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VOORWOORD.

ET voorbericht van dit, mijn KUNSTENAARS
WEL EN WEE, schreef ik, nadat alle mijn indrukken op papier waren gebracht.
De Hoofdpersoon in deze Tragi-comedie zijn
alien nog in leven en gezond naar lichaam en geest.
Ik heb hunne namen veranderd, doch het masker
van hun gelaat weggerukt, zoodat „men" een kijkje
kan krijgen achter de zoo met zorg opgestelde schermen.
Ik vermoed dat velen anders zullen gaan oordeelen
over deze armsten der armen, alhoewel ik eveneens
vermoed dat geen van hen, Diogenes noch Laurentius,
zou willen ruilen met multimillionair of petroleummagnaat.
Zij vragen uw medelijden niet.
Job laat ik buiten beschouwing, want deze Boll&
mien is tot alles in staat.
In het fluweelen buis kiopt meestentijds een eerlijk
warm hart. Zij moeten en kunnen niet anders leven,
de langharige mannen en kortharige vrouwen.
Hun activiteit is een protest tegen de maatschappij,
die hen eenvoudig laat omkomen van honger en ontbering, om de grootsten onder hen na eeuwen op een
voetstuk to plaatsen, wanneer hun stoffelijk omhulsel
reeds lang aan den schoot der aarde is toevertrouwd.
Begrijp mij goed, ik oordeel niet hen, n iet U, niet
den kunstenaar, niet de maatschappij.
Ik geef hen alien in hun verhouding tot elkaar,
in de hoop, dat eenmaal, door diep menschelijk inzicht
en begrijpen, de kloof mag worden overbrugd, en dat
Burger en Kunstenaar juist in hun menschelijkheid elkander zullen leeren waardeeren en . . . . begrijpen.
ADAM HAAG.

EERSTE HOOFDSTUK.

GOD ENSCH EMERING.
Het huis met de zeven
maagden, of onder welke
omstandigheden Diogenes
zijn Constance leerde kennen, en hoe zijn uiterlijk de
aandacht trok van Pinkstervierend Amsterdam.

Is den dag van gisteren herinner ik mid
nog hoe ik Diogenes, dewelke, voor hij
het doornig pad der literatuur betrad, nog
een doodgewonen wereldschen na am droeg,
voor 't ieerst ontmoette. Het was in Den Haag,
dat ik onverwachts tegenover hem kwam te
staan en onze wegen elkander kruisten.
Voor een van de groote Haagsche hotels stond
een schitterende, grijs gelakte auto, een Lancia,
te glanzen in den zon.*)
Aan 't stuur een chauffeur in correct zwarten
uniform; met strak gelaat zat hij voor zich uit
te staren en zag hautain over de menschen heen.
Ik zelf was platzak en enkel in het bezit van
een rammelende maag; met eenigen naijver aanschouwde ik den schitterenden wagen, die zoo
zelfgenoegzaam in den warmen lentezon te
s orren ien te brommen stond.
►

*) Zon gezien als mannelijk actief, in tegenstelling
met de Aarde vrouwelijk passief. (Noot v. d. schrijver).
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Op dit oogenblik trad onze vriend Diogenes
naar buiten, druk in gesprek met een jongen man;
beiden waren hooggehoed en langgejast en
waardig was hun voorkomen.
Natuurlijk drong het in het geheel niet tot mij
door, dat ik daar den toekomstigen Bohemien
voor het eerst aanschouwde en ik rangschikte
hem automatisch onder de kapitalistenzonen,
waarvan er zoovelen in de stad van den ooievaar
ronddolen, op zoek naar avontuur.
In den jongen man vermoedde ik zijn trouwen
secretaris en later is mij gebleken, dat mijn veronderstelling j uist is geweest.
Hij, Diogenes, zoo willen wij hem gemakshalve blijven noemen, stak met zijn rijzige gestalte boven ieder uit en nieuwsgierig bleven
de menschen stilstaan om hem na te oogen.
Zeker een vreemde gezant, mompelde een oud
heertje, of een Indische prins, giste een bakvisch bewonderend, met schitterende oogen.
Totdat hij, in den auto plaatsnemend, met een
kart „ja", den chauffeur een teeken gaf om
door te rijden; op dit oogenblik was de belangstelling geluwd. Het was een gewone Hollander.... en de menschen liepen schouderophalend verder. Met een ruk schoot de wagen vooruit, een stoot op den claxon, en binnen eenige
oogenblikken was hij uit het gezicht verdwenen.
Deze gebeurtenis speelde zich of eenige dagen voor het uitbreken van den grooten wereldoorlog. Juli 1914 was het, dat ik hem alzoo
12

voor het eerst ontmoette. Zijn zorgvuldig geschoren aangezicht, die sterk gekromde neus, die
donkere peinzende oogen en energieke kin,
toch 4een vreemd menschentype, peinsde ik al
voortwandelende.
Zijn gelaat deed mij aan velen denken. Dante ... of Boeddha; met zijn ravenzwart haar
! Doch al deze beelden flitsten
Napoleon
maar voor een oogenblik door mijn brein. Bah,
mompelde ik voor mij hen, een gewoon men-.
schenkind zonder inhoud.... en tech, Boeddha verliet ook zijn paleizen terwille van de
eeuwige waarheden die om vervulling vraagden.
Zoo peinzende, richtte ik mijn schreden naar
de zee, waar ik dolend bleef, uren en uren.
Het was eenige maanden later, midden October, dat ik, dwalende door de bosschen, •eensklaps tegenover hem zou komen to staan. Het
zilveren maanlicht wierp zwarte schaduwen, de
sterretjes twinkelden aan den wolkenloozen hemel. Een doorzichtig waas hing tusschen de
zwijgende sparren en diep in mijzelf verzonken,
dwaalde ik doelloos door het sluimerende woud.
Ten slotte belandde ik op een open plek in het
bosch, waar, in het midden, een stille vijver, als
een spiegel het maanlicht weerkaatste.
In het Bras, vlak bij het water, zat een mensch,
eveneens een verlatene, een eenzame, een in
zichzelf verzonkene.
Zwijgend zette ik mij neder aan zijn zijde en
13

staarde als hij in het roerloos glinsterende water.
„Naarmate de duisternis grooter worth op
aarde, vind ik meer wandelaars, eenzaam, in de
maanstille nachten."
Met fluisterende stem uitgebracht, kwamen
deze woorden tot mij. Ik beschouwde den spreker wat nauwkeuriger en meende een gelaat
te onderscheiden dat mij zeer bekend voorkwam.
„Maar ik heb u meer gezien," bracht ik uit,
ik heb u meer gezien, in ... in ... och, eens
even denken," en eindelijk kwam ik tot voile
klaarheid van mijn inzicht. Benzinelucht... Den
Haag, de kapitalist met den Dante-kop in zijn
grijsgelakten auto, doch hij had een algeheele
gedaanteverwisseling ondergaan. Hij was vermagerd, zijn zwarte haren hingen in voile lengte over zijn jaskraag, zijn gelaat was onverzorgd,
zijn ontbloote voeten staken in sandalen. Toch
prijkte als symbool van vergane glorie de hooge
zijden hoed nog op zijn weelderigen haardos,
en de te wijde gekleede jas hing ruim en los
over zijn magere schouders.
„Maar ik zag u in Den Haag, nu misschien
een maand of vijf geleden," stamelde ik verwonderd, „met nog een heer, ik meende dat
hij uw secretaris was, kan dat ook zijn?"
ja! ..." en hij liet zijn woorden gepaard
„ Ja
gaan met een snijdenden lach, „ja ja miju
secretaris, Judas, Judaszoon ... van Adamswege
mijn broeder Hij richtte mij te gronde en
pleegde snood verraad, vergold mijn groot ver14
))

trouwen met ontrouw van de slechtste soort.
Nadien verliet alles mij, als het schip gaat zinken, verlaten de ratten het wrak, en ik zou met
den belle- en hemeldichter Dante kunnen zeggen:
„en ik was verdwaald en beyond mij in een
duister woud, en de hyena's en jakhalzen slopen om mij." Die helgelakte auto, schitterend
vergulde armoede, alles mooi en goud van buiten, van binnen rot en vol doodsbeenderen
een voile beurs en leeg het hart.
Goddank, dat ik van alle uiterlijkheden verlost ben, bank deposito, auto, meisje met geld.
0 God! wat kunnen al die mooie spullen
knellen om het naakte lijf. Nu zit ik hier,
door alles en alien verlaten, met een te wijde, officieel gekleede jas... en mijn haren
hangen tot op mijn schouders; bloote voeten steken in sandalen, welk een kentering in honderd
dagen, niet te gelooven bijna.
Nu ben ik arm als Job doch hier van binnen gloort een vonkje, heel klein nog weliswaar,
maar het gloort en doorgloeit mijn ijzig hart
in zalige koestering.
•

Niets kan ik meer noemen „het mijne" en nu
juist is alles, alles mijn ...!
De jangle man, dien je daareven aanduidde
als de secretaris," zoo vervolgde hij zijn relaas,
„wierp zich niet als de eerste Judas van de rotsen, cloth joeg zich een kogel in het lijf, want
15

zijn opdrachtgever *) kwam zeif weer zijn woord
niet na, hij betaaide hem zijn Judasloon niet
uit. Zoo stond mijn secretaris precies als ik,
in arrenmoede eenzaam en verlaten en zijn geweten liet hem niet met rust, het moordend
lood doorboorde zijn ingewand instede van zijn
hart, en maanden heeft hij liggen martelen, alvorens de dood een einde maakte aan zijn lijden.
Daar aan dat sterfbed werd ik een ander
mensch, daar, met den dood voor oogen, heb
ik leeren liefhebben en begrijpen, daar zag ik
toch in hem, die mij verried, den zwakken broeder, die bezweek voor de verleiding en toen
hij was heengegaan vleide ik een krans van
zelfgeplukte sparrentakken op zijn graf. R.I.P.
Door zijn toedoen werd ik verlost van het gouden juk en hij legde den grondslag voor mijn
verder leven. Juist op dien dag brak ook de
wereldoorlog uit in heel zijn woeste felheid.
Christendom en Socialisme
enfin, je kent
het liedje van verlangen, vriend. Nu zit ik hier
te staren in den vijver ... en zij, het zilveren
*) Julius (alias Judko) Barmat, gearresteerd in
Duitschland Ao 1924, waaraan 300 politieag- enten te
pas kwamen, die zijn kasteel in Pruisen omsingelden
en hem gevankelijk meevoerden. Hij opereerde in 1914
in Amsterdam, arm als een kerkrat, en Diogenes was
een van zijn eerste slachtoffers, evenals de genoemde
secretaris. (Noot v. d. schrijver).
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maantje, is mijn eenige vriendin, bij nacht en
ontij..., en wie zijt gij ?" zoo eindigde hij zijn
droef verhaal.
1 -lij .floest die vraag nog eens herhalen, aleer mijn antwoord kwam.
„Ik?... ik ben niets, en wil niets zijn en kan
niets zijn... en dat ben ik!" zoo lichtte ik hem
filosofisch in... „maar u w verandering is wonderbaar te noemen ... van kapitalist tot nihilist .. van zakenman tot..."
Zakenman, ik?" hij lachte smadelijk. „Nooit
geweest en ik zal het nimmer kunnen zijn...
mijn moeder wilde graag een zakenman van mij
maken... of dacht misschien dat ik het was.
Zij onderkende mijn ambities niet. Nou ja,een
Carnegie, een Rockefeller... Rotschild, die zijn
op hun manner toch geniaal een Ford; maar
ik... hoogstens een bezitter van wat slordige
millioenen... een huisje met een veertig kamers of zoo wat... God beware mij er voor ...!
))

Als kind van vijftien jaren reeds, immer zocht
ik potlood en papier, en bij een schemerlampje
of een kaars zat ik dan maar te peinzen, en ik
beschreef geen half vel per week. Zij wilde mij
vervormen tot nets, wat ik niet was, en ik voelde mij in 't harnas van fatsoen en deugd als
een tot dwangarbeid veroordeelde gevangene.
Genoeg, genoeg hierover, nu ben ik alles kwijt
en het gouden harnas drukt de leden van een
ander menschenkind, dat het vermoedelijk gaarne torsen zal. Gluck auf!"
17
Nomaden.
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Onder deze omstandigheden trof ik Diogenes
in de eerste maanden van zijn innerlijke revolutionaire periode.
Wij zijn dien nacht samen, arm in arm, opgewandeld; in den zilveren manesluimer sjirpten
de krekeltjes en de boomen stonden roerloos;
nimmer had ik kunnenvermoeden dat hij, degene
waarop ik eens naijverig was, naast mij voort zou
gaan, arm als ik, verlaten als ik, droomende
als ik en... met een leege maag.
En... hij was intens gelukkig in zijn armoede
en weed mij een beschamend voorbeeld; nog
hechtte ik teveel aan de uiterlijke dingen des
levens..., in hem had ik het levend voorbeeld,
dat innerlijke rijkdom den mensch pas ten volle „mensch" doet zijn, en dat al het andere als
overtollige ballast over boord moet worden geworpen, want met een harnas aan kan men niet
zwemmen en zinkt men onherroepelijk.
Dien nacht heeft hij bij
geslapen op den
harden vtoer; doodelijk vermoeid als hij was,
viel hij spoedig in diepen slaap. Sinds dien
nacht liepen onze wegen vrijwel parallel, steeds
meer en meer ontmoetten wij elkaar en ik leerde hem hoe langer hoe meer kennen en waardeeren. Hij was trouw, eerlijk, waar... gaaf
van hart; geloovig als een kind en alle zijne
daden werden gekenmerkt door een innig vrome liefde.
Het geschiedde op een Zaterdagavond, wij
18

doolden, als zoovele malen reeds, bij nacht
door oud Amsterdam: Oude Kerksplein, Nes,
Zeedijk... Een kille, grauwe voorjaarsmist hing
tusschen de huizenrijen, die als grafzerken, met
doode gezichten te staren stonden. Hij was weinig spraakzaam en liep zenuwachtig te rinkelen
met wat geldstukken in zijn broekzak. Dit deed
mij de vraag stellen: „Hoe korn je aan dat metaal, beste kerel?"
„Eerlijk verk egten door verkoop van een
browning, welke ik nog in mijn bezit had uit
den tijd van mijn vooroorlogsche levensperiode,
drie gouden tientjes, dertig zilverlingen, weg
er mee. Gij zult niet dooden ! 1k heb Been verdedigingswapen meer van noode... want mij
valt niets meer te ontneraen. Wij ,moeten afscheid nemen hedenavond. 1k verlaat morgen
Amsterdam... Dit geld is voor jou, gebruik
het voor welk doel je wenscht; ik neem gaud
noch zilver merle in mijn gordel... een zwerver met een gouden hart moet ik zijn, en zonnegloed is alles wat ik nog verlangen kan.
►

Morgen neem ik afscheid van mijn moeder
en heden druk ik jou, mijn beste vriend, de
hand, hoeveel malen doolden wij bij nacht en
ntij, door de uitgestorven straten, nu is het
de allerlaatste maal, dat wij samen rondgaan
door de stad."

►

Zoo ongeveer sprak Diogenes den laatsten
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avond van ons samenzijn en hij liet de drie
gouden tientjes mijn zak inglijden.
Diep in gedachten verzonken, drentelden wij
doelloos door de nauwe sloppen en stegen.
Achter kleine ruitjes, geflatteerd door helrooden schijn, loerden de verlepte gezichten van
blanke slavinnen, die gelaten te wachten zaten
op wat zwoele zinnelijkheid en geldelijke belooning, en een jammerklacht kwam over zijn
lippen... ,,O God nog toe, wat een beschilderde
ellende, welk een verm ► mde liederlijkheid en
ontucht, wat een gemaskerde doodendans zonder slot of zin 0, als deze dingen je niet
aangrijpen en wakker schudden uit je droom,
dan ben je nog slechts ten deele mensch. En
daarom ga ik been om in de ,eenzaamheid de oplossing te zoeken van het vele dat mij kwelt
en aangrijpt."
En ik wist dat hij volbrengen moest zijn roeping, zonder om te zien dat hij bestijgen zou
den berg, ,om ei ndelijk den blankbesneeuwden top
te bereiken. Hij was een EIodskind en zou alle
omstandigheden moeten overwinnen en slagen,
omdat zijn weg de juiste was.
1k begreep volkomen en eerbiedigde, door
zwijgend in mij op te nemen; uren en uren doolden wij door straten en over pleinen en een
voor een vielen de gruwelijke kooitjes dicht.
Reeds kleurde de oostelijke hemel en schel
20

hanengekraai kondigde den morgen aan van het
Pinksterfeest. *)
Zoo eindigde deze laatste nacht, welken wij
samen zouden doorbrengen, de symboliek van
zijn Leven komt juist in dit afscheid sterk naar
voor; zooals u in het volgende gedeelte van dit
hoofdstuk zult bemerken, beteekende zijn eindelijk afscheid absoluut een nieuw begin.
Het gloren van een nieuwen dageraad kondigde
zich reeds aan in zijn zoeken naar eenzaamheid
en verstilling, zijn zoeken naar God en God
alleen. Edoch, de mensch wikt...
Ik bracht Diogenes tot aan de waning zijner
moeder, ik greep zijn hand en met een kort
vaarwel" namen wij afscheid.
/)

Zooals ik hem daar zag gaan in den grauwen
Pinkstermorgen, zoo vergeet ik hem nimmer.
Den hoogen hoed losjes op de lange, zwarte
haren, die tot op zijn schouders neerhingen, een
servet los vastgeknoopt, liet zijn hals gedeeltelijk bloot, zijn voeten, eveneens bloot, staken
in sandalen. De gekleede jas hing wijd om zijn
magere lijf...
Zoo verliet hij mij in de vroege morgenschemering en zoo blijft hij mij bij als een geestverschijning uit een andere wereld.
Half mensch, half God, alles in alles, een
tragisch comische figuur, en toch, ondanks het
•) 24 Mei 1915.

21

potsierlijke in zijn uiterlijk, kon ik hem niet
belachelijk vinden.
Hij bleef voor mij de heilige dwaas, het verdwaalde kind, het kind, dat met zichzelf geen
raad weet en in zijn naleven eenvoud alles aanvaardt.
leven, ,omt er eenige ,m•anZoo trad hij uit
den later weer in terug te vallen, mar niet zoo
eenzaam, als gij wel vermoeden waft
„Eva."
Op een triestigen avond, ver in November,
liep ik eenzaam te peinzen, ik sl ► eg den Heiligeweg in, van plan zijnde door het Vondelpark
naar mijn ioptrekje koers te zetten... Denkende
aan alles en niets observeerde ik de voorbijgangers vluchtig doch, daar voor mij uit liepen
een man en een vrouw, stijf gearmd... dat op
zichzelf komt weer voor op dit ondermaansche,
en ik vond het dan ook niet zoo verwonderlijk.
Maar... die man ... droeg op , zijn weelderige
lokken ,een hoogen hoed. „Diogenes!" flitste het
door mijn brein, doch direct daarop corrigeerde
ik mijzelf: „Welneen je hebt hallucinaties,
dwaas, Diogenes stijf gearmd... bestaat niet."
En mijn stag versnellend trachtte ik de twee
gelieven voor te komen. Zijdelings name ik hem
op ..._ en waarachtig, op hetzelfde moment zag
hij mij aan en greep milli arm. Met een `kreet
van vreugde schudde ik hem, uiterst verbaasd,
de hand. Dan ,dwaalden mijn oogen of naar
22

het vrouwtje dat dicht tegen hem aangedrukt,
lachend naar mij opzag; een meisje was het
nog, niet iouder dan 18 jaar... een engelenverschijning met goudblond h,aar
„Mijn vrouwtje," stelde hij voor, alsof dit de
eenvoudigste zaak van de wereld was.
„O!" kwam het ezelachtig onbeleefd van mijn
lippen. „Zoo!" voegde ik er nog aan toe en
gaf het lachende meisje een hand.
„Natuurlijk!" deed ik gewichtig, „natuurlijk!
je vrouwtje... dat is waar ook..."
Ik moet een ,ellendig figuur geslagen hebben,
want het vrouwtje in kwestie barstte in lachen
uit. Diogenes, mijn ontroering ziende, stak zijn
arm door den mijne en noodigde ,mij uit een
glas wijn te drinken, om de ontmoeting te vieren en gedrieen stapten wij American binnen.
Het glas wijn, dat ,daar zoo onverwachts in
mijn leege maag werd uitgestort, gaf imij een
bijzondere emotie en steeg mij snel naar het
hoofd; den ganschen dag had ik met een schilderij door de stad gesjouwd, om fie trachten
het doek te verkoopen, het was mij niet gelukt;
zonder iontbijt was ik mijn zolderkamer afgeslopen, omdat mijn hospita mijn credi:etwaardigheid in twijfel begon te trekken... waarin
ik haar, tussthen twee haakjes, geen ongelijk
mag geven... ze kreeg nog vier maa nden huurgeld van mij...; in het zoeken naar een lunch
was ik evenmin geslaagd en het diner had zich
eveneens laten wachten... zoodat, nu eindelijk
23
.

de kans voor een souper in het verschiet lag, mijn
maag rommelend mededeeling deed van haar
bestaan.
Net eerste wat ik hem, Diogenes meen ik,
vroeg, was: „Heb je geld? Zoek je soms een
mooi doekje voor je nieuwe woning...., een
komkommer, geflanke'erd door twee uien?"
Diogenes lachte vroolijk, „Een woning, zeg je,
hebben wij niet..., maar geld heb ik wel, ten
minste als je daar genoeg aan hebt", en hij
legde vijf-en-twintig gulden op tafel.
„Genoegi?... laat mij in Go esnaam iets eten,
ik val om van den honger."
„Net als wij," beaamde Diogenes iernstig, „Wij
eveneens loopen vanaf hedenmorgen met een
leege maag."
En onder het genot van eenige uitgezochte spijzen, kwamen onze tongen los. Hieronder laat
ik volgen het sprookjesachtig verhaal van zijn
wedervaren, naar waarheid door mij neergeschreven, opgeteekend uit zijn mond.
►

„Nu dan, je weet," zoo begon hij, terwip een
geheimzinnig lac* om zijn lippen speelde,
„dat ik dien Pinkstermorgen van je afscheid
nam en evenzoo mijn moeder opzocht met hetzelfde doe! voor oogen.
Na eerst nog eenige uren geslapen to hebben,
legde ik het weinige, dat ik mede wilde nernen,
bijeen ... het waren wat beschreven en ,onbeschreven vellen papier... verder niets. Dan trail
ik op dien gedenkwaardigen Pinkstermorgen de
24

huiskamer binnen. De tweede man van mijn
moeder keek mij met verdwaasde blikken aan;
„....ik zou heelemaal naakt gaan loopen," sthlde hij voor.
1k zweeg... besluiteloos wendde ik mij of
nuttigde eenige sneden brood, dronk een kop
thee en begaf mij naar de kamer mijner moeder,
kort en zakelijk nam ik afscheid, sprak haar van
de gevoelens welke mij bezielden en gaf haar
in sterke overweging, niet om mij te treuren."
Diep in gedachten staarde Diogenes voor
zich heen, dan vervolgde hij:
„ Ja jonge menschen moeten wel eens wreed
zijn, willens of onwillens zij mogen de tranen niet zien in moeders oogen... zij moeten
hun toekomst zelf in handen nemen, zelf strijden ... en hun varier en moeder verlaten, vroeg
of laat. Maar deze overdenking nam het leed
van mijn moeder niet ► eg, en ik moest mij in
zekeren zin van haar lossch'euren om het huis•
te kunnen verlaten. Zoo trad ik weder naar buiten in den gouden Pinkstermorgen; als de moderne Adam stand ik naakt in 't Paradijs mijner
droomen, en los van alles en alien, werd ik
vervuld met een groot en innig verlangen, God
dienstig te mogen zijn.
Op welke wijze ik mijzelf dienstbaar moest
gaan maken, en onder welke omstandigheden,,
dat zul je nu zoo langzaamaan wel beginnen te
begrijpen.
Waarheen? Ja, waarheen zou ik mijn schreden
richten?
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Waarom juist ergens heen? overlegde ik bij
mijzelf ik behoefde nergens heen.
Als wijlen Ahasverus stand ik onder den zon
en het was mij ten eenen male onverschillig,
waarheen mijn weg zou leiden.
Gedachteloos liep ik door de zondagvolle
straten, bezaaid met in schoon lentekleed gestoken Pinksterblommen. Daar liep ik langs de
wegen met den hoogen hoed op de wilde, zwarte lokken, die doodbiddersjas om 't magere lijf;
ieder en allies keek mij aan. Troepjes menschen
stonden gichelend stil. Men schold voor Kan,
lachte overluid; men vroeg belangstellend aan
mij wie of er overleden was
„Kijk, daar gaat onze lieve Heer in politiek!"
grauwde de stem van een mooi uitgedosten loop. n.
Zoo marcheerde ik, aangestaard door heel
Pinkstervierend Amsterdam, door de smile
straten; alle belangstelling liet mij koud en kalni
ging ik mijns weegs
Tegen twee uur beyond ik mij in de Vondelstraat en mijn maag began teekenen van onrust
to vertoonen; eten, ja... dat is waar ook... geld
had ik niet en ievenmin een credietbrief. Zoodoende tikte ik aan het raam van een souterrain
en vroeg de verbaasde dienstbode een suede
brood; zij schoof mij twee sneden toe, met kaas
belegd..., dit was mijn eerste aalmoes, welke
ik in groote dankbaarheid aanvaardde.
op mijn gemak nu, met gevulde imaag, kuierde
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ik over het Leidscheplein. Verschillende herinneringen schoten door mijn brein... herinneringen aan mijn weelderige vooroorlogsche periQde. Dat ik hier uit mijn auto stapte voor
Trianon, om er ijs 1e likken met .mijn toenmalige
verloofde, daarbij rookte ik nerveus sigaretten,
de een voor, de ander na ... was het sours om
mij een zekere houding te geven?
Wat was ik toch een droeve stakker... Maar
enfin," zoo vervolgde hij met een lachje, „ik
nam mij op dit moment voor, flink doorstappende naar Zandvoort te wandelen, en te gaan
dwalen fangs het oneindige strand..., ergens
in ,een duinhut zou ik mij ter ruste kunnen leggen, 'clan zou ik mijn lichaam eens onderdompelen in de 'eeuwige wateren.
De daad bij het woord voegend'e, stapte ik
met jongen overmoed, stevig door.
En hier :komen wij aan het kardinale punt
van mijn verhaal, beste jongen," vervolgde hij
met verheffing van stem, „ik kwam niet tot in
Zandvoort, binnen eenige minuten was mijn lot
beslist, zag ik den weg streng afgebakend
voor mij.
Bij het Spui gekomen, kreeg ik een ingeving,
weet je wat, ik ga eerst 'e'en kwartiertje uitrusten in het wachthuisje dat daar staat, alvorens
mijn reis te aanvaarden, ik voelde mij een weinig
vermoeid, je weet, ik was den geheelen nacht met
jou aan den wandel geweest, en ik nam in een
hoekje plaats, mij koesterend in het heerlijke
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Bij het Spui gekomen, kreeg ik een ingeving , .. . .
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lentezonnetje, dat door de ruiten naar binnen
viel.
Dan wendde ik mijn gelaat naar links en ik
aanschouwde een meisje, blondgouden lokken
omkransten een open en schoon gezichtje, hemelsblauwe oogen blikten mij tegen ... en tusschen onze samensmeltende blikken zag ik, als
in een gouden aureool, een kinderkopje rein
en teer
Als daalde de hemel op aarde, zoo werd het
licht in mijn ziel, alsof de oude Adam stierf,
zoo plotseling werd de nieuwe Adam geboren;
ik was mij volkomen den grooten overgang bewust; daar aan mijn zijde zat mijn toekomstig
menschenvrouwtje dat drong gaaf en zeker
tot mij door.
En ik schoof naar haar plaats en decide
haar mede dat het zoo warm was in den zon,
hetgeen zij oogenblikkelijk beaamde; willen
wij onder de schaduwrijke boomen gaan wandelen, stelde ik voor...
Zij knikte bevestigend en ik hood haar mijn
arm en zij, die ik nog nimmer aanschouwde voor
dien..., volgde mij vol vertrouwen, en dan niet
uit het oog verliezend mijn vreemd uiterlijk zij
herkende mij zoo ik haar herkende... op het
eerste gezicht.
1k verliet alles en alien om het eerie to vinden,
op aarde als in de hemelen. Alles gaf ik prijs
alles ... en God plaatste op het midden van mijn
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weg de vrouw. En het werd mij tot eerste gehod... „gij wilt komen tot Mij... doch niet
zonder haar..."
Zoo vond ik haar in deze woestijn des levens,
ondanks mijn potsierlijk uiterlijk aanvaardde zij
mij, ik aanvaardde haar, zonder iets te vragen
omtrent haarzelf. Wij wisten zelfs elkanders
namen niet, maar voor haar was ik d e Adam
zoo zij voor mij de Eva was... wat zouden wij
ee r wenschen.

,

De nachten na dezen gedenkwaardigen Pinksterdag sliep ik op de banken in het park, of in
een hooiberg, of heelemaal niet.
Zij rustte in haar warme bedje, omringd door
de innige zorgen van zeven oude tantes, haar
opvoedsters. Zeven maagden beschermden haar.
Toch moest ik den heiligen cirkel doorboren,
en ik deed officieel mijn huwelijksaanzoek...
je lacht..., ja jongen... ik-zelf moet nu nog
lachen, alleen al bij de gedachte aan dezen officieelen dag. Natuurlijk kwam met algemeene
stemmen de weigering; de zeven maagden confereerden en gingen niet over een nacht ijs...
vaste positie, toekomst, gevestigd adres ik
kon toch moeilijk zeggen : ik woon ander den
blooten hemel, bank 6 of zooiets.
Er bled mij niets anders over dan haar te
schaken, en haar te ontrukken aan de zeven
fanatiekpe maagden.
Zoo geschiedde en ik huurde in de bosschen
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een but en nam mijn Eva eenvoudig mee
twee stoelen en 1 eenpersoonsledikant maakten
ons huisraad uit.
Groot tumult natuurlijk, de maagdenschaar
stelde een uitgebreid onderzoek in, dat niets opleverde daarna zond ik hen ons adres en
noodigde een van hen bij ons op de thee ...
Dit verzoek werd ingewilligd en de meest onafhankelijke der zeven zusters trad op een war- ,
menAugstdaohjebin.
Nadat de toestemming als het ware was afgedwongen,(een vrij huwelijk wilde ik den zwaar
beproefden menschen niet aandoen) gingen wij
gedrieen op weg naar het tehuis, waar mijn trouwe gale al de jaren haars levens had doorgebracht.
En nu zitten wij met jou aan hetzelfde tafeltje
beste jongen," zoo besloot Diogenes zijn verhaal,
„en hier zit mijn eenige eeuwige Eva." 1k staarde
in de hemelsblauwe oogen van kind-vrouwtje
tegenover mid.
Wanneer het iederen Adam gegeven mocht
zijn op deze wijze God te vinden, dan is het
leven nog waard geleefd te worden, dit was mijn
eenige juiste conclusie
En wij traden naar buiten, in den killen kouden
nacht en tusschen ons in ging het goudene wonder, dat wij vrouw hebben geheeten; zoo lief
te hebben is meer dan het leven zelf — en in
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mijn hart zond ik een vroom gebed op, om hen
to zegenen op hun moeilijk pad omhoog.
Dit hoofdstuk dat als nummer een in den
aanvang van mijn Nomaden staat, is het allerlaatste geschreven, en het had evengoed achteraan kunnen komen, omdat liefde toch is het
begin en het einde van alle dingen, en &arm
zet ik dit vooraan als protest tegen een denkbeeldig einde, dat altijd toch weer de kiem in
zich draagt voor een nieuw begin.
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TWEEDS HOOFDSTUK.

DE TENTOONSTELLING.
Waarin Laurentius, Antonius, Job en Diogenes met
Meijer Esq. in kennis komen en een rollade het
nieuwe verbond bezegelt.

et woeste rukken donderde de stormwind om het huis, en de regengod bedacht ons rijkelijk met zijn waterige zegeningen.
Droefgeestig lagen daar de glimmende straten en menschen met doorweekte jassen en kille harten spoedden zich voort.
Zondagsstemming lag over de stad; hier en
daar klingelt flauw en klagend een piano. Een
auto, luid toeterend, werpt watergolven omhoog in zijn snelle vaart.
Diogenes en zijn. Constance zijn neergestreken in ,een van de vele benedenhuizen, welke
er te vinden zijn in een groote stad als Amsterdam. Achter het Concertgebouw, in de Vstraat vinden wij hen weer en Diogenes is juist
bezig zijn echtgenoote aan het verstand te brengen, dat hij haar voor eenige uren gaat verlaten.
„Oa je met dit hondenweer naar die tentoonstelling?" hoont zijn vrouwtje, „je lijkt wel mal;
33
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bijna geen schoenen aan je voeten en geen jas
aan je lijf je komt als een verdronken kat
daar binnenvallen."
„Hoe het we en mag," repliceerde Diogenes,
ik mOet er heen; de bekende, of liever beruchte langharige schilders, Laurentius en Antonius, exposeeren hun allerlaatste kunstproducten en ik wil eens zien wat zij te geven hebben."
Regen en wind ten spijt, zien wij hem zijn
vrouwtje ten afscheid kussen en volgen wij hem
op zijn zwemtocht door de stad.
►

))

Zijn vrouwtje bled achter en drukte haar
neusje tegen de ruiten, in zichzelf overleggend
of zij ook nit zou gaan, of thuis zou blijven..., waarna zij besloot een boa te nemen
en wij laten haar dus welverzorgd alleen.
Dezen dag dan, hadden de groote Laurentins en de kleine, doch niet minder groote Antonius, uitgekozen, om het publiek in te wijden
in de roerselen hunner ziel. De roerselen hunner ziel, die zij al roerende in de verf, zoo
volmaakt trachtten weer te geven op
een stuk linnen ook wel genoemd berenhuid,
welk woord is afgeleid van het zelfstandig
naamwoord: Beer.
Zijinde deze Beer een verfhandelaar met onverwoestbaar doorzettingsvermogen, die nu alreeds twaalf maanden, steeds op den eersten,
een kwitantie presenteerde, met het minzaam
verzoek, of meneer Laurentius clan tenminste
eens iets wilde betalen.
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Doch meneer in kwestie bezat niets, zoodat
hij moeilijk jets vermocht te geven, waarna de
Beer morrend afdroop, om een ,maand later met
verdubbelde woede weer te keeren.
Het zal den goedgesitueerden menschenkinderen niet alleen vreemd voorkomen, dat een
mensch „niets" Z011 kunnen bezitten, het zal
hem zelfs raadselachtig in de ,00ren klinken.
cuij, die alien vermoedelijk. wel meer dan
niets" zult bezitten, kunt u niet indenken, wat
een rijksdaalder voor den Bohemien kan beteekenen.
Een rijksdaalder is alreeds jets, het beteekent
twee dagen den vollen kost voor vrouw en twee
kinderen; brood, melk, boter, kaas, en een hapje warm eten... Een tientje beteekent in vele
gevallen , een zonsopgang... een tientje is een
zevenklapper gelijk je betaalt er je schoenmaker mee, je toont het je melkboer, je laat er
je haar van knippen, je neemt een warm bad
(d it doe je niet altijd) :en je koopt je vrouw
een denkbeeldige jurk.
Deze laatste handeling is de meest verrassende en wet om de volgende reden: deze japon
blijft het verre i ►e.aal, en daar de werkelijkheid
altijd ver beneden het ideaal blijft doet deze
laatste denkbeeldige uitgave de deur dicht...
tenminste als je nog een deur hebt om dicht
te &en .... en voor de vrouw blijft er immer
nog jets te hopen.
Een tientje alzoo doet wonderen en is de
traditioneele fooi van den kunstbeschermer, die
”

,

,
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te vast zit aan zijn aardsche schatten om er
afstand van te doen, en toch den naam wil hebben van goedgeefs te zijn; en daar meestentijds
de kunstenaar een arme slokker is, aanvaardt
deze gaarne of ongaarne de kruimels, die vallen van de tafels der rijken...
En ondanks dat blijft hij toch de aristocraat,
ondanks dat hij aanvaarden moet de fool, hem
vanuit de hoogte toegereikt. Getuige de bedelnap van Boeddha, en Diogenes kroop in zijn
ton, de ton die velen van ons nog moeten missen.
En zoo teerden Laurentius en Antonius deze
week op het voornoemde tientje, hun door een
medelijdenden Maecenas genadiglijk toegereikt.
„Welaan dan, jonge man, beter je leven en
gooi dien verfkwast in een hoek." Dat waren
zijn laatste woorden,' en daarmede was het aangename onderhoud ten einde.
Laurentius stond, door den huisknecht uitgeleide gedaan, op de keien... en in opkomende
woede verfrommelde hij het papiertje in zijn
hand, loch gelijktijdig dacht hij aan zijn leege
maag en streek het weder glad; ,een glimlach
verhelderde zijn gelaat en hij prevelde voor zich
heen : „voor het groote doel, voor het grOote
doel. alleen..."
Antonius stond op een hoek van de straat
te wachten en telde de knoopen van zijn fluweelen buis. Ja... neen... ja... neen „Ja!"
schalde Laurentius, die juist weer ten tooneele
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verscheen en hij stak het papiertje in de hoogte.
Antonius wuifde, ten teeken dat hij het gezien en begrepen had, en met vlugge stappen
liep hij zijn vriend tegemoet. Goddank, een warme drank, overdacht hij bliksemsnel, want hij
liep te bibberen van de kou.
Het eerste wat Laurentius hem toevaegide was
de mededeeling, dat het regende...
„Wij zullen moeten schuilen," opperde Antonius.
„Ja, je hebt gelijk, mijn haren warden anders
nat en als mijn haren nat warden, dan wordt
mijn rug nat, weet je? En ik bezit maar een
jasie plus een overhemd, dus laat ons schuilen."
Zoo betraden de beide broeders het beloofde
land, dat hun als een paradijs vanaf den vroegen morgen voor den geest had gezweefd
en daar zij dien ochtend nog niets hadden genuttigd, haalden zij hun schade in en loofden den
Heer... wiens naam ik u niet noemen mag.
En de laatste resten van dat tientje rammelden nu in den broekzak van Laurentius, terwij1
hij met deemoedig gelaat de bezoekers welkom
heette op de tentoonstelling der volstrekt rnodernen.
Hij voelde zich een heerscher in zijn taekomstig rijk en de zeven stuivers kapitaal waren
niet in staat zijn heerschersdroom te verstoren.
Onderdrukt gegichel en stemmengerucht, gesmoorde kreten, zoo bewoog de schare zich be37

langstellend voort, langs de met honderd en
verschillende schilderijen behangen muren.

een

In het bij zonder concentreerde de belangstelling zich bij een heel groot dock, dat voor moest
stellen een... een, ja, een vrouw, of neen
een vrouw? Was het misschien een man?
Men stak de hoofden fluisterend bijeen, men
trok de schouders op, critiseerde, giste.
„Neen, een man was het toch niet en ook
Been dier, in ieder geval was het een mensch,"
meende een oude bijziende dame.
„Neen, een schilderij," kwam Naar begeleider droog.
Noemt u dat een schilderij, noemt u dat een
mensch uitbeelden, Pdat stuk vleesch zonder armen en beenen?" hoonde een dikhoofdig en
dikbuikig heer, „dat een mensch? 't Heeft meer
van ieen rollade."
Een daverend gelach volgde op deze nuchtere opmerking, waarop een langharig, peenkleurig artist van repliek diende, door to zeggen dat zelfkennis de eerste stap is op den
weg naar volmaking; in het land der rolladen
is deze Heer, Koning.
Oenoemde heer, die zich daar eensklaps tot
rolladekoning verheven zag, en blijkbaar slager
was, in het dagelijksche leven, keek met gramstorige blikken naar den peenharigen jongeling
en zeide:
„Bemoeit u zich met uw eigen zaken!"
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„Dit zijn mijn zaken,” antwoordde hij hooghartig, „want de schepper van dit kunstwerk
is mijn vriend."
„Maar lijkt dit dan geen rollade?" vergoeilijkte de dikkert, eenigszins beangst voor de
wilde oogen van Job de Richard, want zoo
zullen wij den peenharige in den vervolge aanduiden.
Het eenige wat de langharige Job hem toevoegde, verraadde zijn kanibalistische neigingen
en luidde als volgt:
„Pas op man, want ik heb hanger, praat mij
niet van rollade!"
En zoo was het ook inderdaad. Alreeds een
tiental dagen leefde Job een hondenleven, een
snede brood, soms daarbij een haring en wat
rauwe salade, ziehier zijn stereotyp terugkeerend
menu van iederen dag. Door allies hieen behield
hij zijn gored humeur en de boog molest
heel erg strak gespannen zijn, dat hij zich verlaagde een gesprek over rollade te beginnen.
En de omstandigheden in aanmerking nemende, komt het mij zeer begrijpelijk voor, dat de
rollade-achtige meneer het oerinstinct in hem
deed ontwaken, en misschien zelfs daardoor ziftt
kannibalistische neigingen sterk naar voren kwamen.
Zooals gezegd, de belangstelling was enorm,
loch het aanbod was de vraag verre te boven
gaande; een schilderij, dat onverkoopbaar was
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gebleken vanaf het eerste oogenblik dat het
gewrocht was door den optimistisch n schepper,
hadden de heeren gedecoreerd met een kaartje,
waarop met groote letters stand geschreven:
Verkocht."
►

))

Deze lokvink moest de bezoekers animeeren
tot koopen cloth er geschiedde niets en huiverig wendde het publiek zich af.
In deze omgeving was het dat de band wend
gelegd voor de hechte vriendschap van de komende jaren en waaraan dit boek zijn ontstaan
te danken heeft.
Laat ik u ten allereerste voorstellen aan Laurentius en Antonius, beiden zijn schilders. Job
de Richard schrijft, schildert, etst... Diogenes
is u voldoende bekend.
Antonius is ongelukkig genoeg, in den aanyang van zijn Leven, te gronde gegaan, bij gebrek aan dekking, voedsel, kleeding en warmte,
waarover later meer...
Laurentius en Antonius dan zijn schilders
en hun ,ezels zijn hun dierbaarst bezit. Laurentius was, !evenals Antonius, ongehuwd. Job
de Richard was over den puthaak getrouwd,
zooals hij dat cynisch aanduidde ...en Diogenes
en ik zelf waren officieel in het huwelijk verbonden. Hij met zijn Constance, ik met mijn
Eva.
Job de Richard, bijgenaamd de Peenharige,
beminde het leven vurig, alsook zijn sigaret; zijn
vrouw was hem ook in het geheel niet onver40

schillig. Hij beminde met den woesten hartstocht
van het genie... dat zichzelf, in zijn ongebreideld willen, geen grenzen kan stellen, omdat
hij nu eenimaal leeft in het grenzelooze, en hij
zich in deze wereld voelt als de vogel in een
kooi.
Hij verdiende met al zijn geniale gaven net
voldoende om er het leven bij te kunnen houden ... en van hetgeen hij overhield, liet hij zijn
haren knippen.
Nu kunt u zeif precies uitrekenen hoeveel malen per jaar hij een kapperswinkel binnenstapte,
het gebeurde bijna nooit.
Tot huur betalen was hij nog minder in staat,
had hij een enkele maal aan zijn verplichtingen
voldaan, dan trachtte hij met de meest geraffineerde smoesjes het geld weer van zijn huisbaas los te krijgen, „ter leen" noemde hij dat;
zoodoende had hij nimmer huurschuld, doch
stand immer bij zijn huisbaas in het kritt. deze
wijze zag hij toch nog kans een dak boven zijn
hoofd te houden; word het te bar, dan verhuisde hij, vertrekkende met den Noorderzon, met
achterlating van het bovenleer van een paar afgeloopen schoenen, een tandenborstel zonder
haar en een massa schulden in de buurt.
De legende gaat, dat een oude vriend, die
rijk uit Amerika wederkeerde, hem opzocht aan
zijn oudste adres... daar kreeg hij te hooren
van zijn fellende en schulden. Hij betaalde voor
hem, waarna de gelukkige huisbaas en juichende
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schuldeischers het nieuwe adres opgaven, dat
alzoo op een na het oudste moest wezen.
Weer werd de vriend met ontferming bewogen, kreeg medelijden met Job en zijn beren
en ... betaalde. Zoodoende bleef de rijke vriend
dertig dagen onderweg, weenende en betalende,
zijn rijkdom werd langzaam maar zeker vernietigicl... Tot hij hem eindelijk vond, ergens op
een tochtige vliering, gerold in een beschilderde
berenhuid, enkel had hij een hemmetje aan; de
bloemen stonden op zijn oogen en sneeuw plekte in zijn baard, hij voedde zich met levende
muizen. Snikkend vielen zij elkander in de armen ... de armien, want onderwijl was de goede jongen eveneens tot bittere armoede vervallen door al het betalen, wat hij had gedaan, ten
behoeve van zijn vriend.
Ziethier wat er alzoo verteld worth van Job
de Richard, de lezers moeten mij 11 din afWijkingen ten goede houden, zij zijn noodzakelijk om
hun een juist denkbeeld te geven van de hoofdpersonen in deze tragi-comedie, die in den.
grond, ,ondanks alle stoffelijke .ellende, een blijspel is gebleven.
Antonius was de stille werker, de martelaar,
hij gevoelde Monger noch koude ; als hij werkte,
leefde hij buiten zichzelf en maag en ingewanden hielden als het ware hun adem in; zoo
arbeidde hii veel, ja te veel en nam weinig tot
zich; dit iondermijnde zijn gestel en sleepte hem
vroeg ten grave.
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Laurentius woond e met Antonius te samen en
het was juist hij, die hem zoolang nog in het Leven hield, broederlijk deelden de twee kunstenaars hun sober maal en Lau versaagde niet.
:

Laurentius voornoemd, zwaar gebouwd of beter, lang gebouwd, was in zijn voortijd onderwijzer geweest, ,ergens in een plaatsje in NoordBrabant, doch zijn maatschappelijke ontuchtigheden in den vorm van „voorschot vragen" en
„verzuimen", bezorgden hem zijn ontslag, dat
hij lachend aanvaardde.
Van dit oogenblik of kwam hij in de gelegenheid, zijn smeerwoede bot te vieren en zwierf
hij voor dag en dauw tangs 's Heeren wegen,gewapend met schilderkist en ezel Vanzelfsprekend begonnen zifri haren door te schieten en
een zwarte baard gaf hem het uiterlijk van een
verwilderden Robinson Crusoe.
Diogenes, om nog een enkel woord ter toletickling te zeggen van hem, de hoofdpersoon van
dit bock, was de ware Diogenes en zelfs de
ton ontbrak hem nog. Hij bezat Been enkel eigendom, de weinige goederen in zijn waning,
behoorden successievelijk aan zijn vele schuldeischers, die, bij monde van verschillende deurwaarders, beslag hadden laten leggen.
Hij is wijs, zvvijigzaam ... en daarbij doelbewust, heeft maling aan vvereld en wetter en
ik geloof, dat, zoo een koning of keizer hem,
zooals wijlen Diogenes de Eerste, een wensch
zou laten doen, hij zelfs het zonlicht niet zou
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wenschen ... en nadenkende zou hij vermoedelijk
dit antwoord geven: een wensch? Mijn wensch
is dat ik nimmer een wensch zal rmogen hebben,
majesteit, en blijf gerust daar in den zon staan.
Ziet hier Diogenes in een notendop.
En nu wij het viertal ten voeten uit geteekend
hebben, komen wij tot hun respectievelijke vrouwen. Diogenes z'n Constance is u ten voile
bekend. Job z'n Henny is juist het tegendeel
van haar heer gemaal, bezadigd, rustig, sober
en onafhankelijk. Mijn Eva is een engel, een
schat, een eenig lief vrouwtje... mij ten voile
waard... dat is al wat ik van haar en mijzelf
weet te zeggen...
Nu heb ik u hier de meest voorkomende personen uit mijn volgende hoofdstukken voorgesteld en ik hoop dat de kennismaking u is meegevallen; aangenaam behoeft gij niet te zeggen,
u zult hen moeten aanvaarden zooals zij zijn,
want ik speel tegenover mijn aandachtige en
hopelijk welwillende lezeressen en lezers Been
maskerade!!
Om tot de overvolle zaal terug te keeren:
het was in dien tusschentijd half vier geworden
en de bezoekers bezagen, nog immer redekavelend, de verschillende werken van Job, Antonius en Laurentius.
Eensklaps voelde ik een hand op mijn schouder en mij omkeerende stond ik tegenover den
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rollade-achtigen meneer en hij vroeg mij:
Deze jonge man, met dat lange haar", hij
meende Job, „is hij uw vriend?"
1k knikte bevestigend.
„Welnu," hernam hij, „zijt gij de maker van
dit schilderif?" en hij wees op de rollade op
het wit.
„Neen meneer," antwoordde ik gewichtig. „De
schepper van dat werk staat daar," en ik wees
op Laurentius.
Welbewust staple hij op Laurentius toe
en stelde zich voor: „L. I. N. K. Meijer is mijn
naam, en ik ben slager ..."
„Dacht ik het niet," interpelleerde Job, die
nieuwsgierig naderbij was gekomen, „natuurlijk
een slager. Een koekebakker had dat ding voor
een taart aangezien."
„Meneer," vinnigde de slager, „ik vraag u
niets!"
Neemt u mij niet kwalijk," huichelde Job
zoetsappig, „ik ,dacht hardop een fout in mijn
opvoeding, meneer ... wilt u het adres van mijn
moeder weten?"
))

”

Nu ►endde meneer Meijer zich tot Lau en
vervolgde : „Ik wilde u vragen, wat stelt dat
schilderij nu eigenlijk voor... het heeft armen
noch beenen, het zit vol roode vlekken, alsof het
een door de pokken geschonden lijk moet voorstellen, is het man of vrouw... beest of mensch?
Ik zeg maar zoo, ik ben misschien te stom om
zooiets te kunnen waardeeren."
„Zeer juist, zeer juist," kwam Job weer.
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De om ons heen geschaarde bezoekers grinnikten; de slager werd rood van woede en
barstte los:
„Meneer... meneer, u is een..."
„Zingt u het maar," hinnikte Job, tot groote
hilariteit van de omstanders en juist op dit kritieke oogenblik verhief Laurentius zijn stemme.
In ademlooze spanning verwachtten alien de
oplossing van het ondoorgrondelijke raadsel.
„Dit, geachte aanwezigen," begon Laurentius,
„is, hm... hm," en hij schraapte zich vele malen
de keel, schijnbaar wist hij niet goed raad met
het geval en had hij niet op zulk een enorme
belangstelling gerekend. Dan haalde hij zijn
hand door zijn haren en baard en vervolgde:
„Dit, dames en heeren is een schilderij," en hij
wierp zijn lange haren, die tot op zijn schouders
hingen, naar achfier. Een gemompel steeg op
uit de aanwezigen.
„Denk om de bezoekers," kwam hard als
staal de stem van Job, „als ze overspringen is
het te laat."
Een vurige straal des verwijts trof den onverlaat in het hart. Enkele dames weken schuw
terug, en de slager bromde: „Zelfs zijn beste vriend ontziet hij niet... zoo'n canaille."
En nu kwam eindelijk de uitleg. Laurentius
begon met Socrates, om over Newton te eindigen bij Freud. En hij haalde het onder- en
bovenbewustzijn erbij, hij sprak over schijn en
wezen; over de innerlijke aanschouwing van het
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„Dit, geachte aanwezigen”, begon Laurentius, „is, hm . . . hm," .

dieper zelf, om kort te gaan, alien dankten God
uit den grond van hun hart, dat de gong werd
geluid en daarmee „sluiten" werd aangekondigd.
Als haven vluchtten de bezoekers de zaal uit
en binnen eenige •oogenblikken waren wij gevijven alleen, doch we hadden buiten den slager gerekend in dit geval Toen wij naar buiten traden, stond de stager op ons te wachten
en noodigde ons uit in American jets te gaan
gebruiken.
Een lichtstraal vloog over het gelaat van Job,
hij stale gemoedelijk zijn arm door dien van
het slagertje en wij geleidden hem in optocht
naar het restaurant.
De stager, meneer Meijer, was een royaal heer.
Hij gaf rondje op rondje en anderwij1 gaf Laurentius zijn wijsheid daarvoor in ruil. Antonius staarde moe voor zich uit. Job knipoogde
verliefd tegen de mooi aangekleede burgerdochters, die advocaat zaten te lepelen met een ernst
een betere zaak waardig. Diogenes zag het spel
met een lach in zijn oogen aan en trok zijn
conclusies. „Dat kost hem vijf tientjes," analyseerde hij raak.
Om zes uur bestelde L.I.N.K. Meijer zes diners ,en den noodigen wijn; om negen uur leende
hij ons op aandringen van Job, ieder een tientje,
en zong daarbij : „En dat komt nooit weerom,
en dat komt nooit weerom ..."
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In ruil voor al die tientjes zou Job een uithangbord voor zijn zaak schilderen, met een
kaif er op ... doch er wend zooveel beloofd dien
avond.
Toen eindelijk tegen twaalf uur 's nachts het
afscheid plaats vond, biggelden onze tranen in
stralen op het plaveisel van het plein.
Meijer zegide ons voor den volgenden dag een
groote rollade toe en Job mocht hem komen
halen... „Dat kost hem minstens vijfentwintig
gulden," analyseerde Diogenes prompt... en
ik onderstreepte die meening ten voile.
Wij togen op weg naar huffs en alien sliepen
dien nacht ten huize van Diogenes, op den harden grond, minder dekking, doch met een onverwoestbaar goed. humeur.
Reeds tegen elf uur den volgenden morgen
zonden wij Job weg om die rollade, en om een
uur zagen wij hem voor ons staan met in zijn
armen een rollade, zoo grout als een zesweeksche big. Een feestmaal werd aangericht, en
wij verteerden onze tientjes (vril naar de sovjet)
tot heil van de omwonende leveranciers.
De geheele week stond in bet teeken van de
rollade en Job was triomphator en L.I.N.K.
Meijer Esq. was zij!n profeet.
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„METAMORPHOSE."
Oorlogsjammer. Waarin
Job, Lau en Diogenes als
pakjesdragers fungeeren.
Metamorphose van Diogenes, de stofzuiger, en eindelijke apotheose.

n een houten noodwoning aan den Amstel, precies under de schaduw van den
watertoren zijn wij alien bijeen, Laurentius, Job de Richard, Annie en Henny, hun respectievelijke vrouwen en mijn persoon, terwijl
Diogenes op het appel ontbreekt.
Het is middag, een middag van een van de
triestige Decemberdagen, zooals ze alleen in
hun grauwe grijsheid in ons waterland te yinden zijn. De stormwind buldert om de houten
waning, terwijl de striemende regenvlagen tegen de ruiten beuken.
Oedrukt zitten wij voor ons uit te staren, en
onze gedachten zijn verre van rooskleurig. Laura en Mia, de twee dochtertjes van Laurentius en
Annie, spelen in de kleine keuken; hun heerlijke
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vroolijkheid is zelfs niet in staat onze somberhe id te verdrijven.
De omstandigheden in- en buitenshuis laten
veel te wenschen over... een oproerig drijven
om meer ,eten, door de armsten der armen op
touw gezet, is met moeite bedwongen; uit alle
sloppen en stegen zijn zij te voorschijn gekomen,
hongerkoppen met wilde oogen... rachitis-kinderen, tot slavinnen verworden vrouwen, een
bende, zooals er langs de straten trok tijdens
de Fransche omwenteling, even voor de bestorming van de Bastille.
Deze volksmassa's demonstreerden met den
moed der wanhoop, tot Ales in staat. Het gemeentebestuur liet een extra rantsoen aardappelen uitdeelen; veel politic en militairen to paard
zorgden voor de rest, en tijdelijk tevreden gesteld, verdwenen deze hongerlijders weer in hun
stegen en sloppen.
Wij waren hiervan t evallig dezen morgen getuige geweest, en het beeld van die namelooze ell nde liet ons niet los. Job, bitter en wanhopig, zit te mopperen voor zich heen en tracht
ons bij te brengen dat de kunstenaar in permanenten noodtoestand moet leven dat de kinderen van den kunstenaar veelmaals met leege
magen naar bed gaan... hetgeen wij alien weten ...
►

►

Als het yolk hongert, loopt het te hoop en
schreeuwt
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Als de ku.nstenaar hongert, gaat hij op den
bedel, en zwijgt...
„Vervloekte wantoestanden in deze waereld,"
foetert hij voor zich heen, „deze oorlog, die te
beginnen met den moordaanslag van Princip
op Ferdinand met zijn gemalin te Serajewo,
reeds millioenen slachtoffers heeft geeischt...
neemt immer maar in hevigheid toe... en het
einde is dat alles blijft zooals het was... en
dat er niets verandert; ik zie geen uitkomst
meer of het moot zijn bij vergeten ! vergeten dat je leeft, dat je geboren bent, vergeten dat je bent een mensch... am als dier
inisschien jezelf te kunnen zijn; voor menschen
met gevoel en hart is er in deze maatschappil
geen plaats.
Zwijgend hebben wif hem aangehoord en
nieuwsgierig zien Wij toe als een papiertje
nit zijn zak haalt.
Voorzichtig vouwt Job het papier open en
terwiji ons aanziet, net 'heilig vuur in de
doge n, zegt hij met verbeten woede in zijn
stem:
„Hier rijm ► e een van onze vrienden 'een dranklied, speciaal toepasselijk op het Nederlandsch
intellect... op de kunstenaarsgemeenschap, die
in ellende zwoegt en juist de kruik Bois zoo
hard noodig heeft one te vergeten," en met bijtend sarcarme droeg hij het hierbij afgedrukte
dranklied. voor
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*) „ONS NATIONAAL DRANKLIED":
Wij drinken hier niet van verdriet
Nog minder van plezier,
Tech drinken wij, zooals gij ziet:
Er is niet anders hier!
Want in den schemer van uw dag,
Vaal tusschen nacht en nacht,
Was er niet een die naar ons zag,
Geen die ons noodig dacht.
Niet een die onze wijsheid riep,
•
Of wachtte op ons hart.
Toen God de heele wereld schiep
Neen ! Gij ontstond apart: —
Een mossel droop tot tijdverdrijf
In mist die golfd' en klokt'
Zijn slijm, dat door het grauwe wijf
Mumm'lend werd ingesiold.
Toen rues de mist, en geeuwd' in bas,
En zakte in tot pap,
Waaruit tde blazen vunzig gas
Opgulpten met een klap.
De mist werd norm. (zoo iongeveer)
De mist werd land, werd poel,
tie veel eer! —
De mist werd stad en
De mist werd .mensch, werd
*) Erich Wichman, 1917.
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Zooals uw land werd neergesmeerd:
Modderig, lichtloos, plat,
Zoo blijft uw geest ook — tot gij keert
Daar waar gij werd, totdat
U lekker slurpt uw =leder Mist
En uitkokt, weet-ik-waar,
Waar gij dan verder rot en gist,
Wellicht lust men u daar!
Welaan: Vervloekt! Er weent hier geen,
Er heeft hier niemand vreugd:
Gij hebt de oude Bols alleen
Als nationale deugd.
Gii drinkt en zwelt, gij ademt stank,
Luid wordt uw vuile aard;
Ah! barsttet gij maar van den drank
Oki zijt uw drank niet waard.!
w ii drinker, en een fijne walm,
Daalt op de oogen neer:
Wij zien u nog, maar lachen kalm,
Gij hindert ons niet meer.
Lest raken hart of lever
Genadiglijk defekt,
Dan stikt in de jenever
Het Hollandsch intellect.
Langen tijd bleef het stil, doch dan waagde
ik op to merken, met alle eerbied en waardee54

ring voor de kwaliteiten van het vlijmend sarcasme van zijn vriend:
„Job... alles is juist wat je daar hebt uitgezegid, als Weed werker hier in de Nederlanden, zou je naar den alcohol grijpen, om te vergeten dat je een roeping in jezelf mededraagt,
maar, beste jongen... moeten juist wij niet anders handelen, sterk zijn, hoe moeilijk dit ook
valt..., tot bet uiterste strijden en desnoods
ten onder gaan in dien strijd...?"
Dam- ben ik mee bezig," kwam hatelijk zijn
stem, „mijn strijd is bijna volstreden en dan
ben ik enk ► l en alleen maar in staat under te
gaan."
',

Op deze woorden is Laurentius opgestaan,
zijn bleek gelaat zegt voldoende wat er in hem
omgaat. „hoed verloren, at ►erloren," oreert
hij met kalme stem.
„Laten wij ons bezit op tafel werpen en eten;
was Diogenes maar hier," hoopte Annie, „hij
zou wet uitkomst weten Heb jij hem niet
gezien ?" zoo wendde zij zich tot mij, loch ik
moest bekennen, dat ik onzen vriend reeds weken uit het oog had verloren.
Wij gingen alzoo over tot het opmaken van
de gemeenschappelijke balans.
voor
„Vier en dertig centen, twee pond rijst
zeven monden," opperde Laurentius.
„ het moet! bet zal..." bromde Job.
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„.. het kan,” bromde ik gelaten en ik tnaakte
mij gereed om den tocht te beginnen.
Juist was ik van plan de keuken in te gaan
om mijn jas te halen, toen ik een gesprek opving
van de beide kindertjes, die speelden. Laura
sprak met zware stem:
,Nu moet ik geld hebben."
ban kwam smeekend het stemmetje van Mia:
„Maar mijn man is niet thuis, meneer!"
Niet thuis", bromde Laura, „ik prof Been
brood meer, verstaan... eerst geld!"
Daarna Mia weer: ,...en de kindertjes dan,
die arme Laura en Niia... mijn man heeft een
schilderij verkocht, en hij brengt geld mee."
Laura, gedecideerd: „Nou goed, voor dezen
keer, dag juffrouw!"
Ik opende de deur op een kiertje en zag
juist dat Laura, die voor schuldeischer fungeerde, Mia een steep overreikte...
„Nou ik," kiapte Mia in de handjes, „nu ik
schuldeischer... en jij mevrouw", en zij legde
behoedzaam den straatklinker in het mandje
terug.
Zoo krijgt de kunstenaar steenen voor brood,
flitste het eensklaps door mijn hoofd, onbewust
spelen deze twee zieltjes het spel van het wreede leven, met een ernst, een betere zaak waardig.
Zonder iets te zeggen van mijn bevindingen,
trad ik naar buiten; de regen striemde mij met
weldadige koelte in het gelaat, en de wind woelde door mijn wapperende Karen. Net groote
moeite werkte ik mij vooruit tegen de wooden_
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de elementen op en ik haastte mij naar den winkel, om mijn rijstrantsoen in ontvangst te pan
nemen.
Bij miJn terugkomst stonden er drie pakken
keurig met touwen omwonden.
op , tafel
1) Openbare verkoop," lichtte Laurentius mij in.
,,Er moet uitkomst komen; neem op .dit pak,"
gebood hij mij. Job nam het andere pak en Lau
belastte zich met collie nummer .drie.
Daar stapten wij heen; ten tvveeden male trotseerde ik de woedende elementen. „Oom Jan,"
verduidelijkte Lau mij, wilzend op de pakken,
„Wij moeten eten," morde Job, „Doak een demonstratie," hekelde hij vinnig.
Zwijgend ploeterden wij verder; doorweekt
tot op ons hemd, belandden vvij eindelijk op
de plaats van onze bestemming.
Daar werden de pakken geopend... overjas
van Job... paar schoenen... schilderkist
viool
Ontvangsten: tien gulden.
Andere pak: 3 kinderhemden ... 3 broekjes,
manteltjes, damesmantel, kinderschoenen...
Bah... als ik deze regelen weer onder de
oogen krijg, waig ik van de maskerade en ware het misschien beter of juister, dat hij, de kunstenaar, zijn onsterfelijke ellende naar buiten
droeg, met opschriften als de demonstreerende
massa, dan zoo gelaten te lijden... en in te slikken zijn leed...
Met vijf-en-twintig zilveren guldens, arriveer57

den wij in de houten but en zetten wij ons
zwijgend aan tafel, om de dampende rijst to
genieten, die ons tenrninste met haar koesterende warmte veel vergoedde van het geleden teed.
Dienzelfden avond, terwijl wij om de kachel
waren gezeten, en peinzend in het vuur staarden, werd er eensklaps aan de buitendeur geklopt.
„Binnen!" galmde Lau, „half elf, hoe later
op den dag, hoe schooner yolk," en nieuwsgierig keken wij naar die deur.... daar werd zij
geopend en... een vreemde, met een groot pak
onder den arm, stand voor ons.
„Wat wenscht mijnheer?" informeerde Job
zoetsappig. Even een verbaasde trek op het gelaat van den man in de deuropening, dan begint hij to lachen en wij lachen mee.
Naar staat Diogenes, onherkenbaar veranderd;
bolhoed op de met zorg geknipte haren, baard
verdwenen, gladgeschoren gelaat, hooge boord
om den hals, blauw kamgaren colbertcostuum,
grijze overjas.
Metamorphose!" juichte Annie.
„Kom binnen meneer," noodigde Job met
minzame stembuiging.
,)

„Loop rand," lachte Diogenes en hij werpt
met een smak het groote pak in een hoek. Met
innig welbehagen kruipt hij dicht bij de kachel
en wanneer de tot vertrouwelijkheid noodende
koffie, hem innerlijk verkwikt heeft, b int hij
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te vertellen:
,In dat pak zit een stofzuiger, en ik
ben zijn slaaf geweest gedurende tien volle dagen. Je moet dan weten, mijn vrouw
had een vriendin, en die vriendin had een
man, die man was aatschappelijk en daarbij
rijk ... en zoo kon het gebeuren, dat wij op
een avond ten zijnen huize, werden uitgenoodigd
om te dineeren; zijn wijn was uitstekend, evenals
zijn hazenpeper, en toen na of loop van de smulpartij, de koffie en likeur werden geserveerd, en
daarmee het oogenblik scheen gekomen, voor
vertrouwelijke mededeelingen ..."
„Vroeg je hem om duizend gulden ter ken,"
interpelleerde Job belangstellend.
„Zwijg goudjager," baste Diogenes terug.
„Neen, ik vroeg niets, hij vroeg mij of ik er
jets voor voelde uit mijn ellen& weg te
komen. Hij had ,een werkkring in zijn zaak
verkooper ..."
Van stofzuigers " informeerde Job vender.
„Neen sezel itc:ud nu je m nd en lag mij
uitspreken," zoo vervolgde Diogenes zijn belangwekkend verhaal, „ik stemde toe ... &eh
de vriend van mijn vrouw stelde eischen: lange
haren afsnijden, evenals de baard, overhemd met
liggenden kraag ruilen voor staande board, fluweelen jas, weg er mee, breedgerande hoed
moest een bolhoed warden.
►

))

►

Of het nu de wijn is geweest of de hazepeper,
of dat de goede sigaren mij hebben beneveld,
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of de likeur, ik weet het niet... doch een ding

weet ik zeker: zijn auto kwam voor en... binnen e:en uur kwam ik onherkenbaar de kamer
weer binnen... haar weg, baard weg, fluweelen jas weg, Mies weg. Mijn vrouw keek mij
aan, als had zij mij nog nooit gezien.
Uw man, stelde de vriend mij voor ... Nu kwamen er uitleggingen en Constance staarde mij
met zulke groote ,00gen aan,- dat ik mij goed
moest houden om niet in lachen uit to barsten.
Wij verlieten dien avond het huis van den
rijkaard in zijn auto, naast mij lag het pak met
mijn nude kleeren; in mijn binnenzak rustte een
envelop, waarin honderd gulden, mij genadiglijk door den vriend toegereikt.
Hoe lang is dat geleden?" vroeg Job nadenkend.
Tien dagen," antwoordde Diogenes."
„Dan zijn ze op, die honderd, pop, jammer
genoeg," stamelde Job treurig.
Schamper lachend vervolgde Diogenes zijn
verhaal : „Den volgenden dag was ik op zijn kantoor genoodigd. Daar ontmoette ik hem, nuchter, de wijn en likeur en daarmee de vertrouwelijkheid hadden uitgewoed, hij was weer de
practische zakenman.
„

„

J a, dat van gisteravond was een leuke mop,
lachte hij minzaam, maar In de vacature, waarover ik je gesproken heb, was reeds voorzien,
buiten mij om. ik wist, dat hij simuleerde en
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dat hij spijt gevoelde van zijn groote openhartighei:d den vorigen avond. Jammer, verklaarde ik plechtig en ik trok een begrafenisgezicht
Doch direct deed hij meewarig, hij had een
vriend, goddank, alweer een vriend, en hij gaf
mij een kaartje mee als introductie. Die vriend
had iemand noodig, ga er heen, zoo verzocht
hij mij.
Damrak nummer zooveel, kantoor van den
vriend : tien mannen in een kamer, in het idden
onze wederzijdsche vriend ... in zijn hand een stofzuiger. Heeren, zoo doceerde hij, deze stofzuiger is de stofzuiger... j e stofzuiger, de eenige ware stofzuiger... en zoo voorts, enfin, om
kort te gaan, met een stofzuiger onder mijn
arm verliet ik het kantoor, ik was automatisch
ingelijfd bij het Leger van stofzuigerverkoopers.
Bovendien heb ik bezoeken moeten afleggen bij al mijn kennissen en wanneer ik met
dien bloedzuiger voor den dag Imam, namen zij
mtij ranee naar een hoek en toonden er een
of twee, of drie van die dingen.
En ik smeekte, wanneer ik weer buiten stond
onder den vrijen hemel 0, verlos mij van
dezen bloedzuiger. Zoo kom ik ten einde raad
bij jullie te land... wat moet ik doen?
„Broom," raadde Job „Waar woont die
vriend van jou, en ik ga oak zoo'n ding halen;
in optocht brengen wij den bloedzuiger naar
oom Jan, of ik sla hem met dat vervloekte ding
zijn schedel in."
►

61

•

om kort te gaan, met een stofzuiger onder mijn arm verliet
ik het kantoor,
.

„Niet doen,” verzocht Laurentius, „zuinig op
zip n.
Juist," beaamde Diogenes, „ik ga morgen
met dat ding naar dien rijken vriend van mij,
laat het daar staan en teen nog vijftig gulden
van hem, dan haal ik mijn kunstenaarsplunje bij
oom Jan vandaan en maak dit burgermanspak
te gelde. Morgen kruip ik weer in mijn fluweelen velletje... Nu is het mooi genoeg geweest!"
))

Tot laat in den avond, ja het was ver na middernacht, zaten wij bijeen en aan de vroolijkheid kwam geen einde. Nog eenmaal wilde Diogenes den bloedzuiger demonstreeren voor al
de vrienden. Hij schakelde het ondier in, en
met een loeiend en gillend geluid begon het
met de groote schoonmaak. Hij dreef het beest
door alle drie de kamers, schroefde het ten
slotte een slurf, als van een olifant, voor den
onverzadigbaren muil en begon de bedden en
gordijnen te bewerken. Na of loop was de stofzak tot berstens toe gevuld, spelden, naalden en
spijkers, staken er aan alle kanten uit en toen
Job tot slot van de historie een tube verf op
den vloer wierp, om te probeeren, of de
bloedzuiger ook dit verwerken kon, bleef het
ding met een luid gekraak stilstaan, meteen
ging het Licht uit.
„Kortsluiting," lichtte Diogenes ons in.
„Amen," prevelde Laurentius.
„Dowd," hoonde Job.
„Wel te rusten," groette Annie ons.
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Bij kaarslicht zochten wij onze legersteden op,
en terwij1 Diogenes op weg toog naar zijn vrouw,
om den nacht in die echtkoets door to brengen,
zakten wij weg in de vergetelheid en kwam wetdadig de slaap over ons.
„Apotheose."
Een maand later was Diogenes, Diogenes
weer. Zijn haren schoten door, zijn baard kwam
weer to voorschijn, even frisch en fleurig als
voorheen.
De bloedzuiger staat vermoedelijk nog op het
kantoor van den rijken vriend, en het geleende
geld is den wu• gegaan van alle -slijk der
aarde, weggespoeld door de ziedende branding
van de levenszee.
Zoo eindigde de maatschappelijke bevlieging
van Diogenes, en kroop hij weer in het al-beschermend fluweelen Luis, de dracht der minstbedeelden bij uitnemendheid.
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KERSTFEEST.
Nova Zembla in de Driekruisenstad, van sneeuw, ijs
en woeste Beren. Laurentius
en Diogenes, met een kris
gewapend, op zoek naar
goud. Oratio pro Domo op
het middelpunt der aarde.
Job doet zijn naam eer aan.

ogenes, zijn oogen opslaande, trok bibberend de deken over zich heen, hu! wat
een koude, dik stonden de bloemen op
de ruiten en hagelachtige sneeuw roffelde op
de achtervensters van de uitbouwserre.
Klappertandend en rillend ontwaakte het jonge paar ,en zij kropen dichter bij elkaar, daar
onder die eene deken, die onvoldoende dekking
hood.
„0, mijn jongen, wat is het koud," kwam
klagend het stemmetje van de jonge vrouw, en
meteen flitste het door hun brein, dat het morgen Kerstfeest zou zijn.
„Ik zal de kachel wat aanmaken," hesloot
Diogenes ien hij wipte uit zijn bed, daarna greep
hij naar een eindje kaars, dat in den hals van
een flesch gestoken, de algeheele verlichting uitm a akte.
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Hij wierp het kacheldeurtje open, pookte wat
in de overblijfselen, stak het eindje kaars aan
en plaatste dat in de arch; Coen hij het deurtje
gesloten had, straalde door het mica een gouden
schijn.
De illusie is toch maar alles in het leven "
bekende hij, „een zonnevonk in onze waning,
licht geeft warmte en gezelligheid, maar ik kom
toch nog maar liever in bed."
))

Nadat hij zijn plaats weer ingenomen had,
naast Constance, ondervroeg hij haar:
„Ben je vegetarier?"
„Met andere woorden, wat zullen wij eten?"
vulde zijn gade aan, „vandaag, morgen, overmorgen Brrr, laten wij to bed blijven vandaag."
„En morgen dan, en overmorgen?"
„ja," peinsde Constance, „wie dan leeft, wie
dan zorgt."
Meteen ging rinkelend de bel over.
„Ook dat nog," mopperde de dichter, „natuurlijk de schoenfrik met zijn briefje." En Diogenes wipte ten tweeden male het bed uit.
Wij kunnen hem nu in al zijn majesteit bewonderen als berentemmer; over zijn magere
schouders hing een damesflanel en de pantaion, oak al van zijn vrouw, sloot daar zeer passend bij aan. Hij greep naar een paar kousen,
waarvan alweer de afkomst niet dubieus was,
en die evenzoo aan Constance behoorden, voor66

dat Diogenes ze als zijn privaat bezit lannexeerde
en ze schouderophalend aantrok.
Van onder die deken klonk een onderdrukt
gegichel, en het stel e Diogienes in kennis met
het feit, dat ziju vro w zijn wederverschijnen
op dit aardsch toon el had gadegeslagen.
Gij lacht, boosaardig wicht, doch ik zal mij
wreken; is het niet ten hemel schreiend, dat
de ieenmaal beroemde dichter, bij de gratie van
zijn vele schuldeischers, in vrouwenkleeren moet
rondgaan? Och Heed" en hij hief theatraal de
handen ten hemel, „het zal niet zoo heel lang
meer duren of ook op mij wordt van toepassing, wat God sprak in den Hof van Eden
tot Eva: „En gij... met smart zult gij kinderen
baren!"
►

►

►

))

Een ongeduldig schelgerinkel riep hem terug
tot de twintigste eeuw.
„0 wee !" kreunde hij, „een hebzuchtig beest
loert door de ki ren van mijn deur, maar ik zal
ook dit offer brengen," en hij stapte kordaat
naar de deur en opende deze op een kier.
►

Een vuil grijs papiertje schoof naar binnen,
„zeven gulden vijftig," bromde een ontevreden
stem.
„Zoo'n vuil vodje papier," mopperde de dichter, „zeven gulden vijftig, dank je hartelijk
Trouwens er is niemand thuis."
„Niemand thuis?" schalde de schuldeischer
hoonend, „en u dan?"
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„Zoo'n veil vodje papier,” mopperde de dichter, „zeven gulden
vijftig, dank je hartelijk" . .

„Ik?” kwam Diogenes peinzend, „ik voel mij
in het geheel niet thuis hier,en sta in mijn hemd
achter de deur... kom met Paschen eens terug
of met Pinksteren."
„Ja, maar de patroon heit gezeid asdat ik
nou centen mee most brengen... of de schoenen terug."
„Je bedoelt het bovenleer," antwoordde Diogenes, „van de zolen is niets meer over."
„ja, maar betaalt u dan " besliste de beer.
„'t Is nu al minstens twintig keer deze maand
da'k hier bin geweest."
„Ik heb je toch niet geroepen, voor mijn part
kom je nooit," verzekerde Diogenes weer.
„Zoo'n prulbedrag, daarvoor iemand zoolang
te laten loopen. Nou, 'k zal wel zien hoe ik
me centen krijg. Na Kerstmis kom ik terug, kale meneer!" en met een woedend gebrul nam
de beer afscheid.
Diogenes sloot de deur, rekte zich eens uit
en zuchtte : „Kale meneer... de man heeft gelijk bereninvasie, en dat een dag voor het heilige feest. Nergens hebben die beesten eerbied
voor." Een blik op de kachel overtuigde hem
dat nu ten laatste oak deze vonk was gedoofd,
en hij kroop huiverend echtkoets weer in.
„Nu is de groote duisternis gekomen," klaagde hij, „waarvan Daniel getuigde aldus "...
,

„Laat Daniel in zijn leeuwenkuil, wij hebben
genoeg aan onze beren," viel Constance hem
in de rede, probeer te slapen."
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1) Slapen? het vriest zelfs onder de dekens, snap
jij die beer, zoo in de vroegte voor dag en
dauw, om elf uur."
)) Het zal een ijsbeer geweest zijn," antwoordde zijn gade slaapdronken, en draaide zich
geeuwend op haar andere zijde.
Doch de slaap wilde niet meer komen, allerlei herinneringen joegen door hun brein.
„Haw dat schilderij andersom," gebood Constance, „die eeuwige ham met dat broodje en
die eieren, maakt mij nog dol... ,mijn maag is
zoo leeg en rammelt van den hanger. 1k voel
mij als een ter dood veroordeelde in den gevangenpoort."
„Ik zal probeeren brood to poffen en boter,"
opperde de wijsgeer.

„Probeeren kun je alles, maar krijgen doe je
niemendal. Green mensch geeft jou nets op crediet, ... bij den Bakker sta je in het krijt, bij
melkboer ,en kruidenier. Je huisbaas dreigt en..."
„Houd op! Houd op! 1k weet het wel, maar
hoe kan ik betalen als zelfs mijn beste pennevruchten geen waardeering en... geen betaling
vinden?"
„Zoek een ander baantje," raadde zijn meer
practische Eva, „wordt bijvoorbeeld berenleider
in een reizend circus, ,daar ben je uitnemend
voor geschikt."
Een langen tijd stokte het gesprek.
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„Waar denk je aan Constance?”
„Wel, ik denk aan verleden jaar, weet je nog
dien avond voor Kerstmis; dat een goede genius
ons verraste met honderd gulden...?"
„Hij is dood," zuchtfie Diogenes, „het was
een edel mensch."
„En de kachel stand rood gloeiend,"
vervolgde Constance, „en wij kochten een kerstboompje en aten voor het eerst sinds vele weken weer eens warm eten ... en nu ... ik zie
geen uitkomst meer ..."
Rang! Weer een ruk aan de bel bracht hen
tot de werkelijkheid terug.
„Laten bellen," prevelde Constance.
„Laten bellen," stemde Diogenes mee in en
zij kropen onder de deken.
Rang! Weer een woedende ruk.
„Een dolle beer," concludeerde Constance
angstig en zij kropen nog dieper onder de
deken.
Rang! Rang! Rang! Tot driemaal toe rinkelde
de bel.
„Hij is hongerig en gevaarlijk, straks begint
hij to brullen; waag je leven niet met dien hevigen
sneeuwval, je hint nooit weten."
Doch Diogenes klauterde grommend zijn echtkoets weer uit en nam de kris van den wand.
„O schoone Constance, waar zijn mijn harnas
en mijn lans; ik zal tot mijn laatsten ademtocht
voor u strijden, als wijlen Don Quichotte."
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Hij sloop toe op het ram . en gluurde door
de dicht bevroren ruiten een slag op de deur
deed hem snel achteruit springen, meteen
begon de bel te luiden alsof er brand was.
„Doe open!" klonk nu buiten een ongeduldige
stem, „ik sta hier te bevriezen of zijn jullie
daarbinnen doodgevroren...?"
,Het is Lau !" juichte Constance opgetogen.
„Iffoor, hij rammelt met geld..."
„Je hebt waandenkbeelden," grinnikte Diogenes, „dat zijn zijn tanden die op elkander
klapperen van de koude."
Gelijkertijd opende de man in vrouwenkleeren
de deur en in de opening stond onze vriend
Laurentius, een grooten sneeuwpop gelijk. Hoed,
Karen en baard, alles zat dik onder de sneeuw,
evenzoo zijn jas; hij schudde zich als een poedel en met een „morgen! morgen!" trad hij
binnen.
Ik meende net den aftocht te blazen wat sta
je daar te bibberen manwijf, kleed je aan. Waarorn lieten jullie mij zoo lang wachten?" ondervroeg Laurentius zijn gastheer.
„Waarom? Waarom dit en waarom dat...?
mompelde Diogenes. „Daareven krabbelde er
een ijsbeer aan de deur van onzen hut, ik heb
hem met groote moeite weten te verdrijven, de
sneeuwwoestijn weer in. Maar hij komt terug
met kwijlende kaken, daar ben ik zeker van.
Hier zijn wij ons Leven niet meer zeker, en wij
moeten vluchten, ik verwacht nog meerdere aan72

vallen, de sneeuw heeft hen uit hun holen ge
dreven."
„Kom bij ons," opperde Laurentius, „sluit de
kast, dan blijven julli tot na Nieuwjaar..."
„Het lacht mij wel toe en jou Constance?"
aanvaardde Diogenes gretig, „hier kunnen wij
toch niet blijven als wij niet vrijwillig gaan,
dan warden wij er uitgezet."
►

Zoo besloten zij te vertrekken. Constance zou
den verderen dag bij Annie blijven en de Heeren der schepping zouden probeeren wat goud
te vinden. Het geval was wel hopeloos, maar
het moest, want zonder geld kan men in deze
schoone wereld nu eenmaal niet leven.
Eerst pakte Laurentius de kris van de tafel,
met de bedoeling ermede naar een antiquair te
gaan, om hem te verzilveren. Daarna werkte Di°genes zijn manuscripten in een tasch en begon
zich te kleeden.
„Wij gaan op j acht," eommandeerde Lau,
„eerst leveren wij Constance af bij thuis,
dan sluiten wij hermetisch de deur, zoodat de
warmte niet door de kieren kan wegvluchten,
en wij gaan de strikken zetten; voor maansopkomst, te weten ti en uur Amsterdamsche tijd,
zijn wij weer thuis. Wij zullen moeten dooden
het egoisme van onze broeders. Wij zullen aanvallend te werk moeten gaan, recht af op het
doel, hun goiedgevulde voorraadschuren.
Wij heb en niets te verliezen en kunnen enkel
winnen," zoo besloot Laurentius zijn betoog.
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►

„Mack je Zondags toilet geliefde,” zoo noodde Diogenes zijn Constance, „laten wij dit oord
der ellende, dit Nova Zernbla ontvluchten, en
liefst zoo snel mogelijk; wasschen doen wij ons
hedenmorgen niet, sings veertien dagen is de
waterleiding afgesneden, trouwens, die waterleiding zou nu toch bevroren zijn. Terwij1 wij
al evenmin dit bevroren water, dat den naam
ijs draagt, in vloeibaren toestand zouden kunnen brengen, omreden de gastoevoer eveneens
is stopgezet. Gen water, geen vuur, geen Hat."
„Heb je geld dan doe je wonderen, heb je
het nict dan is het..." dichtte Lau met .,ernstig
gel aat.
Onderwijl kleedde Constance zich aan, zich
verbergende achter een schilderij, voorstellende
een zomerdag in Cairo.
„Het is hier warmer .dan als daar in Nova
Zembla,” schamperde de goedieluimde Constance, „de zon brandt zoo heerlijk op mijn rug."
,Je hebt een onverwoestbaar goed humeur
C'onstance," cornplimenteerde Lau, „dit is een
groote rijkdom kind."
Juist op dit moment rinkelde de schel ten
derden male. Allen schrikten op.
„Ik zal gaan," sprak Laurentius. „Laat mij de
dressuur van dezen beer", en meteen stapte hij
naar de deur. Diogenes kroop bij Constance
achter het half voltooide doek.
,Wie is daar?" informeerde de schilder.
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„Remand om meneer te spreken,” antwoordde
de man aan de andere zijde.
Lau opende nu de hellepoort een weinig. „Meneer is niet thuis, om u te dienen."
„Wanneer is meneer dan wel thuis? Het
schijnt dat meneer nooit thuis is."
„U bent toch .00k niet thuis," vinnigde Lau
terug.
Dit argument sloeg schijnbaar in, en een toontje lager ging de schuldeiseher verder: „ Jawel, dat is nu allemaal tot uw dienst, maar ik
moet ,elf gulden van meneer hebben; ik ben
van Frummelen, de melkboer. Nou bestelt meneer mij klokslag half twaalf. Boni, nou sta ik
hier precies op tijd. Niemand thuis ! Waar is
meneer en mevrouwir
„In Cairo," antwoordde Lau naar waarheid.
„In Cairo?" gaapte de hoer met open mond.
„Zoo ver, en een arm mensch laten wachten...
ja, zoo zijn die artiesten; uitgaan en 'niet aan
een ander denken. En wanneer komen zij terug,
als ik vragen magi?"
„Fens kijken," rekende de schilder, „gisteravond vertrokken... nou, vanavond laat of morgenochtend op de vroegmis. Zij zullen vermoedelijk kindje gaan wiegen, ziet u."
,,Nou, niets aan te doen," overlegde de uierhoer. „Als ze nog maar terug komen. Dus vanavond of morgen,... dan kom ik na Kerstmis
weer eens terug. Dag meneer."
Met ,een fermen slag wierp Lau de deur in
het slot.
75

„Ziez ►o, komen j ullie nou maar te voorschijn,”
monterde Lau, „hij had niets in de gaten van die
onwaarschijnlijke reis naar Cairo, in 24 uur heen
en terug."
„Zoo'n man durft nog te klagen," kwam bitter de stem van Diogenes. „Dat noemt zich een
arme stakker! Nimmer zijn zij verzadigd die beren. Immer willen zij meer... roofdieren zijn
het... Als je nu weet dat minstens dertig
huizen hier in de buurt zijn eigendom zijn,
en hij erfde kart geleden twaalf duizend gulden van een oude tante. Och," en met een woesten ruk drukte Diogenes zijn hoed op de weerbarstige lokken. „Dit is met recht een wereld
waarin men zich verveelt. Zullen wij gaan?"
„N ►em eerst eens poolshoogte," raadde Constance, „je kunt nooit weten... Als er een te
wach ten staat zijn wij verloren."
Lau opende de deur, stak zijn hoofd naar
buiten, en nadat hij gecontroleerd had dat alles
veilig was, poetsten zij de plaat.
'

*) „Oratio pro Domo",
op het middelpunt der aarde.

Wij vinden Laurentius en Diogenes terug op
den Dam, juist op de plaats waar de Nederl.andsche maagd, bijgenaamd ,,Naatje van den
Dam", voor jaren terug het leven om zich heen
'0) Latik (rede ten bate van zijn huffs) door Cicero
106-43 jaar voor Christus.
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had zien kolken en bruisen. Vrouw en manuscripten waren in veiligheid gebracht, en de kris
was voor de somma van vijf en dertig stuivers
het eigendom geworden van een gladden kunsthandelaar.
►

„Hier," bromde Diogenes, „is de plaats waar
het dankbare nageslacht over eenige eeuwen in
manner of brons onze beeltenis zal plaatsen, en
men zal rhododendrons aan onze voeten planten."
„En op onzen sterfdag zullen de vroede vaderen van de goede stad Amsterdam ons met lauwerkransen vereeren."
„En daar,*) waar nu dat heerlijke natuurtafreel
je tegenlacht daar zullen zij een museum
bouwen om jouw schilderijen en mijn manuscripten in onder te brengen."
„Ja, allemaal prachtig," viel Laurentius hem
in de cede, „en alle dagen te mogen stares
naar die mooi aangekleede wassen beelden
Brr... wat is het koud, ga mee? De sneeuwstorm geeselt mijn gezicht... Je staat formeel te
bevriezen hier op dit middelpunt der aarde. Als
je nog land blijft staan kan je nu al niet meer
weg, en behoeft het geen twee eeuwen meer
te duren of het yolk staat je aan te gapen. Kom
nee."
En Diogenes volgde Laurentius, in diep gepeins verzonken.
*) Het voormalig Dammoeras.
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Het is drie uur!" zoo riep de schilder hem
weer tot de Kalverstraat terug, „en willen wij
nog oogsten dezen dag, dan moeten wij raad
schaffen. Hoe komen wij aan de noodige contanten?"
Zoo schuifelden zij verder de Kalverstraat in.
Diogenes was zich het hachelijke van zijn toestand
nu ten voile bewust, en pijnigde zijn hersenen
met de broodvraag... want het is nu eenmaal in
deze wereld zoo: „geen geld geen eten."
In woesten ren zwiepten de sneeuwvlokken
hun in het gelaat, het was doordringend koud
en een loodgrijze hemel hing laag over de huizen. Overal waren de lichten ontstoken en een
kooplustig publiek bewoog zich door de dikbesneeuwde winkelstraat.
„Laten wij de Kalverstraat heen en weer loopen," besloot Diogenes. „Misschien ontmoeten
wij een vriend met warm hart en voile beurs."
„Laten wij Meijer Esq. opzoeken," opperde
Lau."
„Op reis," baste Diogenes, „en Baron L tot E
idem
; en majoor Spleen idem... Neen jonge
man, het ziet er leelijk uit... voor ons..."
))

Zoo waren zij den Heiligeweg genaderd.
Wacht," siste Diogenes, „daar marcheert het
eerste slachtoffer." En hij verdween in het
gewoel.
Na een poosje kwarn hij terug, een sigaret
tusschen de lippen... Zijn opgewekt gelaat
beloofde veel goeds, en inderdaad, hij had
een tientje buit gemaakt; een oude schoolvriend
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was het slachtoffer geworden van zijn vraatzuchtige gevoelens, dezen middag voor Kerstmis.
Arm in arm liepen de beide vrienden verder
tot aan de Munt; daar keerden zij terug op hun
schreden en kochten onderweg nog wat sigaretten voor Laurentius.
Met frisschen moed bezield marcheerden zij
ten tweeden male door de overdrukke straat, tot
hun enkels zakten zij weg in de sneeuw.
„Tenminste voedsel deze dagen," glimlachte
Diogenes.
„En warme wijn," gnuifde Lau. ,Sjonge nog
toe, nu een heete grog... ik moet er niet aan
denken."
Hun tweede doorbraak leverde geen resultaat
op en juist, dat zij bij de Lunchroom gekomen,
de steeg in zouden gaan om huiswaarts te keeren, zagen zij het wonder beiden tegelijk.
Aan een van de met zorg gedekte tafeltjes
troonde zoowaar Job de Richard in voile majesteit. Hij lepeide een dampend bord soep en een
flesch wijn stand naast hem... Zij staarden verwezen het schouwspel aan en konden hun oogen
niet gelooven...
Oelijktijdig traden zij eveneens naar binnen.
Als twee roovers, belust op bait, zoo slopen
zij toe op den niets kwaads vermoedenden Job.
En . zonder een wooed te spreken namen zij aan
hetzelfde tafeitje plaats.

:
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Eerst toen Job zijn bord leeggegeten had, zag
hij tersluiks op naar zijn tafelgenooten.
„Dief," stiet Laurentius uit.
„Moordenaar!" siste Diogenes, „waar heb je
dien inbraak gepleegd?"
Een glimlach gleed over Jobs mager en bonkig gelaat.
„Ik dacht zoowaar aan jullie, beste jongens,
en wenschte dat je hier waart; welnu, zit aan,
eet en drink."
Dit lieten de beide vrienden zich geen tweemaal zeggen, en spoedig zetten zij hun leege
magen in vuur en vlam.
Wij zullen intusschen Jobs ,ervaringen van
dien dag boekstaven en U inwijden, hoe hij
aan den zak met goud gekomen was, waardoor
hij in de gelegenheid kwam, Diogenes en Laurentius zoo rijkelijk to onthalen.
Job, ten einde raad, had den geheelen dag
tangs de straten geloopen. Reeds drie dagen
tevoren had hij zijn zolderkamer moeten verlaten en met een rol etsen under den arm, zijn
eenig bezit, was hij de wijde wereld ingegaan.
Zoo doolde hij de lange nachten door de stad
en rustte van zijne vermoeienissen uit in een behagelijk verwarmde museumzaal of in de stationswachtkamer.
Met een wild verlangen naar voedsel, beu van
droog brood en een kop slappe thee, liep hij
morrende zijn laatste ronde.
,Wanneer er nu geen uitkomst komt, dan
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maak ik er een einde aan," zoo besloot hij ten
einde raad.
Doodelijk vermoeid zeeg hij neer op de stoep
van een groot huis, ergens aan het gouden randje van Amsterdam.
Vastbesloten richtte hij zich op en belde aan,
daarna vroeg hij den beer des huizes te spreken en wonder boven wonder werd hij toegelaten. En met de deur in huis vallende vertelde
hij van zijn geleden ellende, van zijn ontberingen, zijn hopeloos verzet tegen het nood.lot
en hij hood zijn etsen te koop aan.
Zijn op niets bedachte toehoorder bleek een
mensch te zijn met warm hart en met zijn lot
begaan, keek hij de etsjes eens in. Job stand
onderwijl duizend angsten uit. „Als hij er dan
maar eentje koopt," zoo overwoog hij sidderend, „met tien Hollandsehe guldens ben ik
rijk."
Om kart te gaan : deze man werd zijn weldoener. Hij nam een etsje mede en verwijderde
zich ,een oogenblik. Terugkeerend stopte hij den
stralenden Job een envelop in de hand, wenschte
hem veel goeds en geleidde hem naar de deur.
„Daar stand ik nu," vervolgde Job. „Misschien twee rijksdaalders," overlegde ik. „Of
tien of vijftien gulden." Met groote haast opende
ik het briefje... en... neen, jullie kunt het niet
raden jongens honderd gulden een bank81
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biljet van honderd gulden voor een klein etsje.
En ik, de door het leven zoo diep teleurgestelde,
ik, die in jaren niet meer tot tranen toe bewogen was geweest... ik heb gehuild van ontroering... gehuild... heerlijk gehuild ! Door het
dik besneeuwde park snelde ik stadwaarts en
hirer zit ik nu... met jullie aan een tafel." Zoo
eindigde hij zijn wonderlijk verhaal.
Het conventioneele publiek, dat gewend is
den eetgelegenheid te bezoeken, keek met groote oogen het schouwspel aan... De drie .etende
artiesten, alien langharig, waarvan Diogenes en
Lau met zwaren baard en Job ongeschoren, trokken zeer de aandacht tot zich.
Job sloeg ieen ellendig figuur, hij zag er uit
als een geest, en de enorme hoeveelheid voedsel, die hij tot zich nam, stelde hem eenigszins
schadeloos voor het geleden fed.
Een gloeiend kop koffie besloot het koningsmaal en Job schoof na afrekening, als vanzelf
sprekend, ieder van zijn vrienden tien gulden
toe; zwijgend vouwden de hemelstormers het
met magische krachten bezielde papiertje op en
dankbaar schudden zij Job de hand. Noodgedwongen namen zij afscheid, Job moest naar
zijn vrouw in Rotterdam en de beide vrienden
wandelden met ,een feestelijke stemming in hun
hart naar huffs.
Vol ongeduld zaten Constance en Annie te
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wachten. Zij treffen het slecht, zoo beklaagden
zij de afwezige echtgenooten.
„Mijn jongen heeft geen zool meer under zijn
schoenen," memoreerde Constance treurig.
„En Lau zijn eenige jas hebben wij gisteren
moeten verpanden," sprak Annie droef en in
gedachten verzonken. „Ik heb er geen idee van
of zij nets medebrengen. Misschien een rijksdaalder of vijf gulden," hQopte Constance.
Het is te begrijpen dat de vrouwen treurig
te moede waren. ledere vrouw zal ten volle
hun ►onrust kunnen begrijpen ... Lau en Annie
hadden twee kindertjes, twee meisjes ... Het
kindje van Diogenes en Constance, ook ,een
mei ► , was geiukkig voor ienkele dagen bij de
goede tantes ,ondergebracht. Maar na Kerstmis,
wat dan ien dan de, roogenblikkelijke nooden
geen voedsel, geen warmte, geen licht ., en juist
dat Constance ongeduldig naar de ramen liep
om eens uit te kijken, werd de deur ,opengeworpen en traden de twee gebroeders binnen.
Kahl en Abel," spotte Annie, die onder alle
omstandigheden haar spotlust den vrijen loop
kon laten.
„En?" informeerde Constance, die haar
nieuwsgierigheid bijna niet langer meester was,
„hoe is het afgeloopen? Heb jullie gaud gevonden?"
„Niets," antwoordde Laurentius met een grafstem.
„Dat is niet waar," deed Diogenes heel ver',

83

ontwaardigd en hij telde vijf gulden neer op
tafel.
„ZOoveel?" juichte Annie, „dat is weer clan
niets. Daarmee doe ik wonderen !"
Maar Diogenes telde door, tastte in zijn linker broekzak en haalde er nog een gulden uit;
daarna zag een nieuwe gulden het levenslicht,
en zoo voorts tot dat er dertig op een rij to
blinken lagen op tafel.
„0!" en Constance sloeg de handen ineen
en Annie lachte eveneens
„Goddank! even uit de zorgen," dat was de
gro.ndgedachte van hun gelukkige stemming dien
avond.
En zij zetten zich aan tafel, Lau, gewapend net
potlood en papier... noteerde de meest noodzakelijke inkoopen, die zij moesten doen. Onderwijl werd de goedheid van Job breeduit hezongen ... en de Bohemiens clankten hem van
ganscher harte.
Laurentius greep ,een grooten koffer en toog
er op uit. Onderwijl werden de brandstoffen gebracht en binnen korten tijd stond de kachel
rood-gloeiend.
Hijgend als een paard kwam Laurentius met
zijn zware vracht aansjouwen... Brood, hotel.,
kaas... koffie... thee... suiker.
Daarna werd koffie gezet; een goudbruin
brood stond verlokkend op tafel en de frissche
boterkluit noodde tot toetasten zonder verwiji .
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Zelfs Laurentius en Diogenes schoven nog eens
aan...
Een boterham met kaas en een kop koffie,
welaan, dat zal er nog wel in gaan," meende
Diogenes.
Met een heilwensch voor de beide weldoeners
ving het maal aan... era met een stille Bede
aan dien Orooten onbekende, wien alle dingen
bekend zijn, werd het maal besloten.
))

Met de beenen languit, zaten alien nu am
de kachel geschaard en onwillekeurig gingen
hun gedachten terug tot dien morgen, dat Ales zich zoo hopeloos liet aanzien en de herinnering aan die bereninvasie deed Laurentius
in lachen uitbarsten.
„Hij staat nu juist to bellen," vermoedde Lau.
„Wie?" ondervroeg Annie belangstellend.
„Die ijsbeer natuurlijk," lachte Lau, en juist
op dit moment werd er aan de deur getikt.
„Een beer natuurlijk," vermoedde Constance.
Een postwissel," hoopte Lau.
be deur vloog open, een wolk van sneeuw
stoof naar binnen en in de opening stand een
postbode. „Wilt u afteekenen ?" en hij overhandigde den schilder een groat pakket.
De touwen vlogen los, het papier eveneens;
dan vonden zij een briefje, waarop het volgend
gedicht:
85

)) Hierbij .een haas
en een konijn,
en daarbij nog een kip.
De haas kocht ik,
konijn en kip zijn
van mijn zwager Flip."
ANTONI US.
Laurentius las het epistel hardop voor daarna viel een groote stilte over de verbaasde toeschouwers; zij waren met stomheid geslagen.
„Kip, haas, konijn dat rijmt op wijn," en
zonder verder nog een wooed to zeggen, zette
Lau zijn hoed op , en snelde de deur uit.
)) Hij is volslagen idioot geworden," concludeerde Annie, „de vele zegeningen hebben hem
overweldigd."
k ga hem na," schreeuwde Diogenes, „hij
gaat zich verdrinken misschien in den Amstel."
)) Dan moet hij ,eerst ,een bijt hakken, neem
een biji mee," riep Annie hem na.
„Net de Siameesche tweelingen," critiseerde
Constance, „als de een wegloopt, moet de ander
mee."
1

))

Een uur bleven zij weg, en met in iedere hand
twee flesschen, kwamen zij terug, dik under de
sneeuw.
)) Het spookt buiten leelijk, er woedt een formeele sneeuwstorm, wij hebben wijn, wijn, wijn,"
deelde Diogenes de belangstellende vrouwtjes
mede. „Witte wijn en roode wijn."
,0, wat is het leven fijn," zong Laurentius
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uit voile Borst en in uitgelaten vreugde liep de
dag ten ,einde.
Kerstmorgen — een gouden zon wierp zijn
gouden stralen rijkelijk over de smetloos blanke wereld. Bloedrood verrees hij boven de kimme ... gehuld in purperen waas. Een voet dik
donsde de blanke sneeuw op de daken der huizen. Elk geluid viel stil in den vroegen morgen.
Laurentius was bijtijds uit de veeren, en waande zich de eerste, dock toen hij naar buiten trad,
vond 'hij, geleund tegen het hekje, Diogenes.
En Laurentius trad naast hem in de sneeuw'
en in deemoedig zwijgen stonden zij nauw aaneengesloten, een in gedachten, een in aanschouwing van God's goudene schepping.
Dien avond brandden de kaarsen, sparregroen
sierde de kamer.
De kachel snorde gezellig .en door de ontdooide ruitjes gluurde het maantje naar binnen,
En op iedere knie ,een kindje, vertelde Laurentius in alien eenvoud de aloude sprooke van
Bethlehem.
En Diogenes en Constance hadden eveneens
hun kindeke gehaald Bien dag, en het kopje
tegen moeders horst, sluimerde hun lievemeisje
en droomde van haar paradijs in moeders innige omhelzing.
Zoo gewerd dit Kerstfeest hun tot een van
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de onvergetelijkste mornenten in hun veelbewogen leven.
En met een stillen handdruk begaven deze armsten der armen zich ter ruste.
Doch ik ken geen rijkdom op deze wereld,
nun rijkdom te boven gaande.
En ik wensch u alien toe, dat gij eentnaal z66
rijk zult mogen zijn,
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IN MEMORIAM
„ANTONIUS."

t
,,Der junge mann hat sich verdorben,
„Hatt er geschissen so wie ich,
,,Er ware nicht gestorben
—
—

(Goethe : „Nicolai an Werthers Grab").

oed en slecht, licht en donker, waarheid en
leugen. Dit alles is voor onzen God zijn
schepping, zooals de ravijn den berg zijn
majesteit schenkt en Judas Iskariot, Jezus Christus de voile glorie schonk door zijn verraad,
zoo is de dood daar am het leven te verheerlijken, en pas door te sterven zullen wij ingaan
tot het ware leven.
Dit citaat haal ik aan uit een van de onuitgegeven werken van onzen vriend Diogenes, als
zijnde zeer toepasse!ijk op het hoofdstuk dat
volgen gaat.
De laatste tonen van Chopin's doodenmarsch
stierven weg in den zoelen lenteavond.
De kaarsvlammen flakkerden onrustig, bewogen door het koeltje, dat vanuit het duister
daarbuiten kwam aansuizen.
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Verspreid door de half duistere kamer vinden
wij bijeen al onze vrienden, sommigen op stoelen gezeten, enkelen op kussens, losjes neergevleid op den grond, en Antonius, die zich alreeds de laatste weken niet goed gevoelde, lag
uitgestrekt ,op een divan, in den versten hoek
van het vertrek.
Lucilde, het meisje van Antonius, een jonge
violiste, die in Amsterdam haar studies kwam
voltooien, zit voor de piano en laat heur kopje
in de handen rusten.
Wij vinden hen hier bijeen op een van de zoogenaamde paradijsavonden. De bedoeling van
die avonden was, ieder in de gelegenheid te
stellen zijn kunst-voortbrengselen te toonen en
de kritiek, welke daarover werd uitgebracht, te
beantwoorden, zoo mogelijk te weerlegg -en.
Het was ,00k op dezen avond dat Diogenes
een fragment uit zijn werken had voorgedragen,
waarvan ik in den aanvang een gedeelte citeerde
en Lucilde beeindigde zoo juist de op algemeen
verzoek gespeelde doodenmarsch van Chopin,.
De naam paradijsavond was ontleend aan het
feit, dat de boom der kennisse vrijwel kaal werd
geplukt en alle vruchten werden geproefd, zoowel door de aanwezige mannen, als door de
Eva's dochters, zoodat eindelijk de boom des
eeuwigen levens eenzaam overbleef in den Hof
van Eden..., en zij moesten komen alzoo tot
het voile besef van de werkelijkheid.
co

De werkelijkheid waarvan wij in dit korte leven ieigenlijk niets anders bemerken dan den
vergulden schijn.
Een schijn welken wij voor de werkelijkheid
houden, om er eindelijk geheel in onder te gaan.
Op zoo'n avond werden alle anecdotes en herinneringen nog eens •opgehaald en de lessen,
welke zij hadden geleerd uit hun zigeuner-bestaan van van dag in dag levende zwervers, waren
vele ... En meestentijds eindigden zij met de
erkenning, dat het alles goed zoo was geweest,
van begin tot einde, ien dat het niet anders had
mogen zip n.
De gesprekken hadden dien avond een ernstig
karakter gedragen, merle in verband met den
moord ,op Miss Gavel, die door de Duitschers
was gefusileerd.
De oorlog woedde in al ziln ontzettende hevigheid ien ,dagelijks ston ► en gruwelijke verhalen
van 'moord en doodslag in de couranten; duizenden sneuvelden in de loopgraven, ver van
alien die hun lief en dierbaar waren.
Onder den komstandigheden moest de steinming wel gedrukt en treurig ziin, en Job had
met ingehouden woede gewaagd van de ell'en 7
digeparstn, klidezgruwjn
krijg ,een middel zagen om zich te verrijken ten
koste van het arme yolk, zoodat de minbedeelden in bittere ontbering dreigden on te komen.
Een leege beurs beteekende nu wet degelijk
een leege maag.
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„Wat jou Antonius... jij weet er ook van
mee te praten, het is niet vol te houden zoo.”
AIler blikken dwaalden naar den ruststoel,
waarop Antonius ter neder lag. Hij antwoordde
niet en zijn oogen waren gesloten.
„Wat ziet hij er vreemd uit," fluisterde ik
tegen Lucilde.
Zij, nu ook opmerkzaam geworden, zag wat
scherper toe... en met een ruk kwam zij overeind.
Zijn armen hingen slap naar beneden en hij
bewoog zich niet.
Allen waren wij nu opgerezen en wij stonden
in een kring om hem heen, doch hij verroerde

zich niet en gaf geen teeken van leven...
Lau noemde zijn naam, doch hij antwoordde
niet; lijkbleek, met onnatuurlijk blame lippen,
lag hij daar bewegenloos.
„Zoo moest het eindigen," mompelde zijn
vriend, „maanden geleden het) ik het al zien
aankomen."
Diogenes werd uitgezonden om een medicus
te halen en onderwijl trachtte Laurentius hem
tot het leven terug te roepen, wat hem eindelijk,
na veel vergeefsche pogingen, mocht gelukkm
Met verwezen blikken lag hij te staren in het
ledig, niet begrijpende wat er flu eigenlijk met
hem was gebeurd.
Langzaam, heel langzaam, kwam zijn bewust92

zijn terug en began hij tot besef te komen van
zijn ► estand.
„Lau," en zijn stem daalde tot een heesch gefluister, „het is spoedig met mij gedaan... laat
mij naar onze kamer brengen... deze laatste
weken of dagen wil ik doorbrengen in de omgeving, waar ik met zooveel liefde en opgewektheid heb geleefd en gewerkt."
Laurentius vond geen woorden en drukte als
antwoord, bewogen de hand van zijn broederlijken vriend.
Op dit oogenblik trad de dokter binnen. Diogenes was in zijn auto meegekomen en ondanks
dat hij velen van het illustre gezelschap reeds
jaren behandelde en nimmer eenige belooning
daarvoor had mogen ontvangen, stand hij immer klaar om te helpen waar het noodig was;
nooit sprak hij over de financieele kwestie, omdat hij te goed wist, hoe diep ellendig de omstandigheden waren, waaronder zij moesten leven.
Met een vriendelijk „goeden avond" trad hij
op den zieke toe en stelde ons eenige vragen
betreffende zijn instorting. Met voorzichtige
voorkomendheid onderzocht hij Antonius zorgvuldig en toen ik zijtn intens etagere gestalte
nu ten deele ontkleed op het rustbed uitgestrekt zag liggen, was ook zijn ziekte voor
geen geheim meer en begreep ik dat de goede
Antonius zijn langsten tijd bier op aarde had
doorworsteld.
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Met een strak gelaat nam Dr. N. temperatuur
op en sprak Antonius eenige bemoedigende
woorden toe; doch deze zag zijn eigen toestand
zuiver in en zeide gelaten : „Och dokter, doet u
green moeite, sterven rmoeten wij alien , vroeg of
laat, en het is toch goed bezien het meest tilled wat wij moeten doormaken."
Doch de geneesheer zeide niet men... en
evenmin ja, hield zijn conclusive voor zich; wel
was fopname in een sanatorium zijns inziens dired noodzakelijk. Thuis verplegen was ondoenlijk in zijn romstandigheden.
Doch Antonius wenkte met de hand en verzocht met matte stem om eenige dagen uitstel.
De medicus schudde medelijdend het hoofd,
alsof hij zeggen wilder: een ter dood veroordeelcie staat men toch ook zijn laatste wenschen
toe, ien :hij vervoerde Antonius met zijn eigen
auto naar de armoedige woning van zijn besten
vriend.
Ondervoeding en ontberingen van allerlei ;card
hadden hun moordend werk gedaan en de toch
al niet sterke Antonius was door den moeilijken
strijd om het bestaan ten onder gebracht.
Goede voeding, warmte en rust hadden voor
maanden terug zijn redding kunnen zijn, doch
nu was het to laat... Overal en bij ceder hadden
wij om hulp gesmeekt, eenige maanden geleden,
doch zoo het schijnbaar gaan moet volgens vaste
wetten: eerst rnoet de kunstenaar dood zijn, wil
hij leven.
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En nu lag hij daar terneer
nald al in den
aanviang van zifn leven en zooals ik in mijn
eerste hooldstuk neerschreef :
„Hij was de stille werker, de martelaar, die
voor den flood geen duimbreed uit den weg
ging.
Hij voelde honger noch koude en leefde buiten zidh zelf in zijn heiligste vervoering.
Pitzen bedong hij niet voor zijn werken, hij
aanvaardde zonder eenig voorbehoud wat een
liefhebber hem in de hand stopte.
,

Geld ! ? Geld was bij hem altijd het minste in
de dubbele beteekenis des woords."
Somwijlen ontving hij minder voor een schilderij terug dan het hem kostte aan dock en verf
alleen; de weken van noesten arbeid telde hij
in het geheel niet.
zijn leven was een voortdurend sterven van
dag op dag, van uur op uur, hij dacht geen
oogenblik aan zichzelf ,en leefde met een blijheid van harte, die werkelijk benijdenswaardig
was.
Nu lag hij alreeds tien dagen bij Laurentius
te bed, hij nam hoegenaamd geen voedsel meer
tot zich, alzoo bewust verhaastende, wat de natuur te lang rekte, volgens zijn eigen zeggen.
Water, dat was zijn eenig verlangen ; met groote hoeveelheden nam hij het tot zich.
Jezus kreeg gal te drinken," zeide hij op een
avond met een verwezen glimlach om de lippen,
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Nu lag hij aireeds lien dagen bij Latirentius te bed, hij nain
hoegenaanid g-eeii voedsel nicer tot zich, . .

„Wat m et God goed zijn, dat Hij mij nog
water schenkt in plaats van gal.”
►

Hij sprak veel over Lucilde en tobde soms
uren lang over haar toekomst en wat voor een
man zij nu Dm krijgen... Misschien een rijken
aanbidder, of wel een armen schilder zooals
In zijn meest heldere oogenblikken filosofeerde hij over alles en nog wat, en wij lachten ondanks de ellende van den toestand om zijn dwaze uitvallen.
Doch zware koortsen sloopten zijn laatste
krachten en hij verminderde zienderoogen.
Onverwachts nog kwam het einde.
ik was juist eenige uren weg geweest naar
huis en bracht wat vruchten voor hem mee; een
vervoer naar ziekenhuis of sanatorium zou niet
weer noodig zijn, meende de dokter, die juist
dezen middag geweest was.
Antonius werkte volgens zijn meening in het
geheel niet mede; hij strijdt niet voor zijn leven
en laat zich gaan in het zekere bewustzijn dat
alles goed is zoo en wij moesten ons voorbereiden op een spoedig einde.
Den geheelen dag had hij liggen tobben over
Lucilde, over Lau, Diogenes en Job. Diogenes,
die onvindbaar was de laatste dagen, ging hem
vooral zeer ter harte... en hij informeerde doorloopend naar hem.
En zoowaar, toen ik binn nkwam zat hij aan
tafel, de lamp brandde laag en een opengesla97
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Nomaden.
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gen bijbel lag voor hem. Verder lag de geheele
oppervlakte vol met alle mogelijke zaken, als
blikjes zalm, sardines, amandelen, bananen, boter, eenige flesschen wijn en limonade. Met open
mond staarde ik het schouwspel aan.
Jij hier," bracht ik vol verbazing uit, „en die
overvloed van voedingsmiddelen, hoe komen die
hier?"
Net
„O... dat ... de moeite niet waard
zoolang geloopen en gebedeld, tot ik voldoende
contanten bijeen had, om dien voorraad op te
slaan. Hij moet toch gevoed worden, die stakker," lichtte Diogenes mij in.
Nu dwaalden mijn oogen naar het ledikant;
Lau, die in twee dagen bijna geen oog had
dicht gedaan, was ingesluimerd en zat te knikkebollen op zijn stoel.
Lucilde lag te slapen op een kermisbed, toegedekt met een tweetal nude jassen.
))

Ik zette mij in alle stilte eveneens aan tafel
Zwijgend zaten wij elkander aan te staren en
wachtten geduldig tot een van alien ontwaken
zou.
Een diepe zucht wekte ons uit onze overpeinzingen, het was Antonius; met een vreemde
schittering in zijn ,dogen, wenkte hij ons om
nader to treden.
Laurentius ontwaakte eveneens en Lucilde
kwam, als door onzichtbare handen aangeraakt,
overeind.
Antonius drukte Diogenes lang en innig de
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hand en Lau kon niet nalaten, zelfs under deze
ernstige omstandigheden, nog de vraag aan Di°genes te stellen, of deze soms een comestibleswinkel geplunderd had. De arme Antonius
kon een lach niet bedwingen en een oogenblik
zagen wij in zijn ,00gen nog den ouden glans van
weleer... Doch het was maar een ondeelbaar
oogenblik. Het was de laatste lach, dien wij bij
hem zouden mogen ontwaren... en Laurentius
geven wij ten voile hiervan de eer.
Zoo zagen wij met ons alien bijeen en spraken fluisterend; een klok in de nabijheid liet
elf slagen hooren.
Oa jij nu maar naar huis, Diogenes," noodde
Laurentius, „of is Constance op de hoogte van
den toestand?"
1k besloot te blijven en Diogenes wilde ,eveneens nog een uurtje wachten.
Eenige oogenblikken later kreeg Antonius een
hoestaanval, gevolgd door een hevige benauwdheid.
„

Met zijn oogen riep hij ons tot zich, en bijna
onverstaanbaar zeide hij: „Nu is het spoedig
voorbij! Water," kreunde hij moeizaam.
Dan verliet het oogenblikkelijk bewustzijn hem
weer... en hij viel in een lichten sluimer.
Nog eenmaal hoorden wij zijn stem heel
flauw: „Lucilde," dat was zijn laatste woord.
Eel wij zagen gevijven als een, zijn ziel los99

komen van zijn lichaam; bij het hoofdeinde begon het te komen, als een doorzichtig zilveren
woos plekte het boven zijn legerstede.
En heel zacht en teer, als een manesluier, bij
sullen herfstavond, wolkte het zilveren waas
boven het lichaam van den stervende... een
zucht en alles was voorbij.
En Antonius was voorbij gegaan, zooals wij
alien eens voorbij gegaan zullen zijn.
De morgenschemering vond ons nog bijeen.
Een nieuwe dageraad began te gloren, de
roep van het leven wekte ons uit onze droomerijen.
De nieuwe dag eischte ten voile onze waakzaamheid.
Onze taak was hier ten einde...
Stil en waardig hebben wij hem grafwaarts
gedragen. Hij rust tusschen de armsten der armen op het gToote kerkhof. Zelfs geen steentje
siert zijn graf doch zijn werken zullen van
hem spreken tot in het verre nageslacht.
Dienzelfden avond zaten wij weer bijeen op
de kamer van Lucilde.
Het rustbed bleef leeg...
Lucilde zat weder voor de piano, en de kaarsvlammetjes wierpen hun grillig schijnsel in het
rand.
En als vanzelf
hten heur slanke vingers de
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toetsen en in stille wijding klonken weer de
tonen van Chopin's doodenmarsch door de
kamer
Onze blikken werden geboeid door het schouwspel van een nachtvlinder, die in nauwe en steeds
nauwere kringen om de kaarsvlam cirkelde.
Steeds sneller naderde zij de vlam, tot zij eindelijk met luid geknetter in het vuur verzengde,
om daarna stuiptrekkend neer to shorten op de
blanke toetsen.
►

Lucilde verborg het hoofd in de handen en
snikte...
„De dckod zonder pardon," flijmde koud de
stem van job. „Vandaag ik, morgen gij."
En hiermede is dit „In Memoriam" ten einde.
Een toevoeging schijnt mij overbodig en het
felt dat de dood geen onderscheid maakt tusschen arm of rijk, oud of jong en dat hij komt
wanneer onze tijd gekomen is, alleen dit feit
verzoent mij met zijn vroeg verscheiden.
Hij ruste in vrede.
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DE VERGADERING.
„En het zal niet langer zijn,
wij naar den lommerd, en
jullie naar de opera, maar
jullie naar de opera en wij
naar den lommerd. Vox Populi, Vox Terrier. Leve de
Russische Soja Republiek."
Diogenes, Laurentius en
hun pandjes. Watersnood
en het vlot van de Medusa
in het hartje van Amsterdam. Van een broederschapsmeeting of het ineengestorte luchtkasteel van
kameraad Diogenes.

et geval zit zoo, Laurentius' vrouw, Anny,
was bevallen en de dokter had versterkende middelen voorgeschreven. Nu is er een
ding altijd erg jammer in zoo'n doktersvoorschrift, hij geeft het geld ,om genoemde zaken te
koopen er niet bij. Dus moest Laurentius trachten goud te maken
Na onnoemelijk veel moeite, was het hem
mogen gelukken ,een passerdoos op te diepen
uit •een ronimelkist en hij zou probeeren die
doos te beleenen. Hij trok dus zijn jas aan, nam
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afscheid van zijn vrouw en jonggeboren dochter
en maakte zich gereed den stormwind te trotseeren ... zoo zou hij zijn woning gaan verlaten
wat makkelijker gezegd was dan gedaan.
Hij bewoonde te dien tijde een oud, bouwvallig huffs, gelegen aan de Amstelboorden, een
akelig armzalig aquarium ... dat al overal en
nergens voor had gediend, en waarin alles in
overtreffendie trap mislukte, een ideaal verblijf
voor de Boheme clan alzoo.
Zij bewoonden het achterste en laagste igedeelte, terwijl voor, Job de Richard met nog eenige
verfvermorsers verblijf hielden.
De kraamvrouw lag op , een paar stroo-matrassen, waaronder eenige sinaasappelkisten, die als
ledikant dienst deden Zij lag in de werk- eetslaap-, zit- en ontvangkamer, alles in een vereenigd. Wilde men echter dit vertrek verlaten,
dan moest mien een tweede, nog lager gelegen
kamer doorwaden, waarin ongeveer twee decimeter water stand... bij afkorting noemden wij
dit Bassin, „de Palingfuik".
In het allereerste begin, het was nog zomer
moet u weten, trok onze Laurentius kousen en
schoenen uit en verliet zoo zijn vertrekken, daarna deed hij zijn voetbedekking weder aan, op
het stoepje voor de deur...
Doch nu het winter was geworden, vond hij
dit dagelijksch voetbad wel een weinig te verkoelend, en hij timmerde in een helder oogenblik
een vonder, dewelke de buitendeur verbond met
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het alles inhoudende vertrek der Bohemien-familie.
Zoodoende kwam men tenminste met droge
voeten door de Palingfuik heen. En het was
over dezen smallen yonder dat de groote Laurenitus naar buiten balanceerde, om den
tocht te ondernemen naar ons gemeenschappelijk familielid ,oncle Jean. Het eenige familielid
waarmee Laurentius op goeden voet leefde. Het
water was in den dubbelen zin des woords tot
aan de lippen gestegen, en toch was het gelijktijdig laag water ook, waaruit u kunt zien dat
de beide uitersten elkander raken... „Alles ontbrak" om den geijkten term te gebruiken. Melk
moest ,er zijn, brood, boter, eieren, suiker, thee!
Met sombere gedachten bezield stapte onze
vriend voort, in de hoop ergens goud te zullen
vin en.
ZOO spoorde hij zichzelf aan tot meerderen
spoed, en stapte bij uncle Jean naar binnen.. Na
een kort en zakelijk onderhoud verliet hij dit
cord der Barmhartigheid en liep pardoes tegen
Diogenes op, die eveneens op weg was naar
het zelfde doel.
„Wat kom jij hier doen?" informeerde Laurentius toen hij van zijn verbazing bekomen was.
„Passerdoos beleenen", bromde Diogenes ontevreden.
Een passerdoos?" mompelde de schilder,
„een passerdoos? Kijk", en hij haalde een briefje uit zijn zak, „ik bracht de mijne ook juist
weg"...
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En het was over dezen smallen yonder, dat de groote Laurentius
naar buiten balanceerde, . . . .

Hoeveel heb je gekregen", informeerde Diogenes belangstellend.
„Vijf en twintig harde stuivers ..."
Nu betraden zij met hun tweeen nogmaals het
gebouw. Then ook Diogenes zijn vijfentwintig
stuivers had iopgestreken togen zij stadwaarts;
in gedachten verzonken, liepen zij zwijgend naast
elkander voort.
Wa arvoor moest jij die vijfentwintig stuivers
hebben?" ondervroeg Diogenes zijn vriend.
„Boter ... brood, melk, thee enzoovoorts...
voor mijn vrouw, zij is eenige dagen geleden bevallen van een hongerige dochter"...
„Hoe gaat het met haar?" ondervroeg Diogenes belangstellend.
Naar omstandigheden redelijk wel, wij gevoelen ons als de schipbreukelingen op het vlot
van de Medusa... God weet, drijft zij op dit
moment wel op haar vlotje in den Amstel Wij
hebben een vlot van sinaasappelkisten moeten
timmeren, om het water van de matrassen te
kunnen houden. Komt dit zien ! Komt dit zien !
Boeren, burgers en buitenlui veertig dagen
en veertig nachten op een vlot, bijkans zonder
voedsel, vuur en Licht, in het hartje van ons
schoone Amsterdam De stad van Rembrandt
en van Vondel Komt mee, komt mee. Komt
alien mee daar is iets schoons te zien aan de
boorden van den Amstel ..."
”

„

De menschen stonden stil en staarden den
schilder aan, met zijn zwaar stemgeluid geleek
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hij wel een marktschreeuwer op Zaterdagavond.
Toen hij bemerkte, welk een opschudding hij
teweegbracht, schoot hij een zijstraat in en Diogenes volgde hem op den voet.
De omstandigheden waren dan ook van dien
aard, dat een gewoon mensch naar een stuk henneptouw zou gegrepen hebben, doch onze vriend
Laurentius had een enthousiasme en levensspirit, dat door niets kon worden geknakt, en zoo
zien wij hem ondanks alles veerkrachtig, met
een lach in zijn ioogen stadwaarts gaan.
„Weet je wat", stelde Diogenes voor, „ga
mee naar de redactie van een tijdschrift, waar ik
eenige weken geleden een gedicht inzond. Misschien is het geplaatst, dan hebben wij een
tientje ,en kunnen wij fruit en levensmiddelen
koopen voor je vrouw."
Zij slaagden wonder boven wonder naar
wensch, het was geplaatst en in het juist verschenen blad vond Diogenes zijn geesteskind
gedrukt, ik laat het bier in zijn geheel volgen,
en hoop dat U het een even vriendelijke ontvangst zult willen bereiden, als de beide Bohemiens deden met het gebenedijde tientje dat
bet hun had opgebracht.

DE WANDER,
Hoedjes, schoentjes
Alles netjes,
Uitgaan 's avonds,
Al maar pretjes.
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Auto rijden
Heel den dag,
Coquetteeren
Met een lach.
Zijden kousen
Louden ringen,
Dansen, zingen,
Lustig springen.
' s Avonds uit

Naar cinema,
Champie drinken
Tralala.
Dikke pelsen
En briljanten,
Dure kleeren,
Rijke klanten.
Kanten hempjes
Kanten musjes,
Alles even licht
En knusjes.
En zoo vliegt
De vlinder rond,
Huiv'rend
In het dikke bont.
En als 't uit is
's Avonds laat,
En zij weer
Naar huis toe pat
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Geeft zij zich
Een spuit morfine,
Omdat zij tnorgen
Weer moet dienen.
En zij wentelt
In haar bed,
Zat en mis'lijk
Van de pret.
Morgen moet
Zij Loch weer dienen
Dan nog maar
Een spuit morfine.
Mannen die haar
Moeten koopen,
's Avonds langs
De straten loopen,
Veinzend lachen
Veinzend streelen,
Veinsend veile
Liedjes kweelen.
En zij droomt in
't Warme bed,
Van haar eerste
Kinderpret.
Van haar moeder
En haar vader.
Dan komt zij
Tot God wat nader.
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Doch in den morgen,
Vaal en grauw,
Staat zij bevend
In de kou.
En zij drinkt
Een glas vermouth,
Dat verwarmt
En doet goed.
Dan kruipt zij
Weer in bet bont
Gogen knippend,
Zwaar gewond.
En zij neemt,
Een spuit morfine,
Om haar leven
Uit te dienen.
Totaal geknakt
En levend dood,
Sterft zij ,eincrlijk
In de goat.
————
Al deze wederwaardigheden u hiervoor verhaald, kwam ik te ► eten doordat Laurentius en
Diogenes in hetzelfde restaurant een kop koffie kwamen drinken, als waar ik gezeten was,
zoodat wij vanzelfsprekend den dag verder bijeen Weyer).
Diogenes had tegen dienzelfden avond een
vergadering uitgeschreven, als protest bedoeld
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tegen den wereldoorlog, die in al zijn hevigheid woedde. In verband hiermede had hij een
honderdduizend manifesten laten drukken en
deze persoonlijk, in samenwerking met ons, in
de City verspreid. Daarin kwamen zinsneden
voor als: Vormt een muur! Bewaakt uw kroost!
Laat rusten den strijd! Redde wie redden kan!
Het is nacht reeds bijna duizend dagen! Millioenen vielen ten offer en nogeens millioenen
torsen ieen ijzeren kruis, waaronder zij bezwijken,
Particuliere belangen, zoek naar goud, partijstrijd, geloofsverschil, wat maakt het uit in vergelijking tot hetgeen gebeurt, hier eenige uren
vandaan. Neen, vergeet uw haat, uw antipathie,
uw geloofsverschil, vergeet alles wat u kan afhouden van dit eene: Vrede!
Redde wie redden kan, of Europa bloedt flood !
Algeheele verbroedering ien volkomen samengaan van alien, die nu elkaar bestrijden...
Hiervoor alzoo vindt gij een uittreksel van
zijn leuzen, van zijn broederlijke aanmaning tot
de massa, , ernstig gemeend in voile overgave.
Wij verwachtten enormen toeloop en zouden
hem gezamenlijk ter zijde staan dien avond.
Te dien einde maakten wij het kart en sloegen, beladen met levensmiddelen, den weg in
naar „de Palingfuik", m fie onderzoeken of
de vrouw van Laurentius nog op haar kraamvlot aanwezig zou zijn.
Bij den Amstel gekamen, speurde Lau het wa
ter of ten mompelde voor zich heen:
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,Je kunt nooit weten, gesteld het vlot is losgekomen van den kraamkamerlijken grond,"*)
maar ondanks al deze pessimistische overpeinzingen, vonden wij de jonge moeder in den besten welstand terug, hongerig en koud weliswaar, doch daarbij opgewekt en vroolijk.
Net water was door den aanhoudenden regenval weer eenige centimeters gestegen, beweerde Lau, hetgeen merkbaar moest zijn aan een
beeldhouwwerk, voorstellende een Brabantschen
boer, wien het water tot aan de lippen reikte.
Na den inwendigen mensch versterkt te hebben, maakten wij ons gerced voor den komenden strijd en verlieten het huffs, de vlottende
schuld, zijnde deze vlottende schuld, de vrouw
van Laurentius, lieten wij achter onder de hoede
van Constance als zegelbewaarster.
**) Bij aankomst voor de vergaderzaal, tegen zeven uur, vonden wij daar geposteerd een tiental
agenten, onder leiding van een piepjong inspecteur.. Op de kade patrouilleerden politieruiters,
zwaar gewapend.
In de vestibule eveneens een politiepost en
eenige rechercheurs.
„Dat belooft wat," fluisterde ik, en nam met
een niet te onderdrukken huivering de situatie
eens op.
„je schijnt staatsgevaarlijk te zijn, Diogenes,
*) Huis 1813, Amsteldijk, intusschen gesloopt.
**) Handw. Vriendenkring, 26 Februari 1917, A'dam.
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ik begin waarachtig respect voor je to krijgen,"
complimenteerde Laurentius met bewondering
in zijn stem.
Doch het absoluut ongevaarlijk middelpunt
van deze uitgebreide politiemaatregelen, nam
niet de minste notitie van zijn ongevraagde eerewacht en stapte kalm en zelfverzekerd het kleedkamertje binnen.
Deze vergadering, dit diene ter nadere toelichting, vond plaats in de woelige dagen van November 1917; door alle landen waarde het spook
der revolutie en een geest van verzet laaide op,
in bijna alle landen van Europa. Vandaar natuurlijk deze uitgebreide politiemaatregelen, die
in den grand algeheel overbodig waren, daar
Diogenes zich stelde op het standpunt van absolute weerloosheid.
Toch zal in het vervolg van mijn verhaal tot
citing komen, dat deze maatregelen niet geheel
overbodig waren en het eenerzijds goed is geweest, de schijnbaar ongemotiveerde politiebewaking.
Tegen acht uur ging Diogenes zijn manuscripten bijeenzoeken en precies op tijd betrad hij
het spreekgestoelte. Bijna alle plaatsen waren
bezet en wij schatten het aantal bezoekers op
minstens 900 a 1000.
„Kijk," fluisterde Laurentius mij in het oor,
„dat zijn een honderdtal communisten
daar
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en daar viak bil die paal
links in den hoek
zit een nihilist met , eenige kornuiten .... en hier
ter rechter zijde, naast die oude dame, zitten
een aantal socialisten. Die man , en vrouw in het
midden voor het spreekgestoelte, zijn spiritisten, ik ken ze uit de logelezingen van de Ster
in het Oosten. En achter je, die man met dat
bleeke, fanatieke snuit, is , een Boekiaan uit Bilthaven, zoo je zult bemerken, ,een zeer gemengd
gezelschap vermoedelijk vinden wij nog Katholieken en Brahmanen, Mohammedanen en
Singaleezen ionder het gehoor...
1k ben razend benieuwd of alles in gemoede
of zal loopen, of slat wij zoo, meteen een
klein Frankrijk' onder Danton, Robespierre, to
aanschouwen zullen krijgen. Meestentijds wordt
er nimmer ZOO radicaal gevochten en gemoord,
als waar het ,er om gaat het rijk van Broederschap fe vestigen op aarde."
Op ,, dat roogenblik begon Diogenes zijn betoog,
vol vuur ,en (enthousiasme predikte hij in de
voile liefde van zijn roeping. In 't kart komt
zijn rede hier ,op neer:
De m► nsch moet staan boven ape vooroordeel,
boven partijbelangen of godsdienstige .overtuiging, voor yen bOven alles met het 'diep menschlijke in ieder afzonderlijk tvoiden begrepen en
se w aardieerd.
Het beoorlogen van twee state'n of menschen
onderling is mensch-onwaardig.
Wie bet zwaard opneemt, zal door het zwaard
vergaan.
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Molord, ander welke bedriegelijke leuze ook,
of under welke omstandigheden, is . Inimmer goed
te praten te verontschuldigen.
De ware broederschap, in -Heide uiteleeld,
daarnaar ,meet die menschheid trachten, met opzijdezetting van Jane mogelijke verschillen van
godsdienst, landward, taalgebruik of anderzins.
V► orwaar beter is het puinen , en rulnen en de
liefde in fret hart des menschen, clan geraffineer& organisatie van intellect en vernuft,
saamgiegloeid in helverlichte steden, en haat en
.nijd in 't hart van hen, die zich menschen wanen, doch in werkelijkheid niets zijn ,dan wolven
in schaapsvacht.
0, waren al le menschen broieders!. zoo leindigde Diogenes vol vuur zij'n ideale rede.
Onder het diepste stilzwiken hadden de aanwezigen Ain rede aangehotord, dock het bleek de
stilte te zij'n geweest, die zoo dikwiPs ,een hievigen
storm voorafgaat. Er •ntstond plotseling een
hevig debat tusschen die bezoekers ,onderling,
wo,ordenwisselingen !ontstondien en ,hevige Taitvallen wisselden , elkander af.
De communist vond dit alles nonsens en verdedigide met klem en oivertuiging. ziin standpunt, terwijl de nihilist met woeste stem began
te schreeuwen.
Alles snaterde dooreen, vloekend en schreeuwend propageerde ieder zijn eigen ideeen.
„Alles door die Reeevolutie!" krij schte de communist, „dood aan de mOordenaars!"
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„Weet jij veel, stomme hond !” brulden de
socialen, uit den anderen hoek der zaal.
„De geachte spreker meent het goed," dreunde de spiritist met nerveuze Oiling in zijn stern
De geachte spreker!" schetterde de nihilist,
„een door de kapitalisten omgekochte verrajer."
Allen raasden dooreen, velen stonden op de
stoelen, armzwaaiend, het was een heidensch
kabaal.
))

En boven alles uit troonde Diogenes in voile
majesteit, zijn oogen gingen oriderzoeken d onze
richting uit en ik iontwaarde een groote moeheid
in zijn trekken; zijn m nd was fel opeen geklemd en zijn handen beefden.
Hij zag zijn verbroederingsdroom in rook vervliegen, en was niet in staat de vijandige partijen
te verzoenen.
•

►

Op dit moment bereikte het rumoer zijn hoog
tepunt en boven alles uit kionk de woeste stern
van den sovjetvereerder, Hij liep met gebalde
vuisten toe op Diogenes en als bij tooverslag
viel er een stilte; wat zou hij gaan doen? Wij
rezen van onze zetels overeind orn Diogenes
in het uiterste geval te steunen.
De politie-agenten vertoonden zich onder het
publiek; dan klonk wild en dreigend de stem
van d en communist:
„En ik zeg jullie
Het zal niet langer zijn, w ij naar de lommerd
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en jullie naar de opera, maar jullie naar de
opera en wij naar de lommerd.
Vox Populi *) ... Vox Terrier.
Leve de Russische Soja Republiek!"
Na deze ontboezeming ging er een Homerisch
gelach op in de zaal.
Hij met zijn lommerd en zijn opera. Met zijn
Vox terrier en zijn Soja Republiek.
Alles schetterde weer met frisschen moed, uit
voile borst.
Dan hief een der aanwezigen het Wilhelmus
aan.
Met voile toewijding zong hij de eerste regels,
doch hij kwam niet verder dan tot de derde
regel: „Mijn vaderland getrouwe."
Op dit onzalig moment stormde de communist op den niets kwaads vermoedenden zanger
toe en plantte hem de vuist tusschen de oogen.
Als een zoutzak plofte de Oranje-vereerder
ter aarde.
Agenten schoten toe; gummistokken en flikkerende sabels kwamen to voorschijn en under
duivelsch gekrijsch en gefluit van de aanwezigen,
werkten de dienaren van het gerecht dezen handarbeider de zaal uit.
De gewonde werd snel weggedragen en Diogenes trommelde verwoed met de voorzittershamer op de tafel en verzocht met bulderende
stem ,om stilte.
4) De bewuste debater bedoelde Vox Populi, Vox
Dei, hetwelk beteekent „De stem des yolks is de
stem van God". Met Soja bedoelde hij „Sovjet". Schr.
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Nadat hij misschien vijf minuten te roffelen
had gestaan, kreeg hij eindelijk gelegenheid zijn
sliotwoord te spreken. En met een bijtend sarcasm leindigde hij` zij n rede aldus:
'

„Geliefde broeders," zoo sprak hij afgemeten. „Nadat dit 'heerlijk tafreel van Broedermin
aan mij is voorbikegaan... 'neem ik de vrijheid
deze bijeenkomst te beeindigen. 1k vermoed stel1 'clat zoo ik nog zestig minuten de gelegenheid tot gedathtewisseling openstel, al de hier
'aanwezige 'broeders elkaar op, .het Hoofdbureau
van politie, of in het ziekenhuis terug zullen zien.
En 'door ik het Rijk niet op kosten wil jagen,
geld ik u alien in ioverweging heen te gaan.
lk begin te gelooven datik ,een tiental eeuwen
te vroeg ben iopgestaan ,en ik moet u alien mijn
verontschuldigingen aanbieden; de fout was aan
mij. Wel fie rusten, broeders. 1k heb gezegd."
En zonder bier verder , een woord aan toe te
voegen, verliet hij het spreekgestoelte.
Scheldend en tierend verlieten de broeders
de zaal.
Overal zodite• .wij, den idkhter-wilsgeer-filosoof, ,doch Diogenes was in geen velden of wegen meer te bekennen.
Langzaam, druk redeneerenid gingen
huistoe, zoekend langis de glimmende straten, want
het regende ,dat het goot, of wij, hem soms zagen.
„Waar zou
zitteni?" giste Laurentius.
,Ik heb geen flauw idee van," antwoordde
11'8
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ik, „misschien is hij }ons vooruitgeloopen en zit
hij reeds bij je thuis."
Doch neen, eenige dagen bleef Diogenes onzichtbaar. Later pas vernamen wij, dat hij dien
nacht naar een zeedorpje was gewa deld, en
daar al dien tijid langs het strand had gedwaald,
slapende 's nachts in de op het zand getrokken
visschersbooten.
►

Weken achtereen maakte deze vergadering het
onderwerp uit van .alle gesprekken bij ons aanverwante zielen ien wanneer Dipg'enes bij vrienden op bezoek kwam, plaatste mien bij . wilze van
verrassing een Soja kannetje op tafel, of men
bracht ;het gesprek op foxterriers Na dien
avond kon Diogenes deze dieren ,niet meer zien,
ja zelfs Soja wil ,er niet meer bij' hem in.
Aileen de lommerd bleef in aanzien en zelfs
de opera vereerde hij', met 'een bezoek, doch enkel op `een vrijbiljet en ,om „Boheme" to zien.
Het was een „Vox clamantus in deserto", oftewel ieen stem ieens roependen in de woestijn,
en ,daar grooter geesten dan Diogenes met zulk
een roepen faaliden, zoeken niet naar de
oorzaak en bedekken wij ,dit allies met den mantel der Heide.

119

Bij het ter perse gaan
van dit werk kwam ik geheel onverwachts in het bezit van een stenografisch
verslag van de bijeenkomst,
hiervoor beschreven ; ik vind
den inhoud belangrijk genoeg en laat dezelve hieronder volgen.
Aanwezigen!
Broeders en Zusters.
Wanneer ik heden een beroep ga doen op Uw
goede gezindheid, dan is dit met de bedoeling,
alien, hier aanwezig, dichter tot elkaar to brengen.
Wanneer ik zoo mijn blikken laat glijden over al
deze aangezichten, in nieuwsgierigheid tot mij opgeheven, dan word ik mij terdege bewust, dat ik U jets
moet medegeven wanneer gij deze ruimte straks
verlaten gaat.
Deze inleiding, Broeders en Zusters, moet ik U
geven, ik weet evenwel dat mijn stem zal zijn, de stem
des roependen in de woestijn, doch evenzoo weet ik,
dat ik moeilijk anders kan spreken aan U dus,
of mijn gave U welgevallig zal zijn.
Reeds duizend lange dagen woedt de meest menschonteerende krijg, die ooit onze aarde geteisterd heeft.
Millioenen vielen ten offer aan deze oorlogsrazernij,
rust vindende in het gemeenschappelijk graf, diep
uitgedolven in onze oude Moeder Aarde.
dat wisten wij
ja, zult gij mij toevoegen
reeds lang
Hebt gij, als ik, doorleefd de
Maar ik vraag U
marteling van dezen doodendans?
Hebt gij, als ik, de moordpartij van heel dichtbij
moeten aanschouwen ....?
Hebt gij, als ik, temidden van granaat- en mitrailleur-
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vuur, dagen, weken, maanden, doorgebracht in woeste
onmacht tot verzet?
Hebt gij, als ik, Uw broeders bij duizenden zien
vallen ; hoofd gescheiden van den romp, afgerukte
ledematen .... met bajonetpunten vastgenageld in de
aarde
Hebt gij, als ik, van honderden de laatste stameHebt gij den jongen man hooren
lingen afgeluisterd
roepen om zijn moeder
Hebt gij den vader hooren
smeeken om zijn kind .. Hebt gij den man in ijlend
schreeuwen hooren roepen om zijn vrouw
Hebt
gij, als ik, den vloek vernomen van hun lippen
als
zij in laatste pogen
fluisterend erkenden dat oorlog waanzin was van begin tot einde?
Neen, mijn Zusters en mijn Broeders, neen!
Uw zorgen gingen uit tot vet en brood, sulker,
rijst en thee .... Uw nooden raakten slechts Uw maag
doch eischten niet Uw leven ... het leven van
Uw zonen . . .. het 'even van Uw vaders en Uw mannen ..
Maar dat gij hebt aanschouwd de hel van eeuwige
verdoemenis
hier eenige uren slechts vandaan
Neen !!!
Dan zoudt gij heffen de vuist als ik
dan zoudt
gij uitschreeuwen Uw ellende als ik
dan zoudt
gij met Uw hartebloed den waanzin van den oorlog
willen keeren. Uitschreeuwen zoudt gij dit eene woord:
Neen!!!
0 broeders, werpt neer Uw handwerk, laat rusten
Uw dagelijkschen arbeid, werpt neer Uw sikkel,
hamer of Uw zeis Houdt op to arbeiden voor
het dagelijksch brood en sluit U nauw aaneen .... in
onafzienbare gelederen
. en klem de tanden fel opeen .. en zeg dat eene woord mij na
dat eene
woord dat uitkomst brengen kan
Neen!!!
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0 vrouwen, zusters, moeders van de komende geslachten
weet gij nog, hoe Uw liefste jongen in
Weet
zijn wiegje lag, zich van geen kwaad bewust
gij nog, hoe gij beluisterde zijn eerste woordjes
Hoe trotsch gij waart, toen eindelijk dat eerste
woordje „moeder" in Uw ooren klonk .... En hoe
voelt gij U te moede bij de gedachte dat Uw zonen,
waaraan gij al Uwe zorgen wijddet, met vaneengereten lichamen liggen te zieltogen eenzaam en verlaten .... ter slachtbank gevoerd als zinloos vee
Komt Uw moederhart dan niet ire opstand tegen
zooveel onrecht dat U wordt aangedaan Maakt gij
Uw zonen groot om hen in den vollen bloei van hun
jonge levens te laten afslachten, onder het mom van
allerlei valsche leuzen
0, moeders, spreekt met mij uit dit eene woord
eindelijk
,
eindelijk
Neen!!!
Zet alles, alles voor een wijle uit Uw hoofd en reikt
elkaar de hand en of gij nu het socialisme als Uw
ideaal aanvaarddet, of dat gij communist zijt of wel
theosoof, of katholiek of heiden, jood of spiritist, of
gij arm zijt of rijk reikt elkaar de hand en stamelt
slechts dit eene woordje:
Neen ! !!
Of maakt het soms verschil, dat moeders van verschillende gezindten hun manners of hun zonen moeten offeren op het gruwelijk altaar van den haat?
Is niet de Heiden evenzoo een kind van God ....
of zijn het soms alleen de menschen, die den doop
ontvingen, die zich menschen durven noemen
Is niet God, een God van Liefde, die op laat gaan
Zijn zon over goeden en slechten .... en zijn wij in
den diepsten grond niet alien kinderen van dien eenen
Cod....
Is een moeder niet in alles moeder, onverschillig
of haar wieg eens aan de Wolga heeft gestaan of aan
de Amstel, aan Donau of aan Seine?
1 22

Doet soms taal- of rasverschil jets toe of of aan de
heilige roeping van haar moederschap op aarde . . . .
Neen!!!
Daarom, ontwaakt
voorujt, in djcht gesloten rijen
.... en brengt in eensgezindheid uit Uw: Neen!!!!
Want reeds voor twintig eeuwen sprak er eerie op
den berg, het „gij zult niet dooden" en teruggaande
tot in het grijs verleden, wraakte God in Kain den
moordlust in den mensch.
Moord en doodslag, onder welke schoone leuzen
ook gepredikt, kunnen nimmer grondslag geven voor
een betere samenleving.
Aanwezigen, begrijpt mij wel
wanneer ik U toevoeg, sluit U nauw aaneen, dan wek ik niet op ten
strijde ik roep niet op tot bruut verzet .... tot
moord.
1k geef U in de hand het eenig wapen dat U
redden kan, den absoluten geest.
Stelt als de Nazarener van weleer
tegenover het
zwaard den geest, want de met moordtuig bevochten overwinning beteekent een verlies.
Weerloos zult gij moeten optrekken, eensgezind
dan eerst staan al Uw belagers machteloos, geslagen.
Met mitrailleurs, stikgassen of granaten, dooden zij
niet den geest en brengen zij niet tot zwijgen de stem
van eigen geweten.
Deze Westersche schijnbeschaving spoedt ten einde
en het beste, het allerbeste van deze cultuur vermogen wij verder to dragen in de toekomstige tijden.
Wij moeten ieder afzonderlijk inkeeren tot onszelf,
den geest stellende boven het zwaard Lief de stellen
boven den Haat. Begrijpen stellen boven veroordeelen.
En in weerloosheid ten onder durven gaan, zooals de
eerste Christenen onder Nero zich met een glimlach
am de lippen lieten verscheuren door de wilde dieren,
ten aanschouwe van de Barbaarsche Romeinen. En
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geen klacht slaakten zij, omdat zij wisten dat zij
waren uitverkoren .... tot een Hoog en Heilig doe!.
Broeders en Zusters, zoo moeten wij durven treden
voor de loopen der geweren .... met een glimlach om
de lippen dan eerst is Uw Neen een Neen
van de daad.
Daartoe zullen wij geroepen worden in de naaste
toekomst, daartoe zijn wij uitverkoren.
Niet gewapend met revolver of geweer, doch toegerust met alomvattende Liefde, weerloos in voile
overgave.
En velen van U, deze woorden uit mijn mond vernemende, zullen hoonen, spotten, lachen doch evenzoo hoonden de Farizecen e n Schriftgeleerden voor
twintig eeuwen op Golgotha en het yolk brulde „kruisigt hem".
Daarom zeg ik U alien, die hier aanwezig zijt erg
net aandacht mijn woorden hebt gevolgd:
sluit U nauw aaneen en beeindigt Uw onderlingen
strijd. De waarachtige helden van de toekomstige
waereld, zijn niet zij, die in blinden haat elkaar afmaken, bloeddorstig en wreed. Doch de helden van de
komende beschaving zijn zij, die den moed bezitten
hun leven to offeren in voile overgave voor hun heilig
ideaal:
— De universeele gemeenschap van den geest over
gansch de aarde.
Te di en tijcle zullen de waarachtigen van de geveinsden gescheiden worden, en onze moeder aarde
zal krimpende in barensweeen voortbrengen nieuw
gewas.
lien nieuwe menschensoort zal geboren worden,
waarvan de voorloopers reeds kenbaar zijn.
De absoluut bezifloozen.
De Kidders van den geest.

124

De Vorsten van de toekornstige waereld.
De Ideedragers van de komende cultuur, omvattende de gansche aarde, als zijnde de menschheid een
groot huisgezin, waar Liefde heerschen zal en Liefde
alleen.
Aanwezigen, Broeders en Zusters
dit meende ik
U te moeten zeggen dezen avond
daartoe voelde ik
mij geroepen
Om U op te wekken tot inncrlijke vernieuwing tot
geestelijken opbouw waarvan gij alien, hier aanwezig, de kiemen in Uzelf mededraagt
Dat gij, moeders, moogt worden uitverkoren orn
den nieuwen mensch te baren
Dat gij, vaders, moogt worden geroepen dezen nieuwen mensch tot leven te verwekken
En dat Gode U welgevallig moge zijn! Om U
alien te vereenigen in een Nieuw verbond.
Zijn wil geschiede.
„Ik heb gezegd!"
Rede uitgesproken 26 Februari 1917.
Oebouw I-Iandwerkers Vriendenkring, Amsterdam.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

„NITCH EWO."
Van stormschade en onsterflijke cake, eindelijke
schipbreuk, en van den befaamden weg naar de He!,
of hoe ten slotte alles zich
oplost in het Niets.

is een spiegel zoo vlak, lag de zee in den
vroegen juli-morgen to droomen.
Als ,een uitgepierste citroen zoo leeg, zat
Diogenes bij zijn bibberende kaarsviam en —
schreef.
Hij schreef, en terwip hif schreef, ,overdacht
hif zij n leegteid.
Juli," vermaande
zich zelf en hij :wierp
den penhouder neer, „1 Juli en voor de maand
halverwege is, moet ik in het bezit trachten te
komen van vierhonderd Hollandsche guldens.
Hoe, ,om ,des lieven bakkers wail (die mij geen
brood niter wenscht te geven op, het gezegende
crediet), schraapi ik, als wijlen Shylock, vierhonderd gulden bijeen?"
,

Op dit moment begon het brander -1de pitje
van de kaarsrest hevig te knetteren ,en met een
laatste lopflikkering gaf het den geest.
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Wij lopenden de oogen en het was dag.
„Alw ►er een nieuwe dag," loreerde Diogenes
verder, ►en ik luisterde ingespannen naar wat
er ►olgen zou.
Om u een weinig dreef te helpen, moet ik
,de komende gebeurtenissen
u meded ► elen
zich afspel ► n ten ,deele in de badplaats Z. (en
ten ,deele in de 'hoofdstad des lands.
Diogenes was in Januari, moe gestreden, in de
badplaats aangekomien, en had daar voor tijd
en wijle met ide zifnen zijnbivak opgeslagen.
De oorlog woedde in voile hevigheid en "evensmiddelen waren ,er bijkans alleen voor hen, dievioldoende van het slijk der aarde wisten te bem achtige n.
Het w.as Diogenes slecht gegaan en stuk voor
stuk waren alle draagbare dingen naar een
plaats gegaa.n, waarvan men weet te zeggen:
een kind brengt het ier in Jen ieen paard haalt het
er nog .ni ► t uit, te weten Oom Jan, waar Vondel
jaren van zijn kostbaar leven als bediende heeft
gesl ► ten; ,die Lombardsteeg, waar ook Diogenes zooveel keeren in en uit ging met tweeleidig
doel, waarom haar ni ► t genoemd de „Steeg der
zuchten?"
Zes maanden fiegenwind en stormweer, geen
brandstof ,om den motor gaande te houden; bijkans geen inkomsten, levende van hetgeen zoo
bij Coeval in hun beurs teretht kwam.
Ziehi ► r Diogenes en de zijnen in de m ► est
m► eilijke tijden van hun leven.
127

Under die omstandigheden was ik bij onzen
dichter op bezoek gegaan, en ik vond de familie
vereenigd am de tafel, waarop in het midden
een cake van enorrne afmetingen prijkte.
„Nu," dacht ik, „dat zit er bij jullie aan, een
pracht van een gebak," en bij voorbaat verheugde ik mij op een ferme portie.
Doch met groote moeite wist ik mij een snede
toe te eigenen, daarna verdween, als bij tooverslag, het gevaarte van de tafel.
Vragend keek ik Constance aan.
„ Rantsoen "
11;;
Jai
het o-- „eer
snede voor iederen maaltijd, wij drijven rond
op een wrak, voortgezweept op de woedende
golven. Diogenes heeft de leiding, hij verdeelt
de levensmiddelen, cake en rijst, mondjesmaat;
de laatste droppel water zal spoedig zijn verbruikt, jammerlijk zullen wij omkomen."
1/ Door de ellende tnalende geworden," overlegde ik bij mijzelf, doch ik zweeg en hield mij
alsof ik de situatie volkomen begreep, evenwel
nam ik mij voor, den volgenden dag direct een
zenuwarts te raadplegen. Er moest worden ingegrepen.
'1

Na deze korte uiteenzetting kunt u zich indenken hoe belangstellend ik was, toen Diogenes
den morgen van den eersten Juli inzette met
de woorden:
„Alweer een nieuwe dag," en toonloos ging
hij verder: „de laatste drappel water bijkans
verbruikt, want zoo meteen komt de man van
1.28

de waterleiding en sluit den toevoer af. Alle
vaatwerk, als emmers, potten en pannen, zijn
overboord geslagen, of als je dit beter begrijpt,
te gelde gemaakt. Heb jij geld om je water te
betalen, ik niet.
Eens hoop ik, nog voor wij naar den kelder
gaan, een boek te schrijven, dat teekenen zal
in felle striemen de ellende en ontbering, die
de bezielde kunstenaar moet trotseeren in een
maatschappij, waar zelfs het zwijn nog steeds
een vollen trog vindt otn uit te slurpen, terwiji
voor hem de korsten nog te goed zijn ; maar
neen, ik wil niet bitter zijn en ledigen den beker tot den bodem. Het is misschien maar goed,
dat ihonger en ontbering duizenden weerhouden om zich te wagen op het doornig pad, dat
enkelen alleen de waarachtige kunstenaar het zijne durft noemen omdat roeping, zijn heilig ideaal, hem alle nooddruft doet trotseeren.
Duizenden klauteren en klimmen naar omhoog,
doch maar enkelen bereiken moe en afgemat den
top, om, toegerust met nieuwen moed en nieuwe
levensvreugden, neer te dalen tot de waereld,
als een herboren menschenkind
Maar dat jij je op dit wrak waagt," zoo wendde hij zich tot mij, „dat is mil nog een raadsel,
blijf in je elgen boot in voile zee... en waag
je niet in deze branding; met ons gaat het verkeerd, ik zou mijn heil maar zoeken in een
vlucht, wat heb je aan de beroerdigheid van
anderen? Wat moeten wij beginnen? Zaterdag,
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de eerste Juli, bereninvasie in optima forma."
„Als het jou hetzelfde is," lichfte ik hem in,
„laten wij dan eten, vroeg of laat is toch het
laatste brok verbruikt, en of je nu morgen sterft
of vandaag, maakt dat zooveel verschil?
Cake en thee, dat is mijn ,eenige verlangen,
vermoedelijk is het brood sinds dagen van het
menu erdwenen, hoe anders verklaar ik die
idiote zuinigheid met die cake?"
►

Diogenes rees overeind, zijn ingevallen ge
laat en doffe oogen toonden duidelijk, dat de
moeilijkheden niet overdreven waren voorgesteld.
„Wij zullen eten, beste jongen, en wij zullen
thee zetten, tenminste als er nog spiritus in de
primus is; gastoevoer afgesneden, rekening
f 13,13, is dat nu niet een ongeluksgetal? Gasschuld, waterschulid, huurschuld, weet ik veel
wat voor schuld. Allemaal mijn schuld," kwam
woest zijn stem, met zelfverwijt. „Alles .mijn
schuld, waarom smijt ik de pen niet in een
hoek, en word ik reiziger in spek... of kellner
in een dancing. Waarom niet?"
Juist als hij deze woorden had geuit, steeg
steil een leeuwerik ten hemel, zijn tang, aanzwellend, dan weer verzwakkend, ,ontroerdeons
tot in het diepst van onze ziel, en terwijl de
zon in voile pracht boven de horizon verrees,
kuste hij met gouden straling het papier, dat
half beschreven op zijn schrijftafel to wachten
lag.
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Nu liep onze dichter toe op de blanke vellen
en schikte behoedzaam den ruw neergeworpen
penhouder naast het manuscript, en mij aanziende, met een vreugdevolle tinteling in de
moede oogen, fluisterde hij :
leder vogeltje zingt zooals het gebekt is,
Zijn wil geschiede."
,1

Nu wist ik dat hij in het diepst van zijn wenn
nog dezelfde gebleven was, en wij reikten elkander de hand in groot en innig begrijpen.
Alzoo was de blijde vroomheid weergekeerd.
„Cake? Je zult ze hebben. Thee? Welaan,
wij zetten water op ... en daarna gaan wij met
ons vieren naar het strand, om eerst vanavond,
wanneer de beren in hun holen zijn teruggekeerd, den terugtocht te aanvaarden."
Snel tooverde hij thee, sneedt cake in overvloedige hoeveelheden en riep zijn Constance
tot de rauwe werkelijkheid terug. Onderwip ontwaakte, van al het rumoer, hun meisje en het
lieve kind verscheen in haar nachtpakje ten tooneele.
Met graagte peuzelde zij haar eitje, want hoe
het ook mocht nijpen, hun kindeke ontbeerde
niets, zelfs een sneedje brood was nog haar
deel. — Op welke wijze zij die dingen op het
leven wisten te veroveren, is mij tot op dezen
dag nog een raadsel gebleven.
Wij kwamen lien avond, bruingeroosterd op
het wrak terug. Met een kordate beweging opende Diogenes de deur. Op de mat lagen briefjes
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van respectievelijke schuldeischers, een deurwaardersexploit, kenbaar aan het oranje zegel,
en een bewijs voor een aangeteekende zending.
„Zeker een belasting-biljet," veronderstelde
onze dichter en achteloos wierp hij het papiertje
in een hoek.
Met ons drieen Bogen wij ons over het exploit. „In naam der Koningin," stond er hovenaan met koeien van letters.
En met groeiend enthousiasnie begon Diogenes voor te dragen een van zijn hekeldichten,
geInspireerd op z66'n exploit met dat „In naam
der Koningin" erboven.
Juli worden wij uit ons hues genet," kwam
Diogenes tot de slotsom, na bestudeering van
het onmogelijke ding. „Niets aan te doen, dan
maar net ferme slagen de nieuwe kust tegemoet."
15

),

„Haal die aangeteekende zending nu," verzocht Constance met nauwelijks te onderdrukken nieuwsgierigheid in haar stem, „wie weet?"
Na veel aandringen besloot Diogenes er op
uit te gaan; ,er was nog geen half uur verloopen
of hij trad de kamer weer binnen en smeet met
luid gerinkel een handvol rijksdaalders op de
tafel.
Zijn geheele gelaat teekende blijide verrassing
Vijftig gulden telde hij ons voor.
„Ik heb de tientjes maar ,meteen in zilver omgent. Vijftig gulden van een uitgever voor een
bundel ►erzen, waaraan ik circa achttien rnaanden gewerkt heb. Oef, even blazen," en met
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een gevoel van welbehagen viel hij op den divan
neer.
Dienzelfden avond was er echt brood, echte
toter, ,echte koffie, echte kaas en er lagen echte
rijksdaalders op den schoorsteenmantel te blinken.
„Alles is net echt," beweerde Gontance.
„Zoo zie je maar weer," onderrichtte Diogenes, „allies precies een automaat; goof j'e een
dubbeltje in de gleuf dan ontvang je lets, ontbreekt het dubbeltje dan sta je machteloos. De
macht van het goud gaat boven alle macht op
aarde."
Den volgenden dag, Zondag, sleten wij in
gepaste luiheid en wij dronken veel kopjes koffie op de gezondheid van den krenterigen nitgever, die ondanks Ales •ons uit den ergsten
nood gered had. Wij maakten dien dag de afspraak dat Diogenes Maandag in Amsterdam
zou komen, om gezamenlijk de andere vrienden
te gaan opzoeken en 'fie trachten door snel handelen de schuit drijvende te houden.
Er moest geld komen, en wij zouden alle
krachten inspannen om te slagen; een welwillende Maecenas en Diogenes was gered.
Met deze afspraak als besluit verliet ik de
schoone badplaats Z. en het ik mijn vrienden op
het wrak achter.
Een verblijf ten huize van Diogenes was immet een evenernent, je wist een uur van te voren
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nooit wat er kon gebeuren; wederwaardigheden
in overvloed Brullende beren, brullende deurwaarders, brommende magen, en ondanks dit
alles was een verblijf ten zijnen huize altijd van
groote bekoring.
Je leefde voortdurend op een vulkaan en de
atmosfeer was permanent geladen.
Juist misschien, omdat bij hem enkel en alleen
de geestelijke dingen van waarde bleken en alle
maatschappelijke en stoffelijke beslommeringen
met grootsche originaliteit werden uitgeschakeld.
Je voelde je als het ware direct opgenomen ire
een hemel van onstoffelijkheden, en al die brullende geldj agers vermochten niets daartegen.
ondanks alles bleef Diogenes zichzelf volkomen gelijk, dat wil zeggen, pretentieloos, volkomen doorzichtig en naakt.
Hij sloeg de somtijds woedende beren alle
wapenen uit de hand met de leerstelling: Zoomin zal komen een rijke in den hemel, als de
kameel door het oog van een naald gaat.
En hij bracht hun aan het verstand, dat hij
hen, ondanks dat de schijn tegen hem was, rijker
maakte door hun jets te ontnemen.
Hij, Diogenes, had van de uiterlijke clinger'
niets of te geven, cloth hij gaf hun deze wijsheid
in ruil; zij van hun leant overhandigden hem
dikwijls de onbetaalde kwitanties, innerlijk toch
ontroerd door zooveel levensdurf, zooveel cooed,
om tegen stroom op te roeien, ondanks alle
hoon, spot en verguizing, die hem in deze wereld deelachtig werden.
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Zooals de melaatsche in de Romeinsche gemeenschap, zoo is de arme in deze gemeenschap
Ao. 2000 „Onrein" en hij wordt uitgestooten,
hard en wreed.
Net is hem eens gebeurd, dat een woedende
schuldeischer, die hem twee woken brood leverde, zonder dat Diogenes in staat was dien
man te betalen, met een handdruk afscheid nam,
terwijl ieen tientje, als tastbaar bewijs van zijn
bezoek, in de handpalm van onzen dichter achterbleef.
Meestentijds rangschikten zijn leveranciers „het
geval Diogenes" onder onwil, niet kunnende gelooven dat het onmacht was, die hem noodzaakte
tot uitstel van betaling. Bemerkten zij evenwel dat
schrille armoede den achtergrond vormde van
zijn moeilijk bestaan, dari schoot meermalen het
hart van zijn belagers vol en schonken zij hem
grootmoedig gratie.
En zoo kon het gebeuren dat Diogenes nimmer kwaad wenschte te hooren van zijn medemenschen. Hoe hardvochtig zij ook schijnen, altijd nam hij het voor hen op. „Nooit heb ik mij
behoeven te beklagen over Gods schepselen,"
waren zijn woorden dan, „wanneer je de kern
maar weet te raken, dan zijn alle menschen
goed."
Dit geloof, dat hem tot wetenschap is geworden, houdt hem staande in zijn moeilijkste
oogenblikken, en al heeft het dan wel eens den
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schijn, dat hij wankelt en neer zal storten, toch
veert hij binnen enkele oogenblikken weer overeind, en is hij te vergelijken bij een spans, die
eveneens, ondanks alle kunstbewerkingen van
knijpen en wringen, in den ouden aorspronkeIipcen vorm terugspringt.
S.O.S.
Alle hens aan de pompen.

En zoo geschiedde het, dat ik dien Maandagmorgen tegen 12 uur op het stationsplein keen
en weer drentelde, in afwachting van zijn komst.
Het stemde mij tevreden, te weten, dat ik hem
nu ter zijde zou kunnen staan, omdat ik al te
goed wist, dat wanneer het op hulp vragen
aankwam, hij veelmaals voor de deur rechtsomkeerd maakte en Ales bij het oude bleef.
Vele malen ging het mij door het hoofd „als
de menschen toch ens wisten" hoeveel feed en
zorgen , en ontbering .er over des kunstenaars
hoofd moeten gaan, aleer de vrucht van zijn
werk, „keurig gebonden", of „in prachtigen lijst
gevat", bibliotheek of huiskamer siert. Dad zouden zij misschien uit ,eigen beweging ,daadwerkelijk ingrijpen , en hem ten deele vrijwaren voor
die ergste nooden; en het zou. mij daarorn de
exi
grootste genoegdoening, verschaffen, dat
door het lezen van dit werk met ontferming
werd bewogen „om goed te 'maken" hetgeen de
waereld naliet voor haar beste kinderen te doen.
Wanneer ik deze overpeinzingen te boek stet,
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dan is het tot hell van velen, die nu, in de eenzaamheid van hun kunstenaarschap, dreigen om
te komen van kommer en ontbering. Dat zij
mij begrijpen en vergeven, omdat bij alles wat
ik neerschreef op het wit, zonder iets toe of af
te doen aan de historische feiten, hun zaak
gebaat zou zijn, en ik daarom noodwendig het
masker van hun gebaat moet wegrukken. Dit zij
zoo!
Zoo geschiedde klokslag twaalf, dat ik een
arm door den mijne voelde steken en de opgewekte stem van Diogenes mij „goeden morgen" wenschte.
Arm in arm wandelden wij het Damrak af en
ik deelde hem mede, dat ik een zevental bekende
philantropen op teen lijstje had bijeengebracht;
zij schenen mij aangewezen het benoodigde bijeen te brengen.
Juli is de maand van den algemeenefi uittocht, vacantie, gesloten deuren en uitstedig zijnde mijnheeren. Toch gingen wij vol moed aan
den slag, terwiji de thermometer 80° in de schaduw wees.
Nu zou ik u in de kleinste bijzonderheden
kunnen verhalen van al den tegenslag dien wij
moesten ondervinden ... van tropenzon op gloeiend asphalt, van kriegele weldoeners, die door
de ondragelijke hitte bijna tot boosdoeners gewerden; van sloffende dienstboden met in tzwijm
gevallen witte mutsen op de met zweetdroppels
bedekte slapen, van een zich voortsleependen
Diogenes, one van mijn persoon maar te zwij137

gen... Doch dit relaas heeft niets opwekkends,
integendeel, laat ik kort zijn en u mededeelen
dat wij na vier dagen ingespannen voortjakkeren
door Amstels straten, vijftig gulden rijker waren.
Uitgeput en verslagen zakten wij tegen het ,einde
van den vierden dag op het terras van American
op het Leidscheplein ineen en lieten ons bijbrengen met kwast en andere verkoelende dranken.
„Wij gaan verhuizen, wie gaat er mee," neuriede Diogenes, terwiji hij met zichtbaar wetgevallen van zijn kwast zat to slur en. „Zie jij
nog' een gat?" informeerde hij cynisch. „Het
gaud smelt in de brandkasten met zoo'n hitte, is
one dat , een temperatuur; lag ik maar in zee..."
En meteen werkte hij deze gedachte verder
uit.
,Ik ga naar huis," sprak hij gedecideerd
„Had ik dat idee vanmorgen maar reeds gehad,
dan was het nu geen denkbeeld nicer geweest.
►

Afrekenen!" en hij tikte verwoed met zijn glas
op de marm ren tafel, zoodat het in scherven
sprong... „Geluk, zie je wel. Scherven beteekent geluk."
Plotseling, als uit den grand verrezen, stond,
in plaats van de kellner, Laurentius voor ons;
zijn lange haren vielen in een krans om zijn
schouders en zijn weelderige, aartsvaderlijke
baard bedekte ten deele zijn burst.
Hij liet zich met een zucht van verlichting ire
den makkelijken stoel neervallen.
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„Prachtig weer,” bromde hij binnensmonds,
„de verf wandelt vanzelf de tuben uit; er blijit
je niets anders over dan je doek in de nabijheid
te leggen, de kunstwerken ontstaan vanzelf."
„Zullen er op die wijze wet bij winnen," concludeerde Diogenes spottend.
„Een groot voordeel voor de waereld, dat de
inkt is opgedroogd voor ze het papier bereikt,"
kaatste Laurentius terug.
„Drie kwasten," bestelde ik den kellner, die
naderbij was geko
men en vol aandacht de scherven bekeek.
„Wist ik alreeds," mompelde hij en slofte
amechtig heen.
Nadat de drie kwasten waren gearriveerd,
zoodat wij met ons zessen waren, volgens Laurentius, informeerden wij belangstelling naar
de gezondheid van zijn beurs.
„Uitmuntend," antwoordde de kunstschilder,
„vorige week 400 gulden ontvangen voor een
schilderij van 40 bij 40 centimeter."
„Van wie?" informeerden wij schifnbaar onverschillig.
En Laurentius, overrompeld door die vraag,
noemde ons den naam van een van de meest
vooraanstaande kooplieden van Amstels veste.
,Dank je," sprak Diogenes, en hij haalde potlood en papier te voorschijn en noteerde den
naam.
„Wil je rooken?" en Diogenes presenteerde
gulweg een sigaret.
'
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Laurentius was echter niet best to spreken.
Misschien speet het hem dat hij het adres zoo
gulweg had afgestaan.
Doch toen ik hem volledig op de hoogte had
gebracht van de ellendige omstandigheden waaronder Diogenes c.s. gebukt gingen, vroeg hij
potlood en papier en schreef er nog een drietal
namen bij.
Doch de weldoener van vierhonderd was eerst
is Juli, dus over 10 dagen, in stad, lichtte Lau
ons volledig in. Zoo moesten wij geduld oefenen; ,onderwiji slurpten wij kwast.
Het vertrek van Diogenes was nu noodzakelijk geworden en vol goeden moed brachten wij
den dichter naar den trein.
„Tot 15 Juli," riep hij ons toe, nadat de
trein reeds in beweging was gekomen. „Binnen
een uur drijf ik in zee."
„Leg je geld uit je zak voor je er in springt,
anders zink je," raadde Laurentius met brutlend stemgeluid.
Zoo vertrok Diogenes uit de smoorheete stad
en koos hij de wijste partij.
Hij had het wel verdiend.
15 Juli. Regen en wind; zeifde piaats; onweersverschijuselen.
Laurentius is ook van de partij. Wij wachte
Precies 12 uur, Diogenes, gewapend net een
koffer.
Waarvoor?" polst Laurentius den dichter.
„Voor de vierhonderd Noilandsche guldens,"
is het bescheid.
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Wij zien elkander aan en grinniken.
De eeuwige optimist" zullen wij je noemen,"
spot Lau.
Zoo zette de dag van den 15den Juli in, en
geen van drieen voorzagen wij de tragische
ontknooping, die de narniddag ons brengen zou.
Welgemoed stapten wij naar de Heerengracht
bij de Vijzelstraat, waar het kantoor gevestigd
is vat , den door Laurentius genoemden weldoener. Om beurten droegen wij den koffer_
Eenige huizen te voren nam Diogenes dezen
in handen en spoedig was hij in het gebouw
verdwenen.
),

Wij wachtten slechts kart; daar verscheen Diogenes, zonder koffer. „Niet aanwezig," hakkelde hij, „kan wel Augustus warden."
En je koffer?" informeerde ik.
„Overbodig," antwoordde hij gedecideerd.
„Fatum," bromde Laurentius.
„Noodlot," vulde ik aan.
„Knudde," troostte Diogertes zichzelf en hij
glimlachte flauwtjes.
En wij barstten, ondanks het tragische van
den toestand, in lachen uit.
„Nitchewo," bulkte Lau met nasaal stemgeluid.
„Geef rnij mar koffie," taste Dioge nes het
vraagstuk meesterlijk op.
Zoo geschiedde het dat wij binnen weinige
rninuten aan ons „bakje troost" zaten te nippen.
))
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„Wat nu?” waagde ik in het midden te brengen.
„Wij gaan verhuizen," oordeelde Diogenes,
„helpen jullie een handje mee?"
En zoo trokken wij dan gedrieen op naar Z.
en waren wij uitverkoren orn de ontknooping
bij te wonen van het drama.
Nader tredende tot zijn woning, ontwaarden
wij een volksverzameling.
„Allemachtig, mijn vrouw en kindje," hijgde
Diogenes met angst in zijn stem. „Mijn heele
inboedel staat op straat; hoe kan dat, en morgen is het pas de vastgestelde datum."
Wij snelden nader. Alles stond op straat, de
deurwaarder zat op een stoel voor het hek.
„Waar is mijn vrouw?" ondervroeg Diogenes
den man der wet.
„Vooraf door mij in kennis gesteld en vertrokken," en hij stelde Diogenes een brief ter
hand.
„Hoe kwamen zij aan geld?" informeerde Diogenes verder, „zij hadden Been ,duit."
„Heb ik haar doen geven," fluisterde de deurwaarder.
Diogenes reikte hem zwikend de hand.
Ook daar vonden twee menschen relkaar...
hoe wreed de wet ook ingreep... het werktuig dier wet bleek toegerust met een warm
kloppend hart.
„Constance ,en de kleine zijn in Amsterdam
bij de goede tantes," lichtte Diogenes ons in
nadat hij den brief had gelezen.
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Goddank. Een looden last was van ons of genomen.
Nadat wij roerend afscheid hadden genomen
van den deurwaarder, zagen wij kans een kar
te bemachtigen; gedrieen sjouwden wij den inboedel naar een vrachtrijder in de buurt, voor
verder vervoer naar Amsterdam. Terwijl wij
Tangs een reeks in aanbouw zijnde woningen
trokken, zongen de werklieden in koor:
Adieu wij moeten,
Elkander groeten.
Adieu, vaarwel,
Tot we-é-é-derziens!

De befaamde weg ter Helle

Van ouds was de leestafel in American een
centraal punt voor de Bohemiens, dichters, schilders, beeldhouwers, musici; alien gaven elkaar
daar rendez-vous. In hun armste dagen zochten
zij daar hun troost bij een eenzaam kop koffie,
weggedoken achter hun couranten. Ook Diogenes was veelal een goede bekende van alien,
die in de namiddaguren dit restaurant plachten
te bezoeken. Wanneer hij om de schrijfmap
vroeg, onderzocht de dienstdoende kellner eerst
of er een flinke voorraad schrijfpapier in aanwezig was, want Diogenes was een papierver
Minder in den waren zin des woords.
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En zoo keek ik dan ook niet vreernd op, dien
middag, hinnentredende in American, Diogenes
en Constance aan te treffen.
Op hen toegekomen, deelden zij mij mede dat
zij bezig waren hun inboedel te verslinden, en
of ik mede zou willen aanzitten.
Nu was ik even berooid als Diogenes in
op dien bewusten Zaterdagmorgen en ik liet
mij dan ook geen twee maal nooden.
„Is je inboedel goed aangekomen?" ondervroeg ik onzen vriend.
„Ja. Prachtig," lachte Constance.
„Schitterend," beaamde Diogenes, en in kieuren en geuren deden zij mij het verhaal van hun
inboedel, die nu in den vorm van voedsel door
ons keelgat ging.
„je moet dan weten," zoo began hij zijn verhaal, ,arm als Job zaten wij nu gedrieen bij de
goede beschermvrouwen van mijn trouwe gade
op een kamer te koekeloeren. Als rustpoos toelaatbaar en misschien wet noodzakelijk, mocht
deze ':.oestand niet bestendigd blijven en wij
ovel g-den ernstig hoe wij binnen korten tijd
weer op eigen wieken zouden kunnen drijven.
Een directe uitkomst zag ik niet en na eenige
dagen piekeren legden wij ons noodgedwongen
bij de omstandigheden neer.
Nu geschiedde het dat ik op een zonnigen
Augustusmiddag binnenstapte bij Heynen, den
kunstschilder op het Singel; hij had mij de betofte gedaan een teekening van mij te make n en
ik hoopte dat dit een gunstig moment zou Lijn,
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doch hij was druk aan het werk, en ik begreep
dat tdaar niets van komen zou.
„Dat treft schitterend"; zoo kwam hij met
uitgestoken handen op mij toe : „Ik heb hier belangrijk werk ionder handen, kan niet weg, ga
jij naar het Oemeentehuis en betaal daar drie
maanden atelier-huur," en hij stelde mij 150
gulden ter hand.
Uitstekend," en ik stak de 150 gulden in
mijn zak, „het zal direct geschieden." En met
de meest goede voornemens bezield, zette ik de
voet op den befaamden weg ter Helle.
Op de Munt stond ik in tweestrijd: zou ik die
Doelenstraat ingaan of de Kalverstraat doorwandelen, over Dam en Damstraat naar het Gemeentehuis? Ik besloot door de Kalverstraat te
gaan.
))

Nu is er in de geheele waereld geen straat te
vergelijken met ,de Amsterdamsche Kalverstraat
Wanneer zal die dichter geb ►ren worden, die een
lied zal rijm ► n ,op hetgeen ier voorgevallen is
tusschen Munt ien Dam gedurenide de eeuwen,
dat die ioude veste als hoofdstad des lands een
eerste plaats inneemt in Europa. Die Kalverstraat, is die meest intieme en ,m ► est nauwe winkelstraat die rer in de City te vinden is. Hoevelen
hebben daar den eersten stag gezet op den befaamden weg ter helle; voor hoevelen is .dit intieme straatje tot helleweg gepromoveerd. Hoeveel honderdduizenden hebben hier hun Waterloo gevonden in den vorm van ,een „vaste ver145
Nomaden.
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om
keering", „wettig huwelijk" of anderszins
van de warrelende nachtvlinders, die daar rondfladderen, niet te spreken. De Kalverstraat is
in dat opzicht eenig in Europa, en zoo is het
ook niet vreemd te noemen, dat ook ik op dezen
Helleweg mijn eerste schrede zette op het he!,
lend vlak.
Laurentius klampte mij aan en verzocht mij
hem op ieen kop koffie te tracteeren. Hij was
blut. Weiger nu je besten vriend een kop koffie;
en bet was dan ,00k reeds tegen zonsondergang,
dat wij den Dam bereikten. Vier uren hadden wij
noodig gehad om de Kalverstraat ten einde te
loopen, hoewel wij ons natuurlijk in verschillende koffiehuizen hadden gevoed en gelaafd,
Het Gemeentehuis was gesloten en de honderd vijftig gulden waren gieslonken tot honderd
vii f en veertig.
„Morgen 'leg ik het erbij en go ik betalen,"
beloofde ik mijzelf plechtig. Alweer een goed
voornemen dus.
En de dagen gingen, en de dagen kwamen en
het werd avond en morgen van den zesden dag;
den zevenden dag moest ik rusten van al dat uitgeven en wij maakten met stijgende belangstelling de balans op. Restant: vijf en zeventig gulden ...
En de Gemeenteontvanger wachtte.
Zoo daagde een nieuwe dag en ik wandelde
weer door de Kalverstraat, en Job wandelde
146

door de Kalverstraat en oak Laurentius. De
faam van mijn rijkdom was tot in alle uithoeken doorgedrongen; de guldens vlogen mijn
zak uit...
Eensklaps stond ik voor mijn vriend, den
kunstschilder Heynen. Hij stapte naast mij voort
en vroeg belangstellend om de kwitantie.
„Woon je ler nog?" pots& ik hem voorzichfig, want ik wist hoe paraat de Qemeente is
waar het achterstallige huurpenningen betreft.
„Ja," prevelde hij achterdochtig.
Gelu.kgewenscht," ,en ik stak hem joviaal de
hand toe.
„Mag ik je een loop koffie aanbieden?" stelde
ik hem voor fen daar in de lunchroom in diezelfde Kalverstraat ioverhandigde ik hem het
zielig ,overschot, te weten vijftig gulden.
),

„Zijn gezicht was onbetaalbaar..." zoo vervolgde Diogenes zijn verhaal. Hij begreep en
begreep niet
Je hebt dus niet betaald?" waagde hij schuchter te vragen.
„Nee n, beste jongen," was mijn antwoord.
„Wat moet ik nu beginnen?" Imam besluiteloos zijn stem.
En ik nam hem ,mee naar mijn inboedel.
„Hier, dit is voor jou, maak er geld voor,"
zoo verzocht ik hem, „en je kunt je huur betalen."
Zoo kwamen wij op een buitengewoon ge1 47
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„Zijn gezicht was onbetaalbaar” . . . . zoo vervolgde Diogenes zijn
verhaal.

makkelijke wijze van onzen inboedel af," eindigde Diogenes zijn verhaal.
„En vanmorgen," zoo vervolgde Constance ten
einde toe, „gleed er een postwissel van vijftig
gulden in de bus... Heynen had het overschot
nog teruggestuurd, de heele zaak bracht 150
gulden op."
Van dit , 00genblik af bleef ik bij hen en stond
ik hien trouw ter zijde in hun pogingen om de
laatste vijftig gulden to doen verdwijnen in het
Niets.
Een jaar daarna bezocht ik een tentoonstelling van Heynen in Utrecht. Mijn ,00g werd geboeid door een stilleven, waarop een kaartje
„verkocht." Geflankeerd door een tinnen kan
stond daar een Oud-Hollandsche theestoof op
het doek ... Beide dingen herkende ik als het
voormalig bezit van Diogenes.
In den catalogus snuffelde ik het nummer op,
Prijs f300.—, zoo stond er. En nu beweren
sommige menschen dat kunstenaars niet practisch kunnen zijn.
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ACHTSTE HOOFDSTUK.

TWEE VAZEN.
Van twee beschilderde vazen, Brie lakeien, een vet. baasden hofrnaarschalk erg
een teleurgestelde koningin.

k geloof niet dat ik u alreeds in den aanyang van dit werk mededeelde, dat onze
wijsgeer Diogenes zich eveneens bezondigde aan schilderen. Welnu, hij schilderde in het
geheel niet onverdienstelijk, en hij wist zijn
aquarellen en olies somtijds tegen goede prijzen
te verkoopen.
Maar bijna altijd ontbraken de contanten on)
linnen en verf te kunnen koopen en was hij
alzoo, wat zijn schilderen betreft, tot ledigheid
gedoemd.
De ledigheid, welke zoo dikwerf des duivels
oorkussen wordt geheeten.
Op zulk een oorkussen nu, liet Diogenes al
sinds twee weken het moede hoofd rusten en
gretig maakte Satan van de zoo zeldzaam geboden gelegenheid gebruik.
Nochtans liet het zich aanzien dat hij niet zou
slagen, Diogenes tot het kwade te verleiden.
Want onze apostel bleef arm en bezondigde zich
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niet aan verkeerde handelingen, om in het bezit te komen van het zoo noodige good.
Tot schrijven noch schilderen was hij bij machte, om de eenvoudige reden, dat zoowel papier
als verf geheel ontbraken.
Hij dichtte zijn verzen voor zoover mogelijk
op papier, hetwelk men voor geheel andere doeleinden placht te gebruiken.
Op dit papier geschreven, kon hij zijn gedichten niet versturen naar redactie of uitgeverskantoor. Want juist dan zouden de kleine
langw rpige papiertjes oogenblikkelijk verhuizen naar een zekere niet nader aan te duiden
plaats.
Zoodat Diogienes zijn potlood nederwierp en
zelf achterover gleed in het lange malsche gras,
waarbij hij de verzuchting slaakte : „0, ware ik
een koe!"
►

Nadat wij hem het laatst in Amsterdam bij
American ontmoetten, zijn vele stormen over
zijn arm hoofd gegaan. Eindelijk was hij de stad
ontvlucht en naar S. vertrokken, een schoon gelegen dorpje midden in de bosschen.
Zijn manuscripten kwamen zonder uitzondering terug van uitgevers en dergelijke groatmachtige heeren. Hij zag Been kans meer, zelfs
hier tusschen de zeer primitieve boerenbevolking, het hoofd boven water te houden.
Septemberstormen stonden voor de deur en
de lange winter kondigde zich aan met het ver151

trek van de ooievaars, die hun nest hadden op
een boerderij, niet ver van zijn huisje.
En hij slaakte daarom de verzuchting: „O,
ware ik een koe." Ja, de plaats van zoo'n herkauwer was vrij 'wat gemakkelijker op dit ondermaansche, dan zijn tobberig bestaan van dag
in dag.
„Er moet nets gedaan worden, rmaar wat?"
overlegde hij. hadde ik vier borsten of een
uitgroeisel op mijn rug of een derde oog, ik
verkocht mijn waardevol skelet aan de snijkamer en liet mij tegen een kwartje entrée ,op de
kermissen bezichtigen."
Zoo ongeveer luidde zijn tweede en zeker niet
laatste verzuchting, dien gedenkwaardigen middag.
„Neen, de weg des levens wordt mij afgesneden , en ik zal moeten sterven.
0, ware ik reeds gestorven," zuchtte hij met
nauw ingehouden tranen in de keel.
Doch deze laatste verzuchting ging evenmin
in vervulling ien hij bleef liggen denken, midden in het kleine bleekveld, dat bij zijn huisje
b eh oordie.
Onderwijl bereidde Constance het maal met
grooten zwier, welk maal zou bestaan uit eenige
sneden brood, een ei en wat opgewarmde thee .
Hun meiske iontving gracieus het eene ei en
Constance hapte er het kopje af.
Eenige sneden brood verdwenen als sneeuw
voor den zon in hun hongerige magen en Dio1 52
.

genes spoelde lachend het oude brood met wat
thee naar binnen en maakte de veer juiste opmerking, dat het eigenlijk veel erger kon. Zij
waren gezond en hadden honger; hoevelen, met
duizenden in hun kluis, lagen te martelen en
vermochten niet een kruimel brood door hun
keelgat te wringen.
Maar toch, het gaat verkeerd, .mijn trouwe
gale," zoo vervolgde hij met iernstig gelaat. „En
als het niet verandert, dan blijft het zoo,"
lachend stand hij van ,de tafel op, „snap je de
logica..?" iondervroeg hij zijn vrouwtje.
Zij knikte met het hoofdje ,en zeide : „Ga een
wandeling maken, misschien schiet je jets te
binnen; misschien vind je efen middel om uit
dezen put te geraken."
Goed," wide Diogenes vol vuur, „ik ga de
bosschen in yen keer niet weer, alvorens ik een
oplossing heb gevonden."
Hij kuste zijn dochtertje , en wenschte haar
wel te rusten, drukte Constance 'een kus op
heur voorhoofd (en ging vol cooed heen.
„Wanneer je nu ondanks je overpeinzingen
geen uitweg ziet, kom ,dan 'maar gauw terug,
dan denken wij samen wel , eens over iets anders," riep Constance haar .ega nog na.
Hij waif de met de hand en spoedde zich
voort, hopende in het stifle woud tot klaarheid
te komen met zichzelf.
',

/)

Zoo bep ►einsde hij of hij niet in staat zou zijn
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een aquarel te maken, vanmiddag nog, en deze
morgen te verkoopen.
Drie kleuren had hij tot zijn dienst: rood, wit
en blauw. Alle andere tubes waren leeg en er
was geen veegje meer uit te drukken.
Wat moest hij daar nu mee beginnen? Rood,
wit, blauw; goed am een halfsleetsche vlag
mee op te schilderen. Of met ik die kleuren beschauwen eenvoudig apart. l3lauw dat beteekent... lucht. Nou, dat hebben wij voldoende,
tot vervelens aan toe. Rood beteekent bloed...,
bloed, en wij moeten trachten het stroomende
te houden. En wit, wit is onschuld; onschuld is
wel de zwaarste ballast, die je mee kunt voeren op je levensweg.
Rood, wit, blauw; en gelijktij dig viel zijn oog
op het hooge hek, dat het Koninklijk Domein
omsloot.
;

)3 Daarbinnen staat het paleis," zoo flitste het
door zijn brein. „Waarachtig, de Vorstin is
jarig een dezer dagen; de hoeveelste is het vandaag ... de acht en twintigste. Rood, wit, blauw;
en ik woon viak bij het hek... Een idee!!"

En Diogenes maakte rechtsomkeerd. Hij herinnerde zich plotseling dat hij in het bezit was
van twee vazen, rood aarden vazen. Die vazen
zou hij kunnen beschilderen en ze als geschenk
de Koningin aanbieden dien dag.
Opgewonden stormde hij de huiskamer binnen, waar Constance rustig zat te lezen.
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„Ik heb een idee..., een idee
een idee!”
juichte hij.
„Goddank! Dat beteekent een diner," reageerde Constance zeer zuiver.
„Binnen ►einig oogenblikken zullen wij overvloed van spijzen om ons heen zien staan," beloofde Diogenes met groot optimisme. Hij greep
zijn aktentasch ten stormde naar buiten. Juist op
dit moment klopte ik aan de buitendeur en Diogenes liep mij bijna tegen den grand.
„Wacht!" riep hij mij toe, „ik ben zoo terug.
1k ga poffen .op den goeden afloop."
„Pof voor vier personen," verzocht ik hem
vriendelijk, „want ► ok mijn maag is leeg als
een vat."
„He, he," en Constance vie! in een stoel neer,
„neem plaats," verzocht zij vriendelijk.
Mijn positie als letterkundigc was evenmin
rooskleurig te noemen en daar ik dakloos was
en geen vast adres vermocht op te kunnen geven,
had ik mijn Eva onder dak gebracht bij Laurentius en was ik maar bij Diogenes binnen komen
vallen. 1k werd met open armen ontvangen en
beiden zaten wij vol verwachting uit te zien naar
Diogenes. Wat of hij mee zou brengen was ons
een raadsel. Met geen cent op zak er op uit .. en
toch eten vanmiddag. Maar enfin, de wonderer
zijn de wereld nog niet uit.
Het gesprek vlotte niet al te best; beiden waren wij met onze eigen gedachten bezig. Constance tuurde in de verte en sprak onsamenhangend, feenige zinnen.
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„Hij blijft lang weg,” merkte zij ten laatste
op, en juist als zij deze woorden uitgesproken
had, weerklonk in de verte een schel fluitje.
„Dan ga ik meteen water opzetten voor de
koffie," deelde Constance mij mee en zij sprong
op.
„Maar hoe weet jij dat hij koffie heeft; daareven zei je dat de laatste boon verdwenen was
in den filter."
„Als hij zoo fluit zijn de taken in orde; let
maar eens op zoo meteen," protesteerde zijn
vrouw, en nu hoorde ik de stem van Diogenes
galmen.
,O, schitterende kleuren van Nederlands vlag,
;OVat wappert gij fier langs den vloed."
„Ontsteek de kaarsen," beval Diogenes binnentredende, zijn armen vol pakjes. „Haal leege
flesschen uit de keuken, drie stuks, en zet in
iederen hals een kaars. Hier zijn zij," en hij
wierp drie pak op tafel. „Licht, meer Iicht."
Spoedig was aan zijn verzoek voldaan en bij
het gezellige kaarslicht pakte Diogenes zijn
schatten uit. Boter, brood, gecondenseerde melk,
eieren, koffie, thee, suiker, kaas, koek
1k staarde het wonder met open mond aan
en Constance ondervroeg Diogenes op welke
wijze hij deze schatten had bemachtigd.
Zet water op voor koffie, mijn dierbaar wijf,
richt aan. En jij, nietsnut," zoo sprak hij tot
mij, „dek tafel en snij brood."
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Dit liet ik mij geen tweemaal zeggen en zag
de toegevoegde beleediging over het hoofd. Ja,
wat doet , een mensch al niet, als hij honger
heeft.
Binnen , eenige minuten stand de tafel gedekt ,en hun dochterke, door al het rumoer
gewekt uit haar slaap, werd tusschen mij en
vader geplaatst. Met slaperige ioogjes zag zij
al dit heerlijks aan en greep naar alles wat
zij in haar bereik kon krijgen. Constance bracht
de dampende koffie binnen en met angstwekkenden eetlust vielen wij op de spijzen aan.
Intusschen tontvouwde Diogenes zijn grootsche
plannen. De Koningin verjaarde een deter dagen,
en daar hij in het bezit was van twee mooie vazen, wilde hij deze met zijn rood, wit en blauwe
verf beschild eren en ze de vorstinne aanbieden.
Een weinig bruin en zwart dat is to maken, chocola& met water gemengd, en roet met een
weinig olie, dat zijn weer twee tinten gewonnen; en met zijn onverwoestbaar optimisme zag
hij zich alreeds bij Hare Majesteit toegelaten en
aanvaardde Zij minzaam zijn welgemeend geschenk.
Daaruit kon voortvloeien, dat een subsidie
hem zou beloonen voor zijn vaderlandslievende
daad
, en 'clan was hij uit de zorg.
Met dit idee in zijn brein toog hij op weg naar
leveranciers van voedingsmiddelen. Daar wisselde hij zijn idee in voor een diner en wijdde
hen in iomtrent zijn geheim. Hij dikte het eenigszins aan en vertelde er bij dat Hare Majesteit
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zijn werken al eens bezichtigd had in een expositiezaal in Den Haag.
Daardoor komt een financieele verbetering
tot stand," betoogde hij vol vuur en zoo geschiedde het, dat zijn credietwaardigheid met
eenige zilverlingen steeg.
En Diogenes dineerde loffelijk, zoo het een
hofschilder betaamt.
”

Het groote nieuws dat de dichter-schilder Diogenes ten paleize zou komen, om de Koningin
een geschenk aan te bieden, deed als een loopend vuurtje de ronde door het dory. Het geink dat hem te beurt zou vallen, maakte het onderwerp uit van alle gesprekken in de kleine
zomerresidentie.
Onderwiji werkte Diogenes koortsachtig, om
de beide vazen klaar te krijgen, wat hem wonderwel gelukte. Zijn rood aarden vazen troonden op den schoorsteenmantel, gehuld nu in
een zeldzaam schoon en oogenstreelend kleed.
Een vaas droeg de beeltenis van een peinzende
fee, uitgevoerd in blauw en rose en de andere
vertoonde een strakken Egyptenaar, chocoladekleurig, met wit en zwart dooreengemengd.
Zoo naderde de groote dag meer en meer;
het nieuws, dat hij ten paleize ontboden was,
drong reeds door tot de uiterste voorposten van
de paleiswacht.
De groene jagers, met de haneveer op den
hoed, hadden, ingelicht door de hofleveranciers,
eveneens het bericht vernomen. En zoo keken zij
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in het geheel niet vreemd, toen Diogenes een
dag te voren zijn opwachting kwam maken en
den hofmaarschalk te spreken vroeg. Oogenblikkelijk wipte de haneveer in de hoogte en
geleidde de groene jager Diogenes tot voor den
ingang van het paleis.
„U komt in verband met de uitnoodiging van
Hare Majesteit...?" ondervroeg de haneveer
nieuwsgierig.
„Neen ja," stamelde Diogenes. „Hoe weet
u dat?"
„Ja," lachte de wachter fijntjes, „wij weten
natuurlijk alles."
„Oh..." kwam Diogenes verbaasd, „dan weet
hij meer dan ik zelf," mompelde hij in zijn
baard, en hij betrad het hooge hordes.
Voor den goeden gang van zaken memoreer ik
het volgende : Diogenes, die in zijn optimisme
alle hinderpalen zag wegvallen, had de geheele
zaak alreeds als vaststaande rondgebazuind,
terwiji er inderdaad nog Been sprake van was
dat de Koningin haar toestemming zou geven.
Doch de praatjes hadden hun werk gedaan en
Diogenes kwam zonder kleerscheuren door de
voorposten heen, en dat was al veel gewonnen.
Eery in hemelsblauwe jas gehulde lakei, met
gouden tressen en manchetten, zwart fluweelen
kuitbroek, witte kousen en lage zwarte schoenen met zilveren gespen, vroeg met een teemerig neusgeluid, wat Diogenes wenschte.
„Deze beer," decide de haneveer hem mede,
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komt in verband met een bezoek ten paleize en
wenscht den hofmaarschalk te spreken."
De mooi uitgedoste gedienstige lakeide hem,
na een twintigtal schreden met hem te hebben
afgelegd, in de armen van een soort gelijkvormig
wezen, welk gelijksoortig, gelijkvormig wezen
hem weer lakeide in de armen van nummer
drie. Nummer ,drie verzocht Diogenes, of hij
zoo vriendelijk zou willen zijn, zich van zijn
overjas te ontdoen.
Willen is nog geen kunnen," antwoordde Diogents kort. „Ik ben zoo maar even weggeloopen , en heb mijn schildersbuis nog aan."
N.B. hij stond in oud pyamajasje, dat dik
onder de verf zat. Zoo belandde hij eindelijk in
een ruime hooge kamer.
„Ik zal den maarschalk van uw komst verwittigen," en de lakei liet hem alleen.
„Nou, nou," overdacht Diogenes, „dat gaat
allemaal voor den wind. Het schijnt dat ik verwacht word hier; waaraan heb ik dit te danken
in godsnaam?"
13

”

op dit oogenblik werd de deur geopend
een beer van middelbaren leeftijd trad binnen.*)
,Wat wenscht u?" klonk koel en afgemeten
zijn stem.
Diogents ontvouwde zonder eenige terughouding zijn plan.
*) Jhr. Mr. Roell, in 1925 overleden, Hofmaarschalk
hij H.M. Koningin Emma ten paleize Soestdijk, Augustus 1919.
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welk gelijksoortig, gelijkvormig wezen hem weer lakeide in de artnen
van nummer drie.
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Na eenig nadenken en het te berde brengen
van een menigte bezwaren, liet de maarschalk
Diogenes alleen. Het duurde lang, maar ten
laatste verscheen hij weer ten tooneele en deelde
den in spanning verkeerenden schilder mede,
„dat het Hare Majesteit behaagde hem morgenochtend om ,elf uur precies ten paleize te ontvangen, ±en hij in de gelegenheid werd gesteld
zijn geschenk in handen van Haarzelf achter te
laten. Lit is een hooge uitzondering," voegde
de maarschalk hier aan toe „en ik kan u dan
ook gelukwenschen met uw succes."
Nu, dat begreep Diogenes ten voile en met
een vormelijke bulging nam hij afscheid.
In angstige afwachting verbeidden wij zijn terugk omst.
„Het wordt niets," overwoog ik en Constance
koesterde al evenmin eenige hoop. U kunt zich
onze verrassing dan gook voorstellen, toen Diogenes bij zijn thuiskomst mededeeling deed van
zijn geslaagd bezoek.
„Ja zeker, nu scheidde mij nog een deur van
'
de vertrekken
wa,arin H. M. verblijf hield, doch
morgen valt ook deze hinderpaal weg en
„Dan is je toekomst gemaakt, oude jongen,"
vie! ik hem in de retie. En we dronken een glas
wijn, door Diogenes in een moeite op den terugweg ingeslagen en klonken op den goeden
afloop.
Wij verorb rden de laatste resten van de voor
eenige avonden gepofte levensmiddelen en na
beeindiging van dit maal, haalde Diogenes zijn
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vazen te voorschijn en plaatste ze midden op
tafel.
Zij zagen , er werkelijk prachtig uit; met de
beperkte hulpmiddelen, die hem ten dienste ,stonden, had hij er werkelijk nog jets bijzonders van
gemaakt.
Enkel was er een bezwaar: het roetzwart en
chocoladebruin Wilde maar niet drogen; van alles hadden wij reeds geprobeerd, doch geen
middel baatte.
Droog of nat, morgen lever ik ze of in handen van de vorstinne," besloot Diogenes ongeduldig, „wat moet, dat kan."
))

„Debacle".

De groote dag brak aan. Het was warm en de
vazen waren maar ten deele droog. Daarbij hadden wij gehoopt op regen, in verband met den
overjas van den hofschilder en deszelves doorluchtig pyamaj asje.
Mijn jasje paste hem niet, want ik was maar
een meter zestig lang en Diogenes haalde een
meter vijf en tachtig. Wij konden dus niet ruilen van kleedingstuk, en hij was verplicht in
pyama ten paleize te verschijnen.
under deze overwegingen plaatsten wij de vazen op een stuk carton en wij zorgden er voor,
dat zij elkander niet konden raken; dan vleiden
wij om de vazen heen wat sterk perkament, zoodat kans voor het bevlekken vrijwel uitgesloten
scheen.
Zoo toegerust begaven wij ons op weg.
Constance en de kleine gingen eveneens mee.
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Wij droegen om beurten het pak
Bij het
hek namen wij afscheid, en beloofden hem te
wachten in het bosch...
De haneveer groette minzaam, een deur werd
geopend en Diogenes trad binnen...
Wij zagen hem, begeleid door twee lakeien,
in de glazen galerij voortschrijden, een lakei
droeg het pak
Aan het einde van de galerij verloren wij hem
uit het oog.
1k geef nu Diogenes het woord, en laat het
verhaal van zijn onwaarschijnlijk wedervaren
volgen, precies zooals ik het nit zijn mond heb
mogen hooren... voor leder woord sta ik in en
geef u de verzekering dat alles historisch is en
naar waarheid is opgemaakt.
Nadat ik de drie lakeien had afgewerkt, werd
ik losgelaten in hetzelfde vertrek van den vorigen dag.
Een lakei plaatste het pak voor mij op het
groote schrijfbureau en trok zich terug, geduldig
wachtte ik op de dingen die kornen zouden.
Even voor elf uur trad de Hofmaarschalk binnen in vol ornaat, de borst bezaaid met ordeteekenen.
Steck op het hoofd en degen op zijde, hij
knikte mij welwillend toe.
„U bent mooi op tijd," gaf hij vol tevredenheid te kennen.
Binnen eenige minuten zal Hare majesteit
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in audientie ontvan ► en, zoodat gij Uw geschenk
kunt overhandigen.
„Wilt u misschien de kunstvoorwerpen hier
van het overtollige papier ontdoen?" verzocht
hij vriendelijk ?
„Heel gaarne," antwoordde ik, en ik begon de
touwtjes los to strikken.
De Hofmaarschalk keek belangstellend toe en
met zenuwachtige haast ontdeed ik de eerste
vaas van het perkamenten omhulsel. Dan nam
ik het karton weg.
Het werd een puzzle ... ik zocht den Egyptenaar, finaal verdwenen, een groote zwart-bruine
vlek duidde de plaats aan, waar hij vanmorgen
nog in voile waardigheid had geschitterd.
Als verdwaasd staarde ik den Maarschalk aan
.. • en snel ontvouwde ik het papier dat mijn
tweede geschenk omsloot.
1k durfde bijna niet kijken, doch ik tastte door
en ik moest bemerken dat ook de fee tot een onzichtbare wereld was overgegaan.
Sprakeloos staarde ik voor mij uit en mijn arm
hart hamerde alsof het zou breken.
„Is dat uw geschenk, mijnheer?"
vroeg de
Hofmaarschalk onthutst.
Ik knikte zwijgend van ja, doch pakte mijn
geschenk gelijktijdig weer in.
„Dit waren mijn geschenken", hakkelde ik verslagen. „De verf is doorgeloopen, zij waren zeker nog niet geheel en al droog".
„Ja maar Hare majesteit wacht" merkte
de Hofmaarschalk op, „ik moet Hare Konink65

lijke Hoogheid op de hoogte gaan brengen. Het
spijt mij voor u... maar het moet", en hij verliet het vertrek.
Ik volgde zijn voorbeeld; met bekwamen spoed
maakte ik mij uit de voeten, en wachtte zijn terugkomst niet af.
Als beschonken tolde ik door de galerijen en
de lakeien loodsten mij naar buiten. Daar Mond
ik goddank weer onder de eeuwenoude beuken
en haalde verlicht adern ..."
Zoo zagen wij Diogenes wederkomen, onder
zijn arm droeg hij het bewuste pak. Wij liepen
hem snel tegemoet en waren juist op tijd om
te zien hoe hij met een woest gebaar het pak
te pletter smeet tegen 'een boom. Naar alle zijden vlogen de roode potscherven
De haneveer kwam uit zijn hokje en zette
koers naar den boom, waartegen de vazen in
gruis waren geslagen. Wij maakten ons snel
uit de voeten.
Diogenes was weinig spraakzaain dien dag.
's Avonds tegen zeven uur vernamen wij pas
het volledige verhaal, en lagen wij bijkans krone
van het lachen.
De dramatiek van bet gebeuren was aan hem
voorbijgegaan. Nu kwam die humor in hem
boven.
Wij lachten tranen dien avond... en aldoor
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begonnen wij weer opnieuw, en aan de vroolijkheid kwam geen einde.
„Het scheelt mij minstens duizend gulden,"
besloot Diogenes, toen wij eenigszins tot bedaren waren gekomen.
„Wat zal Hare majesteit sip gekeken hebben", veronderstelde Constance zeer terecht.
„Niet zoo sip als ik vermoedelijk", eindigde
Diogenes met een diepen zucht... en met een
leege maag begaven wij ons ter ruste.
En de goedgeloovigen wachtten een maand
na dato nog op de hun toekomende zilverlingen ... bij stukjes en beetjes antvingen zij hun
penningen, in ruil voor het zoo gulweg verstrekte diner.
Want Diogenes vertrok spoorloos ... met de
Noorderzon. En alle inwoners van de zomerresidentie hadden het nakijken.
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NEGENDE HOOFDSTUK.

DE HITTEGOLF.
„De Profundis."
Tot tranen toe ben ik bekommerd,
Nu kan ik nooit meer naar den lommerd,
Omdat mijn heele inventaris
Al daar is.
Erich Wichman.
Under welke omstandig
heden Diogenes zijn tooneelwerk beeindigde, en zich
vergreep aan een vreedzaam
student, welken hij voor
een Beer aanzag.

ierentachtig graden in de schaduw, geen
iucht des winds, een staalblauwe hemel,
waarin de zon als een klont boter in de
gloeiende Brij te drijven ligt.
En ik kan mij levendig indenken, dat de Europeanen in Indic den gouden zon omdoopten,
hem noemende: „de koperen ploert."
Om kort te gaan, het was heet, ondragelijk
heet, snikheet. 1k had mij nedergeworpen in een
rieten stoel voor een van de bars op het in
hellen gloed verschroeiende Damrak, en ik per-,
mitteerde mij de weelde van een glas citroensap met veel ijs, bij mezelf de berekening ma-kende, dat ik juist zes dubbeltjes tastbaar ver168

mogen overhield; voldoende om nog wat te eten
dien chg. 1k voelde mij alzoo volmaakt gelukkig en volgde met groote belangstelling de transpireerende en zwoegende voorbijgangers; bewonderend het vele naakt, dat de Eva's dochters met
groote vrijmoedigheid ten toon spreidden. Alles
liep ten deele ontkleed en de heeren der schepping hadden hun afgeworpen jasjes over hun
arm hangen en liepen met opgestro pte hemdsmouwen te flaneeren.
►

De doodsklok van het Damrak begon te beieren, ten teeken dat de groote goktempel geopend was, om de vele honderden mammonskinderen met open armen te ontvangen.
Zelfs de eeuwig haastende beursbezoekers belivogen zich afgemeten voort. Wel een bewijs
dat de hitte ondragelijk was.
Wie beschrijft alzoo mijn verbazing toen ik
in de verte iemand zag naderen, gehuld in gabardinen regenjas, terwijl hij om zijn hals een
wollen das geslagen had, waarvan het uiteinde
naar beneden hing. Op zijn hoofd prijkte een
groote zwarte hoed, overschaduwend zijn gelaat.
Hij liep eenigszins voorover gebogen in diep
gepeins verzonken.
Neen maar, deze mensch is krankzinnig; dat
was mijn eenige conclusie, terwijl alle menschen
bijna it Adamcostuum rondwandelden, naderde
daar een sterveling in volmaakte winterkleeding.
En naarmate dit wezen naderbij kwam, maak169,

te mijn verbazing plaats voor groote vroolijkheid, ik herkende ons alley vriend Diogenes, den
dichter-wijsgeer-filosoof; natuurlijk, hij was het,
alleen hij in zijn groote, heilige dwaasheid was
tot zoo'n streek in staat.
Snel rees ik op en liep den dichter tegemoet.
Lieve Heer nog toe, ben jij het?"
Diogenes," stelde hij zich voor en geen spier
op zijn gelaat vertrok, „blijf uit mijn buurt,"
voegde hij mij toe, „ik ben besmet."
Dan greep hij eensklaps mijn hand en trok
mij een steegje in.
Diogenes," stamelde ik verward, „ben je
sums met December van hues gegaan?"
Nog geen uur geleden," was zijn bescheid.
„Dan been je gek !" constateerde ik kort en
bondig.
„Oud nieuws," erkende hij hoffelijk, „maar
beste jongen, nood breekt wet. Kom bij rmij
thuis zoo meteen, neem lijn 16 en hij noem e
mij straat en huisnummer.
e woont aan het gouden randje," kon ik mij
niet weerhouden te zeggen.
„Kom je, of kom je niet?" bitste hij kort.
„Ga eerst een verkoelenden drank gebruiken
met mij," noodigde ik hem vriendelijk, „maar
doe die das af en gooi die jas uit.
„Het een hangt van het ander af, dat gaat
niet, want dan sta ik in mijn hemd!"
„In je hemd?... Nou goed, je hebt Loch een
pantalon aan, iedereen staat op het ogenblik
in zijn
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„Diogenes”, stamelde ik verward, „ben je sums met December van
huis gegaan ?"
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„Je hebt toch een pantalon aan? Dat zou je
meenen,” orakelde Diogenes.
„En die pijpen dan?... Maar ga mee en drink
een glas citroen."Onderwij1 bleven enkele\voorbijgangers ons aanstaren.
„Een poolreiziger," gilde een slagersj ongen,
die ons in de gaten kreeg, „kijk, hij heeft het
koud, de stakker."
Onderwiji namen wij plaats en alle onze medemenschen schoven werktuigelijk een eindje van
ons vandaan.
„Zie je wel, dat ik besmet moet zijn, zij schuwen mij als een melaatsche," merkte Diogenes op.
„Maar hoe kom je midden Juli in zulk een
toestand, de vogels vallen dood uit de boomer
van de hitte en jij loopt er bij als een Eskimo
bij dertig graden onder nul. Til je jas eens
op," en ik trok een van de slippen wat omhoog.
„Laat zitten, blijf af," smeekte hij, moet ik
mij soms vertoonen in mijn onderbroek? Het
is waarachtig waar, ik zit in mijn broek!"
„Maar ik toch ook!" merkte ik op en ik twijfelde een oogenblik aan zijn verstandelijke vermogens.
Jij ook?" en hij keek langs mijn beenen neer.
„Neer, ik bedoel in mijn onderbroek."
Onderwiji bracht de kellner citroen en behagelijk slurpte hij het koude vocht, slokje voor
slokje. Nadat hij een weinig bekoeld was, gaf
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hij mij uitleg, hoe hij eigenlijk in deze situatie
gekomen was.
Sinds twee maanden ben ik bezig een dramatisch tooneelwerk te schrijven, en zoo langzaam aan hebben wij alles, stukje voor stukje,
ingeteerd... zooeven beleende ik mijn eenig
costuum, en door de twaalf gulden die mij werden verstrekt, word ik in staat gesteld te werken, tot mijn drama klaar is. 1k was op weg
naar huis," vervolgde hij, „en nu klampte jij
mij aan, die jas welke ik aan heb, is een oud
vod, midden op mijn rug loopt een groote scheur
en daarom vlei ik zoo behoedzaam die das er
overheen... en mijn bovenbroek bestaat niet of
slechts in schijn, dit berust op gezichtsbedrog.
Het zijn, moet je weten, twee stukken pijp, met
veiligheidsspelden ter hoogte van de knie bevestigd, zoodat ik dus, wel bezien, met enkel
een onderbroek aan, door de straten wandel."
„Is het waarachtig waar?" en ongeloovig
schudde ik mijn hoofd.
„Kijk dan," en voorzichtig wipte hij den voorkant van zijn jas op.
En zoowaar, hij zat in zijn onderbroek en
de stukken pijp waarvan hij gewaagde, zaten
wel degelijk ter hoogte van de knie vastgehecht.
„Maar als het nu gaat waaien?" kon ik mij
niet weerhouden te vragen.
„Het gaat niet waaien en 't mag niet waaien,
waaien is mijn mode niet," zong Diogenes op
het wijsje: Nonnen paters, Paters nonnen, Nonnen paters dansen niet.
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„Stag zoo meteen met mij op de tram,” raadde ik hem.
„En als ik instap zien alle menschen mijn
zitvlak."
„Ja
da's waar!" proestte ik eensklaps van
het lachen, de situatie was zoo komisch, dat ik
bijna niet tot bedaren kon komen.
„Houd nu iop met dat zinloos gegrinnik,"
verweet Diogenes mij.
„Zinloos gegrinnik? Mensch, het is gewoon
onbegrijpelijk, hoe jij onder de gekste omstandigheden je kalmte kunt bewaren. Ik sta paf!"
bekende ik eerlijk.
„Laten wij dan opstappen," besloot de dichter gemelijk, „anders verander je net als de
vrouw van Lot, in een zoutpilaar."
En zoo geschiedde; nagestaard door de voorbijgangers, begonnen wij onzen zegetocht door
gloeiend Amsterdam. De op- en aanmerkingen
waren niet van de lucht. „Hij ziet ze vliegen,"
meende een meisje met een waschmand onder
den arm. „Straks smelt-ie," hoonde een bakkersjongen. „Mesjogge is troef!" gilde weer een
ander.
„Maar dat kan zoo toch niet voortduren,"
meende ik op to moeten ,merken.
„Waarom niet? Dit kan heel goed zoo voortduren, de meest idiote dingen duren voort op
dit ondermaansche, neem den oorlog maar, en
het dichterschap en deze onverdragelijke hitte."
1k zweeg, en gaf mij gewonnen.
De publieke belangstelling tijdens onzen tocht
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door de stad was van dien aard, dat een politiegeleide zeer goede diensten zou hebben bewezen. Wat wij al niet te hooren kregen, het is
mij •onmogelijk een tiende gedeelte te citeeren.
Straatjongens joelden, en het onderwerp van de
algemeene belangstelling trok zich van het tumult niets aan.
Nu zie je hoe de menschen je aanstaren alsje een weinig verschilt in uiterlijk en je er eenigszins anders bij loopt als zij schapen zijn
het, kuddedieren ..."
„Nou, nou," suste ik, „kalmeer een beetje,
beste kerel. Het is ook op zijn minst genomen
vreemd, zoo je er bijloopt... en voor hen die
je niet kennen, onbegrijpelijk."
Doch Diogenes zelf vond de situatie in het geheel niet vreemd en was niet te overtuigen van
het lachwekkend figuur dat hij sloeg. De marteling duurde precies vijf en vijftig minuten en
ik dankte God, uit den grand van mijn hart„
dat de deur eindelijk achter ons dichtviel.
„

„He, he," zuchtte ik, „menschen die binnen
binnen, binnen binnen."
Zeit uwes dat wel," teemde Diogenes en
hij leidde mij naar zijn kamer. Constance kwam
ons alreeds op de trap tegemoet en heette mij
hartelijk welkom.
„Is het geschied?" informeerde zij aan haar
echtgenoot.
Het is volbracht," en de dichter ontdeed zich
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van zijn das-jas of jas-das, precies naar uw
eigen believers.
1k woonde de apotheose bij en hielp hem
met het loswurmen van de stukken pijp, daarna hulde hij zich in een vleeschkleurig zijden
pyama, met Chineesche motieven geborduurd,
en stak met welbehagen een sigaret op.
Hoe kom je aan zoo'n buitennissig nachtpak?" informeerde ik belangstellend, „waarom
dit niet beleend, in plaats van je wandelcostuum?"
„Zoolang in gebruik genomen van een der
inwonende studenten, die tot de volgende week
op reis is," bekende hij in vurige oprechtheid.
„0, laten wij dan over teere kwesties als
deze het stilzwijgen bewaren," vond ik en keek
zijn kamer ens nand. „Het lijkt wel een grafkelder hier; gooi de gordijnen open..."
),

„Wacht slechts," vermaande Constance en zij
stak een kaars aan. Schemerig verlichtte het bibberende vlammetje een tamelijk ruime kamer;
links boven den schoorsteenmantel plekte een
crucifix. Daaronder, op den schoorsteen, lag een
doodskop, die met zijn holle oogen ons aanstaarde. Aan de wanden platen van Toorop's
Kruisweg en enkele statics van den Belgischen
schilder Servaes.
In een hoek van de kamer stond zijn werktafel, welke vol lag met boeken en papieren,
groote beschreven vellen, een drie-armige kandelaar diende ter verlichting van dit hoekje.
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Verder een tweepersoons ledikant en een kinderbedje; drie stoelen, een tafel en een divan.
„II( snap niet, dat je, terwij1 de zon zoo heerlijk schijnt, hier zit te kniezen bij dat flikkerende kaarslicht," merkte ik op met eenige verbazing.
Noem jij dat een heerlijk schijnsel? Je weet
niet wat je zegt, ik zou met dat schrijnend licht
niet kunnen werken, en dan, ik zou sterven van
de hitte; is het hier niet heerlijk koel? Tegen
dat de avond gaat vallen, openen wij de gordijnen en deuren."
„Erg je vrouw, hoe denkt zij daarover?" ondervroeg ik hem.
Mijr. vrouw is nog al eens beneden in den
heiligen kring der maagden," lichtte Diogenes
mij in.
))

”

1k voel mij verplicht hier een kleine toelichting te geven, in verband met het verblijf van
Diogenes en Constance in deze omgeving.
Zaoals ik reeds in den aanvang van dit werk
mededeelde, was zijn vrouw opgevoed bij zeven
tantes, alien, op een na, ongehuwd.
Zij bewaakten met hun zevenen de heiligheid
van het in hun midden opgroeiende meisje, ten
tijde dat Diogenes met zichzelf overeengekomen was, dat meisje tot zijn vrouw te maken.
Dientengevolge ontvingen de dames op zekeren dag bezoek van een vreemdsoortig jongmensch, een jongmensch met lange haren en bijkans bloote Borst.
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Oogenblikkelijk maakte hij het zich gemakkelijk en deed of hij thuis was.
Dan kwarn hij met de verblijdende mededeeling, dat hij van plan was te gaan trouwen met
hun aller nichtje en dat hij meteen den datum
even kwam vaststellen.
Direct na zijn vertrek dien avond werd er
familieraad belegd. Morgen zon hij terugkomen
on' den huwelijksdag definitief vast te stellen_
Het was een vreemde vrijer, dat was hij, daarover waren alien het eens.
Met algemeene stemnien besloten de tantes
een weigering te geven. Hij had totaal geen
inkomsten, geen vaste positie geen vaste
woonplaats. Niets had hij voor, alies tegen.
Doch Diogenes ging recht door zee en nani
Constance eenvoudig mee.
De maagdenschaar capituleerde. Dat arme
kind in de hanclen van zoo'n naaktlooper.
Doch het arme kind dacht er anders over, en
eenige weken later werd het huwelijk voltrokken.
Hun huwelijkshootje voerde den rooden wimpel der Liefde in top en het was misschien juist
doordat zij zooveel met zichzelf te bedisselen
hadden, dat het bootje zoo dikwijls strandde.
Dan zetten zij den voet op onbetreden kusten
en doorzochten het onbekende land, tot in de
verste hoeken, als twee moderne Robinsons.
Met vereende krachten brachten zij bij „hoog
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water" hun bootje weer viot en zetten zij koers
naar het verre doel; hun Paradijs-eilandje, noemde Diogenes hun eindelijk liefste plekje, maar
zoover waren zij nog niet.
Er moet veel strijd gestreden zijn, er imoet
veel leed geleden zijn en ja, het allerlaatst
het allereerst, er moet een heilige reden zijn.
En zoo waren zij eindelijk weer eens voor
de zooveelste maal bij de tantes aangeland,
Hun eenig duurzaam, gastvrij tehuis op deze
onherbergzame planeet.
Moegestreden, uitgeput, gaven zij zich tijdelijk gewonnen, om het scheepje te kalefateren,
nieuwe krachten op te doen en zoodra zij daartoe in staat waren weer weg te trekken, de onzekere toekomst tegemet.
Zoo vinden wij deze twee koningskinderen ingekwartierd in het groote huis, gelegen aan het
gouden randje van de stad, welk huis de voornoemde tantes rendabel maakten door er kamers van te verhuren, waardoor zij in staat
werden gesteld zelf in het leven te blijven, en
nog daarenboven goed te doen aan hun nichtje
en haar Profeet.
Direct na zijn aankomst bij de tantes dezen
keer, was Diogenes aan het werk getogen om
zijn memoires vast te leggen van deze reis
en dat noemde hij met een groot woord zijn
dramatisch tooneelweik, waaraan hij nu reeds
twee maanden arbeidde.
Nauwelijks gunde hij zich tijd om te eten,
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hij pofte bij Bakker, melithoer en kruidenier, bij
boekhandelaar en schoenmaker, in de vaste
overtuiging dat zijn groote werk zeker dit seizoen nog zou worden opgevoerd. Van het geld
dat hij dan moest ontvangen zou hij zijn beren
betalen.
Maar orn de gebeurtenissen niet vooruit to
loopen, de dames verhuurden hun apartementen, en wel de groote karner vOor, met kleine
slaapkamer op dezelfde &age, waar Diogenes
woonde, waren in gebruik genomen door den medisehen student Nil! en de beneden-etage, op
de achterkamer na, waar de tantes woonden,
was verhuurd aan een muziekstudeerend jongeling, genaamd Jhr. de B., welke jongeling
rijk was en van dezelfde grootte als de dichter,
tot zelfs de schoenen van den Jonker pasten
Diogenes prompt. Deze laatste had de geheele
inventaris reeds opgemaakt, met kennis van zaken en vermeldde o.a.: zeven costuums van diverse kleuren, mart tot wit; tien paar schoenen; 12 overhemden; 24 paar sokken; minstens
70 dassen , en vijf overjassen.
De Jonker was veel afwezig, deelde Diogenes mij vertrouwelijk niede, waaruit ik de conclusie trok, dat hij dan heden toch in de buurt
moest zijn, wat de dichter in gemoede toega -E
„Anders had ik er niet als zoo'n vogelverschrikker bij geloopen vandaag; zijn costuums
zitten mij als aangemeten, zijn schoenen knellen
mij niet in 't minst; zijn dassen kieuren mij uit1 80

stekend, en zijn sigaretten komen zoo uit Stamboul."
Met den Jonker en Nil!, als twee beschermengelen naast zich, werkt e Diogenes aan zijn tooneelstuk en hij beschouwde het als een bestiering, dat hij juist nu bij zijn voedsters was teruggekeerd.
Hij snoepte de geconfijte vruchten van den
Indischen student, gebruikte zijn mondwater en
studeerde in zijn boeken, terwiji hij de sigaretten rookte van den Jonker, zijn costuums in
alle , eer en deugd voor beschimmelen bewaarde en zijn vleugel bespeelde.
•

Zoo verhaalde hij ons hoe hij op een avond
naar een receptie moest, in verband met het veertigjarig jubileum van den dichter-schrijver Rensburg.
Hij was niet in het bezit van , een rok of smoking, doch de Jonker bezat beiden.
Hij aarzelde niet en kleedde zich 's avonds in
den rok van Jonker de B., zijn voeten staken in
zwarte lakschoenen en op zijn hoofd prijkte de
hooge zijden hoed van den musicus.
Zoo uitgedost verliet hij het huffs en stapte
op de tram. Buitenop staande, stootte de kachelpijp voorklurend tegen de zoldering en hij
verliet het balkon om in den wagen plaats te
nemen. Wie beschrijft echter zijn verbazing, toen
hij tegenover zich den Jonker gewaar werd. Ziju
hart keerde om in zijn. lijf.
De musicus zat mij aan te staren als ware
I 81
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ik een geesiverschijning," verhaalde Diogenes.
Is hij het of ben ik het?" overlegde hij vernioedelijk bij zichzelf.
),

Doch Diogenes wachtte niet den uitslag of
en verliet, terwijl hij den Jonker totaai negeerde, de tram, dan reed hij met een anderen wagen terug naar huis, onikleedde zich met bekwamen spoed, legde alles weer precies zooals
hij het gevonden had en zette zich voor zijn
werktafel als ware er niets geschied.
Green vijf minuten later stormde de Jonker
de trap op en vond alles precies zooals hij het
verlaten had, den hoed in de duos, de schoenen
in de least, zijn rok aan de hangers ...
Maar ... hij vertrouwde het zaakje niet en onderzocht het costuum gronclig. In den achterzak van zijn pantalon vond hij de versleten portemonnaie van Diogenes... waaruit een bankvan-leeningbriefje stak, op naam van den dichter.
Dienzelfden avond werd een pakje voor den
wijsgeer afgegeven, hij maakte het open en vond
zijn beurs ...; zonder er zich verder in to verdiepen, gooide hij het ding op tafel.
„Nu is de kans verkeken," mompelde hij teleurgesteld, „hij heeft het wild geroken ..."
Voorbij, voorbij die schoone tijd.
Toen Constance bij het binnenkomen de beurs
op tafel vond liggen, vroeg zij nieuwsgierig:
„Zit er nog wat in?"
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brie dubbeltjes, dat is ions heele kapitaal,”
antwoordde Diogenes.
Werktuigelijk maakte zij de beurs open.
„Hoe kom je aan die drie briefjes van tien?"
juichte zij blijde, „dal is een verrassing van
je."
Diogenes vertrouwde zijn oogen en zijn ooren
niet. „Drie tientjes? Zeg dat nog eens."
„Ja, kijk maar," en Constance reikte hem de
papiertj es over.
Nu vertelde hij de geschiedenis aan zijn vrouw,
en beiden kwamen tot de slotsom, dat de Jonker waardig was in hun nabijheid to vertoeven,
dat hij van hun hoot gesneden was en dat het
geld moest worden aanvaard.
Met dankzegging aan den milden gever...
„

Zoo langzamerhand kunt u zich nu we! indenken, sander welke omstandigheden Diogenes
zijn tooneelwerk voltooide. Maandag- en Zaterdagmorgen ratelde voortdurend de bel.
Alle mogelijke leveranciers riepen om beurten des dichters naam, alsof hij een Messias
ware.
Een van de tantes, muizenschuwije gedoopt,
vanwege haar ongemotiveerden angst voor muizen, klopte dan aan des dichters deur en steriotiep luidde de mededeeling:
„Diogenes, daar is er weer een."
De door het yolk geroepene sprong op van
zijn stoel en sprak vanuit de hoogere regionen
eenige woorden tot zijn vereerders... en gerustgesteid namen zij afscheid.
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Zoo herhaalde deze geschiedenis zich S0111wijlen tien malen op een morgen, en onverdroten, nimmer uit het veld geslagen, vatte hij de
pen weer op en vervolgde zijn zin waar hij
geeindigd was.
En het was onder deze bijzondere omstandigheden, dat mij de eer te beurt vie! in hun midden te mogen vertoeven.
begrijpt wei zoo langzamerhand, dat er
eenig gevaar verbonden was aan een bezoek te
zijnen huize, je leefde als het ware op een
vulkaan; al die nu nog poeslieve vereerders konden evengoed veranderen in evenveel schuimbekkende, moordlustige roofdieren.
Diogenes was onderwiji aan het schrijven getogen. Constance moest voor het middagmaal
zorgen en ik verdiepte mij in een van de werken van Poe.
„Heb je trek in gember?" schoot hij eensklaps
uit zijn hoek.
„Het hangt er van af, moet ik er voor opstaan?" vroeg ik, matig geinteresseerd.
„Wat dacht jij dan?"
„Neen, dan liever niet," voorkwam ik, „zeker
uit de kamer van den katjang? Dank je feestelijk, als hij thuiskomt..."
„Dan zeg je dat je bezig was een muffs te
vangen," onderwees Diogenes mij met zwaarwichtig air.
„Waar haal je de smoes vandaan?"
„Heelemaal uit mijzelf. Ik maak mij nimmer
schuldig aan plagiaat," en de onverlaat zweeg.
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Na het middagmaal, het was langzaam aan
half acht geworden, doofde hij de kaarsen,
wierp de veranda-deuren open en eveneens de
gordij nen.
Heel in de verte ontwaarde ik de Kalfjeslaan,
het vee op de weilanden lag rustig te herkauwen
in de stralen van den ondergaanden zon, de lucht
was ten deele bewolkt en zware donderkoppen
voorspelden niet veel goeds.
Hun dochtertje was onderwijl thuis gekomen
van een lange wandeling met een van de tantes en stormde de kamer binnen.
Het meisje nestelde zich in vaders armen en
sloeg haar armpjes am zijn hals.
„Zoo zit zij iederen avond een half uurtje te
staren, ook verzin ik wel eens mooie sprookjes
voor haar, is het niet, kleine schat?"
Zijn kindeke drukte zich dichter tegen hem aan
en knikte slaapdronken met het hoofdj e.
„Ook zij vaart in ons bootje mee, dit kostelijke pand," zeide Diogenes met warmen klank
in zijn stem, „zij is ons geluksengeltje."
Moeder vleide heur kindje in haar bedje en
dekte het zorgvuldig toe, en in lieflijke gepeinzen bleven wij zwijgend in de wijdingsvolle stiles
to van het aanzwevende duister.
Het onweder was voorbij, somwijlen schoot
er nog een bliksemflits door het zwerk, een
sterre gluurde door de dicht opeengeperste wolken en de roode maanschijf verrees boven de
kimme.
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Hij is nog niet geweest," zoo verbrak Diogenes de stilt; dus is het nog geen tien uur..."
„Wie?" vroeg ik nieuwsgierig.
„Och, een dro,iist! Voor geleverde drankjes,
tijdens de ziekte van mijn dochtertje, moet hij
nog zeven gulden hebben. Wij zijn hem ieder
oogenblik te wachten, elken avond, reeds veertien dagen lang, komt hij op hetzelfde uur, dan
belt hij een keer of zes en verdwijnt zooals
hij gekomen is, met leege handen en een vol
gemoed.
Die man is op het oo,9,,enblik een van mijn
nicest enthousiaste bewonderaars. Principieel
open ik nimmer de deur voor mijn vereerders
na zonsondergang, dus komt hij iederen avond
tevergeefs, hij geeft den moed niet op, en hoopt
eindelijk van aangezicht tot aangezicht met mij
te komen.
„Misschien is hij overleden," veronderstelde
Constance, „of ziek of op weg hierheen,"
Hij is ziek, dood of moet nog komen," gal
Diogenes oogenblikkelijk toe.
En onder het genot van een glas Russische
thee en een goed gestopte pijp, raakten wij aan
het praten.
))

„ja, alles zou goed zijn, als ik maar niet net
die ellendige financieele moeilijkheden te maken had" en Diogenes .deed een paar zware
halen aan zijn pijp. ,Kwitanties van een Hollandschen gulden moet je terugsturen, de menschen gelooven je eenvoudig nict, denken dat
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je hen staat te beliegen, zij kunnen zich niet
indenken dat je zonder geld in het leven staat
en beschouwen je als een onwillige bedrieger;
van hun standpunt hebben zij gelijk. Dan moet
u niet koopen als u niet betalen kunt Heel
wijsgeerig geven zij je dan zoo'n raad. Maar
stonden zij in mijn schoenen, dan zouden zij
precies hetzelfde doen. Mijn vrouw en kindje
moeten ,eten en daar mijn ideeele arbeid niet
voldoende opbrengt, moet ik wel in de toekomst leven en hopen op beter tijden.
Doch je weet hoe schuldeischers zijn, zij kennen in de meeste gevallen geen medelijden en
als het ier nu twee zijn, och ja, daar kom je
wel doorheen, maar als het er tien zijn of twintig, dan nekken die dingen je toch.
En ik weet het, goed gesitueerde, weldoorvoede menschen zullen er aanmerkingen genoeg
op kunnen maken, maar ik sta voor de feiten
en moet leven. Wij koopen ons geen goud of
sierselen, geen bontmantels, noch zijde of brokaat; voedsel vragen wij, voedsel, niets dan dat,
voedsel orn te kunnen blijven 'even, leven om te
kunnen blijven werken.
En dan word je wel eens treurig en vraag
je jezelf af, waarom? En direct daarop komt
het antwoord in je naar voren: je weet dat
je dit lijden moet... dat het zelfs goed is zoo,
dat smal moet zijn het pad en dat het altijd
smal zal blijven... en dat het allerhoogste in
armoede moet worden volbracht."
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Zwijgend hadden wij hem aangehoord en ik
stemde volmondig met zijn woorden in.
Een glimlach gleed over zijn gelaat.
„ja... en eten moeten wij, willen wij leven,
als ik vier en twintig uur geen voedsel tot
nidj neem, wat heel veel rnalen voorkornt, dan
valt de pen mij nit de vingers en weigeren mijn
hersenen alien dienst.
Doch om die zorgen niet getreurd," zoo besloot hij zijn betoog. „Hoera, hoera, voor Galgotha!" -juist waren wij van plan naar bed te gam,
toen de bel rinkelend overging.
„Daar zullen wij het hebben, half elf... hij
is laat."
„Zou hij dat werkelijk zijn?" en ik kon het
niet gelooven.
„Toch is het waar," bevestigde Constance,
„dat is de drogist, maar wij kennen het recept,
hij zal zes maal bellen en verdwijnt daarna g,eruischloos. Laten wij ons ter ruste begeven."
En onderwiji stapte Diogenes, gehuld iii
zijden pyama van den Jonker, in zijn bed. „Ik
wenschte dat hij 's morgens tegen zevenen
kwarn, dan kon hij als wekker fungeeren en
verrichtte hij tenminste nog een nuttig werk,"
voegde hij er aan toe en trok het laken over
zich been.
Weer rinkelde de schel.
„Nu nog viermaal," telde Constance hardop.
Is het altijd precies zes maal, nooit eens vijf
maal of zeven rnaal?" vroeg ik belangstellend.
Weer een alarmsein...
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„Nog Brie maal,” vervolg-de zij.
In ademlooze spanning luisterden wij en
nieuwsgierig verbeidde ik het volgend signaal.
Nogmaals rinkelde de schel ... en nog een
keer.
Nu komt de laatste maal," onderrichtte Constance waanwijs.
En zoowaar, ook de zesde maal legde de beer
zijn ruigen poot op de schelleknop.
„Zie zoo ! dat is alweer voorbij gegaan," kwam
Diogenes opgelucht. „Wel to rusten, vriend,"
en hij draaide zich om, met zijn gelaat naar den
muur.
Doch niets is geheel waar, ook dit niet...
en uitzonderingen bevestigen den regel.. De
beer had schijnbaar bloed geroken of oneenigheid gehad met zijn wijfje, of weer een strop
gehaald vandaag. Tenminste, weer rinkelde de
schel.
„He! wat is dat?" en Diogenes ging recht
overeind zitten in bed, vol interesse. ,Waren
Laurentius en Job maar hier, wat zouden ze
genoten hebben, de arme kerels, zooiets is zeldzaam en komt eenmaal in een menschenleeftijd
voor."
Hij belt zeven maal.
En op zeven volgde acht, en op acht volgde
negen. Steeds langer hield het woedende dier
zijn ruigen poot op den schelleknop.
„Misschien is hij gewond !" giste Constance.
Beneden in de gang, een etage lager, fluis189

terde de maagdenschaar... deuren werden behoedzaam geopend en weer gesloten; ook wij
begaven ons naar de gang en luisterden in
angstige spanning.
Muizenschuwtje strompelde de trap op en zeide met beving in haar stem: „Zij zijn zeker met
hun tweeen."
„Dat is ook een idee," proestte Diogenes,
„daar had ik nog zoo gauw niet aan gedacht."
En weer rinkelde de be!, en nog eens.
,Dat is op den kop af vijftien niaal, allemachtig," en Diogenes werd kriegel.
„Misschien schelt hij voor de geheele week
tegelijk," meende Constance, „en gaat hij met
vacantie."
,Wanneer hij nu nog eens belt, ga ik naar
beneden," besloot Diogenes onvervaard.
lij blijft hier en gaat de trap niet af," com
mandeerde zijn vrouw.
Doch hij sloeg zijn jas orn, trok zijn schoenen
aan ea gedrian slopen wij de trap af voegden ons bij de maagdenschaar.
Weer rinkelde de be!, doch nu zonder ophouden, rustpoozen bleven uit en voortdurend rinkelde zij door.
Het werd Diogenes te machtig. Hij sloop de
trappen af, ondanks alle smeekbeden en juist
nu hield het gerinkel op.
Wij haalden verruimd adern. Misschien liep
alley nog zonder kleerschenren af, doch wij rekenden buiten den beer; de brievenbus rinkelde,
er werd gemorreld aan het slot.
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D ij probeert in to breken," fluisterde Constance angstig.
Doch nu klonk vanuit het duistere trappenhuis
beneden, trillend van emotie, de stem van Diogenes:
„Hier die hand, inbreker, dief!"
Wij zagen de deur openvliegen.
„Leelijke rustverstoorder, insluiper, mee naar
het politie-bureau, wat denk je wel, bijna middernacht!"
En de deur sloeg met een zwaren slag achter
hen beiden dicht.
Wij vlogen naar de voorzijde, gooiden een
raam open en keken naar buiten. Daar gingen
zij, deemoedig liep het beertje mee. Diogenes
druk oreerend... hield het beertje bij zijn jas
vast.
Doch wat was dat? Zij keerden bij den hoek
terug; Diogenes steekt zijn arm door dien van
het slachtoffer.
Wat is er in hemelsnaam geschied? Vanwaar
die onbegrijpelijke ommekeer?
De buitendeur werd geopend, minzaam en
hartelijk heette hij den bezoeker welkom. Een
Lucifer vlamde op.
Nog twee treden," lichtte hij den bezoeker
in. „Het is toch frappant, zoo'n misverstand."
Is hij niet thuis?" informeerde met trillende
stem de late bezoeker.
31 Neen mijnheer," antwoordde Diogenes, „ik
denk met een half uurtje, meneer Nill komt
„

„
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meestal tegen elf uur van de coos naar huffs."
Nu waren zij in de kamer naast de onze, het
heiligdom van student Nill, het gaslicht floepte aan.
„Wilt u bier mar wachten?" verzocht Diogenes minzaam, „ik bied u mijn verontschuldigingen aan."
Toonloos klonk de stem van het slachtoffer:
” Dank u!"
Dan kwam het hoofd van Diogenes om den
hoek van de deur.
„Komt mee !" gebood hij.
Als lammeren, zoo gedwee, volgden wij hem:
voor ons uit op de trap hoorden wij hem onwijs
grinniken. Op straat gekomen, gilde hij het uit,
en met hearten en stooten kwam de uiteenzetting van het geval.
Het was de broer van Nill geweest, eveneens
een student, uit Delft; hij kwam op bezoek bij
zijn broer, wilt dat de oude dames nog al doof
waren; zag licht branden en beide... beide..
stak eindelijk zijn hand door de brievenbus om
het touw te zoeken van de deur, trachtende zoo
binnen te komen.
,,En ik greep hem bij den kraag en maakte
hem uit voor rustverstoorder, dief, insluiper!"
0! o! o! Nu waren ook wij onszelf niet meer
rneester. Constance stikte bijna en kon niet
tot bedaren komen. En Diogenes vluchtte weg,
in de eenzaarnheid van den donkeren avond.
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1k zeif stelde mij aan als een idioot en viel
bijna om van het lachen.
Nog, nu ik onze lotgevallen to bock stel, en
het geheele tafreel mij, alsof het heden gesc;hiedde, voor den geest staat, nog kan ik mij niet
beheerschen en tintelt de lach in mij na; zoo'n
allerdolste klucht maak je maar eenmaal in je
leven mee.
Wij lagen alien reeds in de veeren, Coen Nill
de eerste thuiskwam en fluisterend onderhielden de twee gebroeders zich met elkaar. Wij
vermoedden terecht, dat de geheele geschiedenis in kleuren en geuren werd oververteld.
finder de dekens proestten wij het uit en ook
vanuit de kamer naast ons vernamen wij onderdrukt gegichel. En wij begrepen dat Nill
de tweede zijn verhaal ten einde had gebracht.
Hoe lang de beide broeders zoo nog hebben
zitten grinniken, weet ik niet, in mijn eersten
sluimer bereikte mjj de stem van Diogenes nog:
„Nou eten zij tamerinde... ik hoor het aan het
open draaien van die stopflesch!"
Dat waren zijn laatste woorden.
Den volgenden morgen ontwaakten wij alien
met pijn in onze kaken.
Hoe kom ik daaraan?" besprak ik het geval.
„Mijn kaken ook," klaagde Diogenes en wreef
de pijnlijke spieren.
Dat komt van het lachen natuurlijk," lichfte
Constance ons in.
En op hetzelfde moment schoot de dolle ge193
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schiedenis van den vorigen avond ons weer to
binnen.

►

En met een lach begonnen wij den nieuwen
ag.
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TIENDE HOOFDSTUK.
„HEIDE-HOEVE."
Van gouden regen en ...
blanke sneeuw, of de dertig dagen van Diogenes,
welke dertig dagen stonden
in het teeken van vrijheid,
gelijkheid en broederschap.

n de eerste dagen van Januari ontvingen
wij ,een gefrankeerd schrijven, met het
handschrift van Diogenes op de envelop.
Niettwsgierig maakte ik den brief open en
trok ►er een kaart uit van oud-Hollandsch papier,
waarop met roode en zwarte letters het volgende te lezen stond:
Diogenes en zijn echtgenoote noodigen u
alien vriendelijk uit, de maand Januari te
komen doorbrengen op Heide-Hoeve te S.
P.S. Voor ledikanten met toebehooren is gezorgd, terwijl er, wat de voedselvoorziening
aangaat, geen stagnatie is te vreezen.
(w.g.) D. en C.
Dit schrijven ontvingen wij op een Zaterdagmorgen, terwij1 het bij ,ons formeel .misere was.
Wij hadden ► ns bivak opgeslagen bij Laurentius,
die intusschen weer naar een anderen uithoek
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van onze schoone Amstelstad was verhuisd. Hij
woonde in de buurt van een sloot met een
vischachtigen naam, en had daar den langsten
tijd ook aiweer gewoond. Tenminste, de onderhandelingen met zijn tegenwoordigen huisheer
waren op het doocle punt gekomen, en genoemde huisheer zag reikhalzend uit naar eventueele
postwissels of cheque's, die bij voortduring uitbleven.
„Laat eens lezen, die uitnoodiging," verzocht
zijn vrouw. „Dat is vast een misplaatste grap."
Zij las en herlas het schrijven en vroeg ten
laatste:
,Heb jij tien gulden yam de reis to betalen?"
Doch Laurentius en ik scharrelden met graote moeite zeven dubbeltjes bij elkaar.
„Daarmee kunnen wij telegrafleeren, dat is een,
en wanneer wij gunstig bericht krijgen, kunnen wij de dekens van ons bed beleenen; met
leenen en beleenen komen wij er wel."
„Dat is een idee," en ik sprang mijn slaapstee
uit, school vlug in de kleeren en spoedde mij
naar het telegraafkantoor.
'

Ongeduldig wachtten wij het antwoord; binnen zestig minuten hadden wij bericht en het
luidde kart en bondig:
„Wij wachten.

Diogenes."

Daarna begaf ik mij met een paar dekens
naar oom Jan en wierp de wolbaal op het
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offerblok. Met groote moeite kreeg ik vijf gulden en trok als protest mijn overjas uit. Met
zeven gulden verliet ik mijn familielid en op
een draf liep ik terug naar onze woning; in lien
tusschentijd had Annie haar oudste dochtertje,
een meisj e van vijf j aar ongeveer, aangekleed.
Het kindje zou met ons vooruitgaan.
Laurentius was reeds heengegaan om te trachten een leening te sluiten en zij zouden tegen
den middag arriveeren.
Then wij eenmaal in den goed verwarmden
trein zaten, met het kleine meisje naast ons,
verdiepte ik mij in allerlei veronderstellingen.
Misschien de honderdduizend gewonnen, of
is een van de tantes overleden, of ja, wat niet
al is er mogelijk?"
Mijn trouwe Eva snapte er evenmin iets van
en hief de armen ten hemel.
Onderwijl stelde de kleine Laura mij de
meest onmogelijke vragen...
„Is oom Diogenes rijk? Waarom heeft een
koe inktvlekken op zijn huid? Houdt u van
beren? Draagt u vrouwenkleeren, net als vadertje? Waarom gaan wij dood? Oaat u ook
dood, en de huisbaas? Van wie hooren al die
spaarpotten in de wei?" informeerde zij verder;
(zij bedoelde de varkens), „zitten die vol guldens?"
Zoo naderden wij ons einddoel en stapten
uit den trein.
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Hij woonde in een sprookjesachtige omgeving; overal, zoover het oog reikte, uitgestrekte
heidegronden, eeuwig groene sparrenbosschen
en witte zandstuivingen.
Juichend liep de kleine voor ons uit te springen; de vinnige oostenwind perste rnij de trailer)
uit de toogen. Zoo volgden wij de spoorbaan en
sloegen het smalle pad in, dat naar den boschrand voerde.
Een oude Boer wees ons in de verte het huis.
Jawel meneer," zeide hij zoo ongeveer, „U
loopt het pad hier of en ziet u die hooge schoorsteenen haven de boomen? Daar staat de hoeve.
Je loopt de oprijlaan maar ten einde, dan sta
je krek voor het huis."
))

Nu stonden wij voor het hek en de oprijlaan
ingaande, zagen wij aan het einde daarvan de
villa.,
„Dat is dik in orde," kon ik niet nalaten te
zeggen, alhoewel ,ons reisgenootje er niets van
begreep. Zij hief den klopper op en met een
doffen slag smakte deze terug op de deur.
Een hit ,opende een raampje en informeerde
belangstellend wat of wij wenschten.
„Zeg aan uw muster," antwoordde ik gewichtig, „dat zijn broeder daar is."
Eenige oogenblikken later gluurde het baardig gelaat van Diogenes door het ruitje en met
een „Welkom, welkom," liet hij ons binnen.
Dan geleidde hij ons naar een heerlijk ruime
kamer, de kachel snorde behagelijk, en binnen
1 ca

eenige Foogenblikken reikte hij ons een kop
gloeiend-heete thee.
Kleine Laura beknabbelde een koekje en vroeg
peinzend aan Diogenes:
„Zijn hier ook huisbazen?"
„Huisbazen?" lachte Diogenes vroolijk, „o ja,
ontelbaar vele!"
„En wanneer moeten wij hier dan weer vandaan?" vroeg Laura met den grootsten ernst
in haar stemmetje. „Ik vind het hier zoo ,mooi
en zoo warm. Huisbazen gaan ook dood," vervolgde ze daarna gedecideerd, alsof zij de eindelijke ,oplossing van het raadsel gevonden had.
„Dat is waar!" beaamde Diogenes en hij stopte Laura's mondje met een tweede koekje.
„Maar vertel mij nu ,eens..." viel ik hem in
de rede, toen ik door de heete thee ,een weinig
op mijn verhaal gekomen was.
Vraag niets," onderbrak Diogenes, „vanavond krijg je het volledig verhaal, het waarom en het daarom. Job verwachten wij eveneens, en het moet een verrassing blijven voor
allemaal."
1k vleide mij achterover in den clubzetel en
blies de rookwolken van mijn cigaret behagelijk
in de hoogte; een tweede kop thee verzoende
mij ten voile 'met 'mijn lot en in vadsige zelfgenoegzaamheid zag ik de toekomst tegernoet.
Mijn vrouw was inmiddels naar boven gegaan
en zij kwam met Constance en haar dochtertje
aan de hand de 'carrier binnen, het viel rmij
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op, hoeveel beter zij er uitzag sinds den laatsten keer, nu eenige maanden geleden. Met een
stevigen handdruk begroetten wij elkaar en de
beide kindertjes waren wieldra druk doende met
hun poppen.
„Dat is een verschil, toen in Juli of nu in
januari," frischte zij ons geheugen een beetje
op, of ik mij alles nog herinnerde?
Zulke dingen vergeet je nooit," erkende ik
lachend, „de hittegolf doet nog steeds, wanneer
ik er aan denk, zijn weldadige warmte gevoelen.
Maar wat woon je hier prachtig!" en in oprecite bewondering dwaalden mijn blikken naar
buiten, waar in gramme schemering de sparren
te droomen stonden.
„Het is te mooi om waar te zijn," gaf Constance als haar meening te kennen, „en het zal
vermoedelijk niet zoo heel lang duren. Daarom
schreven wij jullie aan, dan genieten wij er allernaal van."
Diogenes, die mijn oogen v-olgde, zag mij naar
de tusschendeur kijken.
„Dat is de muziekzaal en studeerkamer," legde hij uit, „daar vlamt een open haardvuur, hout
genoeg in de bosschen en morgen gaan wij zagen, precies als Wilhelm Sr. in Doom. Zijn wij,
,evenals hij, eigenlijk geen bannelingen in ons
eigen land, waarde vriend? Als vagebonden
zwerven wij door ons lieve vaderland, , en onze
idealen warden bijna door geen sterveling gedeeld; hoogstens lachen zij, die naast ons gaan
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en twijfelen aan ons verstand; zij vragen zich of
waarom zulke menschen niet als zij een baantje
nemen; honger en ontbering to trotseeren en
waarvoor? Bereiken doen zij niets, zoo redeneert
publiek en zoekt genot in bioscoop of in bordeel,
in tingeltangels jazien zij zich half dood en hoonen ons, wij die voor een heilig doe! ons leven
geven. Wij deserteeren niet, doch strijden tot
den dood en wie geeft ons in ruil voor a1 dat
schoons wat brood?"
Zoo eindigde Diogenes ontstemd zijn betoog
en met een ruk schoof hij zijn stoel achteruit.
„Ja," en hij ijsbeerde door de kamer, „waarvoor, waarvoor, waarvoor?... omdat wij moeten
en niet anders kunnen, omdat de lieve God
ons in ons hart een roeping medegaf. Daarom,
daarom alleen wat zijn wij dan toch eigenlijk weer rijk... dat wij den loggen stroom van
vooroordeel en egoisme durven trotseeren; ja,
dat wij dat kunnen, dat wij molten, dat wij
moeten."
En ten voile overtuigd van de noodzaak van
zijn leven, zakte hij weer terug in den stoel, de
oogen gesloten, mijmerde hij en gaf zich geen
moeite meer.
Constance, geruischloos bijna, schonk de kopjes nog teens vol; ik staarde naar buiten, de wind
was feller opgestoken en kreunend stonden de
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sparren heen en weer te wiegelen in den sterken noordooster.
„Wij krijgen een pak sneeuw. Kijk, de eerste vlokjes dwarrelen reeds neer; als Laurentius
en Job nu maar spoedig komen, anders vinden
zij het nooit," zoo verbrak Diogenes eindelijk
weer de stilte. „Steek boven in de slaapkamers
de lampen aan, clan zien zij van verre reeds het
schijnsel," overlegde Diogenes met zijn vrouw
„Wanneer zij er om zes uur niet zijn loopen wij
even naar den trein, vied je slat goed?"
Ik verklaarde mij gaarne bereid, en terwiji
Constance de schemerlamp ,ontstak, bleven wij
in stil gepeins, wachtende op de Bingen die
komen zouden.
Juist peen kwartier voor zes dreunde een mare slag door het huis; wij stormden alien naar
de voordeur, en jawel, daar stonden Laurentius
en Annie met het jongste meisje op den arm,
witgepoeierd, dik.under de sneeuw.
ik ging meteen naar de kamer terug om de
kachel op te stoken, en schoof eenige stoelen
bij; eensklaps schrok ik op, daar werd tegen de
glazen tuindeur getikt, en met de netts tegen
de ruit gedrukt, ontwaarde ik het grijnzend gelaat van Job de Richard.
11{ opende de deur en met een kalm „goeden
avond" stapte hij de kamer binnen en vie! in
een stoel bij de kachel neer.
jij bent hier thuis," merkte ik eenigszins wre202
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velig op, „ik heb de stuipen op mijn lijf van
den schrik."
„Kwestie van oefening, ik schrik nog niet voor
den duivel in hoogst eigen persoon."
Waarom kom je niet door de groote deur
binnen?" tikte ik hem nog op de vingers.
„Ik kom op mijn manier... ,en geef mij nu
een kop thee," verzocht hij met klem. „Is het
hier in huis altijd zoo'n herrie?" informeerde
hij onnoozel, „en wat een stoelen hebben ze
in gebruik; nou, nou, een fijne beweging waarin ik ben terecht gekomen."
Nu kwamen alien binnen.
„Hoe kom jij bier?" ondervroeg Diogenes zijn
vreemden gast.
„Op mijn beenen, veronderstel ik," spotte Job,
„dacht je soms dat ik ,er een auto op nahield,
kapitalist?" —
Binnen weinige oogenblikken was het gesprek
algemeen, dat wil zeggen, wij verstonden elkaar
niet meer, het gesnater was oorverdoovend, alles ratelde dooreen. Laurentius beweerde dit,
Job beweerde dat... en Diogenes liep vruchteloos van den een naar den ander.
”

Eindelijk keerde de rust een weinig terug ten
Laurentius verhaalde hoe hij, niets meer hebbetide om to beleenen, tot leenen zijn toevlucht
genomen had. Bij Jan, Piet en Klaas, ,overal
haalde hij wat weg. Na uren van zwaren arbeid
was hij in het bezit van de noodige zilverlingen
en kon hij de reis aanvaarden.
Ond.,erwiji was Diogenes teruggekomen met
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een flesch cognac. Hij vulde de glazen en net
een heilwensch voor het pas begonnen nieuwe
jaar, zetten wij ons verblijf op Heide-Hoeve in.
Nadat wij gedineerd hadden en ik wil het menu voor de curiositeit eens vermelden, hetgeen
anders onze gewoonte niet is, want ons devies
toch luidt: wij eten om te leven en niet wij leven
om te eten.
Zooveel malen echter moeten de Bohemiens
het stellen met brood en slappe thee, dat deze
afwisseling geen kwaad kan doen.
Het was geen Locarno of Geneve, toch was
er soep en wild en wijn en fruit-dessert, en
pousse-café... er waren Henri Clays ... en
daarbij bovenal een vreugdevolle, uitgelaten
stemming.
Nadat de tafel was afgeruimd en wij onder
het genot van een kop koffie het ons gemakkelijk maakten, began Diogenes zijn verhaal dat
ik hieronder laat volgen.
„Het is heden joist een week geleden, dat
ik met mijn vrouw en kindje, dat nota bene
ziek te bed lag, op een Zondagmiddag, versta
goed, op een Zondagmiddag, door mijn huisbeer op straat gesmeten werd.
De man, in wiens woning wij twee bovenkamers bewoonden, was in woede ontstoken, omdat wij volgens zijn beweringen achterstalligwaren in het betalen van onze huur...
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„Het is uu juist een week geleden ..

immer betaalden wij vooruit, nitet te vergeten
per maand ten nu waren wij in werkelijkheid
vier dagen ten achter met de vooruitbetaling.

Hij beweerde daarenboven nog dat ik te lui
was naar een zekere plaats te loopen en dat ik,
met uw aller goedvinden, niet nader aan te duiden vloeistoffen via mijn slaapkamerraa m loosde, terwij1 ik in werkelijkheid met kokend water bezig was de ramen te ontdooien, daar anders de slaapkamer tijdens de vorst-periode nimmer gelucht zoude kunnen worden.
'

Als een woedende stier holde hij clan dien
Zondagmiddag onze kamer binnen, bedreigde
mij met een mes, en joeg mijn vrouw en dochtertje de kamer uit. 1k wierp mij voor hem, gaf
hun tijd om naar buiten te rennen en verdween
toen zelf van het tooneel, er weinig voor voelend
om met dien door den Duivel bezetene slaags
te raken.
Zoo stand ik met mijn gezin op straat.
Waarheen?
ja... waar moet je zoo spoedig naar toe met
enkele guldens op zak, op Zondagmiddag in
een dorp waar je vreemd bent en een half ziek
kindje bij je, en wij eindigden met bij de Politie onderdak te vragen.
Wat te doen?... Ik peinsde... peinsde tot
het mij teensklaps te binnenschoot, dat de HeideHoeve onbewoond was. De eigenaresse woon206

de in Rotterdam, en eenige uren later stand ik
voor haar deur. Daar deed ik het verhaal van
mijn wedervaren, ik gaf het waarom en waardoor ... en ik spoorde terug met honderd gulden
in mijn zak en den sleutel van de Heide-Hoeve."
Een luid hoera, voor de eigenaresse van
Heide-Hoeve!" riep Job opstaande, en daar
stemden wij alien mee in.
))

Dien avond tegen zeven uur betraden wij
ons nieuwe home, dat, rijk en weelderig ingericht als het is, een heerlijke schuilplaats hood.
Den volgenden morgen bracht de postbode
ons een expressebrief, waarin nog honderd gulden van een goeden vriend van onze weldoenster."
Zeifs Job was op zooveel goedheid niet berekend, hij zat te kijken ,als geloofde hij van deze
bijkomstigheid geen zier.
Laurentius zat onwijs te lachen en pulkte in
zijn baard.
En ikzelf, ikzelf miste ten eenen male het
initiatief om jets te doen of nets te laten; met
open m,ond staarde ik den duivelskunstenaar
aan.
,)

„En nu, beste vrienden, heb ik zoo gedacht,"
en hij stak de hand in zijn zak en legde een
stapeltje bankbiljetten op tafel. „Wij zulien dit
geld ten bate van ons alien aanw ► nden; wij
kunnen er een maand van leven; wanneer de
laatste gulden is verteerd, vertrekken wij van
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bier, want in de eerste dagen van Februari moeten wij het huis verlaten. Wij leven deze maand
op communistischen grondslag. „Alles voor alien," precies als in Rusland, maar met dit
verschil, dat wij niemand boven ons erkennen
dan God en God alleen. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, maar zonder Danton en
Robespierre; Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, maar zonder de valbij1 of onderling verraad, en hirer geen Bonaparte of Lenin of Benito
Mussolini, doch de Liefde tot elkaar in een
opgang naar het groote doel. Ik heb gezegd."
Nadat Diogenes zijn toespraak had beeindigd,
traden wij alien op hem toe en drukten hem
zwijgend de hand; Laurentius stamelde:
„Bijzonder, wonderbaar, zeldzaam."
Job vond het een „krankzinnige situatie" en
onze vrouwen waren gewoon in de wolken, in
den dubbelen zin des woords, want de tabaksrook was wet te snijden.
Ikzelf nam mij voor, deze geschiedenis aan
de vergetelheid te ontrukken, welk voornemen
ik hierbij ten uitvoer breng.
's Morgens, bij het ontwaken, vonden wij de
aarde toegedekt ander een blanke sneeuwwade;
de storm huilde om het huis en de vlokken,
voortgezweept door den ijzigen wind, hoopten
zich op tot meterhooge bergen.
De sparren zwiepten heen en weer in den
sneeuwstorm en bulderend sloeg de wind in
den schoorsteen. Het was geen weer om een
stap naar buiten te wagen.
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De schoorsteenen van Heide-Hoeve braakten rookwolken uit, als werkte daarbinnen een
vulkaan.
Het nieuwe jaar, voor alien onder zulke treurige omstandigheden begonnen, bracht toch nog
onverwachts een kentering ten goede.
In zalig nietsdoen werden de dagen doorgebracht. Wij ondernamen heerlijke wandelingen
over de onder een dik sneeuwkleed bedolven
heide, doolden door de eeuwig groene dennenwouden; zaagden een onnoemelijk aantal sparren in blokjes en wierpen die blokjes in den
haard. Gen toogenblik hielden de schoorsteenen
op met rook uit to braken. Dag en nacht brandden de kachels, maar het was ook bitter koud.
Zoo vlogen de dagen om en hop de ,maand
ten einde.
Het verblijf op Heide-Hoeve vormt een gulden bladzijde in het boek huns levens...
Deze periode staat bij de bohemiens in de
hoofdstad bekend, als „de dertig dagen van
Diogenes."
Temidden van de sneeuwwoestijn, terwij1 de
stormwinden huilden, bloeide daar binnenshuis
de gouden regen in voile pracht en heerlijkheid, als een goddelijk wonder in deze wereld
van ongeloof en ongebreidelde zelfzucht.
Deze dertig dagen beteekenden voor de boil&
miens een heerlijke oase in hun leven, en de zui209
Nomaden.
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vere rnenschelijkheid van Diogenes kwam hier ire
zijn voile rijkheid naar voren.
En zooals een wonderlijke bestiering hen tot
elkander had gebracht, zoo verlieten zij elkaar
weer op den derden dag in Februari.
Job, Laurentius met zijn gezin, en ik met mijn
betere helft, gingen naar Amsterdam terug. Diogenes met de zijnen trok oostwaarts. Zoo ein
digden de dertig dagen van Diogenes, welke
dertig dagen stonden in het teeken van de vrijheid, gelijkheid en broederschap.
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ELFDE HOOFDSTUK.

DE PARADUSSLANG.
Van een vraagteeken, gouden Bergen en verliefde menschen, of hoe Diogenes in
eenzaamheid tot de slotsom
komt, dat alles betrekkelijk
is op dit ondermaansche,
waarna de Groote Verzoendag een waardig slot vormt
van de heele historie.

iogenes trok oostwaarts met de zijnen en
zij woonden achtereenvolgens te A., L.
en C. Zij verwisselden drie maal van
woonstee in den tijd van een jaar en wierpen
eindelijk het anker uit in B.
Diogenes Jr., die sedert negen maanden de gast
was geweest van de welbekende tantes, heb ik
u nog niet voorgesteld, het is een aardig blondlokkig kereltje, met hemelsblauwe oogen, een
pruimenmondje om zoo in te happen en een
neusje, even snoezig als dat van zijn moedertje.
Diogenes Jr., ingeschreven in de annalen van
den Burgerlijken Stand als „Constantijn", was
alzoo weer met zijn ouderpaar op reis getrokken en Constance, hun eenige dochter, het evenbeeld van haar vadler, was dol gelukkig, dat
de kleine man weer in haar onmiddellijke nabijheid was.
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Het zwerversbestaan vol te houden, nu hurl
groote dochter ter school zou moeten gain,
scheen een absolute onmogelijkheid en zoodoende huurde Diogenes, voor de zooveelste maai,
met de meest ernstige bedoelingen, een woning_
Het was teen groot huis, bevattende zeven
kamers, terwiji hij voor een kaiser meubelen
bezat. Koch hij schreef uitvoerig aan Laurentius
en verzocht hem over te komen om de nieuwe
woning te bezichtigen.
Laurentius kwam, zag en was overwonnen.
Ik kom eveneens met mijn vrouw en kinderen," besloot hij, zonder het minste voorbehoud, „morgen breek ik in Amsterdam op en
stuur de geheele inventaris direct hierheen
wat een genot, die sparren, berken en beuken,
en wat v ordeelig in den winter."
))

►

Dienzelfden avond vertrok de eeuwige optimist..., onderwip eitste Diogenes de vloeren,
met een ternst een betere zaak waardig.
Diogenes wachtte, een dag, twee dagen, drie
dagen... een week ... doch wie er kwam, Laurentius niet. Hij schreef; geen antwoord. Eerst
een maand later vernam hij dat Laurentius voor
eenigen tijd naar Duitschland was vertrokken,
zonder eenig spoor achter te laten.
►

De credietwaardigheid in de nieuwe plaats
hunner inwoning redde hen uit de benauwenis;
zij kochten voor vijftien ramen gordijnstof en
maskeerden op die wijze de groote leegte van
de vele kamers. Constance naaide een dag ten
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een nacht aan een stuk door, om ze hangende
te krijgen en op ,een goeden morgen was de
villa, van buiten of gezien, bewoond.
„Hoe zullen wij ons nieuwe huis nu noemen?"
ondervroeg Diogenes zijn Constance.
„De Groote Leegte", stelde zijn gade voor,
„of: „De Berenkuil", of: „Het Pofhuis", of:
„Weet ik veel."
Diogenes luisterde glimlachend naar den overvloed van namen, doch zij besloten, na wederzijdsch overleg, den naam te veranderen in een
vraagteeken, zoodat Diogenes boven de deur
met forsche streken dit eeuwig symbool van hun
leven aanbracht.
Zoo vinden wij de familie weer in een eigen
woning en wel op ieen van de beste standen,
in het prachtige villadorp B.
Hoeveel voeten het in de aarde had aleer de
eerste maand huur, die vooruit betaald moest
worden, gedeponeerd was ten huize van den
eigenaar, dit laten wij in het midden, doch het
geschiedde precies op den vastgestelden tijd,
zoodat hun reputatie in een slag was gevestigd.
Als wespen om de stroop, zoo cirkelden de
leveranciers van melk, brood, vleesch, en andere noodzakelijke levensbehoeften, om de deur,
en het vraagteeken boven den in,gang van hun
woning, stemde hen tot overleg. „Wat zullen
wij doen, en wie zullen wij nemen?"
De uitverkorenen Bogen als een knipmes en
stopten Constance een maandboekje in de hand,
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Dikwijls hebben wij zitten overdenken, waarom de menschen het koopen op crediet zoo gemakkelijk maken, ongevraagd stoppen ze je vol
met alle mogelijke voorraden en wanneer je
dan op een moment niet kunt betalen, ,maken
ze kabaal, .en toch graven ze hun eigen kuil,
willens en wetens.
Om kort te gaan, de leveranciers schreveii
en zij (Diogenes en de zijnen) bleven in leven.
Met dit al rangschikten de omwonenden hen
onder de goedgesitueerden en. wij mogen dan
ook niet vreemd kijken, dat sommigen in de
naaste amgeving, toenadering zochten.
Op een m,orgen ging de schel over en kwam
het dienstmeisje van de familie, die naast hen
woonde, met de mededeeling dat het „meneer
en mevrouw zeer aangenaam zou zijn, als zij
hedenavond een beleefdheidsbezoek zouden mogen brengen."
Voor geen geld ter wereld zou ik dezen avond
hebben gemist, en het feit dat ik bij Diogenes
op bezoek was, stelde rnij in staat de voorbereidingen en al de gevolgen daarmede in verband
staande, mee te maken.
Constance dan, bracht in haar onschuld den
bal aan het rollen, ondoordacht zeide zij, dat
het haar „bijzonder aangenaam zou zijn", en
de gedienstige nam de boodschap mee.
„Jij, met je bijzonder aangenaam," grinnikte
Diogenes, met zooiets als leedvermaak in zijn
stem. „Waaruit wit jij die menschen eigenlijk
214

laten drinken? Thee bijvoorbeeld uit melkkroezen, en met messen moeten zij roeren."
Ja, daaraan had het naleve artistenvrouwtje
niet gedacht.
Zeg dat alles nog is ingepakt," loste zij het
moeilijke vraagstuk eenvoudig op.
Nadat wij veertien dagen hier wonen, zeker!
Hoe kom je daarbij?" kwam Diogenes gemelijk,
Weer kwam het gemaledijde vraagteeken om
den hoek van de deur kijken.
”

))

Wij hebben nu „A" gezegd," besloot onze
dichter kort ,en bondig, „wij moeten „B" zeggen ook. Morgen schilder ik het vraagteeken
over en maak ik er „Het Pofhuis" van."
„Je kan het veel eenvoudiger doen, door er
ineteen maar „de Berenkuil" van te maken, binnen ,dertig dagen is het toch zoover," waagde
ik in het midden te brengen.
De humor van deze opmerking scheen hem te
ontgaan, ten minste hij ging er niet verder op
door, doch kleedde zich haastig aan.
Onderwijl nam Constance een potlood en
dwong mij te noteeren. „Schrijf op," zoo gebood
zij, terwip zij mij het potlood in de hand duwde, „twaalf kopjes, twaalf lepeltjes, twaalf
taartschotels plus taartjes, twaalf wijnglazen
plus wijn, koektrommel plus koekjes, aschbak
plus sigaretten, meer niet," zoo eindigde zij de
inventarisatie.
Diogenes gluurde over mijn schouder. Onder215

wij1 neuriede hij het liedje: „En wie zal dat
betalen, zoete, lieve Gerritje..."
„Dat betalen zij zelf," kwam ook nu, zeer
eenvoudig, de oplossing van Constance. „je verkoopt hun te gelegener tijd een van je aquarellen, voor veertig gulden."
„Afgesproken," antwoordde Diogenes en met
een zonnigen glimlach op zijn gelaat trok hij
er op uit.
De avontuurlijke omwandeling liep vlot ten
einde, en bij thuiskomst deelde hij zijn gade
mede, dat hij tegelijkertijd nog eenige kleinigheden had bijgekocht.
„Dan smeer ik ze twee aquarellen aan," besloot hij met veel optimisme. „De rommel wordt
zoo gebracht," en met een zucht van verlichting, viel hij in een stoel neer.
„Heb je ,om koekjes gedacht?" informeerde
Constance.
„Ja wordt ook gebracht!" sprak Diogenes.
„Was
' het onmogelijk, dat pakje mee te brengen?" vroeg zij nieuwsgierig verder.
Ja ) " antwoordde hij kort.
Wie zal dat betalen?" neuriede Constance
nu hetzelfde lied.
))
/)

Nadien stond de bel niet meer stil, pakken
en kisten stroomden het huis binnen. Ja, zelfs
twee gerookte palingen, ter dikte van een pots,
zwommen rond, te midden van de voorraden,
ter e ere van de gasten ingeslagen.
t
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Ike avond verliep allergezelligst, het began
met „zeer aangenaam", het bleef „zeer aangenaam" en het eindigde „zeer aangenaam."
De gesprekken liepen over tennis en voetbal,
over kip en compote, en of hij, Diogenes, ook
zooveel van hazenpeper hield.
Het slachtoffer verstoutte zich niet het te
gendeel te beweren.
Waar de goede buurman zijn geld had staan,
kwamen wij ook te weten, en 'met een ernstig
gelaat decide Diogenes zijn gasten mede, „dat
hij, nu hij hier in de buurt woonde, ook eenmaal per week naar de bank ging om geld op
te nemen," doch wat hij er achterliet, vermeldde hij ,er niet bij.
Nogmaals, de avond verliep „alleraangenaamst", er werd letterlijk geen fatsoenlijk
woord gesproken, alles draaide om den killen
buitenkant, ien nadat de gasten met de verzekering van hun hoogachting, den aftocht hadden
geblazen, maakten wij ons op om den palingen
een grootsche ontvangst te bereiden.
En Diogenes noemde dezen avond in de
wandeling „Het Doodenfeest."
Iets had Diogenes evenwel in zijn ooren geknoopt en wel het feit dat er in B. zoo broodnoodig .een foto-atelier zou moeten zijn, „dat
ontbreekt hier nu ten eenen male," beweerde
de hazenpeper-minnende buurman.
„Spinoza sleep brillen," mompelde Diogenes,
terwij1 hij de paling in mootjes sneed, „en Vondel stand in de Bank van Leening, en Potgie217

ter handelde in koffie, en Sjaalman liet boeken
vallen, en Heijermans fokte beren; allemaal eerlijke beroepen."
De kwestie werd lang en breed besproken en
het besluit werd met algemeene stemmen genomen. Hij zou het dorp gelukkig maken met
een foto-atelier.
„Maar," mompelde hij in diep gepeins verzonken, „hoe komen wij aan zoo jets als een
fotograaf? Deze nuttige huisdieren pluk je nu
eenmaal niet van een boom.
„Een advertentie in een van de groote bladen," opperde ik heel bescheiden.
Een speurder in de Telegraaf," besliste Constance.
Uw wil geschiede," onderwierp Diogenes
zich aan den wil van zijn ega, en tot besluit
van dien avond dronken wij op het welzijn van
den grooten onbekende, die als fotograaf zijn
intrude in het Pofhuis zou molten houden.
„

”

Het stroomde brieven. Vijf en zeventig fotomaniakken dongen naar de eer, om met Diogenes samen to mug-en werken.
Een brief maakte den meesten indruk op ores
alien, en dat was er een waarin de sollicitant
mededeelde dat hij eigenlijk beeldhouwer was,
doch om den broode rnoest fotografeeren. Hij
hood zich aan, compleet, d.w.z. met inventaris,
van top tot teen gewapend.
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Hij werd in genade aangenomen, nadat hij
eerst eons alien in alle mogelijke standen had.
vereeuwigd op de gevoelige plaat en de ingezonden resultaten onze voile goedkeuring mochten wegdragen.
Eenige dagen na de hiervoor geschetste gebeurtenissen, verscheen in het plaatselijk blad
een annonce, waarin den volke kond werd gedaan van de officieele opening.
De hoogtevlucht van broeder Diogenes had
een aanvang genomen.
Hoe kwam onze dichter aan de noodige contanten om dat alles to beginnen, zult gij uzelf
afvragen? Wel, dat was op het oogenblik van
de groote proefvlucht voor hemzelf nog een
even groot raadsel als voor u.
Want op den dag dat het atelier van Diogenes
werd geopend, was mijn profetie in vervulling
gegaan en noemden wij ons huis ,,de Berenkuil." Juist gerekend begonnen zij met twee
honderd gulden schuld en richtte de beeldhouwer-fotograaf zijn lens op het nog niet aanwezige publiek, dat in de persoon van Constance
in het atelier poseerde.
Zoo was het begin, hoe zou het einde zijn?
De begunstigers kwamen alreeds den eersten
dag. Constance moest de plaats ruimen; vier
opnamen was het resultaat van den eersten inzet.
Den volgenden dag vijf begunstigers; daarop
acht, en buiten verwachting slaagde alles naar
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wensch, zelfs de hazenpeper-minnende buurman kwam met zijn vrouw en kindje binnenstappen.
Die eerste week hielden zij honderd gulden
over.
Diogenes zat voor zich uit te staren en begreep er niets van.
„Dat kan zoo niet voortduren, het gaat te
rnooi," zoo maakte hij ons deelgenoot van zijn
b a ng-e voorgevoelens.
Diogenes, wien maatschappelijk alles was tegengeloopen, al de tijden dat hij zijn roeping
als kunstenaar was trouw gebleven, hij vond
het gaud op straat, het golfde zijn huis binnen.
En in de tweede week duurde de drukte voort;
de derde week overtrof de tweede week verre
en aan het einde van de eerste maand besloten
zij tot aankoop van een Fordje.
Diogenes beg-on te tobben, hij sprak weinig,
maar piekerde des te meer.
Zou God mij hebben verlaten?" zoo vroeg
hij mij eens in vertrouwen. „Er schuilt een addertje onder het gras... al dat geld, die toestroomende menschen... wij hebben nu zelfs
geen schulden meer; de born m 6 e t barsten!"
En op welke wijze de born zou barsten moet
ik u nu verhalen gaan.
Drie maanden had de gouden stroorn alreeds
gevioeid en Diogenes schafte zich een portefeuille aan. Wanneer hij nu op reis ging, droeg
220

hij met zich mede een bundel bankpapier, en
hij vergat zijn nude vrienden niet.
Zoo ontmoette hij op zekeren dag in Amsterdam zijn vriend Laurentius en samen gebruikten
zij de lunch; ionder het genot van een overvloedig maal kwam Diogenes met zijn hartsgeheim op de proppen en hij vroeg onomwonden
aan zijn vriend of deze een oplossing voor het
raadsel wist.
„Er is iets niet in orde," vervolgde Diogenes,
„in speelschen overmoed begon ik die geschiedenis, maar de heele zaak groeit mij over het
hoofd en het geld blijft toestroomen in eindelooze eentonigheid."
„Neen, er is iets niet in orde," gaf Laurentius
onmiddellijk toe, „Misschien ga je dood en beteekent dit je galgemaal. Of misschien zijn wij
gekomen aan het einde der dagen, en zal straks
de wereld vergaan. Als het gaud den kunstenaar toe gaat stroomen, dan is het wereldbestuur in andere handen overgegaan of... de
kunstenaar is Been kunstenaar meer. Wat rmij
betreft," zoo eindigde hij plotseling zijn betoog, „Prosit!" en hij hief zijn glas omhoog,
„dat er dan nog lang jets niet in orde mag
wezen, en dat ik er nog lang getuige van mag
zijn. Op je gezondheid. Maar a propos, hoe
gaat het met je vrouw?"
„O, mijn Constance?" Ze gaat er steeds jonger uitzien, ze lacht en zingt den geheelen dag,
ze lijkt , een pas ontloken bloem in vroegen lentemorge n."
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„Zoo,” peinsde Lau, en zijn gelaat werd ernstig, „en hoe oud is die beeldhouwer? Een en
twintig zeg je? Een mooie leeftijd... is hij
verloofd?" informeerde hij verder. „Niet?....
Zoo!? en kunnen zij goed met elkander overweg, die twee?"
„Uitstekend, zeldzaam," beaamde Diogenes
vol vuur, „als broeder en zuster," hemelde hij
hun verhouding op; onderwiji verorberde hij zijn
portie aardbeien met slagroom.
„Wandelen zij wet eens samen ?" zoo vroeg
Laurentius meedoogenloos verder.
Diogenes, nu belangstellend geworden, keek
op van zijn restant slagroom en staarde Laurentius met verbaasde oogen aan.
„ Ja, als je het dan weten wilt, 's avonds emeestal, een uurtje of zoo."
„En als het regent, wandelen ze dan ook?"
„ Ja," bitste Diogenes, een weinig in zijn wiek
geschoten, „ze wandelen altijd samen, bij regen of wind, bij maneschijn en sterrenglans;
doch als je daar iets van denkt, ik vertrouw Boy
volkomen."
„Zoo," kwam Lau, „heet hij Boy en wandelen zij samen in den regen en in den maneschijn,
dan hebben wij het mysterie opgelost. Als een
vrouw twee uur wandelt in den maneschijn of
in den regen met een jongen man, dan is die
vrouw verliefd ... en daarmee uit."
Diogenes zat op het hooren van doze woorden to kijken of hij het in Keulen hoorde don222

deren; eindelijk vond hij kracht van zich of te
bijten:
”J e schijnt het te weten, zeker zelf bij de
hand gehad. je bent niet helder."
)) Helder of niet," kwam onverstoorbaar de
stem van zijn vriend, „je gaat verhuizen en naast
je ligt seen jonge man, met een fototoestel in
zijn hand... en je vrouw ligt bijna aan zijn
hart en zij zal hem volgen, zoo zou de kaartlegster het probleem stellen. Maar ik zeg doodeenvoudig, ga naar huis en smijt die beeldhouwer op de steenen, waar hij thuis hoort. Wat ik
je voorspel : jij blijf t opgescheept zitten met een
massa beeltenissen van je vrouw en Boy neemt
het origineel met zich mee. Hoe laat zou je
thuis zijn vandaag? Zes uur? Goed, je maakt
dat je om vijf uur thuis bent, en inplaats van
door de voordeur, kom je door de keukendeur
binnen."
Nadat het orakel Laurentius doze woorden
had gesproken, stonden zij op en bracht zijn
vriend hem naar het station. Onder de klok
namen zij afscheid.
)1.1 e weet mijn adres," frischte Laurentius zijn
geheugen nog even op, „als le geen weg meer
weet, adieu," en Diogenes bleef met zichzelf
alleen.
Toch kon hij niet in de woorden van den
schilder gelooven, en hij was het evenmin met
zich zelf eens of hij nu werkelijk een uur vroeger
naar huis zou gaan; eindelijk hakte hij den
knoop door en stapte op den trein.
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De achterdeur inkomen Wilde hij niet; recht
door zee en hij opende de voordeur, en vond
Constance, met haar hoofdje geleund tegen den
schouder van Boy, terwijl hij vol lief de heur
haren streelde.
Ze stoven uiteen, de heeldhouwer naar zijn
atelier, Constance naar de keuken en Diogenes liep als in droomtoestand naar 'de huiskamer en viel languit op den divan neer... dus
toch... dus toch gonsde het in zijn hersenen ... dus toch.
Dien ►elfden avond stelde hij zijn gade voor
de keus... en gaf hij Constance haar vrijheid
terug, terwiji hij zijn medewerker geluk wenschte met zijn tweeledig succes, dat hij in B. had
behaald.
Twee dagen daarna had de uittocht plaats,
de kindertjes brachten zij tijdelijk ander dak
bij de onsterfelijke tantes, die vol mededoogen
-de twee halfweezen adopteerden. Diogenes geleidde het jonge paar naar Amsterdam, waar hij,
juist onder de klok alweer, afscheid van zijn
gade nam. Beleefd braeht hij hen naar de tram,
een laatste handdruk voorbij...
——————
Eenzaam en verlaten staarde hij in de verte,
waar de torens van de vele godshuizen die Amsterdam rijk is, in den neveligen Juni-avond
stonden fie droomen. Werktuigelijk bewoog hij
zich voort door de Zondag-volle straten; tot
hij naast zich voelde het lichaam van een ander
menschenkind.
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Beleefd bracht hij hen naar de tram, een laatste handdruk ... voorbij ...

Nomaden.
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„Schat,” fluisterde een zoete stem.
Als door een adder gestoken sprong Diogenes
op zij de.
En naast zich ziende, blikte hij in de smeekende oogen van een deern, moe en afgemat
stond zij tegenover hem, het smalle gezichtje,
waarin de mond als een bloedende wonde
openlag, was tot hem opgeheven.
Nu eerst welden tranen in zijn oogen.
„Arme kleine," fluisterde hij bewogen, „zij
die zooeven vol moed een nieuw leven inging,
binnen enkele jaren misschien ..." overdacht hij.
Hij nam het moede vrouwtje met zich mede
en op een eenzaam plekje overhandigde hij Naar
de helft van zijn geld.
„Veel is het niet," zoo sprak hij, „maar wat
ik missen kan, dat geef ik u... Vaarwel."
Tot groote verbazing van de omwonenden te
B., hield er eenige dagen later een verhuiswagen
stil voor het perceel waarin Diogenes zooveel
gewonnen, en toch zoo heel veel verloren had.
Mannen begonnen den inboedel uit te dragen.
Dit zonderlinge vertrek van de Boheme familie vormde dagen lang het onderwerp van alle
gesprekken in het vriendelijke rdorpje B. en
zelfs nu, nog jaren later, beginnen de inwoners
te grinniken, wanneer het gesprek over kunstenaars gaat, en in kleuren en geuren duet de
legende de sonde van de wonderlijke opkomst,
bloei—en vervalperiode van het kunstenaarsgezin, waarvan Diogenes, volgens de Nederland226

sche huwelijkswetgeving, het hoofd moet zijn.
Zoo gleed Diogenes van de gouden Bergen
naar iomlaag, om met een smak op de harde
aarde neer te komen en nadat onze dichter vrijwillig den geheelen inboedel te gelde had gemaakt, kocht hij zich een tent, en plaatste dezelve op een hoogen berg in het schildersdorp
bij uitnemendheid : Blaricum.
En hij nam met zich, enkel een bijbel, een
deken, een waterkruik en een kaars... en hij
leefde als een kluizenaar, ingetogen en sober,
waardoor hij zich den bijnaam verwierf van:
de Profeet.
Zijn tent stand aan den voet van een knoestigen eik, verscholen in het kreupelhout. Aileen
met het maantje, in de witte nachten, mijmerde
hij over de wisselvalligheden des levens... en
viel hij met een glimlach in slaap...
Om de twee dagen reisde Constance heen en
weer van Amsterdam naar Blaricum. Zij verwijlde enkele uren aan zijn zijde, om tegen den
middag weer de terugreis te aanvaarden.
Enkel bij de gratie van zijn liefdevol begrijpen, vermocht zij gelukkig te zijn. En wanneer
zij dan met een stillen handdruk afscheid nam
van hem, die ondanks alles de man was van
haar keuze, fluisterde zij bij bet heengaan altijd
weer:
laat mij onder„Ik kom terug... geduld
vinden
inzien dat ik blind was," en met de
zekerheid dat hij haar wachtte in de eenzaam227

heid, vermocht zij weer te keeren tot haar Boy.
En Diogenes bleef alleen met zijn bijbel...
en in hem was de vrede en geen zelfverwiit
kwelde zijn ziel... in zijn hart toch school zijn
grootste schat.
En ondanks !de stilte random hem, voelde hij
zich nimmer ieenzaam en verlaten.
Veertig dagen en veertig nachten vastte hij.
Hij wachtte, zijn ,oude eik stond vol in blad
en een roodborstje had in zijn boom een nestje
gebouwd.
En het gebeurde op den avond van den veertigsten dag, op het oogenblik dat de zon ter
kimme neigde, dat het dorre hout onder een
voetstap kraakte, en opziende ontwaarde Diogenes zijn gade.
Bleek en ontdaan, met vermoeide oogen, zag
zij hem smeekend aan.
„Diogenes!" stamelde zij, terwiji de tranen
in heur oogen sprongen.
,Is het voorbijgegaan en is je hart tot rust
gekomen, lieve kind?"
Dit was al wat hij haar toevoegde. Zij knikte
en verborg het hoofd in de handen.
„Als je inziet dat je verkeerde wegen bewandelde, dan keer je op den goeden weg terug,"
Zoo hielp hij haar ,eenvoudig over haar schaamte been. „Hoogstens heeft het een weinig tijd
gekost ien tijd is er in voldoende mate voorhanden om Tauten te herstellen. Dat Code je
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move vergeven, zoo ik je reeds den eersten dag
van je vertrek vergeving schonk", en hij sloot
haar in zijn armen.
Ziet omhoog, mijn vrouwe," zoo sprak Diogenes fluisterend, „daar aan de uiterste takken
van den ouden eik. Zie je den rooden wimpel?
Hier heb ik hem te wapperen gehangen, als
eeuwiglijk symbool van mijn onuitbluschbare liefde. Mijn j a is j a... mijn n e e n is n e e n. VerIiefdheid is nog niet altijd de voorbode voor
hechte liefde, Constance, de koorts heeft uitgewoed, God zij geloofd."
))

Een zacht geschuifel in het gras, riep hen tot
de werkelijkheid terug, en over de met vochtige bladeren bedekte aarde schuifelde ,een groen
met zwart gespikkelde slang.
Constance verbleekte en trad achteruit. Doch
Diogenes hief den voet op om het ondier den
kop te verpletteren.
„Laat maar," verzocht zij toonloos, „Leven en
laten leven, het moet je voldoende zijn dat de
slang in mijzelf den kop is verpletterd...
ten wij niet doelloos dooden."
En hij trok zijn gade tot zich en vertelde haar
de oude, eeuwenoude sproke van Adam en Eva
in het Paradijs.
„En de slang was listiger dan alle andere
dieren des velds."
Doch sindsdien is veel veranderd en de slang
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is niet meer, en de oude Adam en de oude
Eva werden weer geboren naar den geest.
Zoo vleide zij voor het eerst sinds vele weken
heur hoofdje weer rustig aan zijn borst, en zij
nam zijn tent voor lief, versmadende alles wat
is van deze aarde om hem to vinden, hem alleen.
Sindsdien vormde deze groote Verzoendag een
ni euwen grondslag voor hun verder leven
Juist in hun scheiding werden zij zich hun
eenheid volkomener bewust...
Innerlijk versterkt en gelouterd treden zij naar
voor wie uwer zonder zonden is werpe den
eersten steen , op Naar.
•
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TWAALFDE HOOFDSTUK.

„OUDEJAARSAVOND."
Icarus. *)

oeizaam zie ik hem gaan, het hoofd gebogen, zacht glooiend gaat het pad omhoog, en de wind zingt door het eeuwig
sparrengroen; aan het einde van de donkere
laan, schemeren lichtjes.
Dan richt Diogenes, want hij is het, zich op
uit zijn peinzende houding en blikt voor zich
uit. Hij heeft het kasteel ontdekt, dat half in
het duister uit honderd gekleurde ruitjes lichtend staat, als een sprookjesslot in de eeuwige
nachten.
Nu is hij aan het einde van de sparrenlaan gekomen, ien hij treedt toe op de massieve poort;
zijn hand grijpt naar den zwaren klopper,
een doffe slag.
Eenige minuten blijft het stil, dan knarst de
poort en een gouden lichtschijn valt over hem,
een huisknecht treedt naar voren in het voile
*) „Icarus" vliegt tegen den raad van een vriend
to dicht bij den zon, en zijn met was aangehechte
vleugels laten los, zoodat hij niet ver van het eiland
Samos in de naar hem genoemde Icarische Zee valt
en verdrinkt.
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licht en antw ► ordt op die hem gestelde vraag:
,Hiet spijt mij wel. Meneer is niet thuis".
ban valt over alles weer het grauwe duister,
enkel de gekleurde ruitjes stralen zoet en Leer,
en weer zie ik hem gaan, moeizaam, het hoofd
gebiogen.
Mijnheier is niet thuis", en daareven, ienkele
minuten geleden, school de bezitter van dit
sprookjesslot mij in zijn schitterende Limousine
voorbij en trad hij binnen door de helverlichte
poort.
”

op aanraden van zijmn Constance heb ik mij
in 'de nabijheid van het kasteel opgesteld, om
Diogenes bij zijn terugkomst te kunnen volgen.
Dezen oudiejaarsavond was ik ten huize van hen
in Baarn en zijn gemoed was overvol ... het jaar
eindigde in de meest iellendige omstandigheden
die men zich denken kon. Reeds eenige dagen
waren zij verstoken geweest van voedsel, vuur
en licht... eenige sneden brood met slappe
thee ... dat was het karig oversch'ot voor dezen
avond, het weinigje dat ik met groote imoeite
hun ter hand kon stellen... was juist toereikend
om de kachel brandende te houden tot middernacht.. en ide uitlatingen van Diogenes waren
van dien aard geweest dat Constance zich niet
gerust gevoelde
Ongelijk konden wij hem niet geven... hoonend had hij , een middel aan de hand gedaan om
nit deze ellende weg te komen
„Leg je hoed en overjas aan den Eemoever,
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schrijf een roerende brief, waarin vervat je hopeloos getob . . . en spring in het water . . . om er aan
den anderen kant weer uit to kruipen ... of laat
je zinken... binnen een jaar worden je werken
gelezen, is je naam op ieders lippen... ben je
de beroemde schrijver... is ieder vol medelijden
met je vroegen dood... wordt de innige spijt
uitgesproken over je vroeg verscheiden... en
tot slot van de vertooning... klinkt dan de a1gemeene kreet... „had hij maar gesproken!"
„Nu, ik zal spreken," en uitvoerig had hij ingevolge deze uitlatingen in een brief aan een
bekend ingezetene mededeeling gedaan van zijn
ellendige nooden en dezen brief aan den huisknecht afgegeven.
Nu of nooit... was zijn uitspraak geweest...
Het heilige moeten dwingt mij tot deze daad...
En daar liep hij nu dezen avond, een met de
duisternis rondom hem, troosteloos schuifelde
hij over den hard bevroren grand in dezen hatsten avond van een vervlogen jaar...
Als gouden druppelen vielen de ijle klanken
van het kasteelklokje in den bodemloozen afgrond van j aarwisselende oneindigheden...
Tien uur... Hij rekt de leden, heft de armen
ten hemel, gooit met een ruk het hoofd achterover,
steekt dan de handen diep in de zakken van zijn
over] as en veerkrachtig, als met nieuwen moed
bezield, treedt hij voort... de bedelaar...
Dan ontmoetten wij elkaar... en zwijgend als
twee vreemden gingen wij naast elkander voort
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en geen klank kwam over mijn lippen, tot wij
kwamen in een duister woud...
Dan wendde hij zich tot mij en ik hoorde als
van heel ver weg zijn stemme tot mij komen
toonloos bracht hij uit...
Het gaat niet... er is geen barmhartigheid
op aarde... boven alles uit gaat het e i g e n b e1 a n g".
))

„Maar hoe kom je erbij om op dezen avond
tot de menschen te gaan... zij hebben het veel
te druk m, et zich zelf en luisteren niet naar jouw
bede Bij hen op tafel dampt de warme wijn,
en lokken de besuikerde oliebollen, zij hebben
datgene wat zij wenschen en jij ..."
En ik", kwam vlijmscherp zijn stem, „ik tob
en zwoeg en het grijnzend spook van honger en
ontbering is bij ons als vriend aan huffs.
Wij mogen omkomen van honger en koude,
wij mogen toezien hoe duizenden om ons heen
smijten met hun geld... en zich ondanks alles
gruwelijk vervelen van den morgen tot den
avond...
Wij warden heen en weer gesmeten van oost
naar west... en ondanks dat alles moeten wij het
beste geven dat in ons is... terwij1 maag en ingewanden rommelen en roeren bij gebrek aan
bet noodzakelijkste voedsel ..."
))

►

En zou je anders wenschen?" kwam fluisterend mijn vraag... „Zou je willen ruilen met
hem, bij wren je klopte tevergeefs. Is juist je
roeping je niet het allerhoogste op deez' aarde?
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Ben jij in den grond niet rijker dan alien om
je heen?...
Staande onder de Hemelen erken ik eveneens
mijn meester, en dien ik weer mijn God... Hij
alleen weet wat het allerbeste is voor jou en
mij, voor alien op dit ondermaansche. Is het
dan zoo bedroevend dat een kasteelpoort voor
je neus gesloten bleef?... Ik wilde het goede, jij wilde het goede."
„Ik wilde het goede, dat zeg je niet goed,
mijn vriend, ik wilde het goede niet, ik moet
het goede doen, dat is niet hetzelfde."
„Is dat niet hetzeifde, zeg je?"
„Als je niet anders kan, dus moet, dan wil
je, en ais je wil, dan kan je weer niet antlers,
dus moet je, allemaal overtollige woorden voor
eenzelfde feit.
En wanneer je je, evenals ik, volkomen kunt
verheffen boven de aardsche beslommeringen,
dan zul je uitstijgen boven de grauwe wolkensluiers en aanschouwen onbewolkte hemelen...
en millioenen sterren twinkelen, en het maantje
staat zilverstralend temidden van de milliarden
flonkerlichtjes.
Doch heden ben je de aardsche tubber, de ontvleugelde Icarus, en je bent uit je azuren hemelen terneer gestort en onmachtig zie je op tot
het maantje en je kunt je niet verheffen boven de alledaagsche zorgen en nooden.
Alles is waar, wat je daareven vlijmscherp
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naar voren bracht, voor ons is geen plaats op
deze aarde, misschien juist daarom cirkelen wij
op naar den zon. Deze planeet is alleen voor
tnenschen met practischen zin en voile beurs; met
goud toch openen zij alle poorten, maar zou jij
hen willen volgen in hun spel en dans, in hun
brasserij ,en lichtzinnige vreugden? Alle poorten ,openen zij met hun goud. Maar de Hemelpoort blijft voor hen gesloten.
Waarheen gaan onze verlangens uit, Diogenes? Ben je als kunstenaar geen Hemelvlieger?
Jij gaat met niets dat je je eigen mag noemen het komende jaar tegemoet. Alles wat
to geven had, heb je gegeven... arm als de
armsten der aarde, klop je aan de poort, zou
het je dan ontbreken aan voedsel, dekking, vuur
en licht, daarom, laten wij naar huis gaan, waar
Constance wacht op je terugkomst."
Als met nieuwe kracht toegerust, stapte hij
naast mid voort.
„Wij zullen gaan, zonder verwijl," beaamde
hij volmondig, „want alvorens ik henenging vanavond, vroeg zij zoo angstig, met beving in haar
stem, je doet geen domm ► dingen, jongen? Ze
is zoo bang dat ik in den hoogsten nood misschien zij ziet zoo bleek de laatste weken."
„Dat ligt aan jou, als jij door dik en dun je
lach bewaren kunt, en jij geen drama maakte van
het leven, dat eigenlijk een blijspel blijven moet,
dan zou ze heusch niet tobben. Zoolang jij haar
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blijft omringen met je liefde en toewijding, zal
staande blijven, ook al zijn de zorgen onnoemelijk zwaar."
En zoo kwam weder tusschen ons het zwijgen
en een in begrijpen, een in liefde, gingen wij
arm in arm door de duistere bosschen in het
stervende jaar.
Ongedacht stonden wij voor zijn kleine woning. Van achter de gordijnen schemerde een
vriendelijk licht.
Constance kwam ons reeds bij de deur tegemoet. Zij nam ons bij de hand mee naar binnen.
Zonder een woord te spreken voerde zij ons
mee ,en iplaatste ons voor een gedekte tafel;
oliebollen, brood, kaas, eenige flesschen wijn,
conserven een snoezig aangekleede pop zat
geleund tegen een blik bisquits ... en in het midden, op een glazen schaal, prijkten ettelijke
bankbiljetten van vijf en twintig gulden.
Sprakeloos stond Diogenes dit alles aan te
zien; tranen welden in zijn oogen.
„Van hem?" bracht hij eindelijk uit.
„Van hem," bevestigde Constance, nauwelijks
haar aandoening kunnende bedwingen. „Hij
bracht het zelf in zijn auto... een mand vol
levensmiddelen en een enveloppe met vier bankbilj etten."
Dan wankel& Diogenes op zijn vrouwtje toe
en zijn knieen bogen zich en zijn hoofd verbergend in haar handen, dankte hij Hem, die
237

alles weet en alles vermag... dankte hij vroorr
en deemoedig voor deze uitkomst, die hem
worden zou tot een les om nimmer te vergeten.

Oudej aarsavond
En toen dien nacht de twaalf slagen het begin,
aankondigden van een nieuw jaar, stonden Dmgenes en Constance gebogen over het bedje
van hun meisje en hun jongetje, en behoedzaam vleiden zij de pop naast haar onder het
dekentie en drukten zij een kus op het voorhoofd van hun kostelijk liefdespand.
Zoo vloeiden einde en begin tezamen in een
moment van hoogste extase en openden zich
de poorten van het paradijs voor deze twee
menschenkinderen, die alles durfden offeren
op het altaar van hun Liefde.
En het einde gewerd hun tot een nieuw begin, en zij beloofden elkander plechtig, nimmer meer te wanhopen en hun geloof te bewaren, ondanks alien tegenspoed die nog hun deel
zou moeten zijn in hun worsteling naar omhoog.

„DEO OPTIMO MAXIMO."*)

*) Aan den Hoogsten God gewijd.
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. . . . stonden Diogenes en Constance gebogen over het bedje . . • ••

DERTIENDE HOOFDSTUK.

JOB.
Weenen, oogstmaand 19 ..
Amice.
indelijk, eindelijk •een teeken van leven,
zul je denken. Zoo je aan bet poststempel kunt zien, zit ik in Weenen, alles
wel aan boord, waarmede ik maar zeggen wil:
ik leef.
Waardoor het komt, dat je in zoo langen Bid
niets van mij hebt vernomen? Wel ik werd geheel in beslag genomen door de indrukken van
de reis, welke ik te verwerken kreeg.
Dwars door de Europeesche slagvelden. Niet te
beschrijven en niet te verwerken bijna, als mollen
hebben zij den grand omgewroet, overal, dwars
door Belgie , en Frankrijk kerkhoven, heuveltjes
en kruisen; elk heuveltje draagt een kruisje, een
klein Golgotha gelijk.
En ik dacht, bij het aanschouwen van die tien
maal honderdduizend kruisen, aan de rustige
rust die in ons schoone Holland heerscht...
Br... alles is even luguber op dit ondermaansche.
Heeft voor twintig eeuwen de Nazarener niet
gesproken: „Niet de vrede, doch het zwaard
breng ik u?"
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Nu, deze profetie is ten voile bewaarheid geworden. Het zwaard, dat in zooveel opzichten
gelijk nis vertoont met het kruis.
►

In het Louvre, den eeuwigen glimlach aanschouwend om den mond van Mona Lisa, viel
voor een wijle de kruisenwaanzin weg, en
bet sch en mij of juist in dien glimlach de
waanzin was overwonnen. Zij is een door God
begenadigde, , eerie die God in zichzelf mededraagt en die glimlacht om de waanzinnige wenteling der millioenen, zooals ik heden glimlachen kan om alles, wat aan mij is voorbijgegaan, de laatste zeven jaren.
►

Dankbaar herinner ik mij hetgeen Diogenes,
Laurentius en jij voor mij hebben willen doen,
hoe ik door medewerking van jullie drieen, Amsterdam lion verlaten, maar op welke wijze?
Laat ik mij daar maar liever niet over uitlaten ... of toch... ik zal je in het kort een beschrijving geven van mijn vertrek, dat ten laatste ontaardde in een formeele vlucht, een sauve
qui peut.
Amsterdam, Hamsterdam zou in de oorlogsjaren de meer juiste naam zijn geweest, voor
het aardigste en meest intieme stedeke, dat mij
bekend is fonder den zon, nu dan beste kerel,
Hamsterdam is een vriendelijk dorpje in vergelijking tot Parijs en Weenen.
Je begrijpt zeer goed, ais je vanaf den Eiffeltoren Parijs hebt gadegeslagen en je hebt in
het drukst van het gewoel in Weenen gestaan,
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dan kun je niet meer spreken van Hamsterdam
als een groote stad.
als voor ons paria's, in de schooMaar toch
ne lage landen aan de zee betere dagen aanbreken, dan stichten wij in ons dierbaar stedeke
aan den Amstel, een kunstenaarskwartier, zooals Weenen noch Parijs ooit gekend hebben.
Er zijn artistieke hongerlijders genoeg in Nederland.
Maar am tot mijn vlucht terug te keeren, je
wet dat ik dik in de beren zat te Hamsterdam;
er was geen betalen aan, evenmin zag ik kans
den woedenden aanvallen te ontkomen, zij dreigden met gijzeling, faillissement, maar dat was
nog het allerergste niet... zij ontnamen mij de
rust, ik kwam niet meer tot geregelden arbeid;
ik moest weg.
Of de beren er de lucht van hadden gekregen,
ik geloof het zeker, want terwijl ik ze een voor
een, den ochtend van mijn vertrek, om twaalf
uur had besteld, en het waren er ongeveer dertig, verscheen de bakker reeds om zeven uur ten
tooneele; 's morgens zeven uur brulde de eerste beer.
„Ik had vernomen," teemde hij, „dat meneer
ging verhuizen, ik ..."
„Hoe kom je er bij," deed ik heel verbaasd,
„bestelde ik je niet om twaalf uur?"
Ja ziet u, ik dacht zoo bij me eigen, meneer
heit nou zoowat alle winkeliers op de bon
staan in ide buurt... , en nou zal het zoetjes
aan tied warden, dat meneer de been en neemt,
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Wij kennen de heeren artisten wel zoo'n beet,
ie.'
„Man," bitste ik hem toe, „ik sta aan de
deur te slapen, kom om twaalf uur terug," zoo
meende ik hem af te wimpelen.
Als de weerlicht kleedde ik mij aan, greep
mijn koffer en opende de deur op een trier
en daar stond hij met den melkboer te smoezene
1k naar binnen; ik gluurde door de gordijnen,
een jongen van een jaar of zeventien sloot zich
bij hen aan, zijn zoon; de zoon in kwestie posteerde zich Brie meter van mijn deur af en
wachtte... terwijl de mannen vertrokken.
Hij wachtte, ik wachtte, wij wachtten; om half
elf kreeg ik er genoeg van en besloot mijzelf
in veiligheid te brengen door over de achterschutting te klimmen, zoodat ik in een zijstraat
uitkwam. Zoo geschiedde. Nauwelijks echter
stond ik op straat of daar kwam een andere
beer aangewaggeld: mijn schoenfrik. Als een
pijl uit den boog vloog ik den tegenovergestelden kant uit en liep regelrecht in de armen
van mijn anderen schoenfrik. Van den regen
in den drop alzoo.
Dat had meneer niet gedacht," constateerde
de kerel met bijtenden spot.
„O jawel," antwoordde ik onbeschaamd, „ik
zocht u juist... ik wilde u betalen maar
gaat u zoover mee."
„Natuurlijk ga ik mee," beweerde de bulle243
”

Als een pij1 uit den boog vloog ik den tegenovergestelden kant uit
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bak, „ik was niet anders van plan..." en de
geldbeluste zooloog draafde mee.
Uw koffer dragen?" hood hij minzaam aan,
„Neen, hoeft niet," retireerde ik flauwtjes.
„Wij stappen op de tram."
1k pijnigde mijn hersenen, hoe of ik den kerel zou ontsnappen. Eindelijk kreeg ik een ingeving.
„Nu moeten wij er bij het Spui weer uit,"
deelde ik hem mede, „wij gaan naar de bank."
De Bank van Leening zal meneer bedoelen,"
mopperde de beer, ontevreden gestemd door
het lange wachten.
Wacht mannetje, ik zal je een leelijke poets
bakken, overlegde ik, al voortwandelende. Ik
wist, de bewuste Bank had twee uitgangen; een
kleinen uitgang in de Wolvenstraat en den hoofduitgang op de Keizersgracht. Bij het gebouw
gekomen verzocht ik hem to wachten. „Met vijf
minuten ben ik terug," stelde ik hem gerust.
Niet in het minst gehaast liep ik de gang
in, doch ik was nog niet uit het gezicht verdwenen of ik zette er de vaart in ,en snelde aan
de andere zijde het gebouw weer uit. Binnen
eenige minuten was ik uit zijn gezichtskringverdwenen en stand ik hijgend, doch frank en vrij,
bij de tramhalte Postkantoor.
Edoch, de mensch wikt, God beschikt; net
dat mijn tram naderde voelde ik een hand op
mijn schouder.
,Dag meneer!"
11/1ijn koffer maakte een buiteling over de keien, als verlamd staarde ik tnijn belager aan.
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Het was de kleerenfrik.
„U gaat zeker naar huis, nietwaar?" informeerde de ellendelaar, „het is half twaalf en om
twaalf uur hebt u mij uitgenoodigd te komen."
Ja en neen... nog niet!" viel ik woedend
uit, „ben je hier in Holland soms een vogelvrij
verklaarde in de handen van je schuldeischers?
Laat mij met rust!"
”

Als meneer zoo begint, zal ik zoo vrij zijn
meneer te vergezellen," kwam deemoedig doch
vastbesloten de stem van den naaldridder tot
mij. 1k begreep dat ik niets zou kunnen winnen op deze wijze.
Gaat u met mij mee, dan zal ik u vast de
helft betalen en om een uur de rest," inviteerde ik zoetsappig.
Die oplossing vie! in goede aarde en de man
wandelde alweer mee.
Bij Restaurant Krasnapolsky gekomen schoot
ik eensklaps uit mijn slot
„Mag ik u een kop koffie aanbieden, dan
kan ik meteen geld wisselen."
Hij accepteerde en ik liet hem voorgaan door
de draaideur, doch ik maakte gelijktijdig rechtsomkeert, als zat de duivel mij op de hielen, zoo
vloog ik er vandoor. Binnen eenige seconden
stond ik op de tram en precies twaalf uur schoot
ik de vestibule in van het Centraalstation.
Je kunt je zeker wel indenken met hoeveel
genoegen ik van ons schoone Hamsterdam afscheid nam ... en daarom is het beter dat ik
246
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de eerste jaren maar buiten de grenzen blijf
vertoeven.
Wanneer ik mijn schulden kan betalen, die
hoogstens tweehonderd gulden bedragen, dan..
ja dan zien jullie mij weer.
Nu, beste kerel, groet Laurentius en Diogenes, zeg hun vrouwen goedendag en verzeker
hun, dat ik hen niet zou willen ruilen voor de
schoonste Wienerinnen.
(w.g.) JOB.
Voorgaand schrijven ontving ik eenigen tijd
geleden van onzen Job en ik druk het hierbij
af. De armzalige tweehonderd gulden zijn betaald en Job is verbonden aan het consulaat
te N. in Zuid-Italie, waar hij, door als tolk
te fungeeren, in zijn onderhoud voorziet. Hoe
lang het Buren zal, die bevlieging, dat durf
ik niet voorspellen.
Maar wij hooren natuurlijk binnenkort van
hem op ongedachte wijze en wenschen hem veel
voorspoed op zijn pad.
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.

„HET PARADIJSEILAND."
„De kunst is een middel
tot gedachtenwisseling met
het Paradijs.”
William Blake.
Het manuscript van dit
werk „Nomaden" heeft drie
jaren bijkans onaangeroerd
op mijn schrijftafel gelegen,
tot onverwachts bij publicatie van enkele mijner
geschriften, een van mijn
vrienden het handschrift onder de oogen kreeg. Tijdens
de lezing raakte hij meer
en meer onder de bekoring
van het werk, en door zijn
toedoen heb ik mij dan ook
tot de uitgeefster gewend,
met onmiddellijk gevolg dat
het nu gedrukt voor U ligt.

k heb mij in verbindinggesteld met Laurentius en zijn toestemming verkregen tot open14,M baarmaking van alle de hiervoor aangehaalde gebeurtenissen, terwijl hij onder zijn schuilnaam Laurentius, natuurlijk in levenden lijve voor
u staat; eveneens Diogenes gaf mij zijn voile toestemming. Job evenwel is spoorloos *) van het
)

*) Sinds de laatste maanden weer in A'dam opgedoken.
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aardoppervlak verdwenen. 1k zou hem moeten
zoeken in Londen of Parijs, misschien in Moskou of New-York, in Turkestan of onder de
Eskimo's, in het hooge noorden. In ieder geval,
van zijn toestemming ben ik verzekerd, en hij
zou mij een onverbeterlijken dwaas hebben gevonden, wanneer ik de uitgave van mijn werk
daarvoor had opgehouden.
Met dit hoofdstuk is mijn „Nomaden" dan
vrijwel ten einde, doch ik voel mij verplicht
u alien deelgenoot te maken van mijn laatste
ervaringen, in verband met mijn bezoek ten huize van Diogenes.
Dit bezoek bracht ik in gezelschap van Laurentius en hemzelf, terwiji wij onder het woeden
van een hevigen sneeuwjacht door de uitgestrekte sparrenbosschen van een tocht naar Amsterdam terugkeerden.
Dit hoofdstuk zal u naderbrengen tot den
haofdpersoon van dit werk, en ook Laurentius
die aan den vooravond staat van zijn mein, voer
ik hier in zijn bitterste armoede nogmaals ten
tooneele. Hun beider ideeiele levensbeschouwing
heeft door de tijden heen niets van haar aantrekkelijkheid verloren, en , even hoopvol als in
den aanvang van dit werk, treden zij weer voor
het voetlicht van dit aardsch tooneel, terwiji
de zon, ons aller Lichtbron, hen nog eens fel
zal beschijnen, om hen alzoo in het voile daglicht te plaatsen.
Het geschiedde dan op een hevig louden win249,

termorgen in Januari van dit jaar, dat de postbode een in blauw met rooden band gebonden
boekske de bus in liet glijden. Nieuwsgierig
scheurde ik den gomrand er of en het openslaande, bemerkte ik dat het een catalogus was
van een tentoonstelling in het Stedelijk Museum
te Amsterdam, waar Laurentius en nog eenige
zijner geestverwanten exposeerden.
Zeer terecht was ik verblijd dat ik eenig teeken van leven had vernomen, want ik wist tot
op dezen dag op geen stukken na, waarheen
Laurentius was gevlogen, nadat hij uit Bilthoven,
waar hij het laatst gewoond had, was vertrokken.
Bij informatie daar ter plaatse vernam ik veel
tegenstrijdige mededeelingen, doch alle gegevens spraken elkaar op een punt nimmer tegen:
armoede en ontbering hadden hem genoodzaakt
tot een formeele vlucht.
Hun huisraad, te weten vier stoelen, tafel,
kachel ,en wat armzalig beddegoed, hadden zij
achter moeten laten, omdat zelfs middelen ontbraken om het vervoer te betalen, en met stille
tram en omfloersde vaandels waren zij diep
in den nacht afgereisd.
Ik heb enkele malen om hun houten mooning
heengeloopen en den rommel eens nagekeken, die
er, achteloos weggeworpen, voor het grijpen lag.
Als een herinnering aan de ramp, vond ik
een klein olieverfje van een zonnebloem, ten
deele afgewerkt; ik heb het doekje een eereplaats gegeven in mijn Lamer en het vertelt ttnij
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in zijn onvoldragenheid zooveel, dat mij inspireerde tot het schrijven van dit werk, dat ik
het niet zou willen ruilen voor een van Gogh,
Rembrandt of Rubens.
Bij het naar huis wandelen door de bosschen, terwijl ik het doek met .mij 'mededroeg,
overpeinsde ik ons leven, en zag ik voor
mij het beeld van stormramp of watersnood.
Hoe duizenden jammerend staan bij koestal
of woning. Hoe duizenden jammerend, handenwringend ,opkomen tegen h7et feit, dat huis
en hof door de brute natuurkrachten werden
verwoest ... Dan denk ik aan het feit, dat een
algemeene collecte vijf 'millioen aan goud opbrengt voor de zwaar getroffen bevolking.
En voor mijn geest verrijst de ideeele werker... Laurentius, Diogenes, Job ... en ik zie
hen in hun bezitloosheid rondgaan over de aarde. Stormramp noch watersnood kunnen hen
armer tnaken clan zij zijn. Dagelijks staan zij
voor de nooddruft van het leven; dagelijks trotseeren zij de ziedende branding van de levenszee, dagelijks tornen zij op tegen den stormwind
van vooroordeelen... en hun beurs is plat gelijk , een schol.
En ik zie mij staan bij die ruine van hun houten woning, bij het gebroken huisraad, en een
brok schiet in mijn keel ... Mag dat nu zijn
moet zoo de kunstenaar in Nederland als een
nomade voortsleepen zijn bestaan... moeten zij
zich voeden met de kruimels die vallen van den
Zl

welvoorzienen disch? Is het niet noodzakelijk
dat ook voor hen levensmogelijkheden worden
geschapen zijn ook zij hun voedsel niet ten
voile waard? Op deze vraag zou ik een afdoend
antwoord wenschen, van alien die „Nomaden"
ten ieinde toe hebben gelezen.
Naderende tot imijn punt van uitgang, na deze uitwijding, vraagde ik inijzelf af: Hoe was
Laurentius na dit allies weer in staat geweest
zich zoo spoedig te herstellen, en hoewel ik
zijn vitaliteit genoegzaam kende, scheen het mij
toch een wonder, deze hooge schoone vlucht.
Na kort beraad stapte ik op den trein en ging
ik op weg naar de Drie-kruisenstad, waar ik
hem op de tentoonstelling zeker zou kunnen
ontmoeten.
Alle gebeurtenissen in het leven worden met
voorbedachten rade in scene gent, en zij moeten
plaats vinden, zonder uitzondering, juist zooals ,de voorzienigheid ze arrangeerde.
Veelmaals, zoo niet altijd, marcheeren wij als
marionetten, door onzichtbare draadjes geleid,
over het wereldtooneel en verbeeliden wij ons
vol trots, dat wij dat nu allemaal nit ons zelf
zoo wisten voor te bereiden en uit te voeren.
Wij wanen ons te leven doch wij worden
slechts geleefd, iedere handeling, iedere schrede
was vooruit zoo bepaald, en wij waren niet bij
machte een handeling anders te verrichten dan
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reeds was voorbeschikt; zouden wij dus toch
nets willen, dat in strijd is met die hoogere
wilsbeschikking, die onze levensdraadjes in handen houdt, dan zouden wij daarmede onzen levensdraad zelf afsnijden en zielloos of levenloos neerstorten op het aardsche schouwtooneel,
gelijk de marionet, waarvan de touwtjes plotseling worden doorgesneden.
Zoo ook de ontmoeting met Laurentius droeg
het karakter van een tevoren ingestttdeerde voorstelling. 1k had in Amsterdam den trein nauwelijks verlaten of daar ontwaarde ik Laurentius. Hij drentelde heen en weer, viak bij den
uitgang, op het derde perron; onder den arm
torste hij een groot pak schilderijen. Wij begroetten ,elkander, alsof het niet anders dan zoo
had moeten geschieden.
„He!" lachte hij blij, „dat treft, ik heb juist
trek in koffie."
Terwij1 ik hem aan het verstand trachtte to
brengen, dat hij zich dan tot een koffieplanter
moest wenden, voelde ik een hand op mijn
schouder en mij omwendende, staarde ik in het
baardige gelaat van... Diogenes.
)3 Is dat .een valstrik?" ondervroeg ik Diogenes, terwiji wij elkander hartelijk de hand
drukten.
„Ja... en neen. Lau en ik, wij hadden afgesproken op dit uur, maar jij bent in dit geval
de vreemde eend in de bijt, maar als je ons
onthaalt op koffie, magi je meegaan naar de
Bijenk rf."
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Dan ga ik maar liever heen," betoogde ik
met klem, „en neem de koffie mee."
Doch daartoe stelden zij mij niet in de gelegenheid, zij namen mij ieder bij een arm en
voerden mij mede de straat op.
))

Met vroor dat het kraakte, de felle koude drong
diep door in neus en longen en veroorzaakte
een sterke prikkeling in de keel. Ik zag Lau
en Diogenes eens van terzijde aan en ik wist
dat hun toestand verre van rooskleurig was ...
Niet dat mijn omstandigheden zoo schitterend
waren, cloth ik was de gelukkige bezitter van
twee rijksdaalders.
Zoo gebeurde het dan, dat wij op den Dam
eensklaps rechtsomkeert maakten en ik hen meetrok de Bijenkorf in. Daarboven in den lunchroom, voor het raam, met uitzicht op het middelpunt der aarde, vielen wij neer en bestelde
ik de langverwachte koffie.
Net belangstelling keek Laurentius neer rop
het tegenwoordig Damplantsoen. „Dat was in
mijn tijd anders," zou Antonius zeggen, tenminste als hij nog in het land der levenden
was; toen huisden hier de ratten in een vunzen
modderpoel, en een stinkend moeras lokte honderdduizenden muskieten."
„Ja," beaamde Diogenes, terwijl hij droomerig naar beneden staarde. „Hier heb ik, voor
ettelijke jaren terug, in het malsche gras, achter
de schutting, mijn nachten doorgebracht, weken
achtereen; het was in Augustus 1914.
1k sliep daar in mijn eenzaamheid, met als
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eenig gezelschap het maantje en de sterren; tdakloos als ik was en zonder vrienden of bekenden,
maakte het voor mij niets uit waar of ik mij
ter ruste vleide.
De oorlog was juist uitgebroken en de menschen schenen wel verdwaasd; hoe heb ik op(
deze plek in eenzaamheid gebeden en gesmeekt .om licht... om te molten begrijpen die
gruwelijke slachting, hoe heb ik hier de vuist gebald tegen het noodlot, dat zulk een leed ge
brouwen had. Hoe heb ik niet vele malen mijn
arm hoofd willen onderdompelen in den stinkenden poel, om te verstikken in de modder,
om te vergeten al het leed, dat om mij heen,
door duizenden en duizenden word geleden.
Hier in het hartje van ons schoone Amsterdam
bracht ik mijn nachten door... alleen, alleen,
met God alleen. Hier heb ik leeren begrijpen
en vergeven. Hier heb ik in de bitterste oogenblikken van mijn leven, in het diepste van mijzelf, zien gloren het vonkje, dat mij wederom
tot leven wekken moest. Hier heb ik leeren begrijpen en inzien dat het niet aangaat anderen
verantwoordelijk te stellen voor geleden leed
en onrecht.
Hier aan den rand van dezen poel, heb ik
leeren inzien dat i k juist mijzelf moest verreinen, dat i k dan anders moest zijn dan alien
om mij heen dat het mijn taak moest wezen
hun tot voorbeeld te zijn.
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„Hier, aan den rand van dezen poel, heb ik
tnijzelf molten vinden en offerde ik mijn ziel
aan God.
's Morgens, als de zon aan den hemel kwam,
stond ik op en spoedde mij naar de wachtkamer van het Centraalstation, waar een heet
kop koffie mij weer op krachten bracht. Dan
aanschouwde ik de transporten kanonnen en
soldaten, die naar onze grenzen trokken, dan
hoorde ik de gesprekken van de menschen orn
mij been, zooveel dooden... zooveel gewonden,
Antwerpen gebombardeerd.”
„Dat heb je ons nimmer verteld," viel ik hem
verbaasd in de rede.
„Zoo is er nog zooveel wat je niet weet, mijn
beste jongen," kwam vaderlijk zijn stem. „Laurentius wist het wel, doch wij loopen niet to
koop met onze innerlijke conflicten en eerst als
deze conflicten zijn opgelost, zeggen wij ze nit,
zooals de apotheose eerst komt als schitterend
slottooneel van een geslaagde voorstelling.
En dan, eensklaps terugkeerende tot de realiteit, vroeg hij mij onomwonden „of mijn kapitaalkrachtigheid van dien aard was, dat er
nog een paar broodjes op over konden schieten."
Vanzelfsprekend offerde ik mijn twee rijksdaalders, in het belang van den inwendigen
mensch. Tijdens het rnaal, dat wij ons uitmuntend lieten smaken, vernam ik dat Laurentius
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sinds drie maanden in de residentie woonde,
en dat hij, bij gebrek aan huisraad, een gemeubelde etage had moeten huren.
Nu hoopte hij op den kooplust van de bezoekers, waard or hij zich, bij voldoende ontvangsten, weer in het bezit zou kunnen stellen van
de noodige attributen, die de levende mensch
nu eenmaal met zich mee moet sleepen op dit
ondermaansche.
►

Diogenes woonde, zeer tot ons alley verwondering, nog in B., temidden van de eeuwig groene sparrenbosschen, en hij voelde zich daar heerlijk op zijn gemak.
Zijn letterkundige voortbrengselen vonden
langzaam aan waardeering, met het gevolg, dat
hij bijna alle zijne inzendingen aan uitgevers,
met , een beleefd schrijven terug ontving, ,onder
mededeeling dat het, zeer tot hun spijt, niet
voor opname geschikt was.
Met zijn huisheer was hij in doorloopende correspondentie gewikkeld; deze beste man was
een van de weinigen, die met belangstelling zijn
manuscripten doorwerkte. Deze manuscripten
beheisden meestal verzoeken om uitstel van betaling... en ondanks dat Diogenes nu reeds
drie jaren in B. woonde, was hij permanent
hoogstens drie a vier maanden met zijn betalingen ten achter, hetgeen nog al schappelijk
is to noemen.
Toch is dat kleine tekort oorzaak van allerlei
strubbelingen. Hoe weinig ook, dat weinigje
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moet er zijn, wil hij in zijn zorgen niet ten
onder gaan, want de wereld van grof egoIsme
kent in zoo'n geval geen mededoogen en het lot
van Antonius geeft daarvan een schrijnend
beeld.
Armoede en ontbering kunnen opvoedend en
louterend werken, doch het worde nimmer van
dien aard, dat zelfs het eerst noodige ontbreekt
om het veege lijf in stand te houden dan
wordt het experiment misdadig en ontoelaatbaar.
Zooals dit kunstenaarsleven de eenigst mogelijke en noodzakelijke levensvorrn is te noemen, van de opwaarts strevende idealisten, die
in de bestaande toestanden geen bevrediging
kunnen vinden voor hun hooge aspiraties.
Zoo aanvaarde men de armoede met een lach
en morre men niet, want ieder kunstenaar moet
weten, dat het doornig pad ten Hemel, alle offers eischt en schipperen kan en mag hij niet.
Voelt hij zijn roeping als mensch en kunstenaar en aanvaardt hij al de daaruit voortkomende
gevolgen, welnu, dan is hij als Antonius, Diogenes en Laurentius en hij moet slagen of
sterven.
Nadat wij gespijzigd waren en nieuwe krachten hadden opgedaan, wandelden wij over den
Dam en door de Kalverstraat en Leidschestraat
naar het Museum. Onderweg maakten wij plannen en zochten een middel om in het bezit
te komen van de noodige contanten, daar er
van mijn vijf gulden niet veel meer over was.
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Wij zouden vanavond gedrieen naar het huis
van Diogenes gaan, en daar den nacht doorbrengen; ik, als lijdend onderwerp mocht enkel maar knikken van ja... terwijl Laurentius
ons in vertrouwen mededeelde, dat hij straks,
op de tentoonstelling, van een ruim met aardsche goederen gezegend collega-schilder, cen
tientje zou leenen.
De collega-schilder, die Touter uit lief hebberij schilderde, was een specialiteit in het vereeuwigen van koeien in een weitje, hetgeen Laurentius een atavisme noemde.
Niettegenstaande dat atavisme, was hij slapende rijk geworden. De vader van dezen koeienkwastenden jongeling was onlangs overieden en
had zijn zoon ettelijke duizenden nagelaten ern
daarenboven een groote melkinrichting in de Amstelstad. Vandaar diens voorliefde voor koeien,
gweitjes en water, memoreerde Laurentius ter
toelichting.
Wij arriveerden half bevroren op de tentoonstelling en wachtten. Het bezoek was nihil,
„Zeker vanwege de koude," veronderstelde Diogenes. Tegen het sluitingsuur begonnen wij to
begrijpen, dat de koeienschilder niet zou komen. Misschien had hij zijn tientje to lief, en,
vermoedelijk lont ruikende, had hij de wijste
partij gekozen en de afspraak vergeten.
Allicht had hij met eenige medewerkers in
de vrije kunsten over zijn afspraak met Lau
gerept en hadden andere slachtoffers hun erva259

ringen aan den kapitalistenzoon medegedeeld.
Een afspraak met Lau had meestentijds een
leening ten doel.
Alzoo stelde de waterknoeier zich op het
standpunt van den veiligen gulden en bleef zijn
waarde handhaven, ten koste van ons, arme
hongerlijders.
Juist waren wij, op het Leidscheplein gekomen, van plan onze jassen uit te trekken, wat
tusschen twee haakjes geen pretje was, in verband met de scherpe koude, om het van ouds bekende familielid „oncle Jean" met een bezoek
te vereeren, tot eindelijk besluit van dezen drag,
toen Laurentius ons bij den arm greep en ons
verzocht te wachten.
Dam schuift hij American binnen, de koeiendrijver, gehuld in zijn dikke bontjas dat
zal hem berouwen, nu leen ik twee tientjes,"
siste Lau tusschen de tanden.
een half uur, daarna stapten
Wij wachtten
wij ook naar binnen en ontwaarden Laurentius,
terwijl hij juist bezig was een heeten grog naar
binnen te werken.
',

Zander een woord te zeggen, namen wij aan
de tafel van de melkkoe plaats en bestelden
eveneens twee glazen warmen wijn. Bij het
tweede glas begonnen wij eerst te ontdooien van
binnen , en waren wij weer in staat een fatsoenlijk woord te spreken, hetgeen wij dan ook deden , en met een „dank u zeer," verlieten wij
gedrieen den schilder.
„Zijn smoes was goed, maar zijn geld is be260

ter," hoonde Lau, „hij was de afspraak vergeten, loch gaf mij ►eertig gulden ter leen tot..."
„St. Juttemis," lachte Diogenes en hij sloeg
Laurentius van touter pleizier den breedgeranden hoed over de oogen.
Nu naar huis," besloot ik, „met onze jassen
aan; het zou onhebbelijk zijn geweest van de
Voorzienigheid, om ons het eenige kleedingstuk
te ontnemen, dat n.b. in deze koude tijden des
nachts nog dienst doet als deken op ons bed,"
en vervuld met blijde gedachten, spoedden wij
ons naar het station.
Tijdens onze treinreis was het begonnen te
sneeuwen en bij aankomst in B. woedde er een
formeele sneeuwj acht.
Met , een jubel in ons hart togen wij op weg
naar het warme nest] e, waar de trouwe gade
van Diogenes ons zou verwelkomen met heete
thee en pannekoeken, per telegram aan haar
besteld, even voor ons vertrek uit Amsterdam.
Maar eerst wachtte ons nog een lange wandeling, en zoo geschie dde het, terwij1 de sneeuwjacht ,onze ruggen geeselde, dat wij met een
lichtend harte westwaarts trokken, dwars door
de sneeuwbeladen sparrenbosschen.
,)

.

Dan plekten hemelhooge schaduwen in een
ver verschiet. „Nu zijn wij binnen korten tijd
ons doel genaderd," lichtte Diogenes ons in.
„Wanneer wij deze sparrenlaan ten einde zijn,
ontwaren wij de lichtjes van ons tempeltje."
En de zware schaduwen weken terug en vanuit het grijze duister wenkten vele lichtjes, rood
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Met een juke! ir, ons hart logon wij op weg .. • •

en geel en groen; als sterrekens zoo zoet twinkelden zij aan den einder.
Nadertredende vie! de klopper met een doffen slag naar beneden en bijna op hetzelfde
oogenblik opende Constance de deur.
Welkom, allemaal!" begroette zij ons uitbundig en Diogenes sloot zijn andere helft teeder
in zijn armen.
Ja, Constance had haar les geleerd, heur
oogen keken zoo zelfbewust de wereld in.
Haar onschuldige gezichtje was in puur geloof
tot Diogenes opgeheven en vol zorg hielp zij
hem bij het uittrekken van zijn zwaarbesneeuwde jas.
De paradijsslang was wel terdege de kop
verpletterd en geen macht ter wereld zou ooit
in staat zijn deze twee zielen, tot een geworden
in leed en zorgen, vaneen to scheuren... ja,
zelfs de dood stond hier met onmacht geslagen.
Onder deze overdenkingen betrad ik hun kamer ,en wij lieten ons neerglijden in de stoelen, die dicht bij de kachel stonden geschoven.
Als twee tortelduifjes," constateerde Laurentius, de kamer rondziende.
/)

))

Ware lief de geeft eeuwige jeugd, mijn vrienden. Hier is geen leven van allen dag. Hier is
geen tweedracht en gekijf. Hier is iederen dag
van morgen tot aan avond , een symbool van innige levensvreugde. Hier groeit en bloeit de
boom des levens in haar schoonsten tooi van
lelieblanke lentebloesem.
Hier is mijn paradijs op aarde, waarnaar ik
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heb gezocht, heel mijn zwervend leven van rusteloos zoekend menschenkind.
De kunstenaar ging volkomen onder in den
mensch, om juist daardoor als levenskunstenaar
te herrijzen... om te maken het leven tot kunst
van ontwaken tot aan slapen gaan, iederen dag
opnieuw. Hier juichen blij de kinderkens, spelend in den Hof den langen lieven dag.
Hier belijden wij van uur op uur, van dag op
dag... het eenige gebed dat waarde heeft op
aarde:
„Uw wil geschiede tot in eeuwigheid!"
Zoo ongeveer sprak Diogenes ons toe bij het
betreden van zijn huiske, en inderdaad, het is
een tempeltje gelijk, hun nestje.
Dien avond brandden met gouden schijn de
kaarsen, , en een eeuwig lichtje gloorde zoet in
roode glanzen.
Als omringd rdoor duizend goede geesten zoo
vredig, zaten wij meestentijds in zwijgen gehuld naar buiten te staren in de witte wereld,
de sneeuwjacht was uitgewoed en door de
zwaarbeladen takken der boomen gluurde het
maantje.
Hoogopgaande, zware ,eiken, stonden als gigantische wachters voor hun huiske en breidden
hun takken als even zooveel beschermende armen over ,ons uit.
Geen menschelijk wezen ontwaarden wij daarbuiten; dood , en uitgestorven scheen ons de
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aarde... ,enkel hierbinnen klopte de hartslag
van het Leven.
Een gear van brannend dennengroen bracht
tempelwijding in de vredige ruimten. Het heiligdom van onzen dichter bij de gratie Gods.
Wij wisten van uur noch tijd, het nerveuze
tikken van ieen tijdverslindend uurwerk ontbrak
ten ieenen male, doch het maantje was alreeds
gedraaid en wierp zware schaduwen in tegenovergestelde richting als in den vroegen avond.
Aleer wij ons ter ruste begaven, verwijklen
wij voor eenigen tijd bij de bedjes, waarin Constance en Constantijn, met frissche kleurtjes op
de wangen en half open mondjes, te slapen
lagen.
Welk een ,onwereldsche vrede... in deze beperkte ruimten, zoo bepeinsde ik dien avond in
de ieenzaamheid van ,miju kamer, hun peilloos
geluk.
Welk teen Hemelsche rust in deze hel op
aarde... Hoe kan ,dit bestaan?
En den morgen van ons vertrek, terwiji de
aarde, toegedekt onder de smetloos blanke wade, in gouden glans te stralen stond en wij afscheid namen aan het hekje van zijn woning,
vroeg ik hem, zonder omwegen de oplossing
van dit raadsel:
„Hoe kan dit bestaan, Diogenes?"
En zijn antwoord luidde kort en krachtig:
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Omdat ons geluk niet gebouwd is op materieele dingen wij hebben consequent uitgeleefd „zoek eerst het koninkrijk der Hemelen
en al het andere zal u worden toegeworpen."
Liefde is sterker dan de dood, sterker dan
het leven. Liefde is almachtig en overwint alles, iop aarde als in de hemelen.
Niet de dingen die in onze kamer staan geven ,ons de vrede... niet de kamer zelf. Niet
dit of dat buiten ons zelf, doch de Vrede in
onze ziel en de Liefde in ons zelf en de waarachtigheid van ons leven... deze dingen schenken vrede en harmonie, en deze dingen alleen
geven wijding aan alle doode dingen daar in
onze kamer."
))

Dit was zijn antwoord en ,daarmee gaf hij ons
een kostbaar kleinood mede op onze levensreize
naar het beloofde land, waar wij toch alien
eenmaal hopen aan te komen.
Door liefde gedragen, vond hij de kracht zijn
Paradijseiland ieindelijk te bereiken en daar
binnen te loodsen zijn trouwe gade net hoar
dierbaar tweetal.

,

Door Liefde gedreven, moeten wij alien onze
idealen tot verwezenlijking trachten te brengen,
doch zoo de Liefde ontbreekt, is alle sterven
nutteloos en zinloos tegelijk.
Die Liefde dreef hem, dreef Laurentius, dreef
Job, die Liefde dreef evenzoo Antonius met
een glimlach in den dood...
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Dat deze Liefde u mag bezielen, Allen die
dit leest, zoo zult gij rnijn „Nomaden" aanvaarden, begrijpen, en waardeeren.
Zoo zal deze Liefde u steunen en leiden, ook
in de meest troostelooze vlakten van de woestijn
des levens. Dit zij zoo!
En met de woorden van William Blake*) die
zoozeer van toepassing zijn op Diogenes, eindig
ik dit hoofdstuk:
„Het zou mij spijten als ik eenige wereldsche faam bezat, want alle natuurlijke roem dien een rnensch heeft, wordt
afgetrokken van zijn geestelijke glorie. Ik
wensch filets te doen uit winstbejag, ik
heb niets noodig, ik ben volmaakt gelukkig."

*) William Blake, gest. 12 Augustus 1827, te Londen.

267

VI FTIENDE HOOFDSTUK.

VOORBIJGAANDE SCHEPEN...!
Besluiteloosheid.

Een riant bovenhuis in Scheveningen, gordijnen voor de ramen; zie hier de woning van
Laurentius. Binnentredende, door de nacht en
dag .openstaande deur, is het eerste wat mij
opvalt, de kaalheid van de trap, die naar zijn
heiligdommen leidt. 1k werp de deur open
van de ieerste de beste kamer en aanschouw
een groote leegte withouten vloer, terwijl in
het midden ,een ezel to droomen staat, een houten ezel meen ik. Aan de wanden allerlei doeken, meen, maskers, maskers en weer zieeen; een
nude hooge hoed vervult de nuttige functie van,
penseelbak. Doorwandelende, open ik de tusschendeuren... alles anders hier, alleen de vloer
blijft aan zichzelf gelijk. In het midden een wit
houten tafel, daaromheen, schilderachtig gegroepeerd, een badstoel, twee serrestoelen, twee
oud-Hollandsche stoelen; in een hoek bij het
raam een divan, die voor bed, of een bed, dat
voor divan fungeert. Daarop uitgestrekt, met
een pijp tusschen de lippen, Laurentius.
Met stilzwijgen negeert hij mijn binnenkomen.
Na langen tijd ,ontsnapt ,een diepe zucht zijn
lippen en voegt hij mij toe:
„Neem plaats in de badstoel en doe je kousen
en schoenen uit; je bent hier bijna aan het
strand."
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. . . . daaromheen, schilderachtig gegroepeerd, een badstoel, twee
serrestoelen, twee oudhollandsche stoelen ; in een hoek bij het raani
een divan, die voor bed, of een bed, dat voor divan fungeert.

Met groote gelatenheid neem ik plaats. Wanneer de schilder in zulk een stemming is, dan
kan ik op een dubbeltje na uitrekenen dat het
misere is.
„Hoe is de toestand ?" vraag ik zoo langs
mijn neus weg.
„Hopeloos," komt stipt zijn antwoord.
„Waar is je vrouw... en waar zijn je kinderen?"
„Tijdelijk onder dak gebracht bij familie in
Rotterdam," is het antwoord.
„En hoe ghat het met den verkoop van je
schilderijen?"
Eindelijk springt hij op.
„Ben je stapel," voegt hij mij toe, „ben je uit
op een interview, heb je gebrek aan copie?"
„Ja en neen," kalmeer ik hem, „misschien,
maar nogmaals, hoe gaat het met je verkoop?"
„Wanneer alles zoo blijft gaan, als de laatste
maanden, zal ik spoedig beroemd zijn," verklaart hij met veel optimisme; onderwijl ijsbeerde hij door de beide kamers... van den ezel
naar de tafel ... al maar heen en veer, want
dan hongeren wij dood," zoo eindigde hij zijn
rnededeeling.
„En hoe gaat het met jou en met Diogenes?"
ondervroeg hij mij, terwiji hij gelukkig een oogenblik stil bleef staan.
„Ik leef van den wind," onderrichtte ik hem,
„en Diogenes leeft als wij... Nitchewo."
En wordt hij al gedrukt en gelezen?" polste Laurentius mij verder, aangaande Diogenes.
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Gedrukt? Hij was de laatste maal, nu juist
Brie weken geleden, dat ik hem in Amsterdam
ontmoette, enorm gedrukt, ik zou bijna zeggen:
terneergeslagen; zijn letterkundige arbeid vindt
evenmin belangstelling en de roem van jullie
beiden staat in de sterren geschreven, doch vermoedelijk zijn jullie dan allang dood en begraven en dat mot een zeer rustige gedachte
zijn, temeer, daar het vrij vervelend moiet wezen
om beroemd te zijn; een vriend, de schilder
Heijnen, heeft mij eens in het oor gefluisterd:
Niets beroerder dan beroemd te zijn."
))

„Loop rond," hoonde Laurentius, „vijftig procent beroemder als dat ik heden ben, en ik
zou kunnen wandelen, mijn schoenen zijn bij
den schoenmaker, net was hij hier... en hij gaf
de schoenen niet zonder geld, wat nu? Geef mij
een rijksdaalder voor dit interview."
Hetgeen ik met blijdschap heb gedaan, omdat ik goddank in het bezit was van eenige
zilverlingen.
Zoo kwam Laurentius in het bezit van zijn
schoenen, die ik met triomfantelijk gebaar zijn
kamer binnendroeg.
Onder het aantrekken daarvan vertelde Lau mij
dat Job de Richard in zeer goeden doen was. Hij
werkt iop een architectenbureau in Amsterdam
en ontvangt den eersten en vijftienden van elke maand zijn salaris, zoodat er altijd wel een
tientje of kan vallen op dien datum.
„Hij loopt uitgedost in kleederen precies in
de kleur van zijn peenhaar," onderrichtte Lau
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mij verder, „schoenen, sokken, overhemd, alles
peenkleurig, zelfs zijn das is van dezelfde kleur,
nu weet je dus waaraan je hem herkennen kunt,
desnoods op een kwartier afstand."
Onderwij1 borstelde onze schilder zijn manen
n hij kamde zijn baard. Na die kunstbewerking togen wij op weg, en verlieten wij de riante woning, om ons te begeven naar Pomona,
waar wij onze rammelende magen tot zwijgen
brachten met een maal schijngehakt en spinazie.
Na de voorgaande uiteenzetting leg ik besluiteloos den penhouder neer ... Waarom nog meer
te zeggen van onze vrienden, die misschien, nadat u dit werk gelezen hebt, ook uw vrienden
geworden zijn... en als ik dit mocht hebben
bereikt, dan is dit „Kunstenaarsleven" niet tevergeefs geweest.
1k hoop van harte dat ter iets in u moge medetrillen, als een van hen uw hulp komt vragen
ten behoeve van zijn streven... of van hen die
aan zijn hoede zijn toevertrouwd...
Wanneer dit werk daartoe mocht hebben bijgedragen.
LAUS DEO.*)
*) Gode zij lof.

ADAM HAAG.
Lage Vuursche
Midzorner 1927.
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