verricht,
„En ons Zundags vroom gesticht,
„Doe het dan nog ens zoo lang,
„'t Préken vele oe nooit te bang,
„Léf lang,
„ Dat is mien drang!
„L@f lang,
„Dat is mien zang!
„Léf lang,
„L@f lang!"
Sprekend.
Da's onneuzel en te kwistig,
Veuls te dukkels ! Éns léf lang
Was voldoende. Ik gleuf alêvel
Dat z'et nuumen dichterdrang.
Nou de rest nog. — 't Is te kleinschrift,
Anders zou 't. wel béter goan,
Albeneur, nog moar 'en endje
En dan is 't veurgoed gedoan:
XIV

r6

242

JOAPIK PETER VAN HUUNSE OP DE ZULVERE

Lezend.

„Met eerbied scheiden wij,
„ O dommenei!
,,En wunsen oe met vrouw daarbij,
„ Dat gilluu lang nog in de rei
„ Der minsen lêven zult as wijf,
„Van smerten vrij,
„En altied blij,
„En 't vieftig joarig bruudsgetij ,
,,Oe loam in Randiks pastorij ,
„Met al de vrinden ook doarbij
„Zal veinden, dankend, zij aan zij.
„L@ft lang,
„Dat is mien drang!
„Left lang,
„Dat is mien zang!
„Left lang!
„L@ft lang!"
Sprekend en diep adeinhalend.

Da's gezegend! — Al die IJen
'k Docht dat doar geen eind oan kwiem.
Moar, ge mot 't toch bekennen
't Is toezoers niet kwoad van riem.
Evel 't zou mien vuns niet wezen ,
Zoo kan 't op de wereld niet;
T o e z o er s blij, en vrij van smerten!
't Is zoo'n wuns van d' ouwen tied.
'k Wil er dan een woord nog bijdoen,
Tot den Ceremoniemeester.

As 't astrant is, zeg 'et moar,
Rinse wien wi'k @vel schenken,
Went ik hou van helder kloar.
Nou dan, 'k wil oe wunsen dom'nei,
Wat 'en mins vast hebben kan,
— Joa de vrouw ook — och de vrouwen
Zijn duk m é e r mans as de man! —
Wés tevreje ! Kiek gedurig
Noar de bluutipkes op oe pad;
— Of ze mooi` of minder mooi zin,
Dichtebij is 't altied wat.
Niet veul joagen noar de verte,
't Is zoo mooi niet as 't er liekt,
'k Weet dat wie te hard wil joagen
't Erst vermuujd, al gauw bezwiekt.

BRULLEFT VAN DEN DOMMENEI VAN RANDIK

WEL VEURUUT, MOAR, LEFT IEN 'T HEDEN!

Da's mien wuns. —

En nou voor mien:
Wi'j mien Ook ien 't Bêtuwsch derpken
Met oe mee gelukkig zien?
Kiek dan — 'k vroag geen wei of hofstee,
'k Wil geen land in hooi of bouw,
'k Wil alliunig Iiloar de vrindschap,
Zoo van jou as van je vrouw."

Aug. 1854.
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„Voort Adriaan! Toe jongen, voort!
„De lucht wordt dik en zwart,
„En moeder zit zoo eenzaam thuis,
„Denk aan haar koude en smart.
„Ik vrees voor storm in korten tijd,
„Zie toch dat wolkgevaart'....
„Trek jongen vlug de slee; zij voert
„Ons sprokhout naar den haard."
In de hut die daar staat
Aan den zoom van het meer,
Zit een vrouw, en de kou
Doet de zwakke zoo zeer,
En ze zucht, en ze tuurt
Door een vensterruit heen,
En ze klaagt: „Och hoe lang

„Laat mijn Huib mij alleen!"
— „Toe Treeske, sla den schortdoek om
„En neem mijn wanten, kind,
„Ik hoor je tanden klapprend gaan,
„Hij snijdt zoo fel de wind.
„En Adriaan loop haastig toch,
„Drie uur inplaats van éen
„Zit moeder Truitje ziek en koud,
„In onze stulp alleen."
't Is een huilende orkaan
Die — met jachtsneeuw doorzaaid —
Als een sikkel het graan,
Ginds de wouddennen maait ;
Gierend zweept hij de lucht,
En van 't stulpjen zoo broos
Rukt hij schouwsteen en dak
In een wervlende hoos.

HET

IJS.

— „Kom Treeske, zit op 't sprokhout neer,
„De' slede glijdt zoo licht;
„Hier, neem mijn jas, en trek hem, kind,
,Tot over de noren dicht.
„Toe, neem hem, 'k heb mijn hemdrok nog
„En ook de wollen das. —
„Voort jongen .... moeder wacht zoo lang,
,,Voort met versnelden pas!
En de moeder ontzet
Kermt: „ Gena Hemelheer !"
En ze sleept zich door 't puin,
Maar geen kracht rest haar meer.
Voor de hut zinkt ze ineen, ,
En de wind snijdt zoo fel,
En haar ooggin gaan dicht,
En —
Bij God heeft ze 't wél.
— „Voort Adriaan! Toe rep je wat,
„Ik schuif je haast voorbij;
„Hier staat de baak, en onze hut
„Ligt juist aan de overzij ... .
„Of ben je ook moe....? Nu, zet je dan
„Maar gauw naast Treeske neer.
„ Ja 't kan wel; 't gaat zelfs vlugger nu,
„Maar 't is verschriklijk weer."
En de vader schuift snel,
Door de liefde vol kracht,
Zijne slede over 't vlak
Met de dierbare vracht.
Doch de jachtsneeuw — gezweept
Door den ijskouden wind —
Heeft bij 't staren vooruit
't Oog des armen verblind.
Daar stoot de slee. En 't kraakt.
„Wat is 't?"
Roept Huibert: ,,Adriaan!
„ Lief Treeske! Hemel sta ons bij!
„Mijn God, wat nu gedaan?"
De slede is in een wak geraakt
En Huib strekt de armen uit,
Maar, 't kentelijs breekt telkens af,
En — 't meer ontvangt zijn buit.
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Door de wanhoop gejaagd
Kampt de vader vol moed;
Daar..., in 't ijskille nat
Zinkt zijn leven zijn bloed;
Op het vlak strekt hij neer,
En hij tast onder 't ijs
En Treeske, hij vat haar,
„God zij dank en zij prijs!"
Maar Adriaan, den goeden knaap,
Hem hoort, hem vindt hij niet.
't Is vruchtloos of hij roept en tast
En plast in killen vliet.
Reeds dekt de kilste zerk zijn lijk,
Reeds vlood zijn adem heen,
Hij volgde Moeder's spoor.
Helaas!
Huib blijft met Treeske alleen.
Bij een puinhoop aan 't meer,
Toeft een arme; en zijn klacht
Smelt ineen met den storm
Die nog giert heel den nacht,
En de orkaan gilt en fluit,
En hij sart: — Arme bloed,
— Da's jou deel! Die rijk zijn,
Die hebben het goed!

Als ge 't warm hebt in uw zalen
Wijl de stormwind buiten giert,
Als ge uw ijs eet van kristalen,
Wen de winter zege viert;
Denkt dan Dames en Mijnheeren,
Dat, waar de aard slechts weelde u biedt —
De armoe worstelt bij 't ontberen,
Ach, uw ijs is 't hunne niet.
1857.

EEN TOAST AAN MIJN VRIEND JAN VAN BEERS *)

met een Overbetawsch praatje tot Inleiding.

Huibert's oudste jong goeng trouwen,
Met lief Mieken uut de stad;
Mieken die 'en snuuprig musje,
En ook oarig schijven had.
Knilles had niet slecht gekeken,
Moar ook Knilles was niet kwoad,
Went 'en hofstêj had ie eiges,
En 't pestuur, knap, metterdoad!
't Sprak vanzelf dat trouw- en feestmoal
Gunds ien stad te wachten stond,
— Woar de bruud woont, — dát wist ieder —
Dóar hoal je ook den vetten mond.

Vort! met sjês en boerenwoagen,
't Volle kastentuug oan 't lief,
Trok 't, al 's-mergens vroeg, op stad oan;
Knilles, Huibert en z'n vief.
En 't goeng al noar d' eisch van trouwen
Op Stadhuus en ien de kark,
En 'en ieder zei, noa 't o a m e
„'t Is: 'en oogenblik moar wark!"

n!

Knilles is de stad te riek af;
Mieke schreit en bloost en lacht;
Moar, boer Huibert kiekt verwonderd ,
Sander sprékt hum toe — heel zacht.
*) Na liet hooreu voordragen van een drietal zijner gedichten uit den
bundel Levensbeelden.
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Proat wat harder!" zeit boer Huibert:
„'k Kan oe fluustren niet verstoan.
„Hoe! da'j hier in stad gewoon bint
„Um oan toafel 't oost te sloan ! ? "
„ Wafferdink!?"
Ien 't eind, hie wiest 'et:
As 'et moal op 't leste liep,
Most ie, met 'en glasvol, drinken
Toost. Eenvoudig, 't hoeft niet diep.
't At en dronk oan toafel lustig,
En 't gewunsch liep onverpoosd;
Huibert kreeg 'et weren, went Sander
Zei :.. Veuruut nou met den toost!
Trillend as 'en éennachts kelfke
Greep nou Huibert naar zien glas;
Zei: „Ik heb;.... ik mot;. . . ik wil ook;
„ Wiest ik ik moar hoe, 't ook weer was. "
Hoa! gezegend! 't woord dat was er;
En, noa diepen zucht geloosd
Zei boer Huibert: „Mieke, dernje,
„'k Drink oe dan alêvel 't Oost!
„'t Oost daar geet de zon op; weetje;
„En uut d' Oost kwiem wiesheid oan;
„'k Wunsch oe zonneschien met Knilles
,,Ei! nou he'k dan 't Oost gesloan."
Ziet, Mijnheeren, 'k heb verplichting,
Aan boer Huibert, want deez stond,
Vraagt ge ook mij een toast; en toasten
't Is iets wat ik nooit verstond.
Ja, hij dronk, verward maar hartlijk,
't OosT ter eere van de bruid;
Ik, Mijnheeren, drink met warmte,
En met vollen beker 't ZUID!
't Zuid! Ja, heil u, Vlaemsche Broeders,
Wien der Vaadren erfenis,
't Recht der eigen schoone tale,
Onuitspreeklijk dierbaar is.
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Die voor haar ten strijde u aangordt
En der zanggodinnen staal
Flikkren doet met reuzenkrachten,
Tot verwinning onzer taal.
En Gij, Veldheer! hebt ge uw lauwren
Reeds verworven in den strijd;
Vlamde uw zwaard, in Jonglingsdroomen
't Frankiljonsche bloed ten spijt;
'k Drink dat zwaard
thans: Levensbeelden,
Jan Van Beers! en 't blij verschiet
Dat eens 't Zuiden gansch zal juichen
In zijn tale, door Uw lied!
1858.
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Ik bin moar 'en errebeidsjongen,
Meesttieds met geen cent ien de zak,
Geen ouwers, geen bruurs en geen zusters,
Verechtig nog korts ook geen dak.
Ik bin moar 'en schrumpelig kerlje ,
Ze zeggen as pompwoater schroal,
Pokdoalig en lillik van tronie,
Kleedoazie — zoo'n klein bietje koal.
Ik bin moar 'en errebeidsjongen,
'k Dien Hannes den boer op zien land,
Boer Hannes die geeft er de kost veur;
Boer Hannes het schoon zien verstand!

Boer Hannes! wa'n mins tegen ikke:
Hie 'n os; ik 'en mugske, niks meer;
Heel riek, joa, schatriek mot ie w @zen,
Hie zit wel 'en duum -dik ien 't smeer.
Boer Hannes, wat hei'j toch 'en bouwing!
Wat bargen vol heuj! en wat vee!
Wa'n land! en wa'n korn op oe zolder!
En 't mot — as ie starft — moar ien twee.
_Jong minsen, wat hei'j toch van alles;
Moar, wa'k er nog 't mooiste van viend
— 'k Wor altied zoo roarig en oolik —
Boer Hannes, 't is Mieken oe kiend.

DE ZIENDE.

Mooi Mieke, wa'n doessig poar eugskes!
Wa'n stemmeke zuut in oe mond!
Niet éen Beet zoo helder en proper,
Al zuuk ie de Bétuw ook rond.
Mooi Mieken! Och, loa'k ervan zwiegen —
Ze vrijt er niks preutsig of stief;
En — stékt ze soms t munje noar veuren
Dan is z'as 'en engeltje lief.
Dan kiekt ze zoo minnig en oarig,
En lacht z'ien 'et vroolik verschiet,
Dan roept ze: „Gelukkig za'k wézen
Met Kobus!"
Nee, ikke heit Piet.
Ik bin moar 'en errebeidsjongen,
En lillik, en moager, en koal;
En Hannes, boer Hannes de dikke,
Heeft alles nog meer as rejoal.
Moar, vroag ie of ik hum benije
Zien landes of hofstee misschien?
Och nee, as Gods zunneken opgeet,
Kan ik — krek as hij — alles zien.
Ik zie dan: de hoeve en de bargen,
En 't vee dat zich dik vrét ien 't land;
De peerds, flinke ruins, veur de woagen
In 't tuug; alles kloar as 'en brand.
Ik zie gunds hoe Teunes de scheper
De schoap op de diekhelling huujt;
En hoe rondum Hannes' priëelken
'Et rood kamperfuulieken bluuit.
Ik zie, en ik kan 'et en mag 'et:
Mooi Mieke, met blozend geloat,
Gunds lochtig oan 't karnen van — tjing-tjong,
En 't vuutje dat tript op de moat.
Boer Hannes, da's alles ou hebben,
Ou alles, geen voet gronds veur mien!
Moar wa'k ervan heb, kiek dat heb ik,
Ik kan 'et met kloar oogen zien.

251

DE ZIENDE.

252

En Mieke. . ? Nou geet z'ien 't priëelke;
En Kobus, die kumt hoar opzieci;
En ikke — ik stoaj hier ien 't duoster . ...
Ze kussen... . en kibbelen niet.
..

En heur.... Kobus zeit: „Mieke, liefste,
„Ge wordt gauw gelukkig met mien."
En ikke.... ik bid van Glen Hemel:
Da'k ze altied gelukkig mag zien.
ik bin moar 'en errebeidsjongen,
Ze zeggen as pompwoater schroal,
Moar — wat mien ontbr@kt ook in 't leven
Mien oogen die hebben 't rejoal!
Febr. 1859.
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Ja kom, loa'k 'en bietje goan zitten,
Lang kui'ren dat geet zoo niet meer,
En 't zunneke schient hier zoo lekker
Stoa kruksken, ik zet mien wat neer.
Da's rusten! wel jong, nou bekom ik;
Dat duut er 'en mins nog is goed,
Rondum ien de bluumpkes te zitten,
En 't zand as 'en stoof oan de voet'.
Jong, jong, 'k had mien léven geen plekske
Woar 'k mien zoo is koesteren kon;
Moar — toen 'k ook nog jong was van joaren,
Toen hiew ik zooveul van geen zon.
'k Bin oud! joa, al tachentig keeren
He'k bloaj oan de boom' weer gezien,
Moar altied al mooier en gruuner,
Zoo gruun as van 't joar — nooit misschien.
„ Verbeilding ! " zeit ouwe buur Harmen,
„'t Is altied weer krek en allins;"
Moar ik zeg, dat gruun wordt al mooier,
Hoe ouwer 't gezicht van 'en mins.
'k Bin oud! moar 't is doarum niet slechter,
De zurgen die kniepen niet meer,
Mien kienders ze léven gelukkig,
Heur voader veurgoed bij den Heer.
Mien Koatje, ze het er krek zeuven,
Héur oudste, die rekent St. Jan,
As dát kuurt, dan bin'k overgrootje,
— Wa'n oud mins niet wézen al kan!
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Wa'k bin, joa, dat bink 'k deur Gods goedheid,
En — zin ook de been' niet zoo ree,
'k Goaj Zundags toch altied noar kark toe,
En 't krukske dat helpt mien gedwee.
Kumt Dolmans niet tweespan gevoaren,
Dan keert ie egoal wat opzied;
Dat •duut ie veur ouwen met krukskes,
Veur springfluuters cluut ie dat niet.
„Hê jong zin!" zei Harmen nog giester,
Moar ik zeg: dat hawwe ien 't verleen.
En -- jong zin kent iedere mins wel,
Moar gries hoar, dat kriegt niet ielkeen.
Dan proat ie — nou mein ik buur Harmen —
Van vroeger 'en bêteren tied.
Moar nee, doar kan'k heel niet mee instoan
Went — 't is nou al wonder wa'j ziet.
Doar krieg ik — urn éen dink te nuumen —
Van Kee, die noar stad is gegoan:
Zoo'n glésken — woar zij met heur kienders
En man, krek as lêvend op stoan ;
Dat dink in 'en ummezien verdig,
Geet boven 'en minsen begriep,
Geteikend, en toch niet geteikend,
Ze nuumen 'et Dagérotiep.
Was dat er ien vroegere joaren,
Dan ha'k er zoo mennig en een
Die dood zin, nou ook op zoo"n glésken;
Oudtieds zeg ik kos er dat geen.
En dan nog — al lés ik geen kranten,
We heuren hier egoal toch wat, —
Geen peerds trekken nou meer de woagen,
Moar vuurspul — tenminsten ien stad.
Gezien he'k 'et niet, moar ze proaten,
Van Oarem tot heel Amsterdam,
Ien dardehalf uur. Hoe is 't meuglik !
Oudtieds da'} 'en dag doarveur nam.
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Dan zeggen ze — moar 't kan wel wézen
Dat doar de vergrooting wat liegt —
Da'j nou langs 'en iesder kunt proaten
Zoo wied a'j moar wilt, krek of 't vliegt.
ik mocht er beveurbeild is vroagen:
Hoe geet 'et Cornelis of Mie,
Dan heur ik — zoo zonder da'j 't zien kunt —
Uut Zutphen weerum: wat en wie.
Dat alles dat he'k moar van 't zeggen,
Wa'k zie hier, dat zeit nog veul meer,
Oudtieds zonk de kar ien de kleiweg,
't Rolt nu over griendwêges heer.

Dan sprékt ie — nou mein ik weer Harmen —
Van onrust en duurte over 't land;
Maar ik zeg: Wel menneke, gleuf toch
Niet alles wa'j lést ien de krant.
Denk Harmen, — dat zei 'k hum nog giester —
Denk dan is aan vroegeren tied,
Toen hier de Fransoos ons temtierde
En 't mansvolk moar doodvechten liet.

Joa, 'k weet niet hoeveul uut de Bétuw
In Rusland krepierden van kou,
En hoeveul d'r nut is gegeven,
Allinnig veur pluksel en rouw.
Denk — zei 'k hum, denk toch oan dat alles,.
En duurte! Mins, sprék met verstand,
Wat kostte de sukker en koffie
Toen hier de Fransoos was ien 't land?
Toen! toen kon geen mins ze betoalen,
En nou — 'k drink ze driemoal per dag,
De koffie ze proat as ze pruttelt,
En ruuken! jong, wa'k ze gern mag.

'k Bin oud, moar, 't is doarum niet slechter,.
De kienders die he'n mien besteed,
En dukkels ook kumt er een kieken,
En vroagen hoe 't moeder hier geet.
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Dan zeg ik: Wel Jan, of wel Koatje,
Of wie ook — Goddank nog gezond,
'k Heb meer as 'en mins hier kan vroagen,
En nou al krek tachtig joar rond.
En — kan 'k 'et dan b@ter nooit kriegen?
Joa, 't zunneke lonkt met zien oog:
Wa'j goeds hebt dat kuurt er van boven,
Wat goed is dat keert noar umhoog.
En Boven.... joa, Boven is 't reiner,
Moar hoe....? Zie dat weten we niet:
Oan God hier moar dank en moar eere.
Kom, krukske, 'k verbeuzel m'n tied.

Juli í86o.

M 0 E D.

Toe jongens, gauw naar boven!
Wie uwer toont zijn moed?
De boom heeft flinke takken,
En 't klimmen staat u goed.
Gij jongens, moogt niet bang zijn,
Ge zijt van Holland's grond,
En Holland's moed klinkt immers
De wijde wereld rond?
Toe jongens, gauw naar boven! —
Maar wat.... ik spoor u aan,
En 'k zie reeds Piet om d' eikstam
Met kracht zijn armen slaan.
Daar gaat het! — Best zoo jongen!
Bravo! daar heb j' een tak,
Wel ja, rust jij maar even,
En neem er je gemak.
Nu schommelt hij zich lustig,.
En klimt dan hooger op,
En roept straks vroolijk: „kijk maar,
„Ik wieg al in den top!"
Hij grijpt en tast en klautert
En woelt er in 't geblaart,
En juicht: „Ha jongens, 'k heb hem,
,,Ik hou hem bij den staart!"
,,Ik breng het al.
— Maar hoe dan,
„Is dat geen stoute roof,"
Zoo vraagt ge: „een nestje storen,
„Dat schommelt tusschen 't loof?
.. "

-
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,,Wou Piet zijn moed slechts toonen
„Om d'eitjes, blank en glad,
„Aan 't sijsjen wreed te ontnemen,
„Dat er te broeien zat?
„Moest hij zijn kracht beproeven,
„Om voor hèel 't schoone jaar,
„De hoop en vreugd te rooven
,,Van 't minnend vooglenpaar?
Of wel, wat moet die juichtoon
„Ik hou hem bij den staart!"
„ Ontvoert hij 't zachte popken,
„Aan 't gaaiken lief en waard?

„Ba! dat 's niet moedig, jongen,
„Maar moedwil. Schaamje vrij;
„Al durfdet ge ook niet klimmen,
„N6g stondt ge er beter bij." —
— Wél zoo, dat 's flink gesproken,
Maar, — Pieter kent ge niet!
Ter hulpe snelt hij immer,

Waar hij verdrukking ziet;
Hij vecht wel, maar niet anders
Dan om een zwakken bloed
Te steunen tegen 't onrecht,
Of sterkren overmoed.
Beticht hem niet van wreedheid. .
Sla vrij maar de oogen op,
Den staart had hij gegrepen,
Nu ook: den VLIEGER-kop.
De vlieger van klein Frankske
Streek in den boomtop neer;
En — Pieter brengt hem vroolijk
Aan 't huilend jongsken weer.
í86o.
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111ieke's bepeinziub op 't hooiland.

Allo ! kwak! doar lig ik,
En wie dat ook proat.
Ge vuult oe — a'j muu bint
Ien 't heuj lang niet kwoad.
De hand' boven de oogen,
De been' wied gestrekt,
Erst êfkes — hé minsen! —
De lêjen .... gerekt.
Geen wonder: ik trok al
Urn drie uur noar 't land,
En had er de goavel
Egoal ien de hand.
Tien karvracht' geloajen:
Stek op, altied weer;
En 't zunneke brendt moar
Toezoers op oe neer.
Eén Bink is wel oarig:
Kumt Piet urn 'en vracht,
Dan striekt ie mien egoal
Urn 't kinneke — zacht!
Dan fluustert ie zuutjes,
En proat ie heel stil,
Van dinger — die'k @vel
Niet weer klappen wil.
Piet mag mien zoo gern, en
Ik hum niet te min,
Dat dee ik, al streek ie
Mien nooit urn de kin.
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Went knap! joa knap is ie
En vroom van gemoed,
Moar niemendal thuus van
Wa'j geld nuumt of goed.
En ikke — twee ringskes ,
De kleeren veur 't lief,
Da's heel mien bezitting
En heel mien gerief!
Kom, sloapen!
Wat heur ik....?
'En kar op den diek .... ?
Woar? Gunds? Nee geen kar die
Zoo'n léven ooit miek.
Nou zie'k 'et: de woagen

En peerds van de b'ron.
Wat glienstren die roaj en
Dat tuug ien de zon.
Wa'n voart! Harrejennig!
'En uur in 't kertier ..: .
Dat sjokst er moar altied
Weer uut veur plezier. Dat voart er, en léft er
Moar zonder verdriet.
Altied motten warken
Dat kennen ze niet.
Wie zin d'r .... ? Loa's kieken
De b'ron achterien,
Mavrouw zit vlak noast hum,
Nou kan'k 'et kloar zien.

De freule ien 'et spierwit,
Blauw lint op 't gemoed,
'En zon -perrepluuke
Vlak boven d'r hoed.
Ze voart achteruut, en
Ze proat met 'en mins ...
Die liekt wel 'en keuning
Of zeker 'en prins.
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O meuglik: de n@f
Die bij 't peerdsvollek leit,
En riek is, en nou noar
De freule hier vreit.
Veurop .... h@, 't is wermpkes,
Veurop, noast de knecht,
Doar zit ie.... de jonker.
Z6o liekt ie niet slecht.
Wat zit ie permandig,
Met leidsels en zwiep;
'k Wou dat ie is umkeek,
'k Dee krek of ik sliep.
Nou duut ie't! Doar snort ie

Veurbij.

Zag ie mien..
Knap rains! 'k Het er zoo toch
Niet veul hier gezien.
.. ?

Wa'n zwart hoar; wa'n knevel,
En proper ien't pak;
Ens zag ik: 'en echt goud
Harlozie op zak!
Toen — joa, 't was toen Poassen,
En 't heugt mien nog wel,
Hier brien op de weerdes
En poas-vuurke — fel!
Toen kwiem ie d'r ook oan,
En bleef woar ik sting,
En zei: „ Allo Mieke
„Ik ook ien de kring."
Toen nam ie — niks grutsig,
Mien hand; en veurgoed,
Doar goeng 'et! en 't poas -vuur
Wier heller van gloed.
Ik weet wel, Toen het ie
„Mooi Mieke" gezeid,
Meer niks.

Niemand heurt of
De jonker al vreit.
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Dat heurde geen mins nog,
ik ook niet.
Moar mien,
Mien nuumde ie mooi Mieken!
Onneuzel misschien.
't Zou toch kunne wézen
Dat.. . . Nee, malleproat.
Moar, as ie.... Dan wier ik
Brenes langs de stroat!
Dan wier ik Mavrouw,, en
Dan droeg ik, veurgoed,
Oók spierwitte jekskes
En lint op 't gemoed.
Dan zette ik 'en hoed op,
En nam veur de zon,
'En zied perrepluuke
En ree wa'k moar kon.
Dan hak er 'en koamer
Vol pracht op 't kastél;
Nou niks as 'en vlierink
Krek boven de d@l.
Hé mins ! ... .
Kom, loa'k sloapen,
't Is b@ter....
Ai! auw!
Den diestel die prikt heur!
Haruut! allo gauw!
Zóo vleit 'et.
Woar was ik? ... .
Joa 'k bin er alweer:
B ren es!— Nee te sloapen
Dát kan ik niemeer.
Niet kunnen? Ge mot 'et
A'j heug bint van stoat,
Ge sloapt dan tot 's-mergens
Wel negen uur loat ... .
Doar zou 'k niet van houen
Went, wa'j dan ook ziet,
Mooi zunneken opgoan,
En dauwdrópkes niet.
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En dan — 'k heur 'et proaten,
's-Nachts twoalef — êen uur,
Dan zitten ze doar nog;
Hoe kan 't op den duur!
Mien oog', mins, die trekken
Um tien uur al dicht
En schiemert mien alles
As dol veur 't gezicht.
En — kon'k dát al rooien
Wat deej'k overdag....?
Joa, 'k weet wel dat huujen
En karnen niet mag;
En schuren en warken
In huus of op 't veld,
Kos ook niet, went dóarveur
Ha'k als te veul geld.
Moar wat dan....? 'En mins duut
Toch wat veur verzet;
En — niks ken'k as stoppen
Met zwarte sajet.
En ne@jen .... dat geet heel
Niet vlot van de hand;
Nee, karnen kan'k b@ter
En warken ien't land!
Alével Brenes!
Moar
Ze proaten d'r frans:
Bezoer en bezwoar. Nee!
Die proat bin'k niet mans;
Ze lachten mien uut, en
Dat ha'k toch niet gern.
Niet een die zal lachen
A'k stoaj oan de kern.
En, as ie is goeng — 'k mein
De jonker, mien man —
En zei: „Mieke, liefste,
„'k Zal schrieven wa'k kan,
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„Moar gij mot ook schrieven
Met• pen en pampier" —
Ik kreeg 'et te kwoad, went
Dat spul kan'k geen spier.
Brenes .... ? 't Is niks meklik !
En dan, veur vermoak .... ?
Dóar speulde ik z'n lêven
Geen ring op den hoak.
As 't herfst is, geen snijton
Met liedje en gelach,
Geen broaj- appels, heit uut
De vuust, wa'k zoo mag.
En voader en moeder,
En al mien 's geliek .... ?
Mee loopen .... ? Dat kos niet,,
'k Was heurluu te riek.
Nee — 'k mot er niet w @zen,
'k Hou veul van de mien'.
En Piet? 'k Zou dan hum ook
Mien léven niet zien!
Da wi'k en dat za'k toch!
Geen die'k er zoo mag,
Went vroom, mins, dat is ie,.
En knap ook van slag.
Mien Piet!
Zie, doar kumt ie..
Wa'n gloed in mien wang.
Hie lacht.
'k Wou wel lachen
Noast hum levenslang!
Kom hier moar mien jungske,,
Gunds heur ik niet. Kiek,

Met ou bin'k ien 't léven.
De wereld te nek!
Aug. í86o.

WAT WILLEM VAN 'T BLOMMEKE ZEIT.

Mooi blommeke wat bi'j toch lief!
Wat kiek ie toch minnig en oarig,
Ge lacht er da'k lust krieg um 't net zoo te doen,.
En 't is er rondurn oe zoo bloarig.
Mooi blommeke wat ruck ie zuut,
Van wit en van rood bi'j gemengeld,
Al kiek ik in 't rond — nee — ik zie d'r als gij.
Geen ranker en bêter gestengeld.
Mooi blommeke vervelt 't oe niet
Doar altied te stoan bij 's gelieken?
Ge ziet er oe zusters moar anders ook niet,
D'r velt o zoo veul nog te kieken.
Mooi blommeken ik pluk oe af....
Wat mein ie.... da'j korter zoudt fleuren?
Geen nood. En alével ien 't kaernerke gunds
Doar spr@ken ze starker oe kleuren.
As 't sturmen goeng — hier ha'jt dan kwoad,.
Bij mien zal de weind oe niet deren,
Varsch woater dat hoal ik oe iederen dag,
In 't venster ku'j mooi figeleeren.
Mooi blommeke wat bi'j toch lief,
Wat kiek ie toch minnig en oarig:
Ik pluk oe — moar erst nog 'en bietje geduld,.
Erst ploatse gezocht en oe 't blomglas gevuld,
En dan — 't wordt um 't hart mien zoo roarig.
í86r.

ACHTERDEURKES.

I)e wéreld is iedel en proalziek altied,
Moar iedel en proalziek is Janboer niet:
„Iedelheid der iedelheén en niks van weerde,"
Zoo sprékt ie, as Soalemo — ien 't vet der eerde.

„Och" — zeit ie, „die 't zuukt ien kleedoazie of proal,
„Die is 't in z'en harssens al wonder schroal."
Signets en harlozie, hie zou ze niet droagen,
Moar. . . voader's verstarf! en. . . 't zou moeder mishoagen!
joa, dat ie den sjeés kocht, den duurste, da's wis,
Moar 't sprékwoord zeit, dat duurkoop goejkoop is;
En — 't peerdstuug dat het ie met koper beklonken ,
Veur starkte en sekuurheid, moar niet um te pronken.

Roep! Wat pronk heit cloar het ie 'en hékel oan,
't Is meer as kleingeistig um soviet te sloan.
Moar — dat hie neimodiesch 'en veurhuus liet zetten:
Léven en baten leven — mo'j Gok op letten.
Harbarg loopen! nee, Janboer houdt er niet van,
't Is koarten, drinken, 't verstand ien de kan.
Hie zou d'r nooit heergoan, was 't niet ien 't vertrouwen
Dat éen verstandig woord, veul tegen kan houen.
En dan ie n die kroeg! ielk zwetst op eigen vee
Asof dát 'et best was. Jan duut niet mee,
Moar zal urn 't gesnoef en die duuvelsche kuren,
Zien schoapen is noar de tentoonstelling sturen.
Die meint dat ie op 't medalje — as erste pries —
Hooveerdig of gruts wier, is van de wies.
Hie loat 'em moar kieken — nou 't snoeven most zwiegen —
Dat 'en ander door hum den prikkel zou kriegen.
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Siends 't veurhuus kloar is, hieng 't medalje over 't roam
Ien 'en liest, op 't lofschrift met Janboer's noam.
En, schoon ie van de uutstalling nooit het gehouen:
Ge mot al wat doen went ... die vrouwen, die vrouwen!
Niewoar? Janboer die lêft moar veur anderman!
Êvel, 't zekske ien de kark weet doar niks van,
Went as 't hum wakker klingelt hij 't liefdepréken,
Dan vuult ie 'en lêge hand in z'n binnenst stêken.
Moar Janboer begriept ook ien goed verband,
Dat de luiheid te voejen is onverstand;
En, dat 'en Kristenmins die zoalig wil starven,
'Et geld dat ie spoarde den no a s t e loat arven.
Welbegrepen, hieuw Janboer, zooveul ie kos,
Bij al z'n doen, 'en achterdeurke los;
En 't zeggen is dat ie l@ft ien 't stil verhopen:
Dat de hemel ook zet van die deurkes open.
Juli 1863.
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I.
Gunds wied in 't klein wit huuske,
Doar woont Geurt Willems' kiend,
Z' is lief, krek achttien joaren,
Zacht, oolik en gezwiend;
Keert zij heur blauwe kroaltjes
Noar 't glanzend zonnelicht,
Dan liekt ze krek 'en moantje,
Zoo'n oarig, rond gezicht!
„Zoo'n zachtigheid; zoo'n .... 'k weet niet."
Zeit buurman's kloeke Bart:
„Moar wonder! 't noar de moan zien
„Dat moakt oe roar urn 't hart."
Alével, 't hart mocht zwiegen,
Went, ien Geurt Willems' huus,
Viel oan geen trouw' te denken
Bij armoej, ziekte en kruus.
En Mieke, 't liefken, fluustert:
„Kom Bart, w@s roar tevree,
„We zullen hopend wachten,
„'t Lupt wis ien't eind nog mee."
't Is droef!
En zie, ginds wiejer,
Ien 't huus vol proal en pracht,
Doar woont 'en schatriek heerschap,
Moar, griemlig as de nacht;
Doar woont 'en korzel heerschap,
Vroeg oud van overdoad,
'En schrik veur d' erme pachter,
Veur 't booi -volk ruw en kwóad;
En — de eenigst die met liefde
Nog oan hum bleef verknocht,
Is 't kiend die 't jonge léven
Den man ten offer brocht,
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Die, zuute min versmoaj end...
Maar stil, wat schiet doar ree,
Langs 't ruukend hoagedoren,
Vort, noar Geurt Willems' stee?
Zie — onder 't streujen huudje
Met fleddrend gruunzied lient,
Doar troont 'et zonnig snuutje
Van heerschap's eenig kiend.
„Z' is mooi! mooi as 'et zonlicht,"
Zeit Bart: „went ziet z'oe oan,
„'t Is wel verdréjd, a'j de oogen
„Dan niet umlég mot sloan."
Doar schiet ze vort. Bart ziet heur
Ien 't zoal op Moor den hit.
't Schuum broest den zwarten lang -maon
Urn neus en blank gebit,
En, 't rozig nételduukske
Van juffer Otteleyn,
Hie speurt 'et lang .... as 't fieddert
Ien 't zomer -oavendschijn.
Ien 't letst — half roajt half ziet ie 't —
Bij 't huuske klein en wit,
Doar wipt 'et rood japunken
Van 't zoal; en Moor de hit,
Ze bindt hum oan den putboom;
Zij voorts, op vlugge vuut'
'Et deurken ien. — Zoo'n juffer!
— Wat die doarbinnen duut!
Wi'jt weten. . ?
Zie — ien't huuske,
Véur 't roam bij 't spinnewiel,
Doar zit 'en schrumplig bestje
Te sloapen; de ouwe ziel!
Ze sloapt, en da's wel 't vieste,
Went, woakt ze, en trooit ze 't rad,
Dan toch verruurt z'eur hand niet,
Tenwaor' z'en snufke vat.
Z' is kiendsch. En gunder, achter
'Et voal bedstee -gardien,
Doar leit Geurt Willems eiges
Ziek; al 'en wék of tien.
Zien vrouw .... is dood. Zes kienders ! .. .
Verstoaj 'et ..... Mieke zee:
— „Bart, loawe wachten, hopen.
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„Help moar 'en henje mee.
Kiek, pas het Mieke handig
Heur voaders peul geschud;
— 't Jong volk lei z'al te sloapen
En 't pakt zoo gauw den dut —
Pas het z'en lêpel vuurgloed
Geschept veur de ouwe sloof;
— Went zelfs ien't zomer-oavend
Wil Grootje 'en werme stoof
Pas het ze't al geredderd,
Of 't nijgend zonnelicht
Koatst deur 'et losgoand deurken
'En glans op heur gezicht:
En — Otteleyne groet heur.
Zie, Mieke kleurt en lacht,
Die -Juffer 't is 'en engel!
'En zunneke vol kracht,
'En zunneke vol liefde
Vol lêven en vol gloed,
Die weldoad brengt in kluuskes
En vr@je ien zwak gemoed.
Zie toch: uut eigen beurske
— Ze dee 'et al tien wék' —
Telt Otteleyne 't dagloon,
En, zonder zéjeprék.
Ze fluustert moar twee woordjes:
„Vertrouwen, en geduld."
En Mieke lacht: „Och Juffer,
„boar hei'j mien mee vervuld."
Joa, vroeg was 't oarig Mieken
Al Otteleyne's lust;
Wat wier dat boeren -snuutje
— As 't schoon was — duk gekust.
'Etjufferken,— acht joarkes,
Klein Mieke, vier misschien,
Was 't oarigheid die grootste
Bij 't kleine ding te zien:
Ott'leyntje ien mooie kleerkes,
Maor zonder gruts bestoan;
De dreumes: jekske en rókske
Zelfs houtren klumpkes oan.
Dan zat ien 't juffers stuultje
Lief Mieke; en Otteleyn
Veul harder op 'en benkske:
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„'t Klein ding was ook zoo klein!"
Dan gaf z'eur, kuukske of parzik,
Gespoard uut eigen mond;
Zoo'n parzik — wat ze smulde!
't Sap liep heur 't munje rond.
Dan lei z'eur groote waspop,
Met heel natuurlik hoar,
In Mieke's erm, en steunde
Den kop — die was te zwoar !
Dan leerde z'eur de breist@k;
Al wiejer: 't A. B. C.
Dóar had nou 't boerendernje
Zoo'n groote schik niet mee.
,,Geduld! Geduld!" had toen al
't Lief meisterke gezeid;
En eindpk as ze 't vatte.
Wat was 't dan oarigheid!
De kiendsheid vloog al dartlend,
Moar, 't lieven van die twee,
— Langs blom en distel fleddrend —
Vlood met de jeugd niet mee.
En, vroag ie: of geen lijn
Der jonkheids moed verwon....?
't Licht kriegt d° zon van hooger
De moan glanst deur de zon.
En nou — 't is buuten lieflik,
Alschoon 't ook oavend is;
Dat kleverveld, wat ruukt 'et,
En 't wiendje wéjt zoo frisch.
Joa, 't zunneke dook onder,
— Bart het heur gloed gezien,
Moar ook, hie toeft nog gern wat
Ien 't blanke moaneschien:
„G'en-oavend Mieke," zeidie:
„Zoo loat nog op 'et pad....?
-- 't Was krek of 't lieflik dernje
Wat onder 't vurschoot had.
,,,,Och joa," sprak Mieke muujzoam:
,,,, Vrouw Huiberts' oudste kiend,
,,,,Zoo heur ik, mot van oavend
,,,,Ten volle al zin bediend;
,,'k Goai ..."" — „Wel," zeit Bart, „'t is oarig
„ Da'j nou ien 't Roomsch geleuft ! "
En zij: ,,,, Ien 't hart hei'j liefde,
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„„'t Geleuven zit i en 't heufd!""
Vort was ze.
En gunds, woar 't lêven
Den dood kiek ien 't gezicht;
Doar schiet de moan deur 't venster
En stroalje op 't zieke wicht;
En — de eigen stond kumt M i eke
Heel zacht ter woning in,
Urn roajend troost te geven,
— En meer — oan 't droef gezin.
En, as ze 't zieke kienje
Op 't bleike wengske kust,
Dan heurt ze 't — oa-jem-hoa-len.
Heur — zuutjes, heel gerust.
En, as ze 't ijlings boodschapt,
Dan gliensteren heur troan',
Zoó, as doarbuuten glienstert,
De volle blanke moan.
,II.
Sinds 't oavend die 'k oe meldde,
Zag driemoal twoalef keer,
De volle moan in stoassie
Op 't vrindlik derpke neer.
Ens zag ze — 't was toen weinter —
Vlak noast de kleine kark,
Krek bij den dorren treurwilg,

'En pasgehouwen zark.
Heur schiensel kantte starker
'Et noamschrift ien den steen:
Dóar rustte 't korzle heerschap,
En had er 't riek alleen.

Ens zag de moan — 't was zomer —
Doags had de z on 't gezien —
'En mins, vol dank ien 't harte,
Hersteld noa bitter li @n.
Doags zag de zon hum ploegen,
En — toen de moan hum vond
Op 't benkske buuten 't huuske,
Weer vroolik en gezond,
Oan heie's kant 'en lieve,
J-Iiér 't oudje — en Mieke dóar,
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Toen sloeg Geurt Willems 't oog op
En, nam de pet van 't hoar;
Greep bestje's hand — die meinde:
Geurt kwiem van d' Oost weerurn —
En kuste 't lieve Mieken,
En 't kiend wel tienmoal hum.

Ens, .'t was toen gruun ien 't veurjaar,
De moan zag flauwkes neer,
— Geen wonder went de zon scheen,
't Was overdag, mooi weer —
En zon én moan, ze zoagen:
Twee moagdekens gezwiend
Op 't pad. d' Een was 'en juffer,
En de andre 'en boerenkiend;
Ze liepen 't karkhofs-loantjen,
En — 't hek straks iengegoan,
Was 't bij 'en zwarten eerdhoop
Dat ze eindlik bleven stoan.
Stil groef lief Mieke 'en kuultjen
Ien de eerd, met eigen hand;
Deur Otteleyn wier 't struukske
Van witte roos' geplant,
Went, Grootje die hier rustte,
Schoon droevig kiendsch in 't lest,
Was altied kiend in 't kwoaje,
Nou kiend in rein gewest.
En, toen die twee weer togen
Deur 't poadjen naast de kark,
Blonk doar 'en troan ien 't zonlicht
En — viel op kou wen zark.
Krek driemoal twoalef keeren
Had dan de volle moan,
— Ien Mieké s oog — vlak boven

'Et hues van Bart gestoan;
't Was o zoo'n mooie mergen,
De Mei-zon stroalde ien gloed,
En héel 'et Bétuwsch derpke
Had blijheid ien 't gemoed;
Ge zoagt er vlag en wimpel,
't Jong -volk te peerd; gesierd
Met lient en strik. Gunds lovers
Deur d' eereboog geslierd.
XIV
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't Was feest!
De dom'nei trok zich
'Et gladste befken oan,
En vroeg was burgemeister
Noar 't roadhuus al gegoan.
Lang mosten twee doar wachten,
Moar nou, dóar kwiem de stoet!
Veurop, tien blauwe kerrels;
Jong minsen, wa'n getoet!
En noast de koets met vierspan,
Riep 't al met blij gezang:
„ Veur Otteleyne en d' echtvrind ,
„Gods zegen! levenslang!
„Kiep hiep hoerah!" En de ouwen
Ze knikten blied te moe':
„Joa joa, noa zóoveul strijens
„Komt heur die glans wel toe."
En o! ze wiesten 't zeker,
Dat ze ook as landheers- vrouw,
Wel over 't derpke lichten
En zégnend woaken zou.
Oan d' eigen oavend ging doar
— Bestroald deur 't licht der moan —
Mooi Mieke, en ielkreis keek heur
'En andre minzoam oan.
„ Vandoag, mien beste schatje ,"
Zei Bart met zuut gesnap:
„Was 't wél ien kark en roadhuus
„ Twee vliegen in éen klap;
„Moar zeker, liefste wiefken,
„ Oe trouwe oan Grootje en voar,
„Za'k oe as man vergelden,
„God help' mien! lange joar!"
En — 't poartje trok op huus oan,
Noar eigen hof en heerd;
Bart weet WIE Mieke handig
Bestiering het geleerd
't Lief zunneke Otteleyne! —
Straks brochten zeur 'en mik,
Ze zullen 't alle joar doen
Van zeuven pond — zoo dik.
De dank die most toch spreken.
En zie — Pas trooi 'et poar

'T ZUNNEKE EN 'T MOANTJE.

Heur neie huuske binnen
— `Vat was 't er helder, kloar! —
Of, onder 't boeren völkske
Dat nog wat jolen zou,
Kwiem 't Roomsch arm-kiend noar veuren,
En hooi der jonge vrouw
He u r ouwers dank: 'En potje
Met room zoo wit as schuum,
En, schoon er niet veul ien was:
't Hart, was as 't potje. .. . ruum!
't Is uut!

Moar — zon en moantje
Ze bleven ien heur stand;
Ze rezen en ze doalden,
Altied krek in 't verband;
'Et moantje kiekt noar 't zunn'ken,
En wat ze kriegt van 't licht,
Dat bat, z' op tied, weer schienen;
't Is mooi, moar ook heur plicht.
En, dat 'et zoo kan wézen
Ook bij de minsen klein ... .
Stil — 'k zie ze gunder kui'ren
Vrouw Mieke en Otteleyn;
Ze lachen!
En gunds wiejer,
Spr@kt Bart, lief Mieke's vrind:
„Ku'jt zunneke niet w@zen
„A'j dan moar 't moantje bint."
April 1864.
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Een rijmertje ging er den Haag rond,
't Was lente en een zonnige dag,
't Riep alles: „ Ziehier wat ik mooi ben!"
En -- 't was dan ook mooi wat hij zag.

't Was mooi! kom, hij zal 't u vertellen
Naar waarheid; geloof hem maar vrij,
Zoo'n enkel klein flikjen of strikje,
Nu ja, dát borduurt hij erbij.
Hij zag dan, langs vijver en grachten,
't Geboomt' in zijn lieflijksten tooi,
Omlooverd met duizenden blaadjes,
Heel klein nog lichtgroen, o zoo mooi!
;

De windseltjes die zich ontsloten
Ze hadden die blaadjes bewaard;
Zoo gaat het: Een kus nog bij 't scheiden,
Dan vlokken ze zachtjes ter aard.
Maar zie toch, bij 't malschgroen daarboven
Wat pracht ook van kleuren omlaag,
De bloemmarkt ze jubelt in 't zonlicht:
„Komt menschen eens kijken vandaag !"
„Ei kiest ons!" zoo roepen de rozen,
De graniums: „Ziet ons toch aan ! "
De teerblanke lelies der dalen
Ze fluistren: „Hoe! laat ge ons hier staan ?"

Het rijroertje weet niet te kiezen,
't Lacht alles zoo schoon en zoo blij,
In 't letst — schier verliefd op de lente
Kiest hij zich, een zoen van de Meij.
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Maar ginder — wie gaat daar zoo langzaam
Langs huizen en kleurenpracht heen,
En kiest er van bloem' en bouquetten
Ja zelfs van den schoonsten niet een?
Zie, 't is een nog jeugdige vrouwe,
Aanminnig en zacht van gelaat,
Haar kleeding is rijk, maar hear lachje
Getuigt van nog rijkeren staat.
Ze heeft zoo wat moois! Niets ter wereld
Is schooner dan 't dierbare wicht ,
Dat onder een sprei wordt gedragen,
Vlak naast haar — „altijd in 't gezicht!"
„Wacht Hanna," lispt zachtjes de dame:
„Die sprei.... .. En, het kopje komt bloot.
„„Lief kindjie!"" zegt eene in 't voorbijgaan.
Mevrouw wordt een roosje zoo rood.
En — als zij daarginder die zegster
Een muurbloem bepingelen ziet,
Dan haalt ze haar beursje te voorschijn,
En.... hoort nog Wel tienmaal dat lied.
Het rijmertje ging door de straten.
Wat toonen die winkels een schat
Van zijden, sjaal-longs en satijnen,
Van linten en 'k weet al niet wat.
Hoe glimmen pendules en vazen;
Wat zijn toch die kunstplaten mooi
Om Paaschtijd veel heilige zaken,
Nu dames in luchtigen tooi.
't Is voorjaar. De bruidsuikers lachen
In 't roodgroene lint. Koelend ijs
Lokt brandende hartjes. En Aaltje
Vent ginder haar wit-rood radijs.
't Roept alles: „Blijft vrienden eens kijken,
„Iets mooiers toch kunt ge niet zien.”
De maagdekens slechts kijken voor zich,
Uit pure discretie — misschien.
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Maar, onder al 't jolig gewemel
Van menschen, en 't lustig gerij,
Schiet zachtjes een dametje en heertje
Den prachtigsten winkel voorbij.
Ze gaan — neen, dat winkelraam lokt hen;
Ze toeven en zien er eens in ,
Bekijken — elkaar in den spiegel,
Met oogjes die stralen van min.

En, loopen ze straks weer met lachjes,
Altijd in het drukste gewoel,
Dan gist men: Dat paartje op hun reisje,
Vertoont zich, met zalig gevoel.
Het heertje vertoont er de liefste
Van al de mevrouwtjes. En zij,
't Mevrouwtje van zeventien lente's,
Vertoont het gemaaltjen erbij.
Het rijmertje ging alweer verder,
En zag — 't is historisch, zoowaar —
Niet ver van een ouwerwetsch poortjen,
In 't zonnetje, een wonderlijk paar.
De een, leek wel een zeeman: kort, knoetrig,
Verbrand, met al grijs in den baard.
De tweede, een pokdalig klein vrouwtje,
Heel mager, stijf, stram, hoog bejaard.
De tuitmuts staat steil in de hoogte,
Haar rokje van achter gewipt,
— Wat loopt ze ook erg krom — toont u beentjes
Als houtjes, en puntig getipt.
Het bestje — misschien is ze honderd
Ze schijnt wel het levend portret
Der ga' van vriend Hein — op z'n Zondags —
Maar komt ie.... dan geeft z'em belet.
„Belet!" 't is als spreekt zoo haar lachje:
„Wel mens, 'k gaf 'en ander kwartier;
„ Och hechie! na zeven jaer wachtens
„Is Pieter m'n jongen weer hier.
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„Dit is ie. . . . 'et kind wordt pas zestig,
„Maer mens -lief hij heit wat gezien,
„In d' Oost zag hij vliegende visschen,
„En boomen vol appelesien.
„Nou! vraeg 'et 'em zelvres. 't Is waerheid;
„Hij schreef 'et me heel uit Jepan,
,,Dien brief, 'k las 'em trouw iedren avond,
„De vrouwtjes die sleten d'r van.

„Hier is ie, m'n jongen, m'n eenigst!
„Een baes hé! En 'k heb 'em nou weer.
,,Op 't hoffie — hij is er nies groos op —
„Daer zeggen de buurtjes: meheer!"
Het lachje om de kaak van het bestje
Vertelt nog veel meer van haar Piet,
't Zij waarheid — maar, dat hij niet grootsch is,
Neen oudje wij glooven dat niet.
Ei zie maar, zijn donkere kijkers
Ze glinstren, en spreken wel luid
Vol trots van zijn moeder: „Da's kost hé.
,,Ja vast, als aan boord de beschuit.
„Toen 'k uitzeilde dacht ik: Genachtsaam!
„'k Zie ouwtje daarboven je weer,
„Maar lane! zoo'n taaie die fopt je,
„Ze zat er wat vast in d'r teer.

„'k Zei straks: Kom, je mot ereis kui'ren
„De sloof zei, Dat gaat niet meer kind.
„Maar nou, zie — noem jij 'et laveeren
,,Ik zeilen , en vlak voor den wind.
„Ja, landrotten, blijft maar reis kijken,
„'t Is zeker wat buitengemeens,
„Zoo'n lentebloem zie je niet dikwijls,
„Ze bloeit om de honderd jaar éens!
„Goed Moertje, pas op! Niet te haastig,
„Leun liever zoo veel als je wil."
En, strompelend gaat het al verder,
Straks staan ze ook in 't zonnetje stil.
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En 't krukje der vrouw wijst naar boven,
— Misschien naar de boomen in 't blad,
Misschien ook naar Hooger — ze zegt iets,
Maar 't rijmertje hoorde niet wat.
Hij hoorde het niet. Maar hij keerde
Naar huis met een vroolijk gemoed,
Het leven vertoonde hem bloemen,
Precies als de lente dat doet.
Doch, lachten én bloemen én 't leven
Hem blij toe in 't glanzende licht,
Hij vraagt ook: Wischt lijden geen lachjes,
Gaan 's-nachts — niet veel bloemekens dicht .... ?
Maar stil, want de lente ze jubelt,
— En 't is of ze 't antwoord er gaf:
„De nacht zal weer d'uchtend doen blozen,
„En 't zonnetje kust van de rozen,
„Dan zacht ook de dauwdropjes af."
Een rijmertje ging er den Haag rond,
't Was lente en een zonnige dag,
Hij zag er, bij 't bloemekens pralen,
Tevredene lachjes ook stralen
En — was 't dan niet mooi wat ie zag
1864.
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Ien 't stoel bij de vuurploat zit duttend 'en sloof,
Ze is krom hoast van smerte, vroeg oud, bijkant doof.
'En man en zes kienders die goengen hoar veur,
Eén schat bleef hoar over: heur zon en heur fleur.
Kiek, vorschend goan de oog' nou in 't kaemerken rond.
— Woar was ze, die stark heur oan 't lêven nog bond?
Och, joa! 't zal zoo wêzen : jen 't lommerig pad,
Doar plukt ze veur moeder 'en bluumpken of wat.
En buuten, — welzeker, ien 't blomhof, doar stond
Mooi Rika; en 'k weet, wat z'r zocht dat ze 't vond,
Moar ook, wat z'er vond, liet ze droevig weer goan,
Al viel 't heur ook bang en al glimt nou beur troan.
— Zoo'n lieffelik jungske! — En mooi Rieksken ze gluurt
Deur 't loantje ien den hof. En ze kiekt en ze tuurt:.
— Moar nee, 't was gedoan; Krelis komt er niet weer:
„'k Heb 'en ander," dat zei ze.
Och, 't hart duut zoo zeer.
— 'En ander? — Welzeker ! — Dóar, achter 'et glas
Doar zit ze, heur liefste! die 't joaren al was;
Veur hoar mot ze warken. En 't zurgen dat dient,
Went 't bloadje dat keerde: van moeder en kiend.
— „En ander!" Wat keek ie mistroostig! En weer:
„Heb gij er 'en ander !" Toen zeidie niks meer.
Toen zag ie zoo wit as 'en dooje; en 'et b oed
Vloog mien as 'en brand deur 't geloat en 't gemoed.
— Zoo trok ie. — Knap jungsken! En 'k zei hum adie.
Umda'k er 'en ander.... Licht zuukt ie nou wie ;
Licht meint ie da'k Peter of Gijsbert of Piet
Al 't joa gaf. Den wo are, doaroan denkt ie niet.
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— Adie! — Rieka zucht:
— Nou wat bluumpkes geplukt
Veur moeder. — Van 't meidorn 'en siertak gerukt!
Si! 't vinger oan bloed! Och, d'r bloedt zooveul meer,
Dit kan d'r licht bij. Is 't niewoar Lieven Heer!
— Kom vlug weer noar binnen! Flink, 't heufd ien de locht.
As moeder mien troan' zag, wie weet wat ze docht;
Wie weet of ze 't roajde, en dat dee heur verdriet.
De woarheid ... nee, beurt z'ien d'r eeuwigheid niet.
Ze sloapt. -- Lieve moeder!

En buuten, hoe mild
Stroalt de oavend. Geen teksken of bloadjen dat trilt.
De lindes veur 't roam, en de meidorn oan 't schuur,
Ze stoan er ...... nog krek as toen Krelisken buur...
— Nee, 'k wil hum vergéten .......
Wat zou ie nou doen?
Urn deez tied...? Nou voert ie de kiep' en kalkoen'.
Dat zin er zien ooilams.
Of lupt ie misschien
Mistroostig den bouw rond, stoag denkend oan mien?
— Joa zeker! — Wat zag ie arg wit toen ie gong.
O God as ie ens... 't Wordt mien bang.
Erme jong!
De put bij boer Toon is zoo diep en zoo zwart.
Zien mes is zoo scharp.
En de karkmuur zoo hard.
— Mien Kreel, as ie ens oan zien eigen de hand
Gesloagen had, dwoaslik versuusd ien 't verstand.
As ie ens ... 'k Wil 't weten — 'k wil 't keeren. —
Zoo'n nood
Woar' niet t' overlêven: Mien Krelisken dood!
— Toe vort dan. — Moar moeder? — Zie, 't sloapen is rust.
Zoo'n goejig geloat! Nog heur êfkes gekust.
Heel zuutjes geloopen. De klink van de deur
Veurzichtig, óp — neer. — Zóo, nóu 't schuufken d'r veur.
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En weer kumt ze buuten
De hoagedoorn lacht
Ien d'oavend.
— 0 lachen! En geet niet de klacht
Misschien al deur 't derpken van mond en ien 't rond,
Wat Krelis ien mismoed zich eiges bestond!
— Zwieg stil; 't is onmeuglik! Moar de angst!
En heur voet
Joagt ree deur den hof langs zien fleuren vol gloed,
En 't hekkenjen klapt dat de hoagedorn trilt,
En de bluumekes vallen as sneevlökskes mild.
Oan 't eind van de lindes, bij 't arf van boer Toon,
Woar Krelis hum dient veur den kost en goed loon,
Doar steet nou mooi Rika, deur 't elshout gedekt,
Heur köpken al turend, noar 't arf uutgestrekt.
— Ze ziet .. .

Nee.... Joa toch!
Lieven Heere is 't wel woar ... ?
O zeker, 't is Kreel. En God-lof, 't wordt nou kloar:
Heur vreeze was slecht. 't Bang gemoed het weer vree,
Bedroefd mag ie wézen. Moar zundig .... Nee! Nee!
— Kiek, 't hoenderhok uuttroojend; 't oog noar den grond,
Zoo geet ie langs 't veurplein; den put half ien 't rond;
Den heujbarg veurbij ; 't vonder over. — Wat wil
Wat zuukt ie bie 't karnhuus? — Veur 't roam steet ie stil.
— De hand boven de oogen, zoo tuurt ie deur 't glas.
Wat ie zuukt...? Help mien God, as dát waarheid ens was,
As Triene de melkster hum 't heufd had beruurd,
As liefde veur 't kiend hum nou toelacht en stuurt!
— Ai! .... Zie dan.... doar kumt ze.
Velt plotsling de nacht
Met lood over de oogen 1 De melkster ze lacht.
Hie wenkt hoar — Soarn goan ze ien 'et schuurtje.
En op stond
Sleet de deur.
— 0 spin! hadt gij 't webbe in oe mond!!?
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— Nooit bonsde zóo 't harte. —
Veuruut! — Hier, opzied
Van 't planken beschutting ontwoaren z' heur niet.
Hier, 't oor oan 't beschot, kan ze huusterend stoan,
En zien deur de reten, al bigglen heur troan'.
En Rika ze toeft. Moar dan.
t schiemerend oog
Vonkt op. — Heurt ze goed? Was 't wéer glimp die bedroog?
Geeft Krelis met beving oan Triene 't bestel
Urn „'t 1 i e f k e n " te brengen zien eeuwig voarwel ?
..

.

'

— Joa! „Zeg heur," zoo sprékt ie: „da'k stoag en ien trouw
„ Oan Rika zal denken. Moar 't liefste as de vrouw
„Van wie ook te zien ...
Nee, mien bloed geet te fel.
„Uut 't darpken mo'k weg, went zoo'n leed woar 'en hel!"
'En schreiende lach, suust langs 't schuurken. En vort
Vlucht Rika. — Moar dan schiet de kracht heur te kort.
En 't vonder-leun trilt in d'r hand, as 'et riet
Dat zwiebelt deur 't koeltjen oan 't boord van den vliet.
Weer schuilt ze ien 'et elshout.
— 0 Krelis a'j 't wist!
Is heur zucht.
Nou schrikt ze.
— „Mooi Rika! "
— Hie is 't!
Doar toeft ie. En 't oog dat meest vrindelik lacht
Steet star. Heel 't geloat is ien kou. Wienternacht!
En noaderend spr@kt ie: — „Ei kiend; toeft ie hier
,,Op deez arfstee, den ander die 't hart oe in vier
„Doet branden? Ko'j zóolang niet keeren den gloed,
„Tot Krelis wied weg was, met rouw ien 't gemoed ?"
En Rika, ze trilt. 't Joagend bloed vliegt ien top.
Spr@k, sprék dan! zoo drijft heur fel hartegeklop.
Moar de oajem verstolt; en — 't mooi kopken terzied,
Zoo zucht ze. En heur oogen — ze dichten 'en lied.
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Ien 't kaemerken gunds, woar al 't oavend- gelonk
Met zilveren stroalen deur 't vensterken blonk,
Sliep moeder nog vort.
En doarbuuten op 't pas
Glitsen vlochtig twee schaduws langs 't vensterglas.
De klink ruurt. En moeder, half duttende nog,
Wrieft de oogen.
— Is 't woarheid of droomend bedrog?
Was 't Krelis wel die ze, ien den witglimp der moan
Doarginds met den arm urn heur eenigst ziet stoan?
— „Wát ! Rika ...J"
En Krelis wil 't kloaren op stond,
Moar — 't liefke drukt snoaks 't mollig henje op zien mond.
— „Best moederken," spr @kt ze: „nou zeg ik geen nee,
„Went Krelis, den goeje, hie vraagt er ons twee."
"

Moar moeder begriept niet.... — Wát zeggen ze! — Wou
Den Krelis, hóar,, sloof, en zoo doof nog tot.
Nou
O kiek mins, doar lachen ze soam ! Heeretiedl
As gekken. — Um moeder? — Nee zekerlik niet.
Al@vel, nou vat ze 't. Och minsen, wa'n vreugd!
— Stil kienders! ze kussen de muts hoar van 't heufd.
Ze lachen ....... tot Rieksken hoast stikkend, de bron,
Uutbarstend ien schreien, erst goed luchten kon.

Ten 't blomhof doar sloan er de nachtegoals zoet,
En binnen doar lacht 'et weer blij — en veurgoed.
De moan lonkt deur 't venster; en glanzend beschient
Ze 't poartje, oan den stoel van heur lieve.... ERSTE KIEND!
1873.

HARMEN EN KLOAS.

I.
Harmen.
Gemergen buur Kloas! Jong, wa'n weertje! Overheerlik!
As goud blinkt de zon, en de locht steet zoo kloar;
Veur 't heuj en veur 't korn is 't nou meer as begeerlik,
Den prachtigsten oogst die veurspel ik van 't joar.
Kloas.
Zoo! Heerlik! 'En zon die moar niks duut as st @ken !
Ik gun ze oe. —'k Bin lam; 'k heb 'en dorst wel veur twee.
En dan — mooien oogst! 'k Denk oe loater te spreken;
'k Wed, alles verdreugt, en geen droppel veur 't vee.
II.
Harmen.
Gemiddag buur Kloas. Nou, hoe keur je'm zoo'n regen?
As botter rains! Zie den tabak hoe die fleurt;
Afwisslend, nou hits en dán nat, 'k nuum 'et zegen,
Wel jong, 't wordt 'en oogst zoo a'j 't nooit hebt geheurd.
Kloas.

Ik groet oe buur Harm; moar a'j mien vraogt: iK reken
't Was lang nat genoeg. En 'et veurdeil temet?
Erst ku'j mergen vroeg weer de slekken goan steken
Dán, sliknatte voet', en, met krampen noar bed!

HARDMEN EN KLOAS.

III.
Harmen.
Genoavend beur Kloas. Top! den oogst hei'j dan binnen;
En sprék, he'k niet altied noar woarheid veurspeld?
Nou man, zu'j weer oarig wat specie goan innen;
Moar — zégen veur allen ! 'En oogst van geweld!
Kloas.
Ik heur oe buur Harm; en 't is mooi redenieren:
Zoo'n zégen veur allen! Wat heb iK d'r oan;
Veur niks kan 'k nou dorssen, en voorts marchendieren,
Volop: achterop, da's mien leerink. Verstoan!?
April 1863.

Nou tien joaren loater leit Kloas ien 'en kist:
— Volop? —
— Achterop? —
Geen mins die 'em mist!
Juli 1873.
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Aan 't einde van 't dorp ligt de hoeve
Van Reindert en Willis Ter Gou;
De boer — nu naar stad — is 'en stroeve,
Maar zij, ze is 'en abele vrouw.
't Is winter. — Op 't bleekveld daar stoeien
De kindren. — `Vat hebben ze 'en pret!
Ze zien er hun sneeuwman al groeien:
„Top! klaar is ie nou met z'n pet!"
„Toe Jan, als de drommel naar binnen
„Roep moeder. Z6o iets zag ze nooit! —
„Schei uit Kees! moet jij weer beginnen?
„Pas op, als je 't hart hebt en gooit!"
Zie, Jan vliegt de deur in. En Keesje,
Hij gooit er — naar d' anderen kant;
En 't vijfjarig roodwangig Treesje,
Ze tuurt nog met al haar verstand:
— Ze was wel niet bang; maar, die sneeuwman,
Hij stond daar zoo groot en zoo dik;
Hij zou vast een heeleboel lusten,
Misschien nog wel meer dan een mik.
Een boterham — nu, 't kan niet schelen;
Dat mag ; als hij strakjes maar niet
Den ketelkoek -- al voor zoo velen —
Door 't raam op den middagdisch ziet!
„Zeg moekie," zoo vleit ze — als de zware
Boerin, door de kinders omringd,
Verrukt, met een: „Heere beware!"
Den lof van hun sneeuwman bezingt.
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„Zeg, moekie ... nou, moe dan!... die goffert,
„Hij hoeft er toch straks niet van mee ?"
„Van wát, kind?"-- „Wel moe, van den poffert,
„'t Hielp dan niet dat va is naar stee.”
moeder, wát zou ze nu zeggen?
Klein ding had zoo'n hebbrigen aard;
Heel lief -- o jawel, maar... 't Weerleggen,
Werd dit keer aan moeder bespaard.
t

„Arm schaap, als je honger moest lijen!"
Roept Kees, en zijn hand scheert den grond:
„Laat jij dezen puffer vast glijen.
„Toe, hap dan, 't is frisch in je mond."
't Klein meisje ze gilt -- Moeder Willis,
Half lachend, trekt Keesje eens bij 't haar.
En dan, als 't klein ding ook weer stil is:
„In huis jongens, 't eten is klaar!"
Daar stormen ze heen. — Straks tezamen
Eendrachtig geschaard om den disch,
Zien ze allen hoe moeder — na 't Amen —
Den koek nu aan 't ronddeelen is.
Trees meent wel dat Piet en dat Keetje
Een grooter stuk kregen dan zij;
Maar Willem...? Nee — ZIJ heeft een beetje,
Een klein beetje meer toch dan hij.
En, of er haar oogjes ook dwalen,
Rechts, links, straks door 't venster almee,
— De sneeuwman komt vast niets meer halen
Ze smult, en ze lacht zelfs tevree.
Maar zie, nu verschrikt ze: Daarbuiten
Kijkt aaklig, niet gulzigen mond,
Een knaap — 't hoofd terzij — door de ruiten,
Zijn hand als een pollepel rond.
„IK nog wat! Gauw moekie! Die bengel ..."
Roept Treeske: als ze wijst naar het glas.
En moeder: Och, 't kind is een engel,
En jong, maar — die knaap komt vanpas.
XIV

19
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„Ei," zegt ze, „'k had nog wel een brokje
„Voor ieder. Maar zie-je, dát kind..."
En Saar met haar stem als een klokje:
„ Hém geven! Ja, toervaar , gezwind!"
„Wij hebben genoeg, niewaar moekie?"
Vraagt Lientje, wier neus glimt van stroop.
,,Ja stellig," zegt Jan: „van mijn broekie
„Sprong, floep, pas de bovenste knoop."
„Welzeker!" roept vroolijk 't jong volkje,
„Wij hebben genoeg. Moeder kom!"
Langs 't voorhoofd van Trees drijft een wolkje;
Bij 't koor van de rest blijft zij stom.
En moeder — zoo goed als verstandig —
Geeft Treeske den schotel, en zegt:
„Zoo vrouwke, breng jij 't nu eens handig
„Naar buiten; maar, hou' -'em goed recht.
„Vooruit! wij gaan mee!" 1?n klein Treesje,
Ze schreit wel, maar weigert toch niet.
En buiten staat hongrig 't arm weesje,
En glimt nu hij d' optocht daar ziet.
„Hier ventje," zegt 'Willis: „dit klantje
„Wou nog wel graag meer; maar aan jou
„Gunt zij toch veel liever 't restantje,
„Omdat je zoo beeft van de kou.
„Als zij je nu ook eens ziet smullen;
„Gerust maar" — en 't jongske valt aan.
„Ik weet het wel zeker, dan zullen
„Haar oogjes gauw vroolijk weer staan.
„ I)an voelt ze in haar eigen lief hartje
„Meer vreugd, en veel zoeter genot,
„Dan dat ze van 't stuk nog een partje,
„Heel klein, had gekregen. — Mijn (lot!
Nu kust er de moeder haar snoepje,
Die strak keek; 't rond buikjen vooruit.
En moeder — schuin 't oog op haar groepje:
,,Dat smaakte! Is 't niewaar kleine guit?

TE VROEG.

„Was 't lekker? Wat zeg je ervan ventje?
„Die kindertjes deelden graag mee.
„'t Is nog w é l zoo goed als een centje
,,Niewaar...? Kom! wat zeg je nu... he?"
En 't jongske, den schotelrand lekkend;
Door 't gauw schransen, glimmend bemorst,
Ziet schuchter naar boven; en, smekkend:
„Ik juffer? — Nou heb ik zoo'n dorst!"
„Zoo'n dorst !" — De preek lag in 't water;
Maar 't jongske kreeg bier, en genoeg;
En moeder — eerst stil — zei wat later:
„'t Is leering; we waren te vroeg!"
9 April 1874.
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Geboren te Arnhem 1 September 1827
Overleden te 's-Gravenhage op 5 Juni 1880

Wanneer ik een denkbeeld geven moest van de betoovering, die
enen gevoelde bij het hooren voordragen door Cremer zelven van
zijne „onsterfelijke B e t u w s c h e Vertellingen", i) dan zou ik
zeggen: denk liefst aan den zomer, aan een vroegen reinen morgen
op het land, heel vroeg, als de zon nog nauwlijks boven de kim
staat , als het gras in de wei nog kletsnat is van den dauw, als de
p e r d s nog slapen, als de morgenwind de popels langs den dijk
ritselen doet — denk aan een onweer, als de wind de rivier doet
klotsen en schuimen en de biezen dwarrelen, terwijl de veerman
zijn boot met inspanning over den stroom zet — denk aan een
kersenboogaard, waar bij mooi weer en blauwen hemel een jonge
boer op de ladder staat en het deer n j e, dat hij liefheeft,, met
een kersepit treft — of aan de kar, waaronder de gelieven voor een
stortbui wegschuilen — of aan het hek op den akker, waarbij zij
elkaar in den avondstond ontmoeten — denk . aan tal van
tafreeltjes, keurige schilderijtjes, allen even rein en liefelijk, waarover
een zomersche, zonnige tint ligt.
Hoe wist hij ze weer te geven zijn brievenschrijvende of lezende
i) Zoo noemde Hoogleeraar M. De Vries ze, toen hij Cremer kort na zijn
verscheiden herdacht bij liet openen van de Algemeene Vergadering van de
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, op 17 Juni r880.
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of over Van Speyk's portret philosopheerende boeren x)! — Als men
hem dat doen zag, dan had men ze voor zich. Dat langzame schrijven,
met de punt van de tong heen en weer tusschen de lippen; dat
eentonig lezen, met den vinger de woorden volgend: dat achterover in den leunstoel zitten te kijken met de handen in de zakken.
En toch had Cremer daarbij geen pen in de hand, geen bijbel voor
zich, toch zat hij zelf niet; maar hij gaf er onmiskenbaar den indruk
van weer. En zoo was het ook met den nijdigen slakkensteker z),
den opgeblazen sjeesmenner 3), het aardappelenschillende grootje 4),
den roeienden en zingenden veerman 5), den ijverig ploegenden,
bekeerden luiaard 6) . . . . en zoo vele anderen, die ons levendig
voor den geest blijven; wait Cremer wist hen met zooveel frischheid
en schilderende kracht in ons geheugen te planten.
Zoo hij langzaam schreef, telkens een zin of een woord wijzigend,
schavend, vervangend — het voordragen ging hem af zonder eenige
voorbereiding of studie. Hij kon het niet anders dan hij het deed:
terstond pakte hij den toon, het gebaar, de beweging, de mimiek,
die hij hebben moest, met zijn sprekende oogen en beweeglijke
gelaatstrekken, met zijn fraaie, buigzame stem, en, daar hij ook in
den letterlijken zin merkwaardig scherp zag 7), was een haast onmerkbare blik op zijn handschrift of boek hem voldoende om te weten
wat er stond.
Een buitengewone gaaf van opmerken, vasthouden en weergeven
was hem geschonken. Met zijn gelaat, stem en houding bootste hij
verwonderlijk juist allerlei personen na, en niet alleen den toon,
maar ook den tongval waarin zij spraken. Onwillekeurig, zonder er
zich moeite voor te geven, greep hij onmiddellijk datgeen wat het
meest karakteriseerde.
Als Cremer in 't gewone leven met u praatte, en ge noemdet den
naam van een of ander persoon dien ge beiden kendet en die iets
gezegd of gedaan had, dan kwam hij: „ O ja !" en, zonder het
i) Herinner u onder andere den brief van Huibert Pols in 't K riek end e
kriekske, en liet weergaloos koddige tafreel in Dan 't kleine Revierke
van Lammert, in den armstoel, met liet portret van Van Speyk voor hem en
de prent van Mazeppa achter hens, die bij beurtelings tot onderwerpen van zijne
overpeinzing maakt.
2) Uit Bruur Joapik.
3) In den bekenden wedren tusschen den hoovaardigen Hannes met zijn Mieke
voor de kapsjees, en boer Millis op zijn zwart -ruin Keeske, uit 't Pa u we veerk e.

4) In Kruuzemuntje.
5) Uit Het blinkende Hoanje.
6) Uit Oan 'tkleine revierke.
7) Denk om zijn gedicht: „De ziende ":
„Mien oogen die hebben 't rejoal I"
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haast zelf te weten, het gezicht, de houding, de stem van den persoon
nabootsende, gaf hij u den juisten indruk van hem. En zoo ging
het ook met vreemden: met een Waal, een Vlaming, een Duitschen
baddokter. Met enkele uitroepen kon hij er zoo een weergeven,
alsof men den man zag en hoorde. Zoo herinner ik mij, hoe hij op
een avond in het Genootschap Oefening kweekt Kennis in
Den Haag optrad als Jan van Beers uit Antwerpen. Hij had zijn
toen nog zoo weelderig haar wat anders gekamd, zijn knevel glad
gestreken, een blauwen bril opgezet, en terwijl hij een vers van den
Vlaamschen dichter voordroeg, meende men dezen werkelijk te zien
en te hooren.
Bij het voordragen van zijne verhalen gaf Cremer de menschen
weer, zooals hij die bij het schrijven in zijn geest gezien had, tot
in de kleinste eigenaardigheden toe i). Die personen toch leefden
voor hem en hij kon ze dan ook, gelijk hij het wel eens deed,
uitteekenen. Die gaaf van weergeven was bij Cremer zoo sterk, dat
hij zelfs de bewegingen van dieren uitdrukte: een opkijkend paard,
een voortrennenden hond, een staanblijvend hert gaf hij ook bij
zijne voordracht aan, door een enkele beweging en blik, en het
was altoos juist. Wij hebben hem in zijn zwarten rok en staande in
een spreekgestoelte, op onverbeterlijke wijs zien aanduiden het
optreden van eene zangeres met een langen sleep, die op een concert
een solo zingen kwam 2). Toen hij meer en meer voordrachten of
lezingen hield, wilde hij dan ook zoo vrij mogelijk staan, en liefst
niet met een scherm of beschot achter en een klankbord boven zich.
Hij moest zich kunnen bewegen en de armen vrij houden. Tot zijne
schoonste stukken van voordracht behoorden zeker: het roeien op de
rivier en 't plukken in den „ karsenbongerd " in 't Blinkende
h o a n j e; de wedren in 't P a u w e v e e r k e; het ploegen in O a n
't kleine revierke.
Cremer was geboren tooneelspeler. Toen hij acht jaren telde,
speelde hij in 't ouderlijk huis reeds in een stukje van Kotzebue mee.
Hij stelde een knaap voor, die zijn grootsten schat verkoopen gaat
om geld voor zijn arme moeder te krijgen. Daar komt hij op, en
in zijn rood pakje ziet de kleine Jacobus er alleraardigst uit. Maar
hoe schrikken zijn broers en zusters en verdere medespelers, nu hij
zijn rol niet opzegt, zooals het in 't boekje staat . Geen nood
nochtans: Jacobus weet wat hij doet. De woorden in het boekje
waren hem te stijf en, zonder dat hij er zich rekenschap van wist
te geven, te boek ach ti g: hij spreekt zooals het kind moest spreken,
i) Herinner u den dorpssecretaris , in Kr u u z e mull tj e, die met de punt
van zijn neus de menschen aanwees en zelfs applaudisseerde.
2) Uit Arnie Samuel.
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zooals hij zelf in een dergelijk geval zich geuit zou hebben, en hij
verrukt allen door zijn aardig, natuurlijk spel.
Cremer heeft niet of althans weinig uit boeken geleerd. Werkelijk
heeft hij een tijd gehad dat hij niet las, althans niet op het gebied
van romans eh verhalen, uit vrees van zijne oorspronkelijkheid te
zullen verliezen. Hij studeerde al kijkende in de natuur en in de
menschen. Op de kostschool te Oosterbeek was hij de eerste niet
als het op leeren aankwam, maar zooveel te meer als het gold
comedie te vertoonen. Ook later, toen een gouverneur hem onderwijzen zou, had hij telkens wat anders te doen, en weldra stapte
hij het liefst weer naar Oosterbeek, om er bij Hendriks „den
schilder van Wolfhezen ", zooals hij zelf hem noemde, te teekenen
en te schilderen i). Want hij wou schilder worden. Bij huiselijke
feesten, wanneer het aankwam op komediespelen, op het zingen van
liedjes, het voorstellen van typen, bleef hij echter in zijn element,
en zelf schilderde hij de decoratiën voor het huiselijk tooneel.
Ofschoon Cremer een der vereischten voor den schilder bezat:
uitmuntend zien en, wat hij gezien had, onthouden, lag zijn toekomst
toch niet in penseel en palet.
In 1844 op het atelier van Hendriks toegelaten, bleef hij daar
tot het najaar van 1846. Van zijne ontmoetingen onderweg kon hij,
thuiskomende op den O 1 d e n h o f f bij Driel, aardig verhalen, en
uit dien tijd dagteekent zijne studie van de Overbetuwe: toen kreeg
hij de eerste, frissche indrukken, die hem altoos bijbleven. Nochtans
zou hij niet beginnen met de Overbetuwers te doen leven. Nadat
hij eenigen tijd in Den Haag gewoond en geschilderd had, bracht
hij in I85o den winter door in Amsterdam, en in dien winter ver
hij een groot boomrijk landschap, dat weldra op de-vardige
tentoonstelling te Rotterdam een kooper vond 2), en schreef hij
tevens zijn eersten roman. De lelie van 's-G r a v e n h a g e moest
zijn een geschiedkundig, „een historisch romantisch verhaal ", zooals
liet toen heette, uit de school van Van Lennep. „Ik dacht ", zei
Cremer in later jaren, „dat het voldoende was om er Wagenaar
eens op na te lezen." Het boek mislukte dan ook, en niemand
voorspelde er den Overbetuwschen dichter uit. Opmerkelijk was het
getob met de proeven, die van taal- en stijlfouten grimmelden. Hij
zelf begreep, dat hij niet voor historicus in de wieg was gelegd,
en in den volgenden zomer — hij was een zomer- geen winterman —
schreef hij op het buitengoed zijner ouders, dus op het terrein zelf,
zijn eerste Overbetuwsch verhaal W i e g e - M i e.
i) Zie Frederik Hendrik Hendriks. Deze gevoelvolle herinnering aan
zijn op 4 April 1865 overleden meester werd door Cremer ten voordeele van
de weduwe van den schilder uitgegeven.
2) Dit kapitale stuk, jaren later door den vader van Cremer teruggekocht
kwam bij gelegenheid van J. J. Cremer's zilveren bruiloft weder in zijn bezit.
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In 1852 gehuwd met Johannette Louise Brouérius Van Nidek,
dochter van den oud-kolonel der artillerie, die in Ede van zijn
pensioen leefde, vestigde hij zich te Loenen aan de Vecht, waar
hij vijf jaren woonde en meer schreef dan schilderde. Hij voltooide
er onder andere zijn tweeden roman Daniel S i l s , die in den
tegenwoordigen tijd speelt, maar ook niet veel opgang maakte i).
Op den avond van den i8den Februari i86, terwijl hij nog in
Loenen woonde, was hij van daar naar Den Haag overgekomen,
om voor _ het eerst als spreker op te treden in het Genootschap
Oefening kweekt Kennis , en er zijne hoorders te verrukken
door de voordracht van zijn D e i n e Men. Levendig herinner ik
mij nog, hoe de hoofdindruk deze was: dat men bij het hooren
van dat verhaal beter werd, en er den schrijver en de menschen,
die hij voorstelde, door liefkreeg. Den asten December van hetzelfde jaar 1856 kwam Cremer nogmaals in Oefening op met Het
kriekende kriekske, en sedert den reden October 1857 mocht
het Genootschap hem, die zich nu voorgoed in Den Haag was
komen vestigen, onder zijne werkende, later onder zijne eereleden
blijven tellen, terwijl hij ons jaar aan jaar op zijne meesterlijke
voordracht vergastte.
Cremer was schilder met de pen. Hij noemde zijn werken „beeldende kunst in schrift ", en daar had hij recht toe. Evenals een
schilder voor zijn doek, zoo zat hij dag aan dag voor zijne copie.
Hij verbeterde , wijzigde, schrapte uit, bracht weer aan , hij plakte
reepen papier over reepen papier , met nieuwe regels, andere zin
andere woorden. Niet spoedig was hij over zijn werk-buigne,
voldaan, altoos bleef er nog wat aan te pointeeren , in te vullen,
bij te schilderen. Hij was tevreden , als hij op een ganschen dag
één bladzijde geschreven had. Vaak lei hij met opzet midden in
een begonnen zin de pen neer, om den volgenden dag dien zin af
te maken en daardoor dadelijk weer op gang te komen. In den
vorm was hij puriteinsch : vier of vijf opeenvolgende éénsylbige woorden keurde hij af. Nog in de proeven ging hij met zijn verbeteren
en omzetten voort , en het kostte moeite eindelijk „de laatste" revisie
i) In den gevel van liet buis, wijk B, n'. 49, dat Cremer te Loenen bewoonde, is op Woensdag 8 December í88o een gedenksteen geplaatst. De Heer
M. Henriquez Pimentel opperde het denkbeeld, de heer G. Van Arkel ontwierp
den vorm. Op den zandsteen staat, tusschen een krans van boven en een arabesk
van onderen , de naam J. J. CREMER, met de jaartallen 1852 en 1857.
Zelf schetste Cremer, toen hij zijn Loenenscbe buis op 3o April 1857 verliet,
zijn kop op een der muren en schreef er de regels bij:
Leeg is het buis,
Vol is mijn hart.
God was met ons
In vreugle en smart.
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van hem machtig te worden. Ook de spelling van den Overbetuwschen
tongval, dien hij zoo vaak in zijne verhalen bracht , kostte hem
hoofdbreken , en het duurde lang eer hij het daaromtrent met zich
zelf eens was. Hij had een afkeer van alle gewrongen uitdrukkingen : genitieven met -„ des " en „ eens " en tegenwoordige deelwoorden
kon hij niet uitstaan , zelfs de laatste n van neen was hem te stijf.
Een p en was voor hem oneindig meer dan voor een ander: zoodra hij een pen in de hand had, leefde hij op. Hij teekende er
mee al schrijvende, haast zou ik zeggen: hij schreef er mee al
teekenende. Zijn copie zag er dan ook karakteristiek uit. Er was
zekere kleur in door het hier en daar zetten van grooter en dikker
letters, het onderhalen van woorden. Een enkele maal heeft hij
zelfs gepoogd , die kleur ook in druk over te brengen, door, naar
gemoedsbeweging van zijne helden klom of daalde, hunne-mated
uitroepen met grooter of kleiner letter te doen zetten; zoo ook den
vorm van een visitekaartje te laten afdrukken, een vette letter voor
sommige woorden te doen gebruiken, een groot vraagteeken of een
wijzend handje te plaatsen , gedachtenstreepjes en puntjes veelvuldig
aan te wenden; zelfs muzieknoten tusschen den tekst te voegen en
een op den rug liggende komma als illustratie van een van achteren
opgewipt pruikje te geven r).
Ik haal dit aan om het eigenaardige van Cremer's wijs van werken
te doen uitkomen, om aan te toonen hoe hij altoos naar kleur
zocht, naar iets dat sprak , dat in het oog viel. In zijne vertrouwelijke briefjes leefde dezelfde eigenaardigheid; altoos vond men er
iets in: een aardig gezegde, een teekening, een paar versregels,
een grappigen inval. Onbegrijpelijk veel kon Cremer op een strookje
papier of op een briefkaart zetten ; steeds had hij er nog iets bij
te voegen.
Tegen min of meer oppervlakkige critiek kon hij niet. Overtuigd
dat hij zoo goed werkte als in zijn vermogen was, en dat hij er
alle moeite en tijd aan besteedde, trof het hem onaangenaam ,
wanneer iemand, mogelijk in een verloren oogenblik , een arbeid
van weken en maanden ging beoordeelen, en afkeurde wat hij mis
niet eens de moeite had genomen te begrijpen. Want Cremer's-schien
werk is vol fijne bedoelingen, toespelingen en zinnebeelden, soms
niet te vinden of te raden , wanneer hij zelf ze niet aanwees. Hij
vergde wel eens wat al te veel van de opmerkzaamheid zijner lezers,
in dien zin, dat hij te weinig bedacht, hoe hun allicht de beteekenis ontsnappen kon van iets wat maar even door hem aangeduid
was. Indien ik mij niet vergis , dan struikelde althans een van
t) Zie zijne stukken in „De Tijdstroom ", dien hij in 1858 en 1859 redigeerde
met A. Ising, G. Keller, J. B. Rietstap,, C. Vosmaer en T. Van Westhreene.
Bij zijn roman Anna R o o ze voegde hij een door hein geteekenden plattegrond.
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Cremer's drie tooneelstukken , Emma B er t hold i) , over dat al
te veel vertrouwen op de oplettendheid van het publiek. Hij vergat
soms , dat hij zelf niet altoos en voor allen zijn werk voordragen ,
dat hij zijne tooneelstukken niet zelf spelen kon: had hij dit gekund,
dan zou hij zijne fijne toespelingen wel hebben doen gevoelen en
vatten.
Zijne romans stonden niet zoo hoog als zijne Overbetuwsche
verhalen. De laatsten had hij in zijne macht. Het waren met de
grootste zorg voltooide kunstwerken, ook dan — en zelfs niet het
minst — wanneer hij in zeven vertellingen de zeven hoofdzonden
onder typen voorstelde. Een zijner verhalen, zijn K r u u z e m u n t j e,
had hij sneller dan gewoonlijk geschreven en hij was er dan ook
niet zeker van of het wel gelukt zou zijn. Hij las het voor , bij zich
aan huis, in een beperkten kring, waar onder andere ook mevrouw
Bosboom -Toussaint aanwezig was, en hij kon zich toen overtuigen
dat een zijner liefste stukjes uitmuntend geslaagd heeten mocht.
Voor uitgebreide romans ontbraken hem misschien belezenheid en
kennis om ze voldoende te dragen. Hij gaf er, vooral ook in Anna
R ooze, menige goed gelukte type , menig keurig tafreel in, maar
niet altijd een goed geheel. Intusschen betrad hij in zijn Dokte r
Helmond en zijn vrouw, bij de schildering en uitwerking van
een vrouwenkarakter, het terrein van de ontleedkunde der ziel en
toonde daarbij hoever hij in het gemoedsleven kon doordringen. Het
spelen van zijn Boer en Edelman in Amsterdam en van zijn
Emma Berthold in Rotterdam en in Den Haag, voor den goeden
uitslag waarvan Cremer zich zeer veel moeite gaf, bracht hem herhaaldelijk in aanraking met de kunstenaars, die de verschillende
rollen moesten vervullen. Daardoor had hij gelegenheid de zoo
eigenaardige tooneelwereld te leeren kennen , en dit gaf hem de stof
voor zijn roman T o o n e e 1 s p e 1 e r s, waarin die wereld geestig wordt
voorgesteld; terwijl hij bovendien in mevrouw Van Oudenolm een
schoone type gaf van eene vrouw van jaren. Evenwel meen ik voor
mij in Hanna de Freule de meeste kracht en eenheid te vinden.
Altoos viel de rijke phantasie te bewonderen , die den schrijver ondanks zijn wankelenden gezondheidstoestand bijbleef; nog in zijn
laatste levensjaar zette hij een nieuwen roman op touw.
Ouder geworden, begon Cremer meer voor zich zelf te lezen;
maar zelden zag ik hem opgewonden over iets. „Het zal wel aan
mij liggen," zei hij meest, „ik zal het wel niet goed begrijpen, maar
zoo heel mooi vind ik het niet ". Vaak speet hem dit, vooral
wanneer het den arbeid van een zijner vrienden gold, en, kon hij
het er met zijn eerlijk gemoed over eens worden om te prijzen, dan
i) Zijne beide andere tooneelstukken
Titulair, Klucht of geen Klucht.

heeten: Boer en Edelman, en
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haastte hij zich ook den vriend een warm woord van lof toe te
zenden. Met één boek liep hij weg, met Zschokke's Stun den der
A n d a c h t , een werk dat op zijn godsdienstige overtuiging grooten
invloed had. Ook Opzoomer's wijsgeerige opstellen las Cremer
gaarne: zijn karakter en zijne levensbeschouwing toch waren ernstig,
al had hij ook helderziende oogen voor 't grappige en dwaze. Steeds
deed hij zijn best om zoo goed mogelijk te wezen, en zoo braaf te
handelen als het kon i). Niet licht zou hij er toe gekomen zijn,
iemand Of door lichtvaardige critiek of op andere wijs te grieven,
en, mocht hij dit gedaan hebben, dan had hij er ook spoedig berouw
over. Zelf was hij zeer aantrekkelijk, en kon hij zich erg ongerust
maken, wanneer iemand der zijnen krank was, al zocht hij zich dan
ook te troosten met den stelregel: „dat geen mensch meer te lijden
krijgt dan hij dragen kan ". Noode kon hij er met zijn goed hart
toe besluiten om in zijne verhalen zijn helden te doen sterven of
zijn slechtaards geheel in het kwaad te doen ondergaan: meestal
kwam alles nog te recht of ontkiemde het berouw.
Ook met zijne geschriften trachtte Cremer zooveel mogelijk goed
te doen. Vaak hield hij voordrachten, waarvan de aanzienlijke
opbrengst strekte tot leniging van rampen of tot ondersteuning van
weldadige instellingen. Zoo ook schreef hij een verhaal, om de aandacht te vestigen op de goede werking der kolonien van de Maat
Weldadigheid in Drente; een ander om op te wekken-schapijvn
tot mildheid bij de ellende, door den watersnood van í86r aangericht; een derde om het verschrikkelijke van den fabrieksarbeid door
kinderen in het licht te stellen a). Zoo bestreed hij in zijn roman
Anna R 00 z e de langdurige preventieve gevangenschap, en behandelde hij in Han n a de Fr e u 1 e de werkstakingen onder de fabriek'

arbeiders.

Hadden de voordrachten, door Cremer in Utrecht gehouden ten
voordeele van het Blindeninstituut, de aandacht ook in hooger
kring op hein gevestigd, zoodat hij met het officierskruis van de
Eikenkroon versierd werd, de orde van den Nederlandschen Leeuw
viel hem ten deel na zijne volhardende pogingen om een einde te
maken aan het ergerlijke misbruiken van kinderen in fabrieken.
Toen hij dit eens in de werkelijkheid gezien had, trok hij zich het
i) Toen hij nog in Loeven woonde en dus betrekkelijk jong was, zag hij er
toch niet tegen op eerre dienstbode, die bij hem diende en die in Utrecht aangenomen zou worden, hare belijdenis te leeren. En toen wij later in Den IIaag
soms 's-avonds laat van Tijdstroom of Oefening huiswaarts keerden, kon hij
nooit nalaten een klepperman of stillen wacht, dien wij voorbij kwamen, een
kwartje in de hand te stoppen. „Die moet daar snaar zoo blijven luopen in den
konden nacht ", zei hij dan.
z) Wouter Linge; Op den zolder; Fabriekskinderen (een bede
maar niet om geld).
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lot dier kinderen aan, en, hoe afkeerig ook anders van alle sollicitatien en drukten en het zich op den voorgrond stellen, ging hij nu
zelf naar den Minister Thorbecke, om voor zijne kleine hulpelooze
beschermelingen te pleiten, droeg hij zijn verhaal „Een bede maar
niet om geld" allerwege voor en drong hij in dagblad en tijdschrift op eene wet tot regeling van den kinderarbeid aan.
Eenvoudig was Cremer van aard, van feesten en omslag en drukte
hield hij niet, van reizen evenmin. Nergens placht hij het mooier
te vinden dan in Gelderland en Holland. Daar kende hij de natuur,
daar had hij ze tot in hare teederste uitingen betrapt, daar leerde
hij — gelijk hij mij eens zeide op een w°
_ bu Wolfhezen —
„ de natuur te doen spreken ". De„ ctcrsche bossc en, jken en
stroomen, akkers en weiden, het Hollandsche duin en de Scheve
hij lief. Nog in zijn laatste dagen, toen de-nigschebojad
leverkwaal, die zijne krachten sloopte, een korte poos hare aanvallen
staakte, was er spraak van, dat hij, als het zomer werd, zich naar
verwanten begeven zou, om de Geldersche lucht in te ademen.
„ Maar zou je niet denken ", vroeg hij mij, „dat het een evengoede
lucht zou zijn hier in de Scheveningsche boschjes? Ik zou er alle
dagen heen kunnen rijden en er dan wandelen en zitten. . . . . het
is er zoo mooi!" Mooier vond hij het er dan in het buitenland.
Toen hij, door zijn gestel geplaagd, er toe komen zou, om zelfs
aan eene Boheemsche badplaats heul te gaan zoeken, en dagen lang
zou moeten reizen om er te komen , zei hij: „ Och, die reis zit me
zwaar! want, zieje, ik ben geen geograaf en geen statisticus." Toch
hadden op een tocht door Zwitserland de sneeuwbergen hem zoo
getroffen, dat hij er met krijt en penseel eene schets van maakte.
Altoos toch bleef hij nog schilderen; wanneer hij een letterkundig
werk voltooid had, greep hij weer naar het palet r). Ook Parijs had
hem, bij een herhaald bezoek, bevallen. Nooit ging hij alleen op reis:
steeds vergezelde hem zijne vrouw en meestal waren zijne beide
dochters ook van de partij; van zijn gezin toch scheidde hij zich
liefst niet. Ik kan mij niet herinneren, dat hij ooit iets uit het buitenland heeft medegedeeld of beschreven, behalve uit Nice, waarheen
eene hevige ziekte, die daar zijne toen pas gehuwde jongste dochter
overviel, hem in het voorjaar van 1879 riep. Eenige schetsen van
de kust der Middellandsche Zee zond hij aan het dagblad He t
Vaderland ; ze werden, aangevuld met nog een, Monte Carlo,
eerst na zijn dood in druk verschenen, onder den titel van Schetsen
uit Nice, in zijne verzamelde werken opgenomen. Daar in het
Zuiden had hem de zomer in de wintermaanden, de groote weelde
der natuur getroffen. Het reizen en zien in het buitenland hadden
i) Nog in 1869 zag men een paneeltje van Cremer „Her inner in g. a an
W 01 fh e zen", op de Haagsche tentoonstelling.
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intusschen bij hem den zin voor plastische kunst ontwikkeld, en in
de laatste jaren zijns levens placht hij zich met schoone beelden te
omringen: ook daarop studeerde hij.
Met zijne O v e r b e t u w s c h e verhalen heeft Cremer eene school
gevormd. De pastorale of dorpsvertelling is door hem in onze
letterkunde gebracht. Tal van jongeren bootsten hem in allerlei
tongvallen van ons land na. Ik meen dat deze wijze van schrijven
moet worden geëerbiedigd. George Sand en Auerbach hebben er
hun stempel op gedrukt, Sir Walter liet al jaren geleden zijn Schotten
hoog en laag Schotsch spreken. Er kan verschil ontstaan over het
gebruik van den tongval ook bij beschrijvingen, en over het min of
meer gebonden zijn aan zulk een tongval, wanneer men er eens in
schrijft. Zoo heeft men Cremer weleens verweten, dat hij er een
Betuwsch op eigen hand van maakte. Zeker is het echter, dat hij
er den indruk, dien hij zich voorstelde te geven, ook werkelijk
door teweegbracht.
Eens op een redactie-avond van den N e d e r l a n d s c h e n Spect a t or werd er over dat gebruik of misbruik van 't Overbetuwsch
gesproken. Het was naar aanleiding van een pas uitgekomen verhaal
van Cremer, dat met andere nieuw verschenen werken op de tafel
lag. Cremer zelf was er niet bij. Wel was hij met de meerderheid
van de redactie van ,,de Tijdstroom " naar ,,de Nederlandsche
Spectator" overgegaan; maar de wijze, waarop in dien kring critiek
uitgeoefend werd, was hem te kras; hij vreesde daaronder te zullen
bezwijken, hij was bang te gaan twijfelen aan eigen kracht, aan de
gaven, die hem, zooals hij placht te zeggen, gegeven waren geworden, zonder dat hij het helpen kon. Welnu, er werd dan over
Cremer's manier van schrijven gepraat, en geen onverdeelde goedkeuring daarover, als theorie, geuit . . . . Plotseling zwijgt de leider
van 't gesprek: hij heeft Cremer's novelle, waarmede hij met de
rechterhand over de tafel speelde, geopend, en zijn zwarte flikkerende
oogen zijn op de eerste bladzijde gevallen. Hij leest, en hij slaat
het blad om, en leest nog voort. En toen, de lange haren voor zijn
oogen wegstrijkend, heft hij het hoofd op en zegt op zachten toon:
„Toch zou ik nog wel een paar dagen van mijn leven willen geven
om die bladzijden geschreven te hebben!"
Het was het begin van „ Oan 't kleine revierke ", en hij, die het
zeide, was Bakhuizen van den Brink.
Van Cremer's arbeid en inwendig leven gewagende, herdenkt men
als vanzelf een zijner stukjes, waarin hij zich gegeven heeft met
al zijn goedheid en teerheid van hart, met al zijn eenvoud, fijn
artistiek gevoel en humor. Ik bedoel „ Schudden en blazen,
een ode of zoo iets aan mijn vriend S." Die vriend S. is
S a m b u c u s , de Latijnsche naam van Vlierboom. Het stukje is gedagteekend „ Den Haag, 3 Juli 1871 ", en het eerst verschenen in
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het jaarboekje C a s t a l i a voor 1872. Het werd geschreven naar
aanleiding van het overplanten van een Vlierboom, bij eene verhuizing. Cremer verhuisde maar tweemalen met zijn gezin: eerst
uit ,,het vriendelijk dorp" (Loenen) naar ,,de kleine stadswoning"
(in den Haag) , toen uit die woning op het westen naar „het nieuw
gebouwde huis" in dezelfde stad, maar aan de tegenovergestelde
windstreek. Cremer was geen vriend van verhuizen: hij hechtte zich
te veel aan alles wat hem omringde. Toen hij de laatste maal van
woning zou veranderen, had hij als een voorgevoel van zijn dood.
Sedert verbroederde hij zich met het denkbeeld van sterven. Hij
wilde dan ook liever zelf het eerst heengaan, dan nogmaals een
kind te verliezen, 'tgeen hem tweemalen , eens in Loenen , eens
toen hij pas in Den Haag was, -trof. Ook die smart herdenkt hij
in zijn Blazen en Schudden. Hij vertelt daarin, hoe de Vlierboom in Loenen opkwam en groeide, hoe hij er stekjes van meenam
naar Den Haag, hoe een dier stekjes in den kleinen tuin van de
woning aan den buitenkant der stad welig opwies, hoe eindelijk de
twaalfjarige boom, met veel moeite en drukte gerooid, van het
westen naar het oosten der stad versjouwd, in den nieuwen tuin
herplant werd en in leven bleef. Lees in dat innige, aandoenlijke
stukje Cremer's vertrek uit het dorp aan de Vecht ; lees , wat hij
gevoelde, toen hij 's- avonds alleen was in zijne nieuwe woning,
waaruit de Vlierboom hem, zooals hij 't vermoedde, „ eens zou
zien wegdragen " ; lees vooral zijn roerenden dank, gebracht aan
dien stillen getuige „ van een leven rijk aan zegen ".
Cremer zelf maakte al wat hij schreef nog voor den thans in
veertien deelen voltooiden herdruk van zijne verzamelde werken gereed. In October 1877 getuigde hij in een woord „aan den lezer",
hoe hij „ het niet gering aantal lettervruchten, (zijn) landgenooten
gedurende een reeks van meer dan vijf en twintig jaren aangeboden ",
herzag. Hij nam het snoeimes „ zeer krachtig ter hand ", om de
vertellingen van vroegeren tijd, die, volgens zijn eigen oordeel,
zwak en verouderd waren, zoo goed te maken als hij ze geven kon.
Een zijde van Cremer's letterkundig leven moet ik hier nog met
een woord aanduiden. Hij is de eerste letterkundige in Nederland
geweest, die, nadat het gebleken was, hoe het publiek èn zijne
voordrachten èn zijne gedrukte werken op prijs stelde, zijn wettig
deel eischte van de daaraan verbonden geldelijke voordeelen. Zijn
vader, een origineel man, hield hem voor, dat, terwijl bekende
artisten , die als zangers , viool- of pianospelers optraden, rijkelijk
beloond werden, hij zelf als voordrager ook zijn loon waard was.
En daar het lezen in volle, warme zalen hem afmatte, besloot hij
om, wanneer hij het niet voor het een of ander weldadig doel deed,
er althans zijn gezin meer welvaart door te verschaffen. Hij trad
allengs niet uitsluitend meer op in Maatschappijen, Genootschappen
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of Vereenigingen, maar meest voor eigen rekening z). Wanneer men
hem in de eene of andere stad wenschte te hooren, sloten zich ook
wel aanzienlijke inwoners aaneen, die een zekere som, bij voorbeeld
tusschen de twee en vijfhonderd gulden, bijeenbrachten, om ze den
gevierden Spreker aan te bieden. Bij het in het licht geven zijner werken
ging Cremer van de meening uit, dat den schrijver een billijk aandeel
toekomt in de winst door de uitgevers te behalen. En daar nu zijne vertellingen en romans gretig door het publiek gezocht werden , eischte
hij ook een hoog honorarium. Hij was de eerste in ons land, die
bij voorbeeld het recht tot uitgaaf van een zijner geschriften voor
eenige jaren verhuurde , die in contracten niet uitgevers opmerkelijke
bepalingen stelde omtrent voorwaardelijken of gedeeltelijken afstand
van copierecht. Hij zelf schreef dan ook in het straks aangehaalde
woord „aan den lezer" vóór zijne verzamelde werken, dat
hij het welslagen van die uitgaaf wel eens betwijfeld had, „ op
grond dat reeds zoo menige uitgave (zijner) vertellingen , in allerlei
vorm en bijeenvoeging, in 't licht verscheen ". Dat cie uitgaaf niettemin uitstekend slaagde, bewijst wel hoe lief Nederland zijn Cremer
had. En evenzoo moge van die vereering getuigen, niet een monument op een begraafplaats — want daarvan hield Cremer niet —
maar wel de bank, die, zooals wij hopen, spoedig in de Scheve
herinnering levendig houden zal, hoe het daar-nigscheBojd
een der lievelingsoorden geweest is van den Schilderdichter onzer
Nederlandsche natuur.
ARNOLD ISING.

i) In Rotterdam las Cremer voor liet eerst voor eigen rekening, op raad en
met den steun van een zijner vrienden aldaar.

