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De schrijver stelt er prijs op te verklaren, dat hij,
erkentelijk voor de door de W.B.-leiding hem geboden
gelegenheid, dit jeugdwerk door dezen herdruk onder
het bereik van meerdere lezers te brengen den
oorspronkelijken vorm slechts in zooverre meende te
moeten wijzigen, als hem voor zijn stijlgevoel van
thans onvermijdelijk voorkwam. Het boek is dus niet
naar zijn stijl - inzicht van thans, twaalf jaar na de
eerste uitgave, herschreven: slechts wat hij direct
hinderlijk achtte, werd bijgewerkt.
December 1917

GEDRUKT TER DRUKKERIJ ,.DE DEGEL." AMSTERDAM

HOOFDSTUK I
INDS J oop zich, al bijna twee jaar geleden
nu, van hen gescheiden had en een eigen
zaak .aan de overzij 'begonnen was, volg ►den
de ouwe B'eem en z'n vrouw alle beweeg in
en -om z'n huisje vanuuiit het ,halfdonker van
.hun binnenkamer, Tusschen de heele en versneden
vleeschrompen -door in den winkel 'en onder 't-rieten
g ordijntj e door van de voordeur, viel het hen gemakkelijk van al :zijn zaken op ;de hoogte 'te blijven: 'ze zagen,,
wie er op visite kwam, -en ze begrepen waarom; ze
merkten wie zijn winkel 'bbinnenging -en berekenden
met onzekeren ijver, hoe hij, met 'de 'ta.aiheidd van een
hongerigen wolf, uit ide kostbare kudde vain ,hun klanten 'een 'enk elen nu en 'dan had weten weg -te steepen,
Uit de kamer, drie traptreêtj es 'lager dan de winkel,
zagen 'ze over 'd'e keien heen naar '.t smalle 1huisj^e
rechts aan d'"overkant, ge+hin^derd alleen ►door de ,glooi in^g der ,h000fds^tra,at, 'waar 't ,met z'n lage deur 'en -ramen
achter wegdook. Het was een van 4e laiatst zichtbare
huis^jes: een onoog'elij k uitspi tsend' geveltje va'n smoes
zeli,g chocolia'd'ebruine ,at'een'en met ouwe kalkvoegj es
ui►tgekra'bbeld grijswit, twee srma'1,hooge raumen 'met gele
kozijnen, één met vet !en vle'esdh op aangehaakt uitstal pl,ankjj e, één met koschere kaas yen p otj.e's imlos^terd. Dat
laatste was Joop gaan aanpakken toen 'git d'ui,z en'dj e,
een erf'enisj e van een peetoom, in ► den eersten .heftigen
concurrentiestrij'd, al bijna opg'evochten was, en het al
begon te id reigen naar hongeren,
De winkel d'e ur, bruin, met vier kleine ruitjes achter
tralie - ijzertjes, stond bijna altijd open, den doorkijk
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vrijlatend tot den met gordijnen halfverduisterde
glazen wand van de huiskamer t oe, -ac hter 't hakblok en
't hangende vleesch. Maar Vader en Moeder konden
zo over niet zien . Langs de ,gele glijing van 't klinkerstoepje zagen ze j uis:t in den rechtschen winkelhoek,
waar '-t ijskastje stond, dat J oop, wij-1-ie 't zelf eens
gekocht had, uit -de zaak naar 'd '.overkian t had t erug
genomen. Het dakraampje, -daa rbiov en, met viitra.ge
bedekt, waaromheen het geveltje langs z'n groezelig grijzz,e nerf jles uitspitst e tot 't dak, was voor Vader 'en
Moeder een hatelijke kgeheimzinnighei fd : een vijiandigheid die on t l!a sten►de wr.okkighhei d noch te e de rheid
wekte; het vertoon d e ni.e:ts en het verborg alleen, en
het verborg de verre uithoeken van Joop's verhoudingen die hem tot vechtenden gezinsva id er maakten,
maar zeker voor altoos van hen verwijderd.
Verder +na.ar links zagen ze de éénlverdiepíge huisj es,
bevallig-ou d e woonhuizen en winkels met gel e en roode
sleenen of gevelple.i!stering, ;één met onderdeur en
boerengroen; stoepjes kleintjes-deftigden d.aarvo,or van
groote roodbruine tegels, klinkers ;ge el of bruin, een
enkele van rijker-b^l-auw bards teen en met den ,gestyleerden zwaai bouvï van een sierlijk gesmeed hek.
Naast de }stee;g- geul , j uíst tegenover -hen, rinkelzeurde
den heel'en ►dag 't wwinkel'be 1l-etj e van reen apotheker, ,die
naast zijn ééne raam, 'n breede deur had', de ruiten
met groene ij zeren botogf i.gur-en v,ers+tevigid. En 'tl.aatste
rechts-zidhtbare huisje was de kniezende b+arbí-erswinkel, waar ,aan 't ui thangbord j e 't koperen blekken rin 'k€:lslingerde in den wind; het was .hun een .g.ewoonte
geworden, den ouden harbier om de minuut, om in de
goot te spugen, naar buiten te zien komen; dan was
't even-witte gletip van 'n paar handdoeken te zien en
't gegl.imimer van dra nkfl'esschen en karialff en in "t kleu.rige buffet.
Vader, sin d s-ie niks meer deed als raadgeven in de
zaak; een enkelen keer, bij drukte, geld ontvangen of
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wat uitpakken, droeg z'n fluweel-en k epp .elt, j , e, ►dat Jette
eens, in 'r jonge jaren al, met .gele zij geborduurd had.
Twee uithangende baaridpun►ten s'li'erden naar z'n oud
lustre rjasje, tuss'c;hen 't ref fen 'zwa.rt van z'n kleeren
helidier►den z'n zorgielijk,lang ged'ra►gen stropdas en
front. Voor 't raam 'za,t Moeder, li-ever in .den canapéhoek, waar ze verder zien kon, met oude beringde
handen ondersteunend 't smalknokig , e hoofdje, waar
de gouden pince-nez, voor op den mageren neus,
vreemd-jong dartelde in het tanige van de trekken
en onder 't ouwelijke van 't fel-geel doorstreepte
bandeau- zwart. Zij had 'n vrouw bij Joop zien uitkomen en was bezig haar uiterlijk te verklaren in
de verwachting dat hij ze haar noemen zou. Maar
hij had zich ,daar af willen (maken ►en ontken► de maar:
dat ,gedonder over Joop begon 'in -de keel uit -te hangen.
Maar zij, -door den neus sprekend, wijl ze, door 't in
de verte kijken, den bril van de pijnlijke oogen weg
omlaag had mm , oe -tien verzetten, hield vol: waarom wou - je
tegenspreken, kon hij 't soms better zien?
Kniezerig vertrok ze 'r .,gezi-cht, al ierg,erni-s zoekend
tegen Joop, uit louter ,graagte naar zie^l^fbeklag, Eindeloos, in haar j achtige onrust, zag ze aan den overkant
hinderlijke ,dingen gebeuren, meende zie Griet^j e sarrend tegen ihaar te zien lachen, Joop met opzet 'r ► dien
rug toekeeren, gordijnen neergelaten 'om hun gegluur
te ontwijken. Heeele dageen bleef uze daar in haar donkere canapéihoekje zitten, kitt'elen.d schurend hiaat
ouwelijken moklust tegen -de ingebeelde hatelijkhei'djes
van de overzij. En ze teemide over 't , on.g.eluk adat ze zoo
precies tegenover ze wo^ondten, dat God 'r ;daarmee
strafte, al ,dat ,gesar zoo aan t^e ?zi-en. Die Moos, ver►de rop, was ook -een hourek, 1 ) 'en an haar, Naatje, kon ze
net zoo (min luchten, maar wat i je niet zag, ddaar hadt je
zoon last niet van, -dat -dee j e zoo ,geen verd-riet.
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„Oc+h," kraakbromde Vader, met wrevel in z'n oogen,
boven z'n bril uit, „goa doar dan nièt zitten,
'k heb oe nou al zoo vake ezegkd , 'loat mièn doar
bi-ever zitten -en win oe niet zoo op.... müj Boar
dan zitten ?"
Maar 'zij, met verwijtenden loens, gebaarde met 'r
ééne hand, de andere ontd er de kin latend op -de ven
Wil hièr zitten .... ik ,goa niet veur ze-sterb.ank:„'
weg.... zoj i denken, dat 'n ,moeder veur 'r kin d uut de
weg mut ;goan ? nee, troost -oe snaar, ie komen hier toch
met te zitten .... doar is 't tèch maar enkel yen alleen
um te doen .... "
„Anders niks," zei hij.
„Je ;d;óe maar," verweet ze, tterwij l hij , scheef mondend, wijl weggezeurd van z'n Joodsdh e krant, z'n
vingers spelend liet glijeen langs de -langs^m,a ll e buígblaren van den ficus, die tusschen ede beide ramen in
op een tafeltje ston d , „aaj mien hes'j ol-em kwi et bin, a'j
mien hesjoleem ebben weg- eschl.ep t, .dan kuj doen,
woar-i e zin in ebben.... och tdoe mien 'n plezier en
maak -die plante niet kepot, en scheur mien zoo
niet öl ....
Zucrhtend trok-i.e z'n hand terug, kijkend door den
winkel weer naar buiten, waar .nu en dan karrengeraas
de ramen +dêe klapp- eredreunen. Eén-;twéé-driemaal
klopte vrouw Bart, de werkvrouw; klompen likkelden
neer in de gang, op k ou s evoetee n kwam ze mete en 'bin
n^en geloopen. Hijgend omstrakte ede gebreide mutskap
't vlekkig-rooie, poppige gezicht, egaal van verhoudin,gen, twee diepe trekken alleen om den bol lenden neus.
De lippen tuitten :wat vooruit, .grauw loerden d e oogen,
vaag-rossig overwí.m^plerd. Boven de ooren was 't
bruine, grijzen+de haar ,met kracht naar ,achter getrokken,. vettig van smeersel en 't vaak wegstrijken met
bespuugd e handen . Ze had haar oudste zwarte jak al
aan, met 1e eggeplukt e knoopplekken en brandgaten, de
mouwen o p g e s-t roop-t over -d e ouwe baderde armen, de
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rok van achter opg-esj,ord over de .grauw,e ,bl^auw.gelapte
werk slond .
„Cent en veur zeep e," rzei ze • binnenkam -er- rustig,
,licht- zuchtend.
„Kom imaar thier, Miene," dee Moeder nu gemarteld=
,

,

bedaard, „muj nog -meer hebben ?"
„ Soda en 'n nij e bo endeer," zuchtte Miene
rondkijkend en voelend de versch- gezakte .stil^te.
„Is die nou ,al op?" vroeg, Moeder weer luider, verwonderd boven 'r knijpbril uitloenzend, „'k ,gel-euve, daj
d'r tegenwoordig wel dri e in de weke an kunnen, niet?
Och, bat .mien maar ,goan!" weerde ze .naar Vader af,
die 'r wenkte zich niet belachelijk ,te maken, „'t gruuj t
mien toch niet op dde rugge.... woar is die olde dan,
Miene ?"
„ Ef juffer Jette weg- , e;gooid," (zei vrouw Bart matig
plezierend in de dadelijk merkbare oneenighei-d, en
met een zij , sprong naar 't gelukkig geval van '.r .goedgetrouwde dochter waar z,e graag en veel over sprak,
„maar 'k goa toch niet weer bij die kerel koopen, 'ij
hef slecht spul.... anmien dochter, ie weten wel, an
m;ierr Suze, dire met de -sj of van 'Armsen is getrouwd,
nou adie 'ef-ie ook zoo, krilrnm+eneel of-' ,ezet met 'r kienderwagen, .... j a, die 'ad ze op 'r verjlo.ardiag van 'r
man 'ekregen .... "
„Jette geeft maar nut," ontweek Moeder gauw, nou
Vader vertrouwelijk weer aankijkend in den ,ge^zamenlijken afkeer van die f rotte gaiwe 1 ) op die dochter als,
„nou goa nou mlaar," maakte ze af „en maak voort,
Miene."
Miene, in den sm,adielijk^en nederlaag van thaar hun
opzet even gepijnigd , 'bewreef haar weeke-kernsd
neus met de boezelaarspunt en reikte de zeepig-verrimpeide hand tom de centen aan te nemen, die Moeder
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tusschen vingerhoed en knoopen weggrabbelde uit de
zakgleuf..
„Doar, denk der umme, um thallef zeuven is 't sj ab bes."

Vrouw Bart, terugloopend, pdchte lachend, dat ze
dan wel bal zou kunnen honen in den winkel en ging
heen. Zij was de werkvrouw van de slagers daar,
haar man, los knecht bij allen tegelijk, hie lp bij 't
slachten, leidde de beesten. Voor de vrouwen was zij
't meest intieme binnenkamerkrantje, voor een ouwe
japon, een paar schoenen, een bord sjabbessoep of
drie stukk en koek voor mee naar huis, aaneenkletsend
alle families, waar ze op Z aterdag:mi ddag 't vuur bij
aanlei, konkelend van drie tegelijk, altijd behendig
eigen inmenging ^ontwijtkend, zoodat ze bij de benadeelde weer die dubbele dankbaarh ei d van lekkers en moois
genieten kon, -door die weer de vinnighe idjes van 't

overge'brachte, en stevig aangescherpt, voort te zetten.
Zoo had ze al twintig j ajar de Jodenvrouwtjes warm
gehoud en, 't meest levend als ruzie 'haar 't intiemste
gewaar deed worden, maar als er vrede was, rustig
wachtend tot d'leen weer d 'an'der lmet meub el of klieedij
de oogen wou uitsteken, en ze op een -af stand langzaam
weer ibezig raakten. Dan ;schoot ze weer rond,liederen
dag in een ander huis, iederen -dag 'bij en ander roddelend Jadenvrouwtj'e, en handig beroer d e ze ieders
teerste plekje, zelf in keuken of bij de tobbe op de
binnenplaatsjes haar still e schrijnende gloriën vierend, als 't gif l ui-drucht(ig vaak, uitwerkte in de kamer.
Meijer had uit ,den winke4l de weinige vleeschbouten
weggedragen naar ide achtergang en was bezig nu ver der haken en gereedscha p op te ruimten; z'n klein zwarte -oogjes zagen ernstig naar z'n belangrijkste
werk van -de he ele week, en - angstig nu en dan voor
z'n arm vol haken, krulde-ie z'n geschoren bovenlipje
op in a.lgegeven aandacht. Langziaa'm raakte .de w inkel
ontruimd: messen in ' t rook hoog aan den bruinbescho,
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ten wand, 't kleine hakbl okj'e naast 't groote en de
banken in een hoek geschoven; 't vet voor de ramen
bleef tot alles klaar was. Onder Miene's boenen van
den plankenvloer kwam Jette van achter, moeilijk zwaar sloffend -door ,de gang, ,eindje tong uit den
mond, paffig en warm van kaken en eigen dikte. Haar
rooie haar was weggez.akt uit -de kammen, sliertjes
klitten op 't vierkante hezweete voorhoofd. -Die wenk
leken daar twee -licht-,aanrossend e vlekjes op,-brauwen
dad elijk daarond er -de vadzig-verzak te kuiltjes van
.ogengrauw. Groot, vierkant was haar beetle .gezicht,
log van afmet ing en, de -huid eegaal b^ezonn estipp elid ; de
kin kwabde warm glimmen d vooruit met zachte haarvlasplok j es; ook die bovenlip, als bij Meijer, door de
on,derlip overspannen, had rossig dons. Ze was klein
en -dik , a'l-tij d met den buik vooruit, de han d en gespreid en naast zich zwaaienld als om haar zwaarte
in evenwicht voort fie roeien.
Toen Moeder haar den winkel zag inkomen, tikte
ze tegen 't raam, vragend of 't vl-ees'ch al „gaar was.
Twee dingen, die z e ni et lio.sli.et, waren 't huishoudgeld
«en 't 'toezicht over 't eten. ,Jette kookte den laatsten
tijld, maar zij moest 't zoet, 't zout, 't zachte blijven
proeven elkeen idag en zeker op Vrijdag. Jette met
hand aan 't oor moeilijk luisterend, neeg voor 't raam
naar d en woordenfigureerenden mond, maar versto.nd
niet. Geërgerd liep ze naar ide +kamerdeur, hoorend
wat Moeder nou weer hebb^en zou. Was dèt 'die muj te
weerd om 'r veur -te roepen; had ze nou al tweemoaal
evroagd .
„Och .j a, Moe d er, diet vleesch kum^p 'wei gaar zonder
oe, ,go.a oe ,gang ,maar."
„Snotneus!" schr►eeuwe Moeder haar na, blij -geprnkk elid, ,,Schnauw mien maar niet zoo of ! jullie binnen
állemoal -eender, .... .och, h'oe leat God mien maar
krepeeren?" Vader kreunl,achte om haar gezwollen
'geweeklaag. Meijer glimlachte in een sdhudh-ter hoekje
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van z'n lippenbreedte, vrouw Bart giech'e'lde gemaakt
►d-en, boven den vuuilwat- er -emmer, lang na -in,g-ehou
,schuddend van huíchelpret -onder 't terughurkend
'overdweil^en.
„"t Mensche is van,d^a,ge weer zoo turelurig," prevel
zacht -hoofdschud'dend, „'k èb vanmorren ook-deMijr
al mien porsien éhad."
„Hoez-oo?" vroeg Jette, Miene vo`lg► end met 'r handen als vette botjes in de zij, „woarmée dan .... hej
ruzie met 'r 'had? wo!arover?" slikte ze haastig na
elkaar, 'de helft vers lurpend in 't 'aanslaan en 'r heete
nieuwsgierighei^d.
„Oc^h, wees stille," maakte haar Meijer ongeduldig,
,stilstaand. bij 't hekje om z'n 'laatste'bo,odsch.ap te doen.
Een mand met opstekende pooten drukte -diep de pet
over z'n oogen, 'zoodat z'n gladde, blauwig -geschoren
gezicht pijnlij k vertrok van 'dien 'last op 't h,00fd .
„W,oar,umm'e?" wees Jette, „ma 'k 'et niet weten
soms
„Och, niks," weerde-i'e af, ,de mand verwippend;
vrouw Bart keek bescheiden vóór zidh, hijigend in
werkaan.dath't.
„Is 't zoon kolessaal ge'eim?" zieei Jette teleur
-gestld.
„Och.... nee, doarumme niet," wees Meijer, „maar
ze h'o'even '-t 'binnen toch niet te heuren."
„Nou, kom 'ier idan," r4ep Jette terug, „ize kun 't
toch niet 'euren achter 't raam, wat was d^et dan ?"
drong ze zingend aan met ,gu!lzl„g-vragende oogen.
Zuchtend verzette ,hij z'n mand naar z'n schouder
en kwam, na even kijken naar V,ader en Moeder, bij
haar staan, met pijnlijk ge^zii,cht. van 'de miandkn'ellin;g.
„Nar, zet dan meer!" drong Jette lijtnenld, „die blief t
stoan met zioon' vervluukte zwooarre mande op zien
sch olders .... asof-'ire Fdoar een knedht is, Edie müt ... .
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„Och, 't is niet zwoar," blufte Meijer, „'t is kaar de
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mujte niet weerd, 'k 'a d sohto s 'emaakt, road les?
met de meid van zu'lli e an id'óverkante."
,
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„Met Wie ?"
„J.aá," zong Meij er, zich ontspannend uit ez'n kalmen,
ernst van den heelyen middag, „'k had even 'n gijntien
'emaakt met Marie van Moos ,gunlder, j a.... de's
woar 'eur.... toe hef ze 'zegd ik wil 'r in 't graf
.hebben.... umddat 'k an die sjikse zoo even langs de
wange 'eb 'estreken."
Jette bracht haar hand van verbazing aan de wang,
in hoofdschuddend zwijgen volor zich uitstarend en nu
eenmaal bezig, ging Meijer voort: „Weet- je .nou, woar
det um was? 'n 'all-ef uur te veuren," lei -ie uit, met
z'n wijsvinger Jette's grauwe lijfje bedrukkend, „was
'ij d'r 'ewest, 'ie weten wel, Lander, die bodh.e:l, um
de centen van det kal f , en t.o e was ze a.11eeni,g in 'uus,
nou .... nou hoef ie niks meer te vraogen 'è? die
verrekte bult hef zekers -o^p-'espeul d."
Miene, scherp lui,sterend, woord voor w^oord , ook de
Joodsche, door j arenl+angg>e omg an,g met Joden ver
taan d, deed lof ze niks hoorde en wierp haar boen der-s
met 'n allah! naar een hond, d.i-e binnen wou sluipen.
Meij er, terwijl 't beest wegvluchtte, schopte den 'boender terug en ging heen, liet Jette in nadenkén -staan.;
ze beknabbel+de den nagel van haar wijsvinger, vergetend vrouw Bart naar de handen te kijken.
Sinds Moeder vanmorgen uit bed was gestapt, was
ze weer aan 't klagen, 't was vandaag niet met 'r vol
te houden. In waarhei d gold -dit alleen voor Vader.
Voor Jette was het een idurend genot; door Moeders
verergerende prikkelbaarheid en door de vijandschap
van broer en neef werd de dagenleegheid van het
ontoereikende leven meet hitsende prikkelingen aangevuld. .Alleen 'Vader langzaam-aan was er stiller van
geworden. Hij zat h-eele dagen thuis, uren zwijgend,
las een enkel oud boek, .bijbelfragmenten in 't Hollandsch, voor dezelfde bewondering steeds tzijn zelfde
„
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on,geoef.ende kracht verbrucken d . Of wel zat-ie stil te
treuren, denkend aan jaren van ruimer, frisscher, onafhankelíjker leven. Maar adan kwam zij , onoph oudelijk
•ekibbel zoekend, om te praten, nasaal zanikend over
z'n zwijgen aldoor, als-tie spreken ging uitvallend tegen
al wat-i,e zei. Hij werd daar ^dan bedroef d van, -overkijkend in een lan gssdheren van herinnering al de
jaren, waarin ze, beneden hem, maar vredig-goeldj es
met hem g-egaan was, meelevend, 't blije, 't verrassen
teleurstellende van z'n handel, soms bij buien-deof
wel z'n verlangens uitvindend, -afwachtend z'n thuiskomst. Nou, in 't laats't van hun jaren, zij over de
zeventig heen, hij zoover over enkele weken, begon ze
't ,leven hem nog lastig -te maken, 't poover beetje rust
vaneen te nagelen, als een mug, die in doo dmoeën
slummier hem starrend om;gonnsdd e. 't Was waar, dat Joop
en Moos eenige aanleiding tot ergernis gaven, maar
zeker wist-ie, dat ze gezeurd zou hebben als dat niet
was geweest. Tàdh voelde hij haar nog zoo deich-tbij
zich, zoo gelijk van -denken en 'weten, saam-geg,roeid,
als ze waren in -hun iroo^d zakelijke ze`l'fzucht een menschenleven lang, d(at .hij 't feller worden van die knies -begeerte niet zag als 't ook allengs kwijnen van haar
onderdrukten en gekwelden geest maar 't veroordeelde als een schuldige onverdraagzaamheid alleen en
,haar die soms grimmig verweet, met dagen d at-ie haar
weinig toesprak, om -de tussehenpooz-en heen van meelijdende verontschul diging.
Hij was al driemaal begonnen aan :z'n Joodsche
krantje, maar telkens had ze '(m er weer uit wegge trokken, z'n toordeel vragend over nieuwe brutale
pla,gerijen van de overzij, „Was zien vrouwe 'm zóó
weinig weerd, jdat je niet even -die vuile krante kon
baten Liggen? Honing zoog -i e er uut .... tut ze 'm óp
zol zeggen of 'm -elleke Vrijdag in 't f ernuus douwen.. .
was 't'.m de muuj te niet weerd um éven noaa 'r te luusteren?... hoe die snotneuzen 'r .berod delde n op 'r
:
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olle dag? .... Gister had ze weer an die Grietje zien

stoan proaten met de vrouwe van ,de sjammes 1 ) ...
en als hadd en ze êlachen en met de heufd-en 'eschu d
hier noa toe.... God weet walze weer sament 'ad.den
of'rod deld! As die Jacobsthe maar in de winkel kwant,
zol ze 't 'r wel les vertee lllen .... nogh! most die nul
'r mond niet toe holden? vrat die niet van allemoale?
van haar Poeremf ooi zol ze zich,geen weke zat eten.. .
die speult met de bbr-oodwinnin,g .... "
Vader die alles verstond, d'oorle-zen+d alleen in de
hoop dat ze als-íe geen antwoord ,gaf zwijgen zou, zag
eerst pijnlijk geplaagd van terzij naar haar op, keek
toen bitt-er- glimlachend naar 'r geweekla-a^g.
„I-es! ik verscheure doar bij God die frotte krante
eur .... o, hoe kan me záó iemand baten afsarren.. .
hoe kan me zoo iemand baten billen.... was
ik d'r maar uut .... o, God loat mien d'r maar

uutgoan!"
Even tintelde vaders grauwe oog, beef den -de nette
baardpunten bij 't triestig vertrekken wan z'n mond
en de rietenstoel kraakte onder z'n zuchten. Plots
voelde hij zich weer gebeten, -d 00r elkaar gesc hud ,
toch onmachtig zich te verdedigen, waar ze ',m trapte
en kneep en treiterend omroesde; hij wist zich, te
sterk om ter ug te slaan naar haar sukkelige zwakheid.
Zij, de bril in d e hand, zat als gemarteld, ,d of -afwachtend slag iop slag, ouwe ilijk b erustend plots langs hem
heen te staren. Hij zag haar heel droef zoo, in haar
voorgesp ookt verdriet, ,in-eengedrongen, kleiner dan
ooit, bijna schreiend loenzen#d langs hem heen met
haar groote blauwig- omwa.lide oogen, mager- gelig,
baardig en ver.schrom ,pelid, de neus leeelijk- groot nou
d,e bril er niet wipte en een pij'nlijk-rooie gleuf schroeide waar de veer anders kneep. Eerst, woeden d , had -je
wat terug willen schelden, toen ze 'm a,an viel; dan,
,
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verstandigger daadelijk, met die kallme macht -tot ov er
wegen, die alleen Joop van 'm ge^houen had, wou-ie
haar afsnauwen, om 'r wakker te schrikk en ui t dien
klaagroes, die 'm verveelde en hààr ziek maakte. Maar
toen-ie plots haar zoo ziekelijk-droef zitten zag, bijna
,schreitend van ve.rbeedingssm.art, kínderlijk-inéengiekrrompen, m-oê- levend, hield-í e snel zn' hatelijkheid in,
ook z'n .afstraf f^ing, plots neergetrokken door weekheid.
Het was zoo t-e-lkens, of hem iets liefs werd afgenomen,
of ze hem in shun oudlerdom verrad erlijk all een liet
staan, lde eenige toch, waar-ie, nou Joop weg was
mee had kunnen pratten: een -enkele li et^heid maar over
vroeger jaren, heel vèr, van goei.e tij dien: d e eerste, nog
vrije, nog drieste huwelijks -dag en, en met een enkel
kind, en met -twee nog, als het leven nog moedig
rondom hen te bloei stond, eer (de groote nekkende
-slagen gevallen waren +en hun stroom-ende blijm.oedi,gheid nijpend gesmoord en hen verou d erd hadden. En
het warm verheerlijken van de ïhandthkansen, het lief kazen van de weini.ge vertroosten^de wins't-;gelukjes, en
vooral, o ja vooral ook het saam genoegelijk - sterkend
veroordeelen en verwerpen en vertrappen van Sd e kill e,
& ziellooze nieuwigheid. 'In dien weemoed, die 'm
omruischen kwalm, teeder d e 'ook meelij nu met haar
triestige gemok; waarom zou ze zich nou geen blije
dingen kunnen denken? hun ouwe dakgen zouen dan
,tooh nog zoo heel slecht niet zijn.... Keelschrapen d
'lei-i e z'n krant op tafel, zoekend iets te zegglen, dat
haar niet pijn-en zou, kloppend m et d e weer ,blankgeworden rimpelhanden het stof van z'n knieën. Maar
door die verteedering nu onv^ootz;idhtig, vroe g-ie,
.
1
zwaar doordreunend de kamerstilte:
„Wat 'ef ze nou -dan weer van oe èzeg.d .... èj dan
wat 'eheurd van de s^j.am;me svrouwe?"
Met idriftigen hoofdruk en minachtend lippensmak
stiet ze z'n zachth eid terug:
-ken
„Zal -oe ook oe torreg w,e'zen."
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„Oák goed," zuch.tt e -ie, nou ze z'n belangstelling
negeerde.
Maar toen ze hem alweer in aandacht meende -de
krant te zien lezen, 'borrel-gilde -de drift naar haar
keel, Want ze voelde verlamming naderen van o den
angst, daat ;niemand, ook -hij niet, haar meer aandacht
zou geven; en met verwij tenden loens naar z'n afgewende hoofd trok hem haar ,eerst bitter aanf leemend,e,
dan venijnig-uitsnerpende !haatstem'metje naarzich toe:
„Um dad riè nou niet Iheütren willen.... doarum
ebben ze niks èzeg►d .... nee, niks èbben ze èz.egd ..
niks .... ze 1oaten mien a1 1eemoale met rust.. .. ze
denken alilem-gaale ....loat die oilde vrouwe ndbbiesch
^begoan .. .. is 't niet ? .... :Pésten doen z.e mien....
jà, pèst en, heur-ie 't n ou? de ,ééne met de andererver gallen ,ze mien mien leven, oè zeune Fen oe schoondochter.... en oe neeve en oe eichte en oe .hééie zeügíen
.... as zede koppen bij m e'kare steken, dan giet 't over
mien, dàh.... nou weet-ie 't.... )en det druppeltien
bloed det 'r nog óvei^blef .... det drinken oe zeune en
oe dochter hier in lhuus wel op. ... weet-ie 'It nou? al
wil ie 't nou niet h euren, doarum is 't nog wel zoo....
vroag an de warrekgoj j.e, vroag an ide iburen, vroag
de.... ide meiden, an de bakker en an de krudenier
en an pomstok en de heele wereld.... of ze niet
rod delen en sspijen .... hun gal uut! woàrum,me Kniet?
ie em d'r ,geen last van. .. . xe lezen de kran-te ;en le
goan Ede stroat op.... hoe kan (me zoo'n !hond wezen ?"
Hijgiend hield ze op, in de onmacht van haar long^en. Soms m oest iz^e de w 00 Iden tweemaal overs-likken
in kortademige slurpdrift. Woedend waren haar
gebaren gegaan, met heftige uitlegduwen, terwijl
ze met de magere hand langs de ficushladeren
heen ;en weer (schooit tot de p ot ,sc;hudde op 't tafeltje;
haar Zoogen ihad^d^en., tin de blauwe omkringingen, zich
fèl strak verwijd, grijswi-t van drift lichtend ii 't ►zwart,
betrillend de donkere pupil'l^en, tot al haar leven daar
,
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Ed:raaikolke nod rzied^d e in 't ddood e geel van haar bleeke
schrompelhooid. Nu, uitgeraasd, jon dat vader van
haar afschrikkend uitvallen ter dook in z'n stoel,
door dien hartstocht, dat uitgemartelde krijten van
haar loog^en, die als in ^stuip-rukken si^d d,eren;de trekkin ,gen van haar rond plotseling overtuigd dat-: je h-aar
werkelijk verwaarlooz^en ging --J ke-erd,e -ze ineens haar
s`haof fd af, ophou denid' als met den ischok van hem
angstig verlegen te zien, ondersteunen d d e bevende
kin ±m-et de hand, waarin ze een (za k:d oèk vingerschuifel end tot een propijee knee p,
, j Wat 'em uze dan weer van oe verteld, die snotneuzen," .d reundd.e ,hij .lan;gzaam, terwijl hij zijn hoofd, haar
oogen zoekend, zacht naar haar op-keerde, „det ge
toch ummers overbodig kind, godagod, mut-kraisch
i.ed ereene dot dan heuren? iie zollen oardig wat wiezer
d oen,..aj 't alleenig en -dan all^é-éniig an mienvertelden
.... is 't dan soms niet ,zo.o?
,,,Um daj lzioo graag noa miên willen luustteren,"
klaagstaarde ze, toch zachte r pra tend.
„Az-iè :maar niet altled zoo schreeuwden, ' over- tuigde hij, wat imoediger nu, imaar weer voorzichtig 'zach+ter: „wie of 'r )dan nou weer eroddeld van die
twee, Grietje of Naatje."
In 't laatst van 'n toon, heel, even fijntjes, gli i: lachte al weer zijn,. ,ar`zelenlde spot. Maar nu ze 'toch
voelde hem bezig te houden, merkte ze di-en niet, en
de begeerte ^de beide jonge vrouwen, al was de str^aatbreegte ook tuschen 'haar, een otogenbli'k af te straffen,
joeg .haar te zeer, dan -dat ze .zaove el 4aandacht geven
zou laan :z'.n toon.
„vro,ag ie nog wie?. ... .of 't niet (precies eender
is.... Kump d'r vat pop an.... aj 't weten will-en,"
drifte ze al moeilijker nou ze z'n 'belangstellend
vooroverhuuigen zag, „die Naatje, vallen zal ze van 'r
gra+at je.... hef van de wee^ke an de bakker iernoast
verteld, dat wij an Joop zoo em of -èzet .... j aáa... `'
,
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zong ze, aangemoedigd id^oor zijn ongelioovig schuinoogen
„wat z eg ie d oarvan .... vreet iè ore nou niet
op van de zenewen ....: wij em an Joop zoo of 'ezèt
met de gassene."
„Wij 'cm of èzèt met de ga -sssene ?" hervroeg hij met
,

-

-

,

-
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klem, .al,sof 4hij Naatje voor zich zag ien 't haar toevlijmde, „nèg,h, det is toch ;h.eelemaoále schmoes, hoe
kun wij ofzetten as hij toch ,de briefjes ief bet(aald."
„Juust doarumme," lei zij ;g tharend uit, nu opeens
vertrouwelijk naar hem gekeerd, „em ze verteld ... .
we ém .... ja, schrik oe niet .... we -em -eknèeid met
.... met tde winkeliers..., ik weet veule.... en
mnesj ogge op kosten 'ejaagd um -maar een mooie gassene te kriegen.... allemoale vuile smerige proaties
.... goa iernoast bij de goj,jee van de bakker, die hef 't
mien zoo terloops verteld .... 'n garp on 'n sjand
veur 't f etsoenlike gajes, det ',t he ur en mut, werachtig
zul,lie tonder mekaare weten bèter vrede te hol-asgod,
vertellen ... '. ik ver -len.zo'gjmutien,doe, ie kun haar gerust gel euven van hiernoast-zekr
eur .... is één 'n makke ') wloord leugens bij .... "
„N ogh," zei-ie m:inachtend, zich sc'hurk'end in den
leunstoel, „wat luli!" en na even stilte, toch niet graag
toestemmend dat de gojj.e van hiernaast eerlijker en
fatsoenlijker -zijn zou dan z'n schoondochter en z'n
night, bedacht-ie zich, terugkra(bbelend en tegelijk met
een sussen van haar haat:
,,.As 't tenminste woar is, zie, niemand stiet mien
d'r borg veur, dat die ,goj j e d'r niet oak 'n biètien bij
of 'em,aakt, heelemoale liegen zal ze 't vanzellef wel
niet, doar zie ''k er niet veur àn .... .
„Die goj.j.e," rbesl.íist.e .zij met ggefroniste wenkbrauwen,
„die goj j e is wat 'n ressj aff ene y) goj j e .... ík ver, ze kere oe, ressj affener as - zij en as zij . ... nó gfh ... .
,
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vreet- je oe nou niet op van <de zenewen bij zu'k soort
de's de olde tante en de's.... de's de olde màeder,"
neeg *ze, na even zwijgen, met vinniger verwijt, „íe
begriepen toch zeker wel, tdat det van gunder is 'ekomen
d et hef ij verteld of -zij .... och god.... ik
zal maar niks zegggen
maar ze beziundigen zich 'eur,
ze bezundigen zich zwoár an mien."
Weer kwam even een triestig zwijgen waarin Moeder neerzat in wiebelend beklag, -en hij naar kalmeerende en niet door koelheid prikkelende woorden
zocht.
„In ieder geval is 't niet zuver an de ,groat," probeerde -ie 't laatste te betwijfelen, „d+at %die bakkers
ook niet arreg verstandig mu'k-gojedtvrkls,i
,z e gg en . As ik boas was, nou, dan kreeg ze van mien
waarachti.g ,geeen cent meer in de la."
„U'mde t det mensche te fetsoenliik ijs, um zukke vui1igheid te kunnen verkroppen," verdedigfde ze, ,,,umdet
„

,

,

,

,

ze 't nou niet uut kan ,stoan, plat -z000'n stuk pest 'n

olde vrouwe gieet bekladden- degen 'n vreemde. Dad-iè
det nou niet begriepen kunnen, nou det kan 'k best geleuven .... ik zeg oe, van mien kreg ze wèl weer
eentien in de beak.... in de là," versprak ze zich in 'r
a:an;go,rgelendedrift, „zeker mag 'k d et poossien, da
'k Fd'r nog bin, tioch nog wel baas wezaen over de huusholding niet ?"
„Och god kind," glimlachte hij, „goa oe gang maar
'eur, al wol ie d'r nog drie bakkersgoj j es bij nemen..."
„ O.... as 'k idèt dan nog maar .mag," zei ze -zacht- '
jes, en ze kruiste de armen over de borst, zuchtend uit
gewoonte. „As 'k. dèt dan nog maar mag .... " herhaalde ze in al droever, stil -star kijken vóór zich
wazend, ,, dan is 't goed .... td^an 'bi 'k al weer 'tevreden.... a'k dèt dan nog maar mag. ..
't Hoofed, half oud, half jong, boog nu dieper naar
{de borst, als in sl>aap, ede oog en -loeren d beloensden
den grooten neus met (de diep-rauwe kerf van die bril,

,
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veer. Huilerig, met trekjees van kindergepruil, beef de
flens-rood, de mond den istillen levenshaat uit, die er
schreide in 't inktzwart van de oogen, die er vloekte
en ,gromde in de groeven van 't lijkbleeke vel. Stil
bleef ze zoo, in den can,ap^ého;ek zich op sluiten►d, zitten,
all eén met :haar eigen floersend -zwarte -einde-verbeelding, een schreiende -schepping van zwart. Het bleef
zoo ,gelukkig-stil, al waa,s!zwarrt óm haar sluieren, aan en :omwikkel-end en kronkelwikkelend als schemer,
gegrom van nu en dan straaatibe^weeg ,glee er in doodenzang weg. Zachtjes kwam aanvullen 't rouwzwart
't hier diepe kamerd,onker, wolkend -aandrijvend vol
naar 't flauw-willoos raamgrijs, altijfd weer, altijd
weer, 't hoofd omdrijvenld in neurie-gezoem. Beweeg
zat ze, duikend al dieper, beloenzend in zwakke-loas
verglijing de ijle omzwachteling, wegtdroomend in
m ij!mersomber.
Pruilender, levenkna.gender, beef - groefde de mond
in 't gele (gerimpel.
Valder, voorzichtig t,em,peren^d 't -gekreukel van 't
krantenpapier, versdhoof z'n -bril, las weer.
,

,

,

-

HOOFDSTUK II

OOR de ramen heen, had Jette enkele
woo rden van Moeder zich lhooren opwringen, en het d►oordreunen van Vader's saam golvend betoog- g egial.m, kwellend-onverstaanhaar. Ze had niet naar binnen durven
loopen, bang dat Vader, die ihaar 'ziekelijke nieuwsgierigheid kende, ha a,r .d aid-elijk ,m e,t -zijn kalmte-m-eerderheiEd weer weg zoiu dringen. Telkens, dicht bíj de
kamer, achter i dien ,ganghoek zich schuilhoudend, had
ze zich vooroverg thog,en ,nakar 't raam, toch gretig bestudeerend den stukklatereniden woordenstrijd. En
toen ze - eindelijk door nu en dan een woord en een
naam te heb!ben verstaan, wist, dat ze de vijandschap
behandelden van de familie aan de andere straatzij,
liep ze naar vrouw Bart, die de e-enige in huis was nu,
met wie ze 't fbbespreken kon. Miene die al wachtte dat
zij beginnen zou, werd dadelijk licht d 00rbeef^d van
nog neer te dwingen golfjes heerlijk-zinnelijk me^eleven, van z enuwa-ch tige vreu,g+de om de straks lang
uit te -schrijnen h atelij^kheden tegen haar klanten.-zam
„Ze maken zich a-ardírg beminnd," klaagde Jette, in
'r vaak geprobeerde Hollandsch, „)rr.et d-at vuile lgeroddel, hoe kan iemand zooveel praatjes uitstrooien?
Ik kan me -dat niet begrij pen."
„An zoon' old mens ch e,`" zong Miene, opkijkend van
den g-ron}d, walar ze geknield zat, om met stille handen
even in a an dach;t te zeggen: „nee, iik kan mien veule
begriepen, maar 'dat iemand an 'n mensche van zeuventig joar zoo ,geregelfd-d-eur belasteren kan, det kan
ik toch werachtig niet op."
,
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„Wanneer werk je •d'r altijd?" vroeg Jette, met
de bedoeling een bespreking van N)aatj e's huishouding
gemakkelijk te maken, t op Dinsdag niet ?"
Door dat plots beroeren van haar diensthaarheid
voelde zich Mi-en gehinderd. Leek 't niet of ze 't er om
deê, om 'r te laten hoorera, dat ze tóch wel bij ze kwam,
bij rechts wel en bij links wel, al vertelde ze nog
zooveel? En even roodwordend, weg het sterk - brutale
van haar doen, neergeslagen -de -gretige greep naar de
vertrouwelijkheid, zei ze, met inspanning tot •almte,
alsof 't schaamterood maar kleur was van 't hal!srekkend opkijken: „Ja, van.zellef, ik. kóme d'r wel heè ... .
maar.... tm.aar nee, 'our, ik kome d'r toch niet graag
.... o, nee.... doargunter za'k nog niet zeg'ggen, maar
bij Moos zien vrouwe .... nee, och juffer de's t<oc.h
zoo'n krenge hi.... neé dèt geleucve -ie niet."
't Heele voorhuis had ze frisch van glimnat voor
zich gelaten : met d'weildoék en boender in de van 't
lijf gestrekte handen overzag ze 't nieuwe schoongeworden vierkant, zuchtend van lekkeren werkpret.
De emmer bad ze teruggezet, al verschoven van baan
tot baan, nu naar de schemerende gang en naast
den blikken zeepbak en 't zan.dtr.ommeltj,e wierp ze
den boender neer. Toen, opeenis, vergetend weer d-en
klap van .zooeven, met .den half uitgewrongen dweillap
tusschen de gezwollen werkrooie knüisten, kwam ze,
als om een geheim te vertellen, met vooruitnijgend
bovenlijf naar Jette klepperen: „Ze gunt geen starve1ïng 't brood niet in de mond, die doargunter."
„Nee è?" vroeg Jette verheugd toest em►mend, licht
krabbelend in 'r losse haar, „det 'eb ik oók al gezegd,
ik zeg vanm,orren nog tegen m'n moeder, ik zeg ze
gunt je 't licht in je oogen niet, want aj nou 's ziet,
met die meid van Grietje, die 'eef t ze 'r toch gewoon
Ofgehaald, nou wat is det nou, om iemand de meid
van zijn 'uis weg te huren, wat zeg jij nou Miene."
„och -god m ensch-e," kreunde vrouw Biart, terug,

,

,
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gelo open en bezig den drempel (droog te wrijven, „doar
is zooveulle kwoad an, ze kan geen twee menschen
'i.er in de winkel zien, of ze kreg id 'r 'n kiènd van, ja,
de's of f etief woar '.eur."
„'k Geleuve 't," besliste Jette, „weraohti g ik geleuve
't. Zeg Miene, wat was -de boel smerig vandage è? 'k
zegge straks tegen m'n broer Meijer, 'k zegge die
Miene kreg vannoavend um zeuven uur de grond nog
,

;

,

niet sc ,00ne.

„'k ' Eb 't wel ies smeriger 'ehad," oordeelde ze
goochem -bescheiden, met de emmer in die han d , waar
ze nu dweil en ►boender in neer ha d .geegooid , en ze
monsterde nog eens genoegelijk -stil den opdrogen den
winkel, die nu met glimplekjes als vliessj es hier en
daar rullitg s(aamtrekkend, luchtig-b-lank lag en wijd,
ontruimd voor de naderende sjabbes-f eeste'lijkhei.d. De
banken, de tafel en 't kleine blok, onder 't dweilen
verzet, stonden weer, 's middags al schoonggekrabd en
gelapt, rustig tegen .den muur geduwd, en Meijer, die
thuis kwam, begon ook 't laatste vet voor 't raam weg
te hangen naar de aohtergang.
„Zeg Miene, vroag an Moeder um schoone ser,

vetten."

„Ze slo^apt," zei Miene, door 't raam kijkend naar
Moeder, die -met handen gekruist in den schoot, eindelijk was ing eslape n, .d en bril laag op den neus, den
mond vooruitgezakt en nu eindelijk Vader het rustige
voortlezen latend.
„Dan muwwe maar -eerst de matten leggen hè
,god, Moeder moet look zoo ^noodí g de sleutels ^bewaren," klaagde Jette z,i-dh schurk end, „eer ik mien neus
snute in de servetten."
Maar Meijer wou de matten niet halen, zei, dat ze
voor hem toch gook de koeien niet gingen halen en
nadat Jette 'm had uitgelachen, zei ze sentimenteel- verwijtend, d at ie zeker net zoo wou worden als die
lui van de overzij, die z'n moed-er in 't graf hielpen.
;
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Miene had maar geen vloer van ze gehad vandaag.
„Och," zei Miene, •lief-iafwerend, „ie bin k^ien►deradhtig, a'k overa'l zoo weinig te 'euren kreege as' ier,
noü .... 'k mut wel ies wat anders 'euren, doàr valt
wellies 'n ander woortien veur, de menschen bin alle
niet as ze dd'r wel-moalezgid(nvrelk

uutzien."
Gewichtig neigend, met een gebaar van 't nu voor
goed te hebben meegedeeld, liep ze enkele passen
terug, nà-nikkend naar Jette en Meijer beide, die
luisterden met gl ukki.gen !gliml^adh.
„An oe oak?" vroeg Jette verder, zacht-intiem
hoof dschud dend d in verwonderín^g naar Meijer, „',eur ie
nou wel hoe 'n kreng of ze is?"
,De emmer in de hand, met 't bovenlichaam voor
waterig -grijze ioogen,-overgbnlasi'
begluurde Miene hun kittelend plezier. Toen zette ze
zacht den emmier neer en kwam voorzichtig naar Jette
geloopen, istil sl.ofkhompen^d door den winkel als door
de besprokene mogelijk bëloerd.
„Ze k ek noar oe hanid en !" stiet ze Jet-te tegen den
arm, „maar de's nog zoo arreg niet.... maar ze kek
noar oe mond ! oe happi en eten det gunt ze oe niet!
of ik m agg e lieden 'eur, d.a'k niet gez!ond mieer thuus
(come.... van de weke, toe was ij uut en we ziatten
sament in de keuken :te -eten, umdat ze niet ekspres
binnen wol dekken, nou fide's nou niks, det kan mien
nou g-een bliksem skelen zie, want d'r is toch alti.ed^en
warrek genogt.... nou maar mensche ik kan oe bezweren, as adat ze mien noa de mond 'ef 'ekeken net
zoolange as 'k veur 'r 'ezeten ebbe, en op 't laatste,
ja -de's woar 'eur.... want ze zeggen wellies da'k
liege, maar de's eff etief woar 'eur, .op 't laatste kon ze
't niet meer uuthol!len, nee toe zeg ze .... gelukkig as
me zoo ,gezond eten kan hè? zeg ze, jij kan gezond
eten zeg ze, och mensche, ik adde 'r graag mien bord
in 'r snoete 'egooid. „Ja," zei ze verb it. bij 't verbaasde
,
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tonggeklak van Jette, „zoó is .diè, ze kon niet velen,
da'k mien bekomst .atte.'
„Ik vinne 't vuil en .sm-erig en gemeen en laag,` ' zei
Meijer, meesmullendd met de vrouwen.
„Hoe is 't godsmogelijk," schudde Jette met weer
van verwondering de hand aan ,haar wang, „hoe is 't
gods+m^ensclhiemogelijk! bah, 'k zol mien todh mien
oogen uut mien heuf.d schamen, hef ze ►dèt 'ezegd è?"
„Ja," vulde Miene haastig versoh ,aan, weer dichtbij
schuife;lend, „en nou 'verte'l 'k nog alles niet, wrat ze
'ezegd 'hef, dan zeg-ie eelemoale k d e's 'n loeder, want
ze weet 't all emoal e zoo val,sch (te zeggen mensche,
asof -ze van god g een kwoad weet."
„ N ou wat dean? (zeg-:ies op?" drong Jette, voelend
dat 't iets tegen hen moest zijn, „nee weiachtig ie min
't ze gig'en an d er bi 'j nièt eerlijk, .zeker van èns niet?
nou ze kan veur mien part stikken."
„Ja, mu' j begriepen," lei Miene 'fijntjes uit, Jette
aanzien d van terzij lom 'r ;zoo rustig te overrompelen,
„toe zeg ze, met 'n streek vanzeiles, net zoo iets veur
haar, ja, doar is oe breur ;zien vrouwe nog maar 'n
kiend bij, toe zeg ze, met zoo'n s-meurige knauw onder
water: noü, zeg ze, je mot 'i eróver maar niet zooveel
eten, zeg ze, det kreng: idat zal -m'n -nicht Jette wel
niet hanstaan, zeg ze, die .ziet niet graag dat 'n ander
zoove el na binnen werrekt as 't 'aar centen kost! Jaà
wat zeg-ie d oar nou van, zoo'n Amsterdamsche ka'kj uffrouw, ik zeig, nou, zeg ik dalijk d'r iop, ik zeg ik
bin d'r anders nog nooit met geen honger vandaan
gekommen juffer, zeg pik, ja, det he'k 'r toch fijn
'ezegd, want -de veurige weeke, toe he'k thuus nog
motten .m ,en boter'am etlen, w+a'k anders nooit doe,
maar ;u ndat medam 't niet de muj t e weerd vond um
mog ekspres veur mien .eerapp el s (bij te koken, want
sdhellien mut ik ze toch, det nemp ze d'r alt 00zen meteène van mien bij waar."
„Wat 'n vuil stuk pest," h-ij gde Jette d-iep iop, en
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,met Ibei haar han dren haar vele -rokken beslaand, wond
ze ,zich op, met grootwordende oogen van woe d eklim ming naar 'r keel,
„Bah, ;gietuu ! do ar lig ze .... m'n nicht! in 'r oogen
geen licht! ogh!"
„Ze bedoelt zeker die knecht van ze, ne bbbi,eesch,"
viel Meijer in ,de rede, in de mmeening soak onmiddellijk
iets te moeten aanmerken, „ di e ze baten ver'ongeren
met 'n paar rooie centen in de weke."
„An 'r eigen kkeèle zeal ze meenen!" hijgde Jette, haar
zware !g elui.d inhoudend ,m et geweld, wijl ze Vader met
hand boven z'n 00gen ,d oor de ruit zag izoeken wat er -te
doen was in den winkel, „nee, nou maar izal ik oe ies
wat vert- ellen, zeg Miene, ie 'weten toch wel .... op de
fbrullef te van mien 'breur Joop, nee nou muj toch ies
even 'euren, ie nia^g,g.en 't weten.... ik noeme oe man
en peerd, toe 'ef ze z idh veur de vreemsde imenschen
die d 'r waren, en daar waren toch nette lui, niet?
doar hef ze nog ni et izo oveul e 'r fetsoen kunnen 'ollen,
dat ze eerst de godganschelijke dag 'r vreetmage 'ef
vol 'estdpt .... en toe, nee 'luuster ies Miene, toe 'ef
ze nog met mooie smoesí es een mànde met lekkers
mee 'eneumen -noar 'uus toe.... des blij god woar
'eur .... en doar waren ;zóocveul,e men schen bij ... .
doar was meneer Kan, meneer Kà-an, de domené za'k
maar zeggen, en doar is 'ewes.t meneer Davidson de
make.laar en doar was mevrouw de Beer en ik weet
veule, allemoale nette lui, waj noèrmen kun nette lui,
hier, Meijer 'ef nog van 'ierover -de mande veur 'r op'eh►aald, is 't niet zoo Meijer? (zoo ware we toè .... zoo
krankzinnig bin we toe 'eweest lveur det dier, det proat
nog van vreten, hole kumt men zich met zoo'n stuk drek
of te geven ?"
„Nou nou," hoof ddsc hudde Meijer kou d -vies, „wat
heb 'k 'n fijne miscchpooge."
, Jaa," neeg Miene na, den tip van 'r s-dhort nu in 'r
hand, „„zoo eentien is 'dette, is geen wóord leugens bij
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'eur, omdaj nou zeggen, van waj alzoo verdragen
mun .... ik mut van die luigies at opvreten 'eur."
„De's met recht," (zei Meijer, naar buiten kijkend,
„a'j over de Soten 1 spreken, trap-ïe 'm op de start,
doar .giet ze an de overkkante bij .de koekies,bakker
in.
.... Naatj e ?" vroeg Jette geschrokken, „ja....
weracht-ig, doar hèj 'r, och god ogod ik kan 'r nièt
zièn .. ..ik walg kompleèt van 'r hè .... 'k heb altoos
'n 'hekel an 'r 'ehad, zoo toe ze veur de eerste keer
'ier kwam toe dacht 'k, die èf wat in 'r ioogen, -det mut
d'r uut."
„Ze mut zekers hool,es 'alen veur Sjabbes," probeerde
Meijer te spotten,
,Ja, booles, fbooles!" zei Jette bitter. „jà, ze 'aalt
booles, ogh! as (ze stikt in de rièksdaalders dan .gunt ze
zich nàg geen goeie hotter op 't brood, maargeen sf rotte
inraisserin! ze verrekt toch ummers veur 'n alleve cent?
ja as 't -van 'n ander ofgiet, ja, dan lust de juffrouw
wel, dan vret ze zich wel 'n barsting! Kiek doar ies
wat 'n holding! dolar is mevrouw, bah!"
Zenuwachtig deê ze 't hekj e los, langzaam, als om
maar even op straat te zien.
Vrouw Bart nam hang-g-e rekt haar emmer en liep
naar achter. In de deur van den banketba k erswin'kel
sto.n,d Naatje te praten met de j u.f f rouw achter de
toonbank, bloottshoofds, de gehaalde waar .met een tip
van haar schort overdekt. Jette stond e-en oogenblik
zwijgend naar haar te kijken, volgend met groote
nijddoogen 't beweeg van 't pratende hoofd in 't portiekj e. Langzaam schuifelde ze vooruit, -d-en drempel
over en op de stoep begon ze luider tegen Meijer
te spreken, nu ,ze Naatje naar binnen ,groeten en heengaan zag. Eerst wees ze sarrend met zoover mogelijk
vooruitgerekte hand, d at Naatje 't zien zou. Naatje, in
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Vrijdagmiddag - frisch katoentje, hoo,gg ekapt 't glinster donkere haar, za g even o m, keek ontwijkend naar -den
gron d . Maar Jette was nu niet van plan, haar zóó te
laten gaan; nu zelf belasterd, hitste baar de haat zoo
dadelijk op, dat ze haar openlijk moest hinderen.
Even werkelijk warmer dan haar s-ch,00ne wasch en
haar stof - afnemen haar lieten, vergat ze onmiddellijk
't egale weggetje van slaafsch fatsoen, waarop ze allen
zich verdrongen, en begon uze ^.11s 't grofste achterbuurt vrouwtje over de straat te schreeuwen, -eerst nog -tegen
,

Meijer:

„Zie je 'r, haha! Zie je 'r wel, mevrouw! mevrouw
de roddelaarster, mevrouw haberniks! slang slaaang!"
Naatje zag weer even om, nu toch verschrikt merk-end, dat er straatherrie werd gezocht. Ze was dat
niet gew-olon; nooit wer d . er buitenshuis -geschreeuwd,
,

,

altijd vochten 'zij langs dèrden uit van huiskamer tot
huiskamer. Dit tarten tot ,open'lijk vechten maakte haar
bang, dan ,dàdelijk daarom woeidend, en weifelend hield
ze haar vluggen pas in, onzeker, juist wijl ze, om den
kleinen afstand van haar huis, zou den denken dat ze
hun ontloopen ging. Maar Jette ,hieldd haar vastgenepen
in de 'verbittering -om haar geschreeuw en begon nu
luid -er en openlijker, mií.diden op de stoep haar na te
,

k rij ten

„Kiek doar! wat 'n soort! wat 'n roddelaarster! ie
maggen 't wel 'euren, menschen, ja, menschen, ie
maggen 't wel 'euren! zoolang as ze hier is, van dat
ze mien neef an de hoake '.ef '.e sla^gen, ' ef ze nog niks
anders edoan as ruzie istoken in de femilie.... ie maggen 't wel etren menschen, roddelaarsteèer, addeèr!"
kreet ze, (bang dat ze tóch zou voortgaan, de straat
over, en Meijer, eenmaal buiten er bij, werd belust op
-een hijbbeltje, zette z'n 'handen aan z'n m ond en begon
haar nia te teieteren;
„ Rodd ielaarsteèer, kwaadspreeksteèer, leugenaar-

,

,

,

,

steèer!"

30

Dicht bij huis keerde Naatje zich om, kwam zeker
van zeggen naar ze toe, met draaienden pas, beide
handen noo di.g voor 't ophouden Evan haar schort.
't ,E,ind was haar Been marteling, ze wilde niet schreeuwen -en een hitte kriebelde in haar keel. Voor de stoep
bleef ze staan, 'één been vooruit, en zich tbuigend naar
Jette, zei ze sarrend-vertrouwelijk, als 't niet de moeite
rekenend om te schreeuwen wat zoo eenvoudig was
„Zeg, kom is hier Jette, nou rk.om is 'eve hi,er^ ichtbij,
je z.al !zeker je schwindeltroepie me'ene, is 't nie waar?
ja, nou, dat heb 'k tal ge d acht, ik denk -die is zeker
an 'r zoo dje an 't ^uitmake, maar 'dat is dan zeker de
bedoeling - niet ?"
Jette, even verbluft, toen ze haar werkelijk zag
naaderen, stond nu toch te (beven van woede om die
kalmte, waartoe zij onmachtig was. Ook treiterde haar
de uiterlijke cverrzorgd!hei d , waarmee ze haar naar zich
toe zag komen, heel anders dan zij zèlf er stond, zoo
sloelberzwaar van paffigheid, onfrisch van 't werk nog,
met haard en snor -en 't baar uitgezakt hangend om 'haar
groote logge hoofd. Naatje, -donkerder, was •oak van
,haargro ei op 't )g ez.icht niet vrij : onder den scherp buigenden neus, even overluifelend de bovenlip, donsde ook fijn geknevel, en baardhaar 'sahemerde langs
de wangen; maar f risscher en ranker stond ze er toch
in haar onder de kin helwitte boord en 't krakend
katoentje ;met 'haar !scho'one bonte schort. -blauwe
„Hoor toe!" viel Jette uit, „wat 'n beést, ja bij God!
dat bè je, stuk leugenaarster! wou je no g prate n? wou
jij nog je mond los doen? de 'eele femilie 'eb jij verp est met je tong! ja ja!" kneep ze haar toe met ver trokken gezicht, „de 'eelle femilie die 'eb jij verpest!"
Meijer stond, niets -anders wetend om 'r weg te
jagen, op z'n vuisten gals op een hoorn, te zingen:
„ Rodd elaarstèr, Roddelaars'tèr, Raddela- Rodd elaRoddedlaarster!"
„Toch!" sarde Naatje, -de steenen 'bestampend met
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'r pantoffels: „Toch, en vanavet heb k tèch soep, .hè?
heb 'k -zin gehad, nou heb 'k j è familie verpest .... herb
'k jou ook verpest? heb 'k tenminste wat rechtschapens
gedaán gek'rege, fijn, fijn!"
„Ja, maar je bent ' er nog niet!" waarsdhuwde Jette
tunet heesche geluidstijging , „jij bent er nog niet meisje!

pas maar op, wij zullen jou ibetalen !"
„Jij zal hetàl e?" schaterlachte Naatje pijnlijkscherp, nu uze de buren haar tot , nog toe :niet publiek
uitgevenijnde hatelijkheden ging laten hooren:
„Jij zal b'etàle, haha! was 't maar waar! hoe kom
ik an 't .gellukkie? betaalde jullie maar!"
„Tuu g! T uug!" kreet Jette, „zoo zullen jullie betalen,
zooazze wij betalen, det mag de 'eèl'e buurte weten, de
Wlf
' eèle buurte,
„Rodidela - Rood d,ela-Rod-d elaarstèer," toeterde 'Meijer
wanhopig-l.ui.d; beroerd voelde-íe zieh, nou Naatje over
centen begon.
„Vraag dat an de boère, de boère, die bij ons
komme," wond zich Naatje op, o y ijkend naar de
buren, die al)lengs naar breiten kwamen gieloopen -en
-d.ichterbij ;aarzelden, „vraag idat aan diè, de deur loope
ze me plat! ,dan ze g pik: mènsche, j,ulli e lhinne verkeerd,
julle motte an de overkant weze, zeg ik d►an!"
„Ze zullen ibepoal d 'um oè komen ! " hijgde Jette benauwd wordend, spijtig al dat ze begonnen was:
„schtinkerin, um oè komen ze, ja ,um
Maar Naatje, nu even vèr, leenmaal de f^atsofengrensM es te buiten, en -lós allebei, krijtend ten zanikend met
treiteren d- wijde bogen en heftig lichaamsgebaar, tel
wijl ze zich bespuugden in 't-kensmtodafvg,
ontladen van )haar haat, !monden en kinnen nat van
speeksel, Naatje gaf niet op, te blij met 't zóó maar
heerlijk-gevonden motiefje van die boeren 't was
ééns gebeurd, dat een veehouder bij haar verkeerd
kwam ,om ,geld van al heel lang ze wist ze niet bet-er
te treiteren dan -d-oor dat aan de menschen . te laten
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hooren, !ze met luidruchtigheid beschaamd te maken.
En ze kreet voort, telkens herhalend tegen 't warihopi g
gescheld van Jette in en Meijers .getoeter. „De +bioere .. .
de boère, die me de ddeur plat loop'e, omdat me „man
bewounes ') net zoo heet as jullie, de boère zal j e
me-ene ! "
„Um oè, -um oè! 'n mooi blo essien èf z'an!"Ïgeibaarde
Jette met 'zenuwachtig haandtrekken aan 'r eigen 4kleeren, „lo+at ,oè keuken zien, flodder, as oe stinkmeid 'm
nog niet èdoan èf.... de meid, die 'j èm èf-etroggeld
an 'n an der, ja.... det hè'j toch, doè maar .geen katoenen jakkien an, de menschen weten tèch wel ,da'j kleven in oe huus, det weten de menschen toch wel !"
,De boère, de boère," kreet Naatje, doodaf, in uiter
ste adem^schrappin g, de straat ,over, „!ijk zeal j oü beta'le,
kraischmadam, snotneuz e, om 'n getrouwde vrouw 'n
schand a-al te make op straat, an 'n getrouw de vrouw,"
herh^aalde ze nog eens sarrend 'tegen ongetrouwde
Jette, „wie doe t jullie 'wat? wie legt jullie 'n stroo in
de weg ?"
Plot s lawaaide uit den winkel Moeder's stem, door
Vader's dieper,geluidd angstig bestreden, onder^drukt en
moedeloos weer los,getlaten. 'Worstelstruikelend kwamen ,ze beide ide d eur uit, Moeder zonder bril, hand en
lichaam strekkend tot schreeuwgiebaar, maar wanhopig
vastgehouden door Vader, (die 'zwaar. hij gend om haar
tegen te houden mee moest strompelen naar buiten.
Z'nbril was tot .diep op z'n neus gezakt, z'n keppeltje
tot in z'n nek; pijnlijk wrong 'z'n gezicht, met vooruitbeven-de onderlip in 't vastgesjor van haar níj^digsvoortsleepen.den rok. Telkens greep-ie haar opnieuw
bij den arm, probeerend haar terug te sleuren na-ar
binnen, maar gulzig van ischreieuw!begeeren sleepte 'ze
hem mee. Bijna was-ie over dde stoep gestruikeld om
baar tegen te houden, maar zij trok hem voort, z'n
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voeten slieren=d over de stoepisteenen; kinderachtig
voelde-íe zich acht er íhaar aansjorren. Sterk van zenuwen wrong ze hem voort, schreeuwend naar Naatje totie haar den >mond ididhtkneep met een vloek, vol
schaamte voor 't rumoer op straat.
,,Saar, ik sl oe oè op oe ,gezichte eur, bij God ik sloà
'eur, Saar -dan, goa mee, ie zullen mee noa binnen, toè
nou, godogod kind toé nou, schaàmi.e oe dan niet ... .
mud iè doar tussdhen, Saar, kind .goa nou mee, god,

ogod ....
Maar ineens, opgtezweept ,door 't ,geschre euw over de
boeren, dat ze gehoord had en dat hem juist binnen
had doen blijv en, begon ze, bleeker en kleiner van inspanning, woester te schelden, :de handen door hem
vastgehouden, wijl-ie hang was voor .slaan,
„Loeder! ja, ja, recht hef ze, ja, 'leugenaarster, recht
hebben ze, dat bè-je gook, gatlikster, -dat bbèij je!"
Kwajongens, aangeloopen naar dde Jodenruzie, stonden grinnekend van pret ,op hun knieën ,te slaan,
„Nathan, Levie, sla op! sla op! Mozes! jiezis ... .
jodenruzie ! sla op Mozes, laat je niet 'bbenaggel e !"
Grooten, heeren, winkeliers uit de straat en vrouwen
glimlachten om den ,éénigen -lol. Sigarenmakers, elkaar
verdringend, stompend met de w^ikkelbbakken, ^om diahter^bij te komen, critiseerden met gerekte halzen, onder
de platte en ronde petten de ,gele bebaarde en besnorde
koppen, breede monden in grijnslach getrokken, en
ze hielden elkaar op de hoogte van de uitroepen -en
gebaren der vechtenden.
„och .... Joden rs.loan mekare toch niet.... ze zabEhelen maar zoo'n bi-etien .... kiek die olde j odinne ies,
godallej e!zis zeg, gooi 'r 'n ,proeme op 'r smoel ... .
„Die olde dondert ondersteboven zeg.... nou -die
twee ook an 't bbakke'l(aaien .... Kiek die Jette ies. . .
j onges .... an de poem-poem.... ze mut noa de
scheerhoas, um 'esc+beuren te worren!"
Klagerig begon de ouwe Beem aan z'n vrouw's klee,
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ren te rukken, gemarteld tot 't aaanhooren van 't sar
d gesmous en ►de nu komende gemeenheeden naar de-ren
vrouwen gespuugd. Maar z'n met opzet pijnlijke knepen in 'haar hand voeldde zij niet, uithraken^d haar
haathartstoaht tegen de aangetrof f-en ,nicht. Jette stond
naast haar te bekken, begleidlend 'met heftige lichaam rukken 't altijld zelfde, met graagte toegeduwde ge
kaatsten de vrouwenstemmen krijtend 'tegen-scheld.Nu
elkaar, doorj am^merd. van Vader's wanhopig gesmeek
en gedreig, en nu en dan deden kwajongens bij
Joodsche heftigheden of theatrale gebaren, een aan
grom,menden, uitbreedenden brutaal-sarrenden ' l.awaailach ontkronkelen. Een sleperskar ram^meldde .ggewel di.g
aan over de keien, brekend een breede streep blank
door 't donkere :mensc'henhoopje op 't straatmidden,
ratelend idoordreunend (het rauwe vrouwengeschreeuw
met verbijsterend gewatel, en Meijer, in de klem al
,sinds Vader en Moeder buiten waren, grij nsglímla dhte
hoofdschuddend met handen taan iz'n noren.
„Loa +mien goan!" riep Moeder, zich telkens weer
losrukkend uit Vader's greep, ,,lóa mien goan zeg ik
oe, of ik sloa weerumme, heur... ik sloa weerumme,
zoo',n snotneuze, ik wil schreeuwen, ik wil, nou, nou .. .
die wil wat zeggen van mien.. , 'zorg voor je huis
vuilik, laat je rommel niet verstinken, ver-houwing
je ?"
-sta
Vader fluisterde haar weer toe, Naatje te laten stik
te zijn en naar binnen te gaan. Dan-ken,vrstadig
weer, als fleemen 'niet te hel pen bleek, kermde hij
'lui-der, gemarteld door de onontkoombare zwakheid
van zijn bevinding, (bewust van zijn lachwekkendheid
van ouwe jood, zonder leiding tusschen het kij fge,schreeuw van -de jodinnen in.
„Bij Toures Mousje, i) doe }mien zoo de doód niet
an Saar," dreigde-ie snauwend, verborgen achter haar
,
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rug, „vooruit nou, mee noar binnen, Saar, in godsname
goa nou mee!'
,,Dat binne vroome ,lui!" söhr-eeuwde .Naatje, „dat
binne vróóme lui ! me tante! me ouwe vróóme tante!
komme an fde nicht voor 'n Sj abbeskedootj e 'n vuile
herrie make -op straat, die binne vróóm, die drage een
bandeau!"

„Wat " 'riep Moeder, met nu beide oogen scheel, zich
plotseling losrukkend uit Vaders verzwakkenden
,greep. Ze had het lang verkropt, idat Naatje n.a'liet de
voorgeschreven kerkelijke baden te gebruiken, en ze
zou Chet haar, uit kieschheidsangst wellicht, zelfs langs
derden nooit verweten hebben. Doch nu Naatje, in
haar armoedig vermogen tot treffen haar tante'.s , onb^egrepen vroomhei.d ;hoonen ging, liet die zich plotseling
gaan, gelukkig even haar haat te mogen uitbraken, en
gelukkig dat te doen nu in den gloeienden hartstocht
van daar opzettelijk i-ets mee te breken.
„Vroom! Vroom! frotterin, pas op!" dreigde ze met
haar ouwe beef hand.
Jette zweeg, om Moeder het woord te laten, nu
ze zag, fd-at i et„s schrikkelijk-raàks gezegd ging worden;
,oak Vader was even stil, angstig afwachtend haar
vreem d-plechtige opwinding. En, hooger áp-krijtend,
met al de kracht van haar ouwe schraapstemmetje,
beet-ze, heftig 'zwaaiend, haar toe:
?

,

,

„Nou zal ik j oü wat vragen, nou mot jij me is vertellen, fatsoenlijke vrouw, fatsoenlijke joodsehe vrouw,
hoor je!" vroeg ze, zich omkeerend naar de anderen,
als om aandacht te vragen, „nou mot jij me is ver
wanneer jij naar 't mikwe 11 ) geweest eben, en-teln,
hoevaak.... hè, he? 'dat mot jij me nou eres vertellen,
knappe j ooldsahe vrouw!"
Naatje stond afgeta'keld-stil. Het was of tante haar
kleeren tot op het naakt van haar lijf had gescheurd,
1

) Mikwe — kerkelijk had.
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tusschen de grijnzende mannen in. Angstig-huiverend
-zag ze om, of ze 't verstaan hadden, -de jongens, de
vrouwen, de fabrieksarbeiders, met hun hard-grinnikende -gezichten. Het was .de ,even plots ontzenuwende
ellendigheid van haar liefste geheim tegen haar gezicht
kletskoud voelen aangeslagen bij de luisterende mensdhen. Ze had het kunnen tegenspreken, belachelijk
maken, maar nu het hier, als leen nu-.al-les voor-goed
afrekenende slechtheid werd u.itagekreten dolor de haatstem van een, -die •dit zag als allergrofste zonde, als
lage, rauwe .schoonbeidsch-ennis, had ze niet de kracht,
iets tegen te zeggen, en mede in het overrompelend gevoel van .zelf versmading stond zij t-ot wanhopigheid toe
verslagen. Maar -dan dadelijk daarop, terwijl zij haar
schuldbesef uit ijdele zelfverdediging onderdrukte,
leefde sterker en woelender de schaamte ,en de woede
en de minachting voor Tante Saar, die haar dit alles
had aangedaan.
Niet uit drang tot breken was ze niet naar 't bad
,geweest; uit leegheid en onbegrepen gemakzucht, uit
onwetendheid waar ze gewild had, liet zij haar Jood
wetsplichten na; ;men had haar hierop .niet attent-sche
gemaakt en met de andere vrouwen was ze al zoo
lang kwaad. Maar tante Saar, na veel ;gretig ,gebabbeil
met -de vrouw die 't bad bediende en (door f luistergeroddel van vrouwtje naar vrouwtje ze kenden de
sexueele verhoudingen van de vrouwen 'uit -de heele
kille was 't gewaar t geworden, 'd.at 'Naatje niet
kwam, noloit. En z e werd een „f rotte goj je" gevonden,
nu ze #dat zelfs durf.d e laten. Zoo, -nu tante Saar 't ein duelijk los liet, 'plofte de schrikschaamte -ervan in haar
neer. Achter haar stond Meijer te grinniken om het
intieme geval.... 'n vrouw die naar 't mikwe
moest.... verdomme, dat zou Moeder 'hem anders
oflk niet vertellen,
,„Hoe is -je? Hoe is -je?" plaagde Jette, knippend
met 'de oog-en naar Naatje en -den korten dikken nek
,
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met l'evvenloozen trots on d er den behaarden, slordigen
kop. „Fijn hè? Lekker!"
,Die cente'n," dreiggebaard e Moeder kalmer, en haar
haat, onpersoonlijker, dreef zich bitter tegen de vijandige ongodsdien^stigheid in „die centen zul je moeten
verzieken, -die je daarvoor in je zak 'eb geouwen, ver,

s ta

,

je ?"

Het ernstige hoof dgenik en -d e joodsche vloek deden
mannen en jongens achter haat bulderlachen van pret.
Vingers ►grabbel-zochten achter -een kies, -een pootige
hand mikte en in Moeder's hals kietsspetterde een
tabakspruim stuk en viel over haar kleeren heen, een
nat-bruin plekje klevend op d en zwarten boord van 'r
japon. Brutaler grinnikend, blijer van nu werkelijke
lol, ,go lf d.e ,gelach uit meer zware keelen, doorschetterd
van vrouwengeluid, de fatsoenlijksten konden 'zich niet
strak houden. Naatje, Jette, Vader schrokken. Jette
zag nu angst^ig naar den kant vanwaar 't gekomen was
en gaf Moeder een duw om naar binnen te gaan. Naatje
m- erkend, ;dat 'dit geen partij -kiezen voor haar was,
maar alleen de kwak tegen de ouwe jodin, vooel,d,e ook
den trap tegen 'hen allen daar, dat die pruim gemikt
was op hun vijven, een s,puugkl
ruziënde
od d,er voor -de
Joden, en ze was een ^oogenbl k stil; plots warm-doorra ng
r
t ni e 1 e^de ras
b ' rßí t e z^► r^ lr j es in haar neer de
ng
dra
nabeving van drift -en minachting. Alleen Meijer, even
na-plezierend nog van den gijn om -'t mikwe, zag ineens, verrassen d -oolij'k, 't aanzweven van die schaduw
en de spattende klodder kauw-tabak op dat argelooze
halsableek, opschrikkend 't ve-rwenschend bew-eigende
hoofd, en het ,gaf hem een tintello+lligheid, een klokketik
geluk. Hij schoot in een klein, rauw, zenuwachtig
la-chje, en schrak toen van zijn geluid. Maar dan onmid4d ellijk, kijkend naar Vader, had hij een ziek gevoel
van schaamte als een bloed-opstij ging en het pl-eziertj e
lag verstikt in zijn keel. Toen vondd hij zich -opeens voor
zijn moeder staan, met in haar bekend -kleurigen hals
,
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de vuil-bruine plek van de in haat toege kwakte
pruim. En daar kwam dan, één oogenrhlik, die begeerte
branden, om rond te hakken tusschen dat ,z000dje daar
achter zich met bij len en messen, en stuk te snijden de
grijnzende wangen en uit te steken de haatlachende
oogen. E.nke'le tellen vlaimde het rond in zijn keel,
schroei-schurend langs de wanden. Maar de kleine
angst, door de kennis der beestig-beluste overmacht,
verlamde den opstand van zijn evén-.gepa^ssioneerde
leden, en van den plotsen overgang als in een smadelijk
verstinkend do'odhlusschen van kleine vlammen, rilde
een huivering door hem heen. Toen -ie Vader met 'n
haakslag in Moed ers arm, haar naar ;binnen zag sleuren, ein delijk nu van zenuwen de ;sterkste, voelde -íe
zich te bedremmeld om imee te helpen.
„Snotneus!" hoor d e-íe in z'n ooren snauwen. Ver
zag-ie op. Joop, zoo lang mogelijk achter z'n-schrikt
ramen gebleven, was nu naar buiten gekomen en met
opzet tegen 'm aangeloopen. Meijer zag hem -een paar
jongens op zij trappen, Moeder voorzichtig maar stevig
bij de s6houdiers nemen en haar achter Vader aan, in
't voorhuis duwen en d e dd eur sluiten. Kalm, zeker, met
breede passen, wand elde -íe terug naar z'n huik.
Onder 't saamngedrongen volk krioeld e een woeling
van heengaan. De klit ontpropte zich, verkruimelen d.
tot troepjes verderop van twee en drie met gelach en
g,espuw over de straat, Tusschen Naatje •en Jette in
hadden zich, nu Moeder naar binnen was, menschen
gedrongen en 't werd nu een verhalen aan enkelen,
die langzaam bijgekomen waren en rsinds 't begin van
de ruzie p artij ha dden gekoz^en. Bij Jette stond ook
er, blon d en dik, met hoog juffrouw van den bakk
akker,
roode kleuren, schuine v erwijtblikken beredene}erend
naar Naatje en .de haren. Die stond uit te leggen aan
twee j odenvrouwtj es, eén lang-gebogen fen schrompel,
eén kleiner en dik, met bleek-vl.eeziig,e wangen. De gebogene was mottig, ouwelijk gerimpeld, met sterk uit,

,

,
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beenenden .bultneus, grijs geplokt van haren onnerL4,M
hoed met !git; de and er, uit de straat zoo na .r
geloopen, .buurvrouw van Niaatje, had hoogblak cri
hoofd, met weer gitzwart van bandeau ove '. o ndonkere jonge haar.
n: a b gi rRt
„Wat moet je ,doen?" redeneerde Naatje i jF=nl d
mensch blijft 'n -oud mensch.... -de ouwe ~-á
doen.... je moet je stil houe, =al vermoórre 'zmij igi; 3h
Ma-ar de kleine dikke riep hardop, d Jdtterf t .*o i
t99 inrm -1. oii ,
hooren:
„Nou-Ik àdde 'r dan op 'r -smoel 'eslagemoaJwasuz
nàg eèns zoo id 'e^c► rest, 'n -old stuk too 'W j
tierr!"1
stuk treiter, ogh! 'n stuk treiter is 'n ;stak r
„01 oe maar stille," :ried vrouw 9 iasiií
manufacturen liep en nog wel 's wa fvebkt bij. 4e
Beem's, „want gel-euf mien, ze kun alles 'euren .en' ►dut
èj de poppen an 't dansen," Voorzichtçr ittiet
te doen zien, -dat ze 't over haar ha4 z.atg zthèrnt
spreken voor zich, bang dat ze l f ida # dpi ur
f

-

zou wijzen.

A; c p ft &i 253 to
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Dat zag vrouw Zad,oks. „God;)' ?gtii z-èb rx ,i +^i^
oe niet zoo zuute te 'ollen, no 1thdoe ~ira z rbn tri zet
o-j 't niet over haar 'em, danotu& j aiièb etwàieV el
ketoen an ze verkoopyen, zu'j tO h s x' be! -dÁanUUevè
weeke; veur vanoavend 'ej ta hi alf dw* nariI®
„En wat fijn!" pochte poorest ^ ^ra^ ríd^ r ;fik
'eb beenen van ide 'a'ls, as 'k doar soegk tu iak i&m
r qo Îßb gaO n). J' 19.80
he'k goe d."
„Nee," nikte vrouw .Zad srviest9,çi& &g rgeenia1sI,
-ènnv ir Kgb ii undé
ik kan 't niet 'ellepen, go dn al
t zuaará .afr. thlbndnia q
anrekenen, maar 'k hollb
'ef gisteren van de rnark kw" er ' btobbt
sarde ze, „nou ze warrei 4 ur»oefikoo ngist ep,z qndar
afijn, ik zegge maar, M1irYk ijtdag
oavend twee dubbeltesdernkkençicievoinôaiFds
wat seen 'ef van de 'eel z e 1 ! b ^ 1u rn' n i- qoi x
*.^i+uw a ids
lt e ^;
ar I'k 'olle wel van ' : k'i p
-

,

-
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geplaagd, „maar toéh, mien man 'alt d'r nou eenmoale
niet van, en um dan twee soorten te kooken, hè, det gef
z000'n rompslomp in 'uus."
„Nou ja," kwam Naatje verstandig tusschenbeide,
„wie d'r niet van houdt, die houdt 'r niet van, allemaal naar ieder z'n zin, 'n kopzorreg, we hebbe sgoddank 'allemaal tons hrooddj e, de geen 'n beetje minder as
de andere, nou, as me maar 'n ander niet naaar de
ooge het te kijke.... god zal beware!"
„Doàrumme," hipte vrouw Zadoks weer bij, „an àarluu zu'j oe weiachtig niet zat eten, ie hoeven mien
niet te vroagen, as mien man nog-ies veur die Bene
keer 'n paar schoenen an :ze verkách, dan scheuren
ze 'm de laàste alleve-cent van zien pietsien verdienste .... ,goddank en godlof as me ze niet neudig hef
,

eur.

„Ze kàkke niet voor eilef,” gaf Naatje gelukkig toe,
„net zooas je zegt."
„En wat ze net%dig èm, det nemen ze nog liever van
'n goj as van 'n arrem jiddekind," meende vrouw
Davids, „.die mag eerder 'n gulden an ze verdienen
as 'n j ood 'n kwartien."
Vrouw Zadoks begon al luider te roepen om Jette
te doen hooien en ook die had al hoorbaarder toespeling^en gemaakt te.gen de bakkersvrouw. Maar
vrouw Davids, klein -bang nu, ►groette verward en
maakte zich weg,
onder 't geroep dat opnieuw naar kijven dreigde,
kwam om den hoek van een steeg met Bart, die een
koe leidde, Sam terug van -de veemarkt, Z'n stijve
pet had-ie, als in ernstig nadenken, achterover gezet,
zoodat z'n kaal-,gessch^orren gezicht naakter leek en
schapiger onder 't stugge, korte bruinrossige hoofdhaar. Ver'baa sd zagen z'n gr-oote grauwe oogen op naar
de nog ongewoon veel menschen voor de deur en hij
liep in 'n sukkeldrafje vooruit.
„Is dr' wat gebeurd, Jette ?" drong-ie haastig door,
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zweet op z'n voorhoofd. Begrijpend zag -i.e om naar
Naatje en vrouw Zadoks . Jette schuinoog d e vertrouwelijk. „Och, 'n bietien herrie he?" zuchtte ze strak
vóór zich, gemarteld -berustend, „je kunt wel begrijpen,
wat as me te wachten is van zulleke lui."
,,Vanz.elleef," ho ofd schudde hij waardig -en trok z'n
schouders op . Luider ,giechelden de beide vrouwen
tegenover hem. Bart had de koe doen stilstaan voor
de stoep, m-oe wachtend. Toen-ie z'n broek had ;opgeschurkt, stond -i e 't beest met -z'n stok aaiend 't voor
te kietelen met in (zijn koel -boosaardigen-hofd
oogenflits nauwelijks de aandacht voor d e smeul ruzie. Z'n ronde, boliende gezicht, opgezet van weer
en jenever, morde onder de zwarte hooge pet , die
schuin weggromd.e naar 't oor. Z'n lage rijgschoenen
waren zwaar van mod d er en meest, idie spattend geklit
was tegen de paars- en groene kousen, wijl-ie, uit
gewoonte, de slechte rafelende broek had opgestroopt
tot de knieën. Vrouwvolk minachtend, -dagelijks aan hooren d h et gezanik van zijn lustig-bedrijvig wijf, en
't vervelend omrà zend e niet uit elkaar te houden ge
juffrouwen; zag-ie èven halsreikend-stokvanzóel
om naar N aatje ^en vrouw Za doks, die .luid e-r te .giechelen stond-en. Was die ►d'.r -ook weer bij d-ie mankeer
ook nergens. Slaperig -!ongeïnteresseerd .draaid,e-ie-de
z'n hoofd om naar 't gestreel van z'n hand langs 't
vachtige voorhoofd van -de koe.
Vrouw Zadoks en Naatje stonden sar- lachend te
wijzen naar 't beest, om Sam te doen omzien. Maar
Jette, zich nu plots als wij snelijk kalmeerend, ried hem
ze te laten, „wees toch zoo nàrresch niet!" berispt£
ze, „um det tuug nog antwoord te g-even." De vrouwen
luider, met lachj^aedeltjes van pret, schaterden 't uit,
beide handen slaand tegen de dij -en. Naatje schoot in
nieuwen lach, aanstellerig .met hand voor de mond,
alsof 't waarlijk te grappig was om er bij te blij ven
zwijgen, toen vrouw Zadoks riep, dat Bart met .de koe
,

,

,
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fluisterde over de centen, die -de boer ervoor kreeg.
„Of die-je d'r nièt voor krijgt," zette Naatje door,
Sam nu uitdagend.
„Daar zullen jullie samen met oe mannen veertien
dagen van mutton é ten ! " scboo t Jette opnieuw uit,
„van wat de hoer an ons te kort komp !"
„Niet zoo weinig," verzekerde Naatje.
„Tóch hè? fijn he? lekker!" sarde Jette met toegeknepen mond en oogen, „toch.... tóc'h koopen we
koeien hè ... bè? en toch betalen we ze ... al ábarsten
jullie nou zóó uit mekaar.... al krijgen jullie nou
zóó ,all em.aal de kouwe koors van de afgunst .... lekker hè? fijn he? toch!"
„Nah! Mozes! barst dan allemoale!" riep 'n jongen
en liep met ;de handen in z'n broekzakken weg, zacht
gegrinnik achterlatend.
„En az'ze we yze nou niet betalen ?" -gehaarde Sam
kalm, d.ichter+bij komend, „dan krijgen we ze toch nog
.... nou ebben we al laa's even zien? la ies zien?
ja.... nou -ebben we al twintigduiz,end gulden schuld
onder dde boeren .... j a, det zal wel zoowat uitkoom'n,
nou en tàch vanmiddag nog 'n koe naar ' huis gebracht."
„Za'k 'm maar op stal brengen Sam?" vro-eg Bart,
zich vervelend bij den geminachten twist tusschen twee
meesters, en bij ;de jongens die hem en 't beest niet
met rust bieten.
,Breng 'm maar achterumme," zei Sam, „Meijer zaloe wel ,open maken."
„En tóch geven je smerige streken niet," knoopte
Jette weer .aait, „da's niks as de gift, toch doe je ions
niks, al plak je nog zulleke groote papieren op je
stinkraam."
„Oggenebbiesch, 1 ) treiterde Naatje, „as je dat nou
meent hoor, nee, dat stukkie droog roggebrood magge
jullie wel hout hoor, wat jullie verdiene, dat blijft hij
,
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ons nog wel op de ran d,jes van de borde legge, ne;bhiesch, zóóveel verdien je d'r niet an, dat ,weet 'k
toch wel ?"
Vrouw Zadoks stond met handen over de short te
lachschulden om 't fijne gesar. „Nou j aá," fleemde ze
tegen Naatje, „ie e'm ook geliek, bat de menschen
nebbiesch 'un stukkien brood, ze bin t-och al varre
genogt."
„Iè komen varder!" schreeuwde plots Jette langs
Sann heen, die even schrikkend haar terug wou hou den, „iè komen varder serpent, weet-ie woar ie nog
komen ?"
„"k Bin toch al varder ewest as-iej e," onderbrak
haar vrouw Zadoks, doelend op haar huwelijks gang.... „zoovarre eb-ie 't toch nog niet kunnen
brengen."
„En iè komen nog veule varder," laaide Jette op,
smartelijk begrijpend, „in 't zi eken'uus koom -ie, veur
al wat àe tonuge vergiftigt, doar zu'j nog 't gebrande
lieden veur mutton kriegen, doar zal God -oe oardig
veur :straffen!"
„ Och, loat ze zich toch ziek leggen!" wond nu ook
Sam zich op, „boat ze zóó ziek leggen, boat ze zóó de
kolde koorse kriegen!"
„Bah! an 'n vrouw!" riep Naatje, op den grond voor
hem uitspugend, „wat 'n minne kerel !"
„Vat 'n vrouwen dan ook," zei Sam, en spuugde
tweemaal, „dar! doar liggen jullie allGebeide!"
Maar de bel van de deur rinkelde kortheftig met
zeurige naklirgeltjes en Vader, in kalme, onweerstaan
-bai
woede-kracht, kwam naar buiten gelioopen.
G Is 't nou uut of niet .... ►godverdomme nog ies toef"
donderde-ie tegen Jette ier hij greep haar bij den arm,
en trok haar als een ondeugend kind naar zich toe.
„Verdomde meid, goa noar binnen, 'k 'wil 't gedonder
niet langer 'ebben, ieje +ook Sam, alb! 'k wachtte op oe
um noa sjoele te goan i"
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„Nah! Mozes mut t oc'h noa de Snoge!" dreig-speelld e
vl,a}k voor Sam, 'n jongen, „wat bat-je an Moses nou
whac',hten!"
„Jäh!" riep een ander, „ie 'euren toch fherdomme
wel, asd at-ie noar de Shien'egfhaoge mot, ghoddelooze
fhent, maak dan f hoorde ! "
Allen zagen den anderen kant uit.
„Ga jij took naar binnen!" zei Vader naar Naatje,
vrouw Z.adoks, die 'hij oprecht weigerde mee te tellen,
doodzwijgend om 'r bees chaam,d te ►maken, „ga naar
'uis, dan ben je een knappe vrouw, versta je? maar
dan moet je niet blijven staan .... dat past an geen
knappe vrouw!"
„Dat moet u an u dochter dan ook is verteile,"
klaagde ze met den wijsvinger aan, daar zij hem niet
durfde afsnauwen en dus snel haar venijnigen toon
tot verdedigend verwijt nsee rdri kte, en, den sarl.ach
wegtrok van haar mond, „ aan u vrouw mot u dat dan
ook is verteile, wat 'n knappe vrouw is."
„Daar zullen we later over spreken.... -daar zeg 'k
niks van.... " maakte de ouwe Beem af, toen-ie zag
dat ze alle vier weer wat zouden gaan zeggg,en, „ol-oe
stille Jette, 'k wil niks meur 'euren, goa noar binnen!
en -ga jij .- ... ook naar binnen," zei hij tot Naatje, „en
nou is 't uut .... ik groet je wel 'oor!" ... .
Tusschen Jette en Sam -gíng -ie inderdaad naar binnen, en sloot het heekj e; de deur klingelde toe.
'n Hoeraatje zwol aan, vergolvend met uitspietsende
smousroepjes, en dit j o-eg nu ook Naatje en vrouw
Zadoks naar huis.
Voor de stoep van de Beems bleven nog j oneens
staan schreeuwen, gestalten zoekend in huis en scheid woorden :spugend.
„Nah, Mozes, khom d'r nog 's huit!"
„Nah, Dhavi,d 'eeft -de fhreede ,gesthicht!"
„Sara 'eeft ruzie gemaakt en Hapram ook en Mhooses 'eeft ze bestraft!"
,
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Sam zette 't luik voor 't winkelraam en liet de
gordijnen neer.
Toen trokken ze langzaam af naar de stegen en
zijstraatjes, lollend liedjes van j oder haat zingend.
„Nah!" riep 'n jongen, „.de gordienen bin noa beneden, nou bin ze aliemo-ale dood!"
Kleinen lachten luid, schokkend van den verrukkelijken haat; de grooten g li^mlachten even, tegen elkaar
alleen.
:Doodstil, maar als met een nageej ouw van kleine
grauwe hartstochtjes, lag weer de straat; twee risj es
smal -lage, schrompele huisjes onder nurks-grijze lucht.
,

,

,

HOOFDSTUK III
ABBATH kwam aan.
Door den verstilden winkel, over 't zachte
geel van de lange ritselmaften, achter 't
koele schaduwzwart van de neergelaten
gordijnen, in het blanke gesprei van de
sdhoone servetten ,door heel het verfeestelijkte huis,
teeder verschoond, zacht behangen .m-et doeken en riet,
door heel het verschaduwde, geurende huis kwam Sabbath nu aan, rustig en blij en weldadig en temperend.
Al 't wreede van de werkweek was stil gaan liggen
in 't voorhuis; de dingen ,stonden geluid'loos onberoerd,
fluísterweggedoken in f eestrus t. De deur stond zoo
stil, zoo goelijk verdonkerd nu, niet door vreemden
te -op-enen met rustraf'hend schelgering, gordijnen en
luiken postuurden zich kalmelijk -trouw voor -den har
-den
inkijk van buiten.
Het was alles nu mooier geworden, onbewogener,
stilblij de harde winkelmeubels en uitstalplanken
ooverf rischt en toegedekt met heerlijk gepliooi van 't
servetschoon, de naakte $ vloer vergezelligd met het
geel van de heldere matten, al het weekrumoer weg gevloden, tot een feestwijid.e ruimte ruischte in den
winkel, open en blank. Meijer en Sam hadden 'n
ouwen stoel naar 't voorhuis gedragen en stonden, bij
beurten schuierend en insmerend, hun schoenen te
poetsen; achter rui►mde Mien de laatste wanorde van
de keuken op.
Maar binnen was Jette al begonnen 't licht op te
steken: in de stille kamer had eerst zacht gerengelwiegd 't neertrekken van den gasarm, en achter de
-
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neergelaten gordijnen heen, waren, binnen 't matglas
van . de ballons, de lichten bloeiend opengesprongen,
weit-,geel en vreemd- overvloe.thg in den nog zwakken
opstand van den dag. Dan liep ze naar den schoorstteenmantel, en aan weerszíjden van de pendule- stolp,
in dien spiegel, zetten zich de beide Sjabbeslichten
open, vriendelijk en warmblij aanstemmien.d de licht volle, en saam, gouudstoeiend, brutaal, joelden de
bronzen sthijnselen om den doorkierenden, witdoorspoelenden dag.
Moeder, opstaand uit 'r canapéhoek, waar ze in
nadenken gezeten had met stil-gekruiste armen, knipte
de oogen tegen 't plots-vèle licht, liep dan, bij verzuim
van J ette, die heenging, naar de gaslamp, sprak de
zegening van het Sjabbeslich't uit met 'r ouwe rim^pelhanden in spreigehaar bewogen om de neergelaten
ballons.
Vader voelde aanmerking tegen Jette, maar ,beu van
herrie vandaag, zweeg-ie en keelschraapte zwakjes.
A lddoor stond-ie in twij^fel, naar Sjoel te gaan. De
machtige gewoonte, Vrijdagavond bij kaarslicht in
Sjoel te zijn, drong hem met al den zachten dwang
van sleurliefde alleen bij ziekte, of vroeger, als 't
broodje oorzaak was, -dat-ie laat van markt of boeren
terugkwam, zong-ie thuis z'n Lego Doudie.
Terwijl Moeder, bij Jette's binnenkomen, 't taf elkleed, dat ze begonnen was af te nemen, haastig weer
zakken liet en terugscharrelde naar de canapé, zat-ie
daarover in twijfel, zich verbij tend van spijt, dat-ie
enkel uit schaamte voor de menschen, nu niet gaan
durfde. -Hoe vaak, vroeger, op w-eg naar huis, 'had-ie
zich gerept, vóór Sjabbes binnen te zijn en in haast opgefristht en half verkleed weg te draven. Hier binnen,
bij Jette en Moeder, bij twee groote kerels, -die wat
lachten om de Sjabbes, kön - je met rust niet ooren. 1 )
op re n = bidden.
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En toch .... de pen dul .ewijizers wezen even voor
hhalf zeven .... en 't was dan, of .iets liefs, met f eeste
lijken ommedans, de kamer binnen kwam juichen.
Ja het was zoo altijd geweest, elke week weer
nieuw maar ook altijd was ze voor hem alleen in
huis geweest, deze steeds- nieuwe vreugde. Allengs
kwam de pijn der verstoring van hem weg te teederen,
leefde sj abbesblij dschap -op, g oui.gli dht om z'n hoofd
'n omsprankeling van innig-warm rood; kabbelend
gegalrm, gegolf van muziek als van lang bekend -orgel ,gespeel kwam aangedragen op de uren. Vrijdagavon d .geuren zongen door 't huis, d e lichtgewijde kamer
binnen en de tafel, blank -wit gewijld, strak spande den
plooien doornerf den rug om plechtig te dragen 't
aparte Sjahbes.servies,
„Goaj niet noa Sjoele vader," vroeg Jette onvoorzichtig. Hij zag n-aar haar iop, waar ze den bordenstapel stond uit te .schikken, 't tafelwit rond en kneep,
'r brute .gebabbel beklagen d , de lippen minachtend
-saam. Maar dadelijk, met even flauwtjes aanweifelen
van z'n verwon d ering in den smak van zijn mond openen, -dwong-ie zich tot vriendelijken glimlach en zei,
zich oprèkken d uit d en -st-oel: ,,,ne,e 'k blieve maar thuus
goren" en zachter ,,Jette, geef ies mien brille an, eng
och -eé, och mien tfille meen 'k, ligt-ie -doar niet
-eé
op 'de schoorsteen ?"
,

,

,

:
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Over de tafel buigend -haar moeilijk rekbare lijf, gaf
ze 'm bril en gebedenboek, en met lustig opg4ezetten
deun begon - ie z'n zangen, de eerste gemakkelijk opldreun,end van buiten, dan vroolij k bl aderen d , met .glanzend-tevreden kij k jes boven z'n bril uit, zocht-, je de
rest in z'n boek, en 'begon in zijn spel van bidden en
vieren, voorzanger en gemeente in hun beurtzang
na te bootsen, bruusk -^onmel odisch en zwaar doordreunend de kamer bij den een-en vv olzin, -dan wegbrabbelend haastig en toonloos den andere, die de gemeente
,

,

.
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moest zeggen. Zoo, telkens zijn toon vervroolijkend,
declameerde en -dreunde hij naar Moeder of Jette ge keerd, tot ze lachten, of begeleidde zich met f la d,derrappe handbewegingen, de lucht doorspelend met ge
zijn vingers, die van de tafel geheven, waar-hupelvan
ze trommelden en klimmerden tot bij z'n hoofd óp en
neer, terwijl hij uitgelaten-oolijke gezichten trok. En
wijl er geen verwreveling kwam een oogenblik, zelf s
niet van Moeder, die in plechtige aandacht luisterde,
lachte e de blijdschap 'door, en hij voelde zich zach:tgelukkig van huiselijke bevrediging nu, zóó met het
zingen der lichten boven de tafel, die rustig te wachten
stond met bruinbebloem,de bordranden en geblikker
van vorken en lepels, terwijl de pittige ien liefelijke
etensgeuren dichter aanldrongen. Volop en hoogop
door z'n hoofd , krielde en j oel,de de blijdschap, 'n
zachte behaaglijkheid, 'n gedachtel 00s zich schurken
en kneuteren in nauw- afgekamer-de, warm aan- -en
omdringende gezelligheid. Zwaarder, brutaal - zangerig,
en met van kinderlijke +speelvreugde van den tafelrand
licht opwippende handen, d-reun-de-i e, met wijid open
mond z'n Lego-Doudiezang op, waarvan, hoewel hij de
beteekenis aller woorden niet wist, de zin der strofen
hem vertrouwd was; met golfjes van verrukking genoot hij de levensverheerlijking van het refrein:
„Kom mijn vriend, de Bruid tegemoet, laat ons de
Sabbath ontvangen."
Ja, ja, ze hadden 't wel goed gezien. Want zóó,
zooals ze aankwam, was 't wel zoo, leèkze wel 'n Bruid,
de Sjabbes, 'n Bruid zóó maar heerlijk aangeschreden,
zóó maar binnenlachend het huis, zoo maar zacht doorj uichend de kamer met f ij nhtoogien stemmela-ch, in een
adem van krachtige weelde .... 0, die ouwen, die
goeie ouwe Rebbes, zoóals hij ze zag: allemaal goeie
wijze mannetjes met op hun grijze lokkenhoofden de
simpele fluweelen kroontjes ... met hun lange baarden
slierend naar de per'kamenten rollen.... Ze hadden
,
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het wel goed .gevoel►d .... ze hadden het wel mooi ge
Als hij zich zóó lit gaan .... met zijn blik,-zien.
langs den van waakzaamheid .dborf ronsten glansafstand, het klaterend lichte gom zijn hfoofd toegewend,
=wegduwend het harde van den. voorpijen -dag en 't aanhuiveren van den komende; als-ie ènkel dit wou, dit
van nü-dàdelijk alleen, met de l hten -die zoemden in
dubbelen zang, met het wit van de kleeden, het roer looz' te ruiken, beefwachtenide wit, en de glimmende
kamerdingen, door ongewijde handen geordend, ver pronkt en aangevuld voor zijn }ééne hoog -goudlichte
moment, dat aan kwam te j u'b e len. Dan was het zoo
.... dan -zag hij haar komen .... daar, daar vóór het
huis, kwam ze aangetript, de zachte fijne koninklijke
Bruid, om met zijn ouwe handen de +breede plooien van
h-aar kleed in vertrouwelijke aanbidding te vatten ... .
0, haar nu de stem komen, zilverj aelend en zacht, de
stem van de Bruid weekgalvend deinde door de kamerwarmte. En haar lach was ,de blijdschap, de Bruildlach
was liefde; zij lachte in den ,avond en de urenhardheid
verweekte; zij boog zich over den, dag en hij vergoudde
zich ander haar schijn. Zij stortte haar soepelheid
zadh't vrouwelachend over hem uit; zij dompelde den
.... 0, wat zag hij
avond in kiaterj oelende weelde
alles verm 00ien, nu ze aankwam, alles, alles, het kil
geproefd- ví-eze van om hem -de menschen-leijk,ht
.gleed weg als -een wangeur in het ,geruisch van bloemen
dat -er machtig over kwam -waai-en.
Heel, heel stil wou-ie nu blijvien, zóó even, niet te
zeggen, onberoerd-alleen in het geluk .... 'n geluksstroom uit z'n keel a;demnijpend tot in z'n haofdhinn+enste, en 'n gouig -rooie warreling, met hellerrood en
verstippelende schem-erplekj es óm-stioeien d en krie.lend en stil -hiaogamj uichend in gogen en voorhoofd .... Nee, nu wou-ie ,naar niets àm zien, ,niet naar
Jette of Moeder kijken wou-ie, niet naar ànd're kamerdingen en niets verzetten of neigen daar boven in z'n.
,
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hoofd naar vèrweg-vreemd -andere dingen. Maar enkel
voor zieh wou-ie zien in z'n boek en ddenken aan Sj abbes .... de mooie lieve S'j abbes .. .. dat had-je alleen,
dat hadden alleen e de Joden.... Over de heele wereld
zaten ze nu zóó en de vrourwen staken de lichten op
boven de bizonder g eddekt e tafels.... 'De armsten en
de rijksten haddden óm )z,ich de eerste juichende verteedering van het feest.... alles was mooi .... heel
het leven was ,mooi; zoolang ,er -Sj a►hbes was en Jontef,
kon je liefhebben en vergeven; het bestaan was alleen
voor de vreugde .... en Jontef en Sjabbes waren de
vreugde: niet in de ellendige zaken zijn en niet met de
walgelijke boeren omgaan en niet mi-sselijk vriendelijk
moeten zijn in den winkel: ze kon^d-en nou -overal gaan
waar ze verkozen: 'hij verkocht niet .... hij verkocht
niet hoor! .... hij was hier, hij was bij zijn eigen, bij
zijn diep -eigen liefste dingen en hij mocht zingen zoo
h0 g-ie wou.... hij zong ede toekomst toe van zij*
volk, dat weer worden zou, wat 't eens geweest was...
gimdsch, in Erets Jisroyl machtig en groot en ,geluk ► `g
en met heerlijke heftig groole minachting omkijkendnaar de verwaten en viesdomme haters, die hun hier,
overal, spogen en trapten, hun meerderen, hun stille
,

,

,
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regèerders ... .

-- Kom mijn vriend, de Bruïd tegenmoet .... laat ons
de Sabbath ontvangen .... Tempel des Konings, vorstel ijke stad, Richt u op, verrijs uit uw puinhoopen .. .
al te lang hebt gij in het ,dal van den jammer verkeerd,
'naar God zal zich over u -errbarmen .... Schud het
atof van u af, richt ,u <:>p! .... Trek uw feestelijk praal
aan.... gij zult niet meer beschaamid worden-gewad
en niet meer blazen .... wat zijt gij terneder gebukt?
.... waarom kermt gij nog? .... -De armen van uw
volk zullen bescherming bij u vinden .... de stad wordt
herbouwd, hoog op haar -heuvels .... Uw roovers,
zijzelve zullen neervallen tot prooi en uw verdervers
worden verj-aagd tot zij stippen blijven aan den
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h-ori-zon
en uw Gold zal zich met u verheugen
zooals 'n Bruig-om zich vroolijk maakt met zijn
Bruid ... .
Rechts en links en wij domme zult gij u uitbrei den
en den Eeuwige .eerbiedí,gen.... wij zullen ons d-iep
ver heu.gen en uitbundig vroo lijk zijn d oor den nakomeling van Pére.z ... .
„Kom dan met vrede, gij kroon uws gemaals ...
kom dan met vreugde en kom met g ejuich.... Kom
mird de' onder de trouwen van 't ggéli e.fk'oosd.e volk, kóm
o, B rui d .... kóm o ,Bruid ! " ... .
Mijn vriend, wij gaan de Bruid te gemoet.... wij
gaan de Sabbath ontvangen ...
-

,

,

,

,

Nauw was, d oor de blijddsdhap van den Sj a`bbesaanvang en 't eten, de ruist tus sc^hen hen neergezucht,
of gepraat over handel en tot tij'd'vulling bedachte
plag erijen verwvrong^en de avonduren in af mat't^enden,
onuirt:ge'zegden wre-vel. Dan ooik de komende Zaterdag lag niet vóór hen zoo b lij en om te kneu-terenweelderig als bij 't nieuwe Sjabbeslicht de eerste
S i a'ubesüren . De Zaterdag stond er zoo heel anders,
weer kouder, grij,zer, met alleen, heel vroeg, in dien
morgensj oeltijd nog, het heelemaal ervan kunnen
nemen, tot twaalf, één uur, na koffiedrinken, nog
heerlijk het afgesloten- lichte, feestruime, zorgelooze;
maar dan, na mi d dag- sjoel ,en tegen schemer vooral,
o, de dag zoo zwart -naakt afhellen d in de afgrijselijke
donkerheid van den killen Zaterdagavon d , die huiveren d aan kwam h oll en, rukkend en hortend aan de
rustkleeren, snauwend en grommend en rumoerend
door de vertrekken, het heele huis verkalend en ontgeuren^d en voor de verdubbelde lichten in de kamer
bruut-wree d wisselend de spokig- naakte schaduwdan send e vlindervlammen in den rommeligen winkel.
,

,

,
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Na veel spreken over den maaltijd, kwamen, telkens
door Vader opzettelijk afgebroken, verheerlijkende
uitweidingen over zijn naderenden zeventigsten ver jaardag, en weer keuringen van de lekkernijen bij de
thee; dan begon Jette Moeder maar voor te lezen,
de vele Fransche namen van den Nieuwsbladroman
stukstamelend, en ze moest voortdurend personen
en verhoudingen verklaren, en de vorige vervolgen in
herinnering brengen, omdat Moeder altij ;d in de war
raakte met al die graven, baronnen en hun dames. En
dadelijk, met veel dankbaarheid van of a's, herleefde
ze weer -de door,eenwirrelende ggebeurtenis sen, schud+de
't hoo fd bij 't noemen der slachtoffers, vervloekte de
moordenaars en de onteerders, en glimlachte lieve
knikjes naar de redders : heet- gebogen zat ze te luisteren, slurpend +de schroeiende sensatie der heftigheden, soms de oo,gen sluitend voor de verwarring der
dooreenkolkende, wegglissende figuren. Dan ontschoot
(haar de helderheid van den verhaalgang weer, en bij
een nieuw hoofdstuk soms pinkle ze met heftig -uitsdhietuend vingergebaar Jette 'plotseling in de rede,
wijzend naar den graaf die ze in verbeelding zag: o
god ja, det was die mam^zerbennenidde 1 ) , kwam die
nou toch nog wieerum ,m,e ?
„Och neé," verbeterde Jette ,geduld ig-vertrouwelijk,
„de's ummers geen kwoaj e kerel, de's wel j uust 'n
geschiewes 2 ) , die,"
„ L oop noar de verdommenis met oe geschhi-ewes!"
keilde Meijer, die nooit las, over -de tafel, „beur-íe 't?
baron de Nekoome of hoe heet die potsneus, is 'n ge sc^hiewes, .... .woar mien zuster zich al niet de sappel
over maakt, ogh!"
Op den laten avond 't ruziën moe, liever blijvend
in de aan dadht der lectuur, maakte Jette zich zelfs
,

1

) versta: schurk.
) versta: brave.

54

niet kwaad om 't gelach ,der anderen en sdhoof dichter
naar Moeder om verder te gaan.
Maar langzaam ging Moeder in -den stoel achterover
leunen en de hevige sensatie kwam te verdoezelen in
het gewirwar der figuren en schokkende gebeurtenis sen. 'Het hoofd, moe van heel ,den dag zenuw-afmatting,
knakte zwaar neer naar de borst, tot het rochelend
snorkte, met telkens lopenschrikkinkjes van de paars
Hogen, als de mannen luidruchtig spraken-ormb,0gde
of ladhten, en met weer wegtuimelen in het .sluímerzwart, Dan wisselde Jette van !lectuur, nam ze haar
snoeperijtje van Vrijddagavond: Zola. Met toegenepen
keel en met bonzende slapen zzoog zij de wonderlijk in
broeken-gedrukte, voor íéder leesbare dingen van
lichamelijke heimelijkheid naar het verhittende hoofd
en .de zwellende zinnen gulzig in, en zag telkens naar
de pratenden angstig -schuldig op, de oorgen-ontmrnoeting
ontwijkend, uit vrees voor het vertoon harer gistende
bewogenheid.

Over de mannen zonk allengs sleepend verveling
neer. Vader lei na een triestig mijmetkwartiertje z'n
hoofd op tafel en sliep naast Moeder in, zwaar snurkend boven 't krantenpapier. Meijer, met stomme
smartelijkheid het avond - einde voelend, waar over
enkkele minuten de kamer voor hem in donker zou
staan, liep, met de verlamdheid van heft monotone
leven in z'n nijdige vervloekingen tegen vrouw Bart,
de kamer uit en holde de trap op naar ide gevangenis
van het bed. Jette zag toen op, de pendule stond op
over tienen, Miene zou zoo komen. De tijdsduur brak
haar aandoeningen af: straks op bed zou ze wel verder
denken. Met een oprukj e uit haar rust, gaf ze een
duw naar die beide neergebogen ` lij"ven, Vader en Moeder wekkend, die met slaap- oogen opschrokken.

„Vader, Moe der! muj niet noa bède? de goj jee kummp
doar dadelijk!”
„Watte ?" lachte Va d er, 't hoofd opwipp^end met van
de armknelling roodgegroefde bovenwangen, „loa maar
komen, kan ze mien noa bedde brengen."
„'k Zal 't zeggen," lachte Jette terug, blij -vriendelijk
met Vaders pr etj e. „Moeder, ieje oak, kom 't is kwart
over tien hoaste, doar is die goj je um 't licht uut te
drijeen, nou!"
Bei stonden ze op. „In go,dsnam^e," zei Vader en
waggelde, -smakkend van den wrang-warmen slaap
sluitend tegen 't l.iclhtwit, naar de-smak,deogn
keuken, om de plaats -over te gaan naar hun slaap kamer.
„Wacht nou even, tut as ze 't lichien op 'ei esteuken!"
. „Goa oe gang maar, ogod, hèe," kreunde Vader van
de ledenverwringing.
Vrouw Bart was binnengekomen, had goeienavond
gezegd en van Jette een handvol nootjes met een
sinaasappel in haar rokzak laten glijden. Al had ze
vandaag ruzie als nooit zien dansen d-oor de straat,
waarin ze zich achter in het huis, van tij d tot tijd voor ziachtig een eindje naar voren schu:ifeiend, verkneukeld
had, tàch had ze den avond in haar onop^geruim^d vertrek, met haar spraakloozen kerel, - ellendig verbracht,
tat ze blij was, tegen tienen rond te kunnen gaan om
in haar joden;huizen de l,idhten te dooven. Achter, in
de bijna naakte onbewoonde kamer, waar Vader en
Moeder's bedsteé was, ontstak uze 't oliepitje, en Moeder, wel te rusten fluisterend, s'trom,p eldd.e Vader na de
keuken in en sloot de deur.
„Goan-ie niet noa bedde ?" vroeg Jette verwonderd
naar Sam.
„Loa mien nag ,even .zitten," zei -je kregel.
„Nou, ze mut et licht toch uutmaken?"
„ K an ze doen ...

,

;

,

,

,

56
,,.Wi'j dan in donker blieven zitten ?"
„Loop noa de verdommenis.... loat 't licht maar
uutmaken, ik 'eb geen zin um noa mien bedde te goan,
as jullie kommiendeeren."
„Bioas -maar uut, Miene."
Vrouw Bart weifel^de, zag van Sam naar Jette.
„Bloas m-aar uut," z.ei Jette zacht-dringend. Toen
blies ze, in de uitstervende kamer, de beide Sj abbeslampen uit op den schoorsteenmantel, optillend haar
lijf naar de hooge glasopeningen, en met ;rossig-begloeide bollende wangen wegspugend de lichtvreugde in
het neerslaande zwart. Dadelijk naar .de tafel, draaiden de handen de beide gaslampen dicht; de vlammen
floepten neer als wegkrirmp^end in de stangen. Verlaten-gedempt klingelde de winkelbiel door lhet huis
toen Jette sloot, hij hoord.e het slieren van haar toffels
en 't ,gewaai van haar rokken ede treden langs.
Voor 't raam, in het nu volkomen doode kamerzwart,
waarin alleen, tegen de goediger grijzing van 't raam,
't tafelwit -een breede kloof blank spookte en ,waar 't
pendule-getik zich loomwe.e -op wiegde, bleef -i e zitten
trampelen van s-pijltigheid.
Hij moest naar bed, er was niets aan te doen. Het
was let sluiten van den dag, en als een kind , werd
hem slechts -de keus gelaten tusschen de duistere
kamer en het bed.
Morgen zou 't weer zoo zijn.
Hij wou wel de ,deur uitloopen, maar hij wist niet
waàr!heen .... Want het huis en de stad en die heele
wereld schenen epen knelling, die kneep hem als dood,
die drong zijn machteloos te.genstribbelende levensdrift
tot een benauwenis, oneindig en onzegbaar .... Tot
,een benauwenis, die hij niet wist, maar voelde alleen
als en klemmend verlangen naar wisseling ... .
Met Feen plotseling giftigen uitval tegen die sarrend afmattende bevangenis, liep -ie stàmpend de kamer
door, smakte die deur in 't slot, rommelde rumoerig,
,
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lippenbijtend, als zich met moeite de trap opwerkendd,
naar boven, w-eer en weer, den nacht in.
De Bee,ms waren nette lui.
Tegenover de klein-arme jodenslagertjes, die schar
elden van winter naar winter, 's zomers gebrek lij ënd-r
of zoolang 't ging , van 't ge ld van de boeren etend,
speelden ze nog de groote kooplui, flinke slagers met
drie, vier beesten in ,d e week. Voor de anderen, slagers
met geld, enk elen renteniers al, waren ze de f atsoenlijke armoedzaaiers, knoeiend met de boeren, .sj agge
, de -eene week d e andere in, leenen d bij elk,-rendva
die maar geven wou. Toch werd dat voor .de kleinen
verzwegen, die soms, als iets uitlekte, van een te lang
gesarden boer, een afgeezetten geldschieter, of een die
't pocherig rondspoog do or de Joodsche gemeente, de
Seems er mee knepen, nu lachend-intiem, als ze samen
handelden, dan venijnig-puhliekmakend, met den gulzigenhaat van door grootspraak getreiterde tobbertj es,
Vaak werd er, in 't lokaaltje, waar 's Zaterdagsmid dags na koffie^drinken een uur d oor den Rebbe geleerd
werd, voor d iens binnenkqmst kwartieren lang stil hevig gevochten, meestal in weerszijidsche uitspuwingen van haat om eindloos elkaar hemoeilijkenden
'broods'trijd; om door al dringender, nijpen d er nauwte
van arbeidsveld tot diefstal neergesj aggerd handels
hevige woed ebrakinkj es, ,opg ekropt een-levn.Di
heele pijnlijke week, deed vaak den korten rusttdatg
tot een vergalling zijn waar zij bijeenkwamen. En tot
de Rebbe eindelijk hen tot zwijgen moest sissen duurde 't soms voort; opsomming van afgezette boeren, die
niet meer leveren wouen; bedrog met gewicht, dat
uitgelekt was; oneerlijk e onderkooping van vee. Zóó
was hun leven bijna heel ten al tot gesjagger om brood
van adem in adem verword-en, terwijl zij elkaar begluip, ten en begl uurden, elkaar'-s rustiige moment gul,
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zig-heet vervraten en vrouwen en kinderen broodstompjes en noodi fiste kleeren misgunden.
Zoo, in 't allengs verschrompelen van 't stadje: 't
inkrimpen der burgerij, al wat geld en jonge kracht
had er uit, al wat binnen kwam, uitgerafeld en wrokkend was daar d-en meesten het leven geworden
tot dringen en schreeuwen, tot stompen en nagelen
naar 't allernoodi.gste,
Tot in velen alles verbruut was, neergetrapt, uitgemergield, hun liefde, hun vriendschap, hun geïsoleerde
vertrouwtelijkheid.
Tot alle levensm 00i vergroefd was, verstorven door
algeheele negatie, overschreeuwd door den saterlach
van honger dag na dag.
Tot zij zich wierpen op geld als met beestendrift,
alles om zich verduwend, alles in zich vertrappend.
En zelfs 't lief van gemeende traditie niet meer in hen
was, dat wat 't langst nog bewaard wordt, naief en
innig, zachtjes vertroeteld, hartstochtelijk beschermd,
als de j aloers-che beveiliiiging van een oud lief geworden
lichaam; bij geur van frisscher leven zelfs angstig, en
weifelend, en smart'`lijk nog losgelaten.
En die traditie maar al schijn van vormen werd,
v er waar'loo a om nietigst.e voordeel, en dag na dag
afgebrdkkel,d uit liefdellooze gemakzucht.
Zóó was hun leven, zonder edeler kleur van hoogges'tem'den hartstocht, zonder dieper botsing van gevoelsbeweeeg, zond-er blijdschap of weemoed om zon
en regen van het leven.
Zóó als één lange heete zomermiddag, wen
zonnes,chroeiing alle dingen ontzielt, de kleuren tot
matheid verlaait, de wisselingen neêrzengt tot egaal
gelijkenis, de wereld in klanklooze dofheid-overlamd
versmelt, tot -zie geeuwend neerligt in zieke bezwij ming,
Als alle dingen dood zijn, hatelijk verkoperd : de
zware bloemen beven niet meer op fijnranke stengels
in ludhtigen kl euren'dans en vrouwengratie: de hoof„
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den domm'len nu loomer neer; traag doffen de blaren
naar 't flets l^eeke gras; fijn pulvert de aarde, ^gemergeld tot dorstige droogte; staag branden de boomen
in druiping van vuur, de kruinen verschroeien van
zonnepijn.
En het is al stil, al geeuwrig en dof, egaal-glijende
levenskruiping; minuten tragen al langer en moeër, de
avond lijkt zoo heel, heel ver, niet hevig verlangd, niet
angstig verwtenscht, alleen maar heel heel ver van den
langen ruischloozen dag ... .
Hij zou 'n vrouw nemen, om rustig te kunnen leven
en nm Moeder en gekke Jette niet naar de oogen te
hoeven kijken.
En om centen te krijgen.
Zoo stonden de zaken: als 't 'n jaar zoo doorging
waren ze 'n eind +op weg -om er onder te zitten; 't was
groot houen voor de anderen, maar als-ie .reken'd^e, was
er 'n duizendje schuld. Met 'n vrouw -die 'n paar lappies
meebracht, kon-je 'zich feliciteeren.
h ad-íe geiciteeren. Dikwijls
schreven op advertenties uit 't Jood sche weekblaadje„
maar altijd was 't misgegaan. En enkele ma^anden .geleden was neef Moos 'getrouw d; ze haidden hem :de
oogen uitgestoken met de pracht van hun gassene.
'n Vrouw had-je gekregen met drieduizen^d gulden. Hij
kon de boeren tegenwoordig aftellen op z'n vingers,
waar-ie ,geen stuk vee meer krijgen kon, 'dan 'met cen'tFen op tafel; 'Moos' vrouw droeg japonnen van tientjes
en hooeden als 'n rijke mans' vrouw. Om te bersten was.
't, als je op Zaterdagavond hun vollen winkel voorbijging terwijl zij wel gesloten konden 'houden.
En Joop? Joop aan d"overkant? wist 'zich gewoon
,geen raad; hij wist 't todh. Zat ter in tot over :de boren.
En met twee kinderen, waar idrie stuiver kosten op
waren. Stond 'm óóßk te wachten as-ie 'n vrouw nam.
Waarom kon-pie ,geen moppen krijgen en die hond van
,
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'n Moos wel? wat was -je meer as 'n hond? Ook 'n
rotslepel, die nooit 'n -mes goed in z'n pooten had
kunnen houen. Kreeg 'n vrouw met dik geld en die 'n
manj efieke handelsvrouw was. Toch ;zou-je 't weer probeeren; d'r was t-och geen andere manier. Was Naatje
ook geen kalle uit de krant? Enkéle keeren al ►had-ie
vergeefs geschreven, 't was leen ellende geweest, een
ergerende beleediging ,van onzichtbaren, die 'm niet
wilden: dat 'tuig Iwou zeker voor tien lappies van honderd nog..een ;graaf hebben.
Moos' 'bruiloft bald hem zoo belust gemaakt op
koetsen en :bloemen - en op een vrouw naast hem in
bruidscostuum. De cere,moni-etj es ,hadden hem gehypnotiseerd; dat koningschapje van -één dag, dat omh.angen-zijn van plechtigheidjes leek ahem een voorname
heerlijkheid van 't trouwen, 't Was zoo mooi gegaan
tot 't laatste 00genblik, ieder moest 't weken later nog
bekennen: daar was van alles volop ,geweest.
Ja, zoo'n bruiloft-zelf ook leek hem een heerlijkheid,
een -dag -roes..Hij zou 't goed laten worden; koetsen
evenveel -als Meoos, kleeren -evenveel, en centen evenveel. Iedereen nam notitie van je oo'n dag en lachte
ie toe en benijdde je. Ja, voor 1die eene maaal in je
leven was je gek as je centen spaarde, !Hij kon lachen,
als-ie er aan dacht, hoe -ie de lui zou lat-en bikken, 'n
halve koe zou-ie ervoor stuk hakken en ze onpasselijk
maken van zoet en fruit. Ze imochten te keer gaan tot
't huis in -elkaar zakte, als ide slaapkamer maar 'gaaf
bleef. Hoe kreeg-ie 't gelukje, dat-ie nou tegen MoOs
ook ' s opscheppen kon? .... -met verlakte koetsen, twee
paarden voor iedere kar -en ;de partij op de zaal Ivan de
Societeit? As nou die cdmineele hijbel er niet geweest
was.... o, :dan zou ie Moos met N7aatje gevraagd
hebben.... -Stel je voor: hij met z'n vrouw tusschen
bloemen ien planten in, onder één talles! Naatje zou
vast voor de tweede maal goppe willen nemen om 't
nog 's royaler over te doen.
-
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Ja... aan haar had-.íe Iden grootsten hekel, zij zou de
concurrentie volhouden, t-ot ze hun den .grond had ingecholpen. Hij beklaagde M-oos, adat ie zoo bij 'r onder
den duim zat, maar hij benijdddde 'm omdat ie sterker
longen had dan íhij. Wonderlijk al 'de vrouwen die
ie kende, deeën 'm den idoidd an. Joop's (vrouw die
had nou geen centen en was nog een beest erbij. Làf
om je te laten drillen..., trouwde je 'daar dan voor?
Nou ja, om samen te leven, nou ja... . maar die stapele
Moos en die krankzinnige Joop, 'kerels die potverdomme konden spelen en praats hadden voor -drie, nou
dansten ze naar de pijpen van de 'vrouwen .... Hij zou
ze liever stikken laten, as ze 'm regeeren wonen, en
ze naar de keuken jagen bij 'de rooie kool ! Die Naat j e
had tenminste nog wat meegebraáht, die kon nog ergens
praats voor heíbben .... maar die Grietje? Die had
toch gar niks? Zoon nakkedikke boerin? -Recht geen
kleeren had ze fatsoenlijk aan 'r lijf gehad, 'toen ze
pas 'begon te vrijren, wat 'n brutaligheid! Heb praats
as je :wat in de melk te brokkelen hebt, maar zoo?
wees vrouw, maar Chou je teminste achteraf -en !dri-nig je
niet overal .in! Diè heel-emaál, daar kon -íe om barsten,
as-ie aan die dacht.... smerige nakende boerin, moest
ze z'n broer uit de zaak komen halen .... of-i e maar
te vreten had gehad, as-ie gebleven was? Hadden ze
tenminste nou mekaar niet kapot gemaakt. Voor 'r
schein 'gezicht .... ze mocht z'n schoenen nog niet hel
uittrekken, dat gazzer .... al wat an 'r was, was-pen
,dat pietsie helderheid .... kon-ie 66k 'n werkvrouw
voor nemen, was je klaar voor vijf en twintig stuiver
in de week.
Liever verzoop-ie zich .... tmiès èn nakend èn
praats .... was 'n aardige roestige sjidddesch ewest ..
'n sjid'd isch met 'n luchien .... stommie Joop, wat 'wasie leelijk gesjodhten gger.aakt ... .
Nog enkele malen schreef -ie om een vrouw, geen
enkele gaf hem antwoord.
,
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HOOFDSTUK IV
OEN Zaterdagmorgen in Sjoel .de dienst was
afgeloopen, dubbelrumoerig door de bizonderheid van een zeventigsten jaardag,
waren Sam en Meijer, opgewonden door al
't gefeliciteer en toegeknik, en onder het
spreken van vele gekochte en gekregen ceremoniën,
waarmee hun Vader was gevierd, maar vast ivooruitgegaan. Want Vader scheen maar niet gereed te kunnen komen met 't opvouwen van ,z'n tallies,') zoozeer
werd lhij, telkens opnieuw, aangesproken, gelukgewenscht en opgehouden.
De Sjoel was langzaam l-eeggeloopen; het was -om het
ongewoon -late uur, een, haastig wild toef lapppen van
bankkastjes en hongerig heenhollen. De jonge Reb'be
stapte, in zijn gecostumeerde meerderheid -de Biemah
af langs den ouden Beem heen, en gebaarde, met de
hand uit zijn fluweelen togamouw en met zijn
gebarette hoofd, kleinachtend - vertrouwelijk, met de
koele kleinadhting van den onaang edane, naar -den
j arige, van: nou, nou, 'dat zal me wat worden en : wat
hebben we een feest .... De sjammes achter hem zag
Beem's verlegen en gekwetste lachen en buigknikte met gemeenzame eerbie+dighe&d onder 't
heengaan.
Ouwe Beem, graagfeestelijk zich voelend, wou telkens den <steeds zich popdringenden hinder van de kost
viering onderdrukken, maar aldoor weer-barheid
lee=d- je de verbittering van berekeningen, die zich hij
,
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't met lieve aandacht omtasten der vreug-dedingen
wurmend daartusschen hoekten: de ganzen, de sj ammes, ze behoorden -elk hun fooi, allemaal dingen waar
je niet (dadelijk aan dacht, god, god, je kàn 'ook =geen
feest vieren zonder véél geld, en waar moest 't bij hèm
vandaan komen? Eindelijk was -ie klaar met 't vouwen
van z'n bidkleed, en smet z'n talli-esrzak onder z'n arm,
wandelde-ie kuch-end naar den uitgang. Toen, plots,
aan den arm getrokken, zag-i e om; Joop stond
vóór 'm, hield 'm ' van achter snel !terug -en vroeg z'n
hand.
„Nog veul joaren Vader, 'k f illecet eere oe!"
Een 00genblik -stonden zij 'bij den stevigen druk van
de dadelijk toegestoken hand in de beste zuiverheid
hunner gedachten, zwijgeend tegenover elkaar. In den
fijnren plooi van Ouwe Beem's blanke rin-rpel,gezic'ht
beefde een trilling van ontroering, en onder de ;gretige
reiking van zijn groot e vleezige hand, verkleinden .z'n
oogen levendig naar Joop, die in zijn naakte, eerlijke
man-st erkt.e vóór hem stond, sj óf el, met ouwe bruine
demi en hoed, kragen en randen versleten, 't gezicht
van z'n Vader, 't wat pijnlijk -geknepene van den neus
en de kleine ,donkerbruine oogen onverschillig bleek
van altijd met het denken ongeweten-vastgehouden
zorgelijkheden binnen den verslordigden rossigblonden ha.ardgroei,
„Zeg, heur-.ies Joop, dank oe, maar 'k neme hier
geen fillecetaasie an 'heur, ier niet heur."
„'t Zal toch wel mütten, Vader, 'k 'eb oe nou 'efilleceteerd."
„'k Doe 't tách niet, En de vrouwe dan ?"
„0, nou, Boar mu 'k 't m eteène veur doen .... "
„Lig nou niet te donderen Joop, kom nou even an,
haal nou geen kunsten uut."
„Och, Vad-er," tzeí Joop, den ouwe zacht afduwend,
„'k bin d'r sekuur van, eur, dring maar niet bij mien
án, 'k doe 't niet .... 'k wensch oe nog veule j oaren
,
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eur vader, geleuf mien maar, mije sjoone 1 ) in geluk
en in gezondheid en in sjolem 2 ) eur, eur, eür, al wa'
joe zellef maar wenschen .... "
,,Omein, onrein jonge," dankbaar zei de ouwe, vól,
met toegenepen keel, „omein, ie zullen d'r getuuge van
wezen eur....
„En van Griet ook.... " drukte Joop nog eens.
„Omein, dank oe," schudde de ouwe verward terug,
„k000míie nou niet? mu 'k d'r nou op vluuken? doe
't niet? mu'j nou zóó oe kop hollen? verdomme mu'j
oe moeder nou niet komen filliceteeren.... en de
anderen, nou? en les mee anzitten en ies meelachen
mèt de vrouwe? nou Joop? mu'j nou geen glas wien
met mien drinken? bedenk oe nou, denk nou les noa
en proat er maar ies met oe vrouwe over heur...."
Eén seconde weif el de Joop. Hij zag 'n flits-verbeelding vóór zich van kamer met lachiende mensdhen;
z'n Vader en Moeder en de jongens en Jette en alle
om de tafel met wijnglazen in de hand-mal,opstnd
en hoera's in de kelen.... god, god, 't was wel héél
wat, zou-ie 't doen? .... Hij merkte een snakken naar
vreugde in zich, naar feestge'zichten, eén uur dan maar,
in de zwarte voortmartelende tzorgendagen; hij voelde
een heftige begeerte tegenover zijn Vader te zitten en
hem toe te klinken.... Maar daidelijk zag hij weer in
die kamer ;de gezichten; daar z'n .Moeder, ,j a 't was wel
z'n Moeder, maar god, niet om ;zoio mee om te gaan,
en daar Jette, waar-je nooit houvast aan had yen die
jhem daarom hinderlijk was, en die beroerde Meijer
en gniepige Sam: ,Sam, pestkop, nijdige ibroodhater... .
en t dadelijk stond zijn sterkere persoonlijkheid in hem
op, een verzet tegen de bekoring van één uurtje; en
het klaarder weten van zijn ellende ; thuis de vrouw
en de kinderen, lieve dingen met, allen, iets zacht angstigs voor hèm, een liefelijkheid en een benauwing
,
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voor hèm, en soms ,al hongerig wel, ja hongerig, j a ... .
zóó moest-je 't maar blijven bekijken, nee, hij ver dàm,de 't toch ... .
„Ie sparen te vluuken en ie sparen te vroagen,"
besliste hij, z'n Vader's hand loslatend en tot vergoelijking daarvoor zic^h naar hem overbuigend: „gel-euf
mien maar eur, 't is toch zoo veule beter ... "
„Nou, nou," zei de ouwe bijna geraakt, ,a'j dan niet
willen jonge, dan kan 'k er niks an ;doen ^eur.... 'k heb
mien best ^edoan .... "
„'.m Joa," zei Joop bitter en liep haastig ;de Sjoel
uit, buiten z'n Moeder en de jongens zonder groeten
of omzien voorbij,
!Ouwe Beem gaf nog veel laatkomers bandjes; dan,
dicht bij de deur, tikte zijn neef De Beer, -de eenige
nog levende zoon van zijn Vader's zuster, hem op den
schouder, Hij was even ouder dan. Beem, en, -daar
hij rfent^enierde, dikwvijls ,zijn gelidschieter. Beem, glim laéhte en stak de hand uit.
„Nog viel joore, Jitsgok," wenschte De Beer, „mije
schoone 1 ) jong."

„Sj koug, sjkoug," 2 ) dankte de Ouwe, zich wringend
om de ééne gesloten ;deur 't portaal in. Hij zag hem
aarzelen, en hij wist wel dat 't nu komen zou, 't manen
om de rest van het gelid dat De Beer hem twee weken
terug ,geleend ,had; nog vijf en twintig gulden moest- je
hebben.
„Ie komen toch zeker strakkies wel ?" noodigde hij
snel om hem af te leiden, „eigelijk neem 'k hier gieen
fillecetoasíe an, j-on.chien,"
„Ja, j aazeker," bedacht zich De Beer, en kleurend
`binnen z'n peper en zout baardlapjes, boog-ie even
dicht er naar Beem. ,,,Eur ies -even Izak,it'k heb Vrijdag
is niks ... .
die centen niet ekregen, eur; nou ja,
1) mije schoone -=_ nog honderd. jaar.
2) -dank. (letten.; (mij) zij -de kracht, n.l. tot wederdienst.)
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gekheid, maar 'k zeg 't maar, denk-ie d'r umme de
volgende weeke?"
r Netuürlijk," zei Beem, benauwd van ,de inspanning
z'n teleurstelling binnen te houden, „swat docht-ie -dan?
van de weeke hij gezond bi'k bij oe eur, zonder mankeeren ... .
De Beer nikte glimlachend. „'t Gazzentien of mooi
e-soort hè? ei goed elajent è, ef mooi ezun,gen."
„Best, uutmuntend ! " z,ei Beem, „nou, 'k goa noa uüs,
jonge, 'n boel drukte!"
„Ja, ajuu."
„Aj uu," zei de ouwe, .met vertreiterde feeststemming
voor de tweede maal; weèr dacht-ie -aan z'n schulden:
waar moest -dat heen? nnooít 's 'n oogenbl.ik rust; maar
moest die hènd '.m dan nou ook vragen om die
vervloekte centen? .... Receptie, feest .... blèven
ze dan ook maar: met shun feliciteeren en manen
tegelijk...."
„oorre Ies," hoorde-ie achter zich roepen.
Hij keerde zich om en glimladhte vriendelijk-verrast,
om tegemoet te komen aan Moos' schuchterheid. Naatje
had hem tweemaal naar voren moeten -duwen: „hij
vertrapte 't, -haar kastanjes uit 'it ,vuur te halen," zei-ie.
Ineens hakte hij den knoop door:
„Nog veule j oasen, 'k filleceteere oe, a'j 't tenmin,sten willen annemen."
Naatje nam nu ook een hand, en feliciteerde met
stroeven lach op hoogrood gezicht.
„Wil u 't van mij -oèk ,ann em e?"
„,Hoho," lachte de ouwe .gemakkelijk, „van de heele
wereld 'goor meisje, dank oe jon;ges, en kom nou strakkies 't andere maar vertellen eur!"
„We zullen zien," zei Naatje, en wenkte handig
Moos nu niet dadelijk bij de anderen te gaan f eliciteeren.
„Goed," zei-ie vriendelijk, „'.k zal zien o'í kienders
of groove menschen 'bin, heur."
,
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„Eet u smakelijk," lachte Naaitje 'm toe, nog verlegen, ,maar al besloten straks te ,gaan.
„Ja," hakkellacht,e onhandig Moos.
Bang de anderen te zullen ontmoeten, wachtten ze,
tot de ouwe met z'n vrouw en de jongens den hoek
om waren. Toen, blij shun verzoeningskom.sit vanmiddag
met 't aanspreken van Oom tes te hebben vo^oi hereid,
gingen ze naar huis.
Toen de ouwe Beem ,met zijn vrouw en de jongens
bij huis was ,gekomen, stond Jette in groote schort met
lange mouwen hen te wachten op de stoep, het haar
nieuw gekapt en de armen in gespeelde feestluiheid
over de borst,
„Wat blieven julli e uut," hoofd scihudde ze glim
wel 'ehoast, .maar 'k had nog-lachend,„'kébmiog
wel minstens 'n kwartier kunnen blieven...."
„ Wat •is mien zuster vroom," gijnde Meijer, haar
over den neus nippend, „die klaagt vandage, dat ze
niet lange genog in de Sj oele kon blieven .... "
„Och .... koóm!" weerde ze lachend af, „begin met
mièn niet, begin met 'n ander, nierèsch!" ,
Stoeiend ,ging en ze naar binnen, waar de tafel ggedékt wachtte met brood en gestaoof de wisch, die er in
de schaal, met gesneden uien en bruinig-doorstoofd
brood <>verstrooid, in breede mooten te geuren lag.
Onder -de blankwitte tafel door, lei feestelijk uit een
nieuw karpet, rood met zwarte wejvingen; Moed-er en
Jette hadden 't, na lang aai zelen, wel voor de receptie
moeten gaan borgen.
„Hef Oome Sam oe al efillecet-eerd?" vroeg Sam,
„'k heb 'm niet bij poe ' , e4zi,en."
„Jaz.ek,er," zei Vader, „wel efilliceteerd eur, toe
waar-ie al weg.... an de deure."
Sam zag z'n Vader aan, maar de ouwe bleef langs
hem heen zien, wou niet spreken over De Beer's
manen.
„An mièn ef-ie ook efill ,ecet, eerd," zei ,Moeder trots,
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vanmorgen ongewoon veel pratend, „en hoè? nog wel
ampart bij mien noa boven ekomen, 'onder -de hoe h.eet
't oak ies weer? onder de haftoure, d'r bin d'r nog
veule meer bij ;mien 'ewest, 'k had 't druk d'r van ....
„Die Moos en die ,Naaltj e die ',em zich 'za 'k starreven
goed h oll, en," zei Sam, terwijl ze aan tafel gingen
(zitten, •,,'k heb ' , edacht, dat ze vandage zollen thuus
blieven, en zij kump -toch eelernoàie nooit in sjoele
en ddoar kom-en ze mien werachtig allebeide an;
nou nou ...
„Toch ef Moos de koorse in '.dhad," gnuif lachte
Meijer naar Vader als om een goedkeuring, „toen -je
of èzi^en, dad -ie alle mitswes 1 ) ariden, en toen ik bin
op-eroepen, stoe e'k bepoald edocht, dat Naatje doar
boven zol barsten van de gift!"
„Odh," nij dig de Vader terug, „loop -ie noa de ver d'ommenis, meet oe ki.endderachti.ge kwoaj onges-smoesies, ja, 't ,zal die menschen hun torreg wezen, of-je
vandage worren óp- ,ero-ep , en; det kun ze toch wel begriepen, ze weten wel, -dat anders as op zoo'n dag
zukk e kwoajonges niet óp-erolepen worren."
„'t Is tódh woar," lachte Meij-er gewrongen,
„Dan hadden ze toch wel thuus kunnen blieven,"
vergoelijkte Vader weer, die Meijer vandaag zoo lang
niet ibeleedigid wilde laten; „maar ik zal oe nog wat
anders vertellen."
„Wat dan ?" vroeg Jette, dadelijk vol hoop op de
;zoetigheid van een verzoening.
„Ja," zei de ouwe, „a'j maar niet zoo'n huutengewoone drukte willen maken."
,,,!Nou ?" drong ,z'n vrouw.
„Nou-nou," redeneerde-ie, „z, e bin vanzellef noa
mien toe-ekoimen .... ',
„Wie .. .. Naatje en Moos?"
1

) Ceremoniën in den kerkdienst, die een relïgieuse ver
-dienstabrg^,
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„Ja, Naatje en Moos," zong-ie afwerend terug, „ze
'-em mien efilleceteerd .... is det zoon mirakel ?"
„Adeenorn!" kreet Meijer.
„Nou .... en wat he'j ez e g.d?" vroeg Moeder.
„Nou.... wat zal 'k ezegd hebben? 'k heb dankoe
ezegd."
„En 'hè-'j ze soms evroagd um hier te k.omeii?"
vroeg Jette.
„Evroa,gd?" onderzocht hij voorzichtig, „had 'k ze
dan mutten vroagen?"
„Veur mièn niet neud;í,g," ontweek Jette snel,
„Mièn mien zorreg," zei Sam onverschillig, toen-ie
z'n Vader rond zag kijken.
r Had 'k ze -dan mutten vroagen?" hervroeg de ouwe,
met e►en blik naar ,z' n vrouw.
„Weet 'k veul e," haalde Moeder de schouders op,
„had ze wèl evroagd, had ze nièt evroagd, vroag of
ik det mut weden."
„A'j ze evroa,ggd om, dan is 't goed, en a'j ze nièt
evroagd ' em is 't oàk g-oed," maakte Sam af.
,Maar as 'k ze nou evroagd had," zei de ouwe schijn ,baar boos tot Jette, „dan had 'k toch zeker -de grootste
spiktakels met óe 'ekreg-en? is 't soms niet woar?''
„0db, det weet 'k niet," zei Jette spij-tí,g, „as ze oe
'em efill-eceteerd, en ze èm oe een hand egeven, dan
a'j ze kunnen vroag+en oók. Ja," zei ze in overtuigdeun
naar Sam.
„'k Heb hong,er," zei Sam, „geef mien maar lievers
-een groote moot visch. A'j ze evroagd 'em, dan zal
't wel goed kamen, en anders zal d'r een goed j oar
komen."
„Nou, 'k `hOb ze -evroagd," zei de ouwe, „en ze
kómen <aok."
„Jaáa," vroeg Jette nog .ong eloavig, „is 't weradhtig
as god woar?"
„Precies," zei de ouwe, „maar 'k kon toch niet
anders daen."
,
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„Nou," zei Jette, „a'j ze -evroagd èm, dan is 't ,goe{d,
dan zulle we ,ze ontvangeen, wat ièj e Moeder ?"
„An mièn is 't goed," zong Moeder, „as-iè d'r niks
in zien, iè ' em mèer met ze 'ehad as ikke."
„Nou, oák 'n zorreg," ,maakte Jette af, „d oar muwwe
nou niet zoo lange over proat ,en, ze bin toch altied wel
hartelijk ewest, ze bin -tàch de arregsten nog niet....
„Ik goa kidd-esdh maken," zei Vader beu, yen hij hief
z'n beker in 't licht, dat nu ,gaaf -wit vól, daagde van
de plaats 't groote raam ddoor.
Jette hield vol nog even de verzoening te aaien,
zachter pratend 'onder haar wader's zingen door:
„'-t Is tóch netties, dat uze e.filleceteerd '.em, weràchtig," zong ze verte;ed^erd, „'k vin 't arreg, arre,g mooi,
dan bin ze tó h veur Vader de minsten 'eweest."
„Maak niet zoo'n kolde drukte," zei Sam.
„As ze strakkies komen," grinnikte Meijer, „giet
Jette ze 't eerste likken."
„'k Vin 't knap," vond Moeder eindelijk ook, „wat
war is, is woar.
Vader zweeg, gaf stukjes brood voor Moutse 1 ) en
zette zich in den van de kinderen gekregen leunstoel
tot eten.
,

1 ) Moutse ` het stukje brood, waarover vóór den maaltijd de
,.Brooche" de lofzegging om de komst van het voedsel uit de
aarde, wordt gesproken,

HOOFDSTUK V
EGEN den raamuitbouw, die al volstond
met koffiegerei, hadden zij nog, bij wijze
van dientafel, een blad over twee schragen
gelegd en dat met kraakwit tafelkleed gedekt . Jette had daarop, met vrouw Bart in
'r Zondagsch- en baker-costuum, karaffen en glaasjes
voor drank gezet: een paar groote, van boter gele cakes,
schotels met klein gebak en schuim voor bij vrouwen
voor de-drank;fo^tjesluigdnarch
kinderen. Het was, op witten grond, een stadje van
porcelein en glas, met -spitsende torentjes boven de
glazen en blauwgebloemde
m^
pottenrompen uit, en parkj es van bruidsuiker, rose, wit, geel. Maar de bloemen,
die Naatje en Moos nog -haastig bedacht hadden te zenden en die van die De Beers gekomen waren op aandringen van de -dochter, had Jette op tafel gezet met
den bak voor visitekaartjes er 'tusschen: twee zangen
van zomer in ihet koele licht van de nu f ri sch g-e.demptfeestelijke binnenkamer; fonkelende parelingen van
droppels zwierven langs margrieten en ro,z.eblaren. Ook
Moeder had Vrijdags van een groentenvrouw bloemen
gekocht: -een tuil slordig geschikte van alle soort en
kleur, een mishandelde, doch zuiver -en krachtiggeurende bloemenruiker: bijna paarsche, dikbladerige
rozen, en reseda',s en bijna doodg edrukte viooltjes; op
't geschraagde blad stonden zij als een woudje achter
die porceleinen en glazen speelgoedstad. Vader en
Moeder waren in hun nu -gelijke leunstoelen, op Sam's
raad tegen 't raam aan den winkelkant ,gaan zitten, de
ficus tusschen hen in; „anders g-oa'j vrijen," zei Sam,
,
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„woar de menschen bij bin" maar Meijer had gefluisterd „of vechten ". Ze zaten zoo 't dichtst bij de
deur en 't gemakkelijkst te feleciteeren. Sam en
Meijer, op de canapé, bie agen in den spiegel hu'n
kleeren, schikten hoorden en dassen en bespraken
dat, Maar Jette stond nerveus te schikken aan schoteltjes en gl^aasjes, had vrouw Bart al van zich weg
naar de keuken en telkens als een voetstap-gejad
langs de deur gin g d e stoep over, schrok zij en boog
zich h,aaasti,g naar de ramen gom die voordeur te kunnen
zien en om haar bewágenheid, als Naatje binnen zou
komen, bijtijds te kunnen stillen nog. Ook Moeder en
de jongens bleven niet kalm; Sam en Meijer sloegen
elkaar op de knieën van pret en lolden stiekem
van: „potverdomm e, doar zu'j de poppen zien dansen"
,

beide hang toclh voor '+t Poogen'bl'ik waarop ze Naatje de
han d zouden moeten geven. En Moeder beroerde 't
even met haar ,ged achte van al vre .d.e ermee hebben en
noujá: we binnen maar menschen, óák 'n zorreg, za'k
even de hand geven.
Vrouw Bart, toen er g es-dhel d werd, rende met de
jacht van haar slaafschheid en van haar gemeenzame
dorst naar die sensatie ider plechtigheden, naar de
voordeur. Allen, beihalve de ouwe, d 'i e -onder iz'n zwart fluweel;en keppeltj e rustig bleef zitten en (de ' wenkbrauwen 'licht-spottend optrok, bolgen 'zich met een
schokje voorover -en zagen eden winkel ín.
, i O ch," verried Meijer hun te vroege bewogenheid,
„Oome Sam en tant.e Netje kipp eku ntien."
„Nou ?" zei Jette géhin'-derd, „Jr mag komen wie
d'r wil 'eur, ik bin veur -geen imensche bange, ie doen
net of we bange bin.”
„En Rozetje," zei Meijer zacht-verlegen, igetroffen,
naar die ander-en, daar het mooie nichtje nooit dan op
zeer 'bizondrere tijtden kwam.
Zijn witte buik vooruit tusschen de panden van z'n
zwarte jas, stapte aam Sam, Beem's geldschieter en
,
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huisbaas, binnen.. In het gevoel der ongegrondheid van
zijn bezoetk, dat, na zijn gelukwenschen in Sjoel, de
zuivere vriendschap te bezegelen had, feliciteerde hij
voor de tweede maal, de overeen(gekoim en glimlach der
feestelijkheid tusschen 'z'n grij'ze baardlapj^e,s en -achter
z'n brilletje. Tante Nette, kippekuntien genoemd, wijl
ze haar naar buiten gebogen iachterlij^f door een dikke
keu nog proppiger had doen worden, wipte met
haar zwarte (glacé de 'voile (tot op de helft van -d-en
bleek-beenigen n-eus, en onder ideftig rhoof dgewiegel,
achter het even rondgebogen mannetje aan, zonder
lach of vriendelijkfheid, maar met -den strakken -ernst
van een duidelijk uitgesproken ochtend^ge'bed of van
een nauwkeurigen zet aan een machine, sputtersiste de
,

behaarde mond de felicitatie eerst naar ouwe Beem en

z'n vrouw; hipte de haastig `half-ontischoeide zwaar heringde hand met het'zelf de pl'i,ch.t- gebb,a.ar, langs de
kinderen nu ook, de kamer rond. Mo-ed-er, moeilijk
vriendelijk, kneep, opziend over lhaar bril, een harden
glimlach uit haar allengs weer verknieside trekken en
de zwakke vingertjes !drukten, oniekker, slapjes het
toegestoken tipje hand. Om de deur ;oog nu '►t witte
bovenlijf van Rozette en lucht-rank, plots verjongend
de atmosfeer d-er kamer, tripte zij binnen, wat vreemd
hier en daarom niet in alle jeugdvvermetelheid van het
binnenstormen bij vriendinnetjes, doch te ►zeer an den
kring nog overwant, om niet gemakkelijk lachend naar
Oome fes te gaan, -ongeduldig achter haar zwart- afruggende moedder aan, rank-wit en rossig-blond, als een
bouquet . De jongens kregen klitten in hun keel: 't was
niks, een eigen nicht, m^aar 't was even raar, íe-wisten
todh -dadelijk zoo niet, wa'j wel 'z.eggen mosten....
Jette begon al te presenteeren, zoeten drank, 'n glas
wijn, gebak, en ze begon over den priaehtigen ruiker,
waar de jongens over doorspraken: zij, Rozette, had ze
zeker gekozen . Het mcisj e lachte wat, zei wat, bleef
bij de jongens zitten, spelend met haar paraisolletj-e,
,
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wie►gel.end met de bruine s ch-oenvoetj es, zacht brandend haar jeugd &y'i l in shun donkere, sch.uwterug dui
-ende toiannengrof heid. Maar dadelijk achter haar tra--k
den ^de ouwe Izak Rosenstein en zijn beide zoons, weg breedend voor g oed met hun zwarte koopmansziel-en,
haar 'fijne wi t'heid in 'het huis, als -een paar zware en
zwaargrendelende luiken. Izak, even hooven aan zijn
groote lichaam gebogen, in zijn als een heilige traditie
zoo nij dig volgehouden lichaamsverwaarloozing en
onreinihei d', onder azijn groenige hoogzij, die hem op de
uit - stekende ;oorlapp-en drukte, slofte op zijn -bovenmatig-groote sch oenen het voorhuis door, en stiet met
zijn knie de kamerdeur open. D e klein 'breede Lion met
z'n kinderen -heangsti gen ,de leelijkheid, z'n ,groot- wijde
oogyen en langen haakneus dadelijk omwilderd door
een vierkant brok baardgroe,zel, dat 'bosch.adhtig groot
was voor zijn -korte, gedoken gestalte stapte, de
kaashoed schuin, met handen in z'n vest zakken onverschillig langzaam z'n wader na, als een verwílderd
woudm-ensch. En de ongetrouwde Joede, bijna vijftig -er
ook, slenterde 't laatst binnen, lang -lummelig, slordig,
heerig, de administrateur van hun groote oude-metal-enen voddenzaak. Met shun drieën kwamen zij f eliciteeren, de beide vijftig ers meegenomen door e d en vader in
een nurksche onderwerping aan de hem volkomen
vreem de belee fdh'ei^dswetten der krankzinnig en }vijandig gevonden wereld, wijl zij elke week van de Beems
de af geschraapt e beenderen kochten. Toen ;zij elkeven
rond waren geweest, twee vingertoppen had d en gegeven en de felicitatie gefluisterd, zooals ze hun troost formule zeiden bij treurenden, zetten zij zich, vreemd,
de j of gens als om voor goed te blijven zwijgen, de ouwe
brutaal doorhuiveren.d met ,zijn loens de feestelijke
kamer. Rozette zw eieg, onder den overmachtig ,`haar
onderdrukken +den geest van den ouwen Rosenstein,
dien ze nooit nog zoo van dichtbij -gezien had. Voor
haar was fhij een oud vreemd ding, een stoffig brok
,

,

,

,

,

,

,

,

75
blijfsel van heel verren tijd, dat je wel bekij ken k on,
maar op een -afstand om je niet vuil te maken. Met
ingehou+den ,afschuw bezag zij hem, zijn mangen, van den
krommen neus dooibeenden kop, nooit schoon ,geschoren, a,ltij d gel'iig-grijs stoppelig, z 'n vuilvl -ekkige pak en
groezeligen halsdoek, en idie voeten, zoo lang als de
hoogte van z'n op -de ooren gezakten groenigen hoed.
„Ie bin zekers uut Mokem !011ef 1 ) meissien."
Zij -schrok er lichtj es van, toen hij asprak.
„Ja," zei ize en zag hem weer 't hoofd afwenden,
vroeg dan achterom naar Jette, wat-le bedoelde, als
had een ►doode of een oud ,meubelding haar toegesproken. Maar hij, oók voelend een vijan+digheíd in
haar jeugd, had zijn oudsn mageren kop alweer af gewend en scheeloogde de kamer 'in, zacht rochelend
uit zijn stofvervreten longen en van niemand antwoord
verlangend op zijn gedachteloos, Ibijnna in -droom weg gekraakte vraag. Lion, met handen op z'n knieën gedoken tegen den muur, riep een harde d orre vriendelijkheid naar ouwe Beem, die met z'n neef in gesprek was,
en herhaalde: of-íe d'r nog zeuventig bij wol? nee
zekers hè? nou," zei-ie, „ie 'em ook al genog mee emaakt in dez e zeuventíg .... "
De ouwe knikte en zei van: maar zat, en zag voor
zich, zonder lust met hem verder te gaan, vroeg dean
of de ouwe ^R osenstein niets d rink-en wou. Jette antwoordde snel, dat ze gevraagd !had, maar hij had
geweigerd en Izak, met 'n rooien fzakdoek tegen z'n
mond, weerde -met z'n groote hand verder aandringen
af; niks, niks wou-ie 'hebben, en -hij hoestte maar,
aldoor in sz'n enormen rooien zakdoek, tot Rozette
-zich voorzichtig -langzaam had omgekeeerd, om niet te
zien 'het nog pijnlij k -(hoorbare, zachte gerochel. Ook
tante Nette's bleeke .ho of d onder de voile weg, zag
ernaar +met moeilijk-bedwongen - afkeer; ze vond ook de
,
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zoons vies, als met een dufheid van hun vodden- en
afval-bergen, altijd averechts-+stijf -en bizonder van
smakeloosheid in :hun kl eeding, '+t linnengoed nooit
)helder of gestreken.
„Ie em det huussien goe dkoop ehad, meneer De
Beer," begon Joede naar den ,anderen kamerhoek over
een huizenveiling van een week geleden „'t was niet
te duur, 'n heel knap huussien ....
• „ Jawel ," (zei De Beer, -en z'n vrouw zag nu ,dadelijk
bbelangstellender naar :d-en kant 'der Rosenstein's om
't gesp rek over den !handel van 'haar man te kunnen
volgen, „ie - em meen 'k nog 'n perceel ekocht niet ?"
„Nee," zei Joede, „wij wollen dd'r niks van 'em, wij
'adden +d'r geen anibiessie veurr."
,

,

„Zoo?" zei Die Beer, „en ie 'èm nog 'n poos an 't

hod ewest, niet? waar-ie niet an 't 'bod dan, op det
.perceel an de Langediek?"
Lion glimlachte tegen Joede. „Nee, volstrekst niet,"
gooch-emde -hij, „ja, det wil ezeggenn, wij '-em wel 'ebeudenn, maar wij wollen niet koopenn, wij wollen maar
'n bietien leven d'r in'brengienn, 'k weet niet o'j mien
begriepenn.... 'k weet niett.... "
„o ja, ja," glimlachte De Beer zwakjes, „ja 'k be,

griepe oe, ja, 'k vatte -oe wel."
„Wie was d'r 'dan an 't bie de:n?" vroeg Sam.

„Een zekere.... -een .zeker iemantt," zanikte Joede,
met azijn eeuwighortend, a dhterdeurtj es-goochem, pronkerig eenvoudig temen, waarin-ie als alle Rosensteins
aan -de -ein d- letters der (geaccentueerde woorden als
hangen bleef, enerveeren:d-,eentoon'ig, „een zeker
iemand met dezellf de achtername as mien faderr, die
wol kdet huussien ook cm ehatt .... maar wij waren
bange zie, hihi, wij waren bange asdat -ie 'n gelukstuipien zol kriegen as-ie 't al te goedkoop zol ebbenn,
en doarumme ewwe maar ezorregd dat -je 't niet veur
niks 'ef ekreg^en .... "
,U.., ve oome Karel?" lachte Meijer, „de bochel, niet?"
,

,
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„'t Was toch 'n kreng van '.n hui^ssíen," zei Joede,
glimlachend van ja knipoogend, „niks veur onss ... .
maar ij èf d'r 'n kleine honderd gulden t e veule veur
betaaltt.... 'n kleine honderd guldenn.... niet te
goedkoopp .... "
„OGrh," riep Lion's .brefed e mond, ook in^zel,fden
toon en met •even lang vasthouden van de geaccentueerde woorden, „wij 'em doar toch niks an, en
evenwelss, as wij wat Tien en 't is arreg geschikt veur
ons of heel goedko'opp, dan neme wij d et wel, maar
anderss, anders dan 'kunne wij ons kapitaal beter in
onze àke gebruukenn, doar ebbe wij dan meèr an."
„We zèker," gaf De Beer dadelijk toe, -om aan verderen -poch te - ontkomen. Maar de ouwe Izak, die
nog niets gez egd 'had, keer d e zich plo ts naar ►z'n zoon
Joede, en terwijl Jette en Meijer haastig door de
ramen (zagen naar de weer kling elende !huisdeur,
snauwde-ie tusschen zwaar hoesten in: „oc:h .... ! 't is
Sjabbes .... ! hol oe smoelen -dichte over de pernoose ')
.... èn .... 't kan ze tèclh niks verdommen waj koorpen
of niet koopen, waj èm.... det lis van mièn, van mièn
en van ,g-een ééne anders, ie bin maar snotneuzen -alle
.d bij z'n laatste wo-or den, -duwde -i e weer-beid!"Hjgn
z'n rooien zak+doekprop tegen z'n mond en rochelde,
zwaar meestootend met hoof d en karkas, z'n groene
'hoed in -z'n nek, z'n scheele 000gen neer ;en in d e zekerheid van z'n overtuiging zonder opzien om ltemands
me ening te weten.
„Nou 'eur-ie 't," spotte Meijer, „ore va-der is de
boas en ie bin maar kwoajonges; zoo giet 't tegen woordig, ze denken maar daj altie d kienders
blieven,"
Maar hij en Jette, (aan wie juist tante Nette den
prij fs van haar 'duren -hoed vertel d e, waren plots 't
heftigst 'van hun aandacht- rustiging wegigeschrokken,
,
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toen ze Naatje met Moos in 't voorhuis zagen staan.
Jette morste van verrassing de voor tante Nette in te
schenken anisette over 't schoone tafellaken en -de
jongens knipten elka.ar nerveus toe, in de verwachting
van verstorend e buitensporighe den, O,om De Beer trok
tegen z'n vrouw de schouders op met een nik naar de
binnenkomenden, maar izij wenkte dadelijk terug van
'hou je gemak en niks laten merken. Ouwe Beem, bang
voor z'n vrouw's onrustigheid, gaf haar een zacht
,

trapje op 'r verlakte schoen, fen zíj zag -hem onder schattend, verwijtend aan: wat dacht-ie wel, dat ze 'r
fatsoen niet z-ol kunnen !hollen soms? nogh! -doar mostíe 'r goeie seiho enen veur rinneweeren, 't Knikken en
,

gebaren stramde plots, toen Moos en Naatje's zwarte
veerenhoed de kamer binnen pronkten. Zij had hem
gedwongen in groot -ornaat te gaan, glacétj es om z'n
kapitale slagersknuisten, z'n fijn - zwart goppe -pak, iz'n
hoogzij en 'bei z'n gouen ringen, Zij, +droeg onder haar
beige zomerb olero haar zwartzij d en goppecastuum en
op 'r hooggekapte, alleen mooie, donkerglanzende
haar, 'haar groote zwarte shoed , sdhuitvormig, met
breedopstaande zijwanden en omhoog-manifesteerende
slappe en stijve, zwarte en nog watdonker-groene
veeren. Zij voelde zich binnengaan als de meest gracieuze hier, als met, Rozette voor dezen keer -er
buiten gelaten, een absolute en stil -bewonderde meerderheid van grootsteedschen smaak, en -de^midddelen
dien te kunnen volgen. Maar de gebeurtenis der verzoening loch verteeder,de dat bewustzijn gauw tot een
gevoel van algeheele ;saamhoorigheid, een iverzoeting
van haar concurrentie -kilheid verinnigde heel den
morgen al haar Joodsche familieliefde tot -alles ver-goelijken, tot wegmij meren van de nu walgelijk-wranggmakende herinnering aan e de niet te ,mij den scheld partij. -En zaacht duwde (zij -haar man 'vooruit naar 00me
les; 'hij, verlegen scharrelend -onder izijlingsch ge kijk
van De Beer en z'n vrouw, feliciteerde voor de tweede
,
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maal en

ging dan met

stroeven glimlac+h naar z'n

tante:
„Tante Saare, ook wel g efillec ete!erd 'eur, wel ge filleceteerd," schud de-hij haar handje. Zij zag weifelglimlcaehrens d op naar den breeden vent, die onder z'n
scheeven hoogzij met kinderenlinkschheid te hakkelen
stond, (en bedankte „zacht-j eis, blij, toen,-íe weer verder
ging en ze haar teruggetrokken hand weer over de
andere (heen .te,gen de borst kon kruisen.
Haastig fluister-informeerde Naatje bij den ouwe,
of-i.e Jette aok had voorbereid; hij stelde -haar warmknipoog^ene d gerust: „'t Is in orde heur meis.sien, goango
ie oe gang maar, niks geen flauwiteiten 'eur ....
Het was een gebeur-en, dat Shen allen een duwtje
van ontroering gaf, een van de wending en waar langs,
schokkend alleen, hun voelleven voorde tot het einde
toe. Naatje liep bedwongen- heftig -op haar tante toe
en nam haar handen en tzoende haar; en toen die,
dicht naar haar ooggen gebogen, d e vertrouwelijke
donkerhei d van haar figuur waarnam ondér 't zachthartstochtelijk wens-then ddoor, zocht zij den wang van
haar nicht en kuste terug en -dankte: „Onrein, onrein,
je zal 't bij Moos beleven, 'oor je? dankj e."
Naatje, snel zich omkeerend, lachte tegen Jette, om
haar eigen vochtig-wordende oog en, en liep dan op
haar toe langs hakkelenden Meijer heen en langs Sam,
die een tikje gereeder dee d . Bij 1d e dientafel prevelden
de beide vrouwen haar beggroeting eerst, d,an haar
wenschen, schudhter, (zich schamend voor -elkaar, toch
elkaar helpend dien schroom te negeeren. Meijer, pas
vrij van z'n benauwenisje en weer opkijken d, schoot
,

,

,

,

,
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in een verknepen lachje, idat-ie haastig we,gniesdhte in
de bollende han d : die twee doar, die Jette en Naatje,
't was um -oe 'n 'bàch.el te lachen, -nou likten z e nekare,
wat 'n spullegien. . .. Toen grinnikte hij met in ver wonderingsmeedeeling opgetrokken prauwtje tegen
mooie Roz,ette, maar zij bekeek zijn zuur -leelijk gezicht

,

,
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^zon►der .antwoordblik, -en bij zag haastig naar den grond,
moeilijk ,na-lachend, d e -handen op iz'n knieën,
„'k Zal je maar gèe'n cognac inschenken hè ?" vroeg
Jette, -eindelijk even verruimd en nu Naatje met alle
vriendelijkheidsaandacht -dadelijk overla d end.
„Nee," bedankte ze, „we zalle same 'n advecaatj e
drinke, maar j íj mot ook ldrinke hoor, anders doe 'k
,

,

,

'et niet...."

„Nou, neti.urlik," zong Jette, „ik 'zal 't doen .... neé,
'k hou ook niet van cognac.... 'n 'mooie bollero hé-je
daar an, erreg lief zoo met die lange mouwen zeker
van -de ,Zon hè ?"
„Nee, van Amsterdam," szei N.aatj'e, 'zich van schouder naar schouder bekijkend, „'k was verlej e week
twee dagen met Moos, over Sjabbes, nou, 'k most tóch
een he e, toen -h-eb 'k maar fimeteen dààr een gekocht,
,och 'k ben d 'r nou eenmaal gewend hè, ik k an daar
,

heter terecht
-

....

"

,,,Netuürlijk," gaf Jette toe, „wat je gelijk ' ebt ' 00r,
voor z'n kl'eeren moet me gaan waar me 't beste
terecht kan; ik ka'n ook altoos beter koopen in een
winkel, waar 'k ,gewoonlik kom .... da's 'toch je ^goppejepon, niet? of niet ?"
„Jazeker," zong Naatje, in de overtuiging Jette
tevreden te stellen dolor 't bescheiden toe te gesven; „je
kèn 'm toch w-el? j'e het 'r z:ell ef nog an gewerrekt."
„Ja, dat is ook zoo.... weèt je nog wel ?" teederde
Jette, „was wel !g ez,ellig toe è? die tijd voor -dat je
getrouwd was, ja'.... 't was 'n fijne j epóon, 't was
echt 'n .f ijn.e j epón; -as me toch maar 'gàejd goed koopt
he. Och, netuurlikC ' gebaarde kze +ook naar Rozette aan
de andere tafelzij, „is -dat ►dan nièt waar ?"
„^Duürkoop is goedkoop," paste .zich Ro zette aan bij
't gepraat der -om uiterlijke opvoeding alleen beneden
zich gerekend e vrouwen, blij iets te kunnen zeggen, nu
ze een poos stil-bangelijk had gekeken naar -de Rosensteins, die sprakeloos waren blijven zitten tegen den
,

-

,

,

,
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muur. Plotseling tilde de ouwe Izak zijn half afgeezwar,

ten kop uit zijn gemijm-er op en snauwde z'n opmerking -door 't nog maar zachte praatweefsel aan den
anderen kamerkant, naar opschríkkendde Rozette heen;
z'n .grauwe oogen en kaal~blauwtgrij ze mond uit gewoonte tyranniek- waanwijs bauwend, als naar kinderen, maar in het lang z am e sprek en meer -en meer
g

,

zwaarte naar 't zinslot dringend tot de nijdige, menschen-hat end e bralling der laatste woorden:
„Wat koop-ie 'dan tegenswoordig in oe winkels ?"
riep-ie, „vuiligheid •en sm eferlapperij e en 'n 'enkel
bietien drek d'r deur -éene! 'n mooi papiertien en 'n
strikkien met 'n lintien toe! .. ie 'em -doar 'n woàr
woortien èzegd, meissien; main ette -olewesj-olem hot
gezaakt, ja, det verstoaj' niet, -ie leeren alléenig
maar Fransch op oe sciheultien .... mien vader of
altied ezegt:go-edkoap goed is ggoed ^veur 'n kóótsen!
veer 'n riek ^màn ! .... ik kan de wereld niet ànzien,
,

,

,

't is àllemoale mooi, maar aj 't op -de schoale leggen,
nemp de wind 't mee, verstoaj mien wel? wie bij mien

met nijerwetsche lappies in hutis kump ... r , die giet
de ddettre uut! .d'r uut! d'r aus!"
, Eet-iè' dan maar 'n stuk bott.erkoeke," lachte Jette
en schoof haar schotel bij, „de's toch geen schuum,
de's oldewetsch spul, m,emoosches." 1 )
Maar hij had zijn grooten kop ,al -weer laten zakken,
uitzwijggend verder (zijn absoluten afkeer van al 't
omringende, 'dat niet gebleven was zooal.s (hij: stoffig en
oud, met grauwe d,onkering,en van denken in wro'kkend4heerschzuchtige zelfvergo,ding; scihrap-erige en bedriegelijk in zijn idierlijk- geworden 00rlog -om ,een ver tzekerd bezit, -en look droomend-rvroom en weldadig
soms; vulgair-kleingeestig van hondschen .haat zoodra
^grotadem van zwakkere geesten ám
em was,
h
en wel
o^
somber mijmerend tusschen ,de ijzer- en voddenbergen
f

,

1

) degelijkheid.
Zoekenden 6
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van zijn kolossale :pakhuizen. Zwijgend met opeengenepen lippen, weerde hij met zijn (zwaaien-de hand
Jette's aanbieden af: no oit at of dronk-ie -dan in zijn
eigen buis. Rozette, dichter naar Naatje geschoven, zag
naar haar en Jette: „'k Ben weradhtig bang voor sm,"
zei ze :zacht met serieus zich in achtnemend gezicht, en
ze maakte Meijer even gelukkig met ook naar hem te
lachen. De zoons zagen hun stil gepraat, bleven zonder
opzien zwij+gen, nikten dan ,even tegen Jaques de Vries,
een binnengekomen slagertj e met geplekt-roodrig gezictht van e-en borreltje, dat gefeliciteerd ha d en was
gaan zitten bij Sam en Moos, in zangerig Brabantsch
accent moedig-weg veel luid pratend en lachend, hoewel men, nu hij in heeten zomertijld niet slachten kon,
al tweemaal voor hem rond had ge b edel ,d ..Achter hem
drentelde Lion Spier, ineengedoken, al grij^zende vij,ftiger, hongerig koopmannetje in all es, met 'n magere,
bleeke, uitgeleefde vrouw we ,ggelo lopen van 'n huis vol
schreeuwende kinderen, om den met waardeering bedachten Beem te feliciteeren. Schuifelend en excuus
vragend gingen zij rond, -en hij, vóór ,z'n vrouw uit, zei
zijn wenschen met zachtzwaar gepraat uit zijn breedsensueelen mond onder ,de kaalgeschoren bovenlip en
tusschen de zwartgrijze bakkebaarden in, met nu en
dan een aardigheid, waarom de knokige vrouw trotsj es lachte: hij kon nog wel 's wat zeggen, al was-ie een
arme schlemiel. Allengs begon 'de ddeurbel drukker te
rinkelen, drongen de Zaterdags- gekleeden 'dichter in de
open plekken om de tafels en langs de wanden; de
nog apart- gebleven gesprek- geluidingen stroomden nu
saam tot massaler gegons en tot 'benauwder drukking
perste zich -de atmosfeer der kamer. Langs Ouwe Beem
heen schuifelden sze over 't nieuwe karpet zacht voort,
naar telkens door Sam of Meijer bijgeschoven of nieuwgehaalde stoelen: kleine gestalten meest, met koppen
sensueel -geesti g of sluw - driftig en bruut , +somber-zwart
en oolijk-roo d ; gezond-normaal zelden, vet-vol daan, of
,

,

;

83
beeng, en vaal -ontm oedigd van hopeloos afglijden een
menschenleven lang op ,de zielenverscheurende steilten
vlak vóór de slaging. De kleine -aainec#htige Davids
kwam, met z'n vrouw, die een laëhgroet neeg naar
Moos en Naatje, 't allereerst hier opgemerkt; David
Koopmans, die, Ibijna doodgebloed manufacturen-kramer, nog met een lapje van twintig el 's morgens de
deur uitging -om dat weg te bedelen; z'n broer Kobus,
gewezen kerkeraadslid, die stil bedeeling kreeg. Dan
kwam de groote deftige slager, de jonge Abrams, pas
met geld in 't stadje gekomen en stevig (,genesteld in
een dik-beklante zaak: 't eenig voor enkelen moge lijke nog om niet d adelijk te verhongeren.
Jette had vrouw Bart uit de keuken gehaald, maar
dadelijk was Naatje opgesprongen om te helpen bedienen. Jette wou 't niet, mos zij hier bedienen? met 'r
goeie jepón an? Maar Naatje woü, ze zou 'r niet zoo
laten staan, -dat was .geen afsappelen, en wat zou 't
haar hinderen? met 'n schort voor kon aze 'r met plezier wat graag 'n beetje helpen; ze kon tàch niet goed
stilzitten, werachtig niet.
't Kamer gegons snaterde aan tot nu en -dan al met
hartstocht doorschoten gewatel onder heftig armen- en
hoofdgebaar. Gebak brokte naast kleurig -volle en van
zoetelijk-dik vocht aangehangen leege glaasjes op tafel
en knieën, en zakdoeken veegden al langs voorhoofden
en binnenranden van hoeden. Achter in de kamer
vooral, waar zich, bij de dientafel, -de slagers en koop luidj es tot -een groep van enkel mannen gekringd had;den, rumoerden hartstochtelijker debatten ►op, met
luide lac'h^stooten -en soms iheftig-overtuigend overslaan
van stemmen. De reinwitte tafel met haar bloemen en
op den rand een enkel glas met schoteltje, schoof haar
blanke feestelijkheid tusschen die opgewondenheid
van twist-ivreugde en -de morsdoode roerloosheid der
Rosensteins in, die nog altijd tegen den wand zaten: de
ouwe Izak in 't midden, ,gebogen, met (zijn groote groe,
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nigen (hoed -op zijn ioorlappen g ezakt, als niets wetend

van wat ám hem was en nu en -dan rochelendd, zwaar
rechts -en links van-diepozwgn;L-Jed
hem, kijkendvoor -zich naar pratenden en binnenkomen d en, maar niet sprekend dan nu en dan een
groet, of een rauwe geestigheid, als verwenschte wel voegelijkhei.d uit hun aan simpelste vreugddighei.d
gan.soh vreemde denken moeizaam opgezocht. Aan de
smalle taf elzij, naast ;de breedkorte, woestbaardige
leelijkheid van Lion zat alleen mooie Rozette, achterom gebogen naar Naatje -en Jette aan ;de andere zij
+der dientafel, en ;zei erí vroeg daar haar onverschillige
dingen; zij durfde niet weggaan nog, om haar Vader
en Moeder, maar ize bedacht 't, w-el graag te willen....
en tèch weter nièt ook.... och, ze wist ook nooit dan
weer he te doen. Zij vond in huis, in ;de heele omg eving van toch schijnbaar lieven, heel-blekendden, nooit
dat wat ze wel wou; maar ze wist 't niet, jong en
speelsdh nog en ,zonder ►de waara-chtigheid van het gebrek, die haar latente zieleleven +allicht tot kernigen en
{blij deren wa.sdom )zou hebben gepijnigd. Zij las en
speel;de en leerde wat als velen, nooit diep, nooit
bizonder, en daarom, wijl in zich dragend fijner krach
vaak machteloos- ontervreden en tooch daarover -zoo-ten,
verwonder d .... -even tusschen de voldaanheid en het
,

,

,

verder gaan in,
Zij sdheen ongewoon 'beminnelijk vandaag aan
Naatje en Jette: verbeel -je, zij praatte, izij, Rozette,
zoo'n nuf anders. (Maar ze m-oesten telkens weg om te
bedienen; Jette schonk maar en leegde den grooten
koektrommel, de ;zakken met schuim, .g.af enkelen kinderen fondantjes; 't partijtje gaf hen een trap achter uit en in den slechten zomertijd nog wel. Teruggekomen bij -elkaar in }een ^oogen^bilik rust, als allen ,gebruikten, raakten oze met haar tweeën, Naatj e en Jette,
in intiem gesprek, zacht babbelend, in voor 't eerst
weer wat gemakkelijker gemeenzaa.mhei d. Langs Moe,
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der en Tante Nette gegaan, hadden ze die hooren
spreken en elkaar toeg,eknipperd over den praat van
Rozette's Moeder. Eerst had ze over hoofdpijn geklaagd, •die mannen maakten 'r altijd hoofdpijn, e
waren ook zoo 'druk altijd. En over 'de meiden: dat je
tegenwoordi-,g zoo'n last er mee had, geeneen wou meer
een fatsoenlijken -dienst; ze waren te grootsch, ze gingen allemaal in een vak of voor geen paar rottige centen
in den winkel. Je kreeg 't uitschot zoo. Ja, ze moe-st
naar huis, want die ze nou w-eer (had, die snoepte 't
huis leeg, 't Was 'r eerste J{oodsche' ,dienst en zoo as
,dat dan gaat: ze zijn niet zat te voeren. Goddank, as
je geen meid noodig had, ;zooals zij, j uf,frouw Beem,
die Jette had. Haar 'dochter vertrapte 't, om wat te
doen. ja ja, pochte ze stilletj-es -naar juffrouw Be-em,
ja, die sloeg geen hand uit, die dame, 'de heele dag
veur de piano, czoo'n meissien kost wel wat, dit doen en
dèt doen en overal in mee igoan, allerlei mesj og,gaassies, waar-ie niet los Ivan kwammen .... è-è Fransehe les -en Engelsabe les en weer 'n club en nog ies 'n
vereeniging .... -en 'n fietse, met al die deftige sjiksies
meedoen woar ze mee -op schoole was 'ewest en as
je niet meedoet, wat wordt er 'dan ezegd? 'de Jodin
of is 't niet waar .... ►de Jodin -die steekt d'r -dan toch
altied uut ... .
Stil-'vaorzidhtig naderde Jette naar Naatje met haar
spot:
„Nou ja, waar was 't voor? voor uit te snijen, anders
niks," fluisterde ,ze, met een blik achterolm naar
Rozette, of die 't hooren zou. Na.atje had nog tdezelfde
meid van vóór hun oneenigheid, de meid, -die izie van
Grietje, Joop's vrouw, had af getroggeld, toen die ze
nog kon betalen. „Nou ja," zei ze, „allemaal gekheid,
as je .maar ,met ze omspringe kan."
„Netti% urlijk," zei Jette, met een langs Naatje heen
blik; en terwijl ze zich intiemer naar haar-glijden
ovenboog, informeerde ze liefjes: „Was ze werkelijk
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zwanger, j a? werachtig?" Naatje, serieus-'trotsch, met
om die meerderheild van getrouwde vrouw, een glim
zelfs, die haar neus in de punt zich rekken deed,-lach
vertelde van ja, ze was zwanger, ze verwacht • e, in
December een kind. Moos, links naast haar, hoortde
dat, zag even op van 't gesprek met de -mannen óm hen,
boog (zich naar haar en vroeg, terwijl hij met valsche
gevoeligheid haar hand nam, w-at ze ;zei. Zij lachte hem,
lichtjes verteederd toe: „Nee, ze had 't teigen Jette."
Bang-mijmerend za.g Jette, Ivan hun -tweeën af, plotseling voor zich....: wat was -dat opeens dat haar zoo
huiverig-droef deed zijn .... was het +dat die twee saam
een kind verwachtten? Hield uze niet van Naatje? Wèl
kroop een smartelijke .afgunst naar haar keel; ;zoo iets
zou in haàr leven wel nooit meer gebeuren gaan. Ze
had wel eens gehoopt, vroeger, dat Moos, haar neef
toch, 'haar vragen z ou; maar ze was leelijk en arm
gebleven, (en waarvoor zouen ze haar ook nemen? Ze
hadden een hekel aan 'r, ja, ja! .... Ze was wel nooit
rverliefd geweest, maar zie had toch wel verlangd naar
den bruidegom, heel lang en steeds heviger -en meer
ontwrichtend, eerst elken dag smet overdreven kinderlijkheid, eindelijk vol nijd -en met afgematte verbeeldingsdrift hopend op 't naideren van een b.ruilof tstijd
als -op een !sprookj esachtige verlossing. Diep in 'de
veertig nu, voelde Sze ;zich langzaam gerekend Ibij de
oude ivrouwen; verlatenheid schreide dan bij oogenblikken zacht in 'haar op, 'en de dof f'e m,oe deloosheiid
kwam, om die -moordende zekeriheid, dat -elke leege
dag de lieve hoop heviger verlamde. De 'angst om dat
geluklo!os wegleven van 't besta,an, n eep nu, hier midden in ide volhheeid -der feestvreugde, haar !even wij derv^oeren,de droefenis tot wanhopige prikkelbaarheid. En
ze dacht weer aan Naatje en aan haar glimlach: nee,
nee, ze hield toch niet Ivan Naatje. Ze glimlachte tegen
haar, Naatje, omdat ze wel wist, dat de mannen met
de voet tegen haar aanschopte . Ze wou 'r toch altijd
,

,

,
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maar de oogen uitsteken met 'r mooie kleeren, met 'r
zwangerschap nou weer; bah, wat had ze toch eigen
een hekel an 't heele zoodj e; wat treiterde de heele-lijk
wereld haar toch! Maar Naatje .ging met vertellen voort
en trok haar nu noodzakelijk vriendelijke aandacht tot
zich op; met langzaam tot voorgewende vertrouwelijkheid zich ontspannend gezicht, keerde Jette zich naar
haar om: „0, had ze al 'n vroedvrouw angenomen?
Zoo.... j uff rouw Paan.s .... o, geen jiddesche vroe,dvrouw?" „0, nee? hield ze daar niet van..., nou gekheid, dat moest ieder v.00.r zich-zelf weten, daar kon
niemand zich mee bemoeien.... -en -de baker óók al?
0, nog geen baker; nou dat zou zeker vrouw Bart wel
worden he? 0, nee? vrouw Bart niet? Zoo, dacht Jette,
dat was 'r zekers niet fijn genogt ja, ze was tèch
'n stuk gaiwe-medam, 1 ) umdet die vrouw Bart oèk
wellies bakeren ging bij 'n arme vrouwe .... En weer
sprekend, Hollandsch ► altijd tegen Naatje: „Och ja, die
vrouw Bart, ze ,zou 't -niet tegenspreken, ze was werkelij'k inderdaad wellis 'n beetje ordinair in 'r mond; ja
ze kon wellis 'n beetje om zoo te ze;ggen grof uit de
'oek komen; 't was niet bepaald eerste kwaliteit; ja,
die juffrouw Van Dalen, dat was 'n net vrouwtje, ja
zeker, 'n heel net vrouwtje, 'n 'éél net vrouwtje, wat
je noemt net.... ja.... Wel -heerlijk è? a'j zoo'n
kleintje te wachten was.... was ze nièt bang? nee
hè ? nou maar niet ,ongerust maken oor, dat komt allema l wel goed," ' redeneerde ze dan maar ouwelijkj es.
Dan werd ze weer weggeroepen door haar moeder, die
haar drong toch rond te gaan en te zien of niemand
wat gebruiken wilde. Ouwe Beem knikte haar toe: ze
moest 't wel doen, maar kalmpjes -aan maar, ze hoefde
zich niet zoo druk te maken. Hij probeerde meteen te
ontkomen aan De Beer's gepraat over zaken, dat (hem
hinderde, door zijn - dorheid en met zijn kwetsend ge,

,

1

) Gaiwe — trots.
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snoef door de -herinnering aan eigen tegenlo-op boven
telkens wou-ie zich weer stemming-dien.Mtgjs
opschroeven, zonder -den weinig geliefden neef ongastvrij te zijn. Maar onophoudelijk verbitterde die weer
zijn j oligheid, door steeds, rzij.d elings-vertrouwelijk of
in een listige omwikkeling van gijntjes, op zijn ge
zaken terug -te komen. Pas had-ie Beem's-lukige
als afleiding bedoel►den mop over een Poolschen jood
vermoord, door de helft haastig mee te vertellen, of
hij sprak weer over tgoocheme zetten, die z'n makelaar
met in- en verkoop van •z'n Amerikaanssche papiertjes
geleverd ch.ad, en begon dan plots weer, verernstigend,
schijnbaar te klagen over den grooten last -die je maar
van huizen had. Ze wouen godweetwat voor reparatie
hebben in een jaar tijd; alle maanden had-je een timmermans- en metselaarsrekening te !b-etalen; as -ie er
goedkoop af kon komen, dan woik-ie wel. ,Wist hij soms
'n .goeie kooper voor 'm? D'r was wat an -te verdienen
voor 'm. En toen-ie Beem zag glimlach en: „©eh, ie
kommen 00k niet met -die luigies in conneksie hè ?' Maar
Beem maakte 't met 'n pretje af:
„'k Bin zelf nog pas an 'n huussien blieven hangen,"
cel-ie.
‚,Zoo?" -vroe;g de Beer met achterovergen egen ;hoof d,
„iè bin blieven lhangen an 'n huus? hoe det zoo?"
„Nou ja, an 'n huus," glimlachte de -ouwe door,
„an 'n huussien altied .... 't was geen paleis van
zellef.'
„Nou ja, maar hoe kwam det dan zoo? Hoe kwam
det dan ?"
„Joa, ►det kan zoo loopen, hè," lachte de ouwe drooges, „'k Liepe de Witt enstroate .deur en toe ging ik zoo
dichte langs de mure h,eene .... yen ddoar izat 'n spieker
in.... 't liep nog goed of, maar 'k had toch 'n heele
scheure in mi-en jasse .... "
De Beer's breede beruigde mond lachte droog
!Hij was goed, Toures Mou,sche, hij was-sahterndop.
,
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goed, heèl goed, ha dden ze det '.eheurd ? Vooruitschuivend met z'n stoel, vertelde -íe 't rond, liet de omzit
lachen en hoofdknikken naar Beem, zacht ge -tend^
Maar de bijeengebogenen weken dadelijk weer-nietd.
vaneen, lachloos teruggaand om Hartog Spier, Lion's
broer, die binnenkwam, door te lat-en naar 'den jarige.
Vandaag tot heer verdeftigd, z'n vervuilde veehan delaarskleeren vergeten, leefde Hartog in den roes van
zijn grootheidswaan. Met stil -voorname breede schreden stapte hij binnen, den :sensueelen kop met glanzenden cylinder hoog en achteruit, en zijn $donkerdiepweg gloeierende oogen zwenkten -hartsocieljk,
in een gemakkelijke monstering in hun kassen rond,
de hoof den langs de groepende gasten, als driest, als
in de verzekering dat maar weinig kostelijke woorden
als zeldzaam edelgoeld het lage volkje vandaag van
heM zou krijgen toegeworpen. Ouwe Beem en z'n
vrouw gaf hij elk een hand, terwijl izij n mond van
dikke lippen den gelukwensch gromde, kort en met
ingehouden .s.nauwtoon, tusschen gemeenzaamheid en
koelheid in, sheet-hegeerig naar een opvallende houding
en bang die te verspelen. Dan keerde hij zich naar
Jette en 'de jongens, en terwijl hij met als hevig ontroerd, tbeweegl 00s gezicht bl-eef staan, geJbaarde hij
met z'n arm, licht hijgend, eenige malen, bij de in
moeilijk Hollan►dsch uitgesproken wensch. Achter zich
zoekend, streek-ie z'n jasslippen op en ging tzittën,
schoof den hoed even achterover -en plukte in zijn kortruigen grijs-bruinen haard, strak en besloten voorls oopig te zwijgen; doch {daar hij ,zich in dat voornemen
bekeken meende, werd hij zenuwachtig -verlegen. Zonder waarnemen +der figuren weken z'n blikken nu en
dan , tzijlings uit, dofmoe glinsterend 'van verdoken
heftig leven, naar de rumoerende of zachtnasaal gon^zende groepjes in .de nu overvolle, benauwde receptie
-kamer.
In den morgen vol herinneringen aan hier en daar
,

,

,
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gelezen - dingen, en verwar d -extatisch idoor 't overden
aanstaande vergadering ,der vrij zinnige-kenva,id
Kiesvereeniging, waarvan hem 't lidmaatschap een
zware weelde was, neer te striemen gezwollenheden,
had hij eerst vandaag niet willen gaan; mmaar dan plots
-een -oogenblik later, vond hij 't leen heerlijkhei d , in -die
publieke meerderheid van staatsman zich tusschen -de
domkoppen op de receptie te vertoonen, waar hij
tzijn zou als een grootsohe -onaantastbaarhei d , dankbaar
toegesproken bij de n'eervrien,delij king van enkele ge meenzaamheden. Pas had hij een socialistische broddhure gelezen en met de 'bijgebl even heftighe►den van
bij stukken en brokken gelezen groote :oppoasant-en, van
Multatuli vooral, gaf hem dat .nu en dan koortsige
ioogenblikken van ommekeer, van hoog en heet naar
zijn kop ziedend verzet zonder zwakste redelijkheid
of besef van -den dooreenbo^tsen.den chaos zijner gedachten. In zijn zaken terug, met een compagnon
geestig-voorzichtig voortstuwend zijn vrij omvangrijken groothandel in vleesch, droomde hij zich kapitaal
snauwde hij, in zijn vuile boezeroen en izijn-nesch,
tot (halverwege de knieën opgeslagen b^roeek, kortkrachtige patroonsbevelen naar ede goedigj es bej egende
knecht en, ,en bij -de lontmoeting eener maatschappelijke
opstandigheid, spotte hij met hoogen kop, ' dat het geld
de baas was; dat geest noch kop, noch organisatie,
noch arbeid het,eekenis had, dat hij, als hij de plaats
van domme ministers bezitten zou, alle onreine dieren
van de ophitsin,g zou laten uitroeien t-ot de laatste, en
dat goud en tzillever machtiger was 'dan kanonnen.
Zoo leefde hij bij <>ogenblikken in .de uitersten aller
zieningen, verliefd op tegenstaild en -dus latend 't ver
et van leen vorig uur voor het roezig genieten van-z
weer nieuwe hevechti.ng.
Moe van opwinding en de kamerbenauwenis, nam
hij uit zijn gekl-eede jas 71jn rooien zakdoek en veegde
zijn leelijken kop met het hooge voorhoofd en d e klein,
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dikken neus, plots met afwendingen glurend naar de
wittige pracht van Ro:zette, die zijn heroisch afzonderingsspel tot smartelijke .zinnelijkhe%d verknauwde. Hij
bleef haar langer aanzien, en als zij naar hem keek ,
maakte hij groote oogen bij wijze van -grappige aanhaligheid, maar zij merkte (den gek en zag haastig
verwonderd -spottend naar een andere kamerzij, bijna
beleedigd. Getreiterd-driftig schokte hij zijn hoofd af,
minachtend, ' maar spijtig, wijl rzoo gauw geslagen, en
door de beleediging van een mooie nuf vanaf zijn
grootsche stemming verwre'vel(d. Toen zijn broer Lion
met zijn magere knokige vrouw langs hem heen ging
de deur uit, groette hij d e schoonzuster niet, vrouwen
hatend buiten zijn dierdrift om; nooit had hij er in zijn
omgeving ééne, hem 't toespreken waard, 'ontmoet.
Na hen stonden meer gasten op, om ruimte te
maken voor enkelen die al staan 'moesten: David en
Kobus Koopmans en de amechtige Davids met z'n
vrouw. Maar in 't voorhuis kwam hen weer Karel
Rosenstein tegen, een grij^ze g bochelde slenteraar,
half zoo groot -als z'n broer Izak , vlossig baardig,
geelgrijs. Plots, toen zijn :gebocheld rompje om de
deur schoof, woelde er leven in de roerloos - gebleven
Rosensteins. De oom en broer, shun grootste concurrent
in 't stadje, was hun doodsvijand, opgemerkt in hun
nabijheid met de felheid van een hatennd beest. Toen
hij kuchend naar Beem schuif-ellde, k eeischraapten zij,
verschoven hun stoelen, b e dacht-en met Judaslachende
gezichten al heet - ingehouden scheldwoorden. De ouwe
I -zak scheen kalm te blijen, maar in zijn keel hijgde
d e drift en sdadelijk (begon hij zwaar rochelend te
hoesten, sleepte zijn grooten zakdoek uit 'zijn vergroenden jaszak te hulp. Even zagen de sliagers uit heftig
gesprek op naar den wand waar zij drieën zaten, en
een van hen merkte -al op, dat I-zak daar stikken zou
van de gift. Zij lachten om den hartstocht van zijn haat,
waarin hij, joodsch-voorzichtig, in felste drift nog
,
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nooit tot slaan was gekomen; haat -om benadeeling in
zaken alleen, die zij gretig tegen elkaar -zochten yen die
weer -door onderkooping, verraad en alle verfijnd bedachte bemoeilijking steeds opnieuw ,g eaaid en verhevi g,d werd.
Toen z'n oom Karel was gaan zitten aan hun overkant, begon 't eerst Lion zijn spot, sprekend naar de
zij der slagers:
„Nou is de ganze boel 'versclhteerttt .... ", -zei-ie luid
genoeg om 't Karel te doen hooren.
Ouwe Beem zag 'de -anderen zacht lachen van ver
d e levendigheid -der te komen hatelijk -heugin,am
hij zag bitter-glimlachend naar Lion, spijtig-hedn,
om de nieuwe versarring van zijn feeststemming.
„Woarumyme dann ?" vroeg Joede met opzet om
weer treiter uit te lokken.
„Nou, dan is de Mall eg ,Ham^ówes i) 'd'r ummers, .
zei Lion, ,;as hij d'r iss, tdan is 'de soten in huus
ekomenn .... "
Een ingehouden lachen zoem(de onder de slagers;
hier en daar schu'dde een zijn hoofd, d-en gijn afwerend, maar na -een blik naar de 'anderen, glimlachte hij
ook, zonder lust tot verdere afkeuring. Karel bleef be
weegloos- gedoken zitten, zonder -opzien of voornemen
om heen te gaan. Met een -enkel hoofdschudden bedankte hij 'op Jette's vraag -wat - je -gebruiken zou. Ouwe
Beem, een ein,dje met z'n stoel vooruitschuivend, +begon
een praatje met hem over z'n ouderdom: hij was toch
al verder dan hij, niet? Ja! dat meemde4e ook. Stil woedend schuinden naar hem h een de oogen der neven
Rosensteins en de -oude Izak, even uitgehoest, protesteer de, in zij n heerschzuchtige knechting -van alle genegenheden, tegen , Beem, door naar z'n zoons te b ro►mmen; Ik zol zoio'n soten in 't -zwart werachtig niet
hinn,enl.oaten." Maar Beem gaf geen antwoord; de
,
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vrouwen praatten zacht met elkaar over de erfelijkgehate Rosensteins, ten heftiger ddbatteeren d , met veel

ál luid er verdedigde meeningen, hadden -de slagers en
k ooplui 'hem niet gehoord. Hartog Spier schoof -dichter
bij hen, nu nog -zwij,gén.d met naar h un zij luisterend
overgenegen ►h 00f d , steeds .als, een groote, -die zich naar
,

,

1 volk onderzoekend neerbuigt.
Doch de begeerte, zich in hun politiek gesprek te
mengen, zijn rauwe felheden tussc:h^en hen te slaan
met verrukkelijken hartstocht, belgon zijn houding van
eenlijken trots al te ondergraven. Nu en 'dan 'deed een
vrouw een domme vraag over de besproken Russische
Juden- vervolgingen; dan zag hij al haten d op: kiek, die
wisten :nooit. arregens van, as de man bezig was met ,de
fijnste dingen van 't ende, dan vroegen zij of er ook een
begin was.
,,Oh," klaagde Abrams, de groote slager, toen een
der anderen van Ziónisme gesproken had en vroeg,
hoe de Russische Joden 't jgauwst in veil^igheid zou d en
zijn : „ze mutten an -de andere landen vroagen um
hullepe de Koningen en de sKeizers (die muiten zich
d'r mee bemuj{en, anders kump :d'r toch niks van .... "
Hartog Spier wrikte zijn kop om als een hond die
gerucht hoort en gaat blaffen; +een haatlach reet z'n
,

breeden mond vaneen.
„Wat zei -i e dloar?" snauwd e-pie naar den groot-en
rossigen Abrams, ,,hihi? wol -ie oók al meeproaten?
Koningen en K eiz ers, haha! Hak ze in strikken as 'n
,

,

hoop ofval van 'n sledhte koe en geef ze te vreten
an 'n (hond die in oe winkge il kump! haha! wie #d'r al
niet meere d eneert! nogh! wol -ié Koningen en Keizers
in gewichtige -zaken mengen? h oehoe! haha! stumpertien, stumpertilen!" ggrijnslachte -ie al heftiger, nu de
anderen vermakend -met zijn gewoonlijk trot bijbelstijl
aan-ijlende drift-extaze: „Loat ze zoepen en bat ze
vreten, maar loat ze niet proaten over groote idingen,
en. !vraag ze niet um road in gewichtige zak en! nogih !
,
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.... ziet, de Koningen zijn als zuigelingen en -de Kei
als jonge 'honden; men heeft ze geweren in ,de-iers
handen gegeven en zij schieten de wijzen ermee neer !
....noigh! iedereene -die 'n poot kan d eurhakk,en, die
verbeeldt zich al pover alles te kunnen ;meeproaten. Ie
mu'n mien niet kwoalijk nemen, jonchien, maar a'j ies
marrèg in oe harsens hebben, dan ku'j ies weerumme
komen .... tut zoolange mu'j zwieg-en," zei-ie bedarend, en ging nu, als gewoonlijk, in zijn heftigheid
beleedigend verder: „en zoovarre -zal 't wel nooit met
oe komen! " spotte hij äf makend met een blik naar
Jacdbs, -den Sj ammes, die 'm zonder beweging van
afkeurig of toejuiching bleef aanzien.
„Ja," zei Meijer lachend naar de anderen, „hij is
Sociaal, wist-ie -det niet ?"
Maar Hartog kneep z'n ioogen half►dic+ht tot e.rnstiggemeende ,afstraffing en on+der 't spreken kl sin-schudden.d met z'n hoofd, zei-ie:
„H 000r-is ventje, d'r wor dt j oü nièts niemendal ge
d , is 't niet -waar? leer van mièn as groote-vrag
menschen spreken, dan mutton -de kienders zich stille
holden.... misschien wil foe zuster oe nog 'nsmöppien
g-even, +dan ku'j idoar zoolange mee ,goan speülen! .... "
Meijer, hoewel hij them den gek vond, kleurde toch
tusschen de vele menschen in, wist niets te zeggen en
lachte zuur,
„Een nar kan meer zeggen as tien wiezen verantwoor,den kunnen," minachtte Zadoks, z'n wenkbrauwen optrekken d . „och, d'r bin van -die socialen, die zoo
veur de mindere man opkomen, dat ze 'm zien sttikkien
brood uut de mond nemen .... "
Hartog keerde z'n hoofd af, trok oak z'n wenkbrauwen -op Hij wist wel, wat de kleinzwarte, handige
Zadoks bedoelde: zijn uitstooten van de kleine vee'koopertj es, die bij hem de kalveren haddenafgeleverd
van de boeren. In den laatsten tijd ^had hij hun bemitddelin^g onn oodig gemaakt, door van de hoeren
,
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zelf, voor meer dan hij den kleine uitbetaalde, te
gaan koopen, om ook, door 't verplichten der boeren,
't beschadigde, 't gevaarlijk-e goed te krijgen. Hij
dacht er niet over na, spotte ermee, nu -ie 't weer
hoonde: al ,twat4e bepeins de en verkondigde, bleef,
odhaalve .glewoon-(kleine eerlijkheid, buiten zaken sen
'handelingen. Hij bleef met weer van hen afigewend
hoofd. zitten luisteren naar Feen g esprek over vleesch'kwaliteit, dat Moos Beem !begon, door 't ibeest dat bij
'Abrams hing, te roemen. Sam en Meijer, Zadoks en
'Naatje, idie hij hen stond met Jette's ihoorge schort lover
haar zij -en japon geboniden, stemden -toe ddat 't een
pracht was. Maar -de arme, rossige Jacques de Vries,
neep de lippen saam en hoof-dschudde.
„Woarumme schud-ie nou met oe (hoofd Joacq?",
vroeg hem M oos in de Vries' Brabantsah accent,
„v+imde 't soms niet immooi ?"
„Moak nou zoo'n drukte nie," zong Jacques met
drif tie grijze oo,g-en, „god in den hemel, wat goa-ade -ge
allem-oal hoog mè-idat beessie, ik wil med -oe wedde,
da 'k wellies mooier in ome huis gelhad heb; zoo'n
schoonheid is dat nou nie.... Jul1lie rnoake doar, of
't geen stuk van driehonderd pond -een bout is.... godbewaart ,me. .. .
„Is 't soms niet mooi? Jaacq èf weer wat," verdedigd.e Abrams, y ,'zoo'n stukkie vlee.sch .hed^de gij nog
nooit in oe huus gehad, da wil ik oe wel vertelre, met
al oe praats!"
, i Hè!" spotte Jacques, gewend dat ze zijn dialect
nalbootsten, „wat ik dan de laatste keer met Dorvidje
Kalf soame had.... woar is-íe.... -o, hij is al wegg^egoan Dovi^dje .... (moar ge weet wel Herz," zong z'n
Joodsch 'tenortj.e naar Hartog Spier, „ge het 't nog wel
zien hange, maar ddoar kon -de jou beessie wel achter
,
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verstoppe!"

„Wat meen -i-é?" schoot Hartog Spier vooruit, „ 'hoelang is det wel ',el,e,d-en?"
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' De Vries aarzelde .... „Een week of drie," zei-íe
dan maar, zich toch schaamend, nu -ie 't noemen moest:
in geen drie weken had-je een stukje vleesch an de
haak ,gehad ... .
„W-at?" -zei Hartong, ,,o, det halleve beessien, noe;m -ie
dèt puik vleesch, j ónchien? hihi.... za'k ,starreven, 'k
heb 'èmeend, da'; toe e en pleerd van de stad hadden
ekocht um ies ander soort klanten te kriegen; 'k
'dachte da',k had theuren ihinneken, toe 'k ver?bij oe huus
ging, hihi! das noemt èr schein vlaasch! nee det ging
't net as an oe (-vrouwe," fging-ie voort in zijn ige^wonen
beleedigtoon, daar hij als-i.e !eenmaal bezig was, niets
ontzag, nu spottend met Jacques' vele kinderen, „'t
was al te ge`zond .... hihi, 't had net 'n kleur as oe
vrouw !" En idadelijk grinnikte hij weer tegen Meijer,
dien-ie in ernst .aan leen Amsterdammer, met Abrams
,ter rece ptie gekomen, hh oo rd e ,vra.gen, of-je geen vrouw
,voor 'm wist hij kwam zeker nog wel veel bij .fami,lies zij kwamen hier -zoo weinig met ig,e,goede meisjes
in aanraking .... „Wol-ie ,dan 'n vrouwe èbhen, j ongggien?" grinnikte Hartog Spier. „Ik heb nog 'n geite
achter -op Jde plaass e stoan, a'j :doar tevreden mee bin,
dan bi'j nog wel te -hellepen .... hooehoè-oè, ie mutten
eerst 'n start van 'n koe kunnen vasthollen, veer da'j
'n vrouwe kunnen regeeren." En plots sarrend, begon-ie
met zijn rauw-schorrende stem luid te declameeren:
,,Salomó' die wijize koning
Had duizend frouwen in z'.n woning."

tot 'allen schaterden en „verschw^artzt.e nar!" riepen,
bij wijze van applaus. Ouwe Bleem gl iimla-chte even,
blij -dat er weer gelachen werd; 't was maar om Meijer
nu, die had er zooveel hinder niet van. Z'n -vrouw
naast hem zat al een tijdje te morren tegen den langen
duur der receptie die haar te (druk was. Maar pijnlijker was hem 't sdreigen van ruzie tus.sclhen de Rosen,
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steins, nu eindeloos I»zak en z'n zoons hatelijkheden
prolbeerden te doen verstaan aan Karel tegenover hen,
die niet heen wou gaan vóór zij ,waren vertrokken. Nu
allen een »oogenblik zwegen en !luisteren moesten naar
fde stille lachjes -en treíterwoordjes, werden zij brutaler, ware en bedachte slechtheden van Karel aan
elkaar vertellend, als sdoor henzelf uitgevoerd. Lion, na
te helbben gespot met Iden te duren koop van 't huis,
dat ,zij hem de algeloo^pen week hadd'den opgejaagd,
beg on te vertellen, dat hij een bed van zeegras voor
veeren verkodht had, koper met onderwidht afgeleverd
.aan e-en fabriek, waarvan zij wisten adat ze I-nak's klant
was; Joede »grinnikte met stemknijpinkj»es van wreed
genot en +de ouwe Izak zat met kleine oo,gj es zijn kop
op ien ,neer te schudden, en afkeuringen yen verwenschingen te ,zeggen op »de ►door Lion als eigen slecht
rgestel de oneerlijklhe den. 'Zij negeerden-hed»nvo
ouwe Beem's loeren ,naar hun verwenschte ,gestalten,
gingen voort als ►een d-er gasten een belee,dí^ginyg gemakk elijk- lachend zei en vertelden »di»e »dan kalm-weg
nieuwe gem-een heden van »d»en oom, als »door hen zelf
begaan steeds voorgesteld, om voorzichtig buiten
processen 'te blijven.
„Ie mosten mmèt !nekare maar in Bene »zak 't water
in," zei Zadoks, „gofferdomme d'r was niks beter, asdat ze oe hééle mischpooge 1 ) maar op ééne middag
,
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v^erzeupen,"

Hartog Spier k»nikte hem aanm oedigend »to e.
Maar Joede lachte grijnzend; altijd voelde hij
hun haat als afgunst »op hun geld, overtuigd, dat als
-de anderen maar konden, geen beter handelen zou
dan zij.
„Och.," zei-ie, „ie weten niet woar 't goed veur is...,
't is altied nog-ies goed veur as »de menschen ies bij ons
komen »um »een cent te fro agen, dan kunnen wij ze
,
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nog wel..ies an 'n halleve stuver hellepen.... mien
come idiè 'of oak 'n ,bultt."
Zacht, gelach schokte weer door -de kamer; ook de
ouwe Izak had verrukkinkjes van de kleinste kwaj ongens-kr-enkinkj es aan z'n broer gezegd. Met hoog optrekken van z'n brauwen, zoodat z'n lange gezicht
ver-ovaal,de als in een lachspie,gel gezien, slurpte .hij
grínnikj es leedvermaak. Z'n broer Karel, met zijn gebochelden rug tegen den stoel gedoken, had nog geen
woord gesproken, zat altijd nogg smet binnen de geel grijze bakkebaa rdjes z'n ouwe wittige lippen opeen genepen in z'n p'looiig-wit-zw a'kke ,gezAoht, vuil-grijs
p,olkahlaar onder z'n shoed weg. Nu r allen lachten, 'begon hij op te zien, gesard tot im+oordens toe tussschen
de giechelende mannen en kwajongens. Toch wou-ie
niet weggaan vóór z'n -broer; nooit gaf -ie hun de vol dfoen2n,g hem te !hebben verjaagd . Fel bran dide de haat
in zijn ouden k-op, machteloos toch, tot meer -dan
bok met woord-en te ^beleedi igen.
„Vader eur iess" .... vertelden Joede's dikke lippen
weer, „'eur ies fader..., he'k oe al - verteld van mi -en
groote zeüne, die -n ,verkeerde .antieke stoel 'èf mee 'eneumen ^op de ver'kooping ng, h.e'k oe det al verteld
,

-

ging niet verder, want opeens
schoot hij in : lachen 'weer, en met hun drieën gnuif den
zij schoudersdhokkend, tot Izak be,g-on te hoesten.
„Dan zol er de kalt e koórsch kriege," riep de oude
gniepig lachend nog onder zijn rochelen door, en luider
fá dderr .... " maar hij

grinnikten Joede en Aron's breede tmonden shun hortend- drongen haatlach uit.
Maar ouwe Beem had lang ,gewacht: 't verveelde
'im nou. Hij hief z'n hhoof,d op en schoof naar voren.
„Eur-ies jion,ges .... alle gekheid op ',n stokkien,maar
diet ,ged^onlder imut uut wezen eur! ie maggen buuten mien huus doen wa' j will en, maar vandage zèker
wi'k det hier in mien hues ni e t ebben eter; die man
die kump ~hier um te filleceteeren, en die h c-ii e as 't
,

,
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oe blieft met rist te baten..., en nou is 't uit!"
„Heel recht," riepen een paar vrouwen.
,,Za'k starreven, .da' j geliek ebben," riep EHartog
Spier, „wat 'n lui, ja, doàrumme niiet .... de vriend en
de vijand die bin mien 't verzoepen nog niet weerd;
maar 't kump niet te passe; det bin vuile {honden ... .
stroatzwarvers en orgeldreiers die dorreven det nog
.niet....

„Mu'j die o 1^de man Boar zitten t e ploa gen en te
.treiteren ? " riep Jette, „mien fader èf groot geliek, 't
is schande...."
,,N.o,gh!" riep Ifz^ak Rosenstein, „wat `n pertoaligheid,
„um mien 't .zwi eg en op te leggen .... ie-weten óók al
niet wat me zien gasten verplicht is...."
Maar Joede, karakterloos ook tusschen beleediging
van fhontderd-en, lachte er tegenin.
„Hoe ku'j ook zoo'n -olle man p1oaigen," treiterde hij
voort,, „zoo'n brafe oIde ,man, ►die al zooveule, zooveule
achter de rugge heff .... '
Nu keerde zídh, de ,groote meerderheid vóór zich,
ouwe Karel naar Beem, meenend dat -die wel gediend
zou zijn met zijn even laf verweer.
„'k Heb toch nog nooit de klössies an eh.ad,"
kraakte z'n zwakke stem naar idie tegen den raam
►d zaten; „'k 'eb wel veule achter e d e rugge, naaar-wan
'k eb toch nog nooit in Leeuwarden '.ezetenn .... nog
,
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n, 00i.tt .... "

Joede en Lion werden :blieekwit om hun haarden
van woede. Maar plots, onder Karels triomfantelijk
herhalen de kamer ron d , zwol Izaks kop tot paarsrood
aan, en z'n oo:gen werden roodríg -kruin 'binnen de
leden. Nooit kon-ie één heleeediging terug aanhlooren,
of in zijn waanz inni°g-tyrannieke du:ldieloosheiid, verwoe'd,de ze hem tot stikkens toe. Karel's herinnering
aan de ge'vangenis, waar hij en z'n zoon Lion al gezeten hadden, -dreef hem plots een zóó ,dik-dichte prop
van drift- zenuwen naar z'n keel, dat hij, nog steeds
,
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'norovergebo,g►en, te snuiven begon en met rood d oorloorpen foagen aan 't hoesten schokte, kor'thefti{g opphijgend naar adem, snakkend naar lucht met g-èzwollen
kop. Stil was 't in de voorkamer. Met angstgezichten
stonden enkelen op, de armen slap llangs 't lijf, bang
voor !een ;ongeluk.
„Hij stikt! hij stikt! " riep de Sjammesvrouw, „kl►op
'm in zien ,rugge, (hij stikt! geef 'm 'n glas water!"
„Fa d er, Fader, schei uut! schei uutt!" riep Lion,
hem bij zijn schouders riemen d . Maar Izak, met z'n
roesde oogen den kant van Karel beloerend, hoestte
door, k ort-hevig nog, met rukken naar lucht, dan
eind elijk wat laAgzam er,, diep er ophij igen d en rochelend ales van onder uit zijn longen, -zwaar schrapend,
met een kop, -die nog leek lte zullen bersten. Vtooruitgeschuif el van voeten en armenstrekkingen angstten op
hem af; glazen water kwamen bij hem .staan alles
sloeg ihij van zich. Z'n r000de Dogen l^ oerd en alleen
naar Karel, :on^de;r 't eindeloos hoesten en rochelen
zonder vállien ,adem. Ouwe Beem was opgestaan, bang
voor e-en -ongeluk ook, had omgge:zien naar Karel, die
roerli000s zat, zon^d er lach , of angstigheid.
„Bre nag 'm weg!" diron,g-ie, „Breng 'm weg, Lion! ... .
Joedé, goat met 'm neoar 'uuis y toè goat met 'in weg!
eer d'rr wat gebeurt, zeg 'k oe!" Maar stemmen van
mannen en v rouwen riepen weer tegen en na. Als -ie
l000pen ging, werd 't nog -erg-er.
„,G-oan-ié dan hééne, Karel!" drong Beem, „hij barst
ummers, as -ie oe zièn. blef.... 't Is nou eenmaal zoo
.... goat dan nou mmaar èven weg tenminste, toe!"
Karel bleef zitten, vertrok z'n gezicht niet.
, 4 Woàrumme zak -goan .... 'k 'elb niks geen kwoad
edioan .... 'k '.eb niks geen kwoad -edoan .... wie ier
niet blieven kan.... die smut maar goon.... ik blieve
tut as 't mien confej eèrt um weg te goan .... "
,,,Goat dan mét 'mm weg!" riep Beem, al +angstiger
voor 't -blïjiv+end gerochel, den paarsrooden kop en -de
,
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dik-op blauwende aderen, „ goat im et 'm -weg! hij stikt
oe zoo as -ie niet 'ier vandoan kump!"
Nu werden ;de rvrouwen banger, gilden ,dloorehen van:
weg! weg! hij gymut weg, d'r uut, n oa buuten!
„Breng 'm dan we-egg!" j+amm-erde Jette, en de
Sjammesvrouw, kordater, liep op -de jongens toe,
,

kneep Joede in z'n (arm met zenuwkracht! „Breng
"m dan wèegg!" gild e ze ook, „boat oe vader niet stik ken! vuilek breng 'm w -eg, ggoaj nou niet? breng 'm
'dan buuten de dieure ! "
Langzaam drongen ook ;de mannen op hem aan,
nam en eindelij k op bevel en vo o;r(beeld van den brutalen Zadoks den ouwe bij zijn sc houd ers en iduw dien
hem de kamer uit, den winkel in. Daar ,bleef -ie tegen
den muur staan, tusschen z'n beide zoons in, den kop
naar den gro(nd en brakend.
Bl- eek -bewogen waren de gasten n a!ar de kamer
teruggegaan, ide ►meest -en staand nog, enkele vrouwen
water drinkend van schrik, die mannen 00k met zuc^hten bekomen van e den nijp -angst voor den dood. Moe,

,

,

,

der en taante Nette zaten tegen elkaar te gebaren over
haar vreeselijk-,door,gestane gej aa,g!dheid., zonder een
woord bijna, sm a'lbleek beide en met emotie-^m^oreë
oog-en. En Jette en Moos stonden bij_ Naatje, al maar
te vragen, of zie niet gesdh1rokken was.... en spraken
overdreven van g-eiuk, toen ze verzekerde, zonder hinder te zijn ,gebleven.
De ouwe Karel Rosenstein zat nog steeds op z'n
stoel, roerloos-gedoken; niemand s-prak tot hem. Maar
Jaoo^bs, de Sj asmimes ,en Zadoksje, kwamlen binnen uit
't voorhuis en verteld-en, dat Ilzak. al weer bedtaarde.
Allen bogen zich om en neer, om -door de ramen in
den winkel te kijken, ein^de'lijk ,gerusitgestel^d zachtgenoeg1ijk pratend van, ja 't is weer in orde
hij giet weg, goddank .... toen z:e Joede en Lion Ibbewegin g tot heengaan zagen maken.
„Hij kan d'r wel ies wat van overholl,en," zei Be-em;
,
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„'t zal mien wonder doen as det goed, giet .. , .
Langzaam, tusselhen Joede en Lion in, zijn na
rochelen nog hoorbaar in de kamer, strompelde hak
't voorhuis uit de straat op.
„Goddank," zuchtten de vrouwen en gingen rustig
zitten.
Karel Rosenstein had den broer en de neven zien
heen gaan..Zwij,gend stond-je -op, strompelde zonder
een woord langs ouwe Beem h-een en ging kaltmtevreden de deur uit.
-

HOOFDSTUK VI
'EN blijde ontspanning zuchtte, nu die Rosensteins weg waren, de kaimer door. Met
afschuw-gezichten en verwenschende uit
zich van de ontroe--roepnhstl^dm
ring; dan, dankbaar voor de gezamenlijkheifd hunner vijandschap tegen uit^zonderlijkheid,
bleven de gasten nog wat bij een.
„'t Klon (de ioMe hak zien hachien wel -ies kosten,"
meende Jacobs.... „fhij had toch niet veule meer
neudig um d 'r van deur te goan."
„Ja jonges," zeide de ouwe Seem, „al waj noa de
zeuven tig nog kriegen, d e's winst."
In die verbroed ering ,d.a n, in den band tegen de zooveel fellere hatelijkheid der vertrokkenen opnieuw gezeten, spotte Jacobs die hinderlijke berusting van den
jarige gauw terug, en riep om een algemeenen toast.
Moos dolyde dadelijk naar Jette, idat ze )dan ,maar gauw
nog 's in moest schenken, „Al klaar!" riep Jette, „wi-"j
even hellepen Naatje ?" Lollende stemmen feestten uit,
een blijlder rumoer rond den jarige, dat de èven-aansornberende hepeinzing van zijn levensneèrgang spoedig had weg te lachen.
„Schenk in, Jette! rbi'j bedonderd! vooruit! d'oar
ging-ie! lang zal-ie leven, ,hoera! Ja, de ouwe mtoest
ook meedrinken," zei Sam, „ja vooruit, niks an te
doen; oom.e Sam, smoest Vader nou áák niet m;ee^doen ?
ja netuurlik, werachtig, ja, en Moeder ook, nèt zoo
goe d, :dan maar annisette, as ze geen ,glaasisien wien
andorrefde, of geen congnakkien, alb o en oome Sam
oo►k, allemoalie, niks geen flauwe kul, alle,moale teg,e,

,
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j a, loawe lievers les simge vieren! 1 )
kom
lieke
De hat:elijkhedien verstorven nu, een intieme vreugdigheid binnen de van rauwen haat ontsmette omwanding
der kamer, st^onden ze allen op, de meeste hoeden
schuin -op de lat ende gezidhten, ,gepluim daartusschen
van veeren en linten der vrouwentooisels. Opgewon;den van door de omjoelin,g -der anderen oàk -even aan^zin,gende blijdscha^p, scihonk Jette Naatje's glas het
laatst vol rooien wijn. Moeders schrompiele mok.g►ezichhtj e, de roddelmond vaan de -dikke Sj ammesvrouw, die fleeemende kop van de klein-vleezige vrouw
Za doks, die de linten van haar glinsterend 'b^e^git dak
hoedje had l os g-ehanngen, en de driftige koppen-vormig
ook der straks vedhtemde mannen, zij stonden allen
in lachen vervro^ólijkt toen plots, ails saluutschoten,
schreeuw na schre$euw, de stemmen ui{trumo erden naar
den jarige, die met ééne hand aan de leuning van z'n
nieuwen stoel, in de andere zijn bevend wijnglas, onder
't fluweelten keppeltje te traanlac+hen stand.
„Nog veul j oaren ! "
Ho, nog veul joaren, omein!
„Oome Ies, daar gaàt u!" riep Naatje.
,

,

,

„Mleij e Sj oóne!"
,

„'k Meen 't ook ZOO!"
„Over vijf jaar drie kwart eeuw!"
„Dadde g.e nog veul v et'te koeien mag koiope !" zong
Jacques -de Vries,
„En da'j id'r veural vei le an verdienen zullen!" riep
Jacobs,
„Hoho, omein, omein!" juichten de anderen, die zoo
snel niets nieuws konden vinden.
H 00,g, in de vreugde!bsevende handen, smet het gewiegel der rooide en Twit -gele dranken, stonden de
(glazen geheven, Een ioog enblik schalde uitgelatenheid
,door de receptie -kamer, ontruimd van wrangen brood-

,

,
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) Simge -- vreugde.
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haat en tijd-vullende, koortsig-onrustige heftigheid
van mondgevechten : het geluk plo ts gevonden en de

vreurggde ontnmoei en gezien van oogen in oogren, in een
zoete, •zoet-(huiveren d ondergane aanraking met het

rust-Boos verto(bide en vraagende en ,reikhal'zende leven.
Over de tafels, zwart wirwarrend, kruisten tot klinken
de armen langs schouders en wijkende ho ofd en, en de
drinkende monden naar de .Dogen ontvonktlen als feest knetterende vlammetjes in de verrooldende blij d schaps^gez^ichten.
Haastig-bedenkend, weifelkeerend en dan plots besloten, liep, bij de dientafel, Naatje op Moos t-oe en
stiet hein aan en fluisterde met hartstoochte'lijk h^oofdwenken. Moos nikte terug, maakte ladhend gebaren
dat hij al begrepen had en -zelf al van plan was ,geweest en met een blik tde ikamer ron d , die hij in
rumoer-stijging van plezier zag staan -het gesdhre-euw en toegewens-dh ornj oel^de zijn verhitte h oofd
wrong hij zich naar z'n neef Sam, die smet -z'n Vader
te klinken stond, en greep z'n jas:
„Sam, kom is ier, verdomme.... k l inken.... wij
'em nog niet ' ekkl^unken kerel!" krij tladhte hij 'm toe,
^,vvooruit, wij mutten nog sament id rinken, toe nou
kerel, 't zeal oe niet berouwen, .... 'k mut o e meteene
wat zeggen kom ies hier!".
,,.Ie mutten mien wat zeggen?" vroeg Sam lachend,
terwijl hij zijn glas tot klinken neigde.
„Even wadhten!" riep Moos in opgesdhroefide ver
„eerst drinken! Jette, ;geef -ies hier, twee-ruking,
port, één veur Sam en één veur mien, schiet 'op! en
geen hallef'ies eur," sloeg zijn stem, in die onnatuurlijke opdrijving der gemeenzaamheid, over: „kom
hier Sam!"
Verrast door zijn neefs buiten natige uitbundigheid,
en waarin hij nochthans, schoon onbewust, sterk voel .de dat Moos door een overwogen plan gedreven werd,
bleef Sam, met z'n leeg-geheven glas staan, tot Jette
,
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geschonken had. Maar Moos, met dwaas -huppelzenden
sproing langs d e tafel, duwde hem z'n glas toe en
klonk, tot van Sam's wijn, stortte over 't tafelkleed.
Alsof in 'z'n hoofd iets knappen zou, zoo spande er de
zich wringende -en uitbarstende opwinding voor een
raken zet, van een heet - afgewacht moment. ;Met een
rauw en plezier-gil voelde hij het door zich heensprin.gen,
een voor zijn grove leven zeldzame ontroering, kn euwel;end gloeiend tegen z'n voorhoofd. 't Most er nou
uit, raasde het in zijn valsch genot, hij zol 't n ou maar
zeggen, ja, ja, kristes wat zol die Sam opkieken!
„Hallef leeg drinken!" gehoosd-ie, „toe n-ou, nog niet
,

1
. Sam nam het glas van z'n mond terug !en stond met
moeizaam bedwongen verlegentheid, met zich verwíjdende oogen, te kijken naar den uitgelaten neef voor
zich.
Wat most die nar toch, dacht hij, vol gep ri kkelde verwachting; god, die had (wat buutengewoons
op zien harte, jazeker, geen twiefel an.... En Moos,
met z'n hoed in -den nek, en een armzwaai langs Sam's
(gezicht, blikte de kamer rond met oogen die langzaam volgezwolgen schitterden van v^oldoenings-opgewon d e ruh.ei d .
ht eelem.oale uutdrinken!"

„Kom mee!" riep-ie.
„Mee?' vroeg Sam.

„Ja, noar de andere kamer, 'k mut oe hebben, 'k
mut oe hèhben kerel. Verdomme," beval hij, „as 'k
zegge, loom mee, kám dan mee!"

,

„Ik koome al!" zei Sam, ladhend van opgewondenheid, „kerel wat mu 'j toch!"
„Kom nou maar hier deur!" riep Moos, en wijl de
dientafel, om aan dien kant door te hollen, te dicht .bij
de keukendeurstond, .duwde hij hem ,den gewonen zij
drongen ze langs de stoelen heen-ingador.Wl
de gang door, waar zij een groepje mannen: -de jonge
Rebbe, het kerkbestuur met Mr. van frier, voo rbijrenden.
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„Mu 'k goan zitten ?" vroeg Sam, zijn spanning niet
langer meester, toen ze in de kamer stonden achter
de plaats.

,,Mud-iè weten," zei Moos, „zeg, weet-ie wel,
wa'k ,wil ?"
Nou dan ?"
„'k Hèb wat veur oe .... zet oe .glas eventies neer!"
„Iè èm wat veur mien?"
„Road ies, road ies! godverd omme!"
„Odh god, kerel," aarzelde Sam nerveus, „och god
.... ik weèt 't niet .... een
'n Kalle!" kreet Moos met ingehouden verrukking
en gaf 'n ihons op tafel en 'n duw tegen z'n neefs borst,
dat die achteruitwaggelde.
„'n Kalle ?" vroeg Sam zenuwachtig- on,g^el 00vig.
„Bij godallemachtig! .... 'n .kal-le veur oé!"
„Íe bin gek .... iè 'n kalle veur mien. ... ? och
korm....
„'n Kalle met centen!" riep Moos, doller nog, nu-ie
in Sam's aarzelend ongeloof •ongemeene ingen-omenheld merkte.
„Golddomrrne ! " riep Slam. „Zeg op man."
,,Hè'j d'r zin in?" plaagde Moos, „ja of nee?"
„W.erachtig as god.... woarumme zol 'k d'r geen
zin in hebben? maar a' j mien veur de gek hol-len ... .
Moos.... ik spreéke nooit weer 'n ,woèrd tegen óe! "
„'n Meissien met drie meiel !" sloeg Moos weer op
de tafel.
„Met.... met drie miel?" herhaalde Sam iweer
ongeloovig, „íè hebiben veur míèn een meissien met Adrie
duuzen d gulden. .. . ?"
E-en duizelflits krioelschemerde om z'n oogen; een
dronkenschap van verra.ssin^g voor z'n lèven roesde
naar z'n hoofd, vaag aangestemd door het feestelijk
rumoer van -de kamer ,binnen, dat langs -de opengelaten
deuren naar zijn ziedende ooren kwam stuivelgrommnen.
'n Meisje , .. voor hèm ... dacht-ie even zwijgend, als
„
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gebeurde hem een wánder daar, zijn gansche leven
dompelend in .geluk, 'n meisjj e, -een vrouw voor hèm .. .
en met geld. .. met veel nog wel ... En daar had-ie nou
zóó lang over gedacht? zóóveel moeite voor gedaan? .. .
!bel-eedigin gen voor ondervonden? enn -nou .... missehren nog wel 'n m-oóie vrouw? rwïie welet.... ? Het
kwam opeen.s -als een drom uitbundig schateizingende
kinderen aaTistormen in zijn lverbeeld'en. Die Moos
toch.... dadht 'hij overgelukkig, wist 'hij 't dan niet?
,dat-ie 't zoo goed met 'im 'meende ? wat gelukkig dan
toch :m+aar -dat ze weer ,g oe,d waren geworden....
Och, die ve rry l'o ekt' e ruzie .00k a 1 t i j ld .... wie was er de
schuld van. .. . ? hij was toch 'n h,artelijke kerel, Moos?
Dat zag-ie nu toch wel ?
,‚Denk-je, da 'k oe veur de aap holle ?" ischreeuwde
Moos, opgewonden, ,,mu'k ^d'r een -eed op doen
soms? .....Daar .... 'dan iza"k hier de dood indrinken,
as 'k oe veur .de gek -holle .... dan 'hoev-ie noöit meer
'n woord tegen mien te spreken en anders drink 'k op
jullie gassene binnen 'een j oar! .... gèleuve -ie -mien
nou, joa of nee?"
„Wat is 't dan veur éenie," wroeig Sam schrokkig, z'n
arm grijpend, en toch nog voorzichtig grinniklachend,
om -de uiterste mo,gelijkhei d 'van een scherts te .dek ken: „nee, nou zonder scchtosz, vertel mien i-es...
a'j warkelijk 'n 'ge.sc'hikt ► meissien ,op ,'t ►oog.e hebben
wa'arumm,e .. .
kan d'r j'aà mi ssch ien wat vain kom-en
ik hin p 'n leef tied, ,da'j 'wel gasik zal oe z e,ggen
sene maggen d^oen ....
„Nou ja, natuurlijk! is det -dan soms niet woar?"
vroetg Moos 'met 's e-ntiment'eele instemming, „z.a'k star,miaar
reven as 'k d 'r al niet meer an 'edacht hehbe
Maar af fij n .... Nou
nou ja, die - pestra zietj,es altied.
its 't a rn s t ....
;
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„Wat is 't veur eene, swat is 't veur eene," vroeg Sam
weer met een duw pop Moos arm.
„Wat 't veur ieene is?" gl'íhml a ch te Moos, „íe vroag-en
,
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ook 'zoorveule .... bat dèt nou maar an mièn over..."
„Nou ja," 'zei Sam, opeens weer teleurgestel.d, „mitsschien weet-ie 't zellef nog nièt hè? .... nou ja....
had ,de grap .dan uut-e-rhaald .woar iedereen.e bij was .. .
dan ha'j d'r tenminsten nog wat an 'e-háad .... "
„'t Is Naatje 'r 'zuster!' riep Moos, „nou, is 't nou
goed? Daar dan 'verdomme !"
„Naatje 'r zuster!" schrok Sam op van de plots
klaar-►ware openlegging van 'het wonder, en met een
bons jaagde opnieuw naar z'n ho,of.d een -niet te on,der,drukken verheuging „ja, god, dèt was woar...."
dacht -ie, „god, ja.... 'drie duuzend gulden.... det
kwam uut .... die had Naatje óók mee 'ekregen van
r come.

„Ai!" riep-ie, „oe schoon zuster! god, die he 'k allies
'ézien .... was die niet op oe gaissene?"
„Netuurlijk! noü .... hé j' zin? E'k goed veur oe
ezorregd, of niet? drie lappies van ► duuze,n.d en 'n uutzet en 'n knappe kalle .... dèt weet -íe.... "
„Hef ze noar mien evroagd ?" vroeg Sam ver
-ward.
„Bi'j krankzinnig ?" scherm de Moos, „gown-iè oe gang
n,ou maar, ik mut det izaakien vanzellef nog in órde
maken .... ja, del meisisien -det Svroagt ,doar noar oe .. .
ik kan wel heuren, dda' j nog niet arreg veul.e met fijne
,
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rmeilssies '.em ummeg^oan .... ^bi'j ^gèk ......zoo'n meis sien vroagt tocfh niet, nar, en 'k mos ttoch (oak -eerst
h-euren 'of-i.e willen? 'k had oe 'al lange willen vroagen,
maar -die ver^dóm de smerige kienderac'htige ruzie....
'k fheh 't nou maar veur nou bewaard, ,de's dü'bbele
sim,ge. Dus ie willen wel hè ? ... .
„Weet oe vrouwe d'r took van of?" svr►oeg Sam,
schuin -oogend, -en (met het eerste pijnlijke gevoel nu,
van Naatje dan'kbaar 'te moeten 'zijn.
„Netuürlik," zei Moos, „ze was d'r arreg veür, Ihè? . .
N ou ja.... onzin .... 't is 'r zuster he? .... en as me
dan an iemand kent, dan weet me toch wat me 'r
,
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geeft .... Ik, Ik heb 't 't eerste 'ezegd .... ik denke ... .
die Fietj e, dal was 'n geknipte sj idid<esch veur Sam
van oorre Ies, n ou .... en drink nou oe iglas maar
uut.... mazzel tof!"
„Gm-ein," zei Sam, verlegen laáhend, „zeg.... ie
zwiegen toch nog stille, niet ?"
„Ja, 'k bin doar 'n kind," stelde diem Moos gerust,
„eerst mut alles in orde wezen, kant en kloar, eerder
doe 'k geen mond las .... hièr .... doar 'he'j mien vijf
vi nge r s d r .op ... .
Na (een 'handdruk gingen zze met roode hoofden, opvallend- opgewonden, terug naar de kamer waar ze
hun luidruchtigheid van logpen plots moesten inhouden, wijl ivoor -de stille gez etenen en staanden, de
jonge, zwarte Rebbe zijn feestelijke toespraak hield.
Met zijn rug tegen de tafel, stond hij vóór Beem en z'n
vrouw en de Die Beer's, die tegen den raarmwand zaten;
naast hem links -en rechts op de plaatsen der Rosensteins, -de voorzitter, secretaris en penningmeester van
het kerkbestuur, en de ouwe Mr. van Lier, de meest
populaire notaibel van die Joodsche gemeente, officieel
godloodhenaar en bestuurslid van alle Joadsche vereenigingen; die op alle Jood-sche openbare en familie
zijn eereplaats kwam bezetten, en eens-pledhtign
in 't j aar, -op Grooten Verzoendag alleen, in de synagoge verscheen, daar tot vele heilige ceremoniën geroepen werd en zijn jaargift offerde voor de arm-en en
behoeftige instellinigen, -om -dan, op tdien strengsten
aller vastendagen, om twaalf uu'r naar huis te gaan om
even te lunchen. Behalve Moeder -en tante Nette, was
in de vóórste kamerhelft (geen enkele dier vrouwen
gebleven; allengs, toen de R-ebbe zou gaan spreken,
geleerd-Hollandsch, met echt Joodische woorden er
tusschen, waren de mannen dichter óm hem gekomen,
hadden de vrouwen in devote minderheid, van ver-af
kijkend -en 'hioorend, vóór en achter de ,di-entafel zich
teruggetrokken. Moos en Sann, voor Kan langs gehup,
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peld, bleven staan bij ode canapé, naast de De Beers;
en Moos durfde alleen nog even haastig (knip-oogen
naar Naatje, die gevraagbb,l-i'kt had, hoe 't was af geloopen. Maar Sam stiet hem )haastig aan en snel zag hij
weer vóór zich naar den sprekenden en gebarenden
Rabbij n.
Uit de Torah-af-deelimg van :de week had Kan zijn
tekst gekozen: „Zend u mannen uit, had God tot Mozes
gezegd, dat zij het land Kenaän bespieden, hetwelk ik
de kinderen Isr.aëls ;geven wil." Vanuit de woestijn
Partin had Mozes hen gezonden, hoofden van Israël
alle, en hij had hun gezegd: gaat, en ziet het land, het
volk, -dat -er in 'woont; of het sterk Is of z►wá'k, of het ge
.machtig in aantal. De Rebbe verhaalde voort,-ringsof
dadelijk in den pathosdreun, {met wijd open mond 1gal mend uit gezwollen 'keel, scherpte van uitdrukking
zoekend in ,gesdhreeuw, taal,sierlijkheid in opsomming
van vaak verkeerde synoniemen. Vol zacht-zingen.d
Joodsch leven op zijn -dertiende, was hij een jong
dweepertje geweest, nu door de zweep van een seminariujm en zwakke, -ma-ar dèm'me om.ge'ving, gedresseerd
tot de 'sprongen van -een ijverig gewetens'bbeamhte,
waarin zich langzaam doodhhij;g de zijn zuiverder en
seber-der dichterlijkheid.
„Zij waren 'heeng,egaa.n," ging -hij langzaam - rekken.
voort, buigend van Beean, naar rechts en links de -zichthare zittenden, „en zij waren terngg-ekomen," zei-ie
met een schok, als onder het openbare 'gebe,d.
r ,Gij weet (het allen, nietwaar? hoe... zij ...:mèdebrachten de gràote vruchten .. , hoe zij droegen . , .
die heerlijke, die +wonderlijk ztware druiven. En gij weet
het oók, dat 'zij verhaalden bij hun aankomst .... è -dat
zij vertelden van wat zij daar Bezie -ien hadden ... .
wat zij daar aansch.oüwd hadden in dat vreemde land;
het is Been land, vloeiende van melk -en honing, niet
waar .... ! wezé pirj óh .... en hier i's de vrucht ... .
hier is een staaltje van die rijke, van die weelderige
-
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plantengroei, e'van die gróote kolossale vruchten, die
daar te vinden zijn ... gij weet het allen niet waar? .. .
„Maar.... gij weet oók wat Izij vèrder 'zei den: Het
is wel :schoon, ,dat land.... het is wel een land.... .
vloeiende van melk -en honing.... het is wel een land
met schoone, graote, kolossale vruchten .... ! c -maar
Chet volk! " won d hij zich op, Ibuigend rechts en links
naar de mannen en ,vrouwen óm en vóór hem „het
volk, dat in dat land rwóónt! dat volk, dat is zoo stèrk!
dat is zoo machtig! dat volk, da t is zoo geweldig! ... .
dat volk, -dat is zoo talrijk! .... -en de bergen! de
bergen, die zijn zoo hoog en zoo root! .... en ook
hebben wij er reuzen gezien! Ainàlek die woont er in
Chet -zuiden! -en e de Gitièt en de Jebusièt en de Emorièt!
die woont daar op die berg!.... op die graóte, hooge
berg! -en de Kanaäniet ,die woont bij de zee -en aan de
Jordaankant! .... En gij weet het, nietwaar? shoe het
völk , shoe de kinderen Israëls toen 'morden, hoe alle
be spieders, b e+halve Kaleb, ,de zoon van Jephoènee, en
;behalve Josua de 'zoo n van Noèn .... hoe zij schóld^en
op dat land.;.. op d ie grond, 'die God eens had toegezegd aan Israël: „neen! wij willen niet optrekken
naar dat land! wij kunnen dat voolk. nièt -overwinnen!
wij künn-en nnie t strijden tegen die reuzen! die zlooveel
krachtiger en die z(ooveel talrijker zijn dan wij! waar
wij gymaar sprinkhan en zijn! En zij morden tegen-tegn
Mozes en Aron, nietwaar? God 'heeft ons uit Egypte
gevoerd, om ones t,e laten omk,om en in adat land. .. .1
waren wij maar liever gestorven daar in Egypte! zoo
rierp^en zij uit....: .onze vrouw -en en kinderen zullen
huit(gemaakt worden door adie reuzen -daar laat ons
toch onze eigen weg gaan ! laten wij ons toch niet
storen aan bbeláfte! .... latten we toch teruggaan naar
Egypte en nemen wat we krijgen kunnen! .... Waar
wij -optrekken naar dat land; naar dat-vórzulfen
'om ons -te lat -en slacht -en met al wat
land,
mooie, rijke
wij ihebben .... !„
,
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Even 'zudhtte hij van opwinding, 'ta,stte adhter zich
naar de slip van z'n jas, nam z'n zakdoek en veegde
z'n mond af.
„Wil U 'n glas water?" vroeg Jette, haastig naar
voren schietend, „meneer Kan wil U 'n ,glas water?"
Hij schudde van nee met toëe -oog-en, die moeite
minz^aam o'veifbodig rekenend. Dan 'borg-ie z'n zakdoek
weer weg en ging, even rondziend, voort tot zijn outknoopin.g, dalend tot een weer kalm inzetten,den toon,
als met -een gemakkelijk-voorname rustigheid zijn,
onder 't rwan.delen van sjoel naar hier overwogen toepassing uiteenzettend. Zadhte kuchjes markeerden de
ruischigge stilte der ,gasten, die wachtten met aandadht,
vooraan de zwartheid .der mannen, kroeger, stoffiger
van zwaarwichtiger 'en dorder leven in de liohtdemping
van winkel- en kamerwand; adhteraan, meer verdeeld
en kleuriger, met tusscihen 'zich ide witheid ader dientafel
en de verbrokkel,de or:dening der lekkernijen, -en in het
;grij,ziger 'mi-dda glíc'ht, dat van de b=innenplaats door 't
raam vakte de vrouwen. Rozette zat daartusschen
als een ,vreemd, broos weelde^ding; zij speelde met ,haar
verlakte voetj-es -onder fijn -wit kantwerk en roomiggeel raIi rokken, 'zidh vervelend bij Kanis bijhelveriha!al,
aan- en afkijkend naar en van Meij ertj e, die haar bij
oogenblilkken met kleine ,genot-ologj.es begluurde.
„Welnu," h gon Kan, weer met zachten ii ze.t en dan
langzaam-zwellenden taan, „gij zijt thans zeventig
j aar." „GGij hebt een groot stuk van uw mensohenleef tijd, een ;groot gedeelte van het menschelijk leven achter u. Geachtfie vriend .... ook van u kan men wel zeggen -dat gij h'et land bespied hebt.... vóór gij daar
komen zult; in dat heilige land, waar elk Jehoedie,
waar elk rechtg eaar d jo^od eens voor goed hoopt aan
`te komen. Want nietwaar? ons ,menschelijk leven is
.slechts een doorgang, is slechts leen p-roef, vóór het
groote, ware leven, voor het leven hier namaals! Gij
hèbt het land -bespied .... en gij hebt gezien .... dat
;
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daar waren schoone vrüdhten .... dat daar waren
s ho'one zaken, voor het oog een wellust o m te aan schouwen. Gij hebt gezien dat er vreugde, dat er blijdschap is in tdit 'leven. Maar gij hebt ook gezien, dat er
reuzen waren in dat land; reuzen -die u verslaan wilden;
reuzen ,die het goede wilden dood en! De kwade machten, waarmee igij in dit 'land te kampen ha'dt, zij waren
groot als reuzen. Zij stonden u naar he leven. Maar,"
wond 'hij zich weer op, terwijl hij zich naar voren hoog
en 'zijn rechterhand hief waarvan de wijsvinger nu
heftig izwiepend den uitgeschreeuwden klem van zijn
o,ntknooping begeleidde: „gij mort niet; gij zegt riet
laat ons niet optrekken! gij zijt blijmoedig gebleven en
godivreezend! Gij hebt niet gedaan ails zoov,ele.n onder
het volk! als z'oovèlen, die thans he hoofd. opsteken!
als zo'ovelen, die morren ! en 'zegglen: Wat moeten wij
;
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doen in dat land, wat moeten wij daar beginnen! wij
zijn hierheen gelokt, opdat wij omkomen zullen met
onze vrouwen en kinderen! Gij doet niet als die vel -en,
die er thans onder Israël zijn en die zeggen: „Laat ons
toch nemen vat er is! laat ons gelooven alleen in wat
wij zièn kunnen met onze o-ogen! laat ons toch niet
luisteren! naar die dwaze stemmen van de rabbijnen,
die spreken van een toekomst! -van een heilig land! van
een le-ven hier namaals! waar wij niets van weten! Die
zeggen: Laat ons dan toch nemen, vat we krijgen kunnen!Gij (hebt niet gedaan, als zoo velen, die het geloof
van onze voorrva}deren ontheiligen! ddoor hun eigen weg
te gaan! door den heiligen Sjabbhos en 'den heiligen
Jom'tof te ontwijden! e-door ide Touro, de heilige
Touro, :aan Israël 'op den berg Sinai (gegeven, te verwaarloozen en te beschimpen! door Israël 'zelfs met
geweld te willen verzwakken, Iisraël miskend, Israël
verguisd, iI sraël vertrapt en gesmaad! Gij 'hebt 'het land
,gezien in al zijn rijkdom, in al zijn weelde, in al zijn
leeli°fk(he'i'd -en zijn 'kwadte ;machten! Maar gij mort niet!
Gij zegt tot het volk: K&gym, laat ons optrekken! Want
,
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als God wil, ;dan zal Hij de reuzen verslaan! en -overleveren in onze handen! Gij doet als Kaleib -en als
Josua; gij zijt blijmoedig gebleven.
En als eenmaal -de -dag zal komen, dat ,gij voor Gods
rechterstoel zult worden opgeroepen; als gij eenmaal
zult gekomen zijn a an -de grens van deze woestijn; dan,
dan volorzeker zult gij ook komen daar, waar het land
is vloeiende van melk en honing; -daar, in dat heilige
land, in dat ware land, waar -ons leven pas begint; in
Gan Eiden, in de hof ;Eden! iEn ,daarom ,hop,en wij, dat
God, (geloof.d -zij Hij, u nog voor ons sparen 'zal in lengte
van dagen, cpidat gij uw mede-joden zult sterk maken
tegen die reuzen; opdat gij hun vrees voor die kwade
machten, die hun bedreigen, zult 'helpen wegnemen, en
ze allen ;maken tot Jehoe-diem in den waren zin des
woords! -Opdat uwe 'kinderen vreugde van u hebben
zullen en gij nog lang, met uwe geachte echtgenoote in
vrede en in voorspoed, zoo-als gij tc t nog toe gedaan
hebt, 'zult mogen leven.... Omein !'y'
Een zacht gegons en geschuifel van stoelen luidde
op toen hij eindigde en velen riepen schuchter of ook
hiíjmoedig- gemeenzaam: „Omein" op het zijne. Ouwe
Been stonid op, en bedankte 'hem; zijn vrouw die
schreide en 'tante Nette De Beer en Jette kwamen
op hem toe en handddrukten hem; ook Jette en andere
vrouwen bij haar hadden rooie oogen gekregen. Sam,
onzeker van gebaren en 'zeegggen, in ide vernevelende
blijdschap om de als uit de lucht gevallen vrouw met
geld, en nog zenuwachtig wijl geen [beslissing nog
zichtbaar was, ging onhandig op Kan toe, -dankte, zag
hem aan en 'bleef links-lang vóór hem staan. Achter
in de kamer mompelden vrouwen, 'h 00fdknikkend tdicht
bijeen, haar vereerimg van den jongen Rebbe, voor
haar ,oneindig geleerd; -een heel verre, onbegrijpelijke
voorna amheid was hij rvoor haar; een prachtige fijne
spreker, en een knappe jonge man. Hartog Spier was
stil blijven zitten, door Kan's toespraak met bijbel-
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woorden en aanraking van dood heftig ontroerd; schok
emotie joegen door hem .h-een,-kingevarothíds
als had hij zelf voor drommen saamgekopte menschen
gesproken. Armzalig groot gebra cht, op zijn tiende
jaar -al voor handel den boer op, had-ie nauwelijks
leeren lezen en schrijven, en tscheren hem alle grootedingen-aan^dui d ende Hollandsch , hoe slecht en pronkerig -en gezwollen ook, een (heerlijkheid van vervoering; al wat-ie gelezen had, hier -en daar gegrepen als
het hem gemoette, had hij in zich opgenomen :met -den
ondoodibaren hartstocht naar schoonheid van zijn
rauwe, telkens in de jacht van handel yen in ,den meesleur der kleine omgeving ;weer ineenzakken d e, dan
weer 'koortsig zic4h omhoog heffende dichterlijkheid.
Zoo ;gesbeurde aan den -ontroerings-m.ensdh in hem
nooit de blankwij-de schijn -verstilling der beschaving
en woelde er eindeloos het onrustige en weer feller
verontrustende verzet, het geschermn van aan elkaar
vijandige meeningen, die zich bei in ,hem belichaamden,
en ook cverweer tegen zijn emotie zelve, vooral als hij
-die voor anderen merkbaar dacht.
Toen hij even stil had gezeten en Marcus Polak
rechts naast 'hem, een ;arm steeng oed handelaartje,
met een paar woorden bewonderend over Kan -sprak,
schokte hij minachten d met zijn hoofd en trok zijn
,

lippen scheevend neer:

„Wat niet soms ?" vroeg het koopmannetje, „hef det
mannegien soms niet netties espreuken?"
„J.oa !" snauwde Harteig, „is 't goed jongien? is 't
goed mien venti en? 'IJ hef netties e►spreuken ... .
no gh! " spotte hij, z'n kleine, diepweg gloeierendeoogen
optrekkend: „hij .... hij kan nog geen woord Hollands -ch óok niet; kan ödet kereltien dan oók al wat?
'n bietien Rasche, 1 ) en 'n bietien uut .de (boeken hef -íe,
,
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) Raschie, Hebreeuwsche ini t ialen van Rebbe Sje,lou^mo ben
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och, wat weet jullie d oar van; wat weet -iè d'r van;
proat mien d'r niet olver .... !"
„'t Giet oe deur de knieën Keene," verdedigde
Polakje, „det kaai zk oe dan wel vertellen, 't giet oe
-deur de heele heenen deur."
„Proat mien d 'r niet van!" snauwde Hartog, „hol ot
stille, hol oe stille!"
Grijnslachend stond-ie -op, groette haastig rond en
schoof, zonder den Reebbbe te 1groeten, achter hem langs
,de d eur uit, onzeker in zijn houding, hem benijdend
e
-ontevreden, gemar. en bewonderend, maar wrvelig,
tel. -woelig...
.De Rebbe en de kerkbestuursleden waren uit wel
na de toespraak ,gaian zitten.-levndhiog
Onderwijl zij even met den jarige praatten, die hen
over Sjoel- en gemeentezaken gemakkelijk-vriendelijk
bezig hield, gingen langzaam de andere gasten 'heen.
Naatje kwam, nu 't zooveel stiller was geworden, even
naar haar man en boog zich fluisterend over hem.
„Wat het -ie gezeg d , Mioo,s?" vroeg ze heet -nieuwsgierig, Sam bedoelend,
„Nou, ihij is gewoon stapel!" pochte Moos.
Sam zag dadelijk hen beiden samen, en lachte onhandig terug naar Naatje's toeknik. Zij wenkte hem,
en terwijl Moos even .achteruit ging, sdhoof-ie op haar
toe, angstig opeens zich herinnerend de wreede scheldpartij van dien Vrij-dagmid-da,g.
„Kom is 'hier Sam," fluisterde ze, „het Moos 't je
gez eg.d 9 Nou," stiet ze hem aan, nu maar alle laatste
vijandigheid weg^duwend met lachende oogen die op
en neer gleden, „cwi-j e m'n zwager wel worre?"
Stilletjes intiem -sl oefg ize hem op zijn schouder. Toch
voelde hij nog een tegenzin, 't met haar te bespreken.
„We zullen zien," zei -ie lachend, maar ontweek het
dadelijk grage antwoord.
„Je wilt zeker je zuster -ook gauw zoover brengen
,
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als jij Rbent,' .gijnde hij met (haar kin dverwadkten onkiesch, maar zonder ►dat het haar kwetste.
„As je dat maar begrijpt," zei ze, „we zullen zien,
hoor."
Fen einndje van haar af +bleef hij tegen haar staan
knipoogen, onderwijl j of frouw Rosenstein groetend,
Lion's vrouw, die, nooit met haar man saamgaand,
even haastig kwam feliciteeren, en nog niets wist van
't ongeval met haar scho-onvader. Sam zag dan voor
zich, tradhten.d kalmer te overdenken wat er daar zoo
opeens met hem gebeuren ging. Leek het niet onged.adht- gelukkig? een groote ,duurzame vervreugdiging
tdaig? nèg kon hij 't zich ot
niet goed vorvan dien fees
stellen. Was ,het niet vreemd, was het niet wat wonderlij'k, dat hij, Moos, hem een vrouw met drie duizend
gulden,, waarmee-ie zijn concurrentie -verstevig-en (zou,
ging toespelen? Tóch kon 't nou ,geen grap meer zijn,
cmaar mal bleef 't, nou z'n , eerste verrassingsroes zich
tot ''klaarder, schoon nog nerveuse kalmte van denken
getemperd had: dat zij, .Naatje, hem !drie mille van -den
oom zou laten opstrijken, -om hun de koeien op de
markt of bij de boeren onder de handen te kunnen
wegkoopen, zooals Moos juist wel aan hem gedaan had.
Maar dan weer telkens, in de allengs verkalmde
kamerf eestelijkheid, keerde het gelukkig weten, dat-ie
van z'n vader's zeventigsten verjaardag iets degelijlis
over zou houden; iets zoo lang en heviig (begeerd., zoo
onrustig -en met veel grievende teleurstellingen nage j aa,gd, en dat nu maar zoo heerlijk-plotseling hem werd
toegewezen. Het overtril-de -eindelijk zingend den herekenenden twijfel, en glimlachend stond hij er opeens
te droomen, van de goeie zaak die nu komen zou, en
de groote serieus `blij blijkende levenswij zigin,g van: de
vrouw; hij zou nu verd er geen kwajongen meer zijn,
gijntjes laten menschen groeten je -op straat als ze
je, met je vrouw aan den arm, tegen komen. Zij, was
een dame, een .sj ieke Amsterdamsche dame ...1 van zijn
,
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stevig- rechtend lijf boog zijn kale onbeduidende hoofd
omlaag, starend naar de verlbeeldingsdinggen, tot zijn
lippen vleezig-dom vooruittuiten als Evan Jette en
Meijertje. Hij zag niet, hoe de Rebbe hem de hand
toestak en schrok op, toen -de anderen hem riepen.
Naatje en Moos zagen elkaar aan, lachten knipoogend.
Kan glimlachte ►groot-goelijkj es, gaf hem de hand tot
groet: „'n Beetje te -droome, hè," vriendelijkte hij
neerbuigend, „ja jonge, dat duurt nog een heele poos
voor jij zoover bent; eerst -maar eens de vrouw, ;dat
komt nóu aan de beurt hè? jazèker! .... nou, verder
veel Siamges hoor, Beem, ,adieu!"
„Dan , bij u toch óák gauw," glimlachte Sam fhaastig, nog 'blij dat- je zooiets glevonden 'had. Meijer had
dadelijk -een gijntje er ook op: „Hij wil oè -eerst de
pille baten slikken, meneer Kan," zei hij, „hij denkt,
ie bin toch de veurganger, doen-iie 't mien maar eerst
ies 'veur!"
Kan schudde schertsend-afwerend 't hoofd: „Wat -íe
denkt, dat weet u niet," zei-íe en naar de anderen
groetend, ging -ie met Gomperts, Wolf en Van Lier
ook heen.
„Gaat u. ook mee ?" vroeg Moos naar De Beer en
z'n vrouw, die alleen nog 'gebleven waren; sinds Moos
met z'n trouwen geld had gekregen, sprak De Beer
nu en dan wel met hem over handel. De eerste en laat
gasten nu, op den maaltijd na den feestdag naakt-stie
en ontgeurd achter zich latend, gingen zij ,hen. Tante
Nette, handjesgevend, zag van Moos naar Sam en
hem
em naar Naatje, die zich te kleeden stond, hun kerend naar de oorzaak van hun ongewone ,pl ots-elinge
intimiteit (straks.
„Ziezoo jongens," zuchtte ouwe Beem glim lachend, toen de De Beers en Rozette hem groeten, „det hebbe we alweer ehad," ;en zijn vrouw
zei -het hem na, blij, dat de drukte om haar rwas
weggeroesd.
!
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Maar Moos, die niet alles onberoerd kon laten, profeteerde' met gewichtig-geladen geluid:
„'t Mooiste kedoogien 'kump nog, oome Ies," en hij
drukte met onderschei.dende .stevigheid Sam fde hand.
Naatje, nu look groetend, lachte mee:
„Wacht maar is, jullie zaalre is zien: we binne lang
niet voor niks hier geweest.... van 'n simge komt....
jullie wete wel .... "
„Van 'n gassene kump 'n gassene," lachte Meijer,
„maar hier is toch geen 1gassene ewe-s-t?"
„Van 'n verjoardag kan óók 'n gassene komen,"
plaagde hem Moos.
„Loop no.a de verdommenis !" lo-lede Meijer, ,die Sam's
kleuren niet merkte, ;daar ►die zich had ongekeerd en
bij de dientafel te spelen stond.
„Nou ja," schalkte N-aatj e, „ga jullie je gang maar,
ik zeg niet wat 'k niet kwijt wil weze, heb maar ,geduld
hoor, allemaal."
Jette liet hen uit, bang-nieuwsgierig wat er gebeuren ;ging. Zij dacht aan zich zelf.... misschièn, misschièn .. .. God, je kon 't niet weten! o god! ja? ... .
Tot ver tower de straat zong ze hen Tieflachend, met
handgroetjes na: „Dag, .daag!"
Dan stond ze even stil, zonider 't ommelzijn der
anderen nu nog even peinzend -op hoop: ,,Z.ouen ze
'n gosen voor 'r :h eb+ben?" Wie weet .... as 't is
waar was! god, god! hieruit! .... hier uit! een eigen
..
huis! smet 'n man
an .... !"
Aan de owerzij had de bakkersvrouw haar uitgel.at-en
groeten gezien en liep haastig naar binnen, om 't haar
meid te vert-ellen : god, good, ;die waren weer goed
samen! wie had d at kunnen i denken!
Zenuwachtig-vreemd bewegend ging Jette naar binnen, waar ze de smartelijk-wondende ergernis trof,
van niets +gewaar te worden.
,
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HOOFDSTUK VII

EN Zondag-middag, enkele weken na vader's
zeventigsten verjaardag, gingen ze ,bij Moos
en Naatjte om tegenvisite af te leggen. Jette
en Meijer zouen thuis blijven, Meijer -om op
den win k el, Jette ,om ,op het huis te passen,
beide, om ►dat ,Sam ze niet mee wou hebben. Als Va-d er
en Moeder mee gingen was 't meer dan mooi genoeg.
Maar Jette had ,green zin, in een hoekje te worden essdhoven. Zij als eenige zuster hoorde er toch zeker
bij, wanneer iets ernstigs als een huwelijk van een
broer b ehan,delid ging worden? Waarom moest zij
thuis blijven. Dan ;ging ze -de -deur uit, hoor.
„Goa oe gang," zei Sam.
„Maar ik doe 't niet," pruilde z.e, „ik doe 't niet;
as jullie goan dan goa 'k. mee."
„En as iè goan dan goa ïk niet mee! ' besloot Sam,
„dan blieve ik tthuus ! dan mutten jullie 't maar zonder
mien of d-oen.'
Va-der knipoogde t-eigen Jett-ë. „Wees toch ,goochem,
kinderachtige meid," sprak hij haar zachtjes toe, „kan
't oe wat sc^hel^en? Ik Ibel 00ve oe, ie zullen niks missen; we zullen oe alles wel vertellen; hoe ku'j nou
zoo kinderachtig wezen, ie worren toch alles gewaar
en d'r mut 'r toch ééne thuus blieven ?"
„Um-dat 'k altied achterof worre ezet," klaag - huilde
Jette, door Vaders zachte vertrouwelijkheid al be
-dwongen, „altied, altied, de's veur mien sappelen de
heele dag , da'k as 'n snotneuze deur iedereene in 't
gezichte worre eslagen; 'n ander geeft zien éenigste
zuster de kowet um ook ies mee te proaten en 'r
,

,

1

,

122
meening te zeggen; top tmien spugen ze, de's umdat 'k
mien -de kolde koorse make."
„Maak ie oe nièt -de kalde koorse," sarde Sam,
„vroag wie 't oe biestelt, doar vreet ie toch (oak van
nee? We zullen oe dame van gezelschap maken en
ans de kolde koorse maken voor Qe .... Goa'j nee
vad -er? ja of nee, ander goa 'k allieenig; det gedonder
altied! neem -de eel e femilie mee a'j wat rec htsch apens
te Ibeproaten h ebb^en; mevrouw wil aar meening zeg gen, oh! h-ëb -ie 'do-ar óók al 'n meening :over? Kak op
,

,

,

oe meening. As ik maar mien meening zeggie; wat 'n

brutàligiheid."
„Verrek.!" eindigde Jette spijtig 'huilen d .
„Nou aju, Meijer," riep Sam, „pas op, let op de
winkel eur, en breng ,doar even die worst weg, anders
stuurt d et kreng ze oe w,eerumme!"
Met hun -d rieën gingen ze naar ,d e overzij

Moos ha d -t egen -de pittige zomerwarmte d e gordijnen voor 't winkelraam neergelaten; schoon er weinig
vleesah in dien Twinkel was. Aan een glinsterend-g-leschuur den haak boven 't hakblok, voor 't raam van
de kamer, hing, week-blank, met plekken van blauwig
grijs en warmrozig gec lek, een enkel kalf, breed uit
uit te !bloeden op een-gerktmdohapen,
dweil. Achter de toonbank, voor de koperen roe,
waaraan bruinrood -doorspikkel de worsten rijden tegen
den witten muur, restten een paar aangesne d en koe
een drooge lap geel-wit vet, flardig en dun, een-houten;
stel bruin ,glimmende nieren, als groote weeke kiezel ,

,

steenen, lagen, naast afgewogen geribd -roode bief
.kliekjes, melig uitgebraden vet, en een tong,-stukje,
vad zig uit als 'n wijsneuzig langg sch-o^enengiezicht, neer gekkwakt op 't geb roken rmarmerblad van -de uitstalkast.
Door -den winkel, waar Sam haastig rondkeek, 't kalf svl►eesdh keurde en de bestellingen voor 't raam langs
gleed , de bouten tegen ,den muur krengig vond uitzien,
stapten ze, door Naatjeopgewacht, naar binnen.
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Naatje gaf stoelen met veel gebaar en voorgenomen
ontwijking van aandacht vragen voor de meubel,s. Zij
had haar goeie kamer ingericht met de kille brutaliteit van den hartello ozen en steunloozen stijl van
-den afbraak: zij had lichtgeel behang met nieuwer wetsch gevonden blauw- grijze vorml-oaz.e, overeind staande versieringen, waarop terzij van -de notenhouten linnenkast portretten en hevig-leelijke platen door
den dichtslag van de deur te rengelen hingen. Zij had
- stoelen met groen leer, op de zitting-en en langs de
pijnlijk-rechte ruggen met groote blikkeren-d-koperen
vierkante punaises afgezet, op haar wilde geel en
rood gebloemd tapijt, matjes in overeenstemming
daarmee, en overgordijnen met bekwaste lambrequins
van hetzelfde onbepaalbare grijsblauw, en met dezelf ,de lichaamloosheid der teekening, waarop de blik,
geen :doel ontmoetend, hopeloos en geënerveerd af
glijdt, als op de jammerlijk-zwevende, al het oude
verwerpende en voor het nieuwe ongereede leeggebleven ziel der bezitters. Boven den zwarthouten schoor steenm^antel pochte coquet, in breed-bruine lijst, een
hooge 'g^esleppen spiegel, die het géblikker vertoonde
van het notenhouten buffet -d aar tegenlover, met marmeilen (blad en servies; het verpronkte -de donkere
kaaner met in :den sdhemerhoek armzalig- deftig weg blikkerendden welstand; de kopjes en gebakschoteltjes
had ze met het uitbollend gesprei van het teergele
t'heedoekj e omf ranj ed.
„Ga jullie nou zitte," noodde ze, „dan zalle we eerst
een kop koffie zette, want me sjikse -die is uit, -die
rost met alle geweld naar der aschmedaj, want die
most naar ,d'r vrijer met permissie, naar d'r aan staande met permissie, en nou herb ik nog geen tijd_
gehad o m zoorver te komme."
„We komen oolk wat vrog," -excuseerde Moeder,
„'t Is woar we kommen wat vrog, maar dat bewiest,
d-at we graag komen."
,

,

,
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„Niks te vroeg, nooit te vroeg," zei Naatje, heen
en weer loopend.
Onderwijl ve zitten gingen otm de salontafel, waar
licht eiken bruine hoeken blootlatend,-over,di
een gehaakt 'en met roodlint doorkropen kleedje lag,
kwam Moos in z'n wit ja sje en met z'n pet op binnen,
en ging Naatj e naar achter om koffie te zetten.

,

Moos slingerde z'n pet in den hoek, wierp zich ongewasschen neer tegenover Vader en Moeder, zware
trekken puffend uit z'n sigaareind,
„Nou," kwam Naatje binnen, „je begrijpt wel, je
mot zoo'n hourekte wat toegeve, och god j e hebt 'r
zoo maar geen weer; j áaa ze moest naar 'r vrijer de
juff rouw! ik 1 denk nou, 't is wel je Zonda,g niet van de

week, maar verga jij maar; ilk wil me met die •d^a-ar
niet af g,00ie, eer ze me stikke laat."
„Me mut ze wat toegeven, met recht eer ze oe doar
,

stikken loat," zei Moeder; „'n zorg, wees-ie maar de
goodhemste, en hol oe kalm sen win-oe veural ma-ar
zoo

niet op."

„Ogh!" wierp zich Saim met het gebaar van een
tevreden bankier a chterover in z'n stoel, „wie ;d'r al
niet vrijt, wie id'r al geen aanstaande hef tegenswoordig, wat bin 'k. misslijk."
,,Hè god," sm-edkte Naatje tegen Moos, „doe me nou
e-en plezier en doe je -andere j-as an niet? je heb toch
nog wel een ander jassie om an te trekke niet? En
ga me daar nou niet met j e vuile rvethande an de
stoel legge asj elblief ! 'k Zal voor je op me knieë gaan
legge, toè 'dan! Ja," gaf ;ze Sam antwoord, „wat zeg
jij ►da-ar'van ? Net hoe je zegt, wie d'r al geen vrijer
het tegenwoordig; ik verzeker je, 'n goed hémid meet
permissie het ze niet an 'r lijf, maar een aanstaande
het ze toch ! "
Met een zudht naar z'n 'oome Ies stond Moos op,
veegde in 'den winkel z'n handen af en liep naar
adhter omn een andere jas te ;halen. Naatje schonk in
,

-
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kopjes met in kou d -blauw uitgevoerde motieven van
het ras adat het behang verluchtte, en die ze „stijlkoprj es" noemnde, haar sterk-geurende koffie en uit
geribd-glazen, nikkel omrand en gehiengtsel d gebakpotje presenteerde ze bruingebakken boterkoek. V-oor
-de tafel, de mouwboorrden -omge slagen van haar zwart
japon, zette ze zich tot drinken. Vader had-lustern
z'n hoed afgezet, zat met z'n hand te strijken over z'n
glimmende, op de kruin enkel nog f ijn- grijze hoofd,
herwreef dan z'n ge'zi dht, z'n neus beknijpen d , en afdalend naar ede• kin, ein dig den -de vingers met de
baardslierten naar weerszijden genoegelijk uit te punten. Hij wou niet 'het eerst ,beginnen, de eenige, die van
dat in vergadering behandelen cyan een huwelijk nog
eeni^gen afkeer had, al kon hij niets leelijks of zondigs
zien in het fat+soenlijk bijieenbrengen van twee jongelui
tot degelijk-en sjiddesj .
„Nou ?" haastte Naatje onge duldig lachen d , met
haar kopje spelend: „ze;gg,eris jonges, motte we wat
beprate, of motte we niet beprate," en naar Sam
rechts deelde ze schal kladhend een kneep uit.
„Ja," hakte Moos door, (en wierp z'n loom en z'n
neef elk een sigaar toe, „we hebben niet lang e neu dig
te proaten j-onges, we mutten maar -met ;de -deure in
huus vallen: spiekers met -koppen sloan, heur."
Trots streek-ie met z'n dik -rooie hand z'n zwarten
natten knevel oD naar z'n frisch kleurende wangen en
nam z'n sigaar uit z'n mond.
„Kiek nou ies an," redeneerde hij -onder nerveus
gekuch van Moeder, Vader en Sam en wij doogend
gli^rnlach- geglinster van N aatje, „ zonder d'r dunkles
ummee te winden, ik geleuve wel zie, as ik noa Amsterdam goa, -dat ik det iaakien met det meissien en met
-die oome wel iloar zal speulen; Sam die zal ongetwnefel:d wel idee hebben," betoogde hij door -de kamer
ze -dan samen varder kennis he4 ben-stile,„na
em+a-akt, dan geleuve ik +dat we doar varder niet zoo
,

,

,
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veule meer over te proaten hebben. Is det woa'r
of niet ?"
Vader zag Moos aan, en Moe-der zweeg, zat, met
haar zakdoek haar wangienve'l opduwend, Moos te
volgen, loenzend langs den mageren neus; van aandachtsinspanning zwollen paarse aderen op (haar smal
voorhoofd. Sam, verlegen, zenuwachtig, trok,-blek
onder de hard -rosse roestige ruigheid van zijn snoren hoofdharen, met te veel en te hevige rukken z'n
versche sigaar aan en beloerde het brandende puntje,
zonder op te kijken of eenigen uitweg te weten tot
antwoorden. Hij besloot zich te houden alsof hij uit
beleefdheid Moos liet uitspreken, daar hij toch de
pijn-en,de benardheid onderging van zich te voelen behandelen in familiekring en onder het triomphantelijk
g-eglimlach van Naatje, van wier .gezin.dheid hij lang
nog niet zeker was. Woar wol Moos toch Hoar toe,
dacht hij, dat-ie er zoo op had estoan, dat tenminste
Vaider mee most komen? Onder het nadenken begon-ie
vrijer aan z'n sigaar te trekken en allengs vat ruimer
luisterhouding ;aan te nemen.
,,,En wanneer wi'j ;dan noa Amsterdam goan?" vroeg
Vader, „az-ie 't dan willen opknappen, mud iè miaar
eerst goan, zo'k denken."
„Det kump allemoale wel goed," zei Moos, „maar
nou mot ik nog even over wat anders proaten."
„En det is?" vroeg Vader sp-eelsch- zakelijk.
Sam, -die bleef leunen, zag boven z'n vuist uit
naar m op.
„Det is," begon Moos in een van middag glijdenden
zakentoon, „:det is.... kiek jullies ies even 'hier ... .
jullie snappen toch zeker wel, as Moos die paar eenten met d et meissien mee kreMg, dat Boar dan wat mee
te doen iss ... .
„Det -spreekt van zelf," bleef Vader alleen met
scherpen blik en onder een verborgen en v ri endelijke
strijdvaardigheid antwoorden.
,
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„En vat wol ie doar dan wel mee doen ?" vroeg
Moos, oin
^ zijn oom's handige antwoord te bestraffen;
maar -dan dadelijk om alle rekking en gekibbel te
weren, .zei -íe, z'n stoel bij schuiiven.d, „zal ik oe det
nou ies vertellen ?"
„Nou dan," vroeg Vader met 'ingehouden belang
-steling.
„An mekare kapot maken!" lachte Moos ernstig.
„An mekare kapot maken? .... Ja, an mekare
kepot maken .... wat wol -iè dan ?"
„Det zal ik jullie ies netties vertellen! D'r wonen
hier in de stroate nou op 't oogenblik èèn, twee, drie,

vier katsowem 1 ) , is d'et woar of is det nièt woar?"
„De's wo'ar," bromde Sam achter z'n vuist, om niet
heelemaaal kinderachtig 'te blijven zwijgen.
„De's woar hè? Nou," zei Moos, „ , die maken mekare
kapot is det -oàk woar of niet? Nou rechtuut -antwoord-en en geen flauwe kul verkoopen, we proaten nou
as menschen."
,De's áók woar," zei Vader eerlijk, „en wat wol ie
nou? Vooruit nou maar!"
„Ik wol d'r drie van -maken!"
,,Drie? dan 'wo'j sam-en 'doen ?"
„Precies. Ik wol 'buttien 'bij buttien idoen. Loat Sam
nou zien -drie mille nemen, en ik -mièn drie -mille en
't , `etien da ''k d'oar nog mee overlegd heb, -en baten
wij doar nou samen 'n stevige zake van maken ... .
ja, jullie mutten daidelijk zeggen ja of n'ee; 't is veur
jullie goed -en veur mien niet slecht."
Sam, heugelijk verrast, ,zag nerveus om naar Vader,
bang dat 'die tegen zou vechten. Hij had grooten lust.
Naatje zat stil te lachen om haar mans kordaat uitgesproken voorstel, waaraan zij den hevigsten stoot
had gegeven; en zij spiedde de tafel rond, de g-ezichten langs -die dachten. Moeder bleef zwijgen, in zaken
;
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gewoon haar man te laten oor+deelen; nooit had .ze ;zieh
d aar in gemengd, altijd in trouwe slaaf sscihheild, zon►der
hinder of medewerking, zich aan zijn meerderheid
onderworpen.
„-boar mut 'k over denken," zei Vader triestig -zacht.
Hij meilkte opeens, gaan die voordracht 'der werkelijk
bedroevende 4z^ekerhei'd, dat zoo en niet-hedn,mt
ianders z'n zaak op de been kon blijven. Al zijn prettige onafhankelijkheid zou-ie dus tegen het evenwichtige oordeel van leen dertí^gj arig ooamzegg^end vennootj e
moeten ruilen. Ze zaten daar voor hem en klonken
hem aan zich vast; hij had niet meer te zeggen, hij
had toe te geven, 'hij was oud. Dan, opeens, zag -ie
smartelijk de tweede bedoeling: Joop, nou tegenover
-de sterk gie►mia,akte zaak, moest er totaal onder. Ja, j a,
het ;ging zoo heel goed, drie duizend en drie duizend,
'dat waren er -zes, (ze zouen hem nou even met z'n
vrouw en 'z'n kleintjes dood gaan bijten. En hij zou
zeker mee moeten helplen, -om 'm den 'laatsten knauw
-te geven. Zeker ihad-je nog niet genoeg honger ,geleden,
in 't poosje, dat-ie daar tegenover ze ;z.a't te scharrelen
en te krthbelen. Zou hij 'm zoo moeten (helpen uitzuigen? Had -ie 'm daarvoor groot en naar 't stadhuis
gebracht? Zou z'n Moeder -er niet an denken? Nee,
'hier stond-ie alleen; 't zou Sam en Meijer en Jette
.hun zorg zijn, of hun broer 'daar morgen of ,overmorgen
op de kei-en stond, ook 'n zorg; ging 't hun wat an?
As id'r ma.ar wat lekkers bij 't brood was -en wat stevige
in de soep; godogod wat ,stond-ie zwak tegenover ze , . .
„Nou mutters we niet zoo laig proaten," zei Moos
heet, „'mut 'k goan of mut 'k nièt goan.... ik weet
niet, wat doar nou over te prakkezeeren valt. Och god
nog toe, 't is toch de eienige weg; ik wil jullie godbewaar niet bel-eedigen, maar kiek dan goed mit oe
oogen.... de concurrentie die hef jullie net zoo min
centen in de zak ehracht; ik zeg,ge niet, da'k 't alleenig
veur j üllie dóe, det zól meesj oggaas wezen, kinderach-
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tige flikvlooierije zol det wezen, ik doe 't net zoo goed
veur mien ook as veur jullie, maar 't is toch ook de
eenigste weg .... "

„Van zelf," zette Naatje bij, „ záó kan 't toclh niet
blijve voortgaan; van daag verkoope jullie voor zeve
stuiver, en wij gaan op een schelling; dan gane jullie
w-eer op 'n kwartje en de klante, de frotte stinkende
klante die steke de winst in de zak. Doene jullie nou
de krachte bij mekaar, dan wascht toch 'de eene hand
.de andere? we kunne altijd nog wel zien ,w►aar we naar
toe gaan; hier of bij jullie, dat komt van zelf allemaal
wel terecht."
„'t Beste is natuurlik," zei Moos, „dat de old-ste
zake blieft en dat we dan oe winkel 'n bietien verbouwen goan, met onze rommel 'n bietien d'r in kan
't werac?htig as god 'n oardig winkeltien worren."
Vader nam z'n sigaar uit z'n mond jen zag hem, met
even geldaken hoofd, 'bitter- scherp aan.
„Maar 'k doe 't niet," zei-ie kalm, „ik sweet 't wel,
ik weet 't wel, jullie maken dean die andere, ie weten
wel, die andere," wees -je , bitter naar den kant van
Joops huis-j e, „'die 'maken jullie dan eventjes kapot
hè ? In de gauwigheid hè ? die wollen jullie dan netties
onder de toafel speulen hè? nee, nee, maar 't gebeurt
niet.... d'r kump niks van heur, loat mièn dan maar
mien halleve boterham hollen; maar zoo lang as ik
hier bin gcheurt 't nièt. As ik weg hin, dan kunnen
jullie doen wa,j willen, maar eerder niet .... -eerder
-
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,
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vaste niet ^eur .... "

Moeder zag +zwijigend naar hem op, zuchtend, dichter kruisend haar armen tegen de borst, dan naar
Sam, in afwachting wat {die zeggen zou.
„'t Gebeurt niet!" ±heilhaalde Vader, „nee Moos, nee
Naatje, nee vrouwgien, det kan niet heur jonges, dan
even goeie vrin den ."
„Maar 't gebeurt wel!" kwam Sam nu los, half zich
naar z'n Vader keeerenid, „ík zeg oe, 't gebeurt wèl, ... .
Zoekenden 9
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ieder mut maar veur zich zelf zorgen, 'det is allemoale
heèl mooi en heèl oardig .... doar kunnen wij niet van
vret-en! As wij d oar 'n goeje zake van kunnen maken,
dan zal ik 't doarum'me niet loaten; hij zal zich wel
redden, -dan mutte wij ons ook redden!"
Moos en Naatje ga'ven .daadlijk g een antwoord,
zagen elkaar aan, met wenken zich 'daar buit-en te

houden.
„Maar 'k goa d.'r niet noar toe!" izei Vader, nog
zachtjes pratend, met droeve dingen vóór zich, „jullie
zollen wel anders proaten, a'j maar ies wisten, a'j
maar ies éventj es wisten wat h^on,ger is.... maar nou!
af f ij n ....zweten j Lillie veule ! .... "
„ Daar 'zal 'ij zich wel deur ',ééne sloan; ie ebben
óàk niet altied zoo eproat," -verweet Sam. „Toe -je
pas zien winkel of op' -uzet, toe 'hèj de of sla,gbriefies
óók niet van fde ramen of-etrokken, en 1tàch hè'j ~eten
dat-íe alle weken hef mutton verspeulen, ogh! wat 'n
mesjoggaas ook, iemand die oe vlak tegenover oe
deure tegenwarrekt, goa 'die onderhollen, of bloed
dood um 'm te sparen, ogh! wat 'n onizin allemoale!
Moos, pik zal oe wat zeggen, .... 't is a , 'oord eur!"
„En ik doe 't niet!" riep de ouwe.
„Maar ik doe 't wèl!" driftte Sam, op tafel bonzend,
„dan doen-iè 't maar niet, ik idoe 't wel! dan ggoan iè
maar slachten.... en dan g9an iè maar -de boer op...
wol ie' soms #ook nog 'n apart zaakien opzetten? 'doar
bin nog meer huuiz.en hier in de stroa te! en zich omkeerend: „wat zeg ie van diè mesj oggaas?"
„Heur 'door ies!" begon nu Moeder Valtier te verde#dígen, „heur door ies 'n kwoaj on :ge tegen zien Vader,
verrekkeling! Hef-ie niet genug veur jullie esappeld
,soms ? hef -ie niet genug veur jullie tut over de ooren
^denn ezeten? um jullie uut de drek te halen? goa de
boer op! 'zet zelf 'n zaak op! d et is tegen de olde
Vader! hè'j 'm niet ef illecet eerd toen-i,e zeuventig joar
was de veurige weke? rotsl epel ! ja, ja, ie bin toch
,
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maar 'n rotslepel bij hem vergeleken? trap 'm de
-

deure uut! ,woarumme niet? 't is oe vaar maar! snaauw

maar en grauw maar en bek maar of, goa oe gan g !"
„Laat-ie nou as toe blief die mesj oggaas -d'r buuten,"
kalmeerde Sam, „veur mien hef-ie niet neudig de boer
op te -goan, en een rotslepel bin 'k nou ook niet -heelemoale meer!"
„Da's onzin !" zei Naa'tje, „'n man van bij de veertig
jaar is geen rotslepel meer, da's gekheid tante
Saar."
„Nou," verdedigde Moeder, „ik zegge tege zien
Vader vergeleken, um zoo'n m^ontd legen 'm op te zet ten, 'n Vader die vijftig joar veur 'mm esappeld hef;
hef-ie doar dan zoo igroot longeliek an? adat-je niet wil
^h.éhb!en dat jullie an Joop heelem,oale reneweeren
goan? a'j maar les eerst zelfs kinders hebben ... .
wacht 'maar, ik wil oe mazizel niet verzeggen, maar
me weet niet hoe Gdd wil."
„Ie hebben -zeker niks ezegdd, tegen Joop," vocht
Sam, „toen-je bij ons vandoan is egoan! ie hebben ook
maar niet op 'fm annegoan en op 'm espuugd ! altied
bin -ie veur 'm in e de 'bocht esprungen! wat 'doen 'k met
die flauwe drij erij e?"
„Nou! no u heb ik wel ies wat ezegd, doar heb ik
mien reden veur efha 'd . En tàdh hef -oe Vader gelieke,
dat ie 'm niet zien laatste stukkien brood uut de mond
wil baten scheuren."
,,
fleur les," overtuigde Moos, „ik zal oe nou les wat
vertellen.... ik kan mien Boar van -zelf niet mtee
bemujeen, maar 'dè't weet ik wel: Idie Joop van oe is
ook geen kind, en as -ie zoo'n honger had ehad, dan
was-ie doar al lange van d oan ewest, clan had -ie wel
argens anders ,goan zitten, en zoo arg rzal det nou wel
niet loopen. Veur mièn .... ik verlange 'm niet in de
grond te warreken, ik gunne die jonge geen kwoa►d;
hij 'hef mien noch an mien vrouwe nog nooit geen
stroo breed in de weg elegd, onzin. Maar as wij, net
,
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zoo as Sam doar zeg, as wij op die maniere det goed
veur mekare kunne kriegen, 'dan is -det malligheid um
det te loa'ten.... Ik rverzeker oe oom.e Ies, die jonge
die zal zien paar klanten id^o ar wel umme hollen, ie
weten heel g oeid, ' lachte hij met z'n -hand naar Vader
gebarend, „ie weten heel goed, drat hij niet zoon kind
is: hij zal zien kössien wel opscharrelen, wees doàr
maar verzekerd van, as jullie 'm geen kwoad doen,
ik zal 't tzeker niet doen, en nog ies, hij is geen kind,
um -de veildo,mimenis niet !"
„Oc'h," redeneerde Naatj e, „kletse jullie niet, as dat
nou alles is wat je d'r tege heb, dan is dat niks. Dan
gaat me mannetje morge of overmorge naar Amster,d am, en dan smoest-ie 'n beetje la-la-la met de Kalle,
,en dan hottwe we 't andere jaar gassene, of -misschien
,nog wel gauwer .... hoe lijkt u dat tante Saar, nou ?"
lachte ze over de tafel heen haar toe: ,,hè? da's
zoontje nommer tweè -die onder de goppe gaat hè?
heb u trek in een gassene?"
„ O, arg, arg trek, ik kan mien trek niet ,op," kniesde
Moeder, „schei miaar uut, veur mien bin d'r andere
'dingen um an te denken. Ja, gassene, gassene, doar
heb pik allemoale geen heufd meer veur .... Ik kan
't wel zonder gassene's of, best," ,
„Odh kom!" sprong M oos -op, „íe maken d'r wat
van! ik wed de, as 't eenmoal ,zoovarre is, -da'd -ie `t
langste opblieven van de hèel.e boel, allemoale die -zoo
proaten, die doen doarum m e nog niet zozo . Nou, ik heb
.d'r wel lol in, in 'n goeie gassene, ik heb in lange
,geen pleziertien ehad, 'k zal godverdomme dansen dat
de heele boel mesj^ogge wordt, wat ièj e Na ?"
„Nou hè," lachte Naatj e lekker, Idie 'n uitkomst zag
in 't glimlachend zwij'glen van haar oome ,Ies, „ik dans
de ;menuet -dadelijk met ,00rre Ies, daar kan ik ''t beste
maat mee houe, wat, oome tes? hè .... oome Ies die
'danst zoo licht, jullie benne allemaal van die houte
boere, maar daar voel je je niet bij. N ee, dat zeg 'k
,
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nou .nergges om, maar dat is zal 'k sterve waar, ik dans
altijd wat ,graag met 'm."
Vader, die Ibij Sam's volhouden dadelijk angstig
begrepen had , dat-ie toe moest geven, wij l -ie in naam
geraadpleegd werd, maar t-oáh aan de jonge krachten
de dingen over moest laten, zat zich op te dringen
aan de noodzaak d er feiten: of-je al praatte en opspeelde, of weigerde, och, als Sam doorzette, zou-ie
niet meemoe'ten? -hij loon de zaak niet voeren, hij was
niks meer.... Langzaam liet-pie zich sussen, door
Moos en Naatj e, door 'de eigen hoop, dat Joop zich er
wel doorheen zou slaan, eindelijk door den troost,
dat, als 't ook misliep, hij er toch niets tegen doen
kon. En zoo gaf hij ziéh over aan de ,schikking van den
niet ,weg te dringen din,genloop; hij zocht -de aannemelijkste wijze van onderwerping, bewust +van de vijandschap, die zich, in het overvallen huis zijner eigen gevoelens, overmachtig aging neerzetten. Misschien had -ie
werkelijk wel wat overdreven, prdbeerde hij zich te
overtuigen, en waar was 't ,dat ze zoo alle drie naar den
kel d er gingen. ;Moeder, onmachtig tot -eigen oor d eel,
had zijn gezicht bebend on der 't overtuigend gerede
anderen, en tot schurwen glimlach plooidien-nerd
,zich baar trekken, toen ze hem, onder Naatj e's verheugen^is, verlegen -vriendelijk en uit -een natuurlijken
verregaan d en tegenzin om. 'de ve , i tteraar te zijn
zelfs aarzelend-vroolijk zag worden.
„Nou," vroeg Moos, „mut 'k goan of mut 'k niet
goan.... Sam vindt 't vanzelf goed, niet woar
zwoalter ?"
„Nou," hoofd,sdhuidlde Vatder, met een bilk naar zijn
vrouw, „as 't niet anders kan, en 't is zoo de eenigste
goeie weg, ja, dan mut 't natuuurlijk wel gebeuren; en
dan mag 'k maar lieden, -dat 't jullie goed mag goan
en dat 't ons allem oale .maar ,goed 'mag ,goan."
„En an 'ons allemaal!" fzei Naatje hem begrijpend.
„Nou," zei Moeder Vader na, toen ze zag, dat hij
,
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haar oordeel meendde te vragen, „as 't niet anders
kan, ja dan mut het maar zoo wezen; dan hoop 'k ,oOk
dat 't gymaar goed mag goan."
„0, zolo.," zei ',Sam, ,,zôô mag 'k 't heuren, nou proaten jullie as erstandige menschen."
„A ccoord," lachte Naatje, ►met bei haar handen
slaand op 't tafellloopertj e en naar den winkel wijizend
„Moos daar is volk, ga jij eve kijke, toe," bedel+de
ze lief.
„Nee," zei Moos, 'door de rahmen glurend, „Simon
is toch veur, niet ?"
,0, ja," zei Naatje, „'t is waar ook, hij helpt .aL"
„,fleur ies," bo og zich Moos na-ar Vader en Sam
voorover, „íe begriepen wel, -dat 'k ►die óók weg kan
doen, -de's allemoale geld dat we sparen kunnen, tdet
bin toch ook twee achterwielen alle weken!"
„Wie meen-ie," vroeg Vader.
„De knecht, Simon," zei Moos.
„0, wo'j die weg doen ?"
„Netuurlijk, ssst," m+aanlde Moos verklarend naar
Sam, en toen ;die hem sterkte met een gebaar van
natuurlijke goedkeurig, „vrooag of 't ;maar g,eno;g is,"
zong-ie hoog fluisterend naar Vader, „-drie man in `n
zake; 'k bin tevreden as alledrie veurloopig geregeld
wark helbben!"
„Nou, ja, och van zelf, a'j 'in bepoald niet ;meer
gebruuken kunnen," voelde vader te moeten toegeven.
„Dat zou wel mesj og-gaas zijn," -zeí Naatje, (de koékkruimels van haar schofot kioppenid, en met ,een lachj e
naar Sams kant weer, zag uze tante Saar aan om ook
haar goedkeuring te hooren.
„Och, ja," zei Moeder, „as-ie niet im'eer neuudig is,
gekheid, me kan niet i- em,anid veur niks de kost -geven,
de's nog al duiidelijk."
„Ik denk er nog niet (half an!" besloot Moos, „ja,
ze bin nog al (zoo lekker de knechten, um lief veur
ze te wezen. En dan, ja, wat 'n malligheid, me kan
,
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doar 't geld weggooien, al was -je -de beste knecht van
de wereld, kan-ie mien zeggen hoe Baat of 't is, Ze
denken ook verrek maar, as uze arregens anders -een
kwartien meer kunnen kriegen."
„Nou," zei Naatje, „as jullie ;drieë voor eerst werk
hejbbe, werachtí,g dan mag-ge jullie tevrej e weze, 't zou
'aardig màoi zijn, mar, 'n zaak met idri.e man. .
„'k Beloóve jullie," spiegelde Moos voor, zacht-verrukt, „wij zullen 't kloar speulen. Maar nou ies wat
anders," deed hij over'gelukklig-besloten en feestelijk:
„Na, is 'r nog wat te drinken, -j a of nee."
„Netuurlijk," riep Naatje, „uze kenne 'n glas cognac
krijge as ze luste en tante Saar 'n zoet slokkie."
„Nou, schiet idan op!" haastte Moos lachend, „'k heb
trek in een stevig glas cognac; as me over sdingen van
beteekenis hef eproat en me is of geh.an(deld, dan mut
me samen 'n glas cognac drink,en."
„Ie zullen wel idorst h,ëbben ekregen," zei Sam. „Ie
hebben mutten proaten as 'n advekaat."
„Schei maar uut," pochte hij terug, „'t argste kump
ng j ongien, hol ;oe minaar stille, nou muit 'k nog veur
oe an 't pleiten,"
„As 't maar geen pleite i) geeft," gijnde Vader,
„sdhep ie maar Kniet zoo 'op; ie ,zullen rwwel niet zooveule
meer te d-oen hefbben; ik denke: 't pleidooi is al ewunnen,, veur dat ide zitting g.eo-pend wordt."
„Det ±denk ik ook," nam Sam, moediger nu, over,
nu-ie wat -gewend raakte aan &de gedachte, idoor Moos
en Naatje ,genadiglijk een vrouw te krijgen toegeworpen, „ie zullen oe lippen niet an 't bloeden hoe' en te
proaten. Maar heur ies, zond-er flauwe kul nee,
geef mien 'n cognakkien, Naatje, wanneer goa-'j
nou? nou niet zoo lange wadhten zeg."
„Hoor is," plaagdde Naatje, „die is met recht ver
liefd voor-tie verloofd is, d'r is haast bij, wat zeg je
daar van?"
',
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„Op jullie gezondheid, op de nieuwe firma en op
de aanstaande sjiddesc.h!" klonk Moos; zij dronken uit
met 'n Omein! en sclhij nbeweeg van klinken, Moed er
en Naatje anisette, de mannen cognac.
,,,Margen goa 'k noar groot Mokem!" riep Moos,
z'n knieën heslaanld yen ladh-^oogemd /de kamer rond,
„en as 't in orde is, bezweer 'k oe, dan schrief 'k 'n
briefkaart en ie komen bij mien!"
„Accoor+d!" zei . Sam,, „nou nog ies inschenken op
Moos en Naatje, een lang leven!"
„Loaten we nou maar iets eerst zoo varre wezen,"
iol'de Moos lekker, +met den jubel in (zijn IhiooFd van de
pretjes en de goeie ,zwalk -en de gl^o,rie van izijn leiding,
„ik goa morgen, z,ondder smoes, en Idan kom-je (bij mien,
en we goan samen met ide kalle noa huus!"
„,Ofgespreuken!" zei Sam,
Vader en Moeder stonden op om heen te gaan.
„Hoe laàte goa'j morgen ?"
„Um 'n uur of tiene, -eerste klas en alles fijn beur,"
rekte zich Moos geeuwen d , „op -oe kosten Eheur, det
neem iík dd 'r van."
„Goa oe gang," klopte hem Sam op (den sdhouder,
„ie maggen oe veur mien rekening bezeupen (drinken
an kloare jenever, van de duurste!"
„ Aliderabbe," wenschte Moos.
„Nou, lig jullie niet te don►deren!" bromide Vader,
-

„we mutten weg; goed succes wvensc(h 'k oe en dan
we izien wat we d 'r van terechte (brengen

zullen

kunnen."
Din,sdagsmidda',gs, in den winkel, kreeg Sam een
telegram.
Binnen, onder een hoeraatje van Meijer en van Jette,
die in 'de sensatie weer veel vertroosting von d , las -ie
voor:

„Alles in orde, kom cito o-ver.

Moos."

HOOFDSTUK VIII
AAR in Hartog Spier's exportzaak op
Zaterdag, hoewel zootveel mogelijk +zonder
hem, gewerkt werd, 'zorgde hij des Zondags, na enkele noo+dí'ge idingen in eden morgen, ',s mild,dags voor een whistpartij. Ook
in de week- avonden kwamen dikkwijls kooplui spelen,
en schoon de iinzet niet hoog was, heteekende verlies
of winst voor Then vaak }een groot ge►deelte van. hun (dagveradienste. Zij waren nu de groote heete binnenkamer
ontvlucht en ha►c len +de ronde tafel van daar naar 't
slachtvertrek aan die straat gebracht; daaromheen, op
de steenen vloer, zaten Hartog, Jacques de Vries, diens
tijdelijke compagnon (Dovildje Kalf en 'de als 1vij fde
lummel-ende Markus Polak met shun kaarten en sigaren
in spel-drift te rumoeren. (De zware breede +deur op 'n
kier, oom van 'de stille ,Zondagstraat wat frischheid
binnen te doen luwen, ihaadden zij, om gegluur van
Zon'dag.sche buurtrnenschen en kwajongens te mijden,
de gordijnen ;voor 't raam tot de kozijnen ,doen ,zakken,
en ook over de (deur 'hing de perkamentige lap neer,
tot waar 't 'zware luik (boven 'de -onderste houthelft
tegen 't glas was gezet. Het groote vierkante svoorhuis
met zijn hooge blauwig-gewitte wanden en rechts van
de odeur het getimmerde kantoorkamertje, stond koel
halflicht om hen op zoO, maar onfrisch, dompig, de
atmosfeer zwaar van a d em-in►dringgenden bloed- en
rauwigen vleeschgeur. Dnd er messen- en zagenrekken
aan den linkermuur stonden, naast 'n paar kleine
rroodrig-bruine kalverslachthankj es, -een paar handkarren, een 'kleine redhtop, een groote, van ;de wielen
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genomen met 'het donkergrij s 'blauwe vlak tegen den
wand gezet. Aan haken tegen den achterwan d , voor de
ka merralmen, hingen, om een groot uitbloeldend beestenlichaam heen, doore;en-slangenlde leege darmen, een
afgrijselij!ke kop met rmijmer► en+de 000gen en omlaag
hangende tong en, als groote fuchsia's, bloederige harten. Tegen lde ,gangmuur rechts, naast 't kankoortj e,
ui'tsnij- en (haakmessen, groote kluwens bindtouw en een
paar Ihlaasbalgj es.
De ouwe Moeder, graag tu sschen menschen en
levendighei d, was, ;zonlder lust alleen in de verstilde
binnenkamer te blijven, bij 't raam gaan (zitten voor
'haar kleine (tafeltje, waar 'ze met 'haar ouwe blankige
riimpelhaniden ronidgleedd langs sde melki►ge bovenkanten
derrd-ominosteenen, 't spel aanpassend a'lleren, tot straks
Regiene -weer lummelen .m►oest en bij haar aan kwam
zitten. Zij glimlachte tegen den onwil der vierkantjes,
zoekend en keerenid o m een lh.eirweg van aaneensluitende oo:gsteentjes aan te leggen over ide tafel. Nu, en
dan .m om!p elide izij zachte ver;wenschinkjes, altijd nog
roodig-frisdh binnen de witte geplooide mutskap met
neerhangende gouden en rooldsteenen oorbelllen.
Van 'de tafel lawaaide gelach Iholluiddensd !door 't
hooge vo-orlhuis. Hartog 'had een 'gevaarlijke misère met
bevend -nerveus gezicht ,zitten uitspelen, 'en nu-ie 'ze
gewonnen 'had, 'zat-je paard-rijdend op z'n stoel te
schreeuwzingen, zijn rauwen straatzang met stompen
van !zijn bio-ezeroen-armen -op ide tafel 'begelei;dend.
Grinnekend van iheroïsdh wingeluk stonid z'n roodbezweete, b^ebaar^de kop iop 'zij n vuile werkkle erenlij f ;
►zijn broek, glimmend van vet- en bloedsmeer, los van
z'n over z'n schouders 'hangende +bre'tels, stonnd van
boven open, liet een reep van ,z'n blauwen 'o-n'derbroek
bloot, 'met een grooten geelsteenen knoop.
„Hol toch op, nar!" schreeuwjd'e Regiene, met oogen
als hij, diep -weg onder 't (hooge voorhoofd gloeiend
van spelvreugde en orde -drift tegelijk, „ie bin stapel
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kerel ! " wees ze, met haar dikke hand tegen 't voor
►d klappend; maar zij lachte met de anderen mee,-hof
toen hij voortihoste op zijn (stoeil, trommelend met zijn
elleboog op de leege tafelplek, waar al lzijn slagen
waren weggespeeld.
„De's nog wel in id.e n eg,e doage ! " lachte Jacques de
Vries tegenover hem, „kiek (die beroerling zich ies :de
sappel m,oake ! tdie gooit nog wel met de Toure om
zich heen as 'n groote !gele er►de, maar 'hij regeert as
'n pias, kiek lies, kiek ies! 'k za}l starreve as -ie niet
meer as !half stapel is.... sedhwans, hou op!"
„Holde stil, (holde stil !" izuchte Hartog, +moe van
opwinding, „Joacques, ge iha.dt ,me moete loate hange,
ventje .... ge Ihaldt me moete loate hange op „me kloaverens, maar ge kunt niet sp eule jong, -ge kunt err niks
van, hi, hi, !hi," j oedel'de-ile spottend naar ide anderen,
„'k zal barsten as 'k er had maggen komen, .met mien
klioaveren en +vrouw in mien handen. Kun jullie idan
speulen? niks cverdom!me ku'j d'r van. . i hihihi.
wat hhè'k 't 'm elapt! wait heb 'k um -oe (heen -edreiid, net
zoo lange tut as 'k vrij ware! „Ja," zei-ie dan plots
verkalmend tot reideneertoon, „'t is wel oo jonges,
eigelijk, eigelijk haldden we víanmiidtdag niet maggen
speulen; 'it is 'n sdhandaal in ide negen dagen, 1) maar
ik kan d'r niet zonder, ik mut op Zunldagmiddag mien
spull.egi en hebben, anders hlieve 'k niet normaal ..."
„Ja, anders `lieve -ßíe niet normaal," glimlachte Joop
Beecm, die even een pakje singels aan Hartog verkocht had en nu 'n oogenblik te kijken stond, „heur-i.e
't wel j ong-es? anders blief t-ie niet normaal."
„Je proaten wel van schandee," sprak Dovidj e Kalf,
de ongetrouwde miid.del-veertiger, tussdhen z'n tanden,
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1 ) De negen dagen: de eerste negen dagen van de maand
Ab, eindigend met !den gedenkdag der Tempelverwoesting, en
gedurende welke geen vleesch noch wijn genuttigd, of feestedijklheden gevierd mogen.
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,maar ie ►doen 't dan toch maar onddershanld(s stillegies
-

d eur."
„Kiek, kiek noa mien woorden," piepte die kleine
Marcus Polak, „maar luister niet roar mien daden! is
''t niet Hartog? och," probeerde hij Ode aandacht te
drijven naar het met 'Har to^g pas gebeurde, „hij proat
wel 'n boel, maar hij tdut niet veulte .... of lievers,
hihihi hij dut tè veulie,"
Hartog keek rond, zag dat ze nog niet begrepen,
wat Polakje herdoeLde. „Ja," zei -i, „'t is -tioch werachtig
woar, we Ihafdden in 't geheel niet maggen speulen van
, de wehe, maar afijn, de neweire 1 ) is nou toch een mo,al gebeurd, geef àp Joacques en zeur zo o niet! "
„Geef-iè op!" deed Jacques de anderen in speelsche
verwensching lachen, „ge mut maar niet varder nee
doen, ge zijt veuls te vroom urn te speule en om de
woarheid te zegge, ge wint mien al veul,s te veul vanmiddag .... die wint altied, zoo raar kan 't niet loope."
„Ongelukkig in de lieflde!" piepte Polakje, nu beter
rakend hun 'herinnerring aan Hartogs werkmeid, van
wie men zei, dat ze van .hem bevallen moest; allen
behalve Regiene grinnekt ?n zacht.
,,,Het spiel des geestes is Gode gevalltig," lachte
Hartog, ;z'n kaarten weer ^opnemenid volor 'n solo. Vanmorgen had -ie 'r wel ove:nged,acht,' et spelen deze
week te laten, maar nooit .gewoon (zich sterk te maken,
had hij zidh maar laten gaan in zijn hartstocht naar
de heerlijke inspanning Ivan 't whisten, In de „negen
dagen" mochten zij geen vermaak zoeken, zich zelfs
't genot niet geven van vieiesch of wijn; het zijn de
negen ►da;gen in -de maand Ab, waarin, versdhillende
jaren, de groote +dingen van verwoesting, ondergang
'en knechting aan Israël gebeurt +'zijn. Op den laatsten
'dag, den negendd;en Ab, vastgesteld (tot algemeenen
'vastendag, werd de tweede tempel verwoest en het
,

,

2)

zonde.

141

eens machtige en aan zijn levendigheid ten ondergegane volk =dienst'baar ~gemaakt }voor goed. Er waren
wel oogenblhikken, waar-op H artSo^g, ook anderen, er
aan dachten; maar geen felle iherínnering dro eflde lang
'bij Ehen en de rouw der maaltijden zonder vl'eesch
werd, door vaak dure visch, ialgemeen ontdoken.
„'rk Heb dorst !" riep ;Hart-og. „Regienè Regiena, geef
`mien wat te -drinken, 'geef mien 'n emmer vol thee,
°want mien visch die wil zweemmen !"
„Nou, nou!" driftte Regiene, „nar, ie hebben toch al
`n groote kanne Jee^g-eldrunken! ihè, de heele godganschelijke ► daag kan ome lkloar stoan veur die! ^Moleder,
wi`j óák nog thee? ..as
as we doar uut-espeult heébben,
heur! 'k Kan wel zien, ida'-j 't rverlietzen, anders zo'j
niet um thee denken."
„Verliezen ?" snauwde Hartog, „verliezen? nog niet
half en nog niet kwart! doàr en doàr, kiek-es, hihihi,
kiek-les!" en hij knauwde met zijn vuist de kaarten
op tafel, .zingend -met breed neer►diependen mond:
,

,

;

,,Oóch mien stumperties,
O^èch mien istumperties,
Haartag wint det spüllegien weèr! ...
Oèc'h mien stum perties ... .
Oèch mien stumperties .... "
;

Van ►de anderen smakten vechtend ide kaarten tegen.
Hartogs vuisten -grepen naar z'n hoofd; -hij gluurde
angstig naar de handen, waaruit 1de mm 00rdende papiertj es neer zoudien komen.
„Verd^omme ! " riep-ie, „vuile Joacques, det (heb-iè
mien elapt... . doar kunde zich achter ver,schuule, idet
heb-iè mien elapt, had -ie +maar veur drieduzemd joar
eleefd, (dan ha'j imee ,ergoa.n met ide tempel! Odh, och,
wat 'n slag, wat 'n slag. . . . wee, wee, hoe zijn de
helden gevallen in de strijd .... Regiene, geef thee,
de +vijande
Regiene geef in gods heerlijke name thee.
den schateren om zijn val. .. . !"
,
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Om de tafel zaten td e partners te proesten, -hun
knieën beslaantd van leedivermaak om .H,art og s verlies.
„'k 'Heb 'n nekàme an oe," zong Polakje hoog, „.o
god wat heb 'k 'n nekàme an oe, ie -je met oe praats,
det heb ik oe elapt jongien."
Maar Jacques lde Vries was waaguns!tig; niemand
anders als (hij ha d 't gedaan, met z'n troef uithal en!
anders lhad -ie 'r vast gekomme, wat Hartog?
„Ie bin allebeide poe pers!" lolide ;H arttog verdrietig,
,
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„wee, wee, hoe zijn de (held-en gevallen in ide strijd ! "
„Mijn l eide voor u," toeterde Polakje, was erger
dan mijn liefde voor Marre."
„Stikt!" ;bulderde Hartog, +woelden d , nu-ie .den naam
van de meid hoorde noemen, „hol oe kop dichte, of
za'k -starven ik gooie oe de deure uut, verstoa-"j ?"
De drie anderen waren stil ; R egiene was achter om
thee te ,halen.. Polalkj e boog naar Hartog, meer om te
vergoelijken dan uit vrees ivoor zijn woede, ,die door
elk als van een niet +geheel toe.rekenbare, genegeerd

werd.
„Ze 'hef nog niks e heurt," izei-ie zacht, naar de ,ouwe
vrouw wijzend.
„Loop noar de weeriic'.ht!" grauwde Hartog, goedig
z'n kop nij dig - afiduw enfd. Maar de ouwe vrouw, -die
met Joop zat te praten, zei (zacht- ggel.aten:
„'k !Heb niks eaheurd, jon,'ges cur! wees m„aar gerust,
de oMe vrouwe hef niks eheurld.”
Zij had al :`van '^t sdhandaaltj e ,gehooiid, toen zij
vroeg iwaarom 'd e meid niet imeer bij hen iwerken
kwam; 't -pijnde haar, niet groot-schokken d , maar, bij
oogenblikken, -om den -opspraak alleen, kalm-klein
natuurtje als zij was, aan ide wreede schriklkelijk'heid
der passiën vreemd gebleven.
„Ja," schorde baar ouwe ,stem naar Joop, „'t is -mooi
Joop, ik mag 't tegen oe wel zeggen, maar a'j old
worren, sdan wordt er niet )meer noar oe geluusterd;
kom les !hier," riep ze Joop dichter bij zich, en fluiste-
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rend: ,Jk heb 't al (zoo lange ezegd ,doar koanen
verkeerde dingies wan, id et giet niet ^goe^d, .... maar
Regiene die wol mien niet geleuven, Idie wol 'r niet
wegdoen, um,dat ze 'n goeie warkster was....
„Odh, Moeder ;hol -oe toch stille!" riep Hartog nijdig,
„gehangen zullen ze worren, die de vuile proaties uutstrooien, gehangen en geworgd .... schenk mien irr
Re,:gie ne," haastte 'hij, angstig -de aandacht van :z'n
smartende gebeurtenis wegnemend, „íßk kan niet meer
proaten van de dorst."
Modder schudde haar hoofd zadhrt-,zuc'htend en knipoogend tegen Joop, die glimlach en d naar (haar gesp eel
te kijken stond.
„Kü'j wel zien ?" :vroeg -ie ^vrien^delijk, „íe hebben
't doar toch cveul te :donker, ie mutten toch cveuls te
dichte (op de ,steenen liggen."
„Och," glimlachte uze, „nee, mien oogen bin nog
best eur, ik heb nog ,geen brille neu dig , goddank, :maar
de geridienen idie m 00es)ten 00ik heelemoale +dichte, of ik
al zegge: nee, det gel niks .... kump det dan te
passe? de gerdienen noar bene den bij 'n Jehoede?"
Joop fhoofldschudde `beminnelijk- toe,gevend, stond
weer gedoken te kijken naar 'haar zoekend aaneen ,
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scfhuiven.

,,,Moe►der, ík koome dadelijk bij oe!" riep Regiene,
„nog één spullegien, dan goan we weer samen speulen,
heur."
„0," ladhte .de ouwe vrouw, ,,,goan-ie oe 'gang maar,
éur; a'j speulen willen, dan speul -ie maar, ik Akan mien
ier best vermàfken." Lachend zag ze op naar Jioop.
„'t Wil niet," zei ze, „'k neme als ide 'verkeerde."
„Jawel," kwam-ie even diclhterlbij, aanwijizend,
„ doar, idubbel hlank toch, Ides goed, die kan doar
toch an."
„J 00p, heidide nog wat gekocht ?" vroeg Jacques, die
lummelbeurt had.
Joop z ag op zonder lust tot antwoorden. Die
,

,
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Jacques liep zelf altied smet zien armoe te koop; maar
hij verdomde 't, ihij vertelde nooit wat.
„ at?" zei- je, „nee, vandage niet.
„0, heldde wa`t in 't zádht, voor ede !krisstè klante
-zeker, he?"
„Joa, 'n ibee.ssien," loog Joop, „morregen of overanorgen," Maar ►hij meende wel te voelen, dat de anderen 't niet geloofdien .... hoe kon-ie sladht,en in dat
weer, nou-ie nog niet -eens an 'n j oden-klan-tj e 'n
stukje vfleesch Ikon slijten?
Vandaag (ha,d -ie edht negen gdtagen gevierd, thuis;
met brood en koffie hadden ze gemidd►dagmaal+d, hij
zou van de week 's rondgraan om wat anderen ihandel
op te sdharrelen.... brood voor de ,volgende dagen
was er eenvoudig niet.
„De -pest zit er in," gromide Doviidjie Kalf, „ggo+d ;gaf,
't vreur al dat Mde glazen er van barsten, is d'r ;tenminste wat :te verdienen, Woarum speul-ie niet 'n
,pöttien mee, Joop ?" (vroeg-ie, .,,►gátsdhe adie twee kIwar,teis -die-'j van Hartag kunnen winnen."
„Dank oe iwel," zei Joop dof, „'ik heb geen zin jongien, blief-ie maar an de koarten .... as ,det mien
weeke mut -goed maken, nou ....
„Hol oe toch ;stille onder 't sp eulen ! " ri-ep Hartog,
,;wanneer zu'j ►d-et nou ies leeren? kiek n oar ne kaarten! imisschien leer-ie d'r nog wwat van!
,

,

Bekeer U want het is nog tijd,
Volor dat gij sitof geworden zijt ...
„Jonges hoe zol 't met ede ollde I,zak Roest wezen?
rzol-4e nog niet hoast doord. wezen ?"
„Die 'hef 'n slag ekregen hè ?" ivroeg Polak, „ op de
receptie hij Joop zien vader, niet ?"
„Wie zegt det," zei Regiene, „och, ze bin stapel!
ddoàr chef-íe (geen slag ekregen, doar hef-ie zich wel
+c rif tig emaakt, maar Boar was -ie alleen maar niet
goed van."
,
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,,En ze zeggen, dat-íe 't doar ëkregen hef ?"
„N iks van pan," vertelde Regiene, ,,eergi,sster hef-íe
weer ruzie ehad met zien breur Karel, -en doar chef-íe
tuts 'n beroerte van ekre;gen."
„hroat -ie doar dan nog over?" vroeg Hartog,
„wat beteiekent det dan? één jammer maar .... "
en toen, terwijl ze hem begrijpend aanzagen.
„det zien heele femielie d'r geen beroerte bij
hef eckregen .... nogh! vroag wat of d 'r an die lui
gelegen is....
„Nou, nou," suste Regien e, „schep niet zoo op, j ongien..... allemoale, det is nou niet neudig, 't bin wel
smeerlappen met mekare, maar loat det nou maar
an Kodesch Borregre 1 ) p over."
„Gij zult Amalek uuitro+eiien," driftte ,Hartog, „met
zijn vrouwen en zijn kinderen yen azijn kinddskinderen..
'k zal starven as ze niest arger binnen as Amalek,
,

die lui.

"

„Hij kan d'r van mee proaten," gijnde Do^vidj e Kalf
:roogj es tusschen z'n tanden, „hij was d'r al in die
beden, +doarumme dut-fe nou took zoo raar .... Kom
Regiene, meissien, kriege we wat? 'n kaart of 'n takkebosch, speul àp ....
„Hij giet t huukien umtue, zei Jacquets, „h i is nie
°jong meer, die Iizak?"
„Nou .... idan is '+t uut met Hannegien"... schraapte
sPolakje, „ die gooien ze de deure uut as de olde d'r
niet meer is, vaste ze he'm toch an Reebekke &ok
>al de nekke loaten breken,"
„Regiene, shol oe kaartten weg! ik kan d'r inzien!"
driftte Hartog en 'zag om naar -de +deur die werd losgeduwd. „Gansc h Aimalek zult gij uiitroeiien!" riep -ie
weer, toen-je Joede Rosenstein tzag staan, „g:ansch
maleik, met zijn vrouwen en ,zijne kinderen en kind.skinaderen; igeen bond zult ge laten in .zijn hok, en zelfs
,
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geen jong bij zijn zieken oude, want voor den Heer
Uw +God ,zij n Iz ij ve rvloekt ! "
„'k Mut oè 'em. .. . " schuch(terde Joede tot Joop
-Bieem, „oe frouwe die hef mien hier 'eene stuurtt ... .
#'k wol -oe sprekenn. .. ."
„Mièn?" vroeg Joop, „nou al,deralbhe, goa maar
mee....
„Hoe is 't met 0e ivaider, Joede?" vroeg Regiene.
„'t Gièt wel, 't gièt wel.... nog 't zelfde," zei Joede.
Joop groette en ging met hem de deur uit.
„fleur less .... " aarzelde Rosenstein op straat, „oe
en.... niet um oe
vader was vanmii d-dag bij ons's
ijk weete wel +da'j geen iwaker bin
te Ibeleediglen
van b-eroepp, maar mien ader is niet goet.t.... lange
niet goett.... en nou ebben we -eivroa,ggd an oe vader
of-ie 'n bekwame waker veur ons wistt .... toe zeg-ie
ik weet niet, zerg -ie.... mma.ar misschien wil mien zeunc
Joop wel, umda'j det weil ies méér edoan 'em.. uut
liefh-ëblberij e vanczellef .... "
„Jazeker," zei Joop,
„Nlou, a'j dan willen, 'k weet niet of 't geregeld .deur
neudig Isis.... maar zoo nou en dan .... vanzellef ie
hoeven 't niet veur niks te -doen .... maar -ie 'em mis
schien nou tóch niet zooveule um (h.anden .... we zul len oe vanzellef hetalenn .... "
„Och," zei Joop, blij wat te kunnen verdienen,
schoon (met grooten tegenzin in hein, maar 't was thonger .thuis .... en Grietje h 00g.zwan;ger, as 't zoovèr
was.... d'r was niks .... waar moest ie 't vandaan
halen .... „a'j mien .go,ed wil+len betalen vanzellef ... .
dan heb 'k d'r niks op stegen .... "
„Nou, zeSg maar, zeg maar .... " 'draalde Joede, „zeg
'maar wat 't wezen mutt, 'k sweet niet of 't elleke nacht
ineudig isss.... -maar vanzellef wíj 'em onze zaken.. .
vwij hebben 't nou 'n spaar nadhten um de beurte edoan,
zmaar ►det ,giet niet goett .... zeg -m+,narr . .... "
„'k Zal 't oe kort en bondig zeggen," zei Joop, „'k
,
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mut veertig stuuver tveur een nacht Chebben, maar .minder doe 'k 't niet, 'k bin geen waker van iberoep .... "
„Veertig tstuver," herihaalde Joede zuur, „nou, maar
d,o,ar zuwwe geen kwestie over (maken .... dept kump
wel in orde, mien Vader mut toch 'n wáker ebbenn,
'ij Akan toch niet alleeng blieven.... nou loawe dan
maar olspreken, ida'j komen tvannachtt... is 't goed?"
„of gesp ,reufken," zei ,J, 00p, blij met z'n kans Eop+geld
voor eten. Maar Joede bleef staan, nog eens (herchalend; soms bleven ze een uur staan zeuren, tot men
met beleedigingen hen van zich dreef., .,,Kiek, de dokter hef ezegtt, Vader kan nog wel 'n heel pioosfsien
zoo liggenn .... -van,zelll-ef d'r is niet veule hoop meer,
menschelijkerwfieze ,gespreukenn, ;maar as God will...
is niet woar.... al{l-emloale maar gekheitt .... we ,zul
oe ,ni-et hekni'b(belenn is 't niet woarr .... 't is geen-len
handelll en ie bin geen iwaker van beroepp, maar we
zullen oe twee zoeven 1 ) cveur oe nadhit gevenn.... ie
bin ook ie',dereene niett...."
„`k Wil niks gesschunken hebben Joede," maakte
Joop af, ,,a'j 't te veule vinden, dan mu'j 't maar zeggen, maar 'k , d, oe 't niet minder...."
„Nee godb , ewaarr," lijmde Joede, „►doarum'me niett,
niet um (oe tie belee^digenn, maar 'Ik wil maar zoo ^zeggenn.... 't is geen handel, is 't niet wvoarr...."
Zanikend. drentelschuife -de hij naa{st Joop mee tot
diens huis, bleef daarvoor nog een kwartier 'hem vasthouden met zijn herhalingen. Hij vond 't veel, twee
gulden sper nacht, maar ,daar-je niet knibbelen ;durfde,
wou-ie 'dan toch 't genot van royaal te betalen, door
-dat Joop diklwijls ;te doen h'o, oren. Maar Joop weeíide
't telkens af, bang .dat ze 'm toch anders +minder zouden geven, en toen-i, e Joelde eindelijk, weinig antwoord 'meer gevend op idiens bel-ofte, 's nachts voor
koffie en brood te zullen :zorgen, kwijt was geraakt,
,

I J Gulden.
-

148

liep-ie gauw naar binnen, om Gri,e tj e 'blij te maken
met 't uitzicht op gelid.
Zíj was eerst uitg el aten, hoopte éclat de ouwe Izak
nog 'n paar weken zoo liggen zou; 't deride kind kon
over veertien dagen, over een week en (vroeger al
,

,

-

`komten.
„'t Iis niks geedoan anders, Joop .... in de zomer,"
ladhhte ze, sthoon ntauwttj es, :zich sc'hilkikend alwee er, „de
winter is d'r beter veur.... of.... heelemoale niet,"
zei ze zachter, 'schuin naar hem 'opziend.
„Ja, ;toè maar," brom^de hij, „'t is goed, 'k bin (blij
-dat 'r wat te verdienen i.s.... "
Hij sprak er Tnaar over (h.een hij wou 'geen nieuwerwètsohe kunsten, hij vertrapte 't ... .
„'k Zal d'r vanoavon„d noa toè gaan .... nou mu'j
alleenig in 'huus blieven -.meissien .... ,durreve -ie „we 1 ?"
„Best," zei ze bru!taäl, maar ,zij hield een huivering
in voor de komen de nachten, waarin zij met de twee
kle in.tjes alleen thuis zou blijven.
,,Ars we nog met ;hierovèr ,goed waren," zei ze met
grootedellk- oogsen, ,,,dan zoll Jette ibij mien kunnen
komen...."
.Hij zag wel, dat ze 'bang was.
,,.Nou," z ei. i.e, ,,we zullen wel ies zien .... idet is
-
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nou eenmoal zoo.... 't is veurloopig maar t m de
andere nacht...."

Zij zag hem niet .aan, slikte haar angst door, en ging
maar bezig zijn ;met ide kinderen.

HOOFDSTUK IX
OENSDAGSAVONDS, den achts:ten Ab,
als 'de groote treurdag, de negende Ab,
inging, waas Joop naar Sjoel gegaan. Als
velen„ niet izeer overtuigden, ging 't hem
dikwij lis zoo: in slecàhten tijd werd hij devoter, zocht 'hij waarlijk hulp bij zijn god, door ter
kerk te gaan vooral, en zijn gedachten, innig soms, te
keeren naar gebed. Het was, zo,oals, naar de boeken
Mozes, Israël deed: wen zij met goud -en zilver zwaar
behangen gingen, gavven zij ervan voor afgo,d'slbeelden,
en omangstte hen de kuil van wee en ontbering, dan
klaagden hun stemmen hoogóp in de kinderteedere
verootm oediging.
Voor -den droefste der vastendagen was alle siersel
uit het Bedehuis weggenomen: tapijten, Bielhmakleedj es, voorhang der Arke, 't niet hoognoódige licht. Hardnaakt, vreugdeloos en -verarmd, rouwde de Synagoge
den gedenkdag van Jodendom's ondergang. (De Pedel
alleen zat -op ' t bankj e langs 't hek van de Biemah, 'op
de trap vóór de Heilige Arke 'zat in zijn zwarten mantel de Rabbijn, met naast zich een enkele kaars, die
heur stille kweenin.g ,si^dderde binnen de rosfbruine lic htgrot -langs -den onderkant der Arkedeur, langs de
trappen, en 't gebogen lichaam van den man. Zacht
m-am'pelneuriën►d, als voor zichh sheen, zong hij den
grooten somberen Jeremia-klaaagzan,g ;door de thalflichte Synagoge, nu en -dan, bij 3hart stochtelijker s.mart,stij ging van een vers, ,zijn stem tot ingehouden- galmend
jam:meren breedend, of wringend zijn geluid tot
-de uitschokking van nauw meer verikeerthaar wee. De
,
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weiníge mannen, verspreid tusschen de 'bruin-effenende, ,langs de wil-te wande gebouwde b+anken, zaten
stil-verdolken voor hun boekjes, een enkel woord mee zuc(hten+d soms, in een begrijpen tder gelatener of
heftiger wis sel-ingen, kort wiehe(iemd met hun bovenlijf ;
op .* de gallerij boven, (waar vijlf, (zes gaskaarsen brand den, eenzaamden de donkere hoeden van een paar
enkele heel-vroome vrouwen.
Van -de beide jonge Rosensteins, die nooit kerkgang
verzuimden soms drentellid-en ze voór 'de Sjoel o.m
te laat komend, ide reli gieuze ver dienste te hebben van
de tiend e noodzakelijke meerderjarige te zijn was
nu alleen Joede, de ,ong-etrouwlde, ,gtekomen; daar Joop
pas Don^der►dagnacht zou waken, was Li-on bij den
zieken vader thuis gebleven, hem rniet +bij ide vrouwen
alleen vertrouwend. Aan -den anderen Synagogekant,
tegenover hem, -stond de ouwe Karel , we gg edoken
achter z'n bankje, waar even z'n hoed en z'n .geel
ze kopje in shun b eider verleef dheid boven zicht -grij
waren. Het was hem beken d , dat Izak een paar-bar
dagen na de receptie bij Beem, tengevolge van een
nieuwen twist een beroerte had -gekregen, maar evenals
-de anderen altijd onwankelbaar zeker van zijn recht,
was hij voor schuldbesef ongevoelig, dacht daar een voudig niet over, ging naar Sjtoel en vastte als anders.
ouwe .Be-em, die tdicfh.t bij .hem stoned, zag hem enkele
malen zich naar hem keeren, wendde dan gauw z'n
gezicht af en boog zich tdieper over z'n klaagliederen.
Hij was er zeker van dat-ie beginnen zou over z'n
broer Izak, dat -íe 't geval zou vertellen en laten
hooren, hoe Izak hem afgesard had; da+t- je nog veel
kwaad, door den -zieke hem aangedaan in den stroeven jarenloop van hun concurrentie, herhalen zou;
maar Beem walgde roan hen al►l^en, en wou nû vooral
niets wat Rosenstein heette, met z'n aandacht naderen, 't Belangde hem alleen nog, dat Joop bij de
anderen iets ver4 dienen zou, al beklaagde hij 'm dat-ie
,
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bij hun daarvoor dienst moest ►d-oen. Gel^ukkig- gemakkijliju keerde hij ;zijn denken weer van de dagendingen af, en luisterde naar -des voorzangers klagen,
dat hem, na -even verinnigen van 't veibeel'den, weer
da: d.elijk tot een ontroering werd. ;Hij, met z'n leef tijd
vá1, -zorg, hem een stil-mar.telende hindernis, weinig
meege d eeld aan anderen, die met fhun moeilijkheden
't leven -zic'h rvuld'en, had ►vaak Jodendom's beknelling
in steden en stadjes doorleden. Weinig wetend van -den
dieperen zin der wereld ;gebeurens, wat hij las, (brengend binnen rde kleine omkamering van zijn - gebleven
jeugd -bgrippen en het -daar, wijl 't vreemd daaraan
leek, afkkeurend en buiten diepere indenking latend,
scheen hem arm Jodendom a^ll een in benauwenis, om
der voorvaderen ,en eigen eindeloos zondn,gen. In zijn
stadje had hij de beklemming ,gcvoe-ld van altijd,
altijd door te bewegen tus.scihen vreemden; rond zijn
ruste?Boos krabbelen naar 't br^oodj e en zijn nooit voor
goetd vers^tervende levensvreugde grimmigde klein rauwe spot van nog altijid tegenwertkin;g z oek enden,
nu en dan openlijk de nagels uitslaande rassenhaat.
Zoo ging op ,girootadr-oeve dagen als de►z e, als drijvend
op tdonkere lu-chhten, zijn 'herinnerin.g terug naar den
rijken bloeitij^d van zijn volk, die hem isclheen als een
sprookje, aan dichtverwanten eens gebeurd, en die
hem en de zijnen, na de duisterín;g der lange verlatenheid, in zijn rechtvaardige -en durende warme gelukkigheid een verren fdag eens weer omzingen zou.
Hij sprak er niet van, en zelfs beroerde hij het niet
met die zekerheid ibeteekenende, vastere geeluiding
zijner tgedac^hten, al's wist hij wel, dat het maar leven vermoo{iende mijmering was, dat verwachten van den
Messias, die I►sra "l, door de wijde vij andenlan^den
heen, met tot macht weer gedijende drommen eens
zou voeren naar Jeruzalem. Maar met al zijn liefde
gaf hij zich over aan den blijden of (deevc ten of
schreienden toon der feest- en zoen- en treurdagen,
,
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zoo met die levensinnigheden van -een heel jaar weg
-drïn;ge
zorgen vertreitering.
In de stilte der Synagoge, met den rouw der uit

omhangen, luisterde 'hij, terugg, edok.en tegen-werping
zijn bank, en den zin der verzen volgend, naar 't halfluid sdhreizingen van den Ra ibbijn, dat van tde trappen
voor de Artke zacht-donker wolkt d oor 't hooge gebouwtje. De zanger kl(aagd e de uitgestorv^enheid der
Joaden^sta'd, die stlaat ales na een zwiepende barsling
van onweer, met leege straten ten wankele huiszen,
uitgestorven en bar. Langs $de gevels zu.dh-te n flu i steringen van vverlatenhei ,d ; teedere weengeruchten
schrijden als ijle gestalten de naakte straten door.
Boven de melaatsche houwselen openen en sluiten
zieh de luchten, blanken de .dag-en en de -donkere
nachten -ommwikk:elen ze nog; maar de men.sc,henstemmen ' drijven hun heerlijke trillingen niet meer in de
heilige atmosfeer die tusschen de 'wegen hangt, al
wachten, met doode raam- oogen, ide eve!ls -ook, of
geen echo oplklankt langs 'hun ,roerloo^ze lichamen:
Wee! hoe eenzaam is de stad, die ,zoo volkrijk was;
zij is ails tot ,een weduwe 'geworden. Zij, die jzoo groot
was onder de volken, die leen vorstin onder ►de geweesten heette, zij werd .s.c'hat pliéhtitg een onderfworpene.
-

,

Van al die haar minden hoort 'zij geen enkele
trEoos'ting; heur 'vele vrienden trouwelioos werden en
zich vijan dig van haar keerden.

In -den nacht nu weent zij steeds langs heur verbleekte wangen brandende tranen neer ... .
Als een .af gezon^dlerde vrouw werd, na , ijzoo zware
zonde, Jeruzalem; die wel gracelijk voor haar bogen,
negeeren haar.... ho-or nu haar matte zucht en, waaarnaar niemand luisteren bleef.
Tot den tzoom van beur kl-eed wordt h aar ionreir beid
walggend waargenom en; daarom zonk zij -zóó +wond.erdiep neer .... och Eeuwige, zij ho,ort geen :zacht +geluid
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van troosting .... zie • mijn el^l.ende aan, {de vijand tooit
zich szoo met mijn vernedering!
Gaat het U niet aan, die over de wegen schrijdt?
0, ziet eens, ziet, of een smart, als de mijne zóó
wijd, door één ooit wordt geleden ...
Om edit alles ween ik, ween íßk mijn oogen weg
.geen trooster daagt, die rnet zijn teerst ,geklankte
woorden mij zacht zou aai-en; ik ben zoo +eenzaam
wij^domtme, nu mijn haters mijn kinderen namen ... .
De 1p^oorten van Zion staan als breedruggende wachters niet meer 'grolo tmach-ti^g op; als in den grond
verzonken, zijn zij niet meer te vinden .... In zijn
eindelijke wraak liet Hij de grendels rottig roesten,
tot .op wie woonden in de stad, de vijanden :zich
tierend wierpen ... .
De koning en de vorsten ,ga^an :tussdhhen de heidenen
zwaargebonden (de profeten leven niet .meer hun
vtervoeringen van 't Godsge► zicht.
De oudlsten van Zion zittten neer op den grond en
zwij gen, stof -op hun hoofd, en om hun lii f een grauwe
zak; de jonge meisjes van Jeruzalem gaan, in gebroken ,gang als grijzen, met heur -zoete hoof den omlaag
de vreemde wegen langs.
Ziet gij niet schuw ze gaan ,de blank- ranke, de
donkerfijne Jodinnen? Tusschen he+t loeren ►der bruu`tvreemde oogen gaan ;zij met gedoken hqofd en schouders. B^roosj onge lichamen zijn rauw g-esch.on►den, als
met ,giftigen wespien(beet bloeiendzoete, donzige
vruchten.
.H► oor, van overrompelend -wwarte smart, zangerige
kelen reutelen; heur wangen zijn nog wit van de
schreiende mfoording (die óßm haar was.
De vijanden die over de wegen gaan, klappen sch-eljuichend in -de handen; zij fluiten met rree►den grijns
en met sarrend verwonderen schudden hun lachende
hoofden.
Zij vragen: Is dit nu de stad, die heet een zoo heer-
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lijke schoonheildsväliboucwing? waarvan men :zegt, dat
zij tu^ssdhen de kleinmenschelijke landen -een wolma
als tussenhen krottige-kingvareü.dhs,
zwervers-keesten e.en trots feesten d, blan-kwit paleis?
Wa aar is toch, dat wij -ze niet merken, die wonldere
heerlijkheid? Hoe vreemd, dat de stad zoo -leeg is!
als nog n-ooit een ader onze zoo ,ziekelij -armzalig? ... .
De vijanden fratsen en fluiten en ,sdhateren hun
luide verheugíng:
Wij ,hebben (haar gansdh verslonden! ,dit is immers
de dag, dien wij nijd-4gromim!end, van haat, wit en
bevend begeerden? ,o dank, dank roep-en zij: wij hebben
den dag geleefd .... ! onize oogen (hebben het ongeluk
der t►rotscthen geiluktint,elend gelaaid ! onze lichamen
schurkten wij tegen de doddkrampende lijven! onze
00ren heben hun reuteling als .goddelijke geluidingen
genoten .... g"
0, maakt U .dan pop, begin Uw wijd geschrei des
nachts, als ihet tijd is van weenen; klaagt met breedzinkende en ópwolkende gdlvino.en van iovergar e den
Eeuwige Uw smart....
Heft Uw bevende hanlden toch tot !Hem op, Pv oor de
zielen urwer kin'd.eren, die love^ral in de straten der
sta{d, ineenzonken -van honger ... .
Eeuwige, zie dan toe, wie 'het is, die gij zoo dompe l:det in do,nkering van wee.... Moe`ten -dan de vrouwen met eigen vvrudht, in ;mart ,gedragen en bang
verwacht met liefidelac'hend denken, t'heur monden
vullen? Met 'bronze kinderen die in licht- tilrlende
armen, men zoo zacht en tzoetj es wiegt? Moet dan
prof eet ,en pri.e^ster, zien-er en bouwer, geslacht in Uw
r'einisdhoone Heiligdom?
Gij hebt, al wat maij,n angst was, één dag mij doen
omgrijnzen ien verwurgen; .ales tot een f eest, een
Hoogtij, 'hebt Gij U, zoo zorgzaam, tot mijn ondergang
,
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en mijn blijde meisjes heeft mijn vijand
lachend ged oo d ... .

knapen

Toen een paar hoof d-stukkken gezongen waren, leefde
er plots -een alles af leidende (ops chudding in de 'rustige
Synagoge. Clare Rosenstein was 't ,g,ebouw binnen gekoanten, had met gejaagd beweeg den Christenoppasser
een boodschap gefl uisterd. Die, ssdhuw, was tusischen
de id 00irloopen naar Joede Rosenstein gegaan. Joede,
met druk gebaar, hield -den oppasser vast met zijn
lang ná-sissende zeurwoordjes, wou alles van hem
weten. Maar ►d e oppasser bracht alleen Clare's hoodsdhap (oever, dat-ie komen moest: Vader was niet goed;
als 't mogelijk was, imo-e^st-je Joop Beem, den waker,
meebrengen. Joede liep naar Joop, sdic'ht bij hem, in
een rij naar achter, en zei them mee te gaan. Maar
Joop, idaar-ie pas voor Donsdterdag^avond `had affges pro
-ken,had
niet veel zin.
„0e Vader is toch umrmers niet ;starvend.e," v-erdedigde hij, „woarumm e mu'k nou meegoan? Ie bin
toch met oe tweeën .... ?"
Maar Joede idijde de verontrustingen van z'n vader
uit tot doodsgevaar en 'luiider sprak-ie tot Joop Ivan
meegaan, „ie bin toch wakerr, ja of nee.... a'j niet
willen, dan zuwwe een an d er }moutten nemen, a'j wei
-gern,
dan g-oa we noa n'and er in oe plaasse."
Joop merkte zijn bedoeling, en werd bang voor iz'n
w+aaakgeld.
„'k Zal meegoan," zei-ie, „a'j niet anders willen,
'maar 1'k 'mut 'It even an mien (vrouwe zeggen.... "
De ouwe Beem en anderen kwamen toeg,eloopen,
-daar zij !dachten d at Tzak gestorven was; bankjes
klapten, voetstappen ;sto-orden scheurend in ,d enizang
'van den Rabbijn, die ^op^zag, tel-eurg^estel,d in t aan'dadht-oimmeweten 'van zijn rouwlied.
,
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Toen Joop en Joede iweg waren, Weven nog, van
ver, de mannen e`lkaar fluisterend tvertellen, of wel
met w'oordlenfi'gurenlden mon.d en gebarende handen
alleeen, Clare's rbbooidschap en 't weggaan ,der twee be
handel'en. Dan, langzaam, twij ,dide weer d e aandachtstilte neer, golfd e weer, monotoon ,en donker, de som
►heid der weeklagenlde verzen over de-bersm^atlijk
ge^boigen lichaam en der kortelijk droefvervoerde kleinen. Ongeweten, maar diep-blij, -voelde Kan dan hun
emotie aan; de eigen opv'lag end.e weemoed werd tot
voilina,akter smarit- ontroering aanges temd, wijl die zich
verinnigde door de vertrouwelijke aaniklanking met
der anderen weinig verwachte devotie. Het was hem
een veíiblij ding om de zegepraal van hun betere rasgevoelens, en die -verblij ding verkeer d e in zuiverende
verhevigin g van zijn klagen zoo als, wen, Evan een
klein dorp, twee menschen, innerlijk vrienden, in groote
stadelkaar gemoeten; zij treden door versperrende
menschenwoeling topeens naar elkander heen, zij rei ken e lka^ar de Ihand en die vreuigidigheid is in hunne
gezichten. Zoo ston d , al's zielden in een jaar, de Synagoge een .ganséhen ^avondldienst weer in 'h^oog gehouden rust, van ,sdha-duw-weifel-en de kaarsrvIamlmen
doorplekt, een vaaglidte smarttempel; de voorzanger
vermijimerd in zacht-idroef zingen van menigteleed; de
weinige hoorders boven die tot gewoonte gegroeide
verontrustinig d er Ibroo dz oeikende alledaagschheid.
,
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Toen Joede en Clare, overdreven gesticuleerend,
tee^msissenld -door it Sj oelgehouw, waren heengegaan,
was Joop naar -huis ;geloopen, om Grietje te zeggen
dat hij dien nacht niet thuis zou zijn. Hij vond haar
pas weer k'lraar na 'h,evig e krampen, maar opnieuw
bang voor -den alleen te verbrengen nacht. Het pijnde
hem, uit vrees voor .z'n, voor -de bevalling toch onmisbaar geld, haar a lleeen te moeten laten; en bang dat
ze hem een oogenbblik, oom -noo^dizaaks wreedheid niet
,
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denkenjd, hard izou vinden, zei hij maar, daar hij iets
te zeggen zocht, dat ze vooral niet vasten modht: dat
^hoe fdie toch nie^t. Verslagen, moedeloos in -de afrwachting van lijfsmart en zonder zijn steun nogg wel, zei ze
-dof, drat (ze t,àc'h niet eten zou, ze had geen 'lust, in
niks, in niks. Het leven schuurde met schrijnende puntin g en dien vastenavond idoor 'haar huis,
„' k Heb Ti sche Bëaf," zei ze, ,,god ik lheb Tische
Bëof ," Met de schort veegde ze, in 't b,leeekdonkere
gezicht, ihaar ibbeir aaande oogen af, waarnaar, als (moei lijk door de zware le{e ddrukking, bij schokken het
zachte sdhreien klom. De angst, zoo groot als de
kamer, als 'het huis, zoo groot gals alles, neep haar
heele lidhaam toe tot á bewe e,gl 00 sheid, en tódh wist zij,
dat de pijnen en het gevaar weer komen zouden, ogod,
dat gevaar, 'dat z.e zoo graag ontloopen wou. En dan,
dan. ... als 't kind er was, als alles was doorleden... .
zou weer nieuwe ellende neerzinken op hun gedachten,
want de zorg zou groeien.
Met haar hand streek zij van haar voor^h oofd over
.haar geizidht, knijpend; 'de donkere oo,gen zagen hem
aan, hol-gloeiend, ales hongerig van wee, of ze hem
vragen twou .... bee grijp je 't -dan niet .... begrijp je
'r niks van? En plots sdhokte achter de ,nijpende hand
een snik, barstete een kol th^eftig schreien uit, dadelijk
weer ge smloord .door de ihardwrijfvende 'blauwwe schort punt. Zacht gesnuif van de kinderen leidde haar vragen af; -en ze hief plot s elinng stil, luisterend haar hoofd,
als -om iets tot de kleinen te zeggen.
Toen keerde hij zich om, 'haastig lbedenkend, dat-ie
niets anders doen kon -dan heengaan; zie maakte zich
wel bang, maar morgenochtend was -ie toch weer thuis.
't Most toch, wat zol-ie anders?
„Nou," •zei-ie, zoekend. „doe mien nou 'n plezier
en éét ,nou wat, Griet; ie zull-en zien, det knapt oe op
en drink wat waírms .... zu'j 't -d^aen?"
Zij knikte van ja, zwijgend.
,
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„Nou aju dan .... itut morr,en ochtend," zei-ie, „d ag
meid...
Zij bleef zitten met over -de borst gekruiste armen,
bbl eek, dof en verstild van lenen door den overmadhtigen idruk.
,,Daag," zei ze zacht, toen-ie de deur uitging.
,

,

,

HOOFDSTUK X
LS -IE niet hoestte, roerrloos op ,zijn windkussen, lag de ouwe Izak Rosenstein al een
week lang in zijn huiskamer-bedsteê. Thuis
gekomen van -een publieke metalenveiling,
had h e^rn, na een nijdigen woordentwiist met
z'n broer Karel, een beroerte gegrepen en verlamd.
Zijn oude, st^erke karkas, dioortraanid van zware voeding en machtigen leefwil, ;lag nu eindelijk gemokerd voor-igoed op (het tot zwakkeling neertrekkenade windkussen. Zijn beenen en armen waren tot staven
geworden; en oak zijn ovverigge lichaam, behalrve zijn
hoofd, sdheen e-en willo-os ding, dat hem bij niets meer
zou dienen . All een zijn geest, grimmig - sterk, zich ruk kend en id wingend boven !den lgeiweldigen nreerihaal uit
van zijn stervende lijf, was nog maar enkele malen
door den nevel der heenkwijning om -mist geweest, -en
telkens, den dokter met vak-verwondering verheugend,
had hij zich weèr getild boven ,den greep van den dood
uit, en was (zij n -denken, im.aar weinig vertroebeld,
herleefd, al brokkelde Nde stem de woorden ook tot
nauw-'verstaan(bare iieekseen uit Iden machtelloazen,
ontzenuwden mond. Maar allengs had ook daar de
kl auw van het Einde (zich schampend vastgenageld,
en met verangsti,ggende 'rukken van overzet vooelde hij
zich langzaam vastgeneplen: meer yen langer blIeef zijn
bewustzijn 't stervende lidhaam gelijk. Dan, tusscthen
oogedblil ken van 'hel;deriheid, ideed hij verward, en
mengde zidh zijn heroisch -koele kracht met het dwepenld g emij^mer rvan zijn oude jodenleven. Toen Joop
binnenkwam, z`a ten Lion en Joede voor het roodbego^r,
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dijnde bed, fluistersmoezennd door Izak' , s gestamel
heen om verongelijikte Hfanne, die achter in de kamer
zat bij haar moeder -en Clare. Do►mpi,g en heet van
zomerwarmte, zie(kenlucht en flauwe etenis na-geur,
traagde tom 'het -licht van de oilielamp d e atmosfeer
der lage kamer. Tussah-en de twee gesloten en met
luiken gedekte !ramen aan de straat stond een tafel,
met bruinig kl eed alleen om vastendags-cvooravond;
ou►dertwetsdhe zlwartleerbekleede stoelen zwierven van
en tegen den wand, ~ e n ad't,drin de kamer d ook stoffig
weg een antieke (kast imet koperen en Delf tsche pullen
als op den sdhoorsteen tegenover den tusschenwand
der ramen, waarvan terzij 't vervuiIde Mizradh 1 ) hing
Zij waren van die heel-enkelen nog, adie top Vrijdag ,avond ontstafken de ou d erwe-tsdhe Sj abibeslaarnp; in 't
midden van ,den zolder hing, aan een koperen ketting,
{de ;zwaarkooperen bak met aan ide bovenronding zijn
zeven mondingen, d e zeven weekdagen veribeel-lend,
uit elke tuit die tip van een kato+entje, Clare sprak met
haar moeder ien Joede (met Lion; Banne zat adhteraf,
nooit toegesproken en met weerzin gedul d . Zoo was
er door -de broers een tij dl'ang al voortdurend ééne
van de zusters verschoipt gew!ee+st : eigenlijk wilden zij
niemand die minder inbracht dan zij, aan tafel dulden,
maar van -de zusters hadden zij er eene voor het ver-trouw,de (huiswerk no odig , sinds 'd e moeder alleen nog
:maar de leidinig ha d . Een .andere zuster had Joede,
door 't verzetten van een ladder bij 't pakhuis, een
ongeluk -doen krijgen, waaraan ze gestorven was.
Deze, H^anne, kinderloos weduwe geworden in kinsterdam en toen uit brood -nood naar `huis teruggekeerd, werd ►d-oo dge^zaweg en zoolang ize bij then was,
wijl de oude Izaak haar uitizetting niet wilde.
„Heur Tess," zei Lion tot Jtoosp, toen die was gaan
.

1 ) Religieuze voórstelling, meestal van den Tempel, die, aan
den wand, het dosten (Mizrach) aanwijst,

161
zitten, „Fader die is gelei 'k niet goeld bij zien
rekening-ng, 'ij of geleuf 'k 'n bietien koorse, maar-i e
mutten 'm ;maar stille lo;aten proatenn.... maar 'íj is
slecdht .... 'ij is heel 'slecht .... zo'j áák niet denken?
wat z:o' j denken is-ie niet ledht T'
Joop zag tussehen de gordijnen door naar den
kno`kig-!bleeken, baardstoppeligen kop, -die ander de
groote slaapmuts in trekkingen van gestamel hewoog; en hij trok de oogen op, zijn glimlach
bedwingend.
„Hij is nooit wat anders ewèst as slecht," wou ie
zeggen, maar .hield snel zijn woorden terug. „Hij roept
an Hanne," zeí -ie ,,eur-ie wel? Hanne wil-ie -hebben;
mut-ie 'r soms wat zeggen?"
Maar Lion, 'haastig, ontkende -spottend: „och, ie bin
gekk, ja Hanne.... hij tweet op 't oogenblik niètt ... .
op 't oogenblik weet-ie niet wat- íe ze;gtit, det zie j'tiodh
wel ummers."
Joop wreef z'n baard, gel► ootvend, dacht er niet }ver
na. De zieke stiaanel►de voort, ziwakj es, met-derov
bij schokken oplevend spreekvermogen, zwakker dan
z'n geest; sprak van ,Hanne, en ►méè'deelen, m►éedeelen
en dat het niet goed was zoo.. . dat -hij 't nièt deed...
nee, hij déed 't niet. Maar de zioons hadden de vrouwen
achteraf gezet, waren zelf dichtbij gedrongen, om van
't zwakíke geihakkel Hanne vooral niet te doen Verstaan. 't Was nu eenmaal zoo igeregel^d : izij hadden
maan-den'geleden Ivan gden ouwe orverdracht van 't bezit
gekregen, als haadden izij alles van hem :gekocht; met
hun bedreiging, zich 'anders uit de xa.ak terug te 'zuilen
treikken en de belofte, de anderen te zullen blijven
onderhouden, hatdden zij 'heim er toe gebracht. 1Hij,ijdie
nooit van teederhe►den geweten 'had, v'oelide geen he
zomdilgii g daarin; de jongens kwam de iz►aak..toe, vrouwen konden geen handel doen, daar was alles mee
gezegd. En hij deed het in .stilte, sprak er nooit van
tot z'n vrouw, tegenover wie hij gestaan had heel
,
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hun samenzijn lang als 'teegenover fde anderen; -opper
-madhtigzelfuc',
De verhoudingen tot cvrouw en kinderen waren dingen uit zijn leven voortgekomen, .onderYgeschikt ;daar
dus te wijzigen naar 'zijn bewegen. De domme-ane
vrouw kookte den pot, onthield boodschappen, sliep
bij hein. Er waren kinderen gekomien hij had Shen
te eten ate geven Overgelaten (aan ede domme vrouw,
zwijeg-,lieverd als een (m'annet.j esbeest, dat koel -plichtig
uitgaaat om aas te rzoeken en 't grommend hinnensmij t
in 't hol, maar verder met gefronste brauwen zij n
mijm'rend lieven hheimelijk slijit..Buitein czijn s luwthei^d,
was alles van hem ►gaan zijn vrouw en kinnderen vreemd
gebleven; minachtend had hij naar hen neerg ezien,
snauwend hen toegesproken; liefdeloos had-den zij
tegenover hem gestaan; hij was een 'toe+valligheid 'voor
hen, -een vreemde, ►die met hen m^aaltij dde en sliep in
eenz,elf de huis. Todh was hhij nu ontevreden, met die
overdracht van z'n klein- steedsch groot vermogen op
z'n iz.00ns alleen, een d cgmme verkeerdtherd te hebben
geedaan; juist wijl geen der kinderen hem lief was, wou
hij, dat allen er van vreten zonen.
De laatste da,gen, (voelend te zullen gaan stierven,
speet het hem, da,t Ihij ben niet genoeg gedwongen
had, de Moeder ien Hanne te blijven onderhouden;
een bangheid •druikte therm toch, 'd{at ze ide vrouw en
dodht(er uit 't huis izou de n jagen.
Hij rekende fop geen rmen^sdhelijkheid, wijl hij, in 't
eenige hen geleerde, ^den (handel, hen altijid had voorgehouden, nooit meer idan 't noodzakelijke af -te is taan;
zijn (bij nukken spontane welda-digheid (hadden zij ver
uit vormgevoel, nagebootst.
-kleind
Bij 't waarnemen der rachterblij'venden, nu zijn ,ge dachten onder 't telkens keerende leven feller schenen
te werken, herinnerde 'hij zidh 't ,gé eurde, en hedachit
hij, adat - je 't toch niet wou, sdiat 't niet goed was zoo....
Hanne moest toch blijven en ►m,ee-eten 't mrnees{te
,
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had hij verdiend. Maar hij voelde (zich dmach.teloos tot
verder imeedeelen dan 't telkens weer uiteenbrokkelende spreken, en wat zij antwoorden zouiden, verstond
hij níet; alleen (zijn oogen zagen nu en dan de mannen
zitten voor het bed. Zij sprake:n er doorheen, bang dat
Hanne haar naam zou hooren noemen en naderbij
komen en iets weten -zou, of .dat hij 'hen de belofte
zou afdwingen, haar altijd te zullen verzorgen. Die
opzettelijke verwarring deed hem nu en dan weer ophouden, afdwalen naar andere dingen of indommelen
tot nieuwe bewust-el000shei,d tot hij wèer eens hakkelend
zijn waarschuwingen begon naar de naar elders sprekende of ge+heel zwijgende zoons. Bij tusschenpoozen
ook klom weer de hoest naar zijn keel, hijgde er een
zacht rochelen in bed, geluidloos zuchtend, als 't geschuur van omwonden scharnieren. Dan kwamen de
vrouwen telkens dichterbij; maar Joede of Lion weer,den haar naderen af, „loat 'Va-der maar goan," snauw
ze beslissend, „bat 'm nou stille goan, blief doar-den
nou maar lieverss.... heur."
Joop zag 'hen telkens aan, als (hij 't weghouden der
vrouwen zag; hij dacht aan geen opzet, verwonderde
zich niet be4vig, wijl van nun ialtijld huitennissige dingen
gewoon. Hij bleef maar stil (zitten op ,z'n stoel van 't
bed, bij 't klein-hooge nachttafe,ltj e, waarop een kop
bouillon -en een paar drankjes stonden en een stoffig
schotel'tj e met vier harde eieren, (die Clare d-en zieke
had meenen te (moeten geven, toen de dokter van iets
versterkends sprak.
Tegen middernacht gingen die ouwe vrouw en Clare
naar bed; Hanne, hardnekkig,- tegen het weren, der.
broers, voelde daar -een cvijand-sdhap in; zij merkte zwel,
.dat het haar verkeerd zou (gaan, als -de 'vader te sterven ►kwam.. (Onophouidelijk, schoof 'zij vooruit, dichter
naar 'de bedstee, izw ij gend, maar met sluw beisluit haar
valder -toe te spreken. Nu en [dan bleef zij weer (zitten,
oploerend met haar gelig- leelijken straksgekapten kop
,
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naar Joede of Lion, die met 'handen op shun knieën of
even fluister- smoezelend bij Joop zaten. Lion met zijn
pet af, Joede altijtd onder z'n groenigen hoed. Maar de
j ongens wilden naar bed; uze waren van 'smoílgens vroeg
in 'de weer geweest.
„Wat +denk ire," vroeg Joede, ,zowwe noa hedide
kunnen goan? wat z'o'j denkenn; zowwe 'maar goan
sloapenn?"
„Goan íe maar sl;oapen," níed Joop, die hen graag
kwijt wilde, „woarveur bin ijk anders hier; ie eam niks
ge-en last heur; ik bin hier, as d'er wat bezonders is,
dean za'k oe wel oepen,"
„Nou, dan goa' we maar," zei Lion, „ik blieve toch
maar hier isloapenn. Joop -eur ies, doar fst^iet ,een idrankien ten bouillon.n; maar ik geleuve, dat doar todhh niet
veule meer mee te doen iss.... want 'ij wil niks meer
emm, ' hij wol de heetle `daag niks sliikkenn, is 't -wel
Joede?"
„Nee," {hoofdschudde Joede, „dd'r is niet veule {meer
an te'd.o enn," en dan tegen Hanne, (die nogg zitten íbleef
„woarumme goan ie ni et na oe ehedde? :goat no a boven,
wat ,mu'j hier (doen, d 'r is toch een waker! ie em niks
bezonders bij 't beidde fneudirg .... goat na oe bedode,
vooruit.... .
Maiar Banne bleef (zwijgen, vast besloten, niet op
hun bevel naar .boven te gaan, daar zij ,adhterdooht
voelde in ,hun opjagen. Met armen over de 'ongebonden
borsten gèkruisd, zat zij -tusssdhen -de beide r+ood^gebloemde gordijnen door naar 'den roerloozen ster
te kijken, 't goorgele en fletsdonkere hoofd-ven.d
hangend op zij van haar slordige, in vuil -grijze
blouse vadzigende lijf, de groote mond stijf ge,sloten, losse langzwarte haren versliegend in den
gel-en hals.
,;Goa nou toch noa bedde!" snauwde Lion,
„wat mu'j hier doen .... , donder op, alloh! goat
noa oe nestt!"
,
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„Och komt maar," ri ed Joede, „loa wij maar goan,
ook een zorg."
Maar haastig sloop ie naar Joop, en dicht over hem
gebogen, zoodat Joop z'n hoofd afwendde van den
zwaren etensgeur, s dien izij altijd hij zich hadden, fluisterde bij hem toe: „eur ies Joop, Ik ►wil maar (zzeggenn,
ik wil maar °zeggenn, ie baten haar 'geen kunsten uut
haben (beur, ie baten haar geen kunsten uutihalenn,"
en luid er, voor Hanne verstaanbaar, (om haar te misleiden, als had hij niets over haar gezegd, „en as d'r
vat bezonders iss.... ,dan roiep ie maar e#venties ... .
wij binnen allemoal bovenn, en wij euren oe dade,lijkk . Nou kof f íe wi' j niet hebben, want ie vasten
zekers -ooke, niet? ik zal .die lampe een entien
ofdrijenn."
Joop knikte. ,,Goa oe gang ,maar," izei ie, blij adat ;ze
ein delijk gingen, „ak oe nnendig heb, -dan roep ík
oe wel,"
Nu was n+achtstilte, he►doimpt Evan oud-admend leven,
doIgeurig vroom, neengezegen in de lage izie^kenkamer.
Zachtzwak gead-em van den worstelenden oude, zucht
naar 't traag getok van ide ouderwets.che staartkliok,-te
,die naast den sc►hoorst^eei mantel, links de kamer in,
haar donkertoniige, nauw-vergankelijke massie^ve idegelij^ktheld 'stil trots stond uit te pralen, wegwiegelend
den tijd -met waardig- zadhten slag in haar izwaarstevige lichaamkast. 't Half neergedraaide olielidht look
spokng langs de gele betimmeringen -der kamer; alleen
tegen de hedgordijnen gloeiden rossi^ge ,schijninigen, -die
verdtaníkerdden in de plo oien.
Langzaam schoof ,Hanne naar Joop. Hij had al
eenige malen gezien, dat 'zij praten wilde, maar bezig
met eigen -zorg yen de gedachte laan Grietj e, had (hij
telkens z'n hoofd afgekeeerd, al turend naar -den roer
-losrmijendzík.
,,',t Is toch ein iscahandaal," begon ze nu izacht-sdhuw
hem toe te spreken, „um 'n zus-ter zoo uut te stooten,
,
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is 'dèt nou igeen go+diszunde ? um mien niet (bij 't bedde
van mien Vader te iwillen iloa ten?"
Joop , met grooten tegenzin zidh ide eindel odze vieziglheden 'van hun onieenigih.eid in te denken, rlrok z'n
schouders op, igaf no;g geen antwoord.
„'k Weet ;wel," 'z ei cze, „'k weet wel wat die meneeren willenn.... ja as, (mien Vader kump te starvenn...
dan mudde ik d'r uut, ik bin te veule.... ik bin te
veule.... det is 't. ..
„'k. Weet (d 'r 'niks Ivan," izei Joop, „wat ►weet ik
d'r van?"
„Ze gunnen mien d'et 's'fitukkien brood niet," ging
Hanne voort, terwijl ze de armen over de borsten gekruist thield, „,de zuster die 's ovelblodig .... die kost
greltt.... det mag 'd'r niet of.... Kodesch Borrege
zal ze dd'r wel sveur straffen... . , uze gunnen mien mien
boterham niet, is 't dan niet woar, Beem? ie weten 't
toch wel, alle men-schen 'weten 't toch well, wa+t veer
smeerlappen of ze binnen... . ?"
„'k Weet d'r niks van, imeissien," zei Joop, die wel
,

,

begreep, maar wist met antwoorden niets te kunnen
verhelpen, „'k iheb izorrege geno,g an mien loop, ik kan

oe niet hellepen .... " Blij d'at haar thin-dern^is fzweeig, liet ie z'n gedachten
weer klagen n-aar de doorveoh-ting der zorgweken, -die
,geen eind namen in 'den zoim,er. 't Missen van op^wekkend eten of drinkken, 'de ►dorre aanvoeling van den
nadht en ede huiverenide }ggrauwin$g 'van vóór 'hemm den
dood, verdroef den hem langzaam tot neerzinkende
duistering van roe'del^oos.heid. Hij dacht niet aan
Hanne, 'die bezig was te -overwegen, naar haar Vader
te gaan en rhem toe 'te spreken. Bang voor verzet van
Joop, weifelde ze (telkens weer; maar de angst voor
wat haar gebeuren zou op ,straat gezet worden, waar
een pauperleven ihaar wachtte duwde -den moed in
haar op, die haar langzaam naar voren deed schuiven.
Joop vond het niet no,odig haar terug te doen gaan;
,
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wat ze spreken wou, mocht

tze; waarvoor zou hij 't

haar verbieden?
Zij schoof de gordijnen verder vaneen en boog zich
over 't bed.
„Fàd'err," riep ze angstig-zacht, „Fa der heur nou
ies....

Stil bleef tize staan, met (haar adhterli Chaam naar
Joops knieën, die langgz.aam terugs dhoven. Dieper boog
zij ,zich. over 't bed, en riep opnieuw : „Fader, Fader!"
Maar plots zag ze haar vader's af gewend hoofd rolerloos liggen naar den houten beFdsteéwand; de grijze
oogen, nog open, rmijmerden als van een zieken hond in
den grooten, grijzen paterskop. Een huiverende schrik
sloeg .door haar heen.... hij was misschien ^doàd,
dood? .... .nou al? z'ol-i e 'r 'dean -niks meer zeggen?
Wild
o god, was nou alle kans op redding weg' .Wild
rukte ze zich om naar Joop, en met ontzettingsschreien
in haar keel, zag ze hem aan :
„Ho... god ..." drong z,e,* „hij is dood ... Joop .. .
zol ie al dood wezen .... ? kiek Yes .... , kiek ies ....
hij ligt zoo still e. . . . !"
Joop, geschrokken, stond op en boog zich over 't be-d ,
bang, idat lz'n 'sterven hem ontgaan (zou )zijn. Maar ,met
z'n ihoof►d +didht bij Iden oude, hoorde hij Iden + a dern, wel
zachter dean straks, ma ar i duid,elijk nog, rzucihten^d gaan.
,,Bi 'j igek, izei ie, „nee, oe Vader is niet dood , heur;
maar meissien, d 'r is niet veuie gymeer veur te ozeggen,
ik ggeleuve niet, ldat ie lde (morgen ;meer halen zal... ."
,Overeind nog, bleef ie even kijken naar 't langzaam
minderend ademen, en overwoog of ie de 'anderen -zotu
wekken, Hij wist 't niet, de ouwe wals zoo -taai: al meermalen ideze week hadden ze den afl000p verwvaclht, maar
telkens had ie 't leven weer optgelhaal'd. Besloten met
roepen nog leven t,e wacihten, ging Joop weer (zitten.
Maar Hanne, 'zich voelend 'dichter bij de sehrilkkelijkrheid van 't einde, dat haar tot leen rzwerf'ster zou
maken stellig verwachtte ze, 'dat de broers, niets
,
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gevend om -de ouwe moeder, haar de deur zouden
wijzen boog zich weer over den vader, aan wien ze,
'hoe ver ook altoos van hem verwijderd gebleven, nog
altijd haar rustige bed en boterham gedankt had, in
weerwil van haar eigen onverdraagzaamheid en haar
tegen der anderen rauwheid voortvechtende diernatuur. Weer riep ze wanhopig naar den stervende,
gemarteld door het instinktieve besef, niet harder te
kunnen schreeuwen:
„Fader, Fader," riep ze heeschbang, Juuster nou
ies.... god, ltiuuster nou ;toch ies.... zeg Éze 't nou, ze
willen mien de deure uutggooí-en.... Fader!"
IFzak bleef beweeigloos liggen met iz',n ihoof d naar
den blauwgrijizen plankenwand, zo nder vaagste geluiding te kunnen hooren. In zijn ver'lamde lijf leed zijn
-tot 't laatst toe 'leve nde geest heel het huiverend besef
van izijn sterven uit. Niets van zijn lichaam voelde hij
,neer; hij was bewust van jzijn, denken, maar, om dat
denken heen, slechts van een donkere romping, die
eens, in het vroegere vrije zijn, zijn bewegen-de werken►de ledenbouw was. En in een zegening en een straf
tegelijk 'onderging hij den trots -en den rijkdolm en .de
kwelling van zijn nièt wijkende bewustzijn, en hij wist,
dat hij wegging, langzaam, eindelijk -overwonnen -door
den zwart-omwikkelennden arm van den morrend vervloekten -dood. Lang, heel lang, o, dat voelde hij, had
hij nog willen leven, het ommezijn voelen van zijn met
alle lichaam- en fijn sluwe denkensmaaht bijeen vierworven bezit had hij nog dien roezigen 'droom van het
bestaan begeerd, die kitteling van het lichaam, plat zich
daarin kenbaar maakte in een ijdele (maar onmisbare
gelukzaligheid. Langzaam toch, langzaam, toen hij begrijpen ging, dat 't niet kon, dat het sterven nu, door
geen kracht van wil of oostmoed afwendbaar, gebeuren
ging, was ie, als weinig in z'n leven, zich angstig gaan
vastgrijpen aan het nabestaan. Hij, met z'n grimmige
liefdeloosheid had nooit met innigheid aan die komst in
,
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den Hof Eden geloofd: zijn oppermachtige zakenhartstocht had nooit aan zijn droom-leven de rust gelaten, zich te till en tot 'de zuivere indenking van die
zalige bovenwerel d,schhei.d. Doch, dat hopen, nooit
lang en zacht beroerd, kwam nu 't geluk van zijn
scherpzinnigheids- en bezitsleven eindelijk machteloos
te vergaan dreigde, ontvlammen in zijn uitkomst zoekend e denken. Een oogenb lik k on hij, weg nu van
zaken- en lijfdingen, de sprookjesredding bekijken en
omlaaien. 0, zich nog vast te kunnen grijpen aan dit
immer verworpen kinderlijk geloof, dat hem nog
,de kern van zijn bestaan zou laten, dat hem toch
zacht 4zou wegnemen van ide wreede, wijd -(donkere
gaping, waarnaar hij +zidh sidderend zinken voelde.
Het leek een zoo +zoete, :met ,om.hoo g g etild lijf t e aanbidden lichting, in zijn lange ïzoekenide leven +grimmig
'hoof dknníkken d voos bijgezwoeg d, maar die hij nu een
oogenblik wou omarm^en en kussen-, en waarin hij zijn
htoof d hij gsnakkend wel dlompelen wou, om `cyan alle
heerlij kheid van Weten en Zien niet gansdh te worden
weigggem orzeld. Doch dan, voelend al idichter en he
,

nauweád er de beklemming van het vergaan, verwierp
hij dat weer in zijn grauwe onbewust.e wanhoop, want
wie, wie zei 't hem dat die troost zijn verlies van
hetgeen hij wist te hebben bezeten, vergelden kon?
nee, o god, hij geloofde 'dat niet. Daarachter ide wijtdie,
,

wijde duist iering 'waarnaar ►hij werd neergetrokken, wat
zag (hij -daar met zekerfheid ? een f el-kou+de leegte. Hij
de steíike, de tiran, hij was er bang voor, ales een kind
voor een avond - donker 'binnenplaatsje . Toch , ondanks
de vreeselijkihei d zijner doffe en troostelooze vereen
als een onherstelbare en bijna te zware straf-zaming,
voor een leven van armzalig ongeloof, voelde hij
all sneller kiwij}ninig, al :zwaardrichter donkeri.ng om zijn
denken en hij wou met zijn nog zoo machtigen wil
wel roepren, schreeuwen, 'vechten .... maar +hij wist eind elijk toch dat hij (zich ihad over te geven. Met rukj es
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en slappe imooeëre zinkingen bonkte zijn weten neer.
Een skier van zijn geest bleef t-ot het laatst toe open,
hem latend al de ',schoon tot l+amlheiid neergemokerde
cvertwij f eling van Chet ten ondergaan. Het ging weg,
weg, alles.... Toen, met een vaag-levend -be+wustrzijn,
dat er wachtenden -orm lhem waren, zwoegd e (hij plots
met zijn knokigen kop, en verflard reutelden
waarschuwende woorden uit zijn bijna toegenepen
keel:
„Zaak Sc+heimes!" kreun de hij op, „Zaak Scheimes,
jong! Joede ;zaak Scheimes! 't cgeit nit goed, jong, naa
-naa, 't geit nit goed !" ... .
Joop en ,Hanne, op,ges pron^gen en half verstaand zij^n
eigen waarschuwing tot 't zeggen der ^Eenheidsbelijdenis, waarzonder ,geen Jood -men mag ► sterven laten,
liepen op 't beid toe, st o rmden darn naar de deur, om
de anderen te wekken., In onderkleeren strompelden
de beide mannen en :de twee vrouwen naar beneden
en ijlden met slaappgezic^ht en op het be d toe.
„Stille! stille!" ► zei Joop, „hij giet starreven! maar
hal oe stille! hij is nog niet +doo d ."
Verstard bleven +zij staan voor de b eidstee, tócah nog
,geslagen door 't voor altijd verstommen en verdwijnen
van een zoo lang Ibekende. Sprakeloos, in haar gelige
nachtkleed, was de moeder -op een stoel gaan zitten,
haar ouwe, achterhoek-sche, geel -rimpelige hoofd ineen
naar -de borst; de dunne sluikzwarte +haren-gedokn
slierend langs hei haar gezichtskanten.
Een oogenh blik d acht zij ,er aan, boe eens, jaren terug,
to;en zij dooidelijk (ziek was, Ifzak bij haar was komen
staan aan ihaar bed en haar (dee d toestaan, dat hij,
zoo ,zij sterven zou, een andere vrouw :mocht nemen.
Nou ging hij nog voor haar.... 't was toch raar ►ge,
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weest ... .

Opeens wrong Hanne tot dicht bij 't Obeid zich tusschen hen door en nog ééns, wanhopig , riep zij haar
stervenden vader toe: „Fader! Fader! zeg ize 't nou!
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Fader! da'k (hier mut blieven .... +hè'j nou niks ezegd
Fader, Rhè'j nou niks e{zegid? .... ie izollen 't -ze toch
zeiggen .... " riep ze, schaamteloos in haar wanihoop,
„íe zollen ',t toch an ze zeggen .... "
Lion, woedend, dat ze bij '.t isterven van den oude
hem de belofte nog afpersen wou, greep haar bij -den
arm en duwde haar terug: „Goa weg, slet," beet hij
haar toe, „bi'j gekk.... ie vermoorden 'm! ie vermoórden 'xn1.... loat oe Fader rustig starrevenn! .... ,boat
'm tenminste rustig starrevenn .... ! tie ihollen oe gemak
en anders.... en anders ,goa'j ~dàdelik de deure
uutt.... Eheur-ie ?"
Joop, toen-ie zag +hoe Lion, -dadelijk door Joe de
bijgesprongen, (haar terugsmakte, voelde een drift van
m n,adhting naar zijn keel stijgen; hij dacht niet aan
zijn makke wakersbaantj e, een -oogenblik idoorwoeldd
van gistende walging voor ,heel (hun bestaan van niets
sparende, alles -vervuilende beestige vraatzucht, hun
brutaalste negatie van al wat ,zelfs nog even stilte kon
wijden (bij voor`zidhtllg -ikalim stelende of gluipende tob
hers; en plots sprong hij vooruit en duwde de %enuwachtig-vechtende broers de kamer in: „Vuilikken," riep
ie, „vuile hoeven, glooi. 'r verdomme niet lachteruut, zeg
ik oe! mag ze d'r niet bij .... ? binnen jullie zoo
bange....? gemeene boeven .... loat 'r bij 'r Vader as
ze wil.... pas op heur!"
Stiekempjes bang van den stefvigen weg-duw, gluip
zij teru^g, om smet praten alleen hem er-sdhuifeln
buiten te 1doen blijven.
„Ie mu'n oe mond hollen!" riep Joede, nu even
bekomen, ,, det bin zaken buuten. oè .... ! ie bin hier
wáker .... meer niet .... 't giet oe niet an! ...: Mut oze
haar vader dan zien dood nog komen ..... nog komen
onrustig maken? fief die man al niet genog piène en
besoeres ehad? ie bin (d'r buutenn .... ie mu'n oe doar
niet mee bemuujen.... dot kump niet te passe...
det kump niet te p as s e Beemm .... "
,
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,En 'toch izal ze d 'r bij!" driftte J oop , en nu met
opzet ldoordwingend liet hij Hanne bij 't bed.
De ouwe moeder en Clare, die toen Joede en Lion
opnieuw, schoon aarzelend van vrees, Hanne weg
wil d en dwingen, a ngstig waren opgestaan zonder den
moed zich erin 4te mengen, riepen de jongens toe, haar
te laten. „Loa maar goan!" ► amgstte Clare, „och Joede,
ooh Lion loat maar goan!.... Fader is al hoaste olewesjolem!"

Joop, , zich buigend' ,o`v-er 't bed, zag -de laatste }zuch
leven en zei, +.hijgend van bedarende op--tenvah
win+ding:
„Vedht maar niet, j onges .... zeg maar gauw Sc.hlei,mes, anders is 't te late!
Door schrik gekalmeerd, tzeien ze met +hun zes sen
Sdh'eimes, hakkelend in den plotsen sdhek van hun snel
wisselende bewo,genshed.e+n. Naakte stilte van dood
huiverde d e nachtka mer 'door, waarin, door de kieren
langs de fgordij nen, blauwige 'stroompjes weifelend
riomeerdaglic+ht fl^auwden tegen -den ^geelrossi^gen lampeschijn. Zwijgend, smarteioos, maar van steryens-atmosfeer een oogenblik , doorhuiverd, stond en zij dic htbij een
voor 't be d . Dan, d adelijk d enkend aan d en plicht
der ceremonie, liep Joede op den spiegel toe en keerde
dien om; Lion hing 't Miszrach, rechts van den sahoorsteenmantel, met den naakten adhterkant naar buiten.
Adhteraf, bang voor wat gebeuren zou, was Hanne in
een rhoek ► gaan zitten, Toen de vrouwen naar boven
waren, om zich haastig wat kleeren over te gooien,
ging Joede op Joop -toe, die tegen hun liederlij^khei-d
zijn walg zat uit te denken.
„Eur ies evenn," zocht-ie, schijnbaar kalm vóórThem,
„ evenn....
les venn.... mien Fader die is nou olewesjolem, 1 ) en ik gel,euve well.... ijk geleuve well -dat oe
warrek .hier nou is of-eloopenn .... As i k oè w asps ... .
"

1

) gestorven, (over hem de vrede).

173
as ik oe was dan zo'k maar ih eeriegoann .... ande rs
{bi'k bange, dan bi'k bange as da'j oe nogmeèr met
onze zaken, met onze huus^selijke 'valen hemuj jen .... ' {
,iG.ra-ag," .zei Joop kort en ,stond op. „Morgen za'k
mien geld wel komen halen."
„A' j 't nou willen hem, ku' j 't nou krie►genn ...."
teemdde Joede, „ie em 't maar veur 't z eggenn .... "
„De,t ihoèf t niet," zei Joop waarschuwend, „as 'I. 't
fhe`bhben wil, -dan Akan 'k 't wel kriegen; dolar hin 'k niks
niet bange Tveur, heur Joede. .. . aju Joede! vàrder -dan
geen leè'd heur Joede....! v+ander geen leèd ! .... "
Sarrend opgestaan, liep -ßí'e dadelijk ede deur uit, blij,
buiten de f rissche lucht van eden. aanndrijven den dag te
kunnen (doen tbinnenwaaien in °zijn verhitte lijf . Door
de grij s-aandagend.e lstraten liep hij (heerlijk krachtig
stappen d naar (huis, 0, wat walgde hij van die #geminachte sohrapers .... {Q, als-ie maar gekund had....
tgeen seconde zou -i.e binnen shun {deur hun dienstbare
zijn „geweest.
Maar hij dacht laan G rietje, die 't gelid ,zóó noodig
had voor de bevalling, waartegen rze -tech al zzoo opzag.
Opeens vol verlangen naar thuis om, te weten hoe zij
't maken izou, nu de nacht ,met -zijn huiverig ;gebeuren
een zoo +langen tijd ischeen, waarin hij niet bij haar
gewvees,t wals, liep ie wat 'sneller aan. Hij 'dacht aan
gisteravond, aan haar angst telkens, hem zooveel onzekere nachten te moeten missen, en naast haar voelde
thij zich noodig als een sterk-rgroote, een erns tig-ran4ke
steun, Na den rustigen boterham bij de ouden thuis,
dadelijk door Ede oneenigcheden in den droeven tegen
waren zij didhter 'dan vroeger nog-lopg'estn,
saam gekomen, al mager. der dagen, al nauwer inti:miteit. Zij hadden in sj of elst en tijd hun beide kinderen
gekregen, met angst voor grooter armoe ze ontvangen,
met ontberinig -ze vertzorg^d, In af zondering voortstrom
pelend, drongen zij, als in de bange 'dagen sinds ;lang
vergeten honger dreigde, dicht bijeen, bogen naar
,
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elkaar (de angstige hoofd en en gaven met grove monden hun grove kussen. Somas wel, als de td agen vol
waren van (hard en ►hoekig gedenk, de uren geen ruimte
gaven cam elkaars oogen te zoeken en moied te spreken, de han den tot even liefkoozen den tijd niet vonden
zochten zij elkaar 's armen in den nacht, en drongen
naar elkaar heen en. zeien (hun angst met heviger
kussen en zwijgend gel^iefko as van lic^ha,men. Zij ^zoehten shun rust zoo in den nacht uit angst voor den
komenden daig of uit :dankba.arhei,d van den voorbijën
en dat deed vaak tzwijggend verglijden de 'vele
smarteilijke oneff ench eden van hun leven; (hun angst was
,
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hun liefde.
Terwijl (hij ;haar met -zijn aaandacht dus liefdevol ber.oerde, liep hij met al sneller en grooter passen toe op
zijn huis. Uit zijn grooten jaszak na►m hij dien sleutel en
duwde, na 't slotordraaien, de -zware winkeldeur
open, om naar binnen te (gaan. Klaar een ontzetting
doorkrampte hem, toen ±hij in den winkelstond.
Grieetje's stem kermde ahem in d oodsangst tegen:
bi -'j :doar .... ?„
„Joop .... Joop
„Ja, wat is er ?" riep thij,
„0, Joopien, haal gauw de juffrouw!" riep ze bang:
.,'t Kind is er al! Toe dan ! 0 Joop !" ... .
Een huivering sidderde koud door zijn -lidh aam. Hij
riep iets verward, een enkel om hulp vragend: ogod!
Dan, (haar opeens zich voorstellend in dood sgevaar,
,zonder hulp , wou (hij naar binnen rennen, maar dan
hoorde 'hij haar kermen weer, waarin de ►doodsang:st
schrijnde, en voelde heen te moeten hollen om zoo
toch beter haar te helpen. Nog eens liep -i,e een paar
hij
passen terug, bang weer van haar weg te gaan
maar dan
had (haar ncg niet eens gezien toch
stoof-ie, de deur openlatend, de straat op en holde in
op zwiependen angst, naar (het huís van de vroedvrouw.
Naeen paar minuten had -hij haar naast zich op straat,
en bij eden farm trok hij haar voort naar zijn woning.
!
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Een uur later was 't gevaar -geweken, ha d -ie een

dooht ertj e bij z'n twee zoons. Toen liep hij stil op (haar
bed toe, waar ze bleek, smart- vertrokken, maar rustig
en met 'het leven blij, neerlag, 't kindje in witte windseien naast haar.

Opeens voel d e hij -een kropping van rijkdom, een
onzegbare vreugde haar te bezitten, en ingehouden
boog hij -zich over haar en kuste, kuste haar-wild
donkere ►hoofd, met van geluk nauw terug gedrongen
tranen.
„zoo, kind, (hi-j weer kloar. .... " zei hij vol, „wat
binik blij .... Griet .... ag,o►d swat bin'k blij beur ....
Vreugddig als in geen langen tijd ging-ie de straat
op om ieman d bij haar te verzorgen en inkoopen te
doen .... Jongens, jongens, 'd 'r was weer geld.... wat
kon 't hem schelen, woar 't vandoan kwam? d'r was
weer.... ^d'r was toch weer.... en veur meer as 'n
ee weke! ... .
hls

HOOFDSTUK XI
OOR z'n neef Moos voorbereid en geholpen,
haalde Sam Beem z'n vrouw uit Amsterd,am.'s Avonds, smet Moos dien hij aan den
trein (gevonden had, was hij de stad doorgewandeld, onhandig in de vreemde om druisahíng van fhet (grootsteedsah straatheweeg. Na het
nerveus-druk bespreken van 't groote huwelijks-geheuren en de bijna verwarrende gedragingen, die Sam daarvoor te volgen had, hadden de belde kerels -een doezele
dronkenschap naar hun hoofd voelen gisten van al 't
vrouwenmooi ,dat hun, igestalte na ig estalte, voorbij was
gegeur d , In 't geelzingende winkellicht, van een enkele
hol electra rose idoorbloei,d, lach^stoeiden door .de sgroote
stadsstraten de vrouwen langs hen heen, een zwaarsoepele weelde -die over het zaaht-glissenlde asphalt
weggleed langs shun handen. Dat had +hen .stil gemaakt
de #een wou 't den ander niet zeggen, maar 't k.leurengegolf van de stad, in de hoofdstraten de hart bons
van het zinnenschroeiende leven, schel woelde shun
vreemde Zoogen voorbij als een feest dat de onhevredig;dh+eid hunner zielen aan hun lichaam alleen gewaar
dee worden. Doch zij vonden hun pijniende begeeren
het voor tgoed verbodene, en zwegen. „As Fietje niet
mooier jeworren was as 't veurig joar", dacht ,Sam, „dan
mos ze 't of leggen veur de minste die hier liep; die
Moos en Naatje die trokken 'gym een pak an met spie kers an de binnenkante, maar hij mos anpakken en
dankoe zeggen. Langzaam, schuchter, waren zij toen
over de vele vrouwen begonnen te spreken, merkend
In elkaar de heftige bezIglheird der zinnen. Toen, als op
,

,
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een stille kade een paar zoekende dribbelaarsters hen aanriepen, stonden zij een oogenblik,
zonder een woord, met idichtgiekneppen keelen. Moos, in
uiterste -durf, stelde voor, voorzichtig de mogelijkheid
tot scherts ivertoonend, om ;mee te gaan. Maar Sam,
duizelend, was plots an gstig tgeworden voor het tè
vèr-rvre emid .grootsteedsche, en teruggeschrokken zoo
dicht bij het begleerde, had-4e, om 't geld en gevaar
^geraden ,er maar van af te zien. Hij had wel begrepen
dat 't gekheid was, zei hij, t-oen Moos dat, uit vrees
voor verklapp^incg, hem met nij +dig-en glim-laéh verzesk.er-de. Verloomd, en na de be+ge,erte-1beknelling ontzenuw d en lusteloos, waren zij toen naar huis gegia.an.
Den volg en den -dag, na ade kennismakinig, waarbij
-vooral Moos met veel toespelingen Sam wou helpen,
werd-ie door Tante en Om met Fietj e uit wandeleen
kgestuurd, en nu wist hij dat het er op aan kwam haar
te vragen. De beide oudjes, pet Moos overeengekomen,
speelden kalm de komedie en lieten het jonge paar
-den schijn van ,een echte verloving,
De (zomerbranden^de Kalverstraat nam (hen op in het
'zoe+mend e schuifelen^de slentergiewoel; daar hhadden
zij met verward-koortsig idenken gel 00pen. Hij voelde
als een leied „zijn boersche linksohheid naast haar
nauwkeuritg nagebootste idam esbewetginnig-en; en de fe+estelijkheid der 1mid^dagstad merkte hij als een af ge
blijdschap .acht-er zijn onverwinbare verwarring.-gasde
Zij bespraken met imatte woorrdj es Chet dasgmooi en de
groote blinkende winkel^dingen, on weer -de ludht en
het drukke van zoo'n stad, en onder 4het wel vaagj esweg klein geweten praten zochten zij elkaar's oogen en
deden afmattende pogingen tot gemeenzaamhei d; ,met
wrange mondlachjies en -door be!studeerdheid pijnlijk verkleinde innigheiids- ooggen zochten zij de vriendschap
in de eigen benardheid. Hij gaf ►laar dus maar toestemming .om jij en jou te zeggen en zij vond te moeten
antwoorden, dat hij adat óok moest doen. Zijn met in,
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,spanning verhollan d, sahte dialect, meet z'n (hard-gebogen vocalen en bruut-stootende cweg.latingen ader h's,
grauwde uit zijn onbuigbaar geluid naar haar sentimenteel-zangerige, Joo dsah -.A.m;sterd'amsdhe meisj estaal,
zooals zijn stijve gebaren wrokten tegen haar
f leemend- gracieuze bewegen. Bij 't eerste ontmoeten
teg engevallen, leek zij hem, nu azijn aandacht zànder
tijd tot afwenden óm (haar spie dde, wel zeker b.egeerlijk , haar volwassen gestalte en haar, schoon wat
baardig- vaal -crême en wulpsch-weekhuidige gezicht, waarin, onder lancgzwarte wimpers, de dotnkere
ooggen schijnbaar theftig leefden, schienen hem wel, als
zijn bleuheid verkeerd zou zijn in de naakte ,gemeen zaamiheid die tusschen hen komen moest, zoetsmakend
van wellust toe. Zij vond +hem een stevigen boer, barkerrig en niet knap, ,zooals zij, onder vriendinnetj es
over mannen ►babbelend, ze vaak met vies gezicht
verworpen had; imaar nu opeens gedwongen in hem
^h:aar man te moe ten zien als een ,meisj e van ^zesentwintig voelde zij, in thaar kring zidh al oud en zonder
veel recht tot eischen -- kon zij zich gemakkelijk op,d ringen them als al lang te kennen en niet leelijk te
vinden; zoo rekende -zij zijn ongem►anierdhei d ook tot
de degelijkheid van de n. provinciaal, Hij, uit vrees
straks alles in één oogenblik -te moeten zeggen, zweepte zich na veel weifeling op tot den ,mo e d , haar te
vragen, of ze in een klein p,liaa,tsj e wel izou kunnen
wennen; zoo ^voelide zij hem te moeten helpen en antwoor d- de, dat j e smoest weten te aar d-en waar je
broodj e was.
Zij lachten ,dean telkens elkaar toe, in dien tijd
elka,ar's gezichtslijnen opnieuw weer vo lge nfd , en een
poosje bleef fdan soms d e lachplooi :starren op Thun
wangen. In een dhocol adewinkel, waar (hij de gelukkige
gedachte had, binden te g:aan -om iets voor haar te
koopen, hielp hen de wink elj of f rouw, door haar
mevrouw te noemen. Dadelijk had zij hem lichtkleu,
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ren d

toegelachen, en (hij, !buiten, (blij met 't buiten

dat hem 't angstige vragen vergemakkelijkte,-kansje,
fluisterde haar intiemer toe, „adat die juffrouw zekers
wat in ede ramen had."
Toen zij bij Kras, waar (het gebeuren zou, binnen
gingen zitten, we-es zij op 't verdere ^Waarmoe-s straatgedeelte en vertelde dat dat een g,emèene )buurt was.
„Daar loom je zekers nooit .hè ?" vroeg-ie.
„Bè-j e mal," zong uze, „daar kàmt geen fatsoenlik
,

•

•

meisi e.
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Voor de leeszaal waren uze aan een tafeltje gaan
zitten en dronken wat. Zij meden elkaar's oogen kijk ,
en hij deed o f (hij het ,gro^ote koff iehuïs rondzag, onmachtig tot in zich opn emien dde veebhei.d der dingen,
die hem verwarde. Na een poos zwij g enn d te hebben
gezeten, bei voelend het aansi d,d.eren van het gezochte
en verwen'sohte oo,gen(h lik , had hij, -toch nog bleek en
licht-+blozenid, zijn lang- overdachte woorden ggesproken.
Of-ie alleen weer terug -moest gaan morgen.... ? of
dat ze +meeging .... )hè? .... hoe .... shoe dacht -ze er
eigenlijk over....?
Zij had leen kleur van sdhaamte voelen branden
over haar zenuwachtige bieekheid, maar 'da.ar zij voelde, nu maar zoo gauw mogelijk af te 'moeten maken,
had uze geantwoor d , dat ze wel 's mee wou gaan... .
Nou, uze zou 't maar zeggen .... affijn.... (hij wou 't
oanmers weten ... ze 'd acht ,er wel aardig goeyd over...
En om zichzelf het dorre nog wat te vermooi-en:
„We moeten mekaar vanzielf dan nog 'n beetj e
leeren kennen. .. . "
„Netuurlijk," zei-ie, dankbaar voor die woor d en, en
oml.at-íe z'n plicht van haar behoorlijk vragen nu gedaan had, „nou maar, maar dat kan nog, 'eel goed,
,

hoor."

Op de intie ne verloving had den ze toen elk een
glas wijn gedronken en waren, ongearmd, wijl zij, nog
niet officieel verl-oof d , geen arm nog wou ,geven, naar
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huis gegaan. Bij Oom en Tante waar Moos hen wachtte
had+den ze toen v ertel d dat ze zich wilden engageeren.
Thuis deden ►die knap - verwonderd ,teigen elkaar, feliciteerden en gaven bloemen, een uur van te voren al
besteld. Moos zei onophoude lijk openlijke en dubbbelzinnisge ;zinnen(hitsen+de ,grapjes, blij als met een lote
leen inspanning-rijte,nFSamsdhuI.er,t
om hun vreem'dh'eid-aan - elkaar te overmeesteren,
gaven in 't bijzijn der anderen de eerste bange
kussen.
's Avon d s al, toen (zij ►gearm'd uitgingen, wijl Tante
en Oom hun toestemming toch gaven, kochten zij verlovingsringgen. En ►den Vrij daig daarna bracht Sam zijn
bruid mee naar zijnn (huis, waar 's Zaterdags veel menschen ter receptie kwamen,
,

Met ikusisen. alleibei, in ,grillenden tegenzin van een
plotselinge en ongegronde vertrouwelijkheid -gegeven
en ontvangen, doch meet geheel ongelijke gevoelens,
ha d den de ouwelui Beem met e de nieuwe aanstaande
schoondodhter kennis igemaakt.
De ouwe vrouw had met s ch.erp- onderzo ekend kijken
naar haar kleeren, haar wangen, haar oogen, gebaren
en thoudin,gen gespieed, en al glauw werd dat ,een heimelijk afkeuren van hetgeen :haar wereldsch toescheen,
en een ,tegienzin in haar j eugid. 't Zol een praat smaakster mneer )geven in 'haar huus, 'dacht zij, een spotster
meer.... wacht maar, onderdrukte fzij in haar ver beel ding wat er nog ongeschonden j eu5ggdiigs restte aan
het reeds grootendeels verlepte en vertrapte -leven
van de nieuwggekomene: wacht -maar: al die j ondkheid,
as ze maar ies eerst kienders had, en as ze maar ies
wat rée had 'emiaakt, ,dan zol idet wel àver wezen; dan
was ^det drukke leven wel uut, al die narresdhe sprongen, al die lichtiigh,ei d; och, ;ze mocht 't toch niet zien
't was maar -treiteren, 't was maar utm de olden de
oogen uut te steken; 't was maar grootschegeit op de
,
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jonge j oaren, anders niks, maar wacht maar, wacht

maar....
De ouwe Beem alleen, .nu 't eenmaal zoover was, al
voelde hij, drat zij den andere, hem lievere, kwam hel
en nekken, schikte toch een plekje in z'n genegenheid-p
in, zag haar met zijn klein-oude verwachtings- gretigheid
als een nieuw kind voor zijn graag wijd- omarmende,
graag zich verdeelende vriendschap. Hij maakte zich blij
met de nieuwe, jonge vrouwenstem in 'zijn huis, en al
gauw, de eerste dagen al, ,zat hij met haar te babbelen,
en boog zich al onbeteekenender keuvelend in de verveling-dreigende oogenblikken, met haar verbeelde
verlief dheid dollend, gewillig neer naar haar ziellooze
gepraat, -Telkens (gleed zijn meerderheid op haar be
driegelijke oppervlakkigheid af, ,zocht hij als .duizend,malen al, vergeefs aanraking met zijn diepere levensvreug^de. Hij merkte het niet, hoe hij overal àm zich
de teleurstelling vond; maar ze ,suilde nti'toch langzaam
zijn soberzingende ,gelukwillighei d, -die eindelijk terug +dook als een kind, dat, bang voor snauwen, bij kleinzeer`ge ouden niet spelen -durft. Als de huisgenooten
op Sam's huwelijk pochten, hield hij zich stil, in het
dadelijk hervoelen van -de onmacht, waarmee ;hij zich
tegen 't associeeren verzet ha d , hoewel toch altijd
bewust, dat er geen andere uitweg was. Ieder wi-st al
dat Fietj e geld meebracht, de d rieduízend gulden groeiden tot tien en twintig aan, bij wie 't als -een sproakj esachtigheid in -de binnenkamers bepraatten. De
kleine slagertjes werden opnieuw bang voor de tot nog
toe weinig nijdige zaak, waarvan zij nu vrees den idat ze
h-en den nekslag izou gaan geven. Zij wensdhten wel,
dat de bruid in Amsterdam gebleven was; hier deed ze
(met haar ,geld maar kwaad. Ze kwam shun beet] e ,handel
en klanten maar wegko+open met haar bruidschat en in
een plotselinge wending van shun genegen,heid, ver^heerlijkten zij de armoede, en wenschten, dat ze dan
o&k maar liever een arme (meid geweest rmocht zijn.
,
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Maar Moos yen Naatje, Sam en Meijer waren blij met
de kans op de goeie broodwinning nu. Zij droegen
Fietj e op de handen, als 'was het volkomen +geluk plots
met haar meegekomen in hun zakenwrakke huizen en
de ouwe Beem had de grap al op de lippen gehad, dat
zij haar behandelden met de voorzichtigheid jegens een
bankbiljet. Zij kochten groot e caideau's en brachten veel
bloemen voor -de verlovingsreceptie, die ook bij -den
ouwe thuis met den luister waartoe zij in staat waren
gevierd. wer d.
,

Achter de familie, die met Naatje en Moos,
aan -de Amsterdamsache Tante en Oom 't stadje
zou laten zien na de inspanning van de receptie,
deed Jette het hekje dicht ien zag hen na in
de van regen opgefri,schte zomerstraat. Dan wiebel de ze, door den opgeruim-den winkel heen, loom
de kamer in, waar ze zich, met een in angsti.gen, wanhopig -zwarten lievensblik uitgescheurden
vloek, bonzend neerwierp in een ,stoel. Met 'den tip van
haar schort veegde ze nu de tranen weg, -die uit de
keel- verengende klit eindelijk naar de Bogen schenen
opgesprongen.

Hatelijk zich schurkend tegen den stoel, -onrustig,
moedeloo s, pr obeerde ze met de banden de benauwenis langs haar voo rhoiof^d te verwrijven. Zij voelde
daar een haat, een afgunst tegen elk ontmooet geluk;
het vràt en knaagde daar in haar borst; daar woelde
en sneed een mart:el- sohrij nenide, rondspugen^de, al
^gloeiender aan^ge'hit-ste leven.sverwensohing, een dreigende verdoemenis in lijf en in hoofd. 0, ja, de tafel
daar voor ;haar, 'de glaasj e.s en kopj e s en schoteltjes,
ze stonden (haar heet te sarren, tot als een onhoudbare
stooming Chet vechten d verzet .gistte in haar keel. Dat
.alles bleef voor haar. .. . de glazen en ckopjes schoon
,

,

183

te maken, die zij hadden vuilgemaakt.... Zij gingen
de straat op, lieten haar thuis om den boel te verzorgen.
Ja, ze konden wel bouten 'r.... ze 'hadden 'r liever
niet mee, -de mannen konden dan meer vuiligheden
zeggen en de jongelui.... -de jontge lui.... die konden
meer vrijen.... Ja.... de ouwvere zuster werd al
langzaam vervelend, nou ,ze over de veertig begon te
komen.... niks voor j on.gelui .....bah! Ze waren toch
maar gesj adj en d . .. . ze hadden mekare tocrh net ^heelemoale één keer ezien.... al lekten ze nou nü%g zoo
chard.... gotweet ,hoeveule jon,ges of ze ehà d h ad....
bah! o zakte 't huus maar in mekare ! .... Ze lieten
haar toch maar verrekken?
Trampelend, haar voorh000fd hewrijvendd van opigesloten woede, zat ze te hoyksníkken, met wijde <oogen
rondwilderend de kamerdingen. Toen in een ge^knepen benauwenis, am iets te doen, zich ergens op
te wreken, in de schroeiende, jagende haatsrnart, die
haar lichaam en handen geweldig dreef tot iets beuken
of vernietigen, kreeg ze een als krankzinnige begeerte,
zich te pijnigen, -en ze greep tussehen -duim en vinger
een Tap van haar wangenvel, en in hartst ocht - dof-kreunen,d van wellust, kneep ze, kneep ze met ,dó,ors nij
nagels, dooèr en door en heviger, in volle, drin -den
rond 'haar hoofd, tot ze van-gendhtopkri
pijn plots- losliet en met (haar z,aak,doek de doorgeknepen
plek bettend, moe zuchtend en (hijgend, zachter
schreiend tot bezinning kwam. Dwaas en wij doogig,
met de hevigste haatgromming in plotse afmatting
verkoeld, staarde ze, nog met na-walgen d verzet tegen 't stil-sarrende, wachtende werk, de
kamer rond.
Opspringend schrok ze van den winkelbel..... had
ze zóól,ange ezeten, -dat ze doar al weerrum►me waren?
Haastig keerde zezich naar 't raam, 't rieten gordijn
hing voor de deur en de groote gordijnen waren-tje
neergelaten. Al bettend den pijnenden beet in haar
,
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wang en ras droigend haar heet aanvoelende oogen,
riep ze de gang in naar Miene, om open te maken.
Vrouw .Zadoks kwam b innen.
Ja, 'r man had ze maar thuus eloaten kon sdie
nièt eventjes op :de kienders passen? ze -mochten oèk
wat 'doen, de mannen, Wat noau .... was ze al eénig
thuus, Jette ? waren ze ,allemoale weg-egoan .... wandelen? wel goddorie, en de gosen en -de kalle 1 ) oak
weg? det was nou toch jammer.... nou kon uze niet
ééns effenties de kalle -zien ... .
Met armen over elkaar st-ond ze in 'de deuropening,
zonder mantel of hoed, zoo maar om -even te f eliciteeren, van den geeuwen^den man en de lawaaiende kinderen 4weggeloopen, Op het klein-ronde lijf, verdeeld in
twee af gebonden proppen v,an vaalgroen, rook en bovenlijf j e, sl ,enterl ,eunensd tegen -den deurpolst, lachte, onder
het neerstrepend bandeauzwart, het schuinende ,hoofd
zijn eindeloos gemakkelijken leugen van reikkemden
mondspleet en neerlievende oogen, die, toegelaahen
Jette langsvagend, droegen de gansch ongelijke wroeting van ,de ziek-b, elemm-erde ,opgeslo ,t-en kwaad -wrochtende hersenen,
„Kom maar binnen tenminsten," noodde Jette, en
greep naar de deur, om die achter haar te sluiten. Zij
was -blijven zitten en met, uit den -zenuwgreep van
straks, tot vriendelijken plooi ;hard neergewrongen :ge zicht, en terwijl -zij de bezeerde wangplek verborgen
als in rust, met den zakdoek zacht drukte, zag ze
naar vrouw Zadoks op:
„Nou, woarumme hi'j nou ;zo.o kien-deracihtig, ie kun
toch tenminsten binnen komen? al bin zullie d'r nou
,

,

niet.

nou ja," weifelde vrouw Zadaks, zich zettend,
„maar vanzellef (hè? d e's nou niet omdadde iè mien
1

) gosen en kalle :— bruidegom en bruid.
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niet genog bin, maar ie hegriepen, ► d',ak um de j ongelui
'ekomèn bin, be?"
„Nou j,a, ie bin nou töch (eenmoal van huus, goa
nou even zitten proaten," loog J ette, d enkend aan den
vuilen boel, -die ze nou tàch tegen haar zin, aan de
g aj j e zou moeten laten sdhoonmaken, voor wie 't toch
al te veel werd, „oe man die weet nou toch eenmoal
niet beter, of ie Ebin hier.... wat mu 'k -oe inschenken?
toe nou, cognac? nee, nou cognac za 'k oe maar niet
opdringen; nou 'n bie.tien zuut dan, ja, 'n ,bietien zuut,
za'k starreven a'j weigeren maggen beur! nou, op een
verloving niks gebruiken, !de's weraahtig wat neis, doar
koom ie asigasser niet of eur, ie ,mütt en watdrinken."
„'k Gebruuke niks," hoofdschudde vrouw Zadoks
beslissend, „g eleuf mien nota, ik gebruuke niks, as ik
nou zegge ik gthruwke niks, dan gebruixk i k niks.... ik
f illecieteere oe tèch," neeg ze zich met een band j e
naar Jette, „en ie weten wa 'k zeggen wil ►hé? 't andere
j aar bij oe.... Omein .we-omein, nou, ik geef oe toch
uutstel, wat ?"
Jette trok uit den dooden handd^druk haar vingers
terug en oogknipte minachtend. „Noh!" hoofdscshu^dde
ze, „z al mien oók mien zorrege weisen, denk ie da 'k
mien doar oôk nog druk um maken zal? lig mien niks
an -gelegen, hour, za'k geen man kriegen, za 'k geen
honger kriegen en geen ruzie ook, ik kan det groote
geluk er weradhtig as god niet in vinden .... we denken nou an andere dingen ik ,geve ►d 'r +geen spog
water umme...."
„We denken nou an andere dingen? narrent! wat
proat -ie nou veur onzi^n.s?" verwierp vrouw Zadoks
met ellebooggebaar, „íe bin mal, meid! ja, ie bin ►daor
'n oldie vrouwe! as d'r -eerie kwam, a'j 'stapel waren,
a'j 'm niet nemen - zollen. Nou ik zol wel ies willen zien,
o'j niet goochemer .zollen wezen. Ja, ie bin do ar 'n 'oldde
een ol de ofgel eef-de vrouwe eworren .... nou nOu-óu."
Van ter zij, langs - haar zakdoek heen, beluisterde
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Jette haar langzaam aansleepend getreiter. Ja, ze wist
t wel, det beest, ddat ze +geen man meer kriegen zol.
Kalm 'afwijizend gaf ze haar -schorre antwoorden, rechts
van vrouw Zadoks -gezeten met zij linngs als vooroverluierend bovenlijf; nee, nee, god, ze moos niet denken,
dat t'r zo-oveule (scihelen kon eur, „baten de mannen
veur mien maar blieven; 'k zie zoaveule getrouwde
vrouwen, woar 'k niet mee zol willen ruilen," sarde ze
terug, „.da'tk net zoo lief mien vrijsheid wil thóllen. 't Is
nou veur mien 'n weet en dan is 't 'n vroage.... ik
holle niet van loterijgies."
„Nee, warkelijk niet ?" zag vrouw Zadoks in haar
besluipend antwoord tè 'opene vechtpartij dreigen,
„meen ie 't warkelijk? zo j' geen gassene meer willen
hebben? nou, god, 't kan wel wezen.... Onzin, alle
men schen denken niet eender doarover, ode's mej oggaas .. r . Ik heb óók altieid eze gd : ik zol nooit igeen
man willen 'h ebb en, -die mien niet anstoat .... of die ik
niet zèllef heb uut ekeuzen; det bin -dingen -die mut
ieders veur ziclhzel-1-evers weten.... "
„Vanzellef," bedacht J ette haar even terug te knauwen, „^det mut me ;ook zellef weten, maar die de man
zellef ekeuzen hebben.... hè? doar is 't nog gymaar 'n
roa'dsel veur; ja, is 't woar of niet, ik kenne d'r óák
genog, die 't tóch lange niet is 'mee-evailen, al hebben
ze ^zellevers ^eekeuz.en .... "
„Ooh j.a," verdeedig-de vrouw Zadoks kalm, langza mer aanslee pend de 'zacht wegggev enij nde hatelij.kheden, „maar ado-ar is één ding bij .... dan weet me
ten►minste dat me zichzellef vergist hef; nou, ►gekkhei d ,
'n mensch is maar 'n mrensdh.... ialles kan tegenvallen; kom ies hier, hoe lange blieft ze nou hier, de kalle?
'k 'heb 'r nog &heeele.m oal,e niet ezien .. .. ze .giet zekers
-nog 'n p oosien noa huus we erumime hè? of hief ze
ineen hier tot de gassene? "
„Nou, des nog niet 'z,ek-er," ontdook Jette, „kan ik
eigentlijk zellef nog niet zeg gen . Dan willen ze zóó
,

,
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en +dan willen ze weer zoo, odh, ze is pas twee dagen
hièr hè ?"
„Ja, des waar, ze mut ook eerst ies +goed kennis
n akhen. Och, de gassene is zeker oèk nog niet bepoald,
fhè?" informeer^de ze verder, als in (groote vertrouwelijkheid, om des te zekerder en des te meer gewaar
te worden.
„Nee," weifelde Jette, „och, nee, uze bin pas verloofd,
=hè.... Zoo heel lange zullen ze nou niet wachten,
och," lei .ze pochend uit, bedenkend ►dat vrouw Zadoks
vijf, zes jaren had moeten wachten met trouw en, om ,dat ze geen boeltj e had, „wachten, wachten, ze ebben
narregens veur neudi,g te wachten, goddank; al willen
ze um zoo te zeggen è-è morregen of overmorregen
trouwen, dan kun ze 't godlof èck dolen; maar vanzellef, odh, det ►giet niet zoo in de hop ende schtop,'
gehaarde ze met sahouderoptrekking;en, wat levendiger nu in den 'bluf op de gehate ►sj itddesc►h, ,, d'r is
netuurlijk geen „motje" bij," lachte ze vrouw Zadoks
toe, die nu even heviger getergd haar geslagen zal
aan te zien, in beweeg-loo,zen pl ooi,
„Nou ja," kneep die spottend terug, ,,,die is werachtig goed: 'n mètje.... 'n motje.... (godiallemachtig,
Jette.... menschen, -die mekare drie .dagen kènnen,
as idoar nou 00k al 'n motje bij was! .... nou maak ie
d'r wat van, Jette."
„Wat ?" vroeg Jette als verontwaar digd, „drie
dagen? o, god!.... idenk ie ►dhat ze mekare pas drie
dagen kennen? tweet ie d an niet wie zij is? 't is 'n
zuster van Nàatj e, van Nàatj e, ie weten wel, 'n zuster
van mien neve Moos zien vrouwe an d'overkantte,"
zong ze -overtuigend.
„Ja, van Nàatje, idet weet 'k wel ?" zei vrouw Zadoks
kalm, „ja, nou, det wist ík toch wel geikkke meid, smalar
ze 'em mien verteld, 'k weet vanzellef niet of 't ►doarumme woàr is, maar verteld 'em ze mien, adat ze
mekare nog maar 'n álleve weke kennen. Nou ja,"
,

,
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verontschul► d.igde ze zich, haar -borst bedrukkend !met
den wijsvinger, „wat weet ik 'd oar nou van, hè ? vanzellef ie kun alles -ook niet igeleuven. Nou maar 't
kwam mien -ook al wat vreemd veur. Ik zegge: drie
dagen, nou, en ik wist todh .dat 't 'n zuster van Naatje
was; dan zullen uze me'kare toch vanzellef wel langer
'em ekend, ze.g ik .... "
„O.ardíge driedagen!" verwierp Jette, in de klem,
„oardíge drie dagen, van Moos zien gassene of tut
nou an toe; det hin dagen van 'n aallef joar 't stuk;
die zulleke dagen maken, ;die kun look oardige lange
leugens im^aken, oh!"
„Nou, netuurlik!" ga.f vrouw Zadoks toe als in vol
„ja, ik denke ook al, wat 'n änzin, det-komenrbgip,
zullen toch wel ;proatie{s w^ezen .... "
„Allemoale flauwe stinkproaties weer", gebaarde
Jette -dreigendboos, ,,,de menschen proaten weer +haar luu mónden verbij, det 'eb 'k al weer ,zien; hoe komen
ze in ;godsnaame an 'de proaties! .... Adrie -dagen ... .
oardige -dagen.... 'n ,mirakel."
„Och god, ja," 1hoofdschudide vrouw Zadoks voor
„Ik kon det -áa^k wel hegriepen; as 'de menschen-zic.htg,
zoon pietsien van -oe weten, dan maken ze d'r 'moorden
van. Nou, 't kan oe watschelen; ie hebben tetminsten
w at goeds in 't zich, wat? .... teminsten 'n mooie
gassene te goed .... weracfhtiig as god, ik wol da 'k
ook 'n ;treur had, die doar 'n gassene maken ging,
'n Reisien noa Amsterdam, en 'n paar dagen sd'r uut,
en ,geen zuunige tgassene neudig te maken, 'n meissien
det niet arrem is.... nou ik teekene d'r veur alle
moan-den gotsohe 1 ) ééne!"
„Och ja," Abe►daarde Jette, getroffen door die voor
waargehouden benijding, „det ,za'k oOk niet .zeggen, 'n
pret-Hen wik ook wel ies meemaken; en net zoo a'j
zeggen, op vierduiten hef niet neudig ekeken te wor,

1)
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ren. Maar-è .... wat 'k zeggen wil," begon ze los te
laten, ,, d.a.t-ie in Amsterdaàm is, 'de zgassene, n o u det
geleuve 'k niet; ik denke rdat !ze 'gym ier welgymaken
zullen .... M.ienè, Mienè!" riep uze na.ar achter, „koomie even de boel wegnemen? Och neé," boog ze zich
naar vrouw Za doks, z,achter sprekend, „Ooh, ze vinden
't allemoale veule gezelliger hier.... nou-è .... f eitelijk wonen idut ze ummers dolar niet, want ,ze lief toch
unvmers tgeen vader of moeder meer, en Naatje die hef
ook gassene ièr ed oian; nou, de oldelui idie wo-lien dan
wel lievers as ►d:at d'r -eene van ;de twee bij hü n uut
hues zol trouwen; Ocih zoodals ►det -dan - giet, ,he; maar zij
wollen dan allemoale maar lievers van hièr dan
maar.
„Mu'k }de boel maar noa fd:e keuken meenemen,
juffer ?" vroeg vrouw Bart in de ideurope ning. Zij en
vrouw Zadoks groetten -elkaar met weif-elenden knik;
Je±te bleef zitten,
„Och ja, neem 't maar noar achteren," zei ze, voor
Miene begrijpelijk makend, dat vrouw Zadoks haar
ophield, „'k zal oe strakkies wel even èllepen .... ze
komen Boar thuus en sdan Knut de boel ier an kant
,

,
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wezen
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Onderwijl Miene ide tafel gaf ruimde, ïhieldd even
vrouw Zadoks haar verdere vragen - terug. Jette sprak
zachter, als in 'de vertrauwelij klheid tot de visite, waar
de werkvrouw bij was.
,,Vin ie }det geen oardig kleurtien ?" vroeg ze een
complirmentj e voor haar blauwe japon.
„Oja? 'n nije?'' niktevrouw ,Zadoks, „jazeker, met
gezánd ! 'k èb niet eweten 'd at 't 'n nijle was.... j aà
zèkers, 'n ,mooi kleurtien, 'n féel, léel -lief kleurtien, Ina
ies vuulen," vroeg ze, Jette's mouw 'betastend, „nou,"
gebaarde ze {bed^enkelijk, „de stof -doar èm ze oe zekers
mee te pakken ehad; of hè'j ,d'r niet duur veur betaald,
nee, zeker niet duur ewest ihè ?" sneeid ze allen tegen spraak af, „maar mooi is ' t wèl,' werachtig, 't is 'n heel
-

-

,

,

,
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-oardig kleurtien; och, b l^auw vin 'k toch altied nog aal
kleuren .... "
Jette zag in felle ergernis neer -op het, naar de hetaste mouw voororvergebogen hoofd. Met een paar
woorden kon det beest 'r in 'n hoek zetten en of maken.
Dear was gewoon niks tegen lopgew^assen, 'tegen die
krengerigheid. En om haar japon nog maar te redden,
,

loog ze

:

„Och, mien vader chef mien 'n lappe kedoo egeven
en idet heb 'ik baten tmaken...."
„Oh," lachte vrouw Zadoks terug: „nou, 'n gekregen
de's wo-ar .... "
peerd diet kiekt ^me niet in de bek
„Mu'k 'de ►bl oemfen ook maar 'wegnemen, juffer ?"
vroeg vrouw 'Bart om de odeur.
„Niet neu d ig, loat -die maar -stoan," keerde zich
Jette, „doar mutten cwe bij eten."
„Oardiigge fijne bloemen .... nou nou!" vond vrouw
Zadoks 'toch even tie mmnoeten bewonderen. „M'm?"
zong ;ze, „wera,chti-ig! fijne zaàkies beu cur.... och ja,
fijne menschen.... ebben fijne zaken !"
„0 zoo.... 'ja, die bin vanz.ell'ef veur ide jongelui..."
„'t Spiet mien idoarumme toch", klapte vrouw
Zadoks plots op (haar knie, dadelij k , nu Miene weer
-heen was, weer . uiterst vriendelijk., om veilig verder
haar gang tie sgaan, ,, da'k ze nou j uust niet treffen mut
hè? nou toch 'n, mirakel, .dat spiet mien nou toch," en
daar ze nu klaar en zeker "t moment gekomen zag, als
in lachende .g.emeenzaambheid weg, te vragen wat haar
lustte, schoof ze even dichter n aar Jette en greep haar
arm, zóó van heel dichtbij met een vraagnik naar haar
Dogen;
„Korn ies hier. .. . " +haalde ze zacht-bo , o ,g aan, „ze
hin gesjaidjend he?"
Jette voelde een schroeiende rgromming van nijd.
Maar met heel het dwingende bbelsluit haar kalm te zullien tegenspreken en een denkflits door haar hoofd
van..., niks !oaten zien )da' k d'r kwoad umtue bin,
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maar gewoon heeten liegen, voelde ze zidh even
gloeiend kleuren van Iden ihevigen aan►valschok en het
plots wegduwen van de overrompelings onmacht, en
met iangstige oogen, -daar ze wist toch niet heelemaal
geloofd te zullen worden, zei ze ,l.ichtbevend:
„,Gesj adj end, gesj adj end ? wie.... ie bedoelen .... ie
be-doelen Sam en Fietj e? .... nee heür, hoe kom-ie
doàr nou weer bij .... god ne.e .... " hij gde ze van
inspanning. Vrouw Zadoks trok zwij^genid haar oogen
op .met een gebaar van.... ,,doar begri ep 'k -niks meer

,

,

van....

„En ik heb oe nog. strakkíes vertel d ," aging Jette
angstig-thoog (voort, terwijl tzij meiakte d at vrouw
Zadoks het zèker moest weten, „en ik heb oe nog
strakkies verteld, dat ze mekare op de gassene 'em leeren kennen! hoe ^koo^m-ßíe id ,oar nou zoo ineens
weer bij .... "
Vrouw Zadoks beet een ;glii(ml;ach dood op haar lippen. God, god, wat ha d ze die Jette doar nou in de
klem .... wat zat die hal-leve gare .doar benauwd van
.... godallemachtig, wat was-je fijn, wat 'n mies
ponem .... 1 ) kiek ze doar ies zitten .... had ze wat in
'r bruukien -edoan? zol ze 'r nou ies niet zoó'n poosien kunnen l-oaten zitten en tdan de heele kille id'r bij
roepen um ,det pioonem te zien? was .de muj te weerd!
.... ooh god, wat 'n benauwd smoelwark.... wacht,
even de pest injagen ... .
Kalm treiteren d bleef uze hoofdnikj , es en schouder
geven, .die m,oesten zeggen adat zij er toch niks-sdhokje
en niks aan doen kon.
„Ja, ze 'em 't mien vertel d .... god.... ik heb warkelijk edacht, dat 't woàr was," m:artelde ze zacht
Jette toe, „vanzellef, ik kan toch niet denken dat d e
menschen maar zoo raak de boel uut de doeme
,

zuugen!"
1
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„Die doemen anutten of gebakt worren, woar det
wordt uut-ezeugen," verwenschte Jette, „bah! rècht,
ik kan wel zien, dat mien breur 'n paar centen met
zien vrouwe meékre,g .... todh, -tèäh, toch ! .. .. al bar
sten ze nou zoo àllermoale .... ja, 'k zeg^ge God bewaart niet van -oè .... verstoa mien gored .... maar
is 't vó11 of is ',t niet vuil?
„Vanz, e,llef," bleef +vrouw ,Zadoks kalm antwoorden,
nu stellig overtuitgd dat 't waar was, en ze kruiste de
armen nog -eens f risclh over de borst, „as 't niet wóar
is.... is 't vuil um zoo iets rond te strooien; maar
veur +mièn.. .. och sgod, ik -zie d'r nis geen kwoad
in.... En as ze nou heelejmoale esj àdjend bin?. .. .
wat is det dan nog? is det dan soms sc+han, de? .... Ze
héhben 't mièn verteld," herhaalde ze met klem, haar
knie betikkend, „alles van A tot Z, zoo zuuver as 'n
~hoàr .... och god, ík heb d 'r nièt an etwief eld ... .
'zóó .... ddan is d'r ^h,eeleni-oale geen woord van an,
!hè ? .... odh, och,'' verkalm+de th^aar toon weer tot sarren de zachtheid, „wat ze toch vertellen, ►he? .... 't is
mien 'n geklets ïvan de mensc►hen .... "
,,,Ik zol toch wel ies willen weten," trachtte Jette
opnieuw door gemaakte woede baar af te leiden, „wie
det nou weer chef rond- erodd,el , d.... zien tonge uut
of +met bloaren dat iè d'r veurelerst niks weer mee k+an
rondl.ieg en!"
„Nou, det kump d'r nou niet op an," wees vrouw
Zadoks verstandig af, en om verder te verstaan te
geven, dat ze alles wist, al dacht Jette haar nog zoo
om ,den tuin te leiden: „och god, ik heb d'r za'k starreven geen seconde an etwiefeld. In emmes, 1 ) maar is
det dan schande? ze 'm mien nog wel ezegd, dat Moos,
oe neve Moos," lei ze uit met nieuwe klem, „dat die
't in order hef einaakt."
„Och, och," wanhoopte Jette, „wat 'n flauwe smoe-
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sies." Schijnbaar kalm wou ze vrouw Zadodks nu uit
laten vertellen, als -om allen laster te hooren.
„Ja," (ging die gemakkelijk verder, „en adat !Moo,s die
had esj adj end, ja, det .he'k oe al verteld; nou, en dan
hebben ze ezegd, 'j a, wie det nou is, det is 'tzelfde,
maar dan 'om ze ezegd, dat die oome die zol drieduuzen►d gulden meegeven en Moos die zol met jullie
sament (goan d oen."
„Jaàa!" rgaf Jette toe, „jaà, Moos zol samen tgoan
doen, ja, nou ja, doar is wat van an!.... we goan (ook
sament doen .... wat woar is, is woar, ►det ,za'k oe 'dan
ook niet bestriedlen; we goan wàrkelijk samen doen.. .
al ihoeve-ie -det nou niet rond te jstrooien .... 't blieft
vanzellef onder ons .... "
„Ocih god, ik zal 't niet varder vertellen," verzeker d e vrouw Zadoks, „de rechte soort .... woarveur .... ?
och wat giet mien det an.... (goan jullie samen doen
.... goan j ullie niet samen dooen .... vroag wat ik
doarm ee uut heb te stoan."
„Maar van de agassene kennen ze mekare al," kon
Jette nu wat rustiger volhouden, wijl 'ze iets had toegegeven, „nou ja, det kan me ook wel hegriepen, niet?
van 'n gas,sene kiimip 'n gassene .... "
„Och zeker.... det is ook zoo," triomfeerde vrouw
Zadoks, ,,det zal me .meestal zien .... Foj f of .... en
ze zeien nog wel dat Moos die was eerst noa Amsterdam ewest um de boel in orde te maken en toé was
jullie Sam egoan .... "
„Allemoale verdrei^d.... " .lei Jette eenvoudig uit,
nu in 't beiden rustiger tegenover elkaar zitten, met
stil 'nnen in de lijven -een haatgerommel en in gedachten gefluisterde verwenschingen, „ja, is Moos noa
Amsterdam ewest, um d'r over te proaten en ja is
Sam 'toen gegaan; maar kennis e!bben ze toch al an
mekare -ekregen 'met de gassene van Naatje .... d'r
wordt ddoarumme nog wel ies een woordtien over
espreuken .... det begriepe ie toch wel .... 't is maar
,

,
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geen breudtien bij de bakker! Ja.... 'n oardig ietsl.. .
niemand giet doar maar op losse a gronden .... en Och,
det bleef in de f emilie, det hegriep ie; ze hadden nou
-eenmaol zin in mekare .... toe chef Moos doar 'n
woordtien over eproat met de olde lui, maar anders
ook niks .... Ja, de rechte soort.... ze bin ook maar
niet uutgeloaten met mekare...."
„Ja, det zal oák wel," zei vrouw Zadoks tevreden,
„det zal wel .... nou .... ze ze.gggen .... 't mut 'n heel
knap paar wezen .... weracht.ig hoe zie allemoa.l e
goeds van ze espreuken ebben. .. . "
,

„Zij is 'n mooi meissien," pochte Jette, „ j a,n ijn

. ....
beur ....
meissien, 'n dame heur, j a, 'n mooie meid heur
„Jazeker," (herhaalde vrouw Z:adoks, „ze hebben d'r
.

veule over eproat; 't mut 'n heel knap paar wezen.

Nou, Naatje is Ook niet leelijk.... nee weraahtig niet!
nee, lange niet 'eur, née. 't Spiet mien da'k uze nou
niet even kan zien .... "
„Dan koorre-ie morren even," noodigde Jette met
aan drang , „íe kun toch morren even komen, narrente...."

„Och nee," nikte vrouw Zadoks verlegen, „de's mien
te veule gegeneerd .... um zoo midden in de weeke
te kom-en...."

„och.... kom ;mèrren even!" drong Jette zingend
aan, haar arm beduw^en d in met opzet doordrijvende
vriendelij kh eid, „íe hoeven oe toch veur geen mensche
te generen? ie hoeven toch veur geen eéne bange te
wezen ... .
„De's oOk woar.... Nou we zullen zien.... kom, ik
mut noa huus .... ;ze zullen zeggen woar bi'j ehleven
.... ik kriege doar mien porsien .. "
„Nou nou," lachnikte Jette, „och och, det zal wel
zoo arreg niet ofloopen .... danbetaalt-ie oe geen
kostgeld van de weeke hè?"
„Nou.. . . ze bin zoo lekker niet de mannen....
Wi'k -oe nou effen hellepen soms met die tafel verzet-

195
ten? met de igoj j e effen hellepen? niet neudig te geneeren beur."

„Och nee, dank oe.... 'n zorreg.... loat zijmaar
schleppen," lachte Jette, de keuken inwij :zend.
„Nou .... net zoo a' j willen.. . " zei ze, terwijl ze
zich naar de deur keerde, „misschien kom 'k morren
even um de deure kieken; as ze dan maar druk in de
winkel binnen!"
„Woarummmme ?"
„N.ou% .... anders vin'k det zoo naar, as ze zoo allemoa le in de +kam{er bin."
„Wat kan oè det schelen," zei Jette en dacht; zoo
zu'j de kolde koorse kriegen, a'j bleu hin.... „ Nou,
ie komen maar Eheur, wi'j nou met geweld niks gebruukeen? nou niet kinderachtig wezen .. ..'^k Ihoeve
't maar even van achter te halen cur, ja of nee, 't is
huus .... #e
„Nee, nèe, nee!" lachte vrouw Zadoks, den winkel
in waggelend. „Pet kom 'k morren dan wel halen,"
zei ze onder 't heengaan.
,,Goè-oèd!" riep Jette haar na..
„Ajuu!"
„Daag," zong Jette weer.
Zij sloot de deur en .ging terug naar binnen om de
tafel te -dekken. 'n Stuk pest was 't, die Zadoksche ... .
-dacht ze. Maar opeens verkneukelde ze -zich van plezier, haar nijd hervoelend tegen Sam en Fietje....
Gcd►lelijk, goddelij k , all-e+moiale wisten ze 't, dat ze
,gesj.addj end waren.... ,allemoàle .... allemoàle, tèch,
tàddh .... leker, fijn, fijn ... .

HOOFDSTUK XII
ERST vierden zij, begin herfst, de vier
'weken feestdagen. Zij worden zoo genoemd, wijl ze tot nauwelijks halve werkweken een heele maand veiibrokkelen; ze
zijn drie maal twee dagen ten eenmaal een,
telkens in een der vier weken; een intieme vreugdigheid voor allen, schoon pijnlijk aan -de armen door hun
kostbaarheid.
Na de sombere verwoestingsherinneringen van de
maand Ab, waarin al, als overgang, de Zaterdag na
den vastendag zijn vertroosting zingt, daagt op den
eersten en tweeden Tisthrie 't Nieuwj aars,f eest. Maar
het is geen luiidruohtighheid van jubel; het is +grooternstig en devoot van levensvermaning. Op -den nieuw
immers worden de eerste overwegingen over-jarsd,g
leven en dood, hongersnood en overvloed, oorlog en
vrede, geluk en wee, gemaakt. Het is -een stille dankbaar4hei►d nu am het voorbije en een hartstochtelijke
afsmeeking voor het komend e: och, in dat j aar toch
mocht Israël teruggaan naar zijn land! De dag wijst
ook waarschuwend naar dien anderen, Iden grootsten
aller dagen, naar ►den Grooten Verzoendag, tien he
keerings►dagen later. De Synagogen staan dan, heel
den idag, van den vooravond af, ruisahend wit van
maaggdelijke wijiiding. Het is de ,dag, waarop der mensehen smartelijke zwakheid onder lijf skastij►ding en in
doodskleeren verbeden wordt, want God besluit voor
goed nu over opbloei of vergaan van enkeling en
staten. Als .vóór en op -den Nieuwjaarsdag al, loeit
de bazuin ter Biemah af omhoog, tot reinste aandacht,
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ontroering, tot in, ver geving sm eekend , blanknaakte
reinheid te treden voor den Eeuwige. Daarom, wijl zoo
geheel ►god delijk en àl-omvattend, wijdt deze ontroering tot (grootsten Feestdag den tienden Tischri e; het
is de sh 00.gste Sabbath, en in ide witte Synagogen brandt
al wat licht +kan geven lovend omihoog.
Daarna pas, vier dagen later, zingt Loofyhuttenfeest,
het ooggstf eest ook, zijn m^enschelijker vreugd e de
Joden rond. De Synagogen geuren weer van kleur'ger
tooiselen -en in de groene loof►hutten, ►herinneringen aan
die, waarin God Israël in de woestijn eens wonen -deed,
komen .vriend-en aanzitten bij d e degelijk-weelderige
tafels. Bevrienden, en met wie -men zidh Nieuwjaar
verzoende, zendt amen geschenken thuis in ►geurigen
braad en kunstig vrouwge^bak of wijn. Intieme vreug-fdigheiFd gaat met Loelof en Esrouk om, wilgentak en
vederappel, symbolen van 't -eenvoudigste en 't f ij nstweelderige, alles aan God gelij k , wijl Hij 't met liefde
,

,

schiep.

Vier tusse►hendagen, half feest, half werkdag, voorbij
de rijken houden feest, de armen werken, maar in
de armste kamer wijst, in dien teederen kinderlijken
-greep Eder armen naar de vreu►gd, het glanswit tafelkleed op Jontef u komt 't slotfeest wiet zijn tweeden
dag, Vreugde der Wet, ;den vromen jubelen doen om
't Thora-,bezit. In de Synagoge is -dan de laatste afd'eeling der vijf boeken Mozes gelezen, en men noodigt
twee paren, .gehuwden, uit, ide lezing te eindigen en
weer te sopenen. Zij zijn ede brui den en de bruigoms der
Wet en van Genesis. Er is uitgelatenheid in de Kerk;
al zilveren sierselen van de Thoram^antels rinkelen,
(zoo danst men met haar rond de Kiemah am en om,
met al de opgeroepenien, Loelof en \Esrouk voorop.
Herinnerinig aan onderiga.ng droeft niet meer, men
hoopt, verwacht weer.... Israël is nog groot; het
voelt nog eigen -schoonheid, en verheugt zich.
Goud-blauw f eestten de herfstluchten, toen de Jon,

,
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tef-dagen zacht schetterden -door hun leven. Het leek
-den vromen droef, weer zoo lang te moeten wachten;
tot Poerim toe! Maar ook waren velen blij, negeerders,
dat geen rustdag meer verveling bracht. Het waren
die voor ►dagvulling ter kerike ,gingen, en op den Grooten Verzoen^dag in de Synagoge elkander ,g oba.ar -en
van veel -d orst ten honger onder 't vastend bidden heel
een etmaal.
De vele ontaarden, staand in een dood-leeg midden,
onwetend van 't oude ten 't nieuwe beide.
Maar ook veel hongerigen zuchtten van verruiming,
nu werkdagen )hen het huis met s.pijss en drank weer
deed sgewoon zijn. Feestelijke Jont-efmaan d had hen
verarn►d.
,

,

Zij waren, de Be-ems, dadelijk daarna begonnen den
winkel te verbouwen. De beide ramen kreigen elk een
groote ruit, de planken grond werd opgebroken en
door 't voorhuis kwam nu een tichelvloer te glijden,
gele coquette d riekantj es, zwart-wit gefiguurd met
sterren en hoeken. De ijzeren roeden waren (opgeruimd en de koperen aangevuld met de nieuwe uit
Moos' zaak. De winkel stond er nu met marmeren
uitstalkasten en toonbank, geblikker van koper en
nieuwgeverfde wanden, f ri-sscher en ruimer en met
rdulbbel e ;hakblokk en en gereedschappen -sto►er-der toe►gerust, levendigen omzet te wachten.
Sam en Moos, Vrij dags Oom beurten naar {de markt,
kochten eerste en slechte kwaliteiten; voo.r ide burgers
leverden zij half om half; de minste waar joegen zij
op lagen prijs, en s avonds bij nieuw dubbel licht,
- stonden zij met hun - drieën jonge kerels in helder
witte jassen, en wogen en sneden - onder het gedans
der koperen weegschalen tot sluitens toe de al goe ►clkooper waar aan de sjofeler vrouwtjes. Zij hadden
,

,
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langzaam, in enkele ►maanden tijd, de winkels der
kleine achterbuurtsl,agertj es leeg gemaakt, en Joop
tegenover hen was ,voor de tweede maal nu, met mac^hteloos- geweten -overmoed begonnen lagere prijzen te
noteeren. De nieuwe vennooten kochten en betaalden
en tracteer►den ►de boeren en als Joop goedkooper ging,
sloegen ze weer -een stuiver af. Zoo 1hadden ze langzaam ook zijn winkel leeg gemaakt. Op Z,aterda►gavon►d, voor sj abhes uit was al, iwachtten voor shun
gesloten winkel troepen arheídersvrouwen, met hood.schapmoandjes om in te koopen.
Ja, Joop had 't van den overkant wel gezien .... 'n
nije vrouwe, 'n nije zake.... nij gelid: nou ging ie noa
de Schans, ze . hadden starke longen ekregen, daar
zoI-ie 't deze keer niet -tegen voliholden.
Nu de boeren hem geen credíet meer gaven, leende
hij geld en kocht; en om mensohen in den winkel te
krijgen, sloeg hij af en af -en wèer lager en nog een
stuiver, tot er ,geld verloren was, als de winkel zonder
vleesch raakte. Dan .moest op 't geleende de oom of
enkele vriend blijven wachten, omdat er van :geggeten was.
De -mannen aan de overzij lolden en stieten elkaar
aan om de kerkhof -leege zaak. van den uítigeputten
concurrent. Um ►de veertien dagen thing er 'n stuk k ien
krenge an de hake woar zullie niet noa üm.mekeken.. .
Hij zol wel goochem wezen en zich gauw uut de voeten
maken. ,,Misschien kan-ie nog wat veur zien vrouwe
maken" lolde Meij ertj e, maar Sam zei dat niemand
doar wat opgaf, op zoio'n mager beessien.
Een middag was Sam thuis gekomen en vertelde,
dat Joop bij de boeren kwaad van hem gesproken had.
Nou zol Vader toch wel verstandig worren hè? En
les ,goed zien, met wie ze te doen hadden. Oartdiig
had -je ze belasterd, ja, niet an hèm, dat zol 'm zien
zorrege wezen, maar an Vader en Moeder, .... ►de
,
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boerinne dice had 'an., Meijer, geen oasem willen geven,
zoveule hard-ie verteld.
Die vrome goj j e 1 zei: nee, met hèm wol ze niks
te doen hebben.... zulleke goddel 00ze menschen, die
zo;o ummegingen met hun eigen breur, en nog wel
de Vader en de Moeder ook, doar wol ze niet mee
handelen. 't Vette kalf, dat bij ze kapot wol ,gown,
bleef veur Jàop bewaard en anders kreeg 't een ander,
maar hij niet.
Netuurlik had hij .det verteld, wie anders? Dat
Vader alles goed #vond en ze tegen hem 'op,stookte,
omdat-ie igeen vrouwe met centen eneumen had, en
bij de kennissen ging Vader zeggen dat ze 'm .niet
meer leenen mosten, um 'm kepot te maken, en dan
gingen ze veur de -d-eure d'r over stoan lachen! Hij
wol niet eens alles vertellen, wat er w-el eroddeld
was... had Vader soms nog wat an 'm te verdedigen?
of Moeder? Hadden ze nog -wat te pleiten veur det
jongien? Moos most maar ,gauw noa de drukker loopen, om nije (briefjes te baten maken : -de prijzen
weer verhoogd, welgens adat de broer ook moet leven!
ZZoo'n roddelaar! leek. wel 'n old wief um bij de
boeren te go,an zitten kwaken .... umdat-ie nou wel
zag -dat zij 'm konden thèbben .... anders niks ... .
treitereie ... .
Jette maakte zichdriftig en noemde 't vuil. Det
j ongien had al wat uut-ehaald, nou nou! Aan Fietje
ging ze 't alles breedvoerig uiteenzetten, heftig aanklaagend, blij met de opwinding.
Vader en Moeder zagen elkaar aan. Zij zag hem
zwijgen, daar hij wist .dat toegeven ze nog meer zou
aanzetten, en om vrede te bewaren sprak hij niet tegen.
„'.k Zal oe wat vertellen," zei-je, toen Sam weer
nieuw spottend pop zijn antwoord aandrong, „'t is alle,im oale woar, hij had 't niet maggen -doen as-ie
)
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„'t tenminsten zellef edoan hef --- maar Och ... .
„jullie 'em Ook wel 'ies 'n kleinigheidtien ezegd en
„edoan .... is 't woar of niet ?... Maar dat neemt niet
„wèg, dat 't gemeen is, um 'n olle moeder bij vreemde
,,goj j em te heroddelen; bij zoo'n smerige boerinne,"
overdreef hij met opzet om hen tevreden te stell^en,
„de's woar, de's woar, de's geen menier van doen .... "
Sam nam spottend z'n pet af, -dankte voor die recht vaardiging.
„Och," zei-ie, „ie mutten 't maar zellef weten, 't is
mien onverschillig."
Vader en Moeder, 's ;middags alleen, bespraken
het met elkaar. Hij begon met z'n hoofd te schudden:
„god-god, wat zollen ze in de serij f e 1 ) zitten .... wat
„zollen ze 'n armoede lieden doar an de overkante in
„det winkeltien. Hij had 'it wel eweten, ja.... hij kon
,'t wel denken. Honger jorn,gens .... "
„Ja, 't was woar," zei zij, „maar hij had 't gook niet
anders 'ewil►d. Had-ie det ►dan -mutten doen? Van, ze
weg mutten goan? Dan had det toch nooit gebeurd?
nou was d'r niks an ^te doen, -niks ... .
Hoe had-ie zich allied ,gedragen.... ? det was de
straffe, rveur zien Briezemiele 1 ) maken zonder zien
Vader of Moeder, zonder 'n kik: e.... è.... Vader,
Moeder, .... e .... è.... mien vrouwe is bevallen,
daar, „kom kieken, mien vrouwe is bevallen." Det was
de straffe (man, de straffe van God.... honger .... ja
't was arreg .... maar wat was doar an te ►doen .... ?
as me 't er noa maakt .... ?
Wrokkend-driftig schudde hij zijn hoof►d van haar,
keerde zich om, „och zij, -zij .... de straffe, de
straffe.... liet zich +gek proaten deur haar stapele
dochter en haar pestkoppen van zieuns! Had -ie 't er
noa emaaikt? Zoo, +had -ie 't er alti.ed noa emaakt? En
!
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was 't zièn schuld dat-ie d'r nou uut lag.... ja.
aj geen harte in oe verdommenis hadden, dan koj wel
twaalf paar kwaajongensvoeten op de kop verdragen... ogod, det was um te barsten, dat-ie ze nog gelieke most geven . , . ! en dat zij Boar op deur bleef zeuren ... achter ,die stommelingen en die resaho-em 1 ) an!
En als hij haar we-er gemakkelijk overtuigde, in de
nu toch alleen nog bij ►haar gezochte vertrouwelijkheid,
ried zij hem, nou gymaar stil te zijn, en niet aldoor
erover te praten; hij wist toch wel, als ze binnenkwamen en 't hoorden, zou er weèr ruzie komen,
kregen ze weer groote monden -en snauwen ... .
iHij zuchtte dan, •tot zwijgen gebracht door vrees
voor nieuwe verontrusting, •en in .den leunstoel lei hij
den arm onder! 't hoofd, starend in een vèrte van
ouderdom, waarin hij gewillig zich geven moest, Ja,
't was zoo.... 't was zoo.... hij werd old. .. .old. .
hij kon niks meer ►doèn .... hij had niks te zeggen,
hij werd in 'n ihunkien ezet len verbij egoan. De j ongeren mosten zaken doen, mosten oèk leven, 'n toekomst manken. 'n Zake kon me uut vriendschap niet
weggeven, 'n zake was lèven, me had-'r -maar èen van.
Maar nee, ze mos toch -toegeven: hij was altied 'n
+goeie jonge ewest, Joop, verstandiger en >gewilliger
dan zij .... was-ie niet? was -ie soms niet? wist-ie niet
veule of van de honger, niet? of wist ze 't soms niet
meer.... ,Had-den ze ge-en honger eleden, Sare? of
wist ze 't soims niet smeer? was Joop, d ezelfde Joop,
soms niet met dreug brood noa schoole egoan, ja of
nee..., en vake zonder boterham noa ,bedde? Wist ze
't of wist ze 't niet? En met gebarsten klompen an en
met halleve kleeren? Wie had dan de meeste honger
mee-emaakt? Joop alleeng toch? zullie kreupen toe
ummers nog in hun luiers op de :grond; ze konden hun
smoelen ummers nog nieteens los -doen, toe-ie al néér
,
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van. de Dalles
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of wist as zullie ooit hadden mee

-emakt?
Honger! nogh! honger! wisten ze vèule wat of hon
Ze hhaadden altied ode weelde-brokkies ehad, -hij-ger=was!
de sap-pelt.ied en de j oaren d.at ze d'r in zatten tut over
de ooren: wie had dan 't meeste edoan van de j ong , es,
zij of hij? Was-íe niet met them de boer op-egoan,
toe-je twalef joar was, dat de ooren 'm afvreuren van
de kolde? Toe waren ze toch van honger verrekt, as-je
niet veur ze verdiend had? ide brèur.... de brèur....1
zèker wist ze 't ook niet meer fhè? wat? die nacht,
tope ie met 'm noa buut-en ,ging? hij wist 't nog goed ... .
hij zol 't nooit vergeten... , en toen-ie an de weg bleef
liggen in de sneeuw, hallef kapèt: Vader ik kan niet
varder ik -mut even blieven liggen .... As-íe 'm niet
openeumen had bij zien krage, dan had -ie 'm dood noa
huus e^brocht? wist ze 't nog s , oms?
Zij zat hem langzaam stil -gebogen aan te hooren,
en gaf zachtjes toe, j a, ja, 't was roar.... Even n.ax^n
ze haar bril af, veegde de tranen van de ouwe, amgroef de oogen. Ja, ja, ze wist 't wel .... 't was
arreg.... god, god.... ze wol '.m toch wel hellepen .. .
maar hoè, hoè .... wat in de handen stoppen....?
,,Mesj oggaas," zei-ie gesmoord, „det gef niks, kind,
wat gef det ,allemoale? zu j'm een rieksdaalder
+geven .... veur 'n halieve dag eten .... kiek maar ies
,hoe ze d'r uut zien .... geen vletisch en geen vel 'em
ze op 't gezichte meer.....
„Ic Weet niet," zei ze, ,,o^ggenebbiesch, 'n rie?ksrydaalder, god weet, hoe (goed of zij 'migebruuken kan .... "
„Mu'j zellef .miaar weten .... ,mu'j maar weten wa'j
doen.... maar wees verzichtig kind, en maak geen
ènsj oiem ....
„'k Zal wel zien 'k zal wel zien," zei ze zachtsnuivend van haar tranen.
,
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Hij vond zich blij, haar voor 't eerst sinds lang weer
eens te zien schreien, in het (besef dat ze hem begreep,
als in een oudste vriendschap .
Zij bleven zoo stil saam zitten, zwijgend in de -doorneuriënde ontroering der vèr-4geziene dingen, en om
hun oude hoof^den zoemde de droefenis van den levens
d . Het was of zij zich saam te buigen kwamen-avon
naar iets zwarts en dieps, dat zacht, sluw-lief helpend,
hen neeiihaal'de, en waarin, als in een rust, zich willoos
hun hoofden gevangen ,gaven.
Het leven had hen den dag gegeven dag van
veel dooreenwirrelen d e wisseling: morgen van alleenen
kleinen jubel, middag van kalm-berustend gedeelde
vreugde en ►gebrek, schemer van veel opgejaagde rust.
Het bracht hen nu -den avond, den laten, die wik keide er zijn donkeren kap om oh-en heen, en dwong
er + hun ,moeë hoofden nu stil, -en lei er hun willige
lijven als kinderen neer. Zij woel den nu niet, zij woeld en of bewogen niet; zij wachtten den spijs voor hun
lijf en den drank voor hun li p pen, .die reikten met
strak gebaar de jongeren naar hen neer. Naast then
rankten de jongeren op, sterker en sterker, en met
nieuwen wil, -m,aar grof en ruig, maar zonder zacht bloeiende lichten of neuriën in hun lijf. De jongeren
die stoerden en wrochtten, maar -de oogen die sc►hreiden niet en de stemmen die zongen niet zacht en hun
gebaren waren hard en kort.
Zij mochten niet opstaan en veranderen, de oogen en
handen wat zachter doen zijn, want (hun hoofden waren
gevangen in den avon d , en ►hun handen zoo -m-oe, zoo
moe....
,
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Moos ten Naatje waren verhuisd maar even verderop;
tot -de bruiloft zou Fietj e bij hen blijven. Zij scharrelde
in den winkel, wandelde met de ouden, een enkelen
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keer met Jette, en stille middagen ging ze uit met Sam.
Zij liepen geurend langs de straten, in de deftige blijdsc{hap van veel gegroete verloofden, kochten elkaar
cadeautjes en spraken met fluisterlievende stemimetj ees.
In de stilten vrijden zij en zochten -schuchter elkaar's
lichaamsaanraking, liefdeloos, maar met elk het bewuste grovere zien van den man en de vrouw. Zij werden
door allen naar de -oogen gezien; men ontruimde hen
plaatsen bij 't binnenkomen; verloofden die je wat
toe moest .geven. Van Wolf en z'n vrouw kwamen elke
week brieven; zij waren zoo , verlangend, zij moesten
-

ze weer eens zien. Een 'paar maal waren zij een reisje
gaan maken, vrijend in den trein en café's, dan weer
met fonkelnieuwe kleeren op sjabbes rondgaand, om
bij A nsterdamsc^he vriendinnetje's en ,familie visites te
maken. En mondilioekenide glimlachjes, en mag 'k je
voorstelle, m'n anstaànde, meneer 'Beim: j uff rouw
Leeghoofd en meneer Nul, juffrouw Rechie Motdemagaazij n en meneer Kwij lc.af^é :Màs, mevrouw Gebloemde Zij en meneer a Gouwexnechètknoop, 'En handj es met ringen en vaordeeligste tail-lebuiging en lekkere
meissieslach en wat wil U ,gébruike 'n glaassie limmenaàde en 'n vet tompoesie. En gaan zitte en de hoed
afnem.e en door 't haar strijke en prate o, wat 'n

gezellige meneer wel vin

je

niet? nOu Fietje op je

gezondheid, omein nee geen omein want das zoo
Jiddèsch .... en je weet wel w.at 'k zegge wil. En nog
errs prate, en 'n meissie: o, ik zou buite niet kenne,
't is me veus te stil en ik bin an de drukte gewen en
'n ander meissie: ik zou d'r wel wille wove, -maar je
hebt 'r geen een vereeniging onder de jongelui. En de
ouwelui onder koekies kntabbelen, ouwelui die wat
ondervonde hehbe en mee kenne -prate van snotneuze
houe jullie je monde, jullie prate oOk al mee, de ouwe lui van: àllemoal meesj oggaas, ik zeg maar waar me z'n
bred :het en daar is me gauw gewen ... .
En weggaan en hoed opzette en weer n handje en t
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is me heel aangenaam gewees en kom U eris voor de
gassene weerhm, ooh, me mot nou nog maar profit-eere
en 'n goppebej et mot 'k hebbe, 'k hou me niet
vr eemd . En zij van: natuürlijik en de ouwe vriendinne
en die vergeet ik niet, nou nééé en a j uu's en daags ... .
En -de meissies in d e kamer met aanstootjes van:
wat 'n rauwe raap van -een vent, en ik zou niet met
'm na bed wille hihi .... En de anderen oak niet en
geenéén .... -hoè-+hoè, voor geen honderd guide....
lievers {geen man as zóó een, maar Fietje is niet meer
waar d , hij is voor (haar nog te sjein. En zij weer saam
naar een ander, en wat ha d ze 'n aardige vriendinnetjes, wat 'iel-den ze allemaal veel van 'r, wat 'n fijne
chieke meissies allemaal, dames, , dames. .. .
De bruiloft was b epaa ld met 't voorjaar, Sam wou
liever zoo lang niet wachten deze winter zou meteeen
zeggen shoe de zaken wilden. Eenmaal ;hij elkaar raakten zij aan elkaar gewoon, behandelden elkaar als
verliefden, elk doend zijn eigene voorgevende verliefd
aan d en komenden bijslaap. In de stille vrijuur--hedn
tjes, als zij hartstochtelijker werden, streelden en liefkoossden zij met grofgeweten warmte en in de bangste
•oogenblikken, als het schrik -lijk verbodene dichtbij leek, als zij terugweken voor de daad -met plots verkilde lijven, fluisterden zij elkaar toe van maar gauw
trouwen, igauw trouwen. Zij wisten,►h et was de tevre^denstelling van hun lichaam en op geen ander konden
zij zich koelen. Maar elk wist Chet ook, heel .diep in zich
zelf, in -een zwart lijkend hoekje van zijn denkbinnenste, wist het, en angstig zeker: zij zouden na de eerste
daa d walgen van elkaar tot de tweede, en niets liefs
zou daartussehen blijven dan het tot gewoonte verstarde liefgelogene. Hij durfde niet uitgaan en er
waren oogenblikken dat hij haar verwensahte; ja, 't
was heel aar ding en goed nu verloofd te wezen, maar ie
,mosten -dadelijk kunnen trouwen. Op de receptie van
z'n verloving zelf, vier dagen nadat-ie Fietje gevraagd
,
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had, had-ie stil-gloeiend mooie Rozetje de Beer beloerd. Van haar kleinroode habbbel.mondje naar de huppelende, wiebelende, bruine voetjes, had hij angstig
haar prachtige broosheid sgezwolgen en de gracieuze
gebaren van haar jeugdzingende lijf, dadelijk al niet
meer tevreden met Fietje. Benauwde oo+genbli►kken
had-íe toen doorvochten, terwijl de bruid naast hem
steeds antwoorden vroeg op voor de gasten ,gespeelde
liefheden, -en terwijl de honderdmaal mooiere Rozette
er wel plezier in ;scheen te hebben, hem te sarren met
baar jonge spel. Toen -de .mop met Fietje's oom Wolf
gebeurd was, die, abnormaal van één borreltje te veel,
van z'n pleegkind's bru,idschjatje rond had geroepen
met roodgezwollen kop, had Sam z'n onbedaarlijk
plezier uitgelachen tegen haar. Nee, -hij mocht 't niet
zeggen, niet eens denken; maar als-ie niet verloofd was,
en z'n oordeel zeggen most over die twee, dan zol -ie 't
ze wel vertellen, -dat Fietje bij Rozette vergeleken een
angekleede verlepte olde vrouwe was.... Als-ie aan
haar dacht, sloop ontevredenheid zacht-morrend naar
zijn klaarder denken; die Rozette ,die most d'r eene met
centen ebben, eene die wat was, minstens een dokter
of 'n advocaat, of eene met 'n -dikke broodwinning... .
as 't dèt ook niet was.... Maar veurda'j een echte
mooie vrouwe kriegen.... die waren niet veer 't oprapsen .... 'det was 'n tref .... !
Nu en ydan, als-ie weer bij Fietje was, werd-ie, door
haar veel aan te zien, weer tevreden en hij ver4heugde
zich over een tikje begeerte naar haar wulpsen-lichtzinnige, fleern.end-zangerige halve meerderheid.

HOOFDSTUK XIII
OOP stond 's Zaterdag-s.avonds voor de stille
deur heimelijk te turen naar den vollen
winkel aan de overzij. Lusteloos had-ie z'n
pet over de ooren getrokken; z'n schoone
jas was achter onaangeroerd blijven liggen,
z'n bruinrossige baard was, in den nurksohen tegen
al meer en meer verslordigd. Grietje had hem-lop,
al eenige malen naar binnen geroepen: kleine Izaláie
vocht met Vrouwtje, ze kon ze niet baas worden. Maar
spijtig van zorg, prikkelbaar, had-ie teruggesnauwd:
ze most niet an zien -oorera liggen te donderen, dan
most ze ze maar kepot trappen, as ze niet stille wollen
wezen, maar hem astoeblièf t met rust loaten. Zij zweeg
,dan, tobde met de bandelooze kinderen, te ongeduldig
als hij, om ze .met liefheeden stil te krijgen: van winkelopenen .af met Sjabbes-uitgang, waren tot nu toe twee
klantjes binnen gewee,st.
Aan de overzij was, in 't helle gaslicht, een Levendig
beweeg van witte (mouwen bij koperen schalen voor
de toonsbank, waar, onophoudelijk aangevuld, een klit
vrouwen met mandjes achter te lachen en te gebaren
stond. Voor een klein tafeltje, drib►bel+de Fietje, hooggekapt, ;geld te ontvangen en gaf lachjes en vniendelijkheidj es naar de klanten, telkens 't dialect stoeíendzacht herhalend tegen een der mannen.
En (altij d zag hij weer, even over de straatbolling
heen, de twee rustende bovenlijven van Vader en
Moed-er, die elk voor 'hun raam e de winkeldrukte zwijgend te Beturen zaten. Boven de winkelramen was het
bord. met Vleeschhouwerij weggenomen en -eefn van
-
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zwart rrnarinerglas met goudletters glansde weelderig dof in den opwaartsch-en naschijn van 't uitstallicht
tegen den gevel; op de ramen plakten billetten met
groote letters en uitroepteekens van +hevige concur-rentie en afslag. Ja, 't ging goed zoo, hij kon igauw goan
bedelen, as 't zoo voortging. Sjabbes maken ,met 't geld
van 'n ander en weer nàdhht maken zonder cent in
huik .... hoe kwam-ie de nij e weèke weer deur? Al
driemoal was-ie bij Oome Sam ewwest, um nog-ies te
probeeren centen te kriegen, geen boer wol 'm meer
borgen. -Maar die wol zekers ook van 'm of wezen, hij
hield zich niet thuus, doar zatten ze zeker tusschen
van de overkante. -En dan .... as-ie heelemoal geld zol
hebben.... wat zol-ie koop-en? Hij dorrefde niet eens
'n heel beest an, 't ging in geen weeke weg; woar was
uutkomst .... ?
Langzaam, na dagen, bekroop hem de benauwende
wanhoop (geen uitweg meer te 'weten en 't huis zonder
brood te krijgen.
Getrapt begon-ie allengs in de moedeloosheid,
z'n uiterlijk te verwaarloozen; z'n heele handel
verloor z'n trouwe attentie.Overdag 'ontbrak hem de
lust, om -den boer op te gaan; dan liep -pie den winkel
rond, uren werkend over 't klaarmaken van een pondj e
vleesch voor ode weinige overgebleven klanten, of met
een mand beenderen op z'n rug, om die kwijt te raken,
de heele stad doorslenterend. Vroeger, toen-ie kort na
'de oneenigheid t'huis in z'n zaakje gekomen was, pal
tegenover 4hen iz'n chuisj e had gehuurd, had-ie gevochten
met .brutalen .moed, pijnlijk voortgekrabbeld in weerwil
van zijn verlies, maar met nieuwe haatdrift zich opnagelend, onder het half hongerlij den weken lang.
Maar dan was hij weer opnieuw begonnen, feller en
met hijgenden wil concurreerend, trots, zwijgend bij
ontmoetingen en 't vee voor hun oorgen onderkoopend
bij de boeren. Heerlijk had-ie zich toen hun vijand ge
ze (begluurden elkaar achter gordijnen, #de klan--wetn;
,
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ten tellend in elkaar's winkel. Met -groote reepen carton voor -de ramen bevochten zij elkaar, al lager prijzen
notgierend, en weer met advertenties in de kranten,
onder elkaar, hun scheiding publiceeren d ; uit sarlust
smeten zij hun winst naar de klanten. Nu, sinds-ie
nieuw geld -gekomen wist aan de overzij, en een nieuwe
winkel vol vleesch z'n klanten, man na man, had weggehaal4d, was z'n moed in-eengeploft; was, met het
zekere besef van zijn minderheid, zijn vechtlust ver
werd -ie 't eindelijk moe, zonder cent op-storven,
zak naar boeren of imarkt te gaan osm met enkel fbeleedigingen naar huis te komen. Grietje had hem vaak
bemoe d^itgend toegesproken, en telkens weer had-ie
aangepakt, maar aan al wat verkocht werd, verloor hij.
Toen was ook zij gaan zwijgen, sjofeler eten begonnen
op te brengen, de Zaterdagen thuis gebleven en de
kleeren gaan verpanden. De knapste meubelstukken,
cadeautjes van de bruiloft, werden 's avonds laat het
: uis uitgedragen, zwijgend, moakk.end, zonder veel ver
verdriet. Langzaam begon-ie anderen handel-tonva
te zoeken, partijen vodden, beenderen, oude metalen,
dien hij dan 's avonds afleverde bij de Rosensteins.
Toen-ie een poos te-gen z'n zin, met hen gehandeld
had, moest ie ophouden met zich in prijs en gewicht
brutaal te doen bestelen. Maar daar er geen andere
afzetplaats was, moest-ie, om niet alle winst aan ver voerkosten naar buiten uit te geven, steeds opnieuw
bij hen terecht of bij -een van hun even hardstelende
familieleden.
Elke dag werd stiller en banger; de kamers leeger,
de winkel kaler, spraken zij eindelijk als met zachter
stemmen in het doode huis, konden zij de kinderen
niet dan met wrevel hooren schreeuwen. Voor elkaar
bleven zij rustig, zonder verwijt of kijven, schoon met
minder woorden dan voorheen.
-
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kant, slenterde hij naar binnen terug. Een gasvlinder
tje sidderde z'n armelijk-naakte tongetje boven de
toonbank, 't winkelduister onm.achtig belichtend. Voor
één raam, bij de deur, weifelde met gebroken kousje,
nog een lampje, half open, paarsig-blauw en met roodgele randjes onder 't ballonnetje, zwakjes verlevendigend de kleuren van vleeschrestantjes en een halve
krans vet. 't Rechtsc^he raam was donker gelaten; het
•gasarmpje hing er kil-dood tusschen de plankjes, waar
twee, -drie - stoffige potjes mosterd uiteengezet stonden,
en op het plankje aan ijzeren haakjes, twee aangesne,den hoeken kaas. Dwaas van de gasvaam bedanst,
zwierven voor hol-wij-de plekken muurwit enkele ein
schraal-gelige vleeschbouten, blauw-roodrige-denva
pootstukken, rauwig en knottig aan de ijzeren roeden,
lappen vet, eindjes worst met op 't a bruingespikkelde
darmhulsel grijze schimmelplekjes.
Grietje zat met het Nieuwsblad op haar schoot tussdhen hakblok en ijskastje achter de toonbank, waar
de vleesch.schalen, een staande en een hangend, be
weeigloos stonden van lange ongebruiktheid. Uit de
kamer alleen klonk het wijs gepraat -der beide grootere
kinderen op, die in bed tot vrede waren gekomen en
met lach-gilletjes en mal u.itg&haal van ;met opzet
verminkte woorden, elkaar verhaaltjes deden.
„Drei 't gas wat op," zei-ie, „iè maken toch zoo
oe oogen kapot?
„Och ja.... 'k zal 't #doen," zei ze gemelijk.
Met pijnlijken ,gezichtstrek rekte zij zich naar 't licht
en draaide de kraan wijd open, tot de vlam egaler
verstilde en zacht sidderend, d-en winkel klaarder ver
gaapte, wij duit z'n armen-lièhtenospk.J0
omhoog rekkend, z'n pet op z'n voorhoofd neergesahoven.
Na een speelschen ruk aan de bel van 't hekje
gebogen rondgluipend den lee-gen winkel, kwam vrouw
Davids binnen. .Met den lach van haar groetnik om
-
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de twee bruinige rottige tanden draaide zij den drempel over.
„Goeienoavo-nd."
„Goeienoavond," zei Joop binnensmonds en dadelijk
zachter tot Grietje: „Ie hollen oe mond heur, ie vertellen niks." Zij wenkte begrepen te hebben, Vrouw
Davids begon dan met een houten -stoel naar de toon bank te schuiven en zich neer te zetten.
„Foj, wat bin 'k muue," blies ze, met bespuugde
'handen 't bruinggrij'zen►de haar naar de Mooren strijkend,
langs den onderkant heen van den ouwen fluweelen
begitten hoed. Met de handen wreef ze verder haar
vermoeidheid van 't gelig-+berimpel,d, mager-ouwelijke
gezicht, de nauwe grauwe oogstreepjes langs, onder
den grooten scherp neerbuigen^den rasneus en om den
breeden dun gelipten Kleeken mond.
„'t Is nog warm," zuchtte ze, „ik kan d'r niet tegen,"
„' t Is lastig," zei Joop, begonnen met beentjes stuk
te .hakken op de toonbank,
„Dalles is lastig," gijnde ze en dandadelijk, met een
blik naar then beiden: „Nou, gauw 'n gassene in. de
familie hè ?"
„Z o'o," zei Joop, zonder opzien.
Ja, nou .... hihi.... det wi'j toch wel weten .... ie
goan toch zeker óák wel, noa -de gassene van neigen
,
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„'k Kan 't oe nog niet zeggen," antwoordde hij met
nijdigen tegenzin, een stuk poot achter zich smij tend
op den planken vloer, „woj 't graag weten, beste
vrouwe? dan muj 't of wachten ....
„Hihi," lachte ze tegen Grietje, die terwijl ze zwak
opzag, schuchter teruglachte: „oe man is nog al-j'es
geen kniezert, hij holt 'r nog al goed de moed in
altied .... toe maar j onge, ie 'em geliek, werachtig ..."
„Pas op!" waarschuwde Joop, als dreigend, „stoot
oe niet an mien hakmes, 'k zol niet willen daj oe bezeeren zollen, godbewaart, in mien winkel niet ear."
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„Ie bin zoo kwoad niet," teemde ze met breeden
mond en tot gleufjes versmalde oogen lachend voort,
„nee, maar in emmes, hèj 't niet eheurd? -dat ze noa
Poerim gassene doen? 't is waar heur. .. 't is vaste
bepoal^d .... "
Joop, grimmig van afkeer al toen ze binnenkwam,
begon -zich meer en meer getergd te voelen, een op^horrelende drift om de fleemende nieuwtj esverhalende kwaakster met zijn vuisten tot j ammeren te pijnigen.
„Wo'j wat eahàd hem, vrouw Davids ?" vroeg-ie, snel ler en geweldiger hakkend van wrevel.
„Och kot," lold e vrouw Davids voort, „ij wil d'r
niks van weten.... hihihi.... wat zèg-ie d.'r van....?
of-ie +d'r zoo niks vanof weet .... A nee, maar zonder
mesj oggaas, wie hef dèt ooit edocht.... dat Sam nog
ies 'n meissien met centen zol kriegen....? nee ... .
ma'k starreven, 'k heb noàit edocht ►dat-je 't nog ies zoovarre zol brengen in de wereld, wat iej e?"
„Ie kun lange wachten eer 'k oe doar mien meening
over ezegd hebbe," viel-ie langzaam heftiger uit, met
inspan.ning,sgezicht de beenvliezen scheurend, „wo'j
wat ehàd em, vrouw Davids?"
„Nosh non!" hoofdschu-dde ze, ernstiger nu, „dès nou
flauw, da'j det niet lieden kunnen, 't bin toch jongelui.... loat ze 't 'n bietien -goedgoan .... oè tied kump
óík weer ies...."
,,Kaoom-i e det nou allemoale verttellen veur ons plezier?°' vroeg-ie, even ophoudend met uitbeenen, „bi'j
bange, da'k 't anders niet weten zal? ie kun wel noa
de femilie weerumme goan en zeggen det ze, mèt oè,
noa de verdommenis kunnen lolopen, begriep -ie vrouw
Davids ?"
Grietje zag wat bangelijk zwijgend naar hem op,
waar-je, woedend van vrouw Davids afgekeerd, weer
met .minachtend gezicht te werken begon, met korte
heftige rukken schrapend het in de vuist genepen mes
door 't vleeschvlies rond de losrijtende beenderen.
,
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„Wat vliege-ie op?" zei vrouw Davids geschrokken,
„eet mien maarniet oèp! cheb 'k wat kwo ads ezegd?
godbewaart wat maak-iè oe driftig .... ! hè-'j geen tuutgesmolten vet veur mien? 'k mut 't morren vrog ge
-bruken."
„'k Heb niet," zei-ie imet een hoofdruk.
„He'j niet ?" vroeg ze, „of wi'j 't mien soms niet
geven? bin mien centen soms niet zoo goed als 'n anderman's centen ?"
„Nee," zei-ie, driftiger hoofdschuddend.
„Nee? nee? godbewaart, nou nou! zit-'r soms
wat an?"
„Ja," zei-ie, „a'j 't weten willen,. ... doar zit de
kanker an, an oe centen!"
„Dank oe wel .... oardig fijn .... gooi mien maar de
Eieure niet uut!"
„A'j niet langer wachten met goan.... dan za'k oe
, „maar 'k zèl maar goan....
niet gooien!" dreigde hij
,,God.... 'k goa al .... " zei ze, en stond angstig
op, en hij de deur:
„Nou, nou.... ie em oardig praats meneer! as del
maar niet op 'n stinkert veur oe uutloopt.... s"
„Donder op!" riep-i-e.
„Och Joàp," kalmeerde Grietje bang.
„Kan mien niet verdö.mmen .... ! 'k wil 't gekwaak
niet èm in mien huus!" riep-ie, „dan mu'n ze verdomme bunten mien deuce blieven .... !anders ,donder
ik ze allemoale d'r uut .... 'k wil 't niet 'em!"
„Pas op maar ventien," spotte vrouw Davids luider,
moediger nu buiten de deur, „pas èp maar met oe
praats, dat ze èe niet donderen!"
,,Allob dreigde-ie, naar de deur loopend, „nóu
opgedonderd.... mien stoepe of, of ik s,miete oe d'r
of.... -en ie k-omen d'r niet weer in heur.... ! goan ie
maar vet ,halen woar a'j oe vleisdh ook halen .... ik
schenke oe klandiesie weg! en oe vuile proaties
zeker!"
,
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„Wat 'n nakende gotspe- ponèm," 1 ) riep vrouwDavids, onder 't heengaan -eerlijker zieh gevend, „wat
`n kale parreoh: 2 ) die proat van donderen .... nogh!"
Joop duwde achter haar 't hekje toe; met een enkel
sarrend gebaar nog voor de ramen, ging ze heen.
„Die kuump .mien doar ►mien nije weeke versechteren"
zei Joop hijgend van bekoeling onder Chet naar binnen
gaan, „vroag wat 'k met ze ,den mut, met al die ansprekers .... ! veur mien part begraaf t-ie zich in de
rieksdaalders, 't is toch maar um ons te pesten... .
anders niks .... " en opeens, toen hij zag dat Grietje
betraande oogen had: ,,.mu'j doar umme lippen goan?
trek-ie oe doar wat van an? ie bin niet goed wies....!
ze kun noa de bliksem lo open eur .... '
„Wat schiet ie d'r mee èp," klaagde ze geslagen,
„wat kuwwe veur onze praats koop-en? ideb-iè centen
veur mien ;huushollinng morren? .... ha'j maar 'n -goeie
betrekkking .... ! ha'j die maar .... god o god woar
muwwe noa toe Joop .... ?"
Luider uitschreiend keerde ze zich om, met den
schorttip haar gezicht en oogen haastig drogend.
Een naogenblik bleef hij staan; opeens weer, als na
dien bij tusschenpoozen keerenden trotsen drang zich
op te rukken, voelde hij die ,machtig-logden neerzinking van werkleinenden ►deemo,ed.
„Ja, ja, wat gaf 't, wat gaf 't of-ie al praats had
tegen zoo'n old wief .... ? centen, cènten .... ! de kop
ophollen.... ! -god o god.... hij kon 't niet, hij kón 't
niet meer .... overal vroagen, bedelen um 'n paar cent
veur 'n koegien of tun 'n bietien handel.... en nog
niks .... nog hongerlieden.... half genug eten en niet
weten woar ze de andere dag van vreten mosten....
verdèmd! mès det dan zoo voortgoan .... ? 'n jonge
kerel as hij .... geen vreten in huus hebben .... ?
„,Bi'j bedonderd!" viel hij opeens weer uit, „ik zal oe
,
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nog wel te vreten tgeven .... wees doar maar niet
bange veur .... Joop is d 'r nog....! maak oe niks niet
bezorregd .... woar 't vandoan kump, kümp 't vandoan, maar honger zal d'r niet meer wezen, in mien
uus voorloopig niet.... ! Zeg Griet...."
„Nou ?" snikte ze.
„'k Zal nog even kieken of-je cènten wil geven....
„Wie ?
„Dome Sam. Misschien is-ie d'r nou. Za'k 't nog ies
probeeren, ja? as zij 't maar niet verpest, dan proat
'k ze nog wel los.... wat anders ?"
„Ja," zei ze.
„Nou, goed dan .... dan za'k met éene die beenen
eventies wegbrengen.... Kàm nou.... bi'j gek....?
bi'j nou 'n kind .... ?„
„Goed," snikte ze bedarend.
In 't voorbijgaan kwam-ie bij haar, boog z'n bebaarde wang na-ar haar .mond.
Met betraande oogen zoende zij, en hij gaf, kort,
als onverschillig uit gewoonte, zijn troostenden kus
terug.
Met in een langwerpig blauw houten bakje de beenderen op z'n schouder, wou-ie de deur uitgaan, toen
op de stoep, met armen en hoofd -druk gebarend en
bezweet van gejaagdheid, Hartog Spier hem tegen
kwam hollen.
„Goa mee naar +binnen, jongien," riep=ie, „'k grut oe
even spreken, maar maak de deure toe!"
„Wat mankeert oe ?" vroeg Joop, die terug ging en
hem binnenliet, „hè' j 'evocht en ?"
Hartog voelde naar z'n blauwgeslagen oog en wees
angstig naar de deur: „Maak toe!" riep-ie, „lig nou
niet te - donderjagen .... maak eerst de deure toe....!
Sluit het huis.... want de vijanden achterhalen mij , . .
Amalek zit gymij op -de ihielen!"
Glimlachend sloot Joop de deur; er kwam toch niemand meer, dat zou -geen schade geven.
„
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, swat is d'r met oe an de hand?" vroeg-íe, „war toch
kalm kerel, wat is d'r gebeurd ?"
Hartog was op 't krukje gaan zitten en met een te
voorschijn gehaalden rooien zakdoek aan 't wrijven
gegaan over z'n roodhezweete gezicht.
„Hol oe stille jon-gien," zuchtte-ie, „hol -,oe stille,
„wat is 't 'n tuug .... wat is 't 'n vuil van de mesthoop
opgeraapt.... 't, Is wel woar, 't is wel woar, men zal_
zich niet mengen met ,die de handmol-en draaien, want
de geur ,der zwijnen is Chun ademtocht .... ïhol oe ,stille r
hol oe stille...."
„,Hè' j evöchten ?" vroeg Joop nog eens.
„'k Mut oe even spreken," hijgde Hartog, „'k zal 't
oe dadelijk vertelben .... "
Joop wenkte naar Grietje knipoogend van: wat
schadt 't oe? goa maar even weg....; de kinderen
begonnen te huilen, zoodat ze gemakkelijk naar binnen
ging.
„Wie hef oe (dat dan elapt?" vroeg Joop, „in godsname kerel, hoe koo -m-ie doar an.... zoo'n vechtersboas bi'j toch anders niet ....
„Schei uut," klaagde Hartog, „weet ie dan van niks?
dat hef haar vaàr edoan .... Ja, jonge.... ik zegge oetoch .... wee hem die zijn heil verzaakt ;met vrouwen.... ongeluk en verbittering zijn zijn deel ... .
Weet ie dan van niks? haar vaàr is mien dronken
tegen -ekomen en -ef mien gelid willen of parsen .... en
is begonnen ruzie te maken .... lazeres hezèupen i ... .
en -ef mien met zien klauwe een blauw ooge geslagen.. .
Ik bin vanzellef -op de vlucht legoan .... ik heb mien
eschaàm,d.... wat docht ie -dan da' k weerumme zol
goan sloan? an zoo'n vuile jeneverlappe? duuzend
menschen d'r umheene, 'die )d'r umme lachen omdat 'n
jood 'n pak ransel kriegt.... det begriep ie.... ja
man.... 't is nog allied gelieke .... verbrand en ver
zullen ze worren mèt lelkare op eène dag ... .-sne4d
0.... wat is 't nog arreg, wat is 't nog arreg .... ! wat
-
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dansen ze nog om oe ongeluk Keene.... tot a'j ze de
oogen lachend zollen uutsteken.... ze weten nou niet
woar 'k bin bl'éven, 'k bin ze goddank ontloopen ...
„Is 't dan toch warkelik woar?" zei Joop, „'k dacht
dat 't proaties waren.... nou -af f ijn .... loawe doar
niet langer over proaten," besloot -i e gauw, daar hij
inzag dat nieuwe 'bevestiging Hartog wrevelig zou
maken, „ja, die vaar, de's eèrste klasse eur, die ken 'k
wel; god, god, hij èf -oe oar,dig toe-etakeld, en wat wi'j
nou? was zij d'er -ook bij ?"
„Wie.... de -sjikse? bi'j gek? die was d 'r niet bij..
de vaar die wol centen van mien losproaten .... en
die wo'k vanzellef niet g even.... -en toe is -ie met mien
begunnen .... is mien net zoolange noa-eloopen tut 'k
'm niet meer ontkomen kon! en t-oe midden op de
stroate begon -je te sloan en te houwen.... god geeft
dat ze 'm dood thuus brengen vanoavend, alleenig veur
de schaamte die-ie mien of an-edoan .... ie weten oe
niet te redden... . 't gaajes stiet te schateren um oe
heène .... zegooien mekare tegen oe op en ie kun
niet wegkomen .... ja 't is 'n leelijk gevallegien ...
hoe koom 'k d'r van of .... "
„Ja i onge .... " zei J-oop bedenkelijk, „ik weet et
niet eur, 't is altien 'n leelijk grappien. .. ."
Hartog zat even te denken •over 't voorstel, dat ie
Joop dacht te -doen. Zwaar als een ongeluk voelde hij
dat eéne gebeuren van zijn lichaamszwakheid op zich
klemmen. Zij beiden hadden ,elkaar aangehaald, terwijl
zij, week a-an week, enkele dagen door 't huis haar
begeerlijkheid langs hem heen plaagde; en bij, die
nooit geleerd had zich te beheerschen, had zich spoedig
aan zijn zwoegende zinnelijkheiod overgegeven. De afmatting en opgewondenheid en de sarrende pijn aan
zijn oog, dat loodzwaar hem drukte en z'n gezicht aan
één zij rverdonkerde ze bevochten zijn rust met al
den, nu opeens reëeler aangevoel-den treiter van zijn
eeuwig-martelenden hartstocht. Hij zuchtte en veegde
,
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z'n gezicht, gedoken in de herleving van de verwarrende schaamte, die hem van den dronken schreeuwer
tusschen 't volk had d-oen wegrennen over de drukke
Zaterdagavondstraat.
„'k Weet niet.... za'k starreven, 'k weet niet wa'k
doèn, zal," zei-ie voor zich heen, „wat mu'j met die
vuile lui beginnen.... ? ze l-oaten oe niet los.... doar
kump in 't geheel geen ende an op -die meniere...."
„Wat willen ze dan ?" vroeg Joop.
„Och.... wat willen ze.... ", zei-ie minachtend... .
„ det geleuve -ie in 't geíheel niet a'k 't oe verteile....
road les? da'k met 'r trouwen zol.... nogh! wat zeig ie
doar flott van? det zol 'r wel anstoan .... woarumme
niet ?"
Joop lachte. „boar was 't umme te doen," zei-ie.
„Is det dan geen gekjke:manswarrek?" spotte Hartog
heftig, „is ,det dan van mien te varregen .... ? ku'j dan
zoon m^ensche in oe huus nemen? treurt die dan bij
mien ?....nou proaten ze van onbillijk.... ►gemeen... .
nogh! dan kun ze mien toch net zoo goed mien nekke
ofsnieden .... mu'j dan oe heele leven vast zitten .... ?
nou ja.... ie bin toch geen kiend .... veur één oogenblikkien vergissing? .... sdet is ;toch stapel .... of
niet ?"
„Loawe ies eerlijk proaten," zei Joop, „hef ze geld
van oe ehad ?"
„Ze hef mien wat evroagt," sprak Hartog luider, nu
in 't hartstochtelijker verdedigen niet meer bij machte
zacht te spreken, ,,en 'k heb 'r vief tig gulden egeven .. .
twintig rieksdaalders heb 'k 'r eebrocht, toe 't gebeurd
was.... Toe ze in de kroame lag.... twintig rieksdaalders.... des toch geen klein bietien veur mien,
wel? .... nou baten ze mien niet met rust....! nou
willen ze d'r als méér uutsloan .... ! nou mu'k als weer
bloeden .... ! 't is 'n verdomd warrek.... had 't 'r
maar egoan as oe nidhien Naatje? was ze óók maar
alleenig ebleven?"
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,,,Hoe -alleenig ebleven," vroeg Joop .... „wat is det
dan...."
„Oe neeve Moos zien vrouwe .... die hef toch van
de weke 'n missien ehad? .... had det maar an haar
gebeurd.... ? 'n bietien gauw.... ? dan ha'k d'r 'zooveule niet van eweten .... "
„Zoo.... of die 'n .miskroame ehad," herhaalde Joop
nadenkend.
„Ja jongien," glimladhte Hartog, „.det bin van die
loterijgies .... as 't oe meeloopt .... dan loopt alles
mee....

„Ja," zei Joop, „de's woar..... " en dan maar weggrappend zijn onzekerheid over wat beter was: „íe
hadden oe nuchteren kallefi-en an hèm mutten ver koopen .... det was beter ^ewest .... j a j onge .... allemoale gekheid.... maar ondier is gezegd," verernstig^de hij nu z'n toon, daar hij Hartog's benardheid en
zijn worsteling zonder eind wel voelde .... „'t beste
is jonge, aj oe zellef 'n vrouwe kiezen .... -dan is 't
uut.... dan gebeurt zoo-iets niet meer..... "
Maar vreemd luisterde hij naar Hartog's spotlachen,
dat hem met een niet te verklaren, onaantastbare
machtigheid fèl- schampend tegensaterde,
„Halhaha.... hihi .... 'n vrouwe nemen.... wol ie
det an -mièn baten doen j ongien .... ? ik bin al verhoogid uut ide eerste klasse....! ik bin al boven de
twalef! det wist-je toch wel niet? haha.... ! ik heb
mien zuster Regie-ne.... -die stopt oak wel goed
kousen..., ze is wel 'n bietien driftig, bij 't whisten,
maar ze speult toch 'niet slecht!"
„ Willen ze oe soms niet 'èm?" plaagde Joop, „ist
'm dèt ook soms ?"
„Det zal wel,' zei Hartog, „zoo Is 't.... Ze 'em d'r
anders al wel eneumen die niks „meer" waren as
ikke .... 't is maar de vroage wa'j meer of minder
willen noemen.... maar af f ijn .... <doar za'k met oe
geen ruzie over maken.... alle gekheid -op 'n stök,
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kien .... A'j mien 'n plezier willen doen .... dan goa'j
morren met mien mee noa die vuile lui toé."
„Noa die lui toe? ikke ?" vroeg Joop .... „wat mu'.k
doàr doen? .... vechten ?"
„Vechten? nee.... geld brengen .... 'k Zal ze nag
twintig gulden geven .... doar mu'j alléénig maar bij
toekieken, anders niks .... "
00 0.... dan hè' j bewies hè ? dan kun ze oe niks
meer doen ....
„As ze mien dan niet met menoege 1 ) baten.... dan
goa 'k noa -de peliesie .... Morren mun ze mien beloven, dat ze niks meer zullen verlangen. .. . "
,,O.... ja" zei Joop nadenkend. Hij wou 'r wat voor
vragen, maar durfde niet goed .... Toch wou-ie zoo
graag een klein buitenkansje, leek een paar gulden
zoo begeerlijk nu....
„'t Kan mien zooveule niet sdhelen," hakkelde-ie
kleurend, „maar.... j orgien .... allemoale gekheid
krieg 'k óák getuugengel d? .... "
„ie kun 'n kedoogien kriegen van twee rieaksdaalders .... is det -goed ?"
„Best," zei Joop, blij dat-ie niet verder op z'n heerlijke vijf gulden hoefde aan te dringen, „koom-iè mien
morren maar ha.len .... "
„De's ofgespreuken," besliste Hartog, „en nou goa
'k noa hues toe... . "
„Za'k even met oe meeggoan ? " bood Joop aan: „ze
...
oar ....
kun oe wel ies opwachten hier of doar
„0.... ik bin zoo arreg batige niet .... " snoefde
Hartog, „veur geen cent eur, gymaar a'j even mee willen
loopen, 't is mien bèst .... ie kun ies -niet weten .... "
„Goed," zei Joop, „'k mut toch nog even in de buurte
s.
wezen.
Hij nam zijn bakje, straks neergezet, weer op, zei
Grietje, adat-ie even -ging en liep met Hartog mee de
,deur uit.

heur....

,

.
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) Menoege = ruist.

HOOFDSTUK XIV

EN anderen dag, blij met z'n twee als gevónd.en rijksdaalders van de boodschap
met Hartog Spier terug, besprak Joop nog
eens met Grietje, hoe weer tot slachten te
kunnen komen. Zij vertelde hem dat Sim;on
de Leeuw, Moos' ontslagen knecht, er weer geweest
was om er met hem over te onderhandelen, samen te
gaan -doen. Maar Joop, hoewel wetend, dat Simon
een paar beesten op crediet z-ou kunnen krijgen, wanhoopte aan verder slagen, als men weten zou, dat hij
Simons vennoot was geworden.
Grietje die zich aan de vaagste kans op brood vastklemde, zag in 't steeds verschuiven en weer opnieuw
uitstellen van die overwegingen zijn ,diepere moede
ried hem dringender af, verder moeite te-lo,sheidn
doen om zijn zaak alleen op de been te houden. Toch,
hoewel hij wist, dat ze gelijk had, liep-ie nog eens de
stad in -om honderd gulden los te krijgen, daar hij e-en
nog grooter tegenzin had in 'het gelijk opdeelen van een
onzeker winstj e.
Toen-ie van z'n oom Sam, daar die elke week aan
hem te kort was gekomen, niet meer krijgen kon, was-ie
naar de Hulpbank gegaan; daar had hij met twee borgen weer geld gekregen, en in den zomertijd had hij
zich als te sleepen door de zorg heen der te zware
afbetalingen, zoodat ook daar eindelijk de borgen
moesten bijpassen.
Voor 't laatst slofte 'hij nog eens naar Mr. van Lier,
Ten directeur der rentelooze voorsch-otbank, -een onderneming van -de vrijmetselaarsloge. Hij wist bijna zeker,
,
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dat-je niet slagen zou; zonder borgen kreeg niemand
geld; alleen rekende-ie nog wat op z'n flinkmannelijke
bespraaktheid, waarmee-ie dezen keer bij Van Lier in
alle hefti heil van z'n benauwenis zou aandringen.
Maar bij 't groote huis gekomen, werd-ie op-eens weer
bang god wat deed-ie eigenlijk? Onzin, geen greintien kans was d'r, as-ie doar alleenig ankwam um
centen te halen.... wat was d'r an te doen, ...? hij
ging met zien zeugien noa -de Schans.... 't was niet
tegen te holden.... wie hield doar dan ook zien kop
bij .... ? As-ie hheelemoale met bidden en smeeken
centen loskreeg, dan was 't veur vier weken.... zeg
veur drie moànd te doen .... en dan was 't tóch weer
hongeren.... Noa `hinnen goan? weggoan? 't was 't
zelfde.
In de breede provinciestraat met achter voortuintjes
de lage heerenhuizen, stond hij weer met gebo. en
hoofd moedeloos te overwegen, vóór Van Lier's woning,
waar achter 't hekje, een paar groote herfstboomen
hoog te bronzen stonden naar -de fijngouige blauwe
lucht.
Onhoudbaar-loom, benauwd-omstrikkend, voelde hij
den moordenden greep van z'n hopeloozen levenslangen broodnood. Het sloeg hem met een verlamming
van zijn ,durf, toen-ie den voortuin door zou gaan om
aan 'te bellen, En hij stelde al met moeë aandacht
vast, hoe 't gaan zou....: aanschellen en meneer
vragen, heel beleefd aandringen en.... verwonderde
oogen zien, dan, beleefd ook, worden weggestuurd met
't antwoord, dat-ie vooruit loon weten: zonder borgen
onmogelijk. En weer terug naar huis, de winkel
zonder vleesdh, geen eten en geen kans d'r op voor
dan verdomd .... dacht-ie, 't wanhopen-erst.Hó
dichtbij iopeens, voorvoelend het schrikkelijk ware,
toch onmogelijk te doorleven hongerlij den. Maar hij
merkte plots, dat er voor 't dadelijk-komende gezorgd
moest worden; hij voelde de dreiging van .het gebrek,
,
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als een physieke :beklemming, waaraan-ie zich hijgend,
op sterven af, moest ontvedhten; en bij verwachtte
daarvan opeens een blijdschap, als er een maand, -een
weèk maar weer te eten zou zijn. Zoo, moèst 't maar;
dan weèr in de knel zitten, maar dan weèr vechten,
weèr vechten .... Met een lichte beving van hoop in
zich liep-ie toen op de deur toe en schelde. 't 'Meisj e
deed open -- meneer was er niet.
Hij schrok, daar ,had-i.e niet op gerekend; weer zonk
moedeloosheid op z'n verwachting neer.
„'k Mut 'm hebben," zei-ie, verward-dringend, „wanneer ßís -ie d'r? woar is-ie dan ?"
Zij zou 't mevrouw vragen, half nijdig, op Zondag
nog daardoor te worden gelhinderd, en zij kwam terug
met sde' b(oodschap, dat mevrouw 't niet wist.
„Toe vrijster," drong-ie aan, „ie weten 't toch ummers wel .... ? Ku'j mien nou heelem oal geen antwoord geven? mu'k nou zóó weerummegóan? 'k (heb
-geen tied um nog ies te komen.... weet ie niet zoowat
woar 'k 'm kan opvangen ?"
„Of ie mutten noa Spier goan," ned t meisje, „a 't
doar ies willen probeeren.
„Hartog Spier?' vroeg-ie gretig, begrijpend, dat ze
't wel weten zou.
„Nee, bij die andere.... bij zien breur, de getrouwde.."
Blij dankend, ging -ie haastig naar Li.an Spier's
huisje. Langs de open ,deur kwam-ie in de ruw-steenen
gang den oud-krassen van Lier al tegen, door Lion
Spier gewend-kruiperig uitgelaten.
Joop werd weer bang, toen-7íe naar ,den stil -gesloten,
fijn-grijs ombaarden kop van -den vrij metselaar opzag,
die onder den hoogzij lichtelijk gebogen, verwonderd
naar hem neerkeek. Van Lier, mompelgroetend, slofte
naar buiten; verborgen hevig golfde in hem om de
emotie van het achtergelatene. In de donkere, krottige
huiskamer Fhij Spier straks binnengekomen om -een
,

,

,

1

of

225
kleine 'bede eling te brengen, had hij weer, als een
zwaren wurgenden kerel, op zich ne er voelen smakken
die heangstiging van ellende en vervuiling, die hem
telkens, als-je de vergelukkiging ervan zocht in helpen
met wat-íe had, strafte met een smartelijk-beelachelijke
machteloosheid. ;Om -de nauwelijks gedekte tafel zag -ie
de negen kínnderen zitten wrokken met hun niet aan te
zien, stukgekrande klierhoofdjes, en gulzig,end van de
aardappelen- enr- vetmaaltijd, schreeuwden -de groote
brute monden de verwaarl000sde vuilhoeden in ide klein bleeke, groenige oude mannetjes- en vrouwtj es-gezic+hten. De vrouw zelf, knokig mager en bbl eek, al lang
opgebruikt, uitgel eegd, slokte en vrat lui'drucht`ig door,
voerend uit haar mond aan 't schreeuwende sch 00tki.nd, en nu en dan benauwdjes vloek- fluisterend naar
de kinderen, die maar ,smerigden en poepten waar de
meneer bij was. In de hoeken en op de stoelen zag-ie
de vervuiling van Meeren en huisdingen, opdrijvend
.door de kamer den zurig-benauwenden stank van
beestig-achteloos aangeziene onreinrheid. De vader
alleeen, met z'n pet achterover op z'n bruten zwartom+baarden -kop, had met eten opgehouden en hem
geantwoor d, pretjes makend over de kinderen zonder
aandacht voor hun walgelijkheid, en na verergerend
klagen over den uitputtenden feestmaaltijd, dankend
voor 't gebrachte,
E erst had Van Lier een min achting g e voeeld voor den
kerel, die zijn eenig geluk scheen te zoeken in het zin nelijk kinderenverwekken, gulzigend van zijn skelettige
vrouw, zoolang er was in (haar vijf en veertigste, nu.
pas, had zij haar laatste gegeven en dan zonder ommezien naar hun verdierlijking' hen al minder m eedeel-en►d van zijn overal weggehaalde verdíensle'tj es,
Maar dan had ahem ede .dad elijkheid der ellende weer
>de sombering van die ein,deloo ze!onmenschelijkhei^d
van bestaan doen h^erlijd en, en een krammpig e, weaen1ooze snikking wrong in hem èm bij 't doorvoe len van
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de lichtloosfheid van 't leven ,dier kleinen, die weer

al welkend, naast 't echte leven krimpend één kruipend

op zouden groeien, verdierlijkend en vervuilend en
hongerend als de grooten. De aan zijn weelderigheid
vreemde, moordend -benauwende atmo sf eer had hem
eindelijk naar buiten gedreven, gepijnígd &onbesloten
als altijd, met haat en afkeer en toch wetend weer
terug te zullen gaan om te helpen.. Nooit had hij z'n
leven kunnen ordenen tot een rustig, vast plan van
voorgoed overwogen deugdelijkheid, om,bouw►d van de
krachtige stutten der uítges treden redelijkheid, waar
hij dan, gelukkíg-veilig, niet n.00dig zou hebben te-buiten
gaan. Telkens weer, staand in het assimileerend milieu
van zijn provinciale intellectueelen, -greep hem de
drang tot teruggaan naar den liever-lijkenden atmosfeer
van zijn rasgenooten, en na even neerneigen naar heur
woeliger, heeter gistend leven, voelde hij weer afkeer
van hun bewegelijken- stilstand, hun kleinheld, hun
ontaarding. Maar toch, maar tódh.... o, hoe leek
hem uit hun midden soms een innigheid van liefkoozen
toe te zingen; als een zoet heimwee nam .hij dan in zich
waar; het was of hun kleur, hun stem en gebaar hem
opeens weer de echte levensschoonheid brengen zou,
na de onbevredigende koudheid van zijn heerera -omvriending. Op feestdagen liep hij wel, als in een plotse
bezinning, de -deur uit, ging e de arme Jodenhuizen langs
en gaf, opdat zij hun maaltij ►d en hun ,huisj e feestelijk
zouden doen zijn. Grooten Verzoendag in zijn witte
kleeren stond hij dan den heelen dag op zijn gehuurde
synagoge-plaats, den eenigen keer van 't heele jaar,
en bad mee, bijna vervoerd na twijfelend overwegen
tot gaan.
Joop tastte ges lag en-nederig naar zijn pet, toen hij
bij hem stond, en naast hem voortging den kant op
.ran Van Lier's Thuis. Eerst hakkelend, dan langzaam
vaster sprekend, deed hij zijn vraag: of 't niet mogelijk
was, voor eén maal honderd vijftig .gulden ' te krijgen.. ,
,
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honderd dan maar, om weer aan 't slachten te komen.
„'k Heb niks, meneer, ie weten wel.... ik bin geen
klager, maar d'r is geen kans op brood; hellep mien
tenminsten an 'n paar centen um 'n koegien te koopen
.... misschien kome we ^d'r weer ies uit.... dan is d'r
tenminste weer kans .... "
Van Lier had hem met naar den grond starend hoofd

,

aangeh oord, zag dan, terwijl hij staan ''bleef, even op.
„Wie zijn j e borgen?"

Joop schrok. „Mien horgen meneer? ja... rdet is
't 'm j uüst .... ie weten wel, van laatst .... toe bin 'k
te kort ekome n .... "
„Nou? èn?"
„Ze willen niet meer."
„Voor den donder!" nijdigde Van Lier, „ik kan je
toch geen geld zonder borgen geven.... ! '
„Maar meneer Van Lier .... kan det nou les niet
veur die ééne moal zonder borgen? as 'k ze. nou niet
kriegen kan ...
„Dan moet je eenvou dig niet kèmmen ! Be je gek?
Ik dacht dat je d'r twee hàdt .... -dan kon je krijg-en .... maar zóó.. .. op j-ou naam .... hoe kèm j e
daar nou bij ....
Hij zag Joop's gezicht verbileeken en voelde, hoe
hem zijn ontmoediging knauwde,
„Ja," zocht-í e, meelevend, te troosten, „god, beste
jonge, ik kan je toch geen geld geven zonder borgen!
.... jullie doet ook altijd zulke gekke dingen....! je
weet dat toch wel.... ! ik •moet je weigeren.... ik
moet je wel teleurstellen .... snap je dat nou niet ?"
Joop merkte wel Van Lier's toontempering, maar
voelde toch, dat 't niet ken, en hij sprak door, zonder
kradht, om -aan te blijven houden alleen:
„Maar go d , meneer, wat mu'k dan doen .... ik kan
narregens anders terechte as bij áe.... denk nou ies
an mien toestand .... ik kan geen stukkien vleisch in
de winkel kriegen. .. d'r is geen eten in huus ... .
,
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ku'j mien nou niet veur die ééne moal helle
ik zitte d'r záó in.... 'k weet mien geen-pen.
ijtse 1 ) geen road."
„Kan ik jullie dan allemaal rijk maken ?" barstte
Van Lier uit, plots verbitterd. door ,den hinder, dien hem
alle, niet te verhelpen honger eindelijk prikkelde, „ver
wat kom jullie allemaal bij mij? Kan 'k me-dóme,
dan voor jullie uitkleeden .... ? kan 'k ddan meèr doen
,dan 'k die? Wat wil jullie dan? wat moèt 'k dan? ... .
'k weet wel dat je 't niet helpen kunt .... maar ver ,domm e.... kan ik jullie dan allemaal ineen groot huis
zetten.... vat (wil jullie nou.... ik kan je niet helpen Beem, van de Bank mag ik 't je niet geven..., en
van mezelf kan ík 't niet .... 't kan niet .... omm^ gelijk.... nou..., ík kan er niks an doen.... !"
Joop trok, macht^eloos tot verder aandringen, z'n
schouders op, nu-Ie voelde, dat Van Lier hem den
verwachten nekslag ,gaf met z'n besliste weigering ... .
't k'án niet .... 't kon niet meer .... nee.... 't was

uut .... .hij had 't wel ewèten .... maar god, ie probeerden 't toch allied weer....
Toch , dadelijk d enkend aan Van Lier's huis, aan
zijn w eelde, zijn persoonlijke vreemdheid aan alle
mmi,ateri-eel.e zorg, driftte er een haat in hem op en
rekende hij opeens ^al (diens liefdadigheid als een lief hebb erij tj e, vervloekte al zijn helpen en geven, als
niet moeilijke middeltjes om naam te maken, nu hij
hem aa.n de zoo geringlijkende honderd gulden -niet
helpen wou, „Nou," zuchtte-ie bitter, „dan za'k oe niet
lang er lastig vallen .... 't is woàr.... ie 'em geliek.. .
en 'k zal de boosds chap an mien vrouwe overbrengen.. .
dag meneer Van Lier.....
„Aj uu," zei Van Lier en zag hem weggaan. Dan,
zieh terugw endend in (den dadelijk volgenden ommekeer tot onmachtig medelijden, za g-ie Joop's mnoeën
,
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gang, als voor goed ontzenuwd, als ou d . Toen ha d hij
weer die opgolvende beroering van zoet- ontstellend
medelijden, maar die hem ook den strijd van zijn
onmacht hitste in zijn lichaam. En voortstappend -den
terugweg, liep -i.e Joop achterna en riep h em . „Beem .. .
k om es hier jonge .... verdomme .... ik kan je niet an
honderd gulden help-en. ... 't spijt me.... 't spijt
me.... 'k heb geen lèf" glimlachte-ie, „maar hoor
is.... laa'k je wat voor 't noodigste geven..., voor
je vrouw in 't huishouwen.... dat kan 'k toch doen .. .
hier neem dat nou.... " In z'n zak tastend, wou-ie
hem twee rijksdaalders geven, maar Joop, in zijn bitteren opstand, schu d de langzaam -verwijtend 't hoofd,
de handen in zijn broekzakken.
„Och rmenèer Van Lier," zei-ie d of, als onnerschilllig,
„'t is urreg mooi van oe, maar idèt ku'j wel h oll en;
maak doar 'n andere schlemiel maar blij mee.... det
kan mien wel veur 'n dag hellepen.... maar ik b-in d'r
de man niet noar um an 't bedelen te blieven.... det
kan mien geen koèpman maken .... en as 'k det niet
wezen kan.... (dan maar niks..., dank oe wel meneer
Van Lier..... "
Kleurend van woede en heleediging, smeet Van Lier
de rijksdaalders in z'n portemonnaie terug.
„Noh," zei-ie driftnikkend, „dan kan k er niks an
doen ihoor jongetje, daar hebbe wij geen verstand van,
van die trotskoip^j es, be je krankzinnig? .... brutale
kwaj ongee .... dan mot j e maar zien wie je an mieer
helpt."
Getergd nu door de geminachte weiger'ing - alleen,
keerde hij zich -om, tevredener met eigen houding dan
straks. Spijtiger om 't geld voor eten, dat-ie vo^orbií
moest laten gaan, ging Joop naar huis, durfde van de
twee rijksdaalders aan Grietje niets vertellen, voelen d
dat-ie, eenmaal vragend, toch beter zou gedaan hebben,
ze haar thuis te br eng en. Maar o god.... zien kop look,
zien kop .... ie können niet allied doen zoo a'j mosten,
,
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det was 't verdàm^de warrek .... +dat - íe niet kan annemen, 'n bedelfooigien, woar ie toch geen slager
mee bleef, en 't deed 'm zoo zeer, +dat- je ze nou niet
in de zak had.... vijf gulden gekreg en, det was meér
dan honderd 'guld en íhandelsgeld .... wie gaf 't 'm
weerumme.... wat bracht 'm zien drift in? Honger,
honger, anders niks ... .
,

Moo's' knecht, verbitterd wijl men hem aan den 'dijk
had gezet, wou tegen de nieuw-gecombineerden graag
concurreeren gaan, d aar •hij,ongetrouwd, voor volkomen ondergang bij verlies niet behoefde te vreezen,
Mislukte 'hem de zaak, hij zou weer in dienst gaan,
had dan nog evenveel als nu; goed eten en een uit gaansavond. Maar na de jarenlange knechtschap wou
hij toch -graag eens b'aasj e zijn en elken dag was -ie bij
Joop gekomen, om z'n voorstel te doen tot samenslachten.
Eindelijk had GG rietj e haar 'man er toe overgehaald,
en Joop , schoon stellig rekenen d dat 't niets helpen
zou, wilde h'et 'toch nog eens wagen, gom er slager bij
te blijven. M'et Si'mon's crediet bij enkele bekende
boeren kochten zij weer, en zij waren blij, toen den
eersten avond in den lighten winkel weer vleesch
hing.
Weer werd -er gevochten toen, plakten zij briefjes
voor (de ramen, tegen d'e groote af slagbilj etten in van
de overzij; liepen soms -een eind de straat over de
vrouwtjes na, -om hun waar -op te dringen en ze niet
bij 'de vijanden t'e laten gaan.
Joop was blij, z'n vo d denhandel nu te kunnen ontwijken; een walg was hem -dat geweest, dat werken in
roest -en lompen tus^schen zijn gewend geraakten slagersarbeid 'door, en 't afleveren van 't ingekochte goed
bij de Ros'enst 'eins, die hem bestalen en bij wie hij
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toch terugkomen moest, wou-ie niet uren ver zn goed
gaan versjouwen of er op verliezen.
Een paar maanden slachtten zij voort, elke week
met verlies, wijl ze tegen te lagen prijs verkoopen
moesten. Die boeren kregen hun geld dan niet en
gaven geen tweede stuk vee. Zij zagen al, dat 't gauw
zou eindigen, aten 1zoolang -er was en in het loos genot
van de ,machtelooze bevechting smoorden zij hun angst
voor den onafwendbaar- dreigenden hongertijd. Allengs
kwamen zij tot kleine hatelijkheden, schreven kinderachtige beschuldigingen pop hun afslag briefj-es en riepen
elkaar plagerijen toe, als de verloofden wel -op de
stoep voor den nieuwen winkel met veel vertoon van
liefheid stoeiden in en uit.
Maar eindelijk was Simon de Leeuw zijn rij-tje voorschietende kennissen langs geweest, en een ,Zaterdag
wintertijd al, was hun winkel weer-avondibeg
naakt-droef van armelijke leegheid. Simon wiens haat
al gauw ddoor zijn onmacht tot wraak was neergenekt,
lolde Edaarover heen z'n kwajongensonverschilligheid
en zocht haastig een betrekking buiten de stad.
Zij zagen toen wel voor zich het on.ontko,omibare
einde van shun krabbelend slagertje spelen; zij voelden
dat 't uit was; ze hadden 't verloren voor -goed; beginnen was niet eens meer mogelijk.
Toen zagen, 'enkele weken later, 's morgens vroeg bij
't ontbijt, ouwe Beem en z'n vrouw door 't raam van de
huiskamer naar den overkant van de straat en gluur den, gluurden, zagen elkaar aan, en begrepen -eerst
niet goed, wat zij misten. Zij brachten de handen weer
boven hun oude oogen en drongen met hun kijken
beter naar de huizenrij, zij meenden zich te vergissen,
-e n begrepen dan einidelijk: bij Joop waren de gordijnen weggenomen.
„Wat is det.... wat is del. ..." hakkelde de ouwe
vrouw zenuwachtig, en dichter drong ze tegen 't glas,
liep toen naar 't voorhuis om beter te kunnen zien.
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„Ze bin wèg!" riep ze haar man toe. „les .... za'k
starreven.... ze bin weg.... god nog toe.... woar
bin zie eblèven... .? gister waren ze d'r nog...."
Hij, naar voren geloopen, overtu igde zich ook, dat
't huis van Joop verlaten was, zuchtte en hoofd schudde,
„Det is vannacht gebeurd,' kraakte z'n ouwe stem,
„begriep -ie ödet dan niet? hij dorst niet op helderlichten dag .... ..
„God zal bewaren.... zullen ze de stad uut wezen?
hè'j d'r niks van eheurt?" vroeg ze bang.
„'k Weet niet," zei hij naar de kam-er teruggegaan,
waar hij dofverslagen neerzat, „'.k heb 't wel edocht.. ,
wat gaf d et ook allemoale? loawe maar blij wezen,
dat ze weg►bin...."
„God weet woar ze bin," angstte ze, en idan, toch
weer terugvindend haar -even-+diepgegroeide ouwelijk heid: „ja, ie maggen zeggen wa-'j willen.... 't is
'n straf...."
Maar hij hoorde de j ongens komen en wenkte haar
snel, niets te zeggen.
„Hol oe maar -gauw stille -met oe straf," fluisterde hij
haastig, „eer d'r weer spiktakel kump.... zeg maar
niks, Saare, 'k heb zoo'n hekel an 't gedonder .... .
Toen de jongens kwamen, lieten zij 't hen eerst opmerken, bang dat die hun haastige mededeeling een
verwijt vinden en weer ruziën zouden. Toen Sam het
door 't huis riep, speelden zij verwondering en brach
opnieuw de handen voor hun oogen en gluurden:-ten
,,Hè .... is 't tàäh woar?" zei de ouwe g,auw, ,om z'n
vrouw voor te zijn, „bin ze weg....? gàd .... ze bin
d'r gister nog ewest...."
„Zal wel uutkomen," zei Sam zeigepralend, „de's
netuurlijk vannacht gebeurd; ja, die baron loat Ons
niet zien ;dat- je weg ^mut.... "
„Dèt zal wel, ja, det zal wel," zei de ouwe en oog knipte nog eens naar haar, dat zij zwijgen zou.
.
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Toen ze de kamer uit waren, zuchtte hij diep; zij
- huilde zacht, stil- verborgen, bang voor vreemde dingen die hen konden overkomen zijn.
t

,

HOOFDSTUK XV
EN veertienden van de maand Adar, in het
laatst van Februari, op Poerim, 't Loten feest, dat Mordeohai en Esther's overwin fling op -den hater Haman, onder den
Perzischen Ahasverus herinnert, vierden zij
's avonds hun vereenigingsfeestj e in een afgehuurd
lokaal.
De -getrouwde en verloof,de en vrij age- zoekende
mannen, stijf- opgedirkt, met pas gewasschien gezichten
en frisch linnengoed, wandelden met hun vrouwen ge dempt-rumoerig feestelijk van hun Poerim-maaltijd
naar de ongewoon-geurige, hel-verlichte partijen- en
uitvoerïngenzaal, waar, voor den aanvang van 't door
de dilettantenclub te geven drama en kluchtspel, de
bode met z'n vrouw aan -de lange witgedekte dientaf els
uit een grooten ketel kopjes thee begon rond te dienen
met wafeltjes en bonbons.
Van halfacht af al waren de Jodenmannetjes en
vrouwtjes, opzett-elijk- langzaam om van shun Jontef te
genieten, binnen komen wandelen, met zachte groetjes
door de zwak echoënde zaal en in allengs binnen de
hooge ruimte klein- roezige groepjes; -en -de meeste
jongens hadden elk een meisje, voor 't prettig-deftige
van 't in paren gaan, meegebracht; zij wisten in voor
één avond zuivere feestelijkheid beter te stoeien dan
anders en joegen met hun wonderlijk vaak gelukkig
gevonden aardigheden 't ingehouden gelach van de
mooist-aangedane Jodinnetjes door de zich langzaam
met de noodiglijkende geezelligheid der menschen aankleedende zaal. Waardig-oude bestuurderen met ge-
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toer►d^e vrouwen zaten vooraan; dan de and ere getrouwden; weinig rijkeren en di e in clubjes van lang zwarte heeren en rij zig- doende dames, rijen van uit
uitbundig stoeilachten; ook groep -voerin-gspatjd
j es meisjes alleen, giechelend naar dichtbij en van ver
grappende jongens, Als de bodevrouw langs kwam,
ook feestelijk gekl ee^ d ,ond+er haar beschermendesschort,
werd er vriendelijk beleefd en voor zelfgenot aanstellerig-.deftig aangenomen en overgegeven, bij gestaan en
even gedold en deden grovere en fijnere meisjeshanden
keurigjes-gracieus met kopjes en lekkers, •om aan te
nemen en door te reiken. Maar toen de zaal bezet was,
en het g eroes tot een massale koortsigheid van elkaar
temperende -geluidingen was gespannen, sidderde de
tooneelschel voor ,de toespraak van den vereeniging-svoorzitter en dunde snel de gazing der ,stemmen tot
een bijna volkomen stilte uit: het grijze heertje, den
glanzenden hoed in zijn han d , ,stond zenuwachtig-stram
voor 't opgehaalde scherm, tusschen de aangegaapte
rosbelichte stukken hoornen en struikcoulissen.
Na druk applaus begon dadelijk de sentimentaliteit
en de zi-elige gezwollenheid van 't spektakelstuk hen
geweldig te schokken. Voor 't einde van 't eerste
bedrijf tal betten witte zakdoeken de natte vrouwenoogen en sommigen zei d en er niet van te kunnen
eten, toen in de entre-acte de bodevrouw rondging
met fruit. Toen 't scherm voor 't laatst gezakt en voor
applaus nog een paar maal gerezen was, -galmde 't
extatisch-bewonderend geroep den ,spelers toe, die.dan,
links van door zoo goedbekenden te zijn toegejuicht,
glimlachend van schijniheilige zelfonderschatting langs
't voetlicht 't trapje afgingen in de zaal en cop vrienden
en familie toeslenterden om de onderdeelen van hun
spel opgewonden gebarend te bespreken. Jongens
en meisjes vleiden elkaar aanhalig, getrouwden grap
koppellustig toespelingen naar hen heen. En weer,-ten
rumoeriger nu, stroomden -de pratingen der staanden
-
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of loopenden tot warme roezing saam, wanordde hier
en daar diooreengeloop met fruit -en lekkers, dat weer,
als tusscheen de bedrijven, werd rondgediend. Een paar
voordrachten na een thuldespeech van b-estuurderen
aan de tooneelclub, wi-sselden de schokking van 't
melodrama naar de in uitbundigheid toeges cháterde
artistenrevue met Huipie. Toen was de koffie in
den ketel op de groote dientafel met groote wolken
naar 't gaslicht begonnen te dampen -en ging ze
in kopjes rondgeuren, met zware brokken boterkoek op de -glazen schoteltjees. Luidruchtig spitsten
de lachingen en uitroepen door de van licht- en
rook- en feestelijkheid verhitte zaal. De jonge
vrouwen en meisjes ;hadden in de donkere gezichten lichttintelende oogen en wangen met vervigheet rood onder de .meest-modieus en hoogst -opgebon,den haartooiselen, nu ze al heftiger dollend en weer
verrukkelijk-gevonden voornaam, sommigen met om
heur ceintuur de armen der mannen, om -den eersten
dans werden gevraagd. De ouwe kratser had zijn viool
ontkist naast die opengeslagen piano op 't tooneel, en
alleen het stemmen der instirument.en deed al velen
licht nerveus van popeling worden. Een paar knechten
ruimden de grootste .achterhelft -der stoelen en banken
tegen de wanden der zaal en strooiden fijne schijfjes
kaarsvet den vloer over, tot de voeten er rapjes glijden
konden. Druk gestoei kakelde rond terwijl de paren
zich langzaam in rijen achtereen begonnen te schikken,
de oudsten voorop, dan -de bewegelijker jongeren, nu
de viool op het tooneel met heroïsch-forsche streken de
muziek voor den marsch had ingezet en de piano met
holle kracht begon mee te slaan. Vrouwen, naast
de wel plots , als vreemd zich voelende, toekijkende
mannen, bleven telkens staan voor de spiegels aan
den zaalwand, rekt-en zwanig heur lijven en halzen,
bezagen zich de schouders en de glijding der kleederen, tastten naar achter de hoof den de zware haar,
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wrongen en druktën met trillend golf lij ngebaar die tat
dichter stevigheid aan. Onder de passen in rij rekten
zij zich allen, voelend opz.wing en de zinnelijker vreugdigheid van den dans. Vrouwtjes grapten operettehoudinkjes onder 't voortgaan, terwijl zij naar achter om soms lachend aandacht vroegen en dan vooruit zwiepten met de voetjes; en anderen riep-en weer tot
stilte, wilden vooral de serieuz e ,def tigghei d eener traditioneel- antieke dansceremo.nie. In -een wijde ronding
om dien kortgrijzen balletmeester heen defileerden zij,
ineencirkelend b-ij 't ommezwenken, waartoe de leider
aan den top van den stoet een gemeenzamen duw gaf, en
zoo stonden zij eindelijk tegenover elkaar stil, mannen
en vrouwen elk in een rij , De muziek keerde naar de
polka , om -de marschmelodie, en houterig of gracieus,
paar na paar, traden de mannen naar de vrouwen en
dansten nu dichter bijveen, zoet met handen om leest rondingen licht m ee-paaiend gehouden, .Drukker stond
de balletmeester toe te zien, gemakkelijk mijdend 't
aanstooten -der paren, die allengs als 'kleine draai
een grooten vijver, warrelden door licht en-koljesin
muziek. Die te oud waren en die niet dansen kon{den
stonden ron-domme het slierend gepas, soms angstig
voor 't storen uitwijkend, of wel met een lachgil opzij
.geslingerd door een heftig aanzwenkend paar. Linksehe jongens of meisjes die geprobeerd hadden,
weken duizelig uit den kolkenden kring, lieten zich
met handen voor oogen op een stoel neervallen, door
-de vaardigen uitgelachen, en een enkele diroomer
stond, zelf niet dansend, toe te zien met naar de borst
gezonken hoofd, met zijn kijken zwijgend omaaiend
het stille liefdespel der lijvengebaren.
Maar de slechte dansers trokken zich ga-uw terug,
want de muzikanten hadden, tegen het verlangen in
der immer ontevreden elemlenten, -de po lkawijs gestaakt; en ingezieet werd nu de zinnelijker-paaiende,
pas echt dans - ontroerende mielodie van den wals. Nu
,
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traden met lange lijvenrekkingen zoet gretigend de
vrouwen op heur mannen toe, langzaam uitgelatener,
langzaam van hen allen geweken de kille verstram ming der dagen►dingen.
Zij leefden. Teerder -omvingen de armenparen de
lichamen -en soepelter slankte d-er dansmaten lijn. In
voornamer orde zwenkten zij rond achtereen nu, zon der platter luidruchtigheid van polka of marsch, stil
uitfeestend in naar en àm elkaar zacht opduwend
bewegen de innige branding van 't zeldzaam aangetreden geluk.
De jongen lachten naar elkaar de zic.h .ontspannende
lief die, -die de eigen oogen niet waarnemen konden,
en als een wonderzalige keer van levensvreugde was
den -ouden de dansende ommegan-g als van kinderen
bij wieging van muziek. Een kwartier achtereen walsten zij rond, telkens in groepen en na rustpoozen in
nieuwen kring hartstochtelijk weer keerend, en dóor
zongen de slechte instrumenten, altij d -dezelfde oude
walsm-elodie, wel hijgend door vrouwen meegeneuried.
Een lichte dronkenschap vlaagde over hen allen aan,
ongeweten, een glans van het levensfeest, het gansche
jaar door hun denkingen miskend. De knapsten alleen
waren. tot 't laatste toe door blijven dansen, door een
wijden kring van rustenden aangezet en toegejuicht;
ouwe Beem en zijn aanstaande schoondochter Fietje
walsten kalm -volhoudend voort, bewonderend toeg eroepen en befluisterd door de kijkende mannen en
vrouwen, Joop -en Grietje, op een afstand van stijven
Sam, die aldus z'n .meis'j e met z'n vader moest laten
dansen, stonden, een oogenblik weg van -de zorg,
slechts met elkander babbelend toe te zien.Grietje,
die niet dansen kon, beníjdde de grootsteedsohe
Fietje, -die ze zoo los en vrij vond, maar Joop trok
lichtj es- minachtend z'n oogen op, vond 't eigen -lijk niks, niks, aardig maar niet meer, voor een
gelegenheid.
,
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Toch was-ie blij zich door z'n vrouw tot gaan te
hebben doen overhalen; 't was alle ontspanning die
hij genoot en daarom had-ie eindelijk, na lang zorg elijk
tegenspreken, ook voor haar, maar toegegeven.
Met een krats en een pang staakten de spelers -de
walsmelo di e, en onder ,schertsend g eroep juichten
allen den krassen ouwen Beem toe met zijn dame.
In groepen drongen ze bijeen, roezend de zaal door
en weer wat weghalend van de lange dientafels, om
dat loopend en stoeiend op te knabbelen. Nu werd
er om voordrachten geroep en tot afwisseling van het
bal; een arm markts^shreeuwertj e was de eerste, die
't tooneel opliep. Met zijn kiezentrekkerskeel begon
hij in de zaal te roepen om aandacht voor zijn ouwen
mop, maar kleintjes hielden zich <ie meesten voor 't
voordragende hongerlijdertje terug. Een enkel rij tj e
stoelen alleen was bezet geraakt; maar telkens moest
hij ophouden en opnieuw beginnen, ontstemd en onmogelijk gemaakt door het voorthinderend gepraat van
de meesten midden in de zaal, die hem hun aan dacht
weigerden uit geringsc hatting . Met hoogrood h oof d
hakkelde hij verder zijn voordracht af, pijnlijk teleur
zijn heerlijk verwachtinkje, zich te doen-gestildn
toejuichen door zoovelen, machteloos -grimmig tegen
de minachting der meer verdienenden en daarom pl ots
voelend al de vreugdigheid van 't gelukkig -welkome
feestje verzakt tot de alledaagsche, matte gebogenheid
van het arme sc,harro-laartj e naar den kost . Ouwe Beem,
opzettelijk met z'n vrouw naar -de eerste, nog staande
stoelenrijen geeloopen, had met de weinigen meegeklapt toen hij zuur-grappend ha d -geëindig d . Geërgerd
over die minachting d er ander en, wou-ie weer teruggaan, toen de bode hem vriendschappelij k op d en arm
tikte en zich naar hem overboog:
,, Uat is d'r ?" vroeg-ie,
, f D'r is iemand um oe te spreken, wi'j even komen ?"
„ Hier? " vroeg-ie verwonderd, „is die hier um mien
,
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te spreke.... ? zóó late nog....? 't is hoast twalef uur
jonge.
„Ja, maar.... ie mu'n oe niet schrikken...."
„N,o u, wat is d'r ►dan ?"
„'t Is d'r -eene van de pelisie .... "
„Van de p elisi e? .... wat gymut die! ef-ie noa
mien evroagd ?"
„Ja, Isak Beem.... nou goat maar even kieken..."
„'k Zal even goan," zei hij, geschrokken, schoon niet
wetend waarom 't zijn kon; z'n vrouw bleef, bleek
en sprakeloos, een oogenblik verlamd en dadelijk
met de gedachte aan gevangenis en schande, hem
nazien.
In het corridortje van het gebouw wachtte hem een
roodkrullig rechercheurtje, dat een zakhoekj e n_anm en
begon te vragen. Beem kende hem niet, 't was een
nieuwertje, maar hij voelde zich toch bleek worden,
toen-ie zoo met die sarrende politiekalmte den man
hoorde beginnen.
„Meneer .... U is Izak Beem.
„Ja.... izak Beem," zei-i,e zacht bevend, „wat zol
det dan? is d'r wat gebeurd? mu'j mien em?
„'k Moet U hebben, ja meneer .... ," achterd.ochtte
het rooie mannetje pedant, „is U iets bekend van een
partij lood, dat Donderdagavond bij U in de buurt
verkocht is?
,,.Mien?" vroeg de ouwe bang verbaasd, „'n pertij
lood? God man, ik 'b-in slager.... hoe koom -ie -doàr
bij? ik koope geen lood .... "
;,Note ja," zei 't rechercheurtje met 't hoofd in den
nek, in den toon -die -door zijn zekerheid moest verbluf fen, „daar hebben wij op 't oogenblik niet mee te
m-aken .... of U slager bent of wat U bent dat -doet
niets ter zake nietwaar, ik vraag U als rechercheur
van de politie .... of U iets bekend is van een partij
lood van dertig kilo, sinds Donderdagavond .... en
ik vraag U vanzel lef alleen maar naar de waarheid en
.. .
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't is dan ook maar 't beste voor U, als U die alleen
maar zegt...."
De ouwe stond in zijn feestpakje met schoone ,strop-

das en front, bleek -bevend van de politie -verstoring
voor den vreeswekkenden man, die hem zelf bijna tot
twijfel bracht en tot een poging zich te herinneren,
door de sluwe stelligheid, waarmee die hem overrompelyde . Hij deed z'n best om dien vriendelijken glimlach
te houden, in de instinctieve zekerheiddaarmee 't
meest te bereiken.
„Maar mien goeie man," probee:rde -ie te -overtuigen,
„b egriep -ie det nou niet, -dat diet in 't geheel niet
mogelijk is? 'n slager -die koopt toch ummers geen
lood, a'k oe nou zegge da'k d'r heelemoale niks van
wete .... god ik.... ik schrikke mien d 'r van..., ik
bin hier op 'n f eessien .... ''
„Ja, dat gaat mijn allemaal niets aan .... ik heb in
op drac ht om die zaak te onderzoeken, en ik moet naar
u toe gaan, dat lood is gestolen .... "
„Nou ja, det b^egriep ik wel," zei de ouwe, moeilijk
zijn vriendelijkhei d b ewarend in die verslagenheid, en
op-eens, even met bang-snel nadenken zag -ie vóór zich
wat er gebeurd moest zijn: „dat moest Joop hebben
gedaan, nou kwamen de stommelingen bij hem....
goidogo'd .... verzichtig wezen .... o, o.... was -ie
al maar weg.... was-i.e al maar bij Joop um 'm gauw
te waarsc^hauwen.... !
„Ja, -det kon 'k wel dadelijk denken meneer.. , toe'j
van loód sprakken .... nou toe -dacht ik 't al wel ... .
maar..... è.... ikke of mien luígies," zei hij slim, „ die
weten Boar niks van óf heur.... wij bin slagers en
wij kennen alleenig maar lood, det an de starten van
de kóeien zit, anders niet...."
„Jawel," zei de man, „dus je weet er niets van af. ,
en wanneer kunnen we huiszoeking bij je doen."
„Huiszo ekin g?" vroeg de ouwe, bang voor nog meer
,
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in een huis waar vrouwen zijn, „ja, ja, god.... van
zellef .... meneer kan det baten doen wanneer-ie wil,
maar.... ik bin hier nou op 'n bal.... van onze ver
ja, als u d'r nou op staat .... maar liever-enig,
nièt van zellef.... Morgen kan u kamen zoo vroeg as
u wil.... u mag ook ge-rust iemand laten wachten totdat ik hier vandaan kom...."
,;o, nou, dan morgen maar," zei de rechercheur wat
goedmoediger, en krabbelde in zijn boekje, „nou ... .
goeienavon d."
Zuchtend van ontspanning, ingehouden-blij, dat-ie
ging, liet de ouwe khem uit, sloop dan zoekend de zaal
weer in naar J oop. In maanden had -ie z'n stem niet
gehoord, sinds den morgen van z'n verjaarfeest in
Sjoel, maar hij rekende Joop, ondanks diens verbittering door de nederlaag, nog altij,d met een van hèm
geërfde mannelijke breedheid, waarin hij, ook nu nog,
zijn vader gelooven zou, wegdringend ede vies-kleine
verdenkinkjes van vijandigheid. Bang was hij, de
ouwe, om Joop; hij voelde zoo opeens alle schrikkelijke
zwaarte van ongeluk-dreiging voor goed dicht bij hem,
en hij liep zonder een woord de jongens voorbij,
toen-íe Joop zag, recht op hem toe. Met een {duw
tegen zijn arm wenkte-ie hem mee te gaan naar een
stil hoekje van de zaal en liep zelf zwijgend vooruit,
door 't clubje luidruchtig vroolijkende menschen heen,
die uitstonden te maken wie nu wat voordragen zou.
Joop, die met tegenzin volgde, bedacht haastig wat 't
zou kunnen zijn, voelde een prikkeling van verzet
tegen 't antwoorden, Wat had-ie nog met 't zeugien te
maken? Ze konden naar de verdommenis loopen allemoale, wat deed-ie met die smoes? Misschien wollen
ze weer ies goeie vrinden worren, nou ze 'm hadden
uut-ekleed .... nogh! maar ze kregen tèch niks uut
'm.... want al wat vader 'm zei, det kwam toch uut 't
kokertien van ede heergin 'van de firma. Al nijdiger werd
hij onder 't voortdrentelen achter zijn vader aan, alleen
,
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om niet hondsch te zijn, gaf hij nog gehoor, maar veel
zou-ie vast niet zeggen. Alle verbittering van den langen tijd, waarin~ie hen als moord -en de vijandengevoeld
had, die nu ha dd en geëin^dig d met hem voddenkoopman te -doen worden, geen vijand zelfs meer, wijl door
uitputting onschadelijk pri,em,de in hem om tot het
vaster voornemen, ook zijn vader nu als een der hun n en te behan d elen.
„Koom ies even hier," zei .de ouwe zenuwachtig.
Joop's gezicht stond straf van ingehouden tegenzin
tot antwoorden. Hij nikte even snel met z'n hoofd tot
verder spreken: -de ouwe zag zijn koelheid en het werd
hem banger; lichte hijginggen benauwden naar z'n
keel.
„Ja, eur les even, 'k mut oe even spreken .... o'j d'r
veule of weinig zin in èm, det ggef mien niks .... ie
mun mien antwoord geven."
„Nou, zeg maar op!" zei Joop half snauwend.
,^D'r was -doar 'n richesseur bij mien," zei -de ouwe
nog zachter en bevender, met bange oogen spiedend
naar Joop's gezicht,
„Nou.... wat giet mien det an...."
„Ja.... ja.... kalm maar..... " strafte de ouwe,
„maar 'ij most bij mièn niet wezen .... 'ij most ei genlijk wèzen bij oè .... "
„Bij mien?. . . . doar zuj' oe wel op vergissen," trotste Joop, maar hij werd bleek, „oc►h.... hoe kèom
ie an de proaties .... hij zal bij oe zèuns mutten
wezen....
„Ie mutten 't zellef weten jongien," ried de ouwe,
„a'j nou kwoaj ong esstreken uut willen hallen, -dan geef
ie mien maar geen antwoord .... maar zeg mien nou
maar les even.. . heh-iè soms Dond-erdagoavond ook 'n
zeugien lood ekocht? nou zegt maar," drong-ie aan,
zachter wijl merkend Joop's vervalende bleekheid en
z'n verward'hei.d tot antwoorden, „....a) det hebben,
gooi 't dan moar zoo gauw mogelijk -de wal in, want
,

,

,

,

244

't is gluujend-heete eur, denk d'r umme .... 'ij was bij
mien, maar bij oè most -ie wezen, tut oe mazzel is-íe
zao'n gammer.... "
Joop voelde huiveringen van angst voor politie en
gevangenis, en toch de nijping der noodzakelijkheid om
d at te ontduiken. Vijf -en twintig gulden en meer winst
zat op het l oo d, dat -íe D onderd'agav on^d van een
paar bekende dieven gekocht had. In een oogenhlik
duizelden de overdenkingen door zijn hoofd; plotse
drift tat on^middellijk heenloopen en het wegsmijten;
dan de begeerte het te verstoppen weer en met voor
drie weken eten af te leveren; -en weer, ineens,-delvan
de gedachte aan z'n vijandig-gewaanden vader tegenover zich, en niks willen laten merken. Het was eery
benauwde kropping van inspannend overwegen en
inhouden, die hem zweetend voor z'n vader deed staan
met zwaar-bedwongen hijgingen. Maar 't gaf toch niks,
dacht -ie, of -je wat merken liet .... 't was er toch ... .
't lag toch in zien huus .... achter in een hoek van de
schure op de plaasse .... en as -ie 't vertellen zol ... .
dan ging 't bij de o1de thuus over de tonge, -dan zollen
de jonges d'r over proaten en de vrouwen zollen mis schien oggenebhiesch zeggen: ogod nee, nee, niks d'r
van..., as 't ongeluk d'r nou was.... dan was 't er
t»ch.....d.an gaf det niks.... niks... .
„Heur- ies," zei-ie, „goan ie nou maar weer an 't
dansen, en loat ie mien maar boas over mien eigen
zaken, de's 't beste wel da'j doen kunnen.... loat ie
mien mien eigen zakies maar opk napp en, ieder hef wel
genog an zien eigen zorregen, hè ?"
De ouwe zag hem pijnlijk aan; in de laatste woorden
pas voelde hij de nu niet tegen te spreken sarrend
trots- spottende, medelijden -afstootende nij dig,heid. Ja,
hoe kon 't ook anders, hij most wel -denken, -dat hij
doar ook deel an had.... hoe kon Joop weten, dat hij
doar zoo tegen had 'evochten? .... schlemiel .... as 't
'm nou maar niet verkeerd liep.... as -ie nou maar
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goochem was en uut fde handen van de pelisie bleef....
„Och ja," zei-ie smakkend met -de lippen, om hem
te kennen te geven, dat-ie toch alles begreep, „ie 'em
gelieke jonge, nou dan he'k niks ezeg^d heur.... en ... .
en-è....," zei-ie langzaam, om met klem te doen hooren en zag hem scherp aan .... „è dan is d'r geen
richesseur ewèst heur.... ! aj uu!"
Joop keerde zich om, overal doorti,ntel dd van zenuwen, in zijn armen, zijn beenen, zijn lij f en zijn roezige

hoofd. Maar moordend neep ,de radeloosheid in zijn
keel.... wat te -doen? .... godogod .... wat nou ... .
wat nou.... ! Zijn denken kromp ineen van angst voor
de gevangenis, waaraan, als 't lood bij hem gevonden
werd, niet te ontkomen was, en toch kó.n-ie 't niet los laten, nu 't voor een kleinigheid ingekocht, zooveel
waard was, een buitenkansje, als in geen jaren meer
gebeuren kon. Zou-ie nou maar weten, of ze in 't geheel -niet om hem dachten. .. . dat had z'n vader niet
gezegd .....Als-ie dat wist.... ,Elen oo.genb lik dacht-íe
erover, 't gauw nog even te gaan vragen; nu pas voelde
-hij heel den dienst, dien z'n vader +hem doen wou, maar
,

,

hij kon,

nu-i,e hem eenmaal van zich terug had ge duwd

zijn houding niet meer veranderen vervloekt. Hij zag
z'n vrouw staan praten, lachend den kant op van
een groepje dollenden om Naatje heen, die wat voor ,dragen wou. De violist was bij haar gaan staan, en
kratste met vlugsnerpende streekjes een oud Joodseh
bruiloftsmelo dietj e, en Naatje, door de muziek tot uit bun di gheid aangjehitst, nam met haar beide handen
haar rokken bij en neurie d e onder licht cancaneeren
alvast goedkeuren d mee. Een rumoer van juiching
waterd e haar achterna naar 't tooneel en Joop, plots
snakkend na-ar rust van evenwicht, schud de als met
hevig willend e rukkingen van zijn lichaam de ondraagbaar plagende onzekerheid omtrent ,den grond van zijn
angst, van zich af, en dompelde zich met geweld in de
zwakkelijk-uitstellende feestelijkheid van de menschen
,

,

,
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om hem in -de lichte en doorzongen zaal, Toen Grietje
vroeg waar-ie geweest was, noemde hij een onbeduidendheiad en lachte met haar mee, plots hongerend
naar vreugdewarmte, als om zich te verbergen, ineen
te krimpen voor een machtig dreigende vuist, .die hem
grijpen en naarbuiten zou stooten in de huiverende
kou, van vertrouwelijk-warm ,samenleven weg voor
goed. Hij drong zich dichter -en dieper in de golven
van vreug dig heid hier, in den zang van het licht, in
de heerlijke roezing der menschen; hij merkte zoo opeens, dat het hier heerlijk was, om nog lang, lang in te
blijven en niet àm te kijken o god, nee, naar achter
hem.... naar ginds.... een huiver van angstiging,
wat.... wat eigenlijk .... het gevaar...., het zwarte
koude ongeluk _ ... En hij begon weer zich bezig te
houd en met -Grietje en (bood haar zijn arm, waardoor
zrj ook zacht opgewonden lachend, -de hare stak, om
saam te b lijv en luisteren tusschen de anderen in. In -een
grooten dichten troep stonden zij allen voor het tooneel,
waar Naatje, die ;zich ,grootstee dscher en vrij-er voelde
en ook gevonden werd, haar liedjes begon te zingen,
met van Carré en Flora afgeziene comiekigheidsgebaren
en schalksche l^ichiaamsbuigingen aandikkend ^de pikanterie van haar, door .d en ouden speler voorzichtig-zacht
besnerpte Joodsche moppen. De luisterenden, telkens
als zij er -een geëindigd Thad, knikten tegen elkaar
uitgelaten van: „echt .... zoo echt .... " onder 't
applau-disseeren en telkens wist ze, na even bedenken,
nog nieuwe, vragend aan -den speler of-íe 't wijsje ook
kende. Eindelijk meende ze er niet meer te weten,
maar Fietje, .schoon anders preutscher dan haar zuster,
nu los gekomen door de algemeene uitbun digheid en 't
succes van de haar ook zoo goed bekende liedjes, riep
haar toe: „Naatje, je weet wel, och, d'r zijn d',er nog
veèl meer .... van Naatje de Jong, je weet wèl he,
,

,

j a, .... zing eris van Naatj e de Jong!"
„Van Naatje ,die Jong?" vroeg Naatje, terwijl zij zich
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bedacht, vanaf het tooneel, „oj a .... , nou, zing jij dat
dan maar eve."
„En van Dièj emant oàk, je weèt wel," zong Fietje
kleurend, wijl door allen aangezien nu, „dat spotliedje
op de wedewe Dièj emant!"
,,..Moet jij zingen," riep Naatje, en zachter tot den
violist meteen: „Dan zal ik nog effe doen van de
Koschere Res'teràasie, dat ken je toch wel, niet Biet ?"
Biet nikte onderschattend: Verheel je, dat zou-ie niet
kennen! Haastig speelde hij vóór, de melodie bij 't
publiek introduceerend.
Naatje voelde toen aan haar kapsel, dat wat los
dreigde te gaan van haar beweeglijkheid, en begon dan,
terwijl zij op haar rokken sloeg om als fatsoenlijke
vrouw de uitgelatenheid te spelen
kàm, als 't feest is,
dan mag alles..., da's juist 't heerlijke
te zingen:
,,In een koschere Restauratie daar zat Zélik,
Hij nam de lepel in de hand en hij keek letelijk,
Want toen hij de soèp kreeg in 't begin,
Lag er een stuk
van een vuile vaatdoek in;
Orwaai
owaaij .... wat zagen zijne blikke,
De waard die zei, och wil er niet van schrikke ...
Voor je vijf en dertig cente met f atsoèn ... .
Kan ik er toch geen heè4e winterj as in doèn ... .
Voor je vijf en dertig cente met fats oè-oèn...
Kan ik er toch gelen heele winterjas in doen,
jou j ou ! „
,

,

Gelach roesde golvend van rij op rij de zaal door
't applaus vooruit, waarvoor Naatje, nadat de violist
't refrein nog eens over had g:ehuppeld, met lollenidoverdreven buigingen dankte. En weer zette -de kratser
in, voor 't tweede couplet, waarvoor zij dichter naar
voren ' kwam geloopen, als een Buhne -zangeres zich
buigend over den voetlichtloozen tooneelrand naar het
publiek:
,
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Een Kristenmeid diende laatst bij Jode,
Die haar alle goaeie ,gunste aanbó de,
Maar op een dag viel (ze n'in fhet mellekvat,
En maakte zich et heele lichaam nat,•
Ze gingen gauw naar de Raaf iom raad te vragen,
De Raaf die ziel
ik moet je wel beklage....
Ik beveel je dat je net mellekvat weg s,mijt,
De stjikse mag je nog gebruiken 'n heele tij►d... .
Ik bbeve el Fe dat je n'et mellekivat wegsrmij-ijt ... .
De sjikse mag je nog gebruiken 'n heele tijd,
jóu jóu!
,

,

,

Onder het hoeraënd geroep liep zij schaterend, nog
vóór de ouwe Biet 't ref rein had nagespeeld, het trapje
af naar Fietje en nam haar, om de aandacht van zich
weg te nemen, bij den arm, om haar naar 't tooneel te
brengen,
„Nou jij," zei ze, „vooruit .... de geschiedenis van
Na atj e de Jong.... en óók van de Wedewe Dïej emànt,
je bent óok A.msterdammerin .... je mag niet de heele
avend zóó blijve zitte, alloh!"
Lachend en dollend liet Fietje zich, terwijl Sam
zegepralend rondkeek, of ze wel zagen, dat zijn meisje
voordragen ging, naar 't trapje brengen en sprak over
de wijs met Biet, ,die er wel wat van maken zou.
„Nou, vooruit dan maar," zei ze en tastte naar kapsel
en kleeding, wat verlegen in 't begin en met kleine
aanstellerig- gracieuse beweginkjes haar onhandigheid
w egspelend .
„Eerst van Naatje de Jong," zei ze, ,, da',s 't kleinste,
vooruit. "
De violist sneed een paar tonen, als een op alles
passend voorspel, vooruit en dan zong ze:
,

„N'aatj e de Jong, die was g ekàme-kó!me-kome,
Bij de vrouw van S+j,ieje M-ok!
Had ze n'een ónsl!e wam genome-nflme-nome,
,

,
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Stopte net in haar hoepelrok!
S\j^iej+e Mok di e wou niet heibtbe-h èbbe -hèlbbe,
Dat ze h-om d'r voor betaalt ...
Want den ervend van te vère-vère-vóre,
Had ze 'hem zo.o goed onthaa-aald,
Had ze hem zo.o goed onthaa ld! "

Haastig, met ,d en grijzen kop omlaag naar zijn viool,
kratste Biet het nog een s over, van Sjieje Mok -die -geen
geld wou aannemen voor de wam, omdat -íe de vorige
avond ,door Naatje de Jong zoo goed onthaald was.
(Grinnikend om het heerlijke hekel dicht , klapten
allen in de handen en bespraken luidruchtig 't echt moppige van d e voordrachten. En dadelijk schreeuwde
Naatje haar zuster toe, .dat ze nog van de W ed.uwe
Diamant moest zingen. Biet, Amsterdammer geboren,
herinnerde zich 't in zijn jeugd algemeene spotlied op
het vrouwtje dat met haar eeuwigen parasol zoo sj of eltj es pochte en pofte en op alle koopjes uit moest zijn,
om tobberig -netj e s rond te komen. Hij lachte en speel de, uitgelaten in zijn oolijke herinnering, dadelijk de
wijs, waarmee hij Fietje zoo vroolijk maakte, dat ze
opeens met een lichten sprong naar voren liep en door
't verschateren der eerste regels, tweemaal opnieuw
beginnen moest:
,

O Bockie Boekje B o ekíe ... .
In de Kerkstraat op et hoekíe ... .
Daar w:o+ont de w-eled'we Diamant,
Ze draagt een parrèsol in de hand....
En de dochter draagt blonde krulletjes,
En de moeder koopt doèiee sch)ol+letjes
Zlo o doset de w eed'we Diamant
Met 'r afbetalinegsboekie in de hand....
,

,
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En dan gaan ik naar de Breestraat l-cope
Bij Pruik-einaker mèt zijn bril,
En daar kan ik van alles ko ope,
Daar kan ík nog krijge wat ik wil...
0 Boekie Boekie Boekie
Naar de Kerkstraat op et h o ekie ... .
Daar igaat de weed'we Diamant
Met 'r parresol in de ééne hand
En 'r aFbeta lings(boek,ie an d' andere kant ...
,

,

,

,

,

Het naspel juichte uitgelaten omhoog de karkassige
viool uit en Fietje holde on-der 't gelach van 't publiek,
plat 't éenig had gevonden, zoo ècht iets uit Amsterdam 't tooneeltrapje af naar Sam.
Druk dooreen woelden de groepjes nog even, tot
een paar lange tafels op schragen waren klaargezet,
witgedekt voor 't souper van brood met vleesch met
bier of thee. Maar eerst kwam nog Kan de rabbijn op,
sprak de stil -geworden feesters toe over -de beteekenis
van Poerim, herhaalde de geschiedenis van Mordechai
en Ester met Haman en Ahasverus, en wenschte hen
toe zich ook 't laatst van den nacht te vermaken.
Dan zaten zij ,aan en soupeerden lachend en joelend
ondereen, terwijl telkens een van tafel opstond, stil
naar de bode of z'n vrouw liep, om heimelijk z'n fooit-j e
te geven. Maar na het eten began weer .de piano met
de viool te spelen, en vierden zij het minder officieele
bal, wat luidruchtiger nu dan vóór middernacht.
Tot de morgen den meesten de wrange nadering van
den werkdag toeplaagde, dansten zij, in al minder
groepen, nog om en om, al roeziger en slaperiger, in
het kinderlijk -geluk van voor één keer deftig feestenden. Dan gingen eindelijk ook de laatsten, moe en ongemerkt-weemoedig weer loome.nd naar het komende
dagenl-even .... och, 't was niks, niks .... me zag er
wel's lang naar uit.... maar 't was gauw weer voorbij
.... voor lang, tot Poerem over een j ààr ... .

,

HOOFDSTUK XVI
OEN Joop met zijn vrouw in den huiverigen
nachtmorgen naar huis ging, was dadelijk,
na de afmattende popgedrongenheid van zijn
deelneming aan het feest, de zwaar-gro ote
angst zich in hem op gaan rekken en beukte
nu met zijn niet weg te dringen ontzaggelijkheid den
dunnen schijn van zijn vroolijkhei.d neer. En na de nu
onrein-gevoelde opwindingen van den feestnacht merkte
,hij nu alle willen en verwachten uit zich w-eg, zijn heele
lichaam zwaar van als tot ziekte-onmacht neerzinkend
ongeluk. Zacht en met korte, in matte aandacht moei lijkweggesproken woordjes, had hij zijn vrouw geantwoord op haar vele napraat over het bal, terwijl hij
toch meed haar zijn nog niet geheel zelf -ingedachte
moedelooshei.d te doen merken, te bang als hij was haar
iets te zeggen van de dreiging, die hij stil-huiverend om
zich wist. Zij zouden nog gauw een paar uur gaan sla pen, tot 't tijd was omm naar de markt te gaan. Maar
met zijn vermoeide lichaam en zijn opgewonden ,geest
lag hij drie uren naast haar op zijn bed, uitmartelend
de besluiteloosheid over 't lo old achter in zijn huis,
waarvan -de bekl emming al verstikkender, als met
vijandige vuisten in hem rondgreep.
Bij oogenblikken hield hij opeens zijn hoofd boven
de als neertrekkende kussen gerukt, met den heftigen
drang tot opspringen -en naar achter loopen, om het
vervloekte hoopje lood uit zijn huis te steepen en in
het water te plonsen. Dan leefde in hem een enkele
tel, de zekerheid dat het zöo gebeuren moest, dat-ie de
laffe vrees, voor 't missen van z'n verdienste-buiten,

,

,
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kansje te • overwinnen had, om zich dadelijk, bij 't
terugkomen, heerlijk vrij en om te zingen gelukkig te
gaan voel-en. Waarom had-íe 't in z'n huis genomen?
Nooit toch had-ie, niet uit eerlijkheid, maar uit angst
alle-en, ervan willen weten; hoe head-ie zich dezen ,keer
kunnen laten verlokken door dat vervloekte beetje
winst .... ? altijd toch zat er ongeluk aan, altijd toch
liepen ze ermee in.
En hij bedacht opeens de zekerheid van 't gevaar,
zich banger herinnerend dat -den Vrijdagmorgen na 't
inkoopen, Lion Rosenstein, die hem anders niet meer
toesprak, omdat hij hun brutale dieverij had rondverteld en niet meer bij hen afleverde, langs hen heen was
gegaan op straat en toen glutip,eri.g- aarzelend terug
mend, gevraagd had: of-ie niet 'n goedkoop zeugien-ko
lood gi-steroavend ad ' ekocht? Die boef wist er zeker
van..., men was er misschien mee bij hèm geweest, en
terwijl 't Rosenstein te gevaarlijk was, had hij zich 't
ongeluk zoo in huis gehaald.... Nee.... 't Moest
weg.... het moest de deur uit .... het moest het
,

water in...
Maar telkens dan had-ie weer de onmogelijkheid
daarvan gevoeld; eerst de aarzeling van de keerende
verlokking der zeldzame verdienste, waarvan ze nog
jaren later, als van een gelukje, zouden spreken; eindelijk het stiekeme genot van de onn000zelheiid d-er politie
die bij z'n vader in den vleeschwinkel naar een partij
lood ha d g ezocht en aan zijn uitdraggershuisje niet
dacht Hij zou 't dan maar stil achter laten liggen,
zonder een woor d , zelfs niet tot z'n vrouw, aan wie-ie
dadelijk bij 't ko^open gemaand had, er over te zwijgen,
en die, als-ie haar te bang maakte, in haar zenuwachtigheid wel verkeerde dingen kon doen. Dan vanavond, na eten, gauw even op den trein erm.e.e en 't
af leveren, weg.... terug met 'n dikken broekzak en
koffie met koek en lachen over de goocheme politie.
Och kom, onzin.... die smerige Lion Rosenstein wou
,

,

.
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hem natuurlijk de tong schrapen, maar hij had 'm lékker zonder antwoord gelaten .... Hoe kwam-ie er toe
hem aan te spreken, zoo op eens .... nou ze toch in
geen maanden 'n m ond tegen elkaarha dd en losgedaan?
Zoo had-ie eindelijk zijn heftigste angstbewogenheid
tot kalmte geredeneerd, schoon e de zware weging van
heimelijkheid den heelen slapel 00zen, eindeloos- lijkenden nacht van drie uren op zijn moeë lichaam dringen
bleef,
En in den klam-kouden, ziekelijken, mistig-verregenden eersten Maartmorgen ha d hij zijn twee karretjes
met ouwe kleeren en meutbel,dingetj es naar de bewege lij^ke markt gebracht . Daar stond- je nu voor heen en
weer te loopen met opgeslagen kraag en -de handen
tegen de natte kou gescholen in z'n jaszlakken, alleen
even stil trampelend als van de weinige marktbezoekers een boerin of stadsvrouwtje tusschen z'n vod den
zocht naar een bruikbaren lap, of een boertje mompelend tusschen 't oud ijzer naar een altijd welkom stuk
gereedscha p gebogen st^ond te scharrelen. Naa-st zijn
uitstalling, op stukken zeil en vergane kleeden Over de
marktkeien geschikt, stond links Lion Rosenstein met
zijn groote nieuw-ijzerstal onder zeildak; réchts het
overdekte kaaskarretje van het bijna eenig christenventertj e in zijn markthoek. Om hem .heen drentelden
kleumend en morrend tegen 't weer, dat de markt leeg
hield, meest bevriende Jodenkooplui, ook uit andere
plaatsjes wel, bij hun kraampjes uren achtereen heen
en weer; nu en dan schreeuwden zij met sQhorre kelen
en zich beaderende v oorhoofden, of wel zongen, met
jargonvloekjes naar de voorbijgaande botte en goed,geloovige boerenkoppen, hun manufacturen, of garen
en ban d , en borstelwerk, door -den gelui d d empenden
en meeslierenden regenwind. Overal, langs de vrijgehouden -doorloopjes, stak en op dde kraampjes ,en stalle
geelwitte zeildakjes, die boven hun latsteun--tjesd
selen kreunen d uitbolden en krompen en sid d erden als
,

,

,
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lijven van stervende beesten, en waarvan nijdige waterstralen patsten tegen de groote glazig-schoone glimme rende marktkeien. Heel de Jodenhoek morde, bij af wisseling klagend of met grappen, tegen den naakten,
verstoorden marktdag, die hun Poeriem- gelukje van
den vorigen dag met een angstwekkende beuring be
derven kwam en deed. vergeten.
„We e'm vannacht edànst en esprüngen en ezüngen,"
lachte de kleine Marcus Polak bitter met zijn schrille
stemmetje, „en nou kuwwe fluiten derbij .... "
„Nou," spotte Joop, „we hoeven 00k altied niet met
honderd gulden thuüs te komen."
Met lange vooruitsjokkende passen van zijn korte
beenen bracht loom Lion Rosenstein zijn wanstaltig zware lichaam bij.
„Had -dan nièt edanst," teeemid-e -ie, „had niet ezungenn .... misschien, misschien a'j dan nou oók niet
beven te f luitenn .... "
Kunst.... omda'j nou in 't owelj oar 1 ) waren,"
zei de kleine kroezigzwarte Zadoks .... „anders hadie toch oflk wel esprungen .... alhoewel .... ie deugen
doar ook niet veur .... "
„Och" spotte Davidje Kalf, ,die met een blauw j asj e
aan en een wit sloofje voor, van z'n dooie vetkraampje
was weggedrenteld, „'ij kan nog wel springen is 't
niet Lion?"
„Ie bedoelen zekers net as die seprieses van vannacht, hè," hoonde Joop voort onder 't lachen der
anderen, „zoo met een knal." Hij stond bij Polakje,
weggeloopen van Rosenstein van wien hij walgde meer
dan een der anderen.
„Och" piepte Polakje, „as hij verrekt, dan zullen
zien hotten nog geen ruste ' hebben, juust umdat-ie nou
an niks wil meedoen... ie 'm nog niet (eens de Schiej e 2
,
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1) het treurjaar om een gestorven familielid, waarin de vroolijkheid van het feest verboden is.
2) zedelijke verdienste.
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van Izè'bel, man. ... ie weten wel .... -die koninginne,
die vrouwe van Achab, woar de vogels en de honden
de handen en de.-voeten nog van hebben baten liggen,
um►dat die klapten veur -de bruid bij 'n gassene en
-achter 'n begraffenisse meeliepen um eere te bewiezien ..... Van àe vreten z e alles op...."
Een gegrinnik van genottelíjken haat gromde onder
't troepje als het zachtnijdigen van een blaasbalg boven
stil-gloeiend vuur.
„Ja," zei Joop, „de's die uut 't raam van haar paleis
is evall en, niet ?• op de meniere as zien zuster Fie van
de ledder bij 't pakhuus is etippeld .... "
Weer grinnikten de ommestaanden om den fellen
haat-treiter naar Lion. Onmachtig tot handig verweer,
voelde hij zich weer gebeten en geschramd door de
hongerlij ertj es, en bevend van woede zag-ie Joop, dien
hij 'n echten víj and voelde, wij l-ie bij een Christenkoopman afleverde, hatelijk meelachen.
„Och ja," zei-ie sarrend-kalm en met klem, terwijl
hij even naar hem heenoog.de, „'de neen schen -die springen soms ook, um de bes-oeres ') maar te vergeten; d'r
bin van die stumperss, die nog springen vlak veür de
doodd .... net as de muggiess, de muggies um <de
lampe...."
Joop had hem niet aangezien, maar -een stil vernepen
beving van angst rilde door hem ,heen .... was 't verdom:d niet of-je 't wist .... ? hoe kwam-íe d'er dan toch
an....? zei-ie 't -dan záó m-aar zonder verdere bedoe ling -dan hun armoe .... ?
Hij wist 't niet, .maar hij lachte opeens niet meer; zijn
tikje zegepralend vijandschapsgenot van 't intieme
marktpraatje, was opeens verwurgid door een niet volkomen gekende maar vuil -nijdige vuist. Lion Rosenstein was met z'n hand weer in z'n broekzak tusschen
't geld aan 't rinkelwoelen gegaan, overtuigd, dat Joop
,
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zijn gif tig - moordenden steek gevoeld zou hebben.
Marcus Polak was haastig naar z'n garen en bandstal geloopen en stond aan een vrouwtje een rol lint uit
te meten.
„Ie mossen niet zoo met oe geld rammelen," zei
Dovid -je Kalf met zijne gewone, onder hoofdschuidden
langzaam tusschen de tanden weggrommende kraak stem, ,,d'r konden ier wel ies menschen ;bij wezen, die
vanmorregen nog niet veule hebben egeten."
„Det .zo'k anders niet zegggeen," 'spotte Lion, toch
binnen z'n wilden haargroei licht kleurend, „ze èm
anders, ze em anders zo-ó:veule praatss, .da'k wel .denken zoll.... dat ze wel ieders 'n eigen villa hebben."
„Goa lievers noa oe goed kiekenn," spotte Zadokje
zijn zeurt oon na, „ d'r iss vollekle bij oe goett.... "
Lion Rosenstein spookte met groote passen naar zijn
stal en ook Dovidje Kalf en Joop drentelden naar hun
goed terug.
„Adenom," zei Za doksj e, de hand in verrassing aan
zijn mond gebracht, „zie -'j niet wie det is? die doar bij
zien kroame stiet? de's 'n stille sj ottere .... 1 ) och, hoe
heet 't toch.... 'n riches,seur."
De anderen, terwijl Joop heenging, zagen bangnieuwsgierig heen naar het zwij.gend zoeken van den
politieman in burgerkleeding.
„Ja meneerr," sprak hem Lion Rosenstein aan, „det
bin goeie em,merss, echte zinken emmers .... vuul -die
kwaliteit maar ies meneerr. . . . wo'j die eha.d emm?
de's goeie kwaliteitt .... of mu'j soms wat anders.
zeg mien maar wa'j zuken. "
De rechercheur had al naar den naasten stal, Joop's
goed, tersluiks, in een langsgaan van oogen, gekeken,
zoodat Joop, di cht b ij Lion Rosenstein, aan 't eind van
zijn eigen plaats, luisterend was blijven staan.
„Nee," zei-ie, „dat zoek ik niet .... ik zal je maar
-
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,
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vertellen, da'k niks van je koopen wil .... ik ben van
de politie." Zijn jas had-íe losgemaakt en toonde Lion
onder zijn vest het gevreesde penning-insigne. Joop
had het gezien en om de trilling -die door zijn beenyen
schokte, draaide hij zich naar den anderen kant, om
door weer heen en weer te loopen niet zijn sc:hrikkelijke beangstiging te toonen en de vaalbleekheid, die
hij voelde strammen over zijn gezicht. Hij liep langzaam heen en weer met z'n handen in z'n zakken, maar
hij moest telkens zijn mond openen om adem te kunnen halen, zoo zat zijn keel verstikt van plots opnieuw
en verschrikkend-heftiger angst, waarbij het nadenken
onmogelijk was geworden over het zoo ineens, schoon
achter een schemerig tgaas van bewogenheid verwacht,
duizeling - wekkend gekomen ongeluk vlak vóór hem.
Hij bekortte zijn drentel en bleef, daar hij toch wilde
hooren vat er gesproken werd, dichtbij hen heiden, in
het gevoel van zich te moeten toonen als een nieuw sgierige, en door ongewoon te doen geen verdenking te
wekken :
„Ik zal u maar ineens vragen," zei de rechercheur
tot Lion Rosenstein, „wat 'k u te vragen heb.
. d'er
is een partij lood vermist, sinds Donderdagavond...
is u daar iets van bekend ?"
„Ik koop .geen gestolen goed meneer," zei Lion, „bij
mijn zult u zoo * iets niet vindenn .... ik doe daar
niet ann.
De rechercheur was dichter bij Joop's goed gekomen
en had dadelijk gezien, dat bij zijn oud ijzer geen lood
of eenigerlei aanwijzing te vinden was,
„Is ü d'r iets van bekend ?" vroeg-ie aan Joop, die
nu vóór hem stil stond, roerloos en de macht verliezend
over zijn bewegingen. Het antwoord, eerst gestokt in
zijn keel, wrong hij eindelijk met wanrhoops- macht eru,it, zacht, bijna schor en met achter zijn oogen een
bidding om uitkomst, terwijl hij 't zwijgend staan .der
andere Joden., naar wie hij niet om wou 'zien, voelde
..
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.
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als een vreeselijke kwelling. Lion Rosenstein stond
naar zijn gebrokenheid stil venijn - lachend te kijken;
en toen wist Joop opeens: diè was er zeker van, dat hij
het lood in zijn huis had. Bevend smachtte hij naar
den afloop, naar biet heengaan van -den rechercheur,
die hem -dicht voor zijn voeten een grooten kuil scheen
te graven. En de smeieking ging in hem: o, als Lion
nou maar zwijgen wou .... zijn doodsvijand, nou ie
hem -de vodden niet meer leverde.... nee, nee, daar
was nièts aan te -doen .... don was hij je -doods
-

-

..

vij-and ....

En gedachten gingen in hem als bezweringen aan het
vreeselijke Lot, gedachten over Lion Rosenstein. Vage
vragen, of het leven 'hem, in het bezit van vrouw en
kind, in de kennis van gevaar en het eigen moordende
gevangenis-leed, nièts geleerd zou hebben aan eerbied
voor alle menschelijke lichaamsvleesch en zielsveilig^heid vage hoop-+bevingen en biddingen om erbarming. Doch hij zag geen beweging van weifeling in zijn
vijand. Als een beest krimpend van benauwenis onder
den sprong van zijn verscheurder zag-ie Lion Rosenstein aan, om hem voor alle zekerheid nog even in
godsnaam dan maar, daar hij in diens 'harteloosheid
nog niet gelooven kon -een wènk te geven Maar
Lion keek meedoogenloos -den anderen kant uit ;naar
,den rechercheur, die nog rondzag en zich pas tot spreken scheen te zetten.
„Ja, 't is toch 't beste, als U 't zegt," waarschuwde-ie
naar Lion, „as U d'r iets van weet, dan moèt U 't
,ne zeggen, want U weet wel, 'dat U anders gestraft
wordt.... weet U d'r iets vanaf, ja of nee.... nou
voor de laatste maal...."
Plots zag Joop den venijnigen glimlach weer op
Lion's rooversgezicht.
„Ja, kiek ies meneer," aarzelfsluipte Lion, -draaiend
op z'n hielen om -den rechercheur heen, „vanzellef ik
mag niks zeggen.... ik mag niks zeggen...."
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„U moèt zeggen," dreigde de rechercheur, heet op de
afwikkeling van het gevalletje, -die hem bevordering -en
bevrediging beide moest brengen, „anders gaat
U maar mee naar 't bureau, want ik heb pers onsie op u... .
Een troepje marktlui met nog anderen, allengs erbij
gekomen, waren langzaam vooruitgedrenteld en stonden nu zonder een woord, -door de politiezaak ver
bij Lion te luisteren.
-schrikt,
Maar Rosenstein, die dadelijk voelde, dat zij hem
verdachten, misschien plezier zouden hebben van -een
nieuwe .gevangenisstraf, draaide zichopeens met zachtarm wreekgenot in de halfopen oogen naar den
rechercheur en zei: „Hoor is meneerr.... ik zegge
all.... vanzellef.... ik mag niet beschuldigenn.... ik
ben geen gerechstdienaar, ik ben niet van et gerecht. .
.... maar a'j bij deze persoon, bij -deze persoon,"
wees-ie naar Joop, die, beweegloos, met groote oogen,
als achter een ,gaas, hem stond aan te hooren „a'j bij
deze persoon in huis gaat kijkenn .... dan is 't wel
mogelikk.... zie je, dan is 't wel mogelik da'j wat van
je gading vindtt ....
Als met zware slagen stom en lam gegeeseld stond
Joop bijna wankelend van beving, vóór hen. Hij voelde
het nu, -duidelijk; óm hem was de -diepe kuil in -een
kring gegraven; het was er -opeens, ontzaglijk, om voor
weg te duiken, donker, moordend, onontkoombaar: het
ongeluk .....Hij kon zich niet bewegen en niet spreken,
zijn denken kon zelfs den werelld-grooten haat tegen
Lion, den !haat om hem ineens, met één klap, dood te
slaan, niet bereiken, zoo zwoegde de drang, om alleen
nog maar te -ontkennen, hardnekkig te ontkennen zóó
dat men het niet zien zou,ginds achter in zijn huis ... .
het load, het halve karretje vol lood. En tech.... hij
wist 't zoo zeker nu: het zoü gebeuren, ze zouden 't
zien, en .meenemen en verder.... al wat verder kwam
.... de vreeselijke helerstraf.... de verschrikking van
,
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de gevangenis, jaren achtereen, als voor z'n heele leven
weg van alle sjofelste geluk.
„Zóó," hoorde -íe den rechercheur zeggen, „zóó, déze
persoon nou dat moet dan maar even gebeuren....
dan moet U maar even met me -meegaan...."
„Meegaan ?" hijgde Joop, „waarvoor meneer ....
„Voor 't lood .... " tzei de rechercheur kalm, „U begrijpt toch wel, dat 'k even huiszoeking bij U doen
moet? a die zaak moet onderzocht worden.... en dadelijk , gaat U maar -eerst even mee naar 't bureau... . "
„Ikke
,

....

„Ja,

?"

U meneer, wie anders.... houdt U me nou niet

an de praat, en ga maar even met me mee...."

„Omdat die man dat nou zegt ?" hokte Joop ... .
„moet ikdaarom van m'n goed weggaan .... ?"
„U gaat mee.... as U d'r opgesteld bent, zal 'k een
agent bij U goed laten oppassen .... nou, vooruit .... "
„Ik heb niks in huis .... " wrong-ie uit zich, ,,wat
wil U toch van me meneer.... woarumme goa'j -dan
niet !bij die man noar huus .... ik geleuve toch, aasdat
die man meer bij de pelisie bekend is as ikke...."
Lion Rosenstein zag den anderen kant uit, terwijl
zij spraken, met !handen in zijn zakken en gluiperig
opgetrokken schouders, beweegloos, met den rug ook
naar de kijkende, meerderen.de menschen. Hij had
over 't vreeselijke van wat hij Joop aandeed niet nagedacht, maar zoet-gelukkig, brandend -heerlijk was hem
zijn wraakje aan een der met ^hün -slechtheid en gevang-enisstraf altijd treiterende armeren.
„Och maar meneer," harschte nu de rechercheur
Joop toe, „wat iheb ik nou met U praatjes noodig. U
hoeft mij niet te verzekeren wat U wel of niet in huis
hebt, en of deze meneer -wel of niet bij de politie bekend is.... U is verplicht met -mij mee te gaan... .
ik gelast U dat te do-en.... as U niks verdachts in
huis hebt, dan hoef U oók niet tegen te spreken, en
nou hoop 'k dat 't uit is, vooruit nou .... "

261

„Nou
goed .... schorde Joop, met een kuch
naar adem om ,gewoon te kunnen blijven spreken en de
duizeling om zijn moedeloosheid niet te toonen, „dan
zal 'k met U :meegaan .... dan zu' j 't zien ....
Naast den rechercheur ging-pie mee, loopend als naar
den dood, zonder weg te kunnen komen. Kalm moest-ie
voort, straks het huis met hem door, en hem brengen
naar het lood..., en wegloopen zou niet baten....
politie zou 'm achterna zetten, politievuisten zouden
hem grijpen, en de allerlaatste kans, die hij wel
niet zien kon, het wonder van 'de redding zou ver
zijn.
-loren
In zijn jaszakken klemde hij zijn vuisten tegen zijn
dijen; zonder -een woord liep -de rechercheur naast hem
voort, als een moordenaar die hem kalm meenam naar
de moordplaats. Hij wou wel een hand naar zijn 'hoofd
brengen om de persingspijn tder benauw enis te stillen,
maar !hij voelde ook dat niet te kunnen. 'Hij voellde
rustig te moeten blijven om, altijd nog te trachten de
doodelijkheid niet door een ,schijn van sehuldbewustzíjn
naar zich toe te halen, om het oogenblik vrij te houden
ran 'het onzichtbare wonder der re;dding.
Hij had -anders tegen het vreeselijke lot willen vloeken, slaan, schreeuwen, hij wou toch schreeuwen, o, o !
o! ogod! 't mag niet .... nee, nee! Maar het was onm-ogelijk zijn benauwenis een ,00genblik uit te leven in kret en, want hij moest me e; eerst naar het bureau,
naampjes opgeven; naampjes van de vrouw, van -de
vader en 'de moeder en waar geboren, en wanneer en
hoe -oud. Kalm 'zich het ellendepak laten aanmeten, om
zijn heele lijf, en passen, en aantrekken.
Van het politiebureau gingen ze met een den rechercheur to egevoegden agent terug de hoofdstraat over,
die in tweeën gescheiden was door de Maandagsche
rissen boerentent- en platte wagens, uitgespannen met
de boomen in elkaar g-eschoven.
Zwaarder en zwaarder zonk de angst tot algeheele
....
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moedeloosheid in hem neer; eindelijk bij de deur van
zijn huis in het achterstraatje wou -íe nog wat zeggen;
dat -er toch niks was, dat 't onzin was om mee naar
binnen te gaan. Maar hij kon niet , hij voelde niet te
kunnen spreken en hij voelde er ;de volkomen nutteloosheid van.... Hij voelde, dat ze mee zouden gaan,
naar binnen, terwijl buurt-mensc'hen al stonden te
kijken naar den politie -agent naast -hem.
Bleek ijlde Grietje op hem toe: „Wat is det?" riep
ze, „Joop, wat is det.... wat is d'er te doen ?"
„Hè ?'? vro-cg -ie met do ode Dogen, „niks kind....
niks, meneer mut even kieken ...
„Kieken.... wat kieken .... wat dan?" riep ze
an gstig .
Hij dacht er even aan, haar nog toe te duwen, het
lood weg te ;moffel -en, nog waren ze er niet bij .... maar
hoe.... -hoe, god nee, 't kon oOk niet .... zij kon 't
niet.... en die verdomde politie -agent erbij .... er
was ook geen achteruit bi j zijn huisje.
„U blijft zeker wel even hij ons ?" zei de rechercheur
-

,

naar Grietje.
„Bij ü.... wat is d'r dan meneer," vroeg ze nog
eens, nu al begrijpend, maar ook trachtend in doodsangst door ontkenning hen te re dden.
„Ja, dat zullen we U straks wel vertellen," zei-ie.
Als slaven liepen ze mee d oor het huis, tusschen den
rechercheur en den agent in, niet in staat een woord
te wisselen, en met nauwlijks een angs^tb lik .
„We zullen maar eerst achter -zien.... U'hebt zeker
wel 'n plaats ^he? Ja, daar zie 'k 'm al .... "
Lam geslagen volgden ze, 't gangetje door, naar de
plaats, waar een schuurtje ston d . Daarin lag het lood.
„U wilt me zeker wel even dat loodsje openmaken ... ."
„Dat loodsje ?" zei Joop , met nog juist geluid genoeg
om antwoord te geven. Ogod, gingen zijn naar redding
jagende gedachten, zou-ie hier maar niet inkijken....
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zou-ie hem maar terug kunnen laten gaan naar de
kamer .... naar overal, dit heele huis door, maar hièr
niet.... -hièr niet.. . . Zou 't nou niet kunnen... zou- je
met zijn alles overheerschende verlangen dat ongeluk
niet kunnen wegdringen uit zijn huis? —
„Doar hoève ie niet te zuuken," zei-ie met afgewend
hoofd tot den rechercheur, „doar zit toch niks in... .
alleenig 'n bietien vodden..., de's mien lompepak.huussien.... "
„Nou .... doe t' maar even open .... we zullen
zien....
„Maar Boar is geen lood!" hijgde Joop, „g.eleuve ie
mien nou niet meneer? doar is geen lood .... in 't heele
schuurtien niet....
„U is gewaarschuwd.... maakt U 't open.... en
anders moet ik 't -open laten breken.."
Een droge snik hikte door Joop's keel en Grietje
stond met half tot daden opgeheven handen, terug schrikkend en wegslikkend, al maar wegslikkend haar
kloppenden, zwoegenden angst.
Joop haalde den sleutel uit zijn zak en stak die in
't slot. ,,O h," stamelde hij machteloos, „och, och...."
Stil bad hij, dat 't er niet meer zijn 'zou, dat het door
een wonder toch weg mocht zijn. Maar hij moest voortgaan; hij kon niet ophouden met bewegen; de -deur
moest los, moest naar binnen geduwd worden en de
rechercheur met den vooruitdringenden agent stonden
al in het ,schuurtje. Dààr, links, lag het... opeengestapelde looden pijpen... .
„'t Is in orde," zei de rechercheur, „ik leg beslag
op dat lood. Peters he'j 't gezien? haal even -een
karretje...."
„Nou.... ook goed," zei Joop, als nukkig tegen een
eigenzinnige vergissing.
.Dof zwij gen,d zagen ze 't lood uit het schuurtje dra
als een begrafenis, even geluidloos en-gen;htwas
even onverbiddelijk.
f1

,
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Toen-ie van 't bureau terugkwam, stond Grietje hem
op te wachten. Zij liepen naar binnen, lieten zich neer
-valenkop
een stoel.
Hij zweeg, zij ook. Zij zagen elkaar, de beide strak witte, als plots vermagerde, bloedlo-oze gezichten,
waarin de oogen glaas•den als verleefd, en lichtloos,
en weg.
Zij Wilde wat gaan zeggen, maar voelde het zwijgen
zoo machtig, dat zij niet spreken kon, als verlamd. De
hoofden beef den telkens wanneer 'zij iets zeggen wilden, maar alles was er dicht en zwaar en liet geen
woorden door.
Toen stond hij op.
„'k Goa noa de marrek," zei-ie dof.
Zij zweeg. 'En plotseling ijsde een huivering door zijn
lijf. Zij begon te lach-en, zacht, afgrijsselijk vreemd zangerig; toen harder, gillend, met hooge schokken
en den mond breed als in stroeven glimlach pijnlijk.
Dan barstte het gillen verweekerid uiteen, en krampig,
snikkend viel zij tegen hem aan: „Joop... ! Joop. , . !
ogod .... " .snikte ze eindelijk kermend .... , „,de gevàngeni.s.... Joop. ...1 ode gevan.genis.... ,
Schokkend -wild, met haar zwaar-moeë lichaam
tegen het zijne, leunde zij tegen hem haar doodsangst
uit te persen, hem kussend en wrijvend ,langs zijn gezicht
en zijn oogen, heftig smartend als zag ze hem sterven
gaan, -Hij nam haar bij de schouders, „'t kump wel
goed," zei-ie zacht-dof, „stille nou maar Griet .... 't
loopt 'misschi-en .nog wel goed of.... stille nou maar. , .
wees nou maar liever kalm.... ie zullen 't zien.... ie
zullen 't zien .... 't loopt nog wel goed of... . "
Een o>ogenblik bleef-ie b'ij ha -ar staan, zelf altijd nog
even wit, bevend over zijn heele lijf. Maar vóór zich
zag hij het: -de cel, het donkere krot met de tralies,
,

,

voor langen tijd; een walgelijke vernedering; zij
alleen met de kinderen zonder iets van zijn stem
of steun ... .
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Dan, toen ze langzaam uitge-smart was, weer stil zat
te kijken met in het witte koortsvlekkige gezicht haar
grootdonkere oogen, ging-ie, waar er in het aanvaarden
van den vollen vloek van het ongeluk, niet meer te
spreken viel -- strompelend de deur uit naar zijn
marktrommeltje.

HOOFDSTUK XVII
N de half zonnige Aprilstraat, voor den
nieuwen slagerswinkel, waar 't beschilderde gordijn voor was neergelaten, wachtten
de trouwkbetsen op 't instappen der gas ten. Aan de portieren stonden def tigdoende
palfreniers, 'bijbesteld op 't laatste oogenblikje, toen
Fietje's tante, eerst ongesteld, plotseling 'bericht had,
nog met haar man te zullen komen. Stil, trotsig begrinnikt door Meijer en Moos, die wachtten in den
winkel met ceremoniemeesterscostuum, def tig ►dende
vier koetsen in de straat tussch en de kijkende mensc^hen en kinderen i,n, de paarden met koppen wrik schuddend omhoog en schrapende pooten de keien
langs; koetsiers hoog de lucht in :g-ezeten met hun
lakkige hadden en de geleverde feestelijkheid van
witte bruidsknopjes in het knoopsgat, de geglacéde
hand-en aan de recht oppriemende zweepen.
In -den winkel wachtten onder verward spreken en
zenuwachtig - voornaam bewegen, de mannen met hun
zwarte pakken -en hooge hoeden, tot binnen de vrouwen met kleeden klaar zouden zijn en men in kon
,

stappen.

De naaister, gekomen om Fietje te 'helpen met de
goppe - japon, was nog 'bezig met om haar nerveuze

lichaam het zwartzijden bruidskl-eed te plooien en te
trekken, haastig kleinigheden veranderend met spelden en draadjes, uit steeds keerende vrees voor honderd verwachte belachelijkheden, dolgemaakt -door het
geroep van Jette en Naatje, die telkens weer iets te
veranderen hadden opgemerkt.
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Op de canapé, alle, drie in zwartgebloernde zij, zaten
Moeder en tante Nette de Beer te praten met Fietje's
tante, een dikkig oud vrouwtje met bolblozende wangen nog, wier zwarte Bandau- kapsel haar eigen mooie
grijs-zilverige haren dekte, waarvan warreltjes pluis den onder de hooiig -harde wegstrijking-en. Zuchtend
vertrouwelijkte ze naar het in zwarte feestelijkheid
weggeknepen vrouwenkopje van Moeder, over het
grootbrengen van kinderen, waar je, zei ze, toch zoo
weinig aan hadt. Ze had zóóveel voor ze gedaan, ze
aan al wat plezier was, mee laten -doen, en och, wat
hadt je d'r toch eigelijk an? .... ze gingen van je
weg.... een :man, kinderen, -een zaak, ze vergaten
je toch, j e lag achterbaks, j e was niks meer .... Met
graagte beet Moeder in de niet" eens echt gemeende
bitterheid van 'haar nieuwe dame- kennis: j a, j a, je hadt
er niks an.... juist j uff rouw .... ik zeg het altijd ... .
't is allemaal niks.... ze schoppen tegen je an....
„En as 't nog j-e eigen kinder. en niet waren," zei ze
onder geknik van Nette de Beer's scherpnijdige hoofd,
„ dan kon 't ie nooit zoo zeer ,doen, maar zooas zij ... .
och god.... ze rekenden je niet.... je was nog minder as n' vod.... Wat had ze geen verdriet van -haar
oudste, van Joop .... liet z'n moeder toch links liggen
....keek niet naar ze óm.... j a, je hebt wat 'n ver driet van eigen kinderen."
Juffrouw Wolf krabbelde gauw terug, vond 't dagje
veel te goddelijk
-een goppe van haar tweede pleeg kind,
om toe te geven. Nee, nee.... en d-at praten
van eigen of niet eigen, dat stak haar toch.... dat
gaf ze niet toe.... Het was 't zelfde, of 't eigen of
niet eigen was, zei ze: as je ze van zóó klein bij je
hadt, -dan werd 't toch zoo goed as eigen.... Maar ze
had er geen spijt van, kom, me moest toch blij zijn as
me z'n kinderen dan nog met Gods hulp zoo goed
onder -de goppe kon brengen.
„Ja, godlof," zei Moeder opeens met een trotsje,
,
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verlekkerd 'eindelijk door de omfeesting van 't huis en
het kleef zoete gepraat. Tante Nette had even -met
licht- opgeheven hoofd zitten staren, met brandend
ongeduld overwegend of ze haar verrukkelijk nieuws
dan maar vertellen zou; 't was 'zoo heerlijk 'om dat
juist nu -even te zeggen.... Dan, -eindelijk, verrafelde
ze opeens alle noodzakelijke deftigheid van de nog
„officieuze" verloving van haar dochter en zei, als
kalm-weg, met ingehouden gretigheid:
„Onze Rozette zal óók wel gauw an de beurt zijn..."
„Zoo?" vroeg Moeder, „m een-.íe 't? Rozetje? met
wie dan ?"
„Met Kan," zei ze, bevend en kleurend van trots.
„O.... met Kan.... " genoot Moeder van 't nieuw tj e, terwijl ze Nette -Kippekuntien, die het toch maar
zoover gebracht had, bewonderde, „nou, nou .... en
wanneer kump-det dan in orde .... ?"
Tante Nette opende 'de weer opeengenepen lippen
en zei, nog als in gewoontjes starend meedeelen:
„Denkelijk met Paasch.... och, ze weet zèlf nog
niet 'wat ze wil, 't is 'n rare meid, maar hij wil graag...
m'n dochter," lei ze uit naar j uff rouw Wolff.
Onder het zwijgen daarop voelde ze zich bitter .spijtig: nou had ze alles verteld en als er 's niks van
kwam.... als ze 'm niet hebben wou....
Vrouw Bart zag om de kamerdeur, loerend met
gretige oogen naar de zij -omhangen bruid, die gesluierd werd.
„'k Goa maar 'een.e juffer," zei ze, „hé'j nog wat te
zeggen.... ?"
„Niks," zei Moeder, „goaj noa de zaal, ja hè? is
juffrouw Jacobs d'r al, Miene?"
„Ze is al druk an 't stoven eur," lachte vrouw Bart
genoegelijkj es.... „nou .... goei emorren dames."
Met een groot pak nog vergeten tafelgerei ging ze
heen.
Het kleeden van -de bruid, heftig-luidruchtig en met
,
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zenuwachtig ommerappen der handen van naaister en
zusters, was eindelijk gebeurd; de vrouwen keken nog
eens langs en omme, zuchtten -en keurden goed, wier p en nieuwe overwegingen op en gaven eindelijk toe
en fleemden en zongen met ontroerde kelen dat 't
chiek was. Dan, vreem d -plechtig, verward bewegend,
gingen Meijer 'en Moos naar buiten, lieten, langzaam
ze ordenen d , -de koetsen voorkomen, -de b ruidskoets
achter, om het bruidspaar niet op -de -anderen te ddoen
wachten.
Aan het eerste portier stond Meijer opgewonden
stil, wachtend op de ou►decs. Ouwe Beem was naar de
deur geloopen, liet Wolff en z'n vrouw voorgaan den
winkel uit, om daarna zelf met z'n vrouw in te stap pen. ;De Beer en z'n vrouw zouden daarna gaan en 'de
drie - getuigep en eindelijk het bruidspaar. Hij zag naar
buiten, de ee rstten instappen; de waar dig e plechtig
;Toelens van alles maar vooral goed en netjes-heid.sg
te laten afloopen, overheerschten alle ernstiger denken in hem. Zijn gezicht stond gaaf -aandachtig, binnen
de feestelijke verpropering van opgestreken hoed en
linnengoed , de buitendeur om te zien; dan keerde hij
zich naar zijn vrouw, en zei haar, nu te gaan. Doch
vóór 'haar uit ging hij even naar buiten, om te zien wat
woeling er onder kwajongens en menschen gonsde om
de rijtuigen. „God, god," riep hij, „woar komen al die
menschen van ► doan?" .... Hij zag honderden aanloo-pen, dooreenwirrelend over •de straat, langzaam in
dichte rijen, eindelijk de rijtuigen voorbij.
„Wat is d'r te doen?" vroeg-ie een der koetsiers,
die, -afgestegen van z'n rijtuig, waaruit -de !hoof den -der
ingestapten zich kijkend bogen, de straat stond' over
te spieden.
wordt er
„Een 'opleupien .... " zei de koetsier,„Jr
eene op-ebrocht, geleuf 'k.”
, *Hè ?" zei de ouwe bleek yen liep vooruit tot het
laatste rijtuig, „h^è .... ? .... ogod ogod!" kerm+de hij
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met handen z'n gezicht beknijpend, „god in den hemel
.... Vater Jisróij l ! .....doar ,hebben ze die jonge ....1
doai hèbben ze 'm.... i"
Om,drornd van honderden die dichtbij een gedrongen
meestapten, sjokte Joop tusschen twee agenten, zwaar
geboeid over 't midden -d er straat. Wanhopig shad-íe
met z'n verheel-ding gevochten, om zich maar weg te
denken van de -omschreeuwing der velen -die hem kenden, en die, terwijl ze naast hem en zijn kwellers mee marcheerden, hij met zijn ontzielende vernedering
scheen te moeten vermaken.
Al tien minuten had-ie zich laten tsleep-en, niet .bij
machte gewillig m.ee te loopen, nu -de agenten hem
onder Grietjes gegil als een voor menschen gevaarlijk
dier geboeid h a d den en door de hoofdstraat dreven.
Hij walgde van eiken stap, machteloos meegesleept en
met eendiepe vervloeking dezer oogenblikken van
leven, -die immers schenen nooit weer te kunnen worden vergolden. Bij tusschenpoozen maar kon hij zich
de schrikkelijkheid der gevangenisvoorstelling indenken: weggetrapt in een donker hok, genummerd en
door schering geëtiketteerd, tot gekwordens toe all-een
met eigen -doodg^edom.pte .gedachten, of om verschop pelingenwerk te -doen, bij anderen gebracht in e-en
grooter hok , met een kap over de oogen, zoodat alleen
't vervloekte waanzinnigmakende treiterwerk, geen
gezichts-trek van menschen, zichtbaar is.
Plotseling zag hij de rijtuigen staan.. Zijn voeten
weifel-den, en hij traagde, zonder te denken aan wat
om hem was, zijn stap. Hij kon niet voort, hij kon het
niet.... Ogod, trampel de het in hem: woar ;dan
heene.... terug.... of rechts of links, weg! .. . woar
dan 'heerre! hij kon doar niet langs komen .... Maar
dan onmiddellijk de tegen-ruk van de kettingen aan
zijn polsen, een physieke pijn.... een bloedig- striemende .... en hij zag op: de twee als in verstomping
hem voorttrekkende agenten, en het volk , veel volk
-
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en geschreeuw.... cancaneerende jongens die zongen
en smousten en spogen en wierpen. Hij draaide zijn
hoofd van den rijtuigen-kant weg; hij sloot half z'n
oogen: zóó zou-ie er dan toch zeker langs komen; zóó
omschald.e 't rumoer, 't -eigen doffe voetenges,chuifel,
z'n denken toch.... En hij voelde een .dankbaarheid,
dat er even geen schaamte hijgde en geen verzet;
dat-íe juist even alleen 'dacht aan Grietje, aan haar
gillen toen ze hem die vuile kettinkjes in zijn eigen
huis om zijn makke polsen deden, en aan de kleintjes.
Zoo was bij 't naderen der rijtuigen, heel zijn lijf van
zacht schreiende droefenis doorbeefd, zijn hoofd,
ond ér -den grooten, diep-overgetrokken petklep, naar
de andere straatzij gekeerd, en met gesloten oogen,
waarvan de leden beef den in het ziek-witte, gro'ezeligbaardige gezicht.
Zwaar marcheerden de agenten voort, in hun buit-enkansj e van den schik met den jood, dien ze, -een omwegj e langs, de hoofdstraat -door, met zóóveel volk,
naar 't station mochten brengen.
Achter de koetsen verscholen gebleven, waren de
andere bruiloftsgasten, de ooms en tantes, de getuigen,
allen sprakeloos en zonder beweging, om Ouwe B.eem
komen heendringen.
Hij stond met huiltrekkend gezicht te beven, krom,
gedoken, trampelend van smartekou als bij een versch
graf.
Meijer en Moos hadden een paar maal in een hoop
op wonderen gezegd, dat-ie 't niet was, dat 't een
ander was. Nu zagen ze hem naderen, de geboeide
handen vastgegrepen door de beide blikkerende agenten, zijn afgewende gezicht, dichtbij, toen rakelings
langs de koetsen heen, waarvan de koets.i-ers 'de paarden vast moesten 'houden, en zijn bevende oogleden en
sidderenden mond,
„Hij is 't," zei Moos, oom en tante Wolf, die achter
hem stonden, vergetend,
-
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De ouwe had hem gezien, heelemaal, alles, Toen_
-draaide hij, .schuif el►de achteruit en op zij, om zich in
te houden. Maar hij kon niet meer en hij schokte met
schouders en hoofd aan 't schreien, Moos -en Meijer
namen hem bij de schouders en wilden hem troosten.
Jette was met haar moeder bezig.
Zacht trokken ze hem achteruit, wenkten -elkaar,
hem even naar binnen te brengen. Hij voelde zijn
kracht wegmatten, zijn wil verslinken, alle verzet
machteloos gebroken. Een macht hij herinnerde zich
niet -dadelijk wèlke had dat alles gedaan, hèm met
zijn -ouden wil neergedrukt, oversnauwd en gemarteld
en tot slaaf gemaakt. Hij snikte zacht, zag zijn vrouw
door Jette en Naatje in 't rijtuig ,geholpen -en dribbelde
willoos dien kant uit.
Sam, -die met Fietje binnen was geweest, kwam naar
buiten, verwonderd, niet begrijpend waarom ze hen
nog niet gehaald hadden -om hen in te doen stappen.
„Wat is dd'er te doen ?" vroeg-ie, „woar blieven
jullie toch ?"
„Stille, stille!" suste Moos, „wacht even!"
„Wat is d'r dan? " riep Sam, „giet Vader niet in de
koetse? goa we niet weg? wat is det toch ?"
Ouwe Beem hoorde Sam's stem, en zag op. Hij
merkte weer zijn bruidegomstooi, zijn ddomverwonderde gezicht, hij verstond zijn aandringen. Toen bruischte plots een hatend verzet in hem op, een voor één
oogenblík uitberstende wraakzucht ,gheíd om zijn
knechting. En hij had Sam als een walging voor zich,
Sam, den bruidegom .met zijn feestgezicht, en zijn glanzen zwarte pak met zijn bloem, zijn witten bruidsknop;
en -hij kon ;het niet dulden: hij , kon de -domme dierzelfzuchtige feestelijkheid van eden een niet zien bij
-den tot stervens toe hem beroerdenden ondergang van
den ander; hij kon Sam niet zien als onnoozele bruidegom vol domme verwachting, nu hij daareven, zijn
eenige genegenheid nog, zag in de klagende, kermende
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marteling, die 'hem erger leek dan de dood, voortgesleept over de straat met die kettinkjes, die kettinkjes
,

om zijn polsen....

„Wat ?" riep-ie schorhuilerig maar nog krachtig van
drift en zich losscheurend van Moos en Meijer, die hem
troosten wilden, naar Sam die de wegdonkering van
den oploop stond na te kijken, waarvan de vrouwen
hem zenuwachtig en kalmeerend te vertellen stonden.
„Wat? mee in 't rietuug? veur ó.e?" veur oe ?"
Sam werd bleek. Hij begreep niet. Doch in het verdoken schuldgevoel van den -onbeduidende werd hij
bang voor het beschreide gezicht -en ,de drif tbeving van
zijn va-d'er.
„Wat is d'r idan.... ?" vroeg-ie angstig, „wat rmu'j
nou van mièn Vader .... wat mu' j nou van mien. ... "
Krampig snikkend, in -een uiterste inspanning van
verweer, sprong de .ouwe op hem toe; zijn keel zat van
zenuwen vol en zijn hoofd brandde van onmachtsspijt
en van den wanhopigen aandrang het -ongeluk nog te
willen keèren.... Maar hij voelde zijn machteloosheid
en hij kon ze niet aanvaarden, en als een verbitterd
kind sprong-ie dicht op Sam toe, snikkend, en sloeg
hem, voor ►de anderen uitsnellend, die hem grepen,
om zijn hoofd, dat zijn bruigomshoed wiegelde, twee,
drie, rood- striemende suizende klappen.
„Verddè^m^d,e kwoaj onge .... iej e .... ièj.e!" kermde.
hij, „nièmand anders as ièje! .... .ogod!' ogod dan
,
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Door Moos vastgehouden, stond-ie ineenkrimpend
te snikken, om alles, -om de ellende, om zijn onmacht,
om zijn s aan ... .
„Noa binnen, noa binnen!" riep Meijer angstig,
„vooruit! noa binnen!"
Maar Moos die zag, hoe de menschen hen dichter
omdrongen, toegeloopen op 't ' geschreeuw bij de ongewoon -lang wachtende koetsen, begreep dat naar binnen gaan en wachten hier niet te doen was.
Znekend n 18
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„Nee," fluist-erde-i,e snel naar Meijer, „nièt noa binnen! dadelijk wègrieden! .... in godsname! .... in de
koetsse ....1 .d'r is niks an te do,en .... kiek det vollek
ies! .... Sam, haal-i.e maar in godsname even an
Fietj e, dan zal ik wel bij oe vader blieven in godsname.... vooruit!
Haastig liep-ie naar den laatsten koetsier, en beet
dien toe, voor 't bruidspaar vóór te rijden.
Sam stond wanhopig van schaamte, met de hand aan
zijn gestriemde wang, te trampelen op de stoep.
„Wat mu'k noudoen.... wat mu'k doen?" riep-ie
„ogod, ogod, wat 'n schandaal.... Vader, wat ddoe'j
mien 'n schande an.... wat doe'j mien vandage .... "
„'G.oa nou an Fietj e halen!" gebood Moos, „ver
mm e, goa'j nou of nièt .... haal er hièr .....dan is-dó
't uut!"
De ouwe, die, nu hij zag wat hij gedaan ,hard, iets van
Sam's beschaamdheid voelde, stamelde bevend onverstaanbare -dingen, zocht óm zich naar iemand die 'm
verder zou helpen, in e en zwakke behoefte van den
radeloos-verslagene, zijn in wanhoop gestichte verwarringen te herstellen, stil te zijn, niet meer te verstoren .... Zoo, langzaam, liet-ie zich tussch en -de anderen in voortduwen naar het portier, en door Moos en
Meijer in het rijtuig tillen,
Toen rolde ook, met Sam en FEetj e, koortsig-snel
ingestapt, de voorgereden bruidskoets weg.
Als in een vlucht voor de ,dichter ,en ,dichter, tot bij
de portieren gedrongen menschen, reden zij heen door
de -allengs weer verstillende voorjaarsche hoofdstraat
van het stadje.
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