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VOORWOORD

Heijermans Kamertjeszonde
Kamertjeszonde schrijft,
hij eenendertig
Als Herman Heijermans
schrijft, in
in 1896,
'896, is hij
eenendertig
geweest; hij
hij schreef
schreefzijn
zijn eerste
eersteroman,
roman,
jaar oud. Drie jaar is hij
hij journalist geweest;
zijn eerste toneelstuk.
toneelstuk. Nog
Nogtast
tasthij
hijnaar
naareigen
eigenmogelijkheden:
mogelijkheden:cik
'ikben
benaan
aan
het zoeken, aan
aan het ruien,'
ruien,' zegt
zegt zijn
zijn alter
alter ego
ego Alfred
Alfred Spier.
Spier. Hij is in
in opopstand
de maatschappij
maatschappij van zijn dagen, tegen
tegen de
deschrijschrijstand gekomen tegen de
nende armoede,
armoede, tegen de
de willekeur
willekeur en
en de
deschijnheilige
schijnheiligemoraal
moraal van
van de
de
nende
Het socialistische
socialistische geloof
geloofin
in een
een betere
betere wereld
wereldzal
zal hem
hem niet
niet
'bourgeoisie'. Het
meer verlaten;
tegen de
dezelfvoldane
zelfvoldane rijken
rijken is
is nog
nogniet
nietgegemeer
verlaten; de bitterheid tegen
temperd door
latere jaren.
jaren. Met felheid
felheid en
en
temperd
doorde
demeer
meerwijsgerige
wijsgerigeblik
blik van
van latere
kwajongensachtig plezier
plezier om te
te choqueren
choqueren schrijft
schrijft en
en scheldt
scheldthij
hij erop
erop
kwajongensachtig
niemand sparend,
sparend, ook
'bourgeois'-joden niet,
al is hij
hij zelf
zelf van
van
los, niemand
ook de `bourgeois'-joden
niet, al
of misschien juist
juist hierom
hierom feller
feller tegen
tegenhen,
hen,eerder
eerdergeneigd
geneigd
joodse afkomst, of
sympathie.
tot antipathie en sympathie.
zijn eerste
eerste schrijversjaren
schrijversjaren meer dan eens
eens de
dejonge
jonge
Heijermans heeft in zijn
zich van
van oude
oude banden
banden bevrijdt
bevrijdt om
om vrij
vrij mens
mens te
teworden
wordenin
ineen
een
jood, die zich
vrije maatschappij,
gettoopgeopgevrije
maatschappij,tegenover
tegenoverouderen,
ouderen, die
die in
in een geestelijk getto
sloten bleven,
bleven,gesteld;
gesteld;hij
hijhaat
haatde
deoude
oudevormen,
vormen,die
diede
demenselijkheid
menselijkheidsoms
soms
hijmedelijdend
medelijdendde
deschouders
schouders
overwoekeren.
Overhet
hetantisemitisme
antisemitismehaalt
haalthij
overwoekeren. Over
op. De
De genegenheid
genegenheidvoor
voor eenvoudige
eenvoudigejoodse
joodsemensen
mensenkomt
komtons,
ons,soms
somsmet
met
een knipoog, uit
uit menig
menig `Falklandje'
'Falklandje' tegemoet.
drift waarmee
waarmee Kamertjeszonde
Kamertjeszonde geschreven
nu nog
nog boeiend
boeiend
De drift
geschreven is
is doet het nu
zijn. Heijermans
later in een
een van
van zijn
zijn vele
velevoorwoorden
voorwoordeneen
een
zijn.
Heijermans noemde het later
'zeer onvolkomen
de Tijp'
'Pijp'
czeer
onvolkomen boek,'
boek,' maar
maarhet
het leven
leven van
van de
de bohémiens
bohémiens van de
móét zo geweest
geweest zijn,
zijn, en
en Georgine, Doedelaar
veelanderen
anderen zijn
zijn
m6ét
Doedelaar en
en zo veel
levende figuren
de schrijver
schrijver van
van
levende
figuren gebleven,
gebleven, terwijl
terwijl wij
wij soms
soms al
al even
even de
Uitkomst,
Uitkomst, van Duczika
Duczika aan het woord horen.
Het is
is een
een boek
boek met
meteen
eensterk
sterkautobiografische
autobiografische inslag,
inslag, alal was
wasHeijerHeijermans ook toen al
al te
te veel
veelschrijver,
schrijver, om
om geen
geenwerkelijkheid
werkelijkheidmet
metfantasie
fantasietete
vermengen.
het`werkelijk'
'werkelijk' toegegaan
toegegaan isisschreef
schreef'Karel'
'Karel' na
nalange
lange
vermengen. Hoe het
1. de Leeuwe,
Leeuwe, De Vrijdenker,
Vrijdenker, 27 oktober 1945).
jaren op (zie: L.
H. S. F. Heijermans
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II GESTOORDE
GESTOORDE MELANCHOLIE

had ik
ik het
hetboek
boekneergesmeten.
neergesmeten.Tk
Ik kon
kon niet
niet
Op die september-namiddag had
mijop.
op.Een
Eender
derouwe
ouweaanaanBenauwing van
vankamertjesleven
kamertjeslevensnikte
snikteininmij
meer. Benauwing
vallen van melancholie. Al zonnigs, kleurigs, warms, vaagde weg
weg in
in het
het
zwart
achter de
de oogleden,
oogleden, als
alsgrijze-meeuwen
grijze-meeuwen gescheer
gescheer over
over grauwe
grauwe
zwart achter
languit in
in de
de stoel,
stoel,het
hethoofd
hoofdachterover—liet
achterover-lietde
de
branding van zee. Ik lag languit
langs mijn
mijn afhangende hand,
hand, opdingen gebeuren. De kat kromde zich langs
schurkend het rugje.
vensterbanken.
rugje. Regen tikkerde op de vensterbanken.
0, wat was het
het leven
leven plagelijk
plagelijk leeg—hoe
leeg-hoe diepte
ruimte rondom
rondom zonder
zonder
diepte de ruimte
zonder één
één enkele
enkelesteun—alles
steun-alles zwart,
zwart, alles
alles grauwzwart,
grauwzwart,alles
alles
houvast, zonder
bij de v6éling van je eigen stéunloos
hersenbeweeg.
vér, alles ellendig bij
stédnloos hersenbeweeg.
Zo had ik kunnen sterven, kilm
kálm kunnen
kunnen sterven,
sterven, als
als mij
mij niet
niet juist
juist in dat
ogenblik de visie gekweld
gekweld had,
had, de
de scherpe
scherpe ziening
ziening van
van vol,
vol, woelig,
woelig,lalawaaiend stádsleven.
Ik weet
weet niet
nietofofanderen
anderen het
hetzo
zohebben,
hebben,ofofanderen
anderen
waaiend
stidsleven. Ik
dit kunnen meevoelen:
meevoelen: mij
mij gaat het
het zo,
zo, dat
dat in
in momenten
momenten van
van wat
watik
iknoenoewil-innig weg-zijn van leven—ik
leven-ik mijzelf voel
vaag-triestigs,
men wil—innig
voel als iets vaag-triestigs,
iets slapend in nevel, vormloos
vormloos ding dat uit me gekropen is, dat ik niet
niet
ben-en dat
gevoel-loos begraven
begraven in
in vréémde
vréémdeaarde,
aarde, aarde,
aarde,
zélf ben—en
dat ding gevoel-loos
netten, aarde
aardewaarwaarwaarin riolen zijn,
zijn, gasbuizen
gasbuizen takken, telefoondraden netten,
visie: een
een triestig,
triestig,ververop hard asfalt
asfalt gestold
gestold is. Ja,
Ja, z6
z6 is
is wel ongeveer de visie:
vergeten iets,
iets,een
eenmoe
moesmartelijk
smartelijk iets
ietsen
ener
erboven
bovenkarrengedreun,
karren gedreun,
laten, vergeten
tramwielen knoersend
rails, gladdig suizen
suizen van
van fietsen
fietsen
tramwielen
knoersend in
in bochten
bochten van rails,
voel ik
ik het
hetnevelige,
nevelige,pijnlijke
pijnlijkeding
ding
langs asfalt, mensengepraat, lach. Zo voel
bij dag-en
bij
dag—enik
ikfantaseer
fantaseerer
erde
deavond
avond bij,
bij,z6nder
z6nderstadslawaai,
stadslawaai, mét
mét eentonig
eentonig
politieagent over
overhet
hethard,
hard,naschokkend
naschokkend asfalt,
asfalt, waaronwaarongestap van een politieagent
der ik lig-ik
vergeten,smartelijk-mal
smartelijk-maliets.
iets.
lig—ik niet:
niet: het vergeten,
benauwing, zulk een aanaanseptembernamiddag hád
Op die septembernamiddag
hid ik
ik zulk
zulk een
een benauwing,
schimming van
dood, lag ik in
in de
de stoel
stoelmet
metde
desmartelijke
smartelijke bekruiping
bekruiping
schimming
van dood,
alléén in de wereld te zijn,
zijn, iltijd
áltijd alléén
alléén te
tezullen
zullenblijven.
blijven. Ze
Zezijn
zijnverdoeverdoealléén
melijk die
melijk
die uren
uren van
van melancholie.
melancholie. Ik dacht aan
aan de
de oudelui,
oudelui, de zusters, zag
huiskamer, bij
bij avond, rondom
rondom de
de tafel.
tafel. Een voor een noemde ik
ze in de huiskamer,
namen, zág ze,
ze, flauw,
flauw, schimmig,
schimmig, weggeneveld
weggeneveldin
inlusteloze
lustelozeherinneherinnede namen,
Dan zocht
bewustring. -—Dan
zochtikikverder,
verder,zonder
zonder inspanning,
inspanning, zonder wakkere bewustnaar ándere
ze, wegkwijnend
wegkwijnend in
in de
de
heid naar
indere bekende
bekende gezichten,
gezichten, zag
zag ze,
ze, zág
zig ze,
mijn hoofd waarin
blindtastend rondging,
rondging,zag
zagze...
ze...
nacht van mijn
waarin triestigheid blindtastend
... Scherpenzaal...
... én
... mensen die ik héétte te
Karel... Van Leeuwen
Leeuwen...
Scherpenzaal... én
én...
én...
... die
die me
me nu
nu vréémd
vréémd waren,
waren,
kennen, die vriendschappelijke handen gaven
gaven...
die ik n66it meer
meer verlangde
verlangde te
te zien,
zien, nooit
nooitmeer,
meer,nooit
nooitmeer.
meer.Want
Wantin
inniets
niets
van hen stelde
stelde ik
ik belang.
belang. Wat
Watwaren
warenzij
zij voor
voorme?
me?Vreemden.
Vreemden. Wat ik
7

het asfalt,
asfalt,
voor hen 1? Vreemde.
Vreemde. Zij
Zij zouden
zouden meepraten, meelachen boven het
als mijn
smartelijk iets
bij Mast, bij
bij cogcogmijn triestig, smartelijk
iets er lag. Je
Je zag
zag ze zitten bij
bier-en je
... Jammer
... jammer
... Zo'n goeie
goeiekerel...
kerel...
nacgrokjes en bier—en
je hoorde
hoorde...
Jammer...
jammer...
zoin-eens
in-eensgestorven
gestorvenzijn
zijn?..
Jammer.Jammer...
Jammer...Jammer,
Jammer,
An wat
wat zou
zou die
diezo
?... Jammer.
jammer... Jammer,
... Daar
... Jammer,
... Nee,
jammer...
Jammer, jammer
jammer...
Daarzat
zatieiealtijd
altijd...
Jammer,jammer
jammer...
spraakzaam was ie nooit...
nooit... Jammer,
Jammer, jammer...
jammer... Jammer,
Jammer, jammer...
jammer...
zo heel spraakzaam
Aan
... neme!...
neme! ... Aanneme!...
Aanneme! ... Je zag ze...
ze... zitten...
zitten ...Karel,
Karel, links...
links ...Van
VanLeeuLeeuAan...
wen bij de spiegel...
spiegel...
je weer
weer verder
verder naar
naar anderen
anderen die
die verdriet
verdriet zouden
zouden hebben...
hebben ...
Dan z6cht je
verdriet?..
vader zijn
zijn neus
neus snuisnuiVerdriet
Verdriet ?1 Wie, verdriet
verdriet ?1 Wat, verdriet
?... Je hoorde vader
hij meer
meer deed
deedals
alshij
hij last
lastof
ofverdriet
verdrietvan
vanzijn
zijn
ten, een
een paar
paar maal
maal hard,
hard, zoals
zoals hij
ten,
kinderen had
... Je
grote stoel
stoelvoor
voorhet
hetraam
raam bij
bij
kinderen
had...
Je zag
zag moeder
moeder zitten
zitten in de grote
het spionnetje
spionnetje en
en Coba
Cobaen
enGerda,
Gerda, bij
bij de
de tafel,
tafel, allemaal
allemaal stil
stil voor
voortwee,
twee,drie
drie
dagen en een porseleinen
porseleinen visitekaartjesbak,
visitekaartjesbak, vol,
vol,vol,
vol,v61
v61met
met p.
's ...
P c.
C .'s...
De volgende
volgende dag
dag aten
aten ze
ze waterbaars
waterbaars met botersaus...
botersaus ... rijst
rijst met
metaalbesseaalbessesap ... Het wasemde
wasemde álles weg...
weg... Niemand
Niemand kón
k6n smart
smart hebben,
hebben, als
als je zo
zo
sap...
Hetkon
konniet,
niet,het
hetk6n
k6nniet.
niet.In
Inje
je triestigheid
triestigheidvoelde
voelde
stilletjes dood
dood bleef...
bled.. Het
wreed, maar
maar zeker, dat er niet
niet iemands
iemands smart
smart was,
was,die
diejejeweldadig
weldadigaanaanje wreed,
of meelijdende denking gaf. In zulke
zulke momenten
momenten hield
hield je
jevan
vangeen
geen
deed of
sterveling, van
van God
God niet,
niet, van
van mensen
mensen niet,
niet,van
vanbeesten
beestenniet.
niet.
sterveling,
.

niet hoe
hoe láng
láng het
hetduurde,
duurde, hoe
hoelang
langde
delusteloosheid
lusteloosheidme
medeed
deedligligIk weet niet
gen. Smarten
Smarten zijn
zijn dikwijls
dikwijls als
als dromen,
dromen, ininschijn
schijnonmetelijk,
onmetelijk,onpeilbaar.
onpeilbaar.
Ik dacht
dacht er
er niet
nietaan
aan open
open
vinnig. Ik
Er werd gescheld, eenmaal, tweemaal, vinnig.
Hetwas
wasme
meabsoluut
absoluutonverschillig
onverschilligwie
wiedaar
daarzijn
zijnkon,
kon,een
eenboodboodte maken. Het
Belmaar!
maar!-Gek-zelfs
lusteloosheid,inin
schap, een
een vriend,
vriend,een
eenheer.
heer.Bel
— Gek—zelfs in je lusteloosheid,
moeheid geeft
geeft het
het jejeeen
een klein,
klein, kinderachtig
kinderachtiggenoegen
genoegenals
alsjejehet
hetdoen
doen
je moeheid
kunt-gebroken
liggenen
enmaar
maar laten bellen,
onverhint— gebroken blijven liggen
bellen, bellen,
bellen, béllen,
Mien, onverschillig, passief. Wie buiten
buiten staat,
staat, kookt
kooktvan
vankwaadaardigheid.
kwaadaardigheid. GenoegGenoeglijk.
heftig tegen
tegen
lijk. Maar
Maar de
de bel tjinkelde zo patserig-vijandig, schokte zo heftig
de binnenmuur,
binnenmuur, dat
dat ik
ik kalk
kalk hoorde
hoorde vallen.
vallen. Toen,
Toen,inééris,
inééns,in
in een
een grote
grotedrift
drift
het
me
zéér
omdat
die
kerel,
buiten,
zo
brutaal
aan
het
luien
was
en
omdat die kerel, buiten, zo brutaal aan het luien was het me zéér
dat
getjinkel,
dat
gehagel
van
gele
klandeed in mijn
mijn slappe
stemming,
slappe stemming,
gehagel van gele klanken-schoot
ken —schootikikop,
op,openrukkend
openrukkendde
de binnendeur,
binnendeur, stond
stond woedend voor de
man, die net wou
wou heengaan.
heengaan.
mot je,
je, kerel!'
kerel!'
'Nou,
`Nou, wat mot
'Kwitantie
van .. .'
`Kwitantie van...'
Zijn vingers begonnen
begonnen een
een lange
lange portefeuille
portefeuille te
tedoorgrabbelen.
doorgrabbelen.
'Mot je
je verdomme
verdomme daarom
daarom 't huis inluien 1?...
... Denk
Denk je
je dat
dat ik
ik met het geld
'Mot
an je
je baas
baas klagen!...
klagen!...
op de loop
... Als
loop zal
zal gaan!
gaan!...
Alsjejeweer
weerzozobelt
belt zal
zal ik
ik es an
8

Brutale vlegel!'
'Me baas
baas het geseid
... '
geseid...'
`Stik jij en
en je baas.'
'Stik
Dicht dreunde de
mijn stoel
stoel
de deur.
deur. Weer
Weer viel
viel kalk
kalk af.
af. Nog
Nog lag
lag ik niet in mijn
of de
de bel
bel begon
begon vinniger dan straks.
straks. De vervloekte
vervloekte ploert! In blinde woede rukte ik de buitendeur
buitendeur open,
open, zette
zettede
deduimen
duimenininde
debroekzakken,
broekzakken,zei
zei
ingehouden, afgemeten:
'Kom
'Korn jij
jijnou
nou nog
nog es an me bel!'
je maar
maar betale!'
'Dan mot
mot je
`Nou zul je nog drfé maanden wachten!'
'Nou
wachten!'
'Dat
salie we
ga niet
niet van
van de
de stoep!'
stoep!'
`Dat salle
-we sien!
sien! 't Geld ofik
ofik ga
'Voor
leven!'
`Voor mijn part blijf je er je hele leven!'
'Oplichter!'
`Oplichterr
'Da mag
'Dat
magjij
jij me
me zeggen!'
zeggen!'
Na dit
dit banale
banale gesprek
gesprek smeet
smeet ik
ik de
de deur
deur opnieuw
opnieuw dicht,
dicht,posteerde
posteerdeme
me
achter de tochtdeur.
Ring! Ring-ring-ring-ring!
In een wip was ik buiten, gaf
gaf hem een stevige
stevigemep
mepop
opzijn
zijn oog.
oog. Eerst
Eerst was
was
hij werkelijk
werkelijk beduusd,
nog voor
voor hij
hij kwaad
kwaad werd
werdzei
zeihij
hijnuchternuchterhij
beduusd, toen, nog
overredend: `Wil
'Wil je goddome
goddomemet
metjejeklauwe
klauwevan
vanme
melijf
lijfblijve!
Hé!Hé
Hé?'
blijve! Hé!
?'
- het
superlatief- begonhij,
hij, omommaar vervolgens
vervolgens —
hetwas
was een
een vrij
vrij zonderlinge
zonderlinge superlatief—begon
dat hij
hij blijkbaar
blijkbaar geen
vuistrecht zag,
zag,op
op6naangenaam
6naangenaam harde
geen heil
heil in het vuistrecht
manier
om indruk
indruk te
te maken
maken op
opde
deburen,
buren,die
die
manier allerlei
allerlei dingen
dingen te beweren, om
natuurlijk van
op de loer
loer lagen.
lagen. De
De overbuurvrouw-met-deoverbuurvrouw-met-denatuurlijk
van alle kanten op
scheve-nek liet haar
haar smoezig
smoezig zoontje
zoontje in de
de steek,
steek, om
omgenoemde
genoemdenek
nek
scheve-nek
rekken-de
elkogenogengiraffelijk uit
giraffelijk
uit te rekken—
dejuffrouw-van-boven,
juffrouw-van-boven, die
die me toch elk
met haar
haar kouwe
eierschillen en
en korstjes
korstjes
blik hels maakte met
kouwe aardappelen, lege
lege eierschillen
naar beneden in mijn
mijn tuin smeet,
smeet, uit
uit liefdadigheid
liefdadigheiden
enbarmbarmbrood, die ze naar
juist thuis
thuis met
meteen
een boodschapboodschaphartigheid voor poezen en mussen, kwam juist
haar dikke buik, zei dat het
het méér
méérdan
dan ongehoord,
ongehoord,méér
méér
penmandje voor haar
was- Van Maurik zou dit
ditlief
liefuitwerken—om
uitwerken-om ieiedit, méér
méérdan
dandat
datwas—Van
dan dit,
mand te slaan die geld van je moest hebben.
'Zo'n rotte stinklap!'
stinklap!' klaaghuilde
klaaghuilde de
de man.
man.
`Zo'n
bentde
deenige
enige niet,
niet, die
die geld
geld van
van 'm mot hebbe...
hebbe ... Ga
Ga maar
maar es
es bij
bij de
de
'Jebent
le
hoekie en bij
bij de kruidenier...
kruidenier... Die
Die lope
lope al
al máinde...'
máánde.. .'
bakker op het hoekie
zaken! Laat
Laat je
je plee
pleeliever
liever
'Waar bemoei
bemoei jij je mee
mee?? Bemoei
`Waar
Bemoei je
je met je eigen
eigen zaken!
doorsteken, die
die het
het hele
helehuis
huis verpest!'
verpest!'hoonde
hoondeik.
ik.
doorsteken,
'Dát sal je me bewijse! Daar neem ik getuiges
getuiges van!'
van!'schreeuwde
schreeuwdezij
zijwoewoe`Dát
dend. 'Kale
'Kale sodemieter!
sodemieter!Kale
Kaleflikker!'
flikker!'
Kalm smeet
deur voor
voor de
de derde
derdemaal
maal dicht,
dicht,ging
gingnaar
naarde
devoorkamer,
voorkamer,
smeet ik de deur
9

gluurde
het neergelaten
neergelaten gordijn.
gordijn. De
De juffrouw-vangluurcie door de balletjes van het
'boven,
juffrouw-met-de-scheve-nek, de
de juffrouw-van-drie-hoog,
juffrouw-van-drie-hoog, de
de
-boven, de juffrouw-met-de-scheve-nek,
wie mén vertelde-ja,
vertelde—ja, nou
wasvrouw én de dikke vrouw van no. 43, van wie
hoor je es!-dat
mån met wie ze nfét gees!—dat ze
ze zéven
zéven kinderen had van een mán
te redeneren,
redeneren, te kletsen,
kletsen, te
tekonkelen
konkelenmet
metde
deloper
loper
trouwd was, stonden te
(die
ik tussen
tussen haakjes
haakjes inderdaad geméén behandeld had).
(die ik
Kokend luisterde ik toe. Uter
wel om zulke
zulke gebeurtenissen
gebeurtenissenlachen
lachen
Liter kun je wel
maar op
blik zelf, in een
een prikkelbare
prikkelbare bui, zou
zou je
je graag
graag zo'n
zo' n lieve
lieve
maar
op het ogen
ogenblik
bende met
met een straal
straal van de waterleiding
waterleiding uit
uit elkaar
elkaar spuiten.
spuiten.
De loper haalde uit z'n portefeuille
portefeuille mijn kwitantie.
Daar ging
gingmijn
mijn reputakwitantie. Daar
tie n6g meer.
... Een
Een hoed
hoed van
van jannewarie.'
'Hier sie je 't
't...
'Van jannewarie! Die afsetter!' zei no. 43.
'God, god van jannewarie!...
jannewarie! ... De mense bij
bij het jaar
jaar late
late lope om vijf gul`God,
des!'
'Waarvoor
ncid niet!'
Vaarvoor betaalt ie je n6il
'D'r
... alle
morges om
om tien uur
uur...
alle marges!
morges! Die laat ie
`D'r is d'r een, die belt alle marges
halfbélle!' zei de
dejuffrouw-van-de-volle-plee,
juffrouw-van-de-volle-plee, en vervolgde
vervolgde ze
zehalfmaar béller
schreeuwend tot de scheve
scheve nek:
nek:
'Wil jij
jij nou godd6mme es ruike of ik me
me plee
plee mot
mot late
late doorsteke?
...
doorsteke ?...
`Wil
twee emmers
emmers water
water door!...
avond gooi ik d'r twee
Elleke morgen en elleke avond
Jij hebt het geh66rd,
niet?'
Jij
geh66rd, niet
?'
'Kom,
wees wijzer!
wijzer! Daar
Daar ken
ken je
je 'm niks
doen. Een
Een plee
plee da's
da's
niks voor doen.
'Korn, mens, wees
geen buregeruch.'
'Bel n6g maar
... As
maares
es...
As die
die het
het lef heit
heit om
om z'n
z'n pote
pote nog es uit tete steke
`Bel
neem je getuige
.. .'
getuige...'
de feertig gulde van 'm hebbe.
hebbe. Die afsetter!
Afafsetter! Af'De bakker mot over de
setterrrr!'
setterrre
'Nou, en de kruienier?
maanden lang
lang het
het ie
ie niks
niks dan
dan blikkies salTwee maanden
Nou,
kruienier ? Twee
maar
es
hare
bij
De
Haan.
Die wacht
wacht
lem en serdientjes gefrete!
gefrete! Ga
Ga maar es hore bij
Haan. Die
een ferreljaar!
...
Sallem
en
serdientjes!
Warrem
freten
freet
ie
niet!'
ferreljaar!...
'Kom, ben jij nou een
een kerel?
die weer
weerslaat
slaat
sal es
es voor
voor je
je belle!
belle! En as die
kerel ? Ik sal
'Korn,
dan sla je 'm werom op sijn smoel!'
Ring! Ring-ring-ring-ring!
Ringringring!
O! Dat géle hatelijke gelui!
Ring-ring-ring-ring-ring! O!
0! 0!
smalle, bleke gezicht
gezicht en
en het
het vlasDat is het wijf van drie-hoog met het smalle,
haar.
'Nou
Nou sal die sich wel koest houe!'
'Bel nog es, Trui! So'n sodemieter!'
`Bel
10
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Ringringringringring! Ringring!
`So'n stuk fulnis!'
'So'n
`Nege maande om
'Nege
mense blauwe
blauweoge
ogeslaan!'
slaan!'
om een hoed late lope! En de mense
Tlessetrekkerrr!'
'Flessetrekkerrr!'
Rin grin gringring.
Ringringringring.
Ringring!0,
0, om gék te worden!
Ringring!
wéér ga
ga ik
iknaar
naar de
de deur,
deur, betrap
betrapde
dezwangere
zwangere
Maar
geduld. Wéér
Maar uit met mijn geduld.
vrouw van no. 43 (de
(de vrouw
vrouw van
van de
de zeven
zevenconechte').
'onechte').
'Mot jij
jij wat
wat?'
kwaadaardig. Zij
Zij schrikt
schrikt zich
zich dood—wat
dood-wat voor
voor
?' snauw ik kwaadaardig.
zwangere vrouwen niet
niet goed
goed moet
moet zijn.
zijn.
'Ik
retireert ze.
`Ik moet niks! Hij mot wat!' retireert
'Geef
die van
van de volle
volle plee.
plee.
`Geef hem z'n cente!' drenst die
Ik kan bezwéren dát haar plee vol is. Soms loopt
loopt hij
hij over.
over.
`Sla jij nou nog es! Nou! Nou!' sart
'Sla
sart de loper, dapper door zijn gevolg.
gevolg.
me staan,
staan, opdringerig,
opdringerig, warmgelopen
warmgelopen
De held van straks komt vlak voor
voor me
door de juffrouw-met-de-scheve-nek,
dejuffrouw-van-boven,
juffrouw-van-boven,de
dejuffrouw
juffrouw
juffrouw-met-de-scheve-nek, de
van-drie-hoog, de wasvrouw,
wasvrouw, de
de zwangere
zwangerejuffrouw
juffrouw van 43 en véle
véle andeandere mensen uit de buurt.
es an,
an, verdommisse
verdommisse ploert! Doe het nog es! Nou, dat
'Raak
`Raak me nou nog es
ik getuige
getuige heb!
heb! Nou! Nou!
Nou! Heb nou
nou n6g es
es het
het lef!
lef!Nou!
Nou!Dan
Dansal
salik
ikjou
jou
sel! Kwartjesvinder!
Kwartjesvinder! Vuilik!
een kink op je oog geve, die
die je
je heuge
heuge sel!
Vuilik! Mot
betalen kan!
kan! Sla
sla d'r
d'r nou
nou gofferdomme
gofferdommenog
nog es!
jij hoeje dragen
dragen die je
je niet betalen
Kom d'r es uit as
as je
je durref:
durref: Kom d'r es uit
uit sodemieterstraal!
sodemieterstraal! PestPestNou! Kom
kerel!'
kerel!'
i
bij,' zegt
zegt die
die van
vandrie-hoog-met
drie-hoog-methet-vlashaar!
het-vlashaar! `Das
'Das me
me
'Haal d'r pelisie bij,'
`Haal
god beter een
een meneer!'
meneer!'
godbeter
'Wil jij
jij nou oprukke
oprukke??wil
af?' zeg ik,
ik,spichtigbleek.
spichtigbleek.
`Wil
Wiljeje van
van me
me stoep
stoep af?'
Soms voel je precies hoe je er uitziet.
uitziet.
'Eerst me cente!' zegt
zegthij.
hij.
`Eerst
af?'
'Wil je d'r af?'
`Wil
'De stoep
stoepisis vrij!
vrij! Eérst me cente!'
'De
twaalf en een.' Ik had nét zo
zo goed
goed kunnen
kunnen
'Morgen kun je komen tussen twaalf
`Morgen
zeggen: 'Vies
'Viesweer
weervin
vinuuniet
niet?'?'
zeggen:
'Ik ga niet weg
weg voor
voor ik
ik me
me cente
centeheb,'
heb,'sart
sarthij.
hij.
`Ik
'Jij sal
sal mijn
mijn bewijse
bewijse van me plee,'
plee,' begint
begintook
ookde
dejuffrouw-van-boven,
juffrouw-van-hoven,
lij
schreeuwerig, bek
bek als
als een uitgeknepen
uitgeknepenmispel.
mispel.
schreeuwerig,
'Mens,val
valjij
jij ondersteboven,
ondersteboven,jij
jij en
en je
je plee!'
plee!' vervloek
vervloekik.
ik.
`Mens,
geval isis evenwel
evenwellastig
lastiggeworden.
geworden. Als
Alsik
ikde
deman
manininzijn
zijn nek
nekneem,
neem,
Het geval
liefde gevoel,
gevoel, krijg
krijg je
je een
een vechtpartij,
vechtpartij, die
diealles
alles behalve
behalve
waartoe ik veel liefde
bijzijn van
burentuig. Ook
Ookheb
hebik
ikmeelij
meelij met
met de
aanlokkelijk is in het bijzijn
van het burentuig.
II

fletse loper, die
die waarschijnlijk
waarschijnlijk minder sterk
sterk en
en geoefend
geoefendisisdan
danik.
ik.
te hoepelen,
hoepelen, als
als je
jeniet
nietop
opjeje
raad ik je voor het laatst om op te
'Man, nou raad
gezicht wil
wil hebben!'
hebben!'
'Op me gezich?
j6U?? Van j6û-6û?
van j66
j6û wil ik
gezich ? Van wie? Van j66
j66-6d ? Nou van
wel op me
me smoel
smoel hebbe!'
Net ben
ben ik
ik klaar
klaar 6m hem dan maar
maar van
tetrappen,
trappen,als
alsKarel
Karel
van de deur te
komt.
hij langzaam, 'wat
doen?'
'Verrek,'
`Verrek,' zegt
zegt hij
`wat is hier te doen
?'
'Béértje,'
`Béértje,' zeg ik.
'Moet jij daarom
`Moet
daarom zo'n
zo'n spektakel
spektakel maken ?' vraagt
vraagt Karel de loper.
'Da'
te maken!
maken! Ik
te'.
`Da'ss mijn saak. Ik heb met jou niks te
cente'.
lk mot me cen
'Hoeveel is het
het?'
`Hoeveel
?' vraagt Karel zachtjes.
'Vijf
pop,' zeg ik.
`Vijfpop,'
'Héb je ze niet?'
niet ?'
'Natuurlijk
pop!'
Natuurlijk niet! Ik en vijf
vijfpop!'
'Ik zal es kijken',
kijken', zegt Karel
Karel weer
voorwaar in
in z'n
z'n porte`Ik
weer en
en rommelt voorwaar
monnale.
monnaie.
'Ik zal het morgen teruggeven,'
teruggeven,'herneem
herneemik
ikblij.
blij.
`Ik
'Goed,' zegt
hij en roept de man
man vriendelijk binnen.
zegt hij
`Goed,'
hij beleefd en
en dan:
dan: 'Korn,
'Kom,
'Wil u effen
binnenkomen, mijnheer?'
`Wil
effen binnenkomen,
mijnheer ?' vraagt hij
mensen,
nou door!
door! Wat
Wat hebben
hebben jullie d'r
d'r van
van nodig?
brandt
nodig ? Je
Je pot brandt
mensen, ga nou
aan ... Je kinderen
tochtig.'
kinderen verbranden
verbranden misschien
misschien en
en het
het is hier zo tochtig.'
aan...
tot de
de man,
man, die
die net
netzo
zoverbluft
verbluftkijkt
kijkt als
als
Hij sluit de deur, zegt
zegt innemend tot
ik:
ik
'Wil u åsjeblieft
ásjeblieft de volgende week
week eens
eens terugkomen?
terugkomen ? Maak
Maak nou
nou geen
`Wil
voor je
je moeite.
moeite.Je
Je baas
baas kan wachten, hé?'
116?
Dit isis voor
verder spektakel vriend. Dit
'Hij heit me geslage' zegt
kwartje bekijkend.
bekijkend.
zegt de man flauwflauw— het kwartje
`Hij
'Dat komt ook
ook wel
wel terecht.
terecht.Hier
Hierheb
hebje
jenog
nogeen
eenduppie.'
duppie.'
'Da
.. .'
'Omdat u het ben meneer! Anders. Anders
Anders...'
cOmdat
'Jawel, jawel. De volgende week,
week, hoor
hoor je
je?? Of over een
...
veertien!...
een dag of veertien!
"Jawel,
Over een maand is ook goed.'
'Jawel meneer,' lacht de man goedig.
lawel
'Wat
zeg ik
ik als
als de deur dichtvalt.
Vat een vlegel!' zeg
'Wel nee,' zegt Karel, 'een
ceen máchtig verstandig mens! Hoe kun jij zo stom
'Wei
de bedienden
bedienden fooien
fooien geeft, hoef
zijn. Ik heb nooit last van beertjes. Als je de
betalen. Ik heb n66it standjes aan de deur.'
je de bazen niet te betalen.
'Heb je ooit zulk vee gezien
gezien als
als mijn
mijn buren?'
buren ?' mopper ik na,
na, denkend aan
`Heb
no. 43 dat wel op mij lijken
van
lijken kan
kan door
door de schrik van
het achtste kind van no.
mama.
'Wat
kunnenjou
joudie
diemensen
mensenschelen
schelen?? Heb
huis?'
?'
Vat kunnen
Heb je bitter in huis
12

'Er staat
staat een fles Hoppe
Hoppe op
op de
'Er
•.. Wil
Wiljij
jij elixer
elixer halen
halen ?'?'
de schoorsteen
schoorsteen...

II
EEN DINER.
DINER. NOG
NOG MEER
MEER PESSIMISME.
PESSIMISME. BIJ PROT
PROT
II EEN

Karellag
lag in
in de
de leunstoel,
leunstoel, ik op de sofa.
Karel
- 'Wil je blijven eten
sofa.—Vil
eten ?' vraag
vraag ik.ik.—
'Nee. M'n kostjuffrouw rekent
'Nee.
- 'Nee.
rekentop
op me.'
me.' -'Wat
—Vat hindert dat?'
dat ?' —
'Nee. Liever niet.'—`Kom
niet.' - 'Kom nou.
- 'Hoe laat
- 'Half
nou. Geen flauwe kul. Je blijft.'
blijft.'—`Hoe
laat isis het?'
het ?'—`11alf
zes.' —
Vat eet
je ?'—`Dat
zes.'
- 'Wat
eet je?'
- 'Dat weet ik zelf nog niet.'
- 'Laat me
niet.' —`Laat
me nou maar liever
—` Nee, je blijft. Ik heb de rijst al
ver?..'
-'
-'Alweer rijst?'
- 'Met
al opgezet.'
opgezet.'—`Alweer
rijst ?'—`Met
krenten.'—`Heb
krenten.'
- 'Heb je alles in huis?'
- 'Nee. Ga jij
- 'Wat
huis ?'—'Nee.
jijeven
even naar de slager.'
slager.'—Vat
zijn ?'—`13reng
moet er zijn?'
- 'Breng vier
-'Anders niks?'
- 'En loop
vier ons biefstuk mee.'
mee.'—`Anders
niks ?'—`En
loop
bij de
de grote kruienier, neem een blikkie doperwten
even aan bij
doperwten van tweeëncent en
en een
een bus
bus sardientjes
sardientjes van
van vijfenzestig
vijfenzestig cent.'twintig e~
en een halve cent
cent.'—
`Heb je geld ?'?'—`11(
'Heb
- 'Ik zal
zal es zien.'
Ik rommel in mijn beurs, haal er een
een
een tramkaartje,
tramkaartje, een
een koperen knoop, een
witte knoop
knoop van
van een
een onderbroek
onderbroek (n66it gooi
gooi ik knopen
knopen weg), een reçu
rqu
van een aangetekende brief, drie
drie nieuwe
nieuwe pennen, een Turks geldstuk met
een gaatje, vier centen, één twee-en-halve-centstuk
twee-en-halve-centstuk en nog twee
twee knopen
uit. 'Dat
'Da dácht ik wel,' zegt
zegt Karel
Karel volkomen ernstig,
ernstig, 'ik
uit.
`ik snapte natuurlijk niet waarom je zo aandrong
dineren.' -—'Schiet
aandrong om
om bij
bij jou
jou te
te blijven dineren.'
`Schiet
maar
maar zolang
zolang voor,
voor, ouwe jongen.'-'Mot
jongen.'—`Mot ik álles betalen ?'-'Nee.
?' —Nee. wél
Wél de
slager.
en de
de sardines
sardines haal
haal je
je op
op de
depof.'
pof.' -—'Geeft
slager. De erwten en
`Geeft ie 't mee?
mee ?
niet inlopen
?' - 'Dat dénk ik wel. Anders
Anders geef
Laat je me er niet
inlopen ?'—`Dat
geef je hem een
vetbij
bij
gesmolten vet
uitbrander. Hé! Wacht nog even. Haal ook nog een ons gesmolten
de slager.'
slager.' —Als
- Als hij
brood meer
meer is. Ik loop zelf
zelf
hij weg
weg is, merk ik dat er geen brood
bij de melkboer op krediet
krediet (ik heb
naar de bakker, koop een pondje, haal bij
in de
de straat)
straat)een
een blikje
blikje melk.
melk. We
We komen
komen zowat gelijk thuis.
en6rm krediet
krediet in
'De
of ik
ik het
hetvoor
voorWI
j6Uhaalde.'
haalde.'
'De slager vroeg of
'Watheb
hebjeje gezegd
gezegd ?'
Vat
'Ik zei
zeija.—
ja. - Of
Of je
je er an
an denken
denken wou
woudat
datjejehem
hemalaltienmaal
tienmaal bel66fd
.. .'
`Ik
be166fd hebt
hebt...'
'Ja,ja!-is
biefstuk?'
ja! —is datál
dat ál biefstuk
?'
?...'

'Ja.'
heeft hij
hij je weer bestolen,
bestolen, de
de gauwdief'
gauwdief.'
'Dan heeft
voelen?'?'
'Laat eens voelen
`Laat
'Datkun
kunjejetoch
tochzo
zowel
welzien!'
zien!'
'Da
zijn mexSie
m66ie lapjes.'
lapjes.'
'Nou, het zijn
`Nou,
'Zei de kruienier
kruienier niks ?'
`Zei
'Nee.'
'Datvalt
valtmee.'
mee.'
'Da
113
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Karel
boel klaar
klaar te
te mamaKarel haalt de bitterfles naar
naar de keuken en ik begin de boel
ken, te k6kken.
een kleine
kleine steelpan,
steelpan,
verroest gasstel. Er is een
Er is één petroleumstel, één verroest
waarin de rijst opstaat
er vandaag
vandaag
opstaat en een kleine ommeletpan. De rijst ziet er
smakelijk uit. Ik heb vergeten de
de krenten
krenten tetewassen
wassendoor
doorde
deherrie
herrie
niet smakelijk
van straks.
'wil ik es proeven of ze gaar is ?' vraagt Karel.
`Wil
Ik
het afspoelen
afspoelen van
van de
debiefstuk,
biefstuk,waaraan
waaraan krantenlk heb het zéér druk met het
Natuurlijk brandt
brandt hij
hij zich.
- 'Verdikkeme
zich.—`Verdikkeme
papier kleeft, zeg 'ga
cga je gang'. Natuurlijk
doet dat
dat een
een goddeloze
goddeloze pijn!'-'Blazen!.
—Vat doet
pijn!'—`131azen!.....
wat is ze heet!'-'Blázen!'-'Wat
heet!'
Is ze gaar?
- 'D'r zijn harde korrels bij.'
- 'Leg de lepel er nou weer niet in,
gaar ?—`D'r
bij.'—`Leg
gezichtafafzout
zouten
enpeper
peperik
ik het
het vlees,
vlees, doe
doe een klont
klont vet
vet in
in
vuilik!'
Op het gezicht
vuilik!'—-Op
de ommeletpan, begin de bus van de erwten
steken -— 't dagelijkse
erwten open te steken
werk.
- 'Hangt het je nou niet de keel uit om zelf
zelf te koken ?' vraagt Karel,
werk.—`Hangt
zeg ik.
ik. -—`Goedkoper
'Goedkoper?? Hahahaha!
bitterend.—`flet
- 'Het is een boel goedkoper,' zeg
Hahahaha!
bitterend.
die is
is goed!
goed! Vierenzeventig
Vierenzeventigcent
centvlees
vleesen
envijfenzestig
vijfenzestigvan
vande
desardisardiNee, die
half van de erwtjes
erwtjes en
en je
je brood
brood én je boter
boter
nes en tweeëntwintig
tweeëntwintig en een half
én je licht!'
'Dat
komtomdat
omdatikikvisite
visiteheb,
heb,anders
anderskost
kosthet
hetme
megeen
geenzestig
zestigbijbijelkaar.'
elkaar.'
'Da komt
'Ik begrijp
begtijp niks van jouw
jouw huishouden!'
huishouden!'lacht
lachthij.
hij.
`Ik
'Wat
er 6nbegrijpelijks an ?'
Vat isis er
'Wel, volgens jou leef
en je verrekt
verrekt van
van de
de beertjes.'
beertjes.'
'Wei,
leef je zo spotgoedkoop en
'Datbegrijp
begrijp ik zelf
ook niet. Pas op voor het spatten van het vet!'
vet!'
'Da
zelfook
komt in het
het kokend
kokend vet.
vet.Dadelijk
Dadelijk een
een lekkere
lekkerelucht,
lucht,die
die prikDe biefstuk komt
kelt na het bitteren.
Karel
bij de
de steel.
steel. Anders
Anders glibbert
glibbert ze
ze van het verKarel houdt de ommeletpan bij
geeft een
een
roeste gasstel. 't Is me minstens een dozijn maal
maal gebeurd
gebeurd en het geeft
als ze
ze
Terwijl prik ik. Wanneer je biefstuk niet prikt, als
zwijnige morsboel. Terwijl
geschreven
aan het bakken is,
is, krijg
krijg je
je lerelappen. Moeder heeft me dat geschreven
aan
bemoederlijke wenken.
wenken. Ik
Ik heb
heb het druk.
druk. De rijst begint bemet méérdere moederlijke
ruiken. Als
gauw op een schotel
schotel doe,
doe, zit
zit er
er een
een dikke,
dikke,
Als ik ze gauw
nauwd te ruiken.
pannetje, die
die veel
veelop
opbedorven
bedorvenschoensmeer
schoensmeerlijkt.
lijkt.
bruine laag in het pannetje,
'Maak jij de pan
waterleiding,' zeg
zegik.
ik.
pan even
even schoon onder de waterleiding,'
`Maak
Karel legt zijn
zijn manchetten
manchetten op
op de
dekeukentafel,
keukentafel, begint met
mes de
de
met het mes
Karel
teschrappen.
schrappen. Ik
Ik keer de biefstuk. Het
taaie schoensmeer
schoensmeer van het email
email te
taaie
de ommeletpan duikelt. Het
Het vet
vetplast
plastover
overde
de rand,
rand, geeft
geeft
scheelt weinig of
ofde
vuur valt.
valt. Dan
Danhoudt
houdtKarel
Karel de
de steel
steel
een belabberde stank als
als het in het vuur
vast, doe
doe ik
ik de
de erwtjes
erwtjesin
in het
hetnog
nogaangebakken
aangebakken rijstpannetje, dat op
weer vast,
zwart spinweb van niet los te bikken vuilheden heeft
de bodem een log zwart
en wéér met overleg
overleg aan
aan het
het prikken.
prikken.
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Nou zal
zal ik
ik even
even klaar
klaar zetten. Pas
ik ijverig.
Pas op
op de biefstuk,' zeg ik
Nou
Tafellakens zijn
vier, vijf
vijf
Tafellakens
zijn er
er niet
niet meer.
meer. De wasvrouw heeft een was van vier,
weken, die ze al drie weken in
in haar
haar bezit houdt, omdat ze nog geld van
Als jejemorst
morst
weken krijgt.
krijgt. Kranten
Kranten zijn
zijn veel geschikter.
geschikter. Als
zeven vorige weken
schone nemen.
nemen. Netjes
Netjes leg
legik
ik
er niet
niet op
op aan
aan en je kunt elke dag schone
komt het er
naast twee Nieurys
Nieuws van
'Pan den
den Dags,
Dags, zet de kaasstolp in het mideen Telegraaf
Telegraafnaast
is-de andere
andere steekt
steektininde
derijst—links
rijst-links
den. Rechts, de éne lepel die over
over is—de
busje sardines.
sardines. Opzij
Opzij de
de broodbak. Dan
ieder twéé borden,
Dan voor
voor ieder
een busje
ikveerveereen vork en een mes,
mes, waarvan
waarvan de
de heften
heften door
door een
een jonge
jongehond,
hond,die
dieik
Bij Karels
KareIs bord een
gespleten
een in tweeën gespleten
tien dagen hield, zijn afgekloven. Bij
Bij het mijne de keulse
keulse pot
potmet
metboter.
boter.Als
Alsde
de
glazen peper-en-zout-bakje.
peper-en-zout-bakje. Bij
rijst en de erwtjes
erwtjes én de biefstuk
biefstuk nu nog slordig
daar tussendoor staan,
slordig daar
rijst
krijg je eetlust,
z6 gezellig
comfortabel als de tafel
tafel er uitziet.
uitziet.
eetlust, zés
gezellig en comfortabel
'Is er geen bier?'
vraagt Karel.
bier ?' vraagt
'Kijk maar
maar es
es in
in het
het kastje
kastje onder
onder de
de gootsteen.'
gootsteen.'
`Kijk
Er staan wél een paar dozijn
dozijn lege
lege en halfvolle flessen naast beschimNee. Er
de drankdrankmelde laarzen
'Willjejeer
ertwee
twee halen in de
laarzen en vuile confituurpotten. 'Wil
winkel, Karel ?'
'Betalen?'
`Betalen ?'
'Nou, als
`Nou,
als je
je het
het hebt. Er staat
staat nog een gulden of tien.'
Eindelijk zitten we.
we. We
We beginnen
beginnenmet
metsardines
sardines en
en brood,
brood, vervolgens
vervolgensmet
met
Eindelijk
de biefstuk, waarvan
waarvan de
saus
op
de
borden
stolt
én
met
de
erwtjes,
gaan
gaan
de saus op de borden stolt
het dessert,
dessert,aangebrande
aangebrande rijst
rijst met krenten
krenten en
en kaas.
kaas. Alles
Alles isis
dan over tot het
flauw. De biefstuk lijkt taai, wat ook
goed klaargemaakt, wat vét en wat flauw.
aan
geslepen worden.
worden. Afaan de afgekauwde messen
messen kan
kan liggen,
liggen, die
die nooit
nooit geslepen
vegen aan
aan een
een droge doek is véél handiger.
Het is gauw genoeg
genoeg op.
'Eerst
`Eerst theedrinken of eerst afwassen l'
?'
'Laat
boel maar
maar tot
tot morgen
morgen staan,'
staan,' verzoekt
verzoektKarel.
Karel.
`Laat de vuile boel
Hetisis in
in vijf minuten klaar.
'Dank je. Dan zit ik er morgenochtend mee. Het
jij de kaasstolp en het brood. Voorzichtig.'
Voorzichtig.'
Neem jij
Neem
Hij draagt
draagt het vaatwerk naar
naar de keuken, ik veeg
veeghet
hetvloerkleed,
vloerkleed,krab
krab
Hij
met een zakmesje
zakmesje de ingetrapte kruimels
kruimels weg. Ik ben
ben precies
precies op
op m'n
m'n
huishouding.
'Zou je niet wat
wat warm
warm water
water nemen
nemen voor
voor de
de vette
vetteborden,'
borden,'zegt
zegtKarel.
Karel.
`Zou
'Wel nee, het gaat best.
best. Niks
Niksgeen
geenlarie.'
larie.'
'Wei
Op de schaal van de biefstuk klettert de waterleiding
waterleidingin
in een
een bedding
beddingvan
van
Als
de
oude
nagelschuier,
die
het
maandenlang
doet,
tranige vetbobbels.
vetbobbels.
doet,
eraan
loopt er
er langzaam
langzaam een
een bleke,
bleke, melkige bouillon
bouillon in de
eraan te
te pas
pas komt, loopt
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gootsteen.
'Afdrogen!'
ik. Karel
Karel is beroerd lui.
`Afdrogen!' zeg
zeg ik.
'Afdrogen?
vet zit
zitnog
nogaan
aan de
de schaal.'
schaal.'
`Afdrogen ? Al het vet
'pat is
'Dat
is niks.
niks. Dat moet
met de
de doek
doekafwrijven.
afwrijven. Daar dient het
moet je er verder met
afdrogen voor.'
'Waar
Vaar hangt de doek
doek ?'?'
'Naast de bezem. Schiet nou wat
wat op!'
op!'
`Naast
'Daar
ben ik te vies van. Die
Die neem
neem ik
ik niet
niet in
in mijn
mijn handen,'
handen,' zegt
zegthij
hij vieze'ID= ben
rig als een bakvisje.
'Hij is sch66n van gister.'
`Hij
'Het
Dank je! Afdrogen
Afdrogen met
met een
een ding
dingdat
datvoor
voorjeje jonge`Het is een oud hemd. Dank
heer gehangen heeft! Nee
Neehoor!'
hoor!'
'Watzou
zou dat?
toch gewassen!
gewassen! Schiet
Schiet op!'
op!'
Vat
dat ? Het is toch
'Wat
luizige smeerlap!'
smeerlap!'
Vat bén jij toch een luizige
'Droog
`Droog maar af!'
Bij
hij het hemd voorzichtig beet,
beet, begint
begintte
te droBij een
een van de mouwen pakt hij
gen.
'Harder wrijven! Je laat de boel kletsnat.'
kletsnat.'
'Ik
`Ik ben er vies van.'
'Je
het je
je hele
hele leven zo zindelijk hebben als hier, bakvis!'
bakvis!' scheld
scheldik.
ik.
"Je zult het
vijf minuten zijn we klaar, is álles opgeborgen in de keukenkast, zet ik
In vijfminuten
om te
thee in een veelmaals gebarsten trekpot zonder oor, een trekpot om
een heerlijke,
heerlijke, tááie
grauw-oude, zwart-door-aderde
zwart-door-aderde
zoenen, een
tádie trekpot, een grauw-oude,
dadelijk weer gevuld wordt
wordt als
als het
het ouwe
ouwe sop
sop er
er
trekpot die nooit leeg is, dadelijk
uitgaat, die thee van álle prijzen
prijzen heeft gekend,
gekend, meesjokte van de ene kamer naar
naar de
lelijkheid, z'n
z'n gebrogebrode andere,
andere, die je lief
lief gaat krijgen om z'n lelijkheid,
kenheid, een trekpot waarvan je in later jaren
weet,
jaren nog
nog precies
precies de
de vormen
vormen weet,
precies de grote
grote zwarte
zwarte scheuren,
scheuren, de
debruine
bruinekneuzingen
kneuzingenwaar
waarschilfers
schilfers
precies
hebben losgelaten,
losgelaten, waarvan
waarvan je je hele leven door, de zonderlinge
zonderlinge herinnering meeneemt
meeneemt aan iets dat ná heeft gestaan aan je
ogenblikken
je levendste
levendste ogenblikken
van kamertjes-doen.
kamertjes-doen. Theeleuten
Theeleuten begrijpen
begrijpen hier
hier natuurlijk
natuurlijk geen
geen bliksem
bliksem
van.
Bij
Ik met
met een
eenpijp,
pijp,hij
hij met
meteen
eensisiBij de
de dampende
dampende koppen
koppen rusten
rusten we uit. Ik
gaar. Alle dingen
vage omtrekken
omtrekken in
in de
de zware
zware avondschemering.
avondschemering.
gaar.
dingen hebben vage
wittebanden
bandenvan
vanboeken
boekenbij
bijhet
hetraam.
raam. Een kind van
Méér massief lichten
lichten witte
de zwangere
zwangere buurvrouw—no.
buurvrouw-no. 43 (ik ken dat geluid)-grient
geluid)— grient met lange
het heilsledrenzende nagalmen. Aan de overzij
overzij wordt door mensen van het
bij een
wat jongens
jongens spelen
spelen in
in de
de straat.
straat.
ger bij
een orgel
orgel gezongen. En wat
Karel hangt achterover
achterover in
in zijn stoel. Ik zie de omtrek van zijn hoofd, wat
Karel
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wittig vel,
vel,een
eenboord,
boord,een
eenvurig-lichtende,
vurig-lichtende,wegdoffende
wegdoffendeen
enweer
weerroodroodwittig
nicotinesmaak in
in
borende sigarenpunt. Mijn pijp
pijp isis vuil.
vuil. Zwaar komt de nicotinesmaak
mijn mond
Met de
de ogen
ogendicht,
dicht,krijg
krijgik
ikplots
plotsweer,
weer,
mijn
mond en
en ik rook niet meer. Met
iets, een lichte
lichte aanhuiving
aanhuiving van
van de
demiddagbenauwing,
middagbenauwing, een
een wéér
wéér voelen
voelen
grote, gr6te
gr6te leegte,
leegte,die
diezo
zowonderlijk
wonderlijk verstoord
verstoord werd
werd door
door het
het
van de grote,
bUlten, het zich opdringende, bevuilende,
bevuilende, stérke
stérkekruieniersleven,
kruieniersleven,
leven bdften,
Maar om
geven aan
aan de melancholie,
melancholie, aan het triestige
triestige der
der dindinMaar
om niet toe te geven
gen in avondschemering, aan de walming van zwart achter de oogleden,
zeg
ik vreemd-hard,
vreemd-hard, bruut-hard:
bruut-hard:
zeg ik
'Wat
zullenwe
wevanavond
vanavondd6én
d6én?'
Vat zullen
?'
Het
is of
ofeen
een Ander
ánder het vraagt, zo
zo hol
hol gaan
gaan de
dewoorden
woorden naast mijn
mijn leven
Het is
van het moment.
hij hard.
'Wéét
Véét jij wat?'
wat ?' vraagt
vraagt hij
'Nee
ik weet
weetniks,'
niks,'zeg
zegikikhArd,
hárd, lomp.
lomp.
'Nee ik
'Oho! Oho, wat is het leven
leven verdomd
verdomd lollig!' geeuwt
geeuwthij.
hij. Ik
Ik zie
zie de
de witte
witte
'Oho!
Buiten romranden van zijn
zijn manchetten
manchetten in
in het
het duisteroprekken
duisteroprekken omhoog. Buiten
winddoor
door de
de blaren.
blaren.
melt de wind
'Zou
licht niet
niet opsteken
opsteken?'?' zegt
zegthij
hij weer.
weer.
`Zou je het licht
'Ja,' zeg ik dof.
"Ja,'
dof
Maar
zitten met
methet
hethoofd
hoofdininde
dehanden.
handen.De
Depijp
pijpglijdt
glijdtvan
vande
desofa
sofa
Maar ik
ik blijf
blijfzitten
grond, aan
aan stukken.
stukken. En
Endan
dankl6Ag
kláág ik, uit
uit smartelijke
smartelijke behoefte,
behoefte,om
om
op de grond,
wát te
vréémde, tot
totde
degoeie
goeiejongen
jongendie
dieikikdagelijks
dagelijks
wAt
te zeggen,
zeggen, zelfs tot die vréémde,
de
zie, die me vréémd
vréémd is, die
die me
me nd
nu n6g
n6gvreemd
vreemdis,
is,minder
mindervreemd
vreemdlijkt
lijktin
inde
avondschemering,
die
vormen
en
lijnen
om
schaduwt,
als
een
vriendelijke
avondschemering, die vormen en lijnen omschaduwt, als een vriendelijke
sluier hangt over ogen
ogen die
die bij
bij daglicht
daglicht alle
alle vertrouwen
vertrouwenzouden
zoudenafsnijden.
afsnijden.
datikikme
mebang
bangbegin
begintetemaken
makenover
overtnijn...
mijn ...over
over
'Wil
geloven ...Karel...
Karel...dat
Vil jejegeloven...
m'n schriklijke lusteloosheid
.. .'
lusteloosheid...'
mis is. Schemering
Schemering brengt
brengt
Hij schijnt
schijnt in
in het donker
donker te v6élen dat er iets mis
tot elkander.
elkander.
vreemden wonderlijk tot
zegthij
hij met
meteen
een p6gen
p6genom
omde
deklank
klankvan
vanmijn
mijn stem
stem
'Voel
`Voel je je niet g6éd,' zegt
te vatten.
'Nee,
niet goed...'
goed .. .'
`Nee, niet goed, niet
goede stilte.
stilte.
Hij zwijgt. Ik zwijg. Er is éven een goede
'Jij ben toch vreemd,
vreemd, allemachtig
allemachtigraar,
raar, Alfred—het
Alfred-het éne ogenblik
ogenblik spot
spotje,
je,
lij
uitgelaten-het andere
andere zit
zitjejestil—je
stil-je moet
moetwat
watminder
minderaan
aan
lach je, ben je
je uitgelaten—het
jézélfdenken,wat
watmeer
meeraan
aanAnderen.'
ánderen.'
jézélfdenken,
'Aan wélke
anderen?'
zeg ik toonloos.
`Aan
wélke anderen
?' zeg
vrinden, aan
aan ons bijvoorbeeld.'
bijvoorbeeld.'
'Aan
`Aan je vrinden,
'Ik
vrienden,' zeg
zegik
ikhård.
hárd.
`11( heb geen vrienden,'
zegt hij
hij gepikeerd.
gepikeerd.
'Dank je,' zegt
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'Je
weetwel
weldat
dat het
het zo
zo is, ouwe jongen. In de grond
grond zijn we niks
niks voor
voor
le weet
elkaar. Jij
Meer niet.
niet.
elkaar.
Jijhebt
hebt behoefte
behoefte aan
aan gezelligheid.
gezelligheid. En
En ik.
ik. Meer niet. Meer
.. .'
Anders niet
niet...'
'Jezult
zultnog
nogzozomelancholiek
melancholiekworden,
worden, dat
datjejejejeverzuipt,'
verzuipt,'zegt
zegthij
hijruwruwle
goedig.
'Ach nee,' zeg
zeg ik weer
weer lusteloos
lusteloos en
en kijk
kijk onwillekeurig
onwillekeurignaar
naar de revolver
revolver op
`Ach
schoorsteen,waarvan
waarvande
de vernikkelde
vernikkeldeloop
loopmat
matglimt
glimtininde
deschemering.
schemering.
de schoorsteen,
Weer stilte.
'Je
hebtme
metoch
tochverdomd
verdomddisplezier
displeziergedaan
gedaanmet
metwat
watjejedaar
daarzei,
zei,Alfred..?
Alfred ... '
le hebt
'Metwát?'
'Met
wit ?'
'Dat
geenvrienden
vriendenheb.
heb. Ik
Ik geloof
gelooftoch
toch dat
dat ik...'
ik.. .'
'Da jejegeen
ik bedoel.
bedoel. Wat
Wat mensen
mensen
'Beste
begrijpt niet,
niet, je
je voelt niet wat ik
`Beste jongen, je begrijpt
zeg ik,
ik,kijkend
kijkend naar
naar de
de vale
valeavondschemer
avondschemerachter
achter
vriendschap noemen,' zeg
'dat hebben wij wel
wel zowat,
zowat,6f
6fdik
dikvoor
voorelkaar.
elkaar.We
Webitteren
bitteren
de tuinramen, 'clat
samen, doen elkaar
elkaar confidenties, lenen elkaar
elkaar geld, zonder
zonder boos
boos teteworworden als we het
het niet
niet op
optijd
tijdteruggeven,
teruggeven,we
weontmoeten
ontmoetenelkaar
elkaarbij
bij Mast,
Mast,
bewijzen elkaar
elkaar diensten,
diensten,mddjes!
mudjes!-we
van elkaars
elkaars familiegefamiliegewe bewijzen
— we weten van
heimen. Ja,
zijn vrienden,
vrienden, dikke
dikke vrienden,
vrienden, dikke
dikke vrienden,
vrienden, dikke
dikke
heimen.
Ja, we zijn
hele wereld
wereld gaan
gaan er
er zo,
zo,honderd
honderdininhet
hetdozijn.
dozijn.Word
Word
vrienden! Over de hele
maar niet
De juffrouw
juffrouw met de
de scheve
scheve nek
nekvan
vande
deoverzij
overzij isis
maar
niet boos, klootje! De
vrouw van
van de
de heilsoldaat
heilsoldaat er naast. Urenlang kletsen
kletsen
ook vriendin met de vrouw
steenpuistvan
van
ze voor de deur
deur over
over d'r
d'r mannen,
mannen,over
overhet
heteten,
eten, over een steenpuist
een neef, over de buren.
buren. We
We zijn
zijn illemaal
állemaalvrienden,
vrienden,allemaal
allemaaldikke
dikkevrienvriendag over
over je gepraat
gepraat als
als je
je
den
voor elkaar.
den van,
van, voor
elkaar. D'r
D'r wordt
wordt een
een halve dag
crepeert. En
aan dag,
dag, avond
avond
crepeert.
Enzo
zo beliegen
beliegenwe
weelkaar
elkaarhet
hethéle
héle leven,
leven, dag aan
... pa ...
aan avond, uur aan
aan uur.
uur. We beliegen elkaar achter masker van sym
sym...pa...
ge-ne-gen-heid, vrindschap!
vrindschap! Jij
D'r isis
thie, ge-ne-gen-heid,
Jijbeliegt
beliegtmij,
mij,ikik belieg
belieg jou. D'r
niks van mijn
ofhet
moet zo
zoes
esheel
heeltoevallig
toevallignaar
naarjeje
mijn leven
leven dat ik jou zeg, of
het moet
toelijnen
ogenblikken. Toch
Tochkruipen
kruipenwe
wenaar
naar
toelijnen in
in zwakke, overgevoelige ogenblikken.
elkaar,
om de
de
elkaar, zijn
zijnwe
wevrinden,
vrinden,dikke
dikkevrinden.
vrinden.We
We hebben
hebben elkaar
elkaar nodig om
uren
van
verveling
weg
te
kletsen,
Wtg
te
bitteren,
weg
te
cognakken.
uren van verveling
kletsen, wpg te bitteren, weg te cognakken.
bang, te
te laf,
laf, te
te lam,
lam, te
tehulpeloos,
hulpeloos,teteberoerd,
beroerd,tetebelabelaWe zijn te zwak, te bang,
zerd, om alléén door
gaan. We hebben
hebben iets nodig,
nodig, iets,
iets,iets,
iets,
door het leven te gaan.
kat, een
een papegaai,
papegaai, een
een tamme
tamme rat,
rat, een
een kanarievogel,
kanarievogel,
iets, een hond, een kat,
een vriend,
vriend, een
een dikke
dikke vriend,
vriend, een
eenboezemvriend,
boezemvriend, een
eenluis!
luis!
een vriend, een
Twintigvrinden
vrinden heb
heb ik
ik gehad,
gehad, zoals jij,
dértig. Van
Van de
de meesten
meesten
Twintig
jij, twintig,
twintig, dértig.
ze gebleven
gebleven zijn,
zijn, heb
heb ik
ikde
degezichten,
gezichten,alles
allesvergeten.
vergeten.
weet ik
ik niet
niet waar
waar ze
Mogelijk over
over één
één jaar,
jaar, over
over twéé,
twéé,lopen
lopenwij
wijelkaar
elkaarvoorbij
voorbijininde
deKalverKalverme dit
dát
straat,
jij: daar
daar is
straat, zonder elkaar
elkaar te
te groeten, denk jij:
is die patser, die me
gelapt, krijg
krijg ik
ik de
de flauwe
flauwe herinnering
herinnering aan
aan een ruzie, een dit,
dit, een
een dat,
dat,
heeft gelapt,
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nog geld
geld schuldig
schuldig ben,
ben, dat
dat jij
jij nog
nog een
een van
vanmijn
mijn boeken
boeken hebt.
hebt.
dat ik je nog
Maar
Maar n66
mid zijn
zijnwe
wevrinden.
vrinden. En
En nou
nou ben
benjejeerermisschien
misschienalal nijdig
nijdig om,
om, dat
ik me zo heb laten gáán, dat ik je zulke gekke dingen vierkant in je gezicht zeg
.. .'
zeg...'
Het blijft
blijft na die radheid
radheid van
woorden, die me zelf
zelf verbaast, even stil.
stil.
van woorden,
wassen gezichtsvlak, de roodIn de schemering zie ik zijn wit boord, een wassen
lichtende sigaar.
hij tussen twee rookhalen door.
'Je
door. Aan
Aan het
kwibus,' zegt hij
`Je ben een ráre kwibus,'
vuur, merk
merk ik
ik dat
dat hij
hij geprikkeld
geprikkeld of
ofin
gedachtenis.
is.
hijgen van het vuur,
in gedachten
tot er
er gebeld
gebeldwordt.
wordt.Op
Opde
devloermat
vloermathoor
hoorikikde
dekrant
krant valZo blijven we tot
lees de
de telegrammen.
telegrammen. Hij
netjes de
de
Flij dampt, tipt netjes
len. Ik
lk steek het licht op, lees
Hetgesprek
gesprekisisuit.
uit.Bij
Bij v61licht
v61 licht gaat
as van zijn
zijn sigaar
sigaar op
op het vloerkleed. Het
niet meer.
meer. Ik
Ik voel
voelalleen
alleen dat
dater
eriets
ietsverkoeld
verkoeldis,is,bij
bij hém. Mensen hohet niet
ren liever niet praten over dingen, die ze graag in evenwicht
houden.
evenwicht houden.
'Wil
vraagt hij,
hij, als hij de pijp in
in stukken ziet.
`Wil je roken,' vraagt
'Graag.
`Graag. Da's m'n éérste vandaag.'
Het isis hier
hier bebe'Als
klaar ben
krant, wou ik wel
wel opstappen.
opstappen. Het
ben met
met de krant,
`Als je klaar
nauwd.'
'Waar
`Waar wou je heen ?'
'Het
Laten we
we ergens
ergens binnenlopen.'
binnenlopen.'
`Het kan me niet verdommen. Laten
'Ik
`Ik blijfliever liggen.'
'Heb
idee in
in Prot
Prot?'
?'
`Heb je geen idee
me als
als in een lijkenhuisje.'
'Nee. In een theater
theater voel
voel ik
ik me
'Kom
avond doen?
'Korn ga
ga mee
mee maar.
maar. Wat
Wat moet je met je hele avond
doen ? Bij
Bij Prot amuseer je je wel eens.'
eens.'
'Watgeven
geven ze?'
ze ?'
Vat
'Kijk maar eens in De Telegraaf'
`Kijk
Telegraaf'
'Prot ... Prot...
Prot... Het Beleg
Beleg van
'PanGrenada...
Grenada... Nee. Nee. Da's
Da's zeker weer zo'n
'Prot_
moppenboel met veel kemiek-kemieke mensen. Laten we wat gaan
gaan plakken in de Vic.'
'De Vic kost geld en voor Prot
Prot heb ik vrijbiljetten.'
'Heb
?'
`Heb je geen geld meer
meer ?'
'Nog drie maffies.'
'Nog
'Dan naar Prot.'
Ik
fk kleed me aan, beborstel met ijver mijn
mijn glimmend
glimmend pak, neem de laatste
nieuwe boord,
boord, onderzoek
niks vergeten heb...
heb ... Revolver,
Revolver, horloge,
horloge,
onderzoek of ik
ik niks
... sluit
sluit de
de deur.
deur.
beurs, papieren
papieren...
'Wil je me n6g één dubbeltje lenen,
lenen, Karel
Karel?? Ik heb een baard
baard van vier da'Wit
gen.'
er één. Bij
wel
'Ach
er best
best uit.
uit. Elk
Elk dubbeltje
dubbeltje isis er
`Ach je ziet er
Bij Prot
Prot zullen
zullen we wel
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vanavond bij
bij Mast.
Mast.Laten
Latenwe
wezuinig
zuinigzijn
zijnmet
metonze
onzevijfenzevijfenzeverteren en vanavond
ventig centen.'
centen.'
ventig
te zitten
zitten tweede
tweederij
rij stalles.
stalles. De
Dezaal
zaal isis goed
goedbezet.
bezet.De
Demensen
mensen
We komen te
komen binnen voor een prikje. Net
Net als wij.
Het
Het begint.
begint.Na
Nade
deeerste
eerstegesprekken
gesprekkenkijk
kijkikikniet
nietmeer
meernaar
naarhet
hettoneel.
toneel.
Bij
zo
een
walgelijk-weeë
klucht
is
het
aangenamer
naar
het
publiek
Bij
walgelijk-weeë klucht is het aangenamer naar het publiektete
gezicht hilfnaar
hálf naarme
metoegedraaid,
toegedraaid,zit
ziteen
een
kijken. Schuin over me, met het gezicht
diamantjoodje met
zijn vrouw. Hij
Hij luistert
luistert met
metdichtgeknepen
dichtgeknepen
zwart diamantjoodje
met zijn
opgetrokken lebberkonen
lebberkonen en
en een
een wijd-open
wijd-open vlezige
vlezigelippenmond.
lippenmond.
oogjes, opgetrokken
vettelolgrijns
lolgrijns komt niet
niet van
van zijn
zijn gezicht af
af. Telkens
Telkensrochelt
rochelteen
eenkrakraDe vette
slijmlachje uit zijn
zijn keel,
keel, schokken
schokkenzijn
zijn aflopende
aflopendeschouders.
schouders.Ik
Ikbebekend slijmlachje
grijp niets van zijn pret, voel
voel me
me alleen
alleen geïntrigeerd
geïntrigeerddoor
dooriets
ietsmals,
mals,iets
iets
grijp
volkomen-dwaas.Zijn
Zijn ene
enelelijk-gevormd
lelijk-gevormdoor
oorheeft
heeft een
een groot,
groot,duister
duisterhol,
hol,
volkomen-dwaas.
waaruit lange zwarte haren
haren schieten.
schieten. Die
Diehinderen
hinderen me.
me.Werktuigelijk
Werktuigelijk
waaruit
mijn nagelschaartje.
nagelschaartje. Ik
graag die haren
haren knippen. Het
Hetisis
bepeuter ik mijn
lk zou graag
gedachte, die
die aanhoudend
aanhoudend opkomt,
opkomt, me
me doet
doet grinniken.
grinniken.
een idiote gedachte,
'Waar heb je toch
toch zo'n
zo'n pret
pretom
om?'
vraagt Karel.
Karel.
?' vraagt
`Waar
'Om niks.'
diamantjoodje wiebelt de
ze wat
wat inders
ánders
Naast het diamantjoodje
de vrouw.
vrouw. Telkens moet ze
toneel zien.
zien. Ze
Zedraagt
draagt een
een gladgeplakte
glad geplakte bandeau, een hoed met
van het toneel
paarse, lichtblauwe, rode,
rode, groene
groene bloemen.
bloemen. Als
Alsde
dehele
helezaal
zaalsnurkt
snurkt
gele, paarse,
buigtze
zezich
zichtot
tothaar
haar man,
man, vraagt
om een mop:van
mop.yan een der toneelpoppen,
toneelpoppen, buigt
'Watzeit
zeitze,
ze,Loewie
Loewie?'
ofVat
'Watzeit
zeit
Loewie?'
waaropLoewie
LoewieongedulongedulVat
?' of
ie,ie,
Loewie
?' waarop
zij met
met een
een ingetrokken
ingetrokken onderlip
onderlip knikt
knikt en
en
snottert en zij
dig door zijn
zijn neus snottert
totwoede
woedevan
vaneen
eenkaalhoofdige
kaalhoofdige meneer
meneer naast
naast haar,
haar, die
die al
al een
een
nálacht,
nilacht, tot
paar maal
maal gesust
gesust heeft.
kijken naar
probeer te dutten,
dutten,
Maar
Maar ook
ook het kijken
naardie
die twéé
twéé verveelt me en ik probeer
wat niet lukt.
hard niet!
Karel, die
die
'Geeuw
toch goddome zo hard
niet!Je
Jestelt
stelt je
je zo
zo anI'
an!' zegt Karel,
`Geeuw toch
hetbedrijf
bedrijfuit.
uit.
verplichtingen
heeft, wegens
wegensde
devrijbiljetten.
vrijbiljetten.Gelukkig
Gelukkigisishet
verplichtingen heeft,
Het diamantjoodje v66r
zichzelf een portie ijs,
ijs, voor
voor zijn
zijn
Het
vóór me bestelt voor zichzelf
Bij elk
brándt ieiezich
zichaan
aan
vrouw een kop waterchocola. Ik
lk gnuif. Bij
elk lepeltje brindt
het ijs, slobbert het
het rond
rond in
in zijn
zijn mond,
mond, smakkend
smakkend heen
heen en
enweer,
weer,laat
laateen
een
schepje proeven aan de vrouw,
vrouw, die
diedaarvoor
daarvoor expresselijk
expresselijk haar
haar chocoladelippen aan een schone zakdoek veegt.
Bij elk van zijn bewegingen
16érik.
ik.
veegt. Bij
bewegingen lóér
Een harig diamantjoodje
uiterst komisch
komisch ding.
ding.
diamantjoodje dat ijs
ijs consumeert is een uiterst
'Hé, dag Georgine!'
vrouw in
in de
dezijstalles.
zijstalles. fk
Ikhoor
hoor
Karel
Karel isis opgestaan,
opgestaan, praat
praat met
met een jonge vrouw
haar
zijn rug. Hoe is het
het momohaar lach,
lach, zie
zie een
een tip van een bruine voile naast zijn
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gelijk! Zo'n tenortje
hij. Nou zij
zij
tenortje ontmoet
ontmoet overal
overal kennissen.
kennissen. Nou
Nou lacht hij.
weer. Ik geeuw. En het tweede bedrijf
begint.
bedrijfbegint.
Vie heb
'Wie
hebjejedaar
daar gesproken
gesproken ?'
'Een ouwe kennis.'
'Sist!
`Sist! Sust!' Dat is de kaalhoofdige meneer, die knorrig omkijkt.
`Nou heb maar zo'n drukte
drükte niet,' zegt
'Nou
zegt Karel.
Karel.
'Ik heb 66k voor me plaats betaald,' zegt
de kaalhoofdige,
kaalhoofdige, vuurrood.
vuurrood.
zegt de
'Ja,
`Ja, dat
dat zal wel,' zegt Karel
Karel kalm.
kalm. Het diamantjoodje kijkt
kijkt om
om en de
vrouw met de
de paarse,
paarse, groene, gele
gele bloemen
bloemen kijkt
kijkt om.
om. Maar
Maar de
de hele
hele zaal
lacht en gauw kijken ze weer allemaal naar het toneel.
toneel.
Nu gluur
gluur ik uit
uit verveling
verveling naar
naar de zij
stalles, om
zijstalles,
om te zien met w.fé
wié Karel
sprak.
haar voile opgeslagen
opgeslagen en
en we
wekijken
kijkenelkaar
elkaar tegelijk
tegelijk aan,
aan,
sprak. Ze heeft haar
kijk, weet ik dat
recht in de ogen, toevallig. Als ik dádelijk
didelijk weer voor me kijk,
gróte, grijze
zij gr6te,
aangename ogen.
probeer ze nog eens
eens te
te
grijze ogen
ogen heeft, aangename
ogen. Ik probeer
zien, maar Karel
weg.
Karelzit
zit anders.
anders. Zijn hoofd staat in de weg.
'Hoe
heet die
diedame,
dame,waarmee
waarmeeje
je daar
daar hebt
hebt gesproken,'
gesproken,'fluister
fluisterik.
ik.
'Hoe heet
'Het
is de
de zuster
zuster van
van Casper.'
Casper.'
'Het is
'Van wie?'
wie ?'
'Van Casper, de pianist.'
'Sust!
`Sust! Sist!'
tot het
hetkale
kalehoofd
hoofden
envolg
volgvoor
vooreen
eenpaar
paar mi'Man, hou je bek!' brom
brom ik tot
Nee, waarlijk,
waarlijk, ik begrijp niets van het
het
nuten de grimassen op het toneel. Nee,
genoegen
rondom. Op mijn
mijn manchet
manchet begin
begin ik
ikeen
eenpaar
paarnoodzakelijke
noodzakelijke
genoegen rondom.
aan te tekenen
tekenen waarvoor
waarvoor ik morgen
morgen te
te zorgen
zorgen heb
heb en
en wéér ontdingen aan
strakke kleur.
kleur.
moet ik de grijze, gr6te,
gróte, eerlijke ogen. Ik h6U
WI van die effen, strakke
nou maar
maar een
een dubbeltje gegeven om
om me
me te
te laten
laten scheren,'
scheren,' fluis'Had me nou
ter ik weer.
'Waarom?
Vaarom
? 't Is niks erg.'
'Ik voel me zo vies.'
'Jebent
bentmal.'
mal.'
le
'0!000!'
'0!
Ooo!'
'Geeuw zo niet.'
`Geeuw
maakt me wakker.
wakker. Pauze.
Pauze.
maar weer dlitten.
dutten. Het applausgeroffel maakt
Dan maar
gaan naar buiten, wandelen op
op en
en neer
neer in
in de
de Plantage.
Plantage. Tweemaal
Tweemaalbij
bij
We gaan
vrouw, die
die in gezelschap van
van een
een oud,
oud,
een lantaren passeren
passeren we
we de jonge vrouw,
vrouwtje is.
is.
verdroogd vrouwtje
'Jemoet
moetme
metoch
tocheens
eensvoorstellen,'
voorstellen,' zeg ik.
le
'Aan wie
wie?'
`Aan
?
'Aan die juffrouw.'
juffrouw.'
`Aan
'Aan Georgine
Georgine Casper
Casper?'
`Aan
?'
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'Ja.'
'Hoe
komje
jedaar
daar in
in eens
eensop
op?'
?'
'Hoe kom
'Ik vind d'r ge166fik
gel66fik een mooie vrouw.'
vrouw.'
'Met plezier.
plezier. Kom
Kom maar
maar mee.'
mee.'
'Met
'Loopt
met d'r
d'rmoeder
moeder?'
loopt ze met
?'
'Nee. Da's
Da's een
een vreemde.'
vreemde.'
'Nee.
'Ze
`Ze gaan weer naar binnen.'
'Kom
'Korn maar mee.'
twee vrouwen
vrouwen zitten
zittenop
opeen
eenvoorste
voorsterij
rijstalles.
stalles.Karel
Karel staat
staat voor
voor ze,
ze,
De twee
zegt
wat, wijst
wijstmet
metzijn
zijnogen
ogennaar
naarmij.
mij. Ze
Zekijken
kijken om,
om, ik
ikbuig
buig—houterig.
- houterig.
zegt wat,
Casper-Meneer
MeneerSpier,
Spier,die
diemet
metu
kenniswou
woumaken—
maken-Juffrouw
... ,
'JuffrouwCasper—
luffrouw
u kennis
Juffrouw...,
hij de
maar
maar dan
dan weet
weet hij
de naam
naam van
van de
de oude
oude vrouw
vrouw niet.
'Juffrouw
zegt juffrouw
juffrouw Casper.
Casper.
`Juffrouw Bok,' zegt
'Juffrouw
... Meneer
Meneer Spier.'
Spier.'
Bok...
luffrouw Bok
'Aangenaam
`Aangenaam kennis te maken,' buig ik.
achter de vrouwen en
en ik
ik begin
begin een
een lamlendig,
lamlendig, wezenloos,
wezenloos,hinhinWe zitten achter
metjuffrouw
juffrouwCasper.
Casper. Juffrouw
Juffrouw Bok
Bok luistert
luistert
derlijk, onbenullig gesprek
gesprek met
derlijk,
met een slap, verlegen
verlegen lachje
lachje op het flets burgervrouwtjesgezicht.
burgervrouwtjesgezicht.
'Amuseert u zich nogal?'
nogal ?'
'Amuseert
'0
jawel. Ik
'0 jawel.
lk vin'
vin 'tt erg moppig. U ook?'
vin uu niet
niet?'
'Nou, ik heb ze wel es iárdiger
áárdiger gezien.
gezien. 't Is hier warrem, vin
?'
`Nou,
tewensen
wensenover.'
over.'
'Jade
deventilatie
ventilatielaat
laatwel
welte
la
'Het is heel aardig bezet.'
`Het
'Ja, een goeie
goeie zaal.'
zaal.'
`Ja,
Uit de
de knop
knop van
van mijn
mijn stok
stok zuig
zuigik
ikverdere
verderebelangrijkheden.
belangrijkheden. En
En ik houd
houd
Als
mijn
die pijn
pijn doet. Als
mijn gezicht in een vriendelijk-glimlachende spanning, die
voor zich
zich kijkt,
kijkt, zakt
zaktde
delach,
lach,voel
voelikikharde,
harde,ouwelijke
ouwelijkelijnen
lijnenvan
van
ze even voor
vermoeiems.
vermoeienis.
'Komt u dikwijls in
in de
de komedie
komedie?'
`Komt
?'
'Zo af
en toe.'
`Zo
afen
'Die mevrouw
mevrouw Albregt
Albregt speelt
speeltwel
welaardig,
aardig, vin
vinuuniet!'
niet!'
'Ja, heel aardig.'
`Ja,
Ik kán
kán het
het niet—dat
niet-dat zwetsen
zwetsen over
overdingen
dingenwaarover
waarover
Er komt een gaping. Ik
die je z6maar zegt.
lángzo
zogedwongen-vriendegedwongen-vriendeje niet denkt, die
zegt. Als ik nog ling
lijk kijk,
kijk, krijg
krijg ik
ikzenuwtrekkingen.
zenuwtrekkingen.
'Mag ik u wat
offreren?'
?'
wat offreren
`Mag
Karel trapt op mijn voet.
Ik schrik,
schrik, denk
denkaan
aan de
dedrie
driekwartjes.
kwartjes.
voet. Ik
'Ja,ik
ikwil
wilwel
weleen
eenkwast
kwastdrinken.'
drinken.'
la,
'En u juffrouw?' vraag
vraag ik
ik verder—benepen.
verder- benepen.
Het flets
flets burgervrouwtje
burgervrouwtje schrikt
verlegen dat ze geen
geen &list
d6rst
schrikt op,
op, zegt
zegt verlegen
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vraagt na
na enig
enig aandringen
aandringen bescheidenlijk
bescheidenlijk een
een kogelflessie.
kogelflessie.
heeft, vraagt
'Jij
wat,Karel
Karel?'?'
lij wat,
natuurlijk. Ik
Ik bedank
bedanknatuurlijk.
natuurlijk.
Hij bedankt natuurlijk.
derde bedrijf
bedrijf begint.
begint. Slaperig
Slaperig kijk
kijk ik
ik naar
naar de haarknot
haarknot van de
de jonge
jonge
Het derde
Hethaar
haar isis lichtbruin.
lichtbruin.
vrouw, waarin
waarin haarspelden een voile vasthouden.
vasthouden. Het
kant der
der ruche. De oortjes dragen grote
Nekhaartjes pluimen
Nekhaartjes
pluimen langs
langs het kant
Als er iets grappigs
grappigs gezegd
gezegd wordt
wordt dat
dat de
de mensen
mensen doet
doet
valse
stenen. Als
valse stenen.
lachen, keert
staalgrauwe, grote
lachen,
keert ze
ze zich
zich om,
om, zie ik de staalgrauwe,
grote ogen, lach ik uit
het is uit!
uit!
idiote beleefdheid. Goddank, het
'K6m je vanavond nog ergens, Georgine?'
`K6m
Georgine ?' vraagt Karel.
'Ja. In
In de S/ok.'
slok.'
la.
'Misschien
`Misschien komen wij er ook wel.'
'Goed.
`Goed. Dag meneer.'
'Dag juffrouw.'
'Dag Karel.'
Karel.'
'Dag
de kelner
kelner af.
af. Mét
Mét de
de fooi
fooi vijftig
vijftigcent.
cent.
Zij gaan heen. Wij rekenen met de
'Da's
schuld. Jij
Jij moet
moet ook
ook altijd
altijd royaal
royaal zijn.
zijn. Wat
Wat een
een flauwe
flauwekul!'
kul!'
`Da's jouw
jouw schuld.
'Dat
niks.Ik
Ikzal
zal wel
wel ergens
ergens lenen.
lenen. Het
Hetisis een
een knappe
knappe vrouw,
vrouw, zeg.'
zeg.'
'Da isisniks.
'Ben je álweer
Alweer verliefd ?'
je! -—Hoe...
Hoe ... ken
ken jij
jij er zo?'
'Verliefd! Stupiditeit
Stupiditeitje!
zo ?'
in café
café-chantants.'
jaren. Ze
Ze zingt
zingt in
'0, al jaren.
chantants.'
'Bij wie
wie?'
`Bij
?'
getrouwd.'
'Buiten de stad, op kermissen. Ze is getrouwd.'
`Buiten
'Getr6uwd?'?'
`Getr6dwd
'D'r man zit in Amerika.'
lot over
over?'
'Laat
`Laat ie 'r an d'r lot
?'
'Het juiste weet ik niet. Ze
Ze heeft,
heeft, geloofik,
geloof ik,twee
tweeofofdrie
driekinderen.'
kinderen.'
`Het
'Jammer.'
'Waarom
jammer?'
Vaarom jammer
?'
'Nou,
`Nou, jammer.'
slok?'
'Ga je mee
mee naar
naar de Groote Slok?'
`Ga
laten we
we naar
naar Mast
Mast gaan.
gaan. Daar
Daar poft de
de kelner,
kelner, als
als ik
ik geen kennis
'Nee, laten
zie.'
-

III AVONDJE
AVONDJE

Bij Mast
Guus. Scherpenzaal,
Bij
Mast zitten
zitten Scherpenzaal, Dirk van Leeuwen en Guus.
Dirk en
en Guus
Guus naast
naast elkaar.
elkaar. In de spiegel
spiegel zien
zienze
zeons
ons aanbleek in de hoek. Dirk
komen.
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`Bonsoirr
'Bonsoir!'
medicijnen, toen kantoorklerk,
kantoorklerk, toen
Dirk
Dirk was
was student in de medicijnen,
toen niks, toen
groot sterk
sterklichaam
lichaam
handelaar
handelaarin
in aardappelen.
aardappelen.Zij
Zijisis actricetje.
actricetje. Met
Met het groot
hij naast
naast haar,
haar,zwaar
zwaartwistend.
twistend.
zit hij
"je weet er de kloten van.'
'Je
`Weet ik het niet ?Ik
toch dat
dat ik
ik recht
recht van
van meepraten
meepraten heb.'
heb.'
'Weet
? Ik geloof
gelooftoch
'le kletst.'
'Je
jij kletst!'
kletst!'
'Nee jij
Vaarom klets ik
nou?'
'Waarom
ik nou
?'
le bent
een verwaande
verwaande idioot.'
'Je
benteen
'Nee dat
jijwil
wil altijd
altijd het
het laatste woord!'
'Nee
dat ben
benjij
jij??Jij
woord!'
lk zou niet weten
waarom jij het moest hebben!'
'Ik
weten waarom
`Maken jullie nou geen ruzie,' zegt
zegt Karel.
Karel.
'Maken
'Da schaap
'Dat
schaapisis onuitstaanbaar!'
onuitstaanbaar!'
'je moer
moer is een
een schaap!'—en
schaap!' -en ze gaat met
'Schaap,'
`Schaap,' zegt
zegt Guus
Guus woedend, `je
haar rug
rug naar
naarhem
hemtoezitten.
toezitten.
haar
'Waarover
het?'
Vaarover hebben jullie het
?' vraag ik
ik belangstellend.
belangstellend.
'Over niks!'
vaneen
eenbuldog
buldogachter
achterdedebrilleglazen
brilleglazennaar
naarzijn
zijn
Dirk kijkt met
met het
hetgezicht
gezichtvan
grokje.
keer op
opeen
eenavond
avondhebben
hebbenzij
zijruzie,
ruzie,maakt
maakthij
hij het
hetweer
weer
grokje. Twintig
Twintig keer
goed. We
We zijn er aan gewoon.
gewoon.
Ik leen onder
ondertafel
tafel op
op mijn
mijn `woord
'woordvan
vaneer'
eer'een
eenriks
riksvan
vanScherpenzaal.
Scherpenzaal.We
We
drinken grokjes en om
om één
één uur
uur stappen
stappen we
weop.
op.
'Gaan
julliemet
metons
onsmee
mee?'
vraagt Guus.
Guus.
'Gam jullie
?' vraagt
'Dan wordt
wordt het
hetweer
weerzo
zolaat.'
laat.'
bijzonders te
te doen!'
'Heb je morgen wat
wat bijzonders
`lieb
graag aan het werk.'
'Ik wou graag
lic
het een
een dagje
dagje later.'
later.'
'Dan doe je het
'Kom zaniken
niet!'
'Korn
zaniken jullie nou niet!'
weons
onsoverhalen.
overhalen.Elke
Elkeavond,
avond,elke
elkenacht
nachtonderhandeonderhandeNatuurlijk láten
liten we
élke nacht
nacht blijven
blijven we
wetot
totdrie,
drie,vier
vieruur
uurplakken.
plakken.
len we; élke
zijn vijven
vijven gaan
gaan we
wenaar
naar een
een viswinkel
viswinkelininde
deVan
VanWou.
Wou.We
Wezijn
zijnvaste
vaste
Met zijn
Met
koopt twee
tweedikke
dikkegerookte
gerooktepalingen
palingenen
eneen
eenpotje
potjegarnalen
garnalen
klanten. Guus koopt
het zuur.
zuur. Karel
Karel twee
twee Engelse
Engelse bokkingen,
bokkingen, Scherp
Scherp eet
eet voor
voor een
een stuiver
stuiver
in het
neemeen
eenbusje
busjesardines.
sardines.Bij
Bijde
debakker
bakkeraan
aande
deoverzij
overzijhaalt
haalt
ik neem
augurken, ik
vers, p6sgebakken
pásgebakken brood.
brood. Dat
Dat zijn
zijn zowat
zowat de
degewone
gewoneavondinavondinDirk een vers,
kopen.
Dirk wonen
wonen in
inbij
bij Duif,
Duif,een
eenvijftigjarige
vijftigjarigetoneelspeelster
toneelspeelstervan
vande
de
Guus en Dirk
rang, die
die een
eentwaalfjarig
twaalfjarig dochtertje
dochtertje heeft
heeft van
van een
een acteur.
acteur. Duif
Duif
tiende rang,
woont achter,
achter, Guus
Guus en
en Dirk
Dirk v66r.
v66r. De
Dehuishoudens
huishoudens zijn
zijn gescheiden.
gescheiden. AlAIwoont
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leen maken
gebruik. Duif
Duif drinkt, slaapt
maken ze samen van de kleine keuken gebruik.
hele dag.
dag. Stientje, het dochtertje, zorgt voor
voor het
het huishouden,
huishouden, voor
voor
de hele
verdient geld
geld mee
mee in
in kinderrollen. De voorkamer is klein, bebehet eten, verdient
portretten van
van acteurs en actrices. Louis Bouwmeester
hangt
hangen met portretten
Bouwmeester hangt
naast een
van drie
drie komieken,
komieken, Moor
Moor is
is er
er levensgroot
levensgroot tussen
tussen
naast
een stelletje van
reclameplaten van Van Houtens cacao.
Boven de ronde
ronde tafel,
tafel, een
een slechtbrandende lamp. Guus en Dirk zitten op
diverse soort.
soort.
de sofa. Wij
Wij plakken
plakken in stoelen van diverse
ouweklare?'
klare 7'
'Wil je bier of
`Wil
ofouwe
maar bier.'
'Nee geef
geefmaar
'Guus
motjij
jij 7'
`Guus wat mot
?'
Guus is nog
nog altijd kwaad op Dirk.
Dirk.
'Geef maar brandewijn!' snauwt ze.
ze.
`Geefmaar
'Goeienavond.'
`Goeienavond.'
'Dag Duif!'
'Zo-dikke
`Zo—dikke Duif.'
Duif'
Duif 's nachts
op
Niemand is er verwonderd over dat Duif
nachts kwart
kwart voor twee op
visite komt.
komt. Als ze glazen of bordengerinkel hoort, is ze er
er vanzelf
vanzelfbij,
bij,
brutale vrijpostigheid
vrijpostigheid van
komediant, die wel weet
weet dat
dater
er
met de brutale
van een komediant,
geen aanmerking op gemaakt zal worden.
'Kom maar naast me zitten, Duif,' zegt
zegt Karel.
Karel.
'Korn
'Snoes, wat zie je d'r lekker uit vanavond,' antwoordt
antwoordtze,
ze, lodderig-lief.
`Snoes,
lodderig-lief
'Is Stien al naar bed, Duif?'
cis
'Ze gaat net.'
`Ze
'Nou laat 'r effen een stukkie paling eten.'
`Nou
gewoonte van!'
van!'
'Maken jullie d'r nou geen gewoonte
`Maken
'Stientje!'
`Stientjer
'Stien!'
`Stien!'
Het bleke
bleke kind,
kind, met
metzware
zwarezwarte
zwartekringen
kringenonder
onder de
de ogen,
ogen, komt
komt verlegen
verlegen
Het
binnen.
'Stien, een stukkie paling?'
`Stien,
paling ?'
'Asjeblief Guus.'
`Asjeblief
'Of wil je garnalen 7'
?'
'Nee,
liever een stukkie paling. Van
Van garnalen wor ik zo misselijk.'
'Nee, liever
'Moos'
-dat is Scherpenzaal; ik noem
noem hem
hem Scherp-'Moos,
het
`Moos'—dat
jij zit het
Scherp—`Moos, jij
dichtst bij
bij de kast. Geef
es een mes
mes aan!'
aan!'
dichtst
Geefes
Scherp
Op de
de bovenste
bovensteplank
plankliggen
liggenbokshandschoenen
bokshandschoenen
Scherp opent de kast. Op
-lege sigarenkistjes, boeken; op de tweede, vui-—Dirk
Dirk isis dol
dol met boksen
boksen—lege
le afleveringen van De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, een paar Baedekers, een olie- en azijnstel, een hoededoos; op de derde,
derde, kousen,
kousen, hemden,
hemden, onderbroeken,
onderbroeken, wat
wat
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boeken, daarnaast
gehakt; op
op de
de
boeken,
daarnaasteen
een bord
bord met
met een
een overgebleven stuk gehakt;
kopjes, schotels, borden,
borden, kaasstolp,
kaasstolp, toneelschoenen, een bel
bel van
van
vierde kopjes,
fiets-de rest van de kast
kast is van
van mijn
mijn plaats
plaats niet
niettetezien.
zien.
een fiets—de
'Waar
demessen
messen?'
Vaar liggen
liggen de
?'
'Op de derde plank.'
'Ik
`Ik zie niks.'
'Kijk jij dan es Dirk!'
`Kijk
Dirk rommelt achter de
de boeken,
boeken, achter
achterde
dekousen,
kousen,achter
achterde
deBaedekers,
Baedekers,
Duif tevloeken.
vloeken.
begin t tegen Duifte
begint
'Jezus,
"jezus, Duif, wat ben jij
jijtoch
tocheen
een slordige
slordige verdommeling! Kan je nou niet
dat de
de boel
boelop
opz'n
z'nplaats
plaatsleit
leit?'
zorgen dat
zorgen
?'
'Nou
... Stien heb ie d'r weer
weer niet
niet voor
voor gezorgd,
gezorgd,
`Nou maak
maak niet zo'n kale kak
kak...
luilak!'
Stien haalt een paar messen uit de keuken,
keuken, Duif
Duifschenkt
schenktzich
zicheen
eenglaasje
glaasje
brandewijn
De tafel
tafel ziet
ziet er
er
brandewijnin,
in, Guus
Guus hompt paling op een sigarenkistje. De
en op
op een
een bord
bord liggen
liggenboterhammen
boterhammen van
van het
hetwarwargenoeglijk uit. Naast en
krant het
hetopenopenme dampende brood. Daarnaast op een dubbelgevouwen
dubbelgevouwen krant
theegestoken sardinebusje in een plas bruine
bruine olie.
olie. Dirk peutert met een theeglazen pot.
pot. Duif
Duifkluift
eenEngelse
Engelsebokking.
bokking.Van
Van
lepeltje garnalen uit de glazen
kluift een
japon, wat
wat ze
ze met
methaar
haar mouw
mouw afveegt.
afveegt.
haar vingers
haar
vingers druipt
druiptvet
vet op
op de japon,
Meteen
eenzakmesje
zakmesjepriemt
priemthij
hij stukjes
stukjesuit
uitzijn
zijnbokbokKarel
Karel doet
doet het netter. Met
king, arrangeert
arrangeert ze op een
een warme
warme boterham.
boterham. Stientje,
Stientje,Scherp,
Scherp,Guus
Guushebhebpaling-ik eet
eet een
een warm-kleffe
warm-kleffe boterham
boterhammet
metvier
viersardines.
sardines.
homp paling—ik
ben een homp
Er
gepraat. Duif is de enige, die
die met
met een
een volle
vollebokkingbokkingEr wordt
wordt weinig gepraat.
mond doorslaat
doorslaat over allerlei
allerlei dingen. Maar niet zodra
zodra zijn de vette
vettevinvinofde gemoedelijkheid
gemoedelijkheid komt
komt erin.
erin.
gers aan
aan de zakdoeken
zakdoeken drooggewreven of
tegen,vooral
vooral
Guus is aan haar
haar derde
derde brandewijntje.
brandewijntje. Ze
Ze kan
kan er
er uitstekend
uitstekend tegen,
haar korset
watze
zedadelijk
dadelijkna
na het
hetsouper
souperdoet.
doet.
als ze haar
korset heeft uitgetrokken,
uitgetrokken, wat
over maagpijn.
maagpijn. Brandewijn
Brandewijn is
Duif
Meestal klaagt ze over
is daar
daar zo
zo goed
goed voor. Duif
gegeten, bokking,
bokking, garnalen,
garnalen, paling,
paling,
is het laatst klaar.
klaar. Ze heeft van alles gegeten,
sardines
vindt ze
ze dat
dat het
hetininde
dekamer
kamer
sardines en vier warme boterhammen. Dan vindt
zo wárm
wordt,
schuift
Karel
het
raam
op
een
kier.
Duifheeft
een
beminwirm wordt, schuift Karel
raam op een kier. Duif heeft
beminnelijke maag.
paar weken
weken was
was ze
zejarig,
jarig,`trakteerde'
'trakteerde' zich
zich in
in De
nelijke
maag. Voor een paar
groofe Slok,
Slok, 's nachts twaalf
twaalf uur op een bord erwtensoep,
een gemarineergemarineererwtensoep, een
groote
waterchocola, om te
te bekomen
bekomen van
van de
de katterigheid
katterigheid
de haring en een kop waterchocola,
bitterfuif.
van een bitterfuif.
je nou
nou niet
nietnaar
naarjejebed
bedgaan
gaan?'?'
'Stien, zou je
`Stien,
'Nou
`Nou laat 'r nog effen opblijven.'
opblijven.'
na.'
'Stien,
nog es na.'
`Stien, doe Veltman nog
'Nee, nou
nou niet,'
niet,' zegt
zegthet
hetkind
kindverlegen.
verlegen.
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'Kom nou
gehad.'
'Korn
nou Stien!Je
Stien! Jeheb
hebzo'n
zo'n lekker
lekker stukkie
stukkie paling gehad.'
't Bleke
Bleke kind
kind kijkt
kijkt met een
een schichtig
schichtig glimlachje
glimlachje de
de kamer
kamer rond,
rond, die
die
damp staat,
staat, loopt
looptterug
terugnaar
naar de
de deur,
deur, bootst
bootstde
dezwaar-gezwaar-geblauw van damp
de eigenaardige
eigenaardige intonatiën, het drukken
drukken op de en's, het
het
rekte stem met de
hoge terugspringen van de acteur na:
... 'De
... is...
is ... dood...
dood ... Over
Over
na:...
`De koningin
koningin...
minuten ...ben
benik
ikvadér...
vadér...Volg
Volgmij
mijDenise...
Denise ...naar
naarhet
hetslaapvertrek!'
slaapvertrek!'
twee minuten...
kleur van
van plezier,
plezier,
-—We
We brullen
brullenallen
allenvan
vanhet
het lachen.
lachen. Het
Het kind krijgt een kleur
parodieert inineen
Datwaren
warenjouw
jouwnachtelijke
nachtelijke uituitparodieert
eentweede
tweedeholle
hollefrase:
frase:' ...Dat
gangén!.
Ha!...Dat
Datwas
was
kostelijk
plan-ha!-om
fortuintetemaken—
makengangén!.....Hal...
datdat
kostelijk
plan
— ha!—om fortuin
ha! - En als
al je
je geld
geldhad
hadverbrast
verbrastenenverspeeld—
verspeeld -ha!—Dan
ha! - Danhad
had
ha!—En
als je
je nou
nou niet
niet al
uitzien-ha!naar een goede
goede schoonzoon
schoonzoonvoor
voorNelly
Nellykunnen
kunnenuitzien—ha!—
je intijds naar
Lelijke, ellendige,
nietswaardige, erbarmelijke
.. .' Duif ligt met
met
Lelijke,
ellendige, nietswaardige,
erbarmelijkegggék
gggék...'
gillen van lol achterover.
'Wat
eenmirakel
mirakelvan
vaneen
eenkind!
kind!Toe,
Toe,Stien,
Stien,doe
doeFrits
Fritsnou
nouesesna.'
na.'
Vat een
'Ja
`Ja moeder.'
moeder.'
stem veranderend,
veranderend, gebaart
gebaart ze
ze precies
precies als
als Frits
FritsBouwmeester
Bouwmeesterinin
En van stem
draak. Ze strekt de
de vijf
vijfvingers
vingers in
in een
eentheatrale
theatrale houding
houdingvooruit,
vooruit,
een draak.
heftig ... `De
'Devier
viergebroeders
gebroeders Salwiati
Salwiati werden
werden op
op het
hetslagweld...
slagweId ...ononzegt heftig...
poden der
der baarden
baarden vertrabbeld...
vertrabbeld ... Alles
Alles verloren,
verloren, mijn
mijnGod,
God,alles
alles
der de poden
Mijn arm
arm geld,
geld, mijn
mijn arm
arm gelletje,
gelletje,mijn
mijn arm
arm gelletje!'
gelletje!'
verloren!. .. Mijn
verloren!...
Ik lach net zo onbedaarlijk
onbedaarlijk als
kind het
het
als de
de anderen.
anderen. Onbewust
Onbewust doet het kind
de tranen
tranen uit
uit tnijn
mijn ogen
ogen lopen.
lopen. Maar
Maar dan
dan krijg
krijg ik
ik opopzo inkomisch, dat de
eens het juiste
juiste gezicht
gezichtop
opde
dekamer,
kamer, de
de blauwvale
blauwvalerookwalmen,
rookwalmen,de
deglazen
glazen
met bier, ouwe klare
klare en brandewijn, op het bleek
bleek komediantenkind
komediantenkind met
met
kwart over twee
twee geen
geenbedtijd
bedtijd
zwaar gekringde
de zwaar
gekringdeogen
ogen en
en vraag
vraag of kwart
voor het meisje is.
Duif enslobbert
slobberthaar
haarglaasje
glaasje brandebrande'Eerst nog Ellenberger, Stien!' lacht Duifen
wijn in
vouwt de
de handen
handen en zegt: '0
'0mijn
mijn God,
God,
wijn
in één
één slok
slok leeg. Het kind vouwt
gij zult een arme
arme zondige
zondige moeder
moeder niet
nietverstoten
verstotenmet
methaar
haararme
armebloedjes
bloedjes
gij
van kinderen! Die
Die zijn onschuldig!
Die zijn
zijn onschuldig!'
onschuldig!'
onschuldig! Die
'Wil
nog een
een glaasje
glaasjebier,
bier,Stien
Stien?'?'
`Wil je nog
'Nee
De paling
palingdraait
draait me
me al
al zo voor
voor me
me hart.
hart. Al
Al dat
dat vét...'
vét.. .'
'Nee dank u. De
'Neem dan
dan een slokkie
slokkie brandewijn,'
brandewijn,' zegt
zegtGuus.
Guus.
'Neem
brandewijn.'
'Geef dat kind nou geen brandewijn.'
`Geefdat
'Nou
`Nou één slokkie.'
Stien proeft van het glas,
glas, raakt
raakt aan het hoesten.
'Kom, n611
n6il naar
'Korn,
naar je
je bed!'
bed!'
'Dag moe, dag
dag Guus,
Guus, dag
dagDirrek,
Dirrek,dag
dagmeneer,
meneer,dag
dagmeneer.'
meneer.'
'Niet
hoor?'
na.
`Niet op mijn plekkie gaan leggen,
leggen, hoor
?' snauwt
snauwt mama Duif
Duifna.
'Jamoe,'
moe,' antwoordt
antwoordt het
hetkind
kindzacht-gedwee.
zacht-gedwee.
la
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'Geef
een brandewijntje
brandewijntje met véél suiker,'
suiker,' zegt
zegtDuif
Duifdan
dan
mijn nou
nou nog een
`Geef mijn
het gesprek
gesprek drenst.
drenst.
weer lodderig. En het
'wil
jij nog bier
bier?'-'D'r
?'—`1D'ris isgeen
geenbier
biermeer.
meer.Haast
Haast je
je maar
maar niet.'-'Ouwe
niet.'—'0uwe
`Wil jij
klare?'?'—`Ja
- 'Ja geef
-Stien ziet
uit.' - 'Meissies
klare
geefmij
mijeen
eenglaassie.'
glaassie.'—Stien
zieter
er niks
niks goed uit.'—`Meissies
in de groei. Dat
Dat hebbie
hebbiealtijd.
altijd. Toen
Toenik
ikzo
zooud
oudwas,
was,was
wasikikzo
zomager
magerals
alseen
een
talhout.' - 'Je mag
passen.' - 'Ach, lul
Laat d'r
d'r vader
vaderd'r
d'r
talhout!—"je
mag wel
wel op d'r passen2—`Ach,
lul niet. Laat
meer geven,'
Duif bot. Tanmiddag
'Vanmiddag zat ie bij
bij Mast
Mast tetevreten
vreten
wat meer
geven,' zegt Duif
fles wijn.
n6dig wijn
wijn suipen!
suipen! God
God zal
zal 'm
'm
met een halve fles
wijn. Meneer
Meneer mot
mot n6dig
lazere! Stien gaat
gaat naar
naar 'm
'm toe
toeen
entoen
toengeeft
geeftie'r
eenkwártje!
Nouvraag
vraag
lazere!
ie 'r een
kwirtje! Nou
ik je! 't Is toch goddome rijn
of nee!
nee!
sijn kind! Ben ik z'n vrouw geweest, ja of
't Is een
een godsnakende
godsnakende schande!
schande! Zo'n
Zo'n vuile
vuileverdommeling!
verdommeling! Enfin, ik
gelul geeft
geeft niks,
niks, geen
geenmieter!'
mieter!'
zal d'r maar
maar wat
wat opzetten.
opzetten. Al dat gelul
Er komt een stilte
stilte van
van ergernis
ergernis en
enverveling.
verveling.InIndedeachterkamer
achterkamerhoren
horen
Er
we Stien
Stien scharrelen.
scharrelen.
we
'Nou,'
Scherp eindelijk,
eindelijk, dikwijls
dikwijls kan
kanhij
hijzo
zo11661
héél kalm
zijn slof
slof
zegt Scherp
kalm uit zijn
`Nou,' zegt
schieten,
'zo héél erg
erg ongelijk
ongelijk heeft
heeft ie niet.'
niet.'
schieten, `zo
'w
átte!'zegt
zegtDuif,
Duif,woedend,
woedend,zich
zichhaast
haastverslikkend.
verslikkend.
'Witte!'
'Met
permissie, jij
jij verzdípt
verzUIpt toch
toch alles.'
alles.'
'Met permissie,
'Heb
jij daar
snauwt Duif,
Duif, geelbleek
geel bleek van
van ingehouden
ingehouden
daar last
last van, j66d?' snauwt
`Heb jij
woede.
'Niet schelden op mijn kamer,' zegt Dirk sussend.
'Met
'Ik ltis
lus me glaassie
glaassie op
tijd,' ratelt
ratelt Duif,
Duif, kwaadaardig,
kwaadaardig, 'dat
ik
op z'n
z'n tijd,'
`dat wil ik
`Ik
wete.Maar
Maar d'r
d'r vader
vader laat
laat zich
zich mintenere,
mintenere, mintenere
minteneredoor
door
goddome wel wete.
een getrouwde vrouw. Daar
Daar vréét
vervréét ie
ie van,
van, de
de vuilik.
vuilik. En
En ons
ons laat ie verhongere. Mot
Mot ieiebij
bij Mast
Mastvrete
vretemet
meteen
eenhalve
halvefles
fles wijn,
wijn, as
as ik
ik niet
niet weet
weet
hongere.
rond te kommen
kommen??Hij
zallem, god
god zal
zal 'm
'm
rond
Hijwas
was an
an de
de zallem bezig, an de zallem,
verdomme, met doperwtjes,
doperwtjes, heit het
het kind
kind me
me verteld.
verteld.Wij
Wij hebben
hebben het
het
verdomme,
stellen met
met klapstuk!
klapstuk! Zo'n
Zo'nvuilik!
vuilik!Zo'n
Zo'nlazermakkero!'
lazermakkero!'
motten stellen
'Hij heeft
hebben en
me
heeft het kind toch willen hebben
en goed
goed opvoeden,
opvoeden, heeft
heeft ie me
`Hij
gezegd,' merkt
merkt Scherp
Scherp kalm
kalm op.
gezegd,'
'Sm6és jij
maar met 'm.
'm.Jullie
Julliekunne
kunneallebei
allebeide
dekouwe
kouwekoorts
koortskrijge.
krijge.Ik
Ik
'Simi&
jij maar
zal zo gek zijn om Stien an hém te
te geven!
geven! Ik
Ikzal
zal verdomme
verdomme zo
zogék
gékzijn!
zijn!
Ze is van mijn, niet van hem! Ik heb er me gemak van. Ze h6éft het
het niet
niet
dan ik. Dát zou wat moois zijn.'
beter te hebben dan
'Ja.
er de
de dupe
dupe van,'
van,' zegt Scherp,
Scherp, onnozel genoeg om
la. Ja. En het kind is er
met het wijfte
wijf tewillen
willenredeneren.
redeneren.
'Wel
waar bemoei
bemoei jij je mee, vuile
vuile jood!
jood! Bemoei
Bemoei ik
ik me
me
'Wei Jesus
Jesus nog an toe, waar
metj6U!'
met
j6d!'
'Jij
stom om
om mij
mij te
te beledigen,'
beledigen,' zegt
zegtScherp,
Scherp,die
diewit
witom
omzijn
zijnneus
neus
lij bent te stom
wordt.
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'Maken
geen ruzie
ruzie in
in de
de late
latenacht!'
nacht!'vermaant
vermaantDirk.
Dirk.
`Maken jullie nou geen
'Laat hem
`Laat
hem dan
dan z'n
z'n smoel
smoel houwen,
houwen, die snotneus!'
snotneus!'
'Watzijn
zijnjullie
jullievanavond
vanavondverdomd
verdomdvervelend!
vervelend!Heb
Hebjejepaardevlees
paardevleesgevregevreVat
ten, Duif?' zegt Guus.
'Nee, klapstuk,
klapstuk,heb
hebje
je toch
toch al
al gehoord.'
gehoord.'
'Nee,
Buiten wordt gefloten.
gefloten.
'Daar
zal je waarachtig Trees hebben!'
hebben!'
'13= zal
trekt het
hetgordijn
gordijnop,
op,kijkt
kijktnaar
naarbuiten,
buiten,kan
kanniets
nietszien,
zien,door
doorzijn
zijnbril
bril
Dirk trekt
die aanslaat.
aanslaat.-'Wie
daar?'?' roept hij—`Goeienavond!
hij-'Goeienavond! Benne
nog
— Vie is daar
Benne jullie nog
- 'Zie je
Trees !Wat
Watheb
hebikikjejegezeid
gezeid?'?'—`Wil
- 'Wil je
je bovenkombovenkomop ?'
?'—`Zie
je wel,
wel, het is Trees!
- 'Nee,we
wegaan
gaannaar
naarbed.'
bed.'—`Met
- 'Metwie
wieben
benjeje?'
- 'Met een
een
men ?' roept
roept Dirk.
Dirk. —Nee,
?'—`Met
om het
het hoekie.
hoekie. Wil
Wilje
jean
an Guus
Guus zeggen
zeggendat
daterermormorhele pan. Ze wachten om
gen om tien
tienuur
uurrepetitie
repetitieis.'—`0m
is.' -'Omtien
tienuur
uur?'
-'Andersniks
niks?'
- 'Nee-ee?'—`Anders
?'—'Nee-eeeet'—`Kom
- 'Kom nou
'Nee-ee-ee! Ik
in bed
bed
ed
nou maar
maar boven
boven Tresie!'
Tresier-—Nee-ee-ee!
lk ga
ga me rol in
leggen leren!
leren ! Dág!lk
- 'Dag!'—
- 'Dá-ááág!'
leggen
Dig! lk kom morgen bitteren! Dá-á-ág!'
Di-i-ig!'—`Dag!'
`Di-iiig!'
Het gordijn
gordijn ribbelt neer.
neer.
Het
'Geloof jij er wat van,
van, dat
datze
zed'r
d'rrol
rolgaat
gaatleren
leren?'
vraagtDuif.
Duif.'Wel nee!'
nee!'
`Geloofjij
?' vraagt
— 'Wei
Guus: `Ze
'Zegaat
gaatnitinirlijk
nátuurlijkanandedezwabber!'—`Dat
zwabber!'-'Datzal
zalme
meeen
eenhoer
hoer
zegt Guus:
brandewijn slurpend.—Nour
slurpend.-'Nou!'wijswijsworden, as ze ouwer is,' meent Duif, brandewijn
Guus.-'Ze isis goed begonnen. Voor een mooie rol zit
zit iedereen
iedereen er
er
knikt Guus.—`Ze
op. Met
Met wie
wiewas
wasze
zewiti
nóuweer,
weer,Dirk
Dirk?'
- 'Nou, met
wel.' - '0, met
met
?'—`1\rou,
metje
jeweet
weet wel.'—`0,
die?
d'r achter
achter komt.'—`Hoe
komt.' - 'Hoe
die ? Daar
Daarkan
kanze
zeplezier
plezier van
van hebben as z'n vrouw
vrouw d'r
oud isis zeze?'
vraagtKarel.
Karel.-'Achttien
negentien.'-'Zónde voor
voor zo'n
zo'n
?' vraagt
— `Achttien of negentien.'—`Z6nde
mooi gezichtje,'
gezichtje,' zegt
zegtScherp.
Scherp.-Het
komiekste
is
wel
dat
ze
ingénue-rollen
—Het
wel dat ze ingénue-rollen
speelt!' meen ik.—`Dat
ik.-'Dat isis larie,'
'als je zo redeneert kan ranlélarie,' zegt
zegt Guus, cals
mand van ons een
een fatsoenlijke
fatsoenlijke vrouwerol
vrouwerol spelen.'
spelen.'—Nou
- 'Nou maar,'
maar,' zegt
zegtKaKarel, cik
'ik heb
als de
de blinde
blinde wees
weesinin De twee
rel,
heb Duif bliksems mooi gevonden als
weezen.
dan had je d'r
d'r moeten
moeten zien
zien als
als de
de schone
schone Indiaanse
Indiaanse in
in het
het
weezen. En
En dan
Gebed der
der Schipbreukelingen.
was om je
je een
een kriek
kriek te
te lachen
lachen toen
toen de
de
Schipbreukelingen. Het was
graaf
zei: `Mijn
'Mijn God
God wat
wat isis zij
zij schoon!'
schoon!'
graafzei:
'Stikken jullie maar,' zegt
Duif achterhaar
haarbrandewijntje,
brandewijntje, `krijg
'krijg allemaal
allemaal
`Stikken
zegt Duifachter
een rotpest!' De stemming
stemming wordt
wordt geanimeerd.
geanimeerd.
Tegen
drie uur,
uur, door
door brandewijn
brandewijn en
en ouwe
ouwe klare
klare is
is het
hetgezelschap
gezelschapmeestal
meestal
Tegen drie
kiplekker, komt
de brouwerij.
brouwerij. Dirk doet verhalen
verhalen van een
een
kiplekker,
komt er leven in de
avontuur te
te Parijs,
Parijs, toen hij
hij merkte
merkte dat
dathij
hij geen
geencent
centmeer
meeropopzak
zakhad—
hadKarel heeft
levende en
en gestorven
gestorvenkomedianten—Duif
komedianten-Duifgilt
gilter
er
Karel
heeft moppen van levende
opmerkingen tussendoor—Scherp
tussendoor-Scherp en
apart over
en Guus
Guus hebben
hebben het weer apart
een ouwe
ouwe historie,
historie, waarbij
waarbij zij
zij elkaar
elkaar in de
de rede
rede vallen.
vallen. Ik
Ik begin
begin slaap
slaap te
te
krijgen.
- 'Zouen we
wenou
noumaar
maarniet
nietopstappen
opstappen?'
- 'Nou al
al?? Hoe
het
krijgen.—`Zouen
?'—`1\l'ou
Hoe laat is het
dan?'
'Kwart voor
- 'Zestien minuten
drie.' - 'Nou tot
tot drie
drie
dan ?'- —`Kwart
voordrie.'
drie.'—`Zestien
minuten voor
voor drie.'—`Nou
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'Wat hebben jullie
jullie een
een haast!'
haast!' zegt
zegtGuus
Guus
uur. Da's een fatsoenlijke tijd.' -—Vat
gepikeerd.
- 'Me dunkt
welletjes is.'—lij
is.' - 'Jij ben
bende
dehele
heleavond
avondalalzo
zo
gepikeerd.—`Me
dunkt dat het welletjes
vervelendgeweest!'—`Hij
geweest!' - 'Hij isis ålweer
álweerverliefd!'
verliefd!'lacht
lachtKarel,
Karel,
verrekt saai en vervelend
schitterende oogjes
oogjesheeft
heeftvan
van de
de klare.—(Zaag
klare. - 'Zaag niet!'
geeuwend.
die schitterende
niet!' zeg
zeg ik, geeuwend.
die nou
nouweer
weerverliefd
verliefd ?'—`0p
?' - 'Op Georgine Casper.'
Casper.' -—Vaar
'Waar hebheb- 'Op wie is die
—`0p
Georgine weer
weerinindedestad.'
stad.'—julliedie
diegezien
gezien?'
- 'Bij Prot.'
`Zo, is Georgine
ben jullie
?' —13ij
Prot.' - 'Zo,
'Nou da's een
een knappe
knappe meid,'
meid,'zegt
zegtDirk.
Dirk.—`Hoeveel
- 'Hoeveel maal
maal ben
ben jij
jij alal verliefd
verliefd
`Nou
geweest,' lacht
lacht Scherp.
Scherp.-'Jongens,'
geeuwend, cik
'ik heb
heb
geweest,'
—jongens,'zeg
zeg ik
ik inniger geeuwend,
meer
slaap dan verliefdheid.
verliefdheid. Ik denk
denk er
er op
ophet
hetogenblik
ogenblikalleen
alleenaan
aanom
om
meer slaap
lekker
gaan maffen.'—`Het
maffen.' - 'Het isis gevaarlijk
te halen
halen met
meteen
een
lekker te gaan
gevaarlijk om
om iets an te
getrouwdevrouw.'—`Daar
vrouw.' - 'Daarheb
hebjejemaar
maarlást
lástmee.'—'Sjorsjien
mee.' - 'Sjorsjien? ?Sjorsjien
Sjorsjien?
getrouwde
?
zegt Duif
Duif.'Die
'Died'r
d'rman
manisisommers
ommersnaar
naarAmerika
Amerika
Wel zeker, die kén ik,' zegt
Heitze
zeniet
nietgehoerd
gehoerdmet
metBa...'—`Mens,'
Ba .. .' - 'Mens,'
gegaan, een jaar of
of drie gelejen. Heit
zeg ik,
ik, prikkelbaar
prikkelbaar in mijn
mijn slaperigheid,
slaperigheid, chaal
'haal toch niet
niet iedereen
iedereenover
overjeje
hebjij
jij het
hetgoddomme
goddomme
zatte tong.
tong.Wat
Watgaat
gaatjou
joudie
dieen
endie
dieen
endie
diean!'
an!'—Vat
- 'Watheb
zatte
heupe!'-'Laten
wenog
nogeen
eenhalf
halfuurtje
banken,'zegt
zegtGuus.
Guus.-'Nee
op je heuper
—laten we
uurtje banken,'
—Wee
ik ga naar huis.'
- 'Spier wat
- 'Ik heb slaap.'—`Meneer
slaap.' - 'Meneer isis
huis.'—`Spier
wat ben je ongezellig.'
ongezellig.' —`Ik
vanmiddag
omdrie
drieuur
uuropgestaan!'—`Gaat
opgestaan!' - 'Gaatereriemand
iemandzover
zovermee
mee?'
- 'Ik.'
vanmiddag om
?'—`Ik.'
-—`11é,
'Hè, jassus,
'Ik moet
tien uur
uurop
op
jassus,hoe
hoeflauw
flauw van
van jou
jou Moos!' -—`Ik
moet morgen
morgen om tien
Methun
hunvieren
vieren
zijn.' -Guus heeft
kantoor zijn.'—Guus
heeft terwijl
terwijl de
de kaarten
kaarten uitgelegd. Met
De lamp
lamp beschijnt zonderling
zonderling hard
hard de
de hoofden
hoofden van
van
blijven ze om de tafel. De
flessen, het
hetleeg
leeg
Dirk, Duif, Guus
Guus en Karel,
Karel, de
de vieze
vieze tafel,
tafel, de
de glazen, de flessen,
sardineblikje,
vellenvan
vandedepaling,
paling,
homp
brood.-'Amuseer
je!
sardineblikje, de vellen
de de
homp
brood.
—`Amuseer je!
Dag
Guus!'
'Spelbrekers!'
'Een
kwartje!'
'Vijfendertig
cent!'
'GoeieDag Guus!'—`Spelbrekers!'—`Een kwartje!'—`Vijfendertig cent!'—`Goeienacht!'-'Slaap
een brandebrandenacht!'—`Slaapwel!'-'Veertig
wel!'—`Veertig cent!'-'Guus
cent !' —`Guusgeef
geef mijn
mijn nog een
gulden!' ...
wijntje.'
-'Vijftig cent!' -'Een
len gulden!'...
wijntje.'—`Vijftig
horen we nog de
de logge,
logge,brutale
brutale stem
stemvan
vanDuifje.
Duifje.Ik
Iktrek
trekde
de
Op de trap horen
Flauwe lichtschemering
lichtschernering fletst
fletstover
overde
dedakenrij.
dakenrij.Een
Een
buitendeur dicht. Flauwe
de andere
andere stoep
stoep kijkt
kijkt naar
naar de lichte
lichte ramen
ramen van
van Dirk
Dirk en
en Guus.
Guus.
agent op de
Het zijn
zijn de enig rood-vierkante
rood-vierkante gaten
gaten in
in de
de nauwe
nauwestraat.
straat.
Het
'Goeienavond,'
`Goeienavond,' zegt
zegt de man, rustig.
'Goeienavond,' zeggen
`Goeienavond,'
zeggen wij.
buitenluchtknapt
knaptop.
op.We
Wegaan
gaannaast
naastelkaar
elkaarzonder
zonderpraten.
praten.
De buitenlucht
een bénder
bénde!'-'Ja,
zwijneeen héél
héél eind
—5, een zwijneNa een
eind lopen
lopenzeg
zeg ik
ik moe:
moe:'Wat
Vat een
troep,' zegt
zegtScherpenzaal.
Scherpenzaal.
weg.
Voetstappen dreunen, schaduwen bollen, rekken weg.
'Wat
doenweweerer
eigenlijk?'
- 'Dat weet ik
ikzelf
zelfniee
niet.'
'Was het
het niet
niet
Vat doen
eigenlijk
?'—`Dat
—- `Was
?' - 'Of het!
je
beter om nou lekker op je
je nest
nest te liggen ?'—`0f
het! Van
Van jou
joubegrijp
begrijp ik
ik je
helemaal niee—Vaarom
niet.' - 'Waaromniet
nietvan
van
'Wel, jij
jij verschooiert
verschooiert
het helemaal
mijmij?'
?' —- `Wei,
talent én je gezondheid.'—`En
gezondheid.' - 'En jij
jij dan
dan?'?' zeg
moe, 6p,
6p,licht-duizelig.—
licht-duizelig.zeg ik, moe,
—

—
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`Voor mij
'Voor
mij komt
maal toch
cent om
om het
het
komt het
het er
er minder
minder op
op an.
an. Ik
Ik maal
toch geen cent
leven,' antwoordt hij, 'als
heer, die
die jeje
calsjejeonder
onderde
deplak
plakzit
zitvan
van je
je ouwe heer,
met geweld op kantoor houdt, terwijl
terwijl je
mooie dingen
dingen in
in je
jekop
kop
je zoveel mooie
heb, dan kan het je ten slotte
slotte niks
niks meer
meer verdommen.'
verdommen.'
'Loop weg.'
'Daar
m'n moeder
moeder houdt
houdt véél
véél
'War denk ik wel eens over,'
over,' zegt
zegt hij,
hij, dof.
dof 'Maar
'Mau m'n
van
erggoed
goedmens.
mens.Ze
Zepraat
praat wel
wel telkens
telkens
van me.
me. Da's
Da's een
een goed
goed mens,
mens,z6'n
an erg
kleingeestig
overeen—ja,
een-ja, dat moet
moet je
je d'r h6ren zeggen,
jelacht
lachtje
jeer
er dood
dood
kleingeestig over
zeggen, je
bij!-overeen
meisbij! —over eennet,
net,een
eenbeschaafd,
beschaafd,énéneen
eenwelopgevoed
welopgevoed jodenmeissie,
jodenmeissie, meissie, mét geld,
geld, v66ral
v66ral met
metgeld—zo
geld-zo gaat
gaathet
hetbij
bijons,
ons,Alf—
Alf- maar
maar van een
moeder
was,
moeder verdraag
verdraag je
je een
een hoop,
hoop, omdat ze je moeder is. Als zij er niet was,
had ik hém al
allang
stikken!'-'Ho! hoho!'-'Nou
het is zo! Ik kan er
lang laten stikken!'—`11o!
hohor—Nou het
nietom liegen.
liegen. Hij
Hij is gewoonweg
gewoonwegeen
eenvreemde
vreemdevoor
voorme,
me,een
eenlelijke
lelijkevreemvreemde, een vreemde die sjaggert,
sjaggert, negotie
negotie drijft,
drijft, niks voelt, niks
niks weet
weetvan
van
het leven...
leven ... Ik
Ik zie geen
geen onderscheid
onderscheid tussen
tussen hem
hem en de
de klerken...
klerken ... Het
Hetzijn
zijn
~memaal stomme
vijanden zijn...
zijn ... Toen
Toenhet
heteerste
eerstebedrijf
bedrijf
Allemaal
stommeidioten,
idioten, die
die m'n vijanden
m'n treurspel
treurspel af
afwas,
hij het verscheurd...
verscheurd ... Ik weet wel dat het
van m'n
was, heeft hij
het v61
v61 zat van
van Kloos,
Kloos, Perk,
Perk, maar
maar er wiren
wáren mooie
mooieregels
regelsinin
niks was, dat het
en ik hield ervan
... Dit
Dátvergeef
vergeefik
ikhem
hem nooit,
nooit,alalwordt
wordtieiehonderd
honderdjaar!
jaar!
ervan...
Dat was een ploertenstreek!
ploertenstreek! Nou werk
werk ik stiekem,
stiekem, als
als een
een jongen
jongen die
die
snoept, verbergt het manuscript
manuscript dán
daar. Maar
Maar het
niet.
din hier, dán
din daar.
het gáát
gift niet.
Je v6élt overal vijanden. An tafel is het elke dag ruzie,
ruzie, rotte
rotte toespelingen
toespelingen
Nieuwe Gids.
Gids. Dan maakt
maakt ie grapjes
grapjes op
de
mosterd
die
neem.op De Nieuwe
op
die ikikneem.—
bruin-bruine kloddergedodder
grinniken
Da's nou bruin-bruine
kloddergedodderzegt
zegt ieie dan.
dan. En
En dan grinniken
genoeg verveelt,
verveelt,
moe en Saar
Saaren
enhou
houik
ik m'n
m'n mond.
mond. Maar
Maar als
alsieie me
me lang
lang genoeg
voor stommeling,
stommeling, loop
loop van
van tafel.
tafel. Nou
Nou
word ik woedend, scheld hem uit voor
láátthuiskomen,
thuiskomen,maak
maak de
de smerigste
smerigstebokken
bokkenin
ineffecteneffectenpest ik hem met liát
naar de kroegen.
kroegen. Jammer voor moeder.
moeder. Da's een g6éd mens.
mens.
nota's, loop naar
Daar hou
die maakt
maakt zich
zich elke
elke dag
dag ongerust
ongerustover
overde
deblauwe
blauwe
Daar
hou ik van en die
m'n ogen...
ogen ...Ja-ja...
Ja-ja ... Ja-ja...
Ja-ja ... Dat kun
kun jejezozohebben...
hebben ...Ja-ja.'
Ja-ja.'
kringen onder m'n
poos lang
lang lopen
lopen we
we weer
weer zwijgend,
zwijgend, dan
dan zeg
zegik
ikzeker
zekeren
enheel
heelrustig:
rustig:
Een poos
'Als je 66it moed genoeg
genoegheb,
heb,Scherp,
Scherp,om
ommet
methem
hemtetebreken,
breken,kun
kunjejebij
bij
`Als
mij komen inwonen.'—`Dank
inwonen.' - 'Dank je Alfred. Weet je wit
wátgek
gekisis?
Anjou
jouheeft
heeft
mij
? An
zo stierlijk
stierlijkhet
hetland.
land.femand
Iemanddie
diezulke
zulkeliederlijke
liederlijke boeken
boekenschrijft,
schrijft, zegt
zegt
ie zo
gemeen individu.'—`Dat
individu.' - 'Dat kan wel,'
wel,' glimlach
glimlach ik.
ik.
ie, is een gemeen
Amstel.
We zijn bij de Amstel.
'Ik zal je nog een eindje
eindje brengen,'
brengen,' zeg
zegik,
ik,wat
watopgeruimder
opgeruimderdoor
doorde
denachtnacht`Ik
friste.
fris
te.
'Zeg, Alfred,' hij
hij weer.
weer.'Ja.' -—Vaarom
'Waarom kom
haast elke
elkenacht
nachtbij
bij
`Zeg,
—1a.'
kom jij
jij toch haast
die lui
lui ?'—`Elke
?' - 'Elke nacht
sterk.' - 'Zolang ik
ik je
je ken,
ken,blijf
blijfjejeererna
naéén
één
nacht isis wat sterk.'—`Zolang
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- 'Dat isis de
Meinesz.' - 'Wat is dat voor
voor
uur plakken.'
plakken.'—`Dat
de schuld van Vening Meinesz.'—`Wat
onzin ?'
- 'Vroeger ging
uur naar
naar de §ktelle.
fk:el/e. Die bleef tot twee
?'—`Vroeger
ging ik
ik om
om één uur
tweeën was
was 't Mosse/enhuis
sociëteit. Dan ging
ging ik
ik om
om drie
drie
Mosselenbuis de sociEteit.
uur open. Na tweeën
huis.' - 'Zit je dan
dan zo
zograag
graaglaat
laatop
op?'
- 'Vroeger niet.
niet.Maar
Maarals
alsjeje
uur naar huis.'—`Zit
?'—`Vroeger
laat gewerkt heb, bijvoorbeeld,
bijvoorbeeld, tot twaalf,
twaalf, half
half een, wil
wil je
je een
eenluchtje
luchtje
laat
scheppen, wat afleiding
afleiding hebben.
hebben. Ik
Ik: heb
heb wel
welgepróbeerd
gepr6beerd thuis
thuisteteblijven.
blijven.
Dan zette
zetteik
ikkoffie,
koffie,stak
stakeen
eenverse
versepijp
pijpop.
op.Je
JeVint
kuntniet
nietnaar
naarbed
bedgaan
gaanals
alsjeje
op je zenuwen drijft.
drijft. Maar
Maar dan voelde ik
ik me
mezo
zoverdomd
verdomdeenzaam,
eenzaam,z6
z6
triestig, leek
leek de
de hele
heledag
dagme
mezo
zoleeg
leegen
ende
denacht
nachtzo
zovréselijk
vréselijklang.
lang.Vooral
Vooral
triestig,
de komende morgen zie je 's nachts z6 grijs,
grijs, z6 vaal, z6
z6 weer-hetzelfde
weer-hetzelfde
voor je. Er hoort
hoort meer
meer resignatie
resignatietoe
toedan
danikikheb
hebom
omtetewerken
werkenAltijd
áltijdop
opjeje
Dat wordt
wordtvreugdeloos,
vreugdeloos,dor,
dor,
kamer, áltijd
åltijd het
het werk, het wérk, het wérk. Dat
een marteling. Dat
Datmat
mataf
af.Dat
Datvermoordt
vermoordtje.
je.Als
Alsikikzo'n
zo'nhalf
halfuur
uurbij
bij mijn
mijn
koffie,
an, liep
liep de
destad
stadin,
in,naar
naarde
de
koffie, mijn
mijn pijp
pijp gezeten
gezeten had,
had, kleedde ik me an,
naar de eerste de beste gelegenheid
gelegenheid om er
er te
te kletsen
kletsen over
overwát
wátze
ze
Nes, naar
maar wouen,
Dat gaf
gaf
maar
wouen, met
met de eerste de beste meid. Dat dee me genoegen. Dat
me veerkracht. Gek,
Gek, hé
hé?? Mal, hé
hé?? Met zo'n
zo'n meid
meidpraatte
praatteikikliever
lieverdan
dan
de koffiehuiskennissen.
koffiehuiskennissen. Later
Later ontmoette
ontmoetteik
ikDirk.
Dirk.In
Inzijn
zijntijd
tijd
met een van de
was hij
hij een
jongen, een
een die
diesoms
somsin
ingoeie
goeiebuien
buienfragmenten
fragmentenuit
uit
een gevoelige
gevoelige jongen,
Mei wérkelijk
mooi
kon
voordragen.
Nou
is
die
abruti.
Soms
komt
nog
wérkelijk mooi kon voordragen.
die abruti. Soms komt nog
het ouwe
ouwe in
in hem
hem boven.
boven. Maar
Maar als
als je zit
zit in
in de
de vuilniskar
vuilniskar van
van zo'n
zo'n passie,
passie,
ben je voor de haaien.
haaien. Dirk inviteerde me. Dirk
Dirk was
was 66k
66k een
een nachtuil.
nachtuil.
een bizarre
bizarre wereld,
wereld, het
hetzoodje
zoodjevan
vande
dekabokaboNou dat weet je! En het was een
in De groote Slok, in de Catacomben.
tijns, die samenhokten in
Catacomben. Je ziet er elke
nieuws, wat
watanders,
anders, nog
nogiets
ietsméér
méérgemeens,
gemeens,liederlijks.
liederlijks.Ik
Ikdenk
denk
dag wat nieuws,
er eens
eens een
een boek
boekover
overschrijven
schrijvenzal.
zal.-Nou.
zie je
je me
meplakken
plakken
dat ik er
—Nou. Zo zie
daar, omdat
thuis heb,
heb, 's nachts
t6ch niet
niet slapen
slapen kan,
kan,
nachts tóch
hier en daar,
omdat ik
ik geen thuis
mensen zien
mensen het zijn.
zijn. Gek, dat
dat
mensen
zien m6ét,
m6ét, onverschillig
onverschillig wát
wit voor mensen
iemand
z'n leven
leveneen
eendosis
dosisverveling
vervelingbij
bijAnderen
ánderen nódig
n6dig heeft.
heeft. Ik
Ik
iemand voor z'n
ongezond onder,
onder, al
al zie
zie ik
ik bleek.
bleek. Nou-en
dag ...
Nou—en de ouwe dag...
voel me er niet ongezond
God die
dag ...wat
wateen
eenrAir
ráárverschiet,
verschiet, als
als je
je jejejong
jong—zo
-zo oud en
en
God
die 6uwe
Uwe dag...
zo belabberd eenzaam voelt.'—`Laat
voelt.' - 'Laat mij
mij maar
maar dikwijls
dikwijls bij
bij je
jekomen,'
komen,' zegt
hij héél-vriendschappelijk.-'Als
naar huis
huisgaan.
gaan.
hij
héél-vriendschappelijk.--`Alsjeje wilt.'-'Zou
wilt.'—`Zoujeje niet naar
Het wordt
wordt stinkend
stinkend laat.
laat. Je moet
moet het
het hele
hele end
endnog
nogterug
teruglopen.
lopen. En het
weer te
te regenen.'—ja
regenen.' - 'Ja je
je hebt
hebtgelijk.
gelijk. Dag
Dagkerel.
kerel.Tot
Totmorgen.'—
morgen.'begint weer
'Slaap
`Slaap lekker!'
Loom, rustig lag de Amstel.
Amstel. Regen tikkerde in het water, op
op de
de bomen.
bomen.
In de verte,
verte, achter
achter het
het plomp
plomp silhouet
silhouet van
van het
hetBadhuis,
Badhuis, kromde
kromde een
een
melkstreep van opkomende dag. Mat
Mat groende
groendehet
hetwater
waterdaar,
daar,glanzend
glanzend
tegen
hetbrauwende
brauwendezwart
zwartder
derdonkere
donkerelanden.
landen. Nog brandden lantaarns,
tegen het
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koperrode priempuntjes, die
het water
waterweerkaatsten
weerkaatsten tot
tot gouden,
gouden,
die in het
het
draaiende, diepgaande zuilen. Vuriger boorde het purperen oog van het
overzetveer. En
En naarmate
naarmate de
de melkstreep in de verte
verte fletser
fletser werd,
werd, wijdend
wijdend
overzetveer.
kopergroen van het
het water
waterstrakker,
strakker,
over vreemde roetpluimingen, het kopergroen
rode priempuntjes tot dansende,
dansende, schemerende
schemerende stippels.
stippels.
vervaagden de rode
Een melkboer klotste
klotste aan
aan achter een kar, waarvoor
waarvoor honden wit-ademhijgend trokken. En klokken begonnen te
te luiden,
luiden, zeer
zeer zachtjes,
zachtjes, dompenwiegende stoten
stoten in
in de
dekille,
kille, grauwe
grauweschemering.
schemering.Eerst
Eerst één klok langde, wiegende
gonzend-nazoemend. Dan een ander, vlugger
zaam, klagend, elke dreun gonzend-nazoemend.
als van een zoekende hamel op verre bergtoppen.
'Overrrr!'
`Overrar
'Overrrr!'
`Overrrrr
'Halloooo! Hallo-666!'
Hallo-666r
`Hall0000!
riemen doorklokkeOver het water komt de jolleman aangegleden. De riemen
len het water.
'Goeienavond meneer.'
`Goeienavond
'Dag Tijs.'
'Misselijk weertje, meneer.'
`Misselijk
'Ja. Niks lekker.'
"Ja.
bij de riemen,
riemen, wat schuim,
schuim, en
en over
over het
het hele
hele wawazwarte geul
geul bij
Telkens een zwarte
ter de vinnige spetjes
spetjes van
gouden spiegelzuilen van de Ianlanvan regen, de gouden
huiverig, ben
ben blij
blij als
als ik
ik thuis
thuis in
in de
dehanghangtaarns. Ik
taarns.
lk ben koud geworden, huiverig,
stoel lig. Door
Door de
de ramen
ramen vaalt
vaalt eerste
eerste daglicht.
daglicht.Alles
Alleslijkt
lijktlelijk,
lelijk,oud,
oud,hard.
hard.
krant ligt
ligtwijd-open,
wijd-open,vertrapt
vertraptop
opde
degrond.
grond.Waar
WaarKarel
Karel gezeten heeft
De krant
is het rooie tapijt wit,
wit, goor
gooren
engrijs
grijs ingelopen
ingelopensigarenas.
sigarenas. Het vuil theegerei
staat op tafel. In mijn
mijn vermoeid
vermoeid hoofd
dat ik
ik
hoofd is
is een onbestemd gevoel, dat
en ik
ik denk
denk fláûw,
omringd ben door wrede, dierlijk-gemene dingen en
flidw, met
iets van
van zelfverwijt en iets van
van laat-alles-nou-maar-gebeure-d'r-kan-me
laat-alles-nou-maar-gebeure-d'r-kan-me
niks-schele-dat
niks-schele—dat ik wonderlijk-ongelukkig ben.

ONHEBBELIJK ZWAAR EN DRINK
REDENEER ONHEBBELIJK
IV IK REDENEER
ZWARTE KOFFIE

'Hoe laat
laat heb
heb je
je het
het?'
- 'Vijf minuten
minuten voor half
half elf,'
?' vraag ik ongeduldig.
ongeduldig.—Tijf
zegt
Karel.-'Ik,
naar de klok te
te kijken.
zegt Karel.
—`fk,zeven.'-'Je
zeven.'—je hoeft niet naar
kijken. zé
Zé komt
zéker.' - 'Nou, het heeft er veel van of
ze ons voor de gek houdt.'
- 'Wacht
zéker.'—`Nou,
ofze
houdt.'—`Wacht
nou maar.'
- 'wát heeft ze je gezegd
- 'Gel66fje me niet?
zei - zeg an
maar.'—'Wåt
gezegd ?'?'—`Ge166fje
niet ? Ze zei—zeg
Spier, an meneer Spier natuurlijk, dat ik om half
halfelf
elf in de
de Slok
S/ok kom en of33

me het genoegen
genoegen wil
wil doen
doen d'r
d'r ook
ook te
te kommen.-Hoeveel
kommen.-Hoeveelkeer
keermoet
moet
die me
?' - 'Waar heb
heb je 'r
' r gezien
gezien?'
- 'Zeliep
liepinindedeKalverKalverje het
het nou
nou nóg
n6ghoren
horen ?'-`Waar
je
?'-`Ze
straat met nóg
n6g een
een dame.
dame. Je hebt de groeten
groeten van
van m'n
m'n vriend
vriendvan
vanProt
Prot
ik, om
om een
een praatje
praatje te maken."Héb
maken.' 'Hébik
ikjou
jouwat
wat opgedragen
opgedragen ?'-'0,
?' - '0,was
was
zei ik,
zei
het soms
soms niet
niet goed.
goed. Ik
Ik dacht
dacht nog
nog wel
wel héél
héél goed
goedte
tedoen.
doen. Toen
Toenzei
zeizij:
zij: wat
wat
het
ikje
je natuurlijk
natuurlijk zwárt
gemaakt.Toen
Toenzei
zeizij
zij
dat voor
voor iemand?
iemand? Toen
Toen heb
hebik
is dat
zwirt gemaakt.
je zo'n
zo'n nette
nette jongen
jongen vond
vonden
endat
datze
zewel
weleens
eensverder
verderwou
woukennis
kennis
dat ze je
de S/ok
slok zei ik. Goed
Goed zei
zei ze,
ze, om
omhalf
halfelf.
elf. Als
Als
maken. Kom dan vanavond in de
- 'Nou 't is half
half elf.'
je me bedondert zeg ik, ben
ben ik eeuwig
eeuwig kwaad
kwaad op
op je.'
je.'-'Nou
-'Het is d'r
d'r nog
nog vfér
vIér minuten
minuten voor.
voor. Wat
Watben
benjij
jij ongeduldig.
ongeduldig.Kommen
Kommende
de
-`1-let
houniet
nietvan
vanwachten.
wachten.Je
Jemoest
moestvoortaan
voortaan
vrouwen niet
nietaltijd
altijd te
te laat
laat?'
- 'Ikhou
vrouwen
?'-'Ik
afspraakjes niet
mijn humeur.-`Da's
humeur.-'Da's me
me
zulke afspraakjes
niet meer
meer maken,'
maken,' zeg
zeg ik uit mijn
vond?'
- 'Wat zegt
zegt
dank! Heb je niet gezegd dat je d'r een m66ie vrouw vond
?'-`Wat
dat??Je
'Wordje
je nou
nou nijdig,
nijdig,
dat
Jehoeft
hoeftm'n
m'nwoorden
woorden niet
niet als
als goud
goud te wegen!'
wegenr -- 'Word
is?'?'- -Nee,
'Nee,nee,
nee,nee!
nee!Maar
Maarik
ikdoe
doeniet
nietgraag
graagmóéite
m6éite
omdat zij er nog niet is
vrouw. Als
Als ze
zeje
jevoor
voorniks
nikslaten
latenkomen,
komen,krijg
krijgjejehet
hetgevoel
gevoelvan
van
voor een vrouw.
Hogere-burgerschool-jongen, die aan
aan het
het scharrelen
scharrelen isis en
endoor
doorhet
het
een Hogere-burgerschool-jongen,
wordt.' - 'Jijben
benininalles
allespedant.'
pedant.'-`...
-' ...Wacht
Wachtes!
es!
dienstmeissie uitgelachen wordt.'-lij
Is ze daar niet
niet?'
- 'Waar?'
Met die
diegele
gelehoed
hoed?'
?'-`Waar
?'-- 'Links van de leestafel. Met
?' Zodik
dikisiszezeniet.'-'14aten
niet.' - 'Latenwe
wedan
danmaar
maar weggaan.'
weggaan.' --Nog
'Nogvijf
vijfmimi'Nee.Zo
Nee.
nuten.'-'Nee.
Wachtenisishet
hetberoerdste
beroerdstedat
datikikken.'
ken.'-'Ik
kanwel
welzien
zien
nuten.'
-Nee. Wachten
-cIk kan
dat jij
maakt.' - 'wel mogelijk. Ik begin er te oud voor
voor
jij weinig
weinig afspraakjeS'
afspraakjesimaakt.'-'Wel
te worden.'-'Dát
worden.' - 'Dátmaakt
maaktjejemelancholiek.'-'13este
melancholiek.' - 'Beste jongen,
jongen, word
word er
er nou
nou
niet kwaad om, maar
maar van cnijn
mijn melancholie
- 'Ik
melancholie snap
snapjijjijgeen
geen bliksem.'
bliksem.'-'fk
snap er zo veel van,' zegt
zegtKarel,
Karel, geprikkeld,
geprikkeld,cdat
'dat als
als jfj
jij een vrouw
vrouw had,
had, je
je
antwoord niet.
niet. Wat gaan mij
minder aan
aan allerlei
allerlei 6nzin
6nzin zou
zou denken!'-Ik
denkenr -Ik antwoord
zijn
aan! Zenuwachtig
Zenuwachtig kijk
kijk ik
ik naar
naar de
de klok,
klok, naar
naar
zijn platte beschouwingen aan!
de deur, trommel met de vingers op tafel.'Enofje
ofjejejenou
noumaar
maar zo
zo houd,'
houd,'
tafel.-'En
zegt hij
hij weer, `jij
'jij wil wit
witgraag
graagverder
verder kennis
kennis maken.
maken. Jij
Jij bent net
net zo
zo
ijdel
zo.' - 'Ikgeloof
geloofniet
nietdat
datikikdfé
dfésoort
soortijdelheid
ijdelheid
ijdel als
als élk
élk ander
ander man.
man.00 zo.'-'Ik
heb.'
- 'Waaromhad
hadje
jeer
er dan
dan zoveel
zoveelplezier
plezierin,
in,toen
toenikikjejezei
zeidat
Qatzezejejeeen
een
heb.'-`Waarom
nétte jongen
an gelegen.
gelegen. Voor
Voor mijn
mijn part
part
jongen vond?'-'D'r
vond ?'-'D'r ligt
ligt me
me niet dát
dit an
vindt ze me
me een
een patser.'-lij
patser.' - 'Jijwil
wilaltijd
altijdanders!'-`Ga
anders!' - 'Gajejemee
mee?'
- 'Aanne?'-`Aannemen!' -- 'Uit
S/ok uit. Hij, omdat ie een mal figuur
`Uit ons humeur gaan we de slok
slaat
ik, om
slaatmet
metz'n
z'nafspraakjeafspraakje-ik,
om de
de gebroken
gebroken avond en 6m, en 6m, en 6m
te staan,
staan, lfég
llég ik.
ik.
ijdelheidsredenen.
ijdelheidsredenen. Dat
Dat voel ik wel. Als ik er buiten denk te
--`Ga
'Ga je
je mee
mee naar
naar Mast
Mast?'
Ik heb
heb om
om half
halftwaalf
twaalfeen
een afaf?' 'Nee. Strikjes. Ik
spraak
- 'En áls
Georgine geAls Georgine
spraakmet
met Scherp,
Scherp,die
die me
me wat
wat voor
voor moet lezen.'
lezen.'-'En
ik
hém
laten
wachten.'
'Kom
je
zéker
bijMast
Mast?
komen was?'
'Dan
had
was ?'-`Dan had ik hém laten wachten.'-`Kom je zéker bij
?
---`Ik
'Ik denk
het
wel.'
'Nou,
tot
straks
dan.'
'Adi.'
In
het
hoekje
achter
de
denk het wel.'-'Nou, tot straks dan.'-`Adi.' In het hoekje achter de
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deur van de Bar zit Scherpenzaal.-'Nou
Scherpenzaal.—Nou al grok?'
grok ?' vraag
vraag ik
ik verwonderd.
-—`1-let
'Het is mijn twééde. Ik drink er nog véél meer.
meer. Ik heb weer zo'n goddegrok ?' -—Nee!
lijke ruzie gehad! Jij
Jij ook grok?'
'Nee! Laat die zwijnderij maar stáán!
Je
drinken. Da's
grootste pest. Johan,
Johan, breng
breng maar
maar twee
twee
Je moet
moet niet drinken.
Da's de
de grootste
kleintjes.' —`Ik
kleintjes.'
- 'Ik wil geen
geen koffie!'
'Nou en
niet dat
dat je
je grok blijft
koffier -—Nou
en ik wil niet
hijsen!'
- 'Nou dan niks.'
- Maar als
room voor
voor
hijsen!' —`Nou
niks.'—Maar
als de koffie en
en de geslagen room
hem staan, verandert hij
hij van
van gedachte.
- 'Kom je van huis?'
- 'Nee, van
gedachte.—`Kom
huis ?'—'Nee,
de slok.'
Slok.' --`1AT
at ben je dáár
-'Wat
-'Afspraakjes met
vrouw
diár wezen doen?'
doen ?'—`Afspraakjes
met een vrouw
wezen missen.' - 'Met
een vrouw?'
- 'Vin je dat zo wonderlijk
wonderlijk?'
- 'Ik
'Met een
vrouw ?' —`Vin
?' —`Ik
vin jou te ernstig
ernstig voor
voor geschárrel.'
- 'Ik wou d'r ogen nog wel eens zien.
geschárrel.'—`ik
Ze heeft ogen,
ogen, die
die je
je doen
doen denken
denken aan
aan een
een kind.'
- 'Waarom trouw je niet,
kind.'—`Waarom
Alfred ?? Je verdient genoeg. Je kon je thuis zo gezellig
gezellig maken.'
- 'Ik merk
maken.' —`Ik
wel
mensen beginnen me állemaal
raad te
wel dat ik 66d word.
word. De mensen
Allemaal goeie raad
geven. Karel
weer een
een brief
briefvan
vanmama!'
mama!' -— 'Nee,
Karel straks.
straks. Nou jij. Morgen weer
maar z6nder
gekheid!' - '0, zemder
z6nder gekheid! 0,
z6nder gekheid!
Jij
z6nder gekheid!'—`0,
0, z6nder
gekheid! Jij
en al
al h66
er niet
nietvan—
van-toch
hele dag
dag
bent jonger dan ik en
WI je er
toch ben
ben je de hele
in een burgerlijke
burgerlijke omgeving
bezopen begrippen.
begrippen. Bij
Bij joden
joden isis de
de
omgeving met
met bezopen
traditie héél sterk, niet?'
- 'Ik weet niet waar je heen wil.' -—Vat
'Wat jullie
niet ?'—`Ik
en de hele
hele beschaafde
beschaafde fatsoenlijke,
fatsoenlijke, gezeten-wat
je
gezeten—wat is er nog meer! Weet je
nog méér!-ordelievende-tralala-wereld,
méér! —ordelievende—t ralala-wereld, huwelijk
huwelijk noemt,
noemt, noem ik leugen. Dat is
is geen
geen erg
erg nfé6we
liever
gen.
nfédwe ontdekking, wat?
wat ? En
En nou breek ik liever
mijn nek dan dat ik trouw!'
- 'Je moet geen eed doen
dingen.
trouw!'—je
doen over zulke dingen.
weet wat
wat hij
hij m6rgen wil,' zei Scherp, wijs
Griek.
Niemand weet
wijs als
als een wijze Griek.
- `Onzin!
'Onzin! Een m66i
m6ói beginsel
voor je hele
hele leven'
- meende ik zéér
beginsel isis voor
leven' —meende
In een
eenkoffiehuis
koffiehuis ben
ben jeje dooreen
genomen walgelijk sterk
beginselvast. In
dooreengenomen
zelfs zeer pertinent dat vele
vele dezer
dezer mét de kofvan principes. Ik geloof
geloof zelfs
fiehuizen staan of vallen.
'Waarom ben je zo woest tégen het huwelijk
huwelijk?'
hij weer, koffieslurVaarom
?' vroeg
vroeg hij
We zaten
zaten als twee
twee knuffe leutjes—zo
leutjes-zo helemaal
pend. We
helemaal geschikt
geschikt om
om te
'Ik ben niet tegen het huwelijk. Ik ben tegen jUllie huwekoffiekonkelen. `Ik
maatschappelijk contract zoals bourgeois-heren dat ingepikt
ingepikt
lijk, tegen het maatschappelijk
ik. - 'Wat wou je dan ?'—`Wat
?' - 'Wat ik wil weet ik zo net
net niet,'
niet,' zei
zei
hebben,' zei ik.—Vat
'Voor Anderen
ánderen zou ik het nu niet onder woorden kunik vrij verstandig. `Voor
mezelf heb ik het wél overdacht, wéét ik wat ik doen
nen brengen. Voor mezelf
moet.' De
De koffie in de
de Bar
Bar is uitmuntend.—`Dat
uitmuntend.-'Dat lijkt
lijkt me
bij eerste
eerste
moet.'
me bij
opponeerdehij,
hij, cáls
'áls het goed
goed is voor
voor jezelf, waarom deugt
horen vreemd,' opponeerde
voor anderen ?'—`0mdat
?' - 'Omdat ik de anderen
anderen z6 weinig ken en ze
het dan niet voor
z6 in leugens opgegroeid
opgegroeid zijn,
zijn, dat
dat de
de méést-natuurlijke
méést-natuurlijke dingen niet
niet meer
meer
voor ze passen,'
passen,' zei ik,
ik, `daarenboven,
'daarenboven, beste jongen, leven we
we in
in een
een tijd
tijd
allemaal16sstaande
mensen.
Er
is
in
alles
anarchie.
Je
kunt
niets
van
van allemaal
16sstaande
Er
alles
Je
van
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het leven opnoemen
opnoemen of je voelt en
en ziet
zieterin
erin de
de burgerlijke ondergang,
het
ondergang, het
gedoe van individuen alléén. Ik kan
kan in
in die benauwenis dus wel wéér iets
ánders
tijdelijk te helpen
helpen én
én een
een
Andersanarchistisch
anarchistischeens
eensdoen,
doen, om
om mezélf tijdelijk
<revolutionaire>daad
daadbegaan
begaandoor
doorme
meschrap
schrapte
te zetten
zetten tegen
<revolutionaire>
tegen een
eenimmoimmoreel contract, dat vastzit
~eel
vastzit aan
aan leugen
leugen en
enzo
zoals
alsAlles
álles aan
aan bezit,
bezit, maar
maar voor
voor
dit moment
momentnféts
nfétsdan
danwat
watikiknoem
noem<burgerlijke>
<burgerlijke>raadraadanderen kan ik op dit
gevingen over hebben. Dat begrijp je
wel?? Ik
harmoje niet,
niet, wel
Ik bedoel
bedoel dat het harmonieuze, eerlijke
eerlijke huwelijk,
huwelijk, het huwelijk
huwelijk in
in onwrikbaar
onwrikbaar verband
verband mét
mét een
een
eerlijke
zijn in
in
eerlijke maatschappij
maatschappijén
éneen
eeneerlijke
eerlijkezedeleer
zedeleereerst
eerst mogelijk
mogelijk zal
zal zijn
als ze van 6nze botjes ailing
alláng onderbroeksknopen
onderbroeksknopen gemaakt
gemaaktzullen
zullen
een tijd als
hebben. Vraag je me de beste
beste raad
raad v6ór
v66r ánderen, dan zou ik zo
zo zeggen:
zeggen:
als anarchist,
anarchist,sluit
sluitjejevoor
voorhet
het(Sverige
6verigeaan
aanbij
bij
handel in je huwelijkszaken
huwelijkszakenals
dfé socialisten die de beste tactiek volgen.
volgen. Want die en die alléén gaan af
ál het rotte.
rotte. Het
Hetfeministen-vereniginkje
feministen-vereniginkje spelen
spelen en
ende
de
op de kern
kern van
van Al
rest is smurrie
.. .'
smurrie...'
Ik
dat ik bovenstaande tirade
tirade
mijn kopje
kopje leeg.
leeg. Het spreekt vanzelf
fk dronk mijn
vanzelfdat
zoschrikkelijk
schrikkelijk aan-een-stuk
aan-een-stuk wijs),
wijs), nóch
n6ch
nfét sprak
sprak (ik spreek
spreek nooit
nooit zo
nfét
volgende zó
z6 zei.
zei. Het
Hetverveelt
verveeltme
mezelfs
zelfsenigszins
enigszinsdit
ditonsmakelijk
onsmakelijk
het volgende
tendens-gesprek
te lassen.
lassen. Maar
Maar mijn
mijn herinneringen
tendens - gesprek in te
herinneringen zouden
zouden onvolledig
ik een
een zo
zo fameus
fameus
wilde ik
en het relaas mijner historie onsamenhangend
onsamenhangend zijn, wilde
gesprek à
dier andere
andere discours-lurkers,
discours-Iurkers,
d la Van Lennep, Potgieter of
of een dier
couperen. En het hoort
hoort er
er zo
zobij,
bij, niet
nietwaar,
waar,om
ombij
bijtijden—in
tijden-in een
een Dagboek
-jezelf
voor te stellen als een meneer die het bliksems goed weet
weet en
en v66rv66r—
jezelfvoor
wijze
dingen
hérlees
je
je
eigen
ik
met
genoegen,
als je
je
ál
denkt.
Dan
Al wijze
hérlees je je eigen met genoegen, als
opneemt, vindt
vindtjejejezelf
jezelfeen
een held, een lang-niet-mislater het manuscript opneemt,
se filosoofi
filosoof. Ik ga
ga dus
dus voort
voort in
in die
die sympathieke
sympathieke toon van
van kleintjes-koffiekleintjes-koffieniets anders
anders dan schóne
sch6ne gezegden
gezegdenformuleren
formuleren
drinkende jongelieden, die niets
ik strakjes
strakjes sentimenteel
sentimenteel word,
word, isisdat
datvoorzeker
voorzeker(voor
(voordriekwart)
driekwart)
en z6 ik
aan een ziekelijke
ziekelijke fantasie
die uit
uit een
eenonnozel
onnozelkoffiehuis-ikje
koffiehuis-ikje
aan
fantasie te wijten, die
-al
literatuur fabriekend—een
fabriekend-een romanheld met louter
loutergege—
al schrijvend en literatuur
bij lánge
na zo
zoniet.
niet. Nee,
voels- en denkpoenighedens distilleert. Ik ben bij
linge na
niet.
waarachtig niet.
nadenkend aangekeken, zei na
na een
een poos:
poos: 'Duidenatuurlijk nadenkend
Scherp had me natuurlijk
`Duidejij over
over het
hethuwelijk
huwelijk?'
- 'Ik denk'—vervolgdenk' -vervolgvind ik
ik je
jeniet.
niet.1-166
H6é denk jij
lijk vind
?'—`Ik
'dat, zoals
zoals de
de zaken
zaken nd
nu staan,
staan, zoals
zoals de
de boel
boelnu
nu is, dat wil zeggen,
de ik `dat,
precies het omgekeerde
omgekeerde van
van zo
zo als
alshet
hetininAlles
állesbeh66rde
beh66rde tetezijn,
zijn,ik,
ik, als
als
precies
overtuigd socialist,
socialist, geheel
geheelAnarchistisch
ánarchistisch te werk
werk m6ét
m6étgaan,
gaan, om
om niet
nietmee
mee
overtuigd
doen aan
aan het
het liegen,
liegen, het
hetbedrog
bedrogder
derburgerlijke
burgerlijkeanarchisten,
anarchisten,die
diehet
het
te doen
tegenwoordig huwelijk
huwelijk bést
b'éstvinden.
vinden.Niemand
Niemandop
opdeze
dezemaatschappelijke
maatschappelijke
tegenwoordig
het recht
recht mijn
mijn huwelijk
huwelijk te sluiten.
sluiten. Wanneer
Wanneer ik zeg: ik
mestvaalt heeft het
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jou, Marie,
Marie, Anna
Anna of
ofTrees
Trees tot
tot vrouw,
vrouw, eenvoudig,
eenvoudig,eerlijk—dan
eerlijk-dan heeft
heeft
neem jou,
heiligs plaats
plaats waarvoor geen pa's, ma's, ooms, tantes,
tantes, géén rotte
er iets heiligs
ceremonieel, géén bruiloft, géén onwaarheden
onwaarheden nodig
vormen, géén rot ceremonieel,
naar
de hel met
jij
voor
de
vrije
liefde?'
'Loop
naar
de
met je
je vrije
vrije
zijn.'
'Dus
ben
liefde?'—loop
de vrije
zijn.'—`Dus
weet niet
nietwit
wátvrije
vrijeliefde
liefdeis.is.Van
Vanvrije
vrijeliefde—nee
liefde-neemaar,
maar, godbeliefde. Ik weet
je vrijgeesdenken! - van wat
watje
vrij geesterme, kun jij je iets anders
anders dan
dan vrije liefde denken!—van
noemen,
heb
ik
nooit
anvrije
liefde
nooit
anten,je
verlichten,
je
anstellers
zoodje
anstellers
ten, je verlichten, je
je! Ik
Ik
staaltjes én damesboeken-malligheden gezien. Dank
Dank je!
ders dan gore staaltjes
vrije, geen
geen 6nvrije liefde.'—`Zeg
liefde.' - 'Zeg het dan duidelijker.
duidelijker. Wat is er
er
ken geen vrije,
dan?-Wat
dan?'-'D'r is...
is ... D'r is...
is ... Het is
is wat
wat moeilijk
moeilijk om hier
hier in de
de
dan
?—Wat dan?'—`13'r
in
kleintje koffie, over dingen te
te kletsen
kletsen die
die je
je voor
voor jezelf
jezelfin
Bar achter een kleintje
geheimzinnigheid, in een
een mysterie,
mysterie, als
als iets
iets érg sentimenteel-onbesentimenteel-onbeeen geheimzinnigheid,
ikzal
zalesesaannemen
aannemendat
datikikverliefd
verliefdben,
ben,verliefd
verliefdop
op
voelt. Kijk,
Kijk, ik
reikbaars voelt.
delireren)—
te delireren)(hier begon ik enigszins te
een vrouw zoals ik me die droom (hier
nooit omdat
omdat er
er niet
niet van
van zulke
zulkevrouwen
vrouwenzijn,
zijn, omdat
omdatje
jeje
je
dat word ik wel nooit
vrouw fantaseert,
fantaseert, fantaseert,
fantaseert, fantaséért z6
z6 ragfijn
ragfijn van leven, zo
altijd een vrouw
het teerste
teerste doen
doen van
van je
je eigen
eigen gevoel,
gevoel,dat
datde
dewerkelijkheid
werkelijkheidjejefanfanéén met het
tasie bevuilen m6ét, als een zwaneveer die door modder geblazen wordt
-maar, ik
áánnémen en ook het geval
geval stellen
stellen dat
dat zo'n
zo'n vrouwvrouw—
—maar,
ik zal
zal het es iánnémen
niet zijn,
zijn, nee,
nee, lelijk
lelijk zou
zou niet
niet kûnnen-minder
op mijn
mijn
Vinnen—minder let op
lelijk mag ze niet
bakkes, m'n
m'nrooie
rooieharen,
haren,m'n
m'nrooie
rooiesnor—merk
snor-merkje
jede
de consequenouwelijk bakkes,
van: m'n redenering
redenering?-dan
misschien in
in mijn
mijn leven
leven
?—dan op het frisse dat er misschien
tie van:
dûs, 66k verliefd op
op mij
mij wordt—dan
wordt-dan zou ik tot
tothaar
haar zeggen: <Marie,
<Marie, of
is, &is,
Betsy of
ofhoe
hoeheet
heetje—
je-wil
wiljejemijn
mijn vrouw
vrouwworden
worden?>
?> Dan zou ze natuurlijk
nee, dat zou
zou zé niét—als
nfét-als `ze
'ze dát
dát dee,
dee, zou het ook inééns uit zijn; d'r is
nee,
geen tussenweg—
tussenweg- zou ze ~iet
of denniet spreken van d'r vader, d'r moeder, of
aan vriendinnen en po
... po...
po ... positie, maar
mijn
maar ze zou haar hand in mijn
ken aan
po...
leggen, zonder
zonder meer,
meer, met
meteerlijk,
eerlijk, prachtig
prachtig vertrouwen
vertrouwen kijken en we
poot leggen,
zouden arm
arm in arm,
arm, zonder praten,
naar mijn
mijn huis
praten, zonder
zonder iets te zeggen naar
gaan. Wonderlijk van aandoening moet het
het zijn,
zijn, wat?
als de
de sleutel
sleutel in de
wat ? als
kou van 't
Dan zou
zou ik
ik alle
alle gordijals de huisdeur
huisdeur dichtvalt... Dan
't slot rinkt, als
nen neerlaten,
neerlaten, licht opsteken v66r, licht
licht Achter,
áchter, licht in de gang, licht in
de keuken. Ik zou
zou hoopjes
hoopjes kaarsen
kaarsen zetten om de spiegels, het licht
licht weerweerbloempotjes uit
uit de
de tuin
tuinhalen,
halen, hyacinkaatst zien in het glas. Ik zou al de bloempotjes
ten, klimop, de twee potten
potten rozen,
rozen, al
al het ever-green-er
ever-green—er weer kaarsen tussen zetten—overal
zetten -overal groen, rustige vlammetjes,
vlammetjes, gr6én, en we zouden zitten
bij
grote, geweldige
geweldige aandoening
aandoening in onze
onze
bij elkaar,
elkaar, stil,
stil, gelukkig
gelukkig met de grote,
kelen.
Dan zou ik opstaan,
opstaan, wat
wat zeggen, ik
niet wat,
wat, iets
iets dat
dat in
in
ik weet niet
kelen. Dan
tranen
geen klanken
klanken meer
meer zou
zou hebben.
hebben. Ik
lk zou mijn handen legtranen verstikt, geen
gen op haar
haar hoofd,
haren. Ik zie het
het z6 voor me—en
me-en
hoofd, zacht
zacht betasten
betasten de haren.
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wat zeggen...
zeggen ... wát...
wát...wát'...—Scherp
wát' ... -Scherpzat
zatstil,
stil,ikikkeek
keeknaar
naardedegrond.
grond.Tom)
Toen
wat
sentimenteelslokje
slokjekoffie,
koffie, moe
moe van
van die
dieliteratoren-huwelijksliteratoren-huwelijksnam ik een sentimenteel
visie. 'Het
hier, in
in een
een kroeg
kroegvan
vanzulke
zulke
visie.
`Het is
is toch
toch wel
wel mál,
mál, Scherp,
Scherp, dat ik, hier,
ikna
naeen
eenpoos.
poos.-'Wat
doethet
hetertoe,'
ertoe,'zei
zeihij.
hij.`Ik
'Ik
spreek,' hernam
hernamik
dingen spreek,'
—Vat doet
van die
die ándere
ándere mensen.
mensen. Zeg,
Zeg,dat
datzijn
zijnwel
welmooie
mooiegedachten.
gedachten.
zie niks van
hetgebeurt
gebeurtnooit.
nooit.Wat
Wat?'
- Wezaten
zatenals
als twee
tweeredenerende,
redenerende,jeugdige
jeugdige
Maar het
Maar
?'—We
hetgebeurt
gebeurtnooit,'
nooit,'zei
zeiik.
ik.`D'r
'D'rzijn
zijngeen
geenkrankzinnige
krankzinnige
Werthertjes. 'Nee,
'Nee,het
Werthertjes.
d'rvergMit
vergóóitzich
zichgeen
geenvrouw—ze
vrouw-ze willen
willen engagement,
engagement, nou
nou
nette-meisjes, d'r
Héf, met engagementkaartjes verguld
verguld op
op snee
snee én
én samen
samen op
opeen
een
maar zo lféf,
canapee met de gelukkige
gelukkige pa's,
pa's, ma's,
ma's,opoes
opoes erbij
erbij én
énstaande
staanderecepties
recepties
canapee
met sherry,
sherry, madera,
madera,schuimpjes,
schuimpjes,bitterkoekjes
bitterkoekjesénénmag-ik-u-feliciterens
mag-ik-u-feliciterens?
met
?
van-har te-dit, hartelijk-dat,
hartelijk-dat,én
énsamen
samenwandelen,
wandelen,dodderig-gelukkig,
dodderig-gclukkig,
én van-harte-dit,
gelukkig, nee
nee maar
maar zo
zo verliefd,
verliefd, zulke
zulke verliefde
verliefde mensen,
mensen, zo'n
zo'nhuwelijkhuwelijkzo gelukkig,
uit-liefde, met hoge
hoge hoed
hoed en
en glacéhandschoenen
glacéhandschoenen en
en voiletje
voiletjeen
enopgenoopgenouit-liefde,
stiekem in
in
men sleep en dán vijf, zes
zes maanden, een jaar, twéé jaar vrijen, stiekem
kamer, in
in een
een hoek
hoekvan
vaneen
eengang—likken,
gang-likken, lebberen,
lebberen,voelen,
voelen,
een donkere kamer,
tothet
hetmeisje
meisjevermagert
vermagertenendedejongen
jongenpijn
pijnininzijn
zijnrug
rugkrijgt—en
krijgt-en
vingeren tot
vingeren
ánderen bij
bij zijn,
zijn, zo
zo fatsoenlijk, zo
zo netjes,
netjes,zo
zo opgevoed,
opgevoed,zo
zowelopgewelopgeals er ánderen
voed-en dan
het stadhuis,
stadhuis, daar
daarliegen
liegenvan
vangehoorgehoorvoed—en
dan trouwen,
trouwen, rijen
rijen naar het
zaamheid-volgen-onderhouen-voor een
stadhuiskerel, voor
voor
zaamheid—volgen—onderhouen—voor
eenvreemde
vreemde stadhuiskerel,
officiële idioot,
dag bekebekeeen wildvreemde
wildvreemde officiële
idioot, fooien,
fooien, bruiloftsherrie,
bruiloftsherrie, de hele dag
worden door
door glimlachende
glimlachendegetrouwde
getrouwdefamilieleden,
familieleden,die
diestilletjes
stilletjeszwijzwijken worden
ofhet
een knapknapdoor publiek
publiek dat
dat in
in de rijtuigen
rijtuigen loert
loert of
nigheden fluisteren, door
het een
zatte ooms
ooms aan de
pe, lékkere meid is, de hele goddelijke dag
dag geklets van zatte
natafel, geestigheden
geestigheden van
vaneen
eenverre
verreneef
neefdie
dieteteveel
veelgezopen
gezopenheeft,
heeft,pistapistakomedie met snoeperige
liefhebberijkomedie
ches-geknap, amandelen-gekraak, liefhebberij
toepasselijkheden van
zich verkleden,
verkleden, voordracht
voordracht
toepasselijkheden
van broers
broers en zusters die zich
komieke vriend en
en dan
dan stilletjes
stilletjes wegsluipen,
wegsluipen, nagekeken
nagekeken door
door
van een komieke
glimlachende, glimlachende
glimlachende familie, geblér-accompagnement
van schoonschoongeblér-accompagnement van
zo de
de
mama,
een hotel,
hotel, waar
waarde
dekelners
kelnersjejevrouw
vrouwbeloeren
beloeren-en
mama, naar een
—en zo
m66iste
ogenblikken van
van je
je leven
leven verdoen
verdoen in
in gemene,
gemene, burgerlijke
burgerlijkepatsepatsemMiste ogenblikken
rij! Bah!
canapee als
als een
een kelner—ik
kelner-ik op
op het
het
Bah! Bah!
Bah! Bah!
Bah! Verbeel
Verbeel je:
je: ik op zo'n
zo'n canapee
stadhuis, zo'n
zo'n vent
ventantwoord
antwoordgeven,
geven,ikikcondities-sjaggerend
condities-sjaggerendop
opzo'n
zo'ndag,
dag,
ik, aangekleed bougeois,
bougeois, in
in mijn
mijn uren
urenvan
vankoninklijke
koninklijkeextase,
extase,ik
ikeen
een handhandinktop
opwit
witpapier
papierals
als ik
ik gezegd
tekening zetten met
met zwarte
zwarte inkt
gezegd heb, gezegd
tot vrouw!
vrouw! Nee.
Nee. Dat
Dat
met zwart van ogen in zwart van
van ogen:
ogen: ik neem
neem je tot
gaat niet in déze tijd. Dat verdom ik! Het
Het is
is om
om te
te bulken
bulken van
van 't lachen!'
'Het isis wél
zei Scherp
Scherp dromerig,
dromerig, cik
'ik herinner
herinner me
me de
de
-—`flet
wél waar
waar wat
wat je zegt,' zei
bruiloft van m'n
m' n zuster.
zuster.Er
Erzou
zoukerkelijk
kerkelijk ingezegend
ingezegend worden.
worden. Dat
Dathad
hadik
ik
nog nooit bijgewoond. Het gebeurde
gebeurde bij
bij ons aan huis, in de eetkamer. In
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M'nzwager
zwagersmeet
smeeteen
een glas
glas stuk
stukop
opma
ma d'r
d'r goeie
goeie
de kerk hoeft het niet. M'n
tapijt
dronken kosjere wijn.
de rabbijn
rabbijn en de
de voorwijn. Toen zongen de
tapijt en ze dronken
d'r gezicht
gezicht naar
naar het
het buffet
buffet dat
dat in
in een
eenhoek
hoekstond.
stond.
zanger een mopje met d'r
Ik zag niks dan d'r fluwelen kalotjes,
kalotjes, die wiebelden voor de schalen
schalen met
met
toen véél jonger, begon te gieren
gieren van
van
roomsoezen en wijnflessen. Ik was toen
Een oom
oom kneep
kneep me
me vinnig
vinnigin
inm'n
m'narm,
arm,keek
keekme
mewoest
woestaan,
aan,
het lachen. Een
Dat heb
heb ik
ik altijd onthouden.
Later heb
heb ik de symviel mee in, in
in het
het gebed. Dat
onthouden. Later
zo
mooi gevonden,
gevonden, maar
maar zulke
zulke symbolen
symbolen worden
worden zo
begrepen, wel mooi
bolen begrepen,
gebed voor een buffet, da's iets
iets als
als
galmgebed
gauw verkruienierd. Een joods galm
een mis in een spoelingbak.' We bleven
bleven even
even in
in gesoes. 'Toch,
geloof ik,
`Toch, geloof
en voor-de-vorm
voor-de-vorm
11661 zuiver zou kunnen doen, wat je zegt
zegt en
Alfred, dat je héél
eenmaal straatwegen, reglementen,
reglementen, ponaar
naar het
het stadhuis gaan. D'r zijn eenmaal
het vuil
vuil aan
aan je
je deur
deur weghalen—waarom
weghalen-waarom zou je geen
litiebeambten, lui die het
de dupe
dupe van
van alles?'
- 'Als een
tekenen ? Wordt
Wordt je vrouw niet de
alles ?'—`Als
formulier tekenen?
zesterk,'
sterk,'koffiehuis-redeneerde
koffiehuis-redeneerde ik.
ik.
naast zich heeft, isis ze
vrouw een mán naast
meer zijn,
zijn, als
als de
de stadhuis-eerbaarheid
stadhuis-eerbaarheid wéggetrapt
'Er zullen géén dupes meer
Het meisje
meisje dat in vertrouwen
vertrouwen mijn
mijn vrouw
staat duizendmaal
duizendmaal
wordt. Het
vrouw wordt staat
dan die andere,
andere, de fatsoenlijke-van-de-canapee.'
- 'Anderen denhoger dan
fatsoenlijke-van-de-canapee.'—`Anderen
-'Dat is stom genoeg
genoeg van
van die ánderen. De komende
komende tijd
tijd zal
niet.'—`Dat
ken zo niet.'
stumperig ras,
ras, voor
voor die
die
meelijdende
meelijdende verbazing
verbazingover
over hebben
hebben voor
voor dit stumperig
die een
een maatregel
maatregel van
van orde,
orde,een
eenonnozel
onnozel poliverrekt-eerzame bourgeois die
tiereglement, een peuterig
peuterig bevolkingsregister
bevolkingsregister dat op
op centjes
centjes en
en weerweerZet wat
wat geraambaseert, verheven hebben tot je allerhoogste. Zet
baarheid baseert,
tes naast
gehuwden en
en 6ngehuwden! Hahaha!
Hahaha!
naast elkaar,
elkaar, geraamtes
geraamtes van
van gehuwden
Doet het AI
j6u wat of
of twee
twee skeletten
skeletten op
ophet
hetstadhuis
stadhuiszijn
zijn geweest! Daar
Maar neem
neem er
er twee,
twee,waarvan
waarvanjeje wéét dat ze
haal je je schouders bij op. Maar
elkaar gehouden hebben en deden wat
wat zij
zij meenden
meenden dat
dat g6éd
innig van elkaar
was zonder zich te
te bekommeren
bekommeren om
om een
eenstomme
stommebourgeois-kliek—nou,
bourgeois-kliek-nou,
krijg
te zingen?
krijg je
je daarbij
daarbijgeen
geen heimwee,
heimwee, geen
geen lust om te
zingen ? Wordt
Wordt het niet
er maar
maar één huwelijk
hetofficiële,
officiële,
tijd om hardop te zeggen dat er
huwelijk is, niet het
niet het
het kerkelijke,
kerkelijke, niet
niet het
hetmaatschappelijke,
maatschappelijke, maar
maar dát wat door eerlijke
kamertjes gesloten
gesloten wordt?
langer duIdulmensen in stille kamertjes
wordt ? Moeten wij nog langer
gekoppeld-rot?? Ik
den dat waarlijk-getrouwden nagekeken worden door gekoppeld-rot
weet wel
wel dat
dat jij
jij dit overdreven
overdreven vindt.
vindt. Maar
Maar ik
ik voel
voel het
het sterker,
sterker, hartstochweet
mij een simpele waarheid, dat het leven
leven voor
voor
dan jij.
jij. Het
Het is voor mij
telijker dan
ons mannen eerst in
in zijn
zijn volrijpheid begint bij
bij de vr6uw.
daarin
vr6dw. Ik ben daarin
ik niet
niet makkelijk
makkelijk álle argumenten inééns
z6 tot zekerheid gekomen, dat ik
opgelet hoe afgunstig-afgunsafgunstig—afgunskan zeggen. Dat gaat zo altijd. Heb je wel opgelet
tig is het woord niet—hoe
niet- hoe afgunstig-kwaadaardig een gezeten koopmansvrouween
man an
an
nakijkt, die met een man
vrouw
een meid, een mintenee, een scharrel nakijkt,
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rol isis?'-'Natuurlijk.'-'Met
over die
die
de rol
?' —Natuurlijk.' —`Metwat
wateen
eenminachting
minachting ze
ze praten over
<schepsels>, hoe
-als van
beest - vooreen
eenhoer
hoer?'
<schepsels>,
hoe bang
bang ze zijn
zijn—als
van een
een schurftig
schurftig beest—voor
?'
- 'Natuurlijk.' - 'Vind jejeze
trápjes van
van
—Natuurlijk.'—`Vind
zeniet
niet verdoemelijk
verdoemelijk stuitend,
stuitend, die trápjes
tegenwoordig contract
contract énig
énig verschil
verschil tussen
tussen
eerbaarheid! IsIs er
eerbaarheid!
er bij
bij het tegenwoordig
vrouw-zus, vrouw-zo
vrouw-zo?'
- 'Da's weer
weer een
een paradox!'
paradox!'—`Nee,
- 'Nee, niks geen
geen paraparavrouw-zus,
?'—`Da's
rotte maatmaatdox. Alles
dox.
Alles w6rdt
w6rdt gekocht of koopt. Je
Je kunt
kunt de dingen in een rotte
d'rverband
verbandscheuren.'—`Nou,
scheuren.' - 'Nou, nou,
nou, nou!
nou! Denk
Denkeens
eens aan
aan
schappij niet uit d'r
schappij
van het
het
zusters.' —jawel.
- 'Jawel. Dat is me weer zo'n dooddoener van
je moeder, je zusters.'
de ploerten
plüt:rten noemen:
noemen: een
een onecht
onecht kind
kind zou
zou zijn,
zijn, met
met
jaar nul. Als ik wat de
vader of vaders onbekend, zou ik mijn
minder resresmijn moeder
moeder geen
geen greintje minder
van mijn
mijn zusters
zusters zou
zou ik
ikgewoon
gewoon als
als <broer>
<broer> blijven houden
houden
pecteren en van
als ze, om niet
niet van
vanh6nger
h6ngertetecreperen
creperenvoor
voorhoer
hoerzaten2—cOnzin!
zaten.'-'Onzin!Nou
Nou
als
sla je door. Nou
Nou klets
klets jer
je!'—Wee
- 'Nee jij
Geen vrouw
vrouwisis voor
voorhaar
haarpleplejij kletst! Geen
is ziek
ziek of
of ze doet het
het om
om teteeten.
eten.Nietwaar
Nietwaar?'
- 'Oftetelui,
lui,of
of
zier hoer. Ze is
?'—`0f
hysterisch!'—`Het
- 'Het eerste is een burgermans-kletspraatje...'—`Dank
burgermans-kletspraatje .. .' - 'Dankje.'
je.'
te hysterisch!'
-'Hysterie
als maatmaat—`1-lysterieis isziekte.
ziekte.Zieke
Ziekemensen
mensenmoet
moetjeje niet
niet minachten, als
schappelijk toeval je zelf gezond bloed heeft gegeven. Blijft
Blijft dus over de
de
we zeggen te
te vreten.
vreten.IsIsdat
datschinde
schánde?
noodzakelijkheid
noodzakelijkheid om
om te
te eten, laten we
?
schandelijker: met een
een volle
volle maag bij
bij een hongerige hoer
hoer te
te kokoWat is schandelijker:
of je prostitueren
prostituerenuit
uithonger
honger?'-'Het
allebeigemeen2—`Dat
gemeen.'-'Datkan
kan
men, of
?'—`Het isisallebei
hlér gemakkelijk zeggen, kalfskop, hier in een aangename
aangename kroeg.
kroeg. Nee,
Nee,
je hfér
alles slaat terug
terug op
op deze
deze dierbare
dierbarebourgeoisie
bourgeoisiedie
diegebouwtjes
gebouwtjesvan
van
papa, alles
eer én schande heeft opgetrokken.
opgetrokken. Ik
Ik vind
vindhet
hetverkopen
verkopenvan
vanjejelichaam,
lichaam,
zie je, het verk6pen, zo iets afschuwelijks,
afschuwelijks, dat
grootstmedelijden
medelijden
dat ik het grootst
heb met hoeren
hoeren en
en het
hetnoodlot
noodlotvan
vanhaar
haarbeetje
beetjearm
armleven.
leven.Maar
Maarals
alsman
man
heb ik hetzelfde <respect>
<respect> voor
heb voor
voorálle
álle mercantiele
mercantiele vrouvrouvoor ze,
ze, dat
dat ik heb
vrouwen met
metuit:zet,
uitzet, voor
voor vrouwen
vrouwen die
die geld
geld aanbrengen,
aanbrengen,voor
voor
wen, voor vrouwen
epauletten, voor
voorvrouwen
vrouwendie
diehengelen
hengelen
vrouwen die verliefd raken op epauletten,
titel-je weet wel,
wel, het huwbare zoodje!
zoodje! Wat is
is er
ervoor
voor onderondernaar een titel—je
scheid?
gebonden, maatschappelijk
maatschappelijk
scheid ? Wat?
Wat ?IsIsontwikkeling
ontwikkeling niet
niet aan geld gebonden,
toeval, maatschappelijk
maatschappelijk onrecht,
onrecht, maatschappelijke
maatschappelijke diefstal
diefstal?? Wordt de
de
toeval,
<meneer> verleid door
door een
een koloniaal,
koloniaal,
dochter
van een
een erg-hoge,
erg-hoge, erg-rijke
erg-rijke <meneer>
dochter van
zes weken
weken moet
moet uitvaren
uitvaren?-Trouwt
een kolonel
kolonel (da's
(da's me
meeen
een
die over zes
?—Trouwt een
hoge!) met een keukenmeid
keukenmeid die
die niet
niet schrijven
schrijven kan
kan ? Zit het
het hele
hele huwelijk
huwelijk
de hele eerbaarheid van vandaag
vandaag niet
niet vast
vastaan
aande
destinkende
stinkendesociale
socialetoetoeaan .. .' - 'Hahaha! Hahaha!'
Hahaha!' —Vaarom
- 'Waarom lách
láchjejenou
nou?'
- 'weljijjij
standen, aan...'—`Hahaha!
?'—'Wel
redeneert zo
zo grappig!
grappig! Van
Van je
je ideaal-huwelijk, je kaarsen en bloempotten,
redeneert
bloempotten,
geraaktin
injejeeeuwig
eeuwigsocialisme.
socialisme. Wil
Wilje
jeeen
een grokkie
grokkie??AanAanben je verzeild geraakt
grokkies!'-'Ofje
stom, groen
groen bourgeoisbourgeoisnemen! Twee grokkiesr
—`0fje er nou om lacht, stom,
foetus, stommeling!' zei ik heftiger (0,
als je
te
foetus,
(o, als
je in
in een
een koffiehuis
koffiehuis begint
begint te
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redeneren,
'of je er om lacht, de
de redenering
redenering is
is
redeneren, komt
komt er
er geen
geen eind aan), 'of
gekletst heb
heb is
is het
het om
om j6u
Anders
jód te overtuigen. Anders
juist. En als ik zo lang gekletst
er is
is géén huwelijk
meer-er
ik bewijzen
bewijzen wou,
wou, héb ik bewezen: er
niet. Wat ik
huwelijk meer—er
normale, geziene,
geziene, erkende,
erkende, eerbare
eerbare koppeling, per
per contract op het
is een normale,
stadhuis-verder
stadhuis—verder zijn
zijn er egoïste,
egoïste, stompe, brute, dierlijke mannen, zieke
vrouwen én vrouwen die haar
haar jong lichaam
lichaam moeten
moeten exploiteren
exploiteren tot de
maag
Er zijn uitzonderingen,
maag die ze dw6ng,
dwóng, ze in de snijkamer brengt. Er
maar ik ken er geen. In onze <stand>
<stand> heb ik nooit ánders
waarschijnlijk, maar
bruidsschat
gezien, nooit, nooit, nooit! Jouw zuster heeft zeker ook een bruidsschat
-'Mijn zuster
zuster?
Die isis gesjadjent,
meegekregen?'
meegekregen ?'—`Mijn
? Da's olie in jouw vuur. Die
hahaha!' -—Vat
'Wat is dat?'
'Wel, alles
Ze had
had m'n
m'n zwager
zwager
dat ?'-—Vel,
alles ging schriftelijk. Ze
nog nooit gezien.
gezien. De
Deoude
oudelui
luibepaalden
bepaalden de
de condities,
condities,de
dekoopsommen.
koopsommen.
ze elkaar,
elkaar, waren
waren twee
twee uur
uur later
later geëngageerd,
geëngageerd,drie
driedagen
dagenlalaToen zagen
zagen ze
twee maanden
maanden later
later getrou
wd.' - 'Nou zijn ze zeker
érg
geter verliefd, twee
getrouwd.'—`Nou
zeker
lapt 'm de
lukkig?'-'Jawel.
lukkig ?'—"Jawel. Werkelijk gelukkig.'-'Natuurlijk.
gelukkig.'—`Natuurlijk. Dat
Dat lapt
ongewoonte. Een
Een wildvreemde duif en doffer
doffer paren
paren ook opperbest.'opperbest.' —
zou zeggen, zou ik kwaad worden.'
- 'Ook
'Gek! Als een ander me zo iets zou
`Gek!
worden.'—`0ok
gewoonte. We
Wehebben
hebbenwerkelijk
werkelijk moeite, Scherp, om eerlijk te zijn. We
We
uit gewoonte.
de leugens.'—'Weet
leugens.' - 'Weet je wát ik zou doen, Alf;
Alf, als ik over
over
zitten zo dik in de
verschillende dingen
dingendacht
dachtals
alsjij
jij?'
verschillende
?' - 'Nou?'
`1•Tou ?' - 'Dan
`Dan zou ik me verdrinken.'
- Vaarom
'Waarom?' lachte ik, verbaasd.verbaasd.— 'Jij bent zo'n
zo'n idealist,
idealist, dat je dáárdoor
pessimist ben
ben geworden.'
- 'Och, je bent krankzinnig!'een ontzettende
ontzettende pessimist
geworden.'—`0ch,
krankzinnig!'—
'Anderen
Maar ik weet
weet beter.
beter. Houden
Houdenjejeouders
ouders
`Anderen vinden je een cynicus. Maar
je?'
- '0 jawel.'
- 'Praat je met hen wel eens zo
zo?'
'Ben
van je
?'—`0
jawel.'—`Praat
?' - 'Godbeware!'
`Godbewarer -—`Ben
was op de zuseens verliefd
verliefd geweest?'
- 'Eens. Toen ik negentien
negentien was
je wel eens
geweest ?' —`Eens.
ter van het meisje
meisje waarmee
waarmee ik
ik geëngageerd
geëngageerd was.'
- 'Hahaha! Wat ben je
was.'—`1-lahaha!
gékkekerel!'
kerel!'
- 'Nou haal ik over de dertig.
Ja, jongen,
toch een formidabel
formidabel gékke
—`1\l'ou
dertig. Ja,
- 'Zal ik je straks nog voorlezen wat
wat ik
ik geschreven
geschreven heb?'
ik word oud.'
oud.'—`Zal
heb ?'—
Vanavond niet. Ik heb
heb zo
zo 6nhebbelijk zwaar geredeneerd, dat ik
'Nee. Vanavond
'Ja, je bent
bent aan
aan het
hetdoorslaan
doorslaan geweest.'
- 'Dat dénk
dénk je, ouwe
moe ben.' -—la,
geweest.'—`Dat
een end op streek
streek te
tezijn
zijn naar
naar de
de wáárheid.'
jongen. Ik geloof
geloofeen
wat praten over koetjes en kalfjes.
En we bleven zo nog wat
—

—

—

—

V GEORGINE

Dagen na dit
dit gesprek zat ik 's avonds laat bij
bij Mast.
Mast. Het lijkt wel zonderling, deze
deze saamkoppeling van koffiehuiskoffiehuis- én geSprekken-herinnering,
ling,
gesprekken-herinnering,
maar die tijd hing samen aaneen van schrijven, werken, koffiehuis in-en-uit
in-en-uit
en lome gesprekken. Is
Is er
er iets
iets Anders
ánders in het leven
leven van
van jonge
jongemannen
mannen die
die
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Niemand
zonder familie, rondgaan
rondgaan in
in de
de verveling van stoffige steden. Niemand
Scherp niet, had ik in dagen
dagen gezien.
gezien.Een
Eenobscure
obscure
van de vrienden, zelfs Scherp
noemde.
bui, zoals Dirk het noemde.
minuten voor
voor één
één stoof
stoofKarel
Karel binnen.
binnen. Eerst
Eerst wat
wat vragen
vragenaan
aan een
een
Tien minuten
kelner, toen
toen recht
rechtop
opme
meaf.—`Zit
af.- 'Zitjij
jij hier?
hier?Waar
Waar heb
hebjejealaldie
dietijd
tijdgezeten
gezeten?
?
heb je gesoupe
gesoupeerd!
anI Drink gauw uit. We
We zijn
zijn illemaal
állemaal in
in
Zó, heb
- erd! Het
Het zit er an!
- 'Guus, Dirk,
Moos, een
een
De Slok.' - 'Wie allemaal
allemaal?',
?',vroeg
vroeg ik.
ik.—`Guus,
Dirk, Duif,
Duif, Piet, Moos,
bende.'-'Nee, ik kom strakjes
strakjes wel
welbij
bij Dirk.
Dirk. N6u
N6unog
nognaar
naar De Slok!'hele bende.'—'Nee,
Slokr
'D'r is 66k iemand die jou wou spreken,' zei hij
glimlachend.
`D'r
hij geheimzinnig
geheimzinnig glimlachend.
- 'Wie?'
- 'Dat zal je wel zien.'—'Nee,
zien.' - 'Nee, ik
ik kom
komstrakjes
strakjesbij
bijDirk.'—`Ga
Dirk.' - 'Ga nou
nou
?'—`Dat
heus iemand,'
iemand,'herhaalde
herhaaldehij.
hij.-'Wie
dan?'
-'Eendame.'—'Nee,
dame.'-'Nee,
mee: d'r is heus
—Vie dan
?'—`Een
vlieger
erniet
nietin!'—`Zij
in!' - 'Zij is er.'
er.'
ik vlieg
In al die tijd had
háárgedacht.
gedacht.Waarom
Waaromook
ook?
Maarik
ik wist inhad ik niet aan hiir
? Maar
ééns wie
wie hij
hij bedoelde.
bedoelde. --Is
- 'Iszij
zijer
er?
Wat kan
kan mij
mij dat
dat schelen
schelen?'?' zei
zeiik
ikonveronver? Wat
schillig.-'Drink
-'Laat me
me maar
maar rustig
rustig zitzitschillig.—`Drinknou
nouuit.
uit.Anders
Anderszijn
zijnzezeweg!'
wegr—laat
gesteld.' - 'Wees niet zo lomp. Ze
Ze heeft
heeft me
me gezegd
gezegd
ten. Ik ben niet op 'r gesteld.'—'Wees
vergeten had.
had. 7,e
Zeheeft
heeftererzo'n
zo'nspijt
spijtvan.'
van.'—`Doet
- 'Doet me
meplezier.
plezier.
dat ze het vergeten
houden.' - 'Zeven, acht keer,' hield
hield
Ze kunnen me maar eens
eens voor de gek houden.'—`7,even,
Karel aan,
zien of
ofje
jeniet
nietkwam2—
kwam.' Karel
aan, 'heeft
cheeftze
ze naar
naarde
dedeur
deur gekeken
gekeken om te zien
'Wel, wel wat
wat een
een eer
eer voor
voorme!'—`7,e
me!' - 'Ze heeft me gezonden
gezondenom
omtetezien,
zien,ofofjeje
'Wei,
soms bij
- 'Ga dan
complimenten.'
bij Mast
Mast zat.'
zat.'—`Ga
danmaar
maarterug
terugen
enbreng
breng 'r
'r m'n complimenten.'
interesseer voor
voordie
die
- 'Hé, wat
- 'Denk je
--`116,
wat doe
doe je
je kinderachtig!'
kinderachtig!'—`Denk
je dat
dat ik me interesseer
juffrouw??Ik
haar kwajongen niet.'—`Zij
niet.'-'Zij laat
laat j66
vragen! Ze
juffrouw
Ik ben
ben haar
_Oil toch
toch vragen!
spijt van!'—`Zanik
van!' -'Zanik maar
Mijn nee
neeisismijn
mijnnee,'
nee,'
heeft er toch spijt
maar niet verder. Mijn
zei ik lusteloos.—lafr
lusteloos. - 'Laf!'protesteerde
protesteerdeKarel,
Karel,schouderschokkend.—`7,eg
schouderschokkend. - 'Zegje
je
aan Dirk
kom
?' - Ja.
'Ja. Ja.
bent
kinderachtighoor!'
hoor!'
aan
Dirkdat
datikikvanavond
vanavond
kom
Je Je
bent
kinderachtig
Dat was
was netjes
netjes afgepoeierd.
geen afafafgepoeierd.Dfé
Dfézou
zoutenminste
tenminsteweten
weten dat
dat ik
ik geen
spraakjes
komen in
in De
spraakjesmaakte
maakteals
alseen
eenj6ngen.
j6ngen.En
Enzo
zo mal,
mal, om
om binnen te komen
slok als
licht bedremmelde
bedremmelde wissewasjes
wissewasjes tete
als ieder
ieder er
er uitging
uitging en in het volle licht
Slok
komedianten, die
die je
je kenkenzeggen-met Duif
kijken en al de komedianten,
zeggen—met
Duif die
die toe zat te kijken
den.
Karel net
Als ze
ze
den. Nou kon Karel
net terug
terug zijn.
zijn. Dat
Dat was
was een
een ráke
rike belediging. Als
het maar
maar voelde. Tegen
Tegen lompheid
lompheidkon
konjejealleen
alleengrofheid
grofheidstellen.
stellen.—Ten- 'Eenuur-hee-ee-ee-re!'—Daar
- Daar had
Opstappen.Wat
Watnou
nou?
Languur-hee-ee-ee-rer
had je
je de portier al. Opstappen.
? Langzaam opwandelen
wachten?? Als je wachtte
wachtte liep
liepjejehet
het
zaam
opwandelen naar
naar Dirk
Dirk of
of even
even wachten
het lijf,
lijf, had je tóch
t6ch wat
wat je
jeniet
nietwou.
wou.Ja,
Ja,maar
maar w66
w66
hele gezelschap tegen het
niet ? Het
geweest. Als
Alsze
zehet
hetheus
heus
je het
hetniet
Het was
was toch zo verschrikkelijk niet geweest.
vergeten had?
was wel
wel het
het
vergeten
had? Vergeten?
Vergeten ?Dát
Dit kwam
kwamjuist
juistniet
niet te
te pas!
pas! Dát
Dit was
Als je
je het
het deed
deedwas
was
bewijs, dat ze er niks om maalde. Dan maar doorlopen. Als
kennismaking voor goed uit.
uit. Wat
Wateen
eenzwaar-op-de-hand
zwaar-op-de-hand geredeneer
geredeneer
de kennismaldng
over een kleinigheid. Als ze niks
niks om
om je
je maalde,
maalde, had ze toch
toch niet
nietzes,
zes,zeze—
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ven maal
maal naar
naar de
gekeken?? Je
jezelfhouden.
houden. Maar
Maar
de deur gekeken
Je moest
moest de eer aan jezelf
alsof jein
inniks
niks
je kon slim
dim zijn.
zijn. Als je langzaam
langzaam liep
liep in
in de
de Utrechtsestraat,
Utrechtsestraat, alsofje
erg had, moesten ze je inhalen. Dan beleefd groeten, praten met
met Guus
Guusen
en
het'r
nog méér te
laten voelen.
voelen. Zo,
Zo,
geen notitie
notitievan
vanhaar
haar nemen,
nemen, om
om het
Duif, geen
'r nog
telaten
portiek van
van een
een manufacnou, n6g langzame!,.
langzamer. Even schuilen in de donkere
donkere portiek
turenwinkel. Waar
Waar bleven
bleven ze
zenou
nou?
turenwinkel.
? De Slok werd toch ook om één uur gesloze niet.
niet.Daar
DaarhAd
hád je
je ze.
ze. Je
Je hoorde
hoordede
de
ten. Waren ze daar
daar??Nee,
Nee, dat waren ze
Nouzachtjes
zachtjes doorlopen
doorlopen aan
aan de andere kant. Nog
Nog langzalangzastem van Duif.
Duif Nou
mer.
mer. Nou
Nou stonden
stonden ze weer
weer stil op een hoop. Zeker goeienavond zeggen
Nouhaalden
haaldenze
zeje
je
aan die
aan
die of
ofdie,
die,die
die heenging.
heenging. Misschien was zij al weg. Nou
schreeuwde die
die Duif
Duifweer
weerongemanierd.
ongemanierd.Daar
Daarhad
hadjejehet.
het.Je
Jehoorhoorin. Wat schreeuwde
de Guus vragen of
ofSpier daar niet liep. `Loopt
'Loopt ie
ie daar
daarniet
niet?'
- 'Ja da's z'n
z'n
?'—‘Ja
loop!'
- 'Spier!'
'Alfredje!'
-Ikverwonderd:
'Hé,zijn
zijn jullie
loop!' —
'Spier!'- 'Alfredje
!' —fk
verwonderd: 'He',
j ullie daar ?Waar
? Waar koko?' -—Tit
'Uit De slok.
met Karel meegejullie vandaan
vandaan ?'
men jullie
Slok. Waarom
Waarom ben je
je niet met
meegekommen ?'
?' -—`11c
'Ik hadhad
iemand
bijbij
me.'
- 'Waar
geiemand
me.'
—Vaarheb
hebjejegister
gister en
en eergister
eergister ge- 'Gewerkt.' - Pratend liep
Vlakachter
achter
zeten ?'?'—`Gewerkt.'—Pratend
liepikikop
opmet
met Duif
Duif en Guus. Vlak
hoorde ik háár
Karel. Nou geen notitie
notitievan
van'r'rnemen—
nemenme hoorde
håár met
met Dirk en Karel.
erg hard spreken met Guus,
Guus, voorAl
voorállachen.
je vrolijk
vrolijk was,
was, hinderde
hinderdejeje
lachen. Als je
nog meer.
'Alfred! Hallo!
goeienavond zeggen
zeggen?'
schreeuwt
'Alfred!
Hallo!Zeg
Zeg kun
kun je
je ons
ons geen goeienavond
?' schreeuwt
iets van
vanhem.
hem.-'Bonsoir!
... Goeienavond
Goeienavondjuffrouw,'
juffrouw,'
Karel. Net iets
Karel.
—"Bonsoir! Bonsoir!
Bonsoir!...
zeg ik koeltjes.
'Dag meneer.'
?' ... Daar had je het Alweer.
ál weer. Dat
Dat was
wasdrfémaal.
driémaal.
'Waar
Vaar heb jij
jij gezeten
gezeten ?'...
het erom.
erom.
En dan liep
liep je
je ineens
ineens alleen met haar. Ze deden het
'Wat
eenlekker
lekkerweer,'
weer,' zegt
zegtzij
zij mallig-verlegen.
mallig-verlegen.
Vat een
'Ja. Zo zacht in de lucht,'
lucht,' zeg ik, onrustig.
'Watlopen
lopener
ernog
nogeen
een ménse.'
ménse.'
Vat
Het
is
hier
altijd
zo
druk.'
'Ja.
la. Het is hier altijd zo druk.'
stokt. Duif
Duifen
en Guus
Guus lachen
lachen akelig
akelighard-op.
hard-op.
Afgelopen. Het gesprek stokt.
'U moet me niet
niet kwalijk
kwalijk nemen.'
nemen.'
'If
'0 nee. Da's niks. lk
Ik denk
denker
er niet
nietmeer
meeraan.'
aan.'
'Ik
me-verslapen.'
clk had me—verslapen.'
'Verslapen?'
?'
'Verslapen
'Ja,
ikslaap
slaap altijd
altijd na het eten.'
eten.'
la, ik
Noujokt
klopt niet
nietmet
metwat
watKarel
Karel gezegd
gezegdheeft.
heeft.
Nou
jokt ze. Het
Het klopt
'Was
nietérg
érgkwaad
kwaad?'?'
Was uu niet
'Nou dat ging
ging nogal,'
nogal,' glimlach
glimlachik.—'Het
ik. - 'Het spijt
spijt me
me heus.'—`Mag
heus.' - 'Mag ik
ik uu zover
zover
`Nou
Haar gehandgehandarm geven
geven?'
-'Asjeblief.' - —Weer
Weer stokt
een arm
?' —cAsjeblief.'
stokthet
het gesprek. Haar
schoende hand rust op
op mijn
mijnarm.
arm.Toch
Tochgezéllig
gezéllig als
alsje
je met
met een
een vrouw
vrouw loopt.
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- 'Bent u in De Slok
slok geweest
geweest?'
soezelig. - 'We komen er
er net
net van-"Bent
?' vraag ik, soezelig.-"We
daan.' -'Woont uu ver hier
hier vandaan
vandaan?'
-'In de Albert Cuyp.'
Cuyp.' -"Bij
- 'Bij familie
familie?'
?'-`in
?'
daan.'-`Woont
'Nee bij
bij juffrouw Bok.'
- 'Was dat die juffrouw
juffrouw van laatst
laatst?'
- 'Ja.' - 'Hé!
?'-"Ja.'-'Hé!
- "Nee
Bok.'-`Was
nog een
een slager
slageropen.'
open.'-"Da's
- 'Da's altijd.'-`0,
altijd.' - '0, is dat altijd? Nog nooit
nooit
Daar is nog
opgemerkt.' - 'Ja, die is nog
nog om
om twee
twee uur
uur open.'-`Zou
open.' - 'Zou die zo laat
laat nog
nog
opgemerkt.'-la,
krijgen?'?'-`Dat
- 'Dat denk.
denk: ik wel.' -"Da's
- 'Da's ook geen leven
leven voor
voor zulleke
klanten krijgen
kunnen.'mense.' - 'Nee, daar zou
zou ik nou niet tegen kunnen2mense.'-'Nee,
'Ja, de
prettig leven.'-'Nee,
leven.' - 'Nee,allesbehalve...'
allesbehalve .. .'
"la,
de bakkers
bakkers die
die hebben
hebben ook geen prettig
gesprekken, waarbij
waarbij je
je aan
aan andere
andere dingen
dingendenkt;
denkt;
Krankzinnig zijn zulke gesprekken,
de hand
hand op mijn
mijn arm,
arm, over
zachtzinnig-goede dat
dat over
over jeje
ik over de
over het zachtzinnig-goede
een vrouw
vrouw naast je voelt-zij
voelt-zij over
overweet-ik-wat.
weet-ik-wat.Gelukkig
Gelukkig
komt als je een
komt Karel
Karel naar
naar ons toe.
toe.
komt
'Jongens, we gaan
gaan niet
niet naar
naar Dirk. Guus
Guus heeft een idee.
idee. D'r
D'r moet
moetzo'n
zo'n
jongens,
in de
de Pijp
Pijp zijn.
zijn. Gaan
Gaan jullie
jullie mee
mee een
eenkijkje
kijkje nemen
nemen?'?' geméne sociëteit in
'Nee, dat
dat wordt
wordtmij
mij te
te laat.'-"Kom
laat.' - 'Kom juffrouw.'
- 'Nee, ik heb de huissleutel
juffrouw.'-'Nee,
'Nee,
niet.'-'Dan gaan
gaan we 'm effen halen.'-'Nee, het wordt zo
zo laat!'-'Toe
laat!'-`Toe
niet.'-`Dan
vraag?'?'-`Nou
- 'Nou dan
dan een uurtje.
uurtje. Maar
Maar dan eerst langs
langs de
de
nou. Als ik het vraag
Cuyp.' - 'Waar zit Sjorsjien!' roept Duif.
- 'Die loopt achter
achter met
Duif.-"Die
Albert Cuyp.'-`Waar
Alfred!' - 'Kom nou, niet
niet achterblijven
achterblijven jullie twee?
twee? Geen
Geen gehoer hoor!'
Alfred!'-`Kom
Duif. Niet zulke aardigheden,'
gepikeerd.-"Ben
aardigheden,' zeg ik gepikeerd.-'Ben
--'Kalmpjes
"Kalmpjes wat, Duif
weer op je
je teentjes
teentjes getrapt
getrapt?? Pas
maar op voor 'm Sjorsjien.
Sjorsjien. Al
die
Al die
Pas maar
je weer
-Georgine laat mijn arm los.
mense met gladde smoele zijn stiekemerds.'
stiekemerds.'-Georgine
gaat inlopen tussen Guus
Guus en
en Duif.
snappen en lachen. Ze heeft
heeft een
een
Duif Ze snappen
jonge lach.
lach.
mooie prettige,
prettige, jonge
me komt.-`11é,
komt.- 'Hé, waar liep
liep jij
jij?''Dag Alf,' zegt
zegt Scherp,
Scherp, die
die opeens
opeens naast
naast me
?' je.' - 'Ik had je niet
- 'Nee, je leek wél in druk geniet gezien.'
gezien.'-'Nee,
'Vlak achter je.'-`1k
sprek. D'r is groot
groot nieuws.'
nieuws.'-'Wat
weggelopen!'-"Kom
dan ?' -`1k ben weggelopen!'-'Kom
-"Wat dan?'-'Ik
'Op mijn woord.'
woord.' -"Wanneer
- 'Wanneer?'
verbaasd. --"Gister.'
'Gister.'
?' vraag ik danig verbaasd.
nou.' --"Op
- 'Waarom
dan niet bij
bij me
me geweest?'
- 'Gister heb ik tweemaal,
tweemaal,
geweest ?'-"Gister
ben je dan
"Waarom ben
vandaag
driemaal gebeld.
gebeld. Je dee niet open.'
- 'Ik maak
maak principieel nooit
open.'-lk
vandaag driemaal
'Dat wist
open als er gebeld wordt. Je had
had tegen de ruit moeten tikken.' --"Dat
ik niet.'-'Waar
vannacht dan
dan geslapen?'-'In
Toevluchtsoord.
geslapen ?'-"In het Toevluchtsoord.
niet.'-`Waar heb je vannacht
Ik
- 'Maar wát is er dan gebeurd?'
- 'Dat kan
kan ik je niet
gebeurd ?'-`Dat
zijn.'-`Maar
fk moet zuinig zijn.'
afgenomen! Dat
Dat
in een paar woorden zeggen. Hij heeft me de huissleutel afgenomen!
bij komen. D'r
D'r was
was een
een ruzie!
ruzie! Een
Een ruzie!
ruzie! Ik
Ik zal
zal je
je vannacht
vannacht
moest er nog bij
alles
vertellen. Ik
bij je slapen.'
'Uitstekend. We
zullen loten
lotcn
We zullen
slapen.'- -Titstekend.
moet bij
fk moet
alles vertellen.
- 'Ik zal de canapee wel nemen.'
- 'Dekens zijn
canapee of bed.'
zijn er
er genoeg.
nemen2-"Dekens
bed.'-`Ik
de anderen,
anderen,
Maar lakens. Enfin, we zullen zien.' --"Zeg
'Zeg er
er niks
niks van
van an de
hoor je? Die hebben er niks mee nodig."
We zijn
tapperij. Boven wonen drie gegezijn in
in de Albert Cuyp. Beneden een tapperij.
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belt aan.
aan. 'Ben
'Ben u daar juffrouw
juffrouw Bok
Bok?'
'Nee. Ik
zinnen. Georgine belt
?' -—Nee.
Ik ben het.
vrouw isis naar
naar bed,'
bed,' roept
roepteen
een mansstem. `Wil
'Wil u me de huissleutel
M'n vrouw
es geven,
geven, meneer
meneer Bok.
Bok. D'r
D'risisiemand
iemandjarig—of,
jarig-of, wacht,
wacht,nee—ik
nee-ik kom
kom
es
zelf effenboven.'—`11(
boven.' - 'Ik wacht voor de straatdeur.
straatdeur. Er
Erslaan
slaan wat
wat deuren,
deuren, dan
dan
zelfeffen
IS ze er weer.
is
'Het
spijt me
me toch
toch dat
dat ik
ik me
me heb
heb laten
laten overhalen,'
overhalen,' zegt
zegtze
ze bedrukt.
bedrukt.
'Het spijt
'Waarom?
iets ?'
Vaarom
? Hindert u iets"/'
'Ik
zó laat.'
`Ik doe het nóóit
n66it z6
'Voor een énkele keer!' verontschuldig
verontschuldig ik.
`Voor
'Het
maak ik
ik het
het kind
kind wak`Het is al half twee. Als
Als ik
ik om
om drie
drie uur thuiskom, maak
ker. Ze lag zo lekker, die dot.'
dot.'
'wélk
ik-zelf wat
`Wélk kinu?'
kind ?' vraag ik—zelf
wat beurukt.
bedrukt.
'Kaatje,
`Kaatje, m'n oudste.'
'Hébt
kinderen?'
'Hébt u dan kinderen
?' zeg ik weer.
'Twéé.
bij me.
me. De jongste,
jongste, Toos-da's
`Twéé. De oudste woont bij
Toos—da's ook zo'n lekker
dier-is
dier—is bij
bij mensen
mensen uitbesteed. Die is drie jaar.'
jaar.'
'Ben u dan héus
getrouwd?'"/'
hais getrouwd
maar da's een
een vraag!
vraag! Wist
Wist u dat niet?
'Nee maar
niet ? Mijn
Mijn man
man zit in het buitenland.'
'Ja
zé hadden me zo iets verteld. Maar
Maarde
demensen
mensen kletsen
kletsen zovéél. Ik
ja zé
fk geloof nooit wat van ánderen.'
'In mei ga ik naar hem toe.'
'Vér hier vandaan?'
met even
even schimmende leegheid
-leegheid
'V&
vandaan ?' vraag ik met
leegheid—leegheid
van alleen-zijn-in kamer.
'Naar
zegt ze praatlustig.
praatlustig.
'Naar Amerika,' zegt
'In mei?
nog een
een héle tijd. In acht maanden
maanden kan
kan een
een bóél
mei ? Da's nog
b661 gebeuren,'
zeg ik.
'Watlopen
lopende
deanderen
anderen een
een end vooruit.'
Vat
'Ja,' praat ik. 0, er is een heel-vreemde
gesprek, iets
iets van
van
ja,'
heel-vreemde stroming in het gesprek,
lippen-intimiteit
in het
het donker.
donker.
lippen-intimiteit in
'Het wordt
wordt toch
toch wat kóél,'
houding.
'Het
1(661,' vervolgt
vervolgt ze hard, in verwerende houding.
'Altijd
zeg ik
ik mat.
mat. En
En weer
weer pogen
pogen we
we elkaar
elkaar met
met tas`Altijd in de late avond,' zeg
tende woorden te benaderen.
benaderen.
'Hebt u familie hier in de stad"/'
vraagt ze
ze na
na een
een zwijgen.
zwijgen.
`Hebt
stad ?' vraagt
Is uw man láng weg
weg ?'
c'
'Nee. Een enkele achternicht
... fs
achternicht...
'Drie
`Drie jaar.'
'Drie jaar
jaar?'
`Drie
?'
'Ja.'
la.'
'Heeft
`Heeft hij zaken ?'
'Hij is diamantslijper.'
`Hij
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'Zo.'
`Zo.'
'N6U
verdienthij
hijgoed
goedgeld.
geld. In
InAmerika
Amerika isis het
hetvak
vaknog
nogniet
nietzo
zoaan
aan lager
lager
'NM verdient
wal. In Amsterdan is het vet van de ketel.'
dat u in café-chantants
zingt?'
'Is het waar dat
café-chantants zingt
?'
'Ja.
D'rwas
waseen
een tijd
tijd dat
datmijn
mijn man
man geen
geen cent
cent verdiende.
verdiende. Toen
Toen ben
ben ik
ik voor
voor
la. D'r
gegaan.'
hem en de kinderen weer aan het zingen gegaan.'
'Wéér?'
Véér ?'
'Ik
van mijn
mijn tiende
tiende jaar
jaar af. Ik zong in de Vic toen ik kennis aan
aan
`Ik dee het van
hem kreeg. Mijn vader en moeder hebben altijd gereisd.'
gereisd.'
'Vreemd. Ik heb uw naam nog nooit gehoord.'
gehoord.'
`Vreemd.
'Na
heb ik
ik in Amsterdan niet meer gezongen. In de
de provin`Na mijn trouwen
trouwen heb
cie kennen ze me goed. Volgende week zing ik
ik in het
het Casino in Den Haag.
'Is dat
hondebaantje?'
vraag ik.
dat geen hondebaantje
?' vraag
hebt.En—
En - wat doet tiu voor de kost?'
'Wel
nee. Als je maar succes
'Wei nee.
sticces hebt.
kost ?'
Wat doe
doe ik
ik eigenlijk
eigenlijk voor
voor de
de kost
kost?? Ja wat?
wat ? In deze zonderGekke vraag. Wat
linge tijd van amusementskunst,
gelijk staat
waarin je arbeid ongeveer gelijk
arnusementskunst, waarin
met een boterbiesje voor literatuur
slobberende bourgois-jofferen
bourgois-jofferen—-doe
doe ik
literatuur slobberende
feitelijk
wat een hipje
hipje uit
uit de
de 'Nieuwe
Pijp' ... doet: flodfeitelijk niets anders dan wat
Nieuwe Pijp'...
deren, mitteloos
nUtteloos morsen,
literatuur-pietje uithangen.-Ik
aan het
uithangen.—Ik ben
ben aan
morsen, literatuur-pietje
doe ik
ik voor
voor de
de kost?
zoeken,
zoeken, aan
aan het ruien. Wat doe
kost ? Wat?
Wat ? Héél komieke
vraag. Enigszins mal antwoord ik:
'Ik
zo eens wat van tijd tot tijd.'
`Ik schrijf
schrijfzo
'Wátte?'
'Witte ?'
'Dan eens dit, dan
dan eens dat. Ik ben aan een boek bezig.'
'Een
boek?
Hoe
gaat dat,
dat, een
een boek
boekschrijven
schrijven ?'
boek
?
gaat
Ten
'Ja -als
als je dát
dit kon zeggen,' praat ik diepzinnig.
'Zeker
`Zeker schrikkelijk moeilijk ?'
'Zo-zo.
`Zo-zo. Lala. Ik ben maar een broekje.'
'Ik
ánders voorgesteld,'
zegtzij
zij teleurgesteld.
teleurgesteld.
voorgesteld,' zegt
`Ik had me een schrijver altijd Anders
'Hoe dan ?'
'Zo
... z6
... Zó...
Z6 ... ik weet niet... Zo...'
Zo .. .'
`Zo...
Zó...
ánders dan ik ?'
'Zo
`Zo heel Anders
'Ja'
`Ja'
'Hahaha!'
`Hahahar
'Heb ik iets d6ms
dóms gezegd ?'
`Fleb
'Wel
'Wei nee.'
'Anders zou
zou u niet lachen.
lachen. Weet u wát een mooi boek is, een
een práchtig
prdchtig
boek, een boek
boek waarbij
waarbij je
je zit
zi t tetehuilen—da's
huilen - da' s De Blanke Slavin.'
'Ken ik niet.'
niet?? Waarom lacht u nou weer
weer?? De Blanke Slavin kent toch
'Kent u dat niet
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iedereen! Verzin u maar es. 't Speelt
Afrika. Dan heb ik gelezen
gelezen de
de
Speelt in Afrika.
romans van Benno.'
'Wie
Benno ?'
Vie isisBenno
'Hebt u die 66k niet gelezen?
z' n
gelezen ? Benno schrijft
schrijftals
alsieieniks
nikstetedoen
doen heeft.
heeft. Z'n
cHebt
zusters hebben een schiettent.'
schiettent.'
schiettent te
te ontdekken.
ontdekken.
Het is wel plezierig collega's in een schiettent
'0,' zeg ik. Het
Letteren-republiekvan
vanJanus
Janus ten
tenBrink.
Brink.
Een kluifje voor de Letteren-republiek
vergeet ik
ikalles.'
alles.'
'Als ik lees vergeet
'Ik ook.'
boeken.'
'Ik hou van pikante boeken.'
'0,
ja,' glimlach ik. Ik vind
vind haar
haar érg gezellig.
'0, ja,'
Land van Zola
Zola?'
'Kent u Het Land
?'
'Ja,
`Ja, zeker.'
zeker.'
'Dat
heeftme
meeens
eenseen
eenluitenant
luitenantvan
vande
decavalerie
cavalerieininDen
DenBosch
Boschgeleend.
geleend.
'Da heeft
Da' s een b6ék,
hé?'
?'
Da's
b6ék, hé
'Ja,
het is wél gemeen.'
la, het
'Ik heb het in ééns uitgelezen,
achter elkaar tot 's morgens vijf
uur.'
uitgelezen, achter
vijfuur.'
'Leest
`Leest u veel ?'
tijd... En
En wat
wat leest
leest tI6 nou
nou ?'
?'
'Ik heb zo weinig
weinig tijd...
Grappig literair
literair gesprek.
gesprek.
'Van alles.' Grappig
'Noem
`Noem es wat op.'
'Dat
gaatniet
nietzozomakkelijk.
makkelijk. Ik
Ik hou
hou veel
veel van
van verzen.'
verzen.'
'Da gaat
'Verzen?
'Verzen ? Ajazzus.'
'Waarom
ajazzus?'
Vaarom ajazzus
?'
'Da's
`Da's zo sentimenteel!'
?'
'Sentimenteel?'
`Sentimenteel
'Ik ken een komiek, die is 66k zo gek. Die wil áltijd opzeggen. Nee, een
man die van verzen
verzen houdt,
houdt, vind
vindikikverschrikkelijk.'
verschrikkelijk.'
man
'Hebt u wel eens m66ie verzen gehoord,
gehoord, van
van Vondel
Vondelbijvoorbeeld,
bijvoorbeeld, van
van
Als je
je bijvoorbeeld
bijvoorbeeld g6éd hoort zeggen:
Agrippijn gegeKloos,
van ... Als
Kloos, van...
zeggen: '0
'0 Agrippijn
als op
.. .'
zittendeals
mijtert met drie kronen, die zittende
op...'
'Schei nou ásjeblief
uit! Jássus!
Jássus! Wat vind ik dat ákelig voor een man, zo
`Schei
ásjeblief uit!
dweepziek. Een man mot niet
niet sentimenteel
sentimenteelzijn.'
zijn.'

'0.'
'O.'
'Maak
`Maak uzelf
u zelf 66k van die weeë dingen?'
dingen ?'
'Soms. Slecht. En héél dun.'
`Soms.
'Zie je, dat dácht ik wel.'
'Waarom?'
Vaarom
?'
'Nou-als u er niet kwaad om wordt—u
wordt-u ziet er zo
... zo
... hoe zal ik het zegzo...
zo...
Nou—als
?-zo dweepachtig
uit.'
gen ?—zo
dweepachtig uit.'
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'Datben
benikikook,'
ook,'zeg
zegikiklichtelijk-geïrriteerd.
lichtelijk-geïrriteerd.
'Da
'Nou maar da's
meent ze,
ze, heel
heel zeker.
zeker.
da's niks voor een man,' meent
Nou
'Zo.'
`Zo.'
'Nee niks.
niks. Een
Een man
man mot een min
mán zijn.'
zijn.'
'Nee
mijn mond.
zegt klinkt
klinkt kotniek-bruut.
komiek-bruut. Ik weet
weet dat
dat ik
iktete
mond. Wat ze zegt
Ik hou mijn
bij
hárd gewerkt
gewerkt heb,
heb, wat
watovergevoelig
overgevoeligben
bendoor
doorvermoeidheid.
vermoeidheid.Maar
Maarbij
hird
háár is het
het''tt ander uiterst, het
hetalléén
alléén leven
leven in
in uiterlijkheid.
uiterlijkheid. Wij
Wij zwijgen,
zwijgen,
hiár
enigszins riår,
ráár, raar
raar met die
die ouwe
ouwe levens
levensdie
dieniets
nietsvan
vanelkaar
elkaarbegrijbegrijlopen enigszins
zacht-denkend over
over haar
haar grofheid.
grofheid. Zij
Zij vijandig
vijandig tegenover
tegenover hethetpen. Ik zacht-denkend
zij niet
niet vat,
vat, dat
dattete6nwerkelijk
6nwerkelijk is,
is,teteafwijkend
afwijkend van
vande
debloedbloedgeen dat zij
vleeshouwerswinkel.lk
zouhaar
haar wel
wel willen
willenloslaten.
loslaten.Inééris
Inééns
lucht in een vleeshouwerswinkel.
Ik zou
liefliep
krijg ik het land.
land. Net zo lief
liep ik met zatte Duif.
zijweer.
weer.
omdat ik dat...'
dat...' begint
begintzij
'Ben u kwaad, omdat
' ... Welnee.'
`...Welnee.'
'Da's maar goed ook.
ook. Je moet
moet elkaar
elkaar de
de waarheid
waarheidzeggen,
zeggen,nietwaar
nietwaar?'
Ze
`Da's
?' Ze
gezicht, zacht,
zacht,
lacht. Door de bruine spikkeltjes der voile, zie ik het rond gezicht,
Ze isis sterk
sterkgeparfumeerd.
geparfumeerd. Ik voel
voel me
me 6tid.
6ûd.
zorgeloos. Ze
'Waarom ben u zo stil
stil?'
?'
Vaarom
'Ik word moe. 't Is zo'n
zo'n end."
end.'
`Ik
'Guus! Gu-uus!'
`Guus!
'Ja-a-a!'
'Moeten we
nogvér
vér?'
`Moeten
we nog
?'
'We zijn er al!'
al!' roept Guus.
Het
een laag
laag huis.
huis. Tussen
Tussende
deramen
ramenstaat
staatiets
iets.geschilderd.
DirkfluisfluisHet isis een
.geschilderd. Dirk
portier die rondkijkt
rondkijkt of er
buurt is.
is. Dan
Dan
tert met een portier
er geen politie in de buurt
gaan
binnen, door
door een
een nauwe
nauwe gang
gangin
ineen
eenlangwerpig-lage
langwerpig-lagekamer.
kamer.
gaan we binnen,
Bij de
ramen komen
komenwe
weom
omeen
eenlange
langetafel
tafel
Walm en warmte. Bij
de dichtgeluikte
dichtgeluikte ramen
zitten. Er
Er zijn wat studenten,
studenten,wat
watDuitsers;
Duitsers;bij
bijde
depiano
pianodrie
drievrouwen.
vrouwen.
te zitten.
Eén rookt een sigaret. Voor
Voor de piano
piano drentelt
drentelt een
een jongmens,
jongmens,dandy-achdandy-achtig in
in het
hetgrijs.
grijs. Zijn
Zijn gezicht
gezichtisisgefaneerd,
gefaneerd,met
meteen
eenpaar
paargrote
grotedonkere
donkere
melancholieke ogen.
Eerst zijn we allemaal stil. Guus
Guus heeft
heeft horen
zo'n gemene
gemene
boren zeggen dat het zo'n
voert het
het
sociëteit is. We kijken
natuurlijk het eerst, voert
kijken rond.
rond. Duif begint natuurlijk
hoogste woord.
'Wat
dathier
hiervoor
vooreen
eentaaie
taaielol!'
lol!'zegt
zegt
ze. - 'Hou nou je smoel,' zegt
Vat isisdat
ze.—`1-lou
Guus.
van die
dievreselijk
vreselijkgemene
gemenedingen
dingenvoor.'
voor.'grijze dáár
dáir draagt van
—
Guus. 'Die grijze
'Hoe
wéétjejedat
dat?'
vraagtDirk.---`Dat
Dirk. - 'Dathebben
hebbenzezeme
meverteld.'—`Wie
verteld.' - 'Wie<ze>
<ze> ?'
'Hoe wéét
?' vraagt
---`Ze.'—`Ben
'Ze.' - 'Ben je
geweest?'
'Ikke, nee.'—lij
nee.' - 'Jij doet
doetzo
zoraar
raarinin
je d'r
d'r soms meer geweest
?' ---`Ikke,
de laatste
laatstetijd.'
tijd.'-'Wát
doeikikraar
raar?'-'Nou,
dat weet
weetikikniet.'
niet.'-'Hou
dan
—`Wit doe
?' —`Nou, dat
—`1-lou dan
je kop dicht!' snauwt Guus.
?
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jullie &lweer
ilweer ruzie? Jessus
Jessus wat benne jullie toch voor getrouwde
`Maken jullie
'Maken
getrouwde
mense!' zegt
zegt Duif.
mense!'
dat ik
ik van'Hij
zó'nverdomde
verdomdepestkop!
pestkop!JeJemoet
moetbegrijpen,
begrijpen,Duif,
Duif, dat
`Hij is
is ook an
nacht
'Jebegrijpt
begrijptvoor
voorme
mebroertjes
broertjesen
en
nacht thUIs
thdfs most slapen,'
slapen,' vertelt Guus. le
zussies
beviel memezussies staat
staat het zo belabberd
belabberd als
als ik
ik élke
élke nacht
nacht weg
weg ben. Dat beviel
neer
staan spioneren
spioneren vannacht voor onze
onze huisdeur
huisdeur
neer niet!
niet! Meneer heeft staan
tot vieren.
vieren. Meneer
Meneervertrouwt
vertrouwtme
meniet!'—`Maar
niet!'-'Maar je
jemot
motbegrijbegrijvan
van enen tot
pen, Duif, dat
.. .' valt
valt Dirk
Dirk haar
haar in de rede.
dat...'
`Nou niet
'Nou
tegelijk. Ik kan toch naar
naar geen
luisteren!' zegt
zegt
niet &llebei
Hebei tegelijk.
geen twéé luisteren!'
Duif, gemoedelijk
kantonrechter.
gemoedelijk als een kantonrechter.
'Tot vier uur
thuis geweest,
geweest,
uur heeft
heeft hij
hij gewacht.
gewacht. Jij
Jij bent
bent vannacht
vannacht niet thuis
hij me vanmiddag
smoel.Nou
Noumoet
moetjejeweten,
weten,dat
datikikalalom
zegt hij
vanmiddag met
met z6'n
an smoel.
om
twaalf uur
met maagpijn...'
maagpijn .. .'
uur in
in me bed lag met
'Wat
wiljejedan,
dan,Dirk
Dirk?
Jessus, wat
watben
benjij
jij toch
tocheen
eenongemakkelijke!'
ongemakkelijke!'ooroorVat wil
? Jessus,
deelt Duif.
'Wat
wil?
Watikikwil
wil?
Dat weet
weetikikniet,'
niet,'zegt
zegthij
hijdof;
dof,met
metbrandende
brandende
Vat ikikwil
? Wat
? Dat
ogen-de
kerel.
ogen — degoeie
goeiebeste
beste trouwe
trouwe kerel.
Er komt
Hij verschuift
verschuift woest
woestwrevelig
wreveligz'n
z'nijzeren
ijzerenbril.
bril.WaarschijnWaarschijnkomt stilte.
stilte. Hij
lijk voelt iedereen dat
dat er
er gelogen
gelogenwordt.
wordt.Karel
Karelmaakt
maakterereen
eengrapje
grapjevan.
van.
dat
Guus
om
twáálf
uur
in
d'r
bed
'Hebben
jullie
gehoord,
mensen,
`Hebben jullie gehoord, mensen, dat Guus om twi6lf
in d'r bed
Dat
moet
in
de
krant!
Is
er
geen
krantenman
in
de
buurt?
heeft gelegen
gelegen?
? Dat moet in de krant! Is er geen krantenman in de buurt ?
Wat mot
mot jij ziek zijn
Guus!'
zijn geweest
geweest Guus!'
`Maak nou
'Maak
zegt Guus
Guus vinnig.
vinnig.`Als
'Als ik zeg dat ik
ik naar
naar bed
nou geen geintjes,' zegt
ben gegaan, dan is dat zo. Ik lieg nooit.'
nooit.'
'Nee
zij liegt
liegt nooit,'
nooit,' gromt
gromt Dirk.
Dirk.
Nee zij
'Wat
zegjeje?'?' vraagt
vraagtze
ze verwoed.
verwoed.
Vat zeg
'Datje
je nooit
nooit liegt.'
'Da
`Als
'Als je nog
nog langer ouwehoert,
ouwehoert, ga
gaik
iker
er vandoor!'
vandoor!' dreigt
dreigtze.
ze.
'Voor mijn part!'
`Voor
onplezierig
'Kom nou
'Korn
nouDirk,'
Dirk,'zeg
zegik,
ik,meelijdend,
meelijdend,'schei
`scheinou
nouuit.
uit.Het
Het is zo onplezierig
jullie kwesties
kwestiesaan
aante
tehoren.'
horen.'
voor ons om jullie
'Goed'—zegt
-zegt hij
hij nors,
dát zeg
zegik
ikjou,
jou, dat
datals
als je
je me...
me... als
als je
je me
me ooit
ooit
`Goed'
nors, 'maar
'mar d6t
verneukt...ikikjejejejehersens
hersensinsla.'
insla.'In
In een
een driftige
driftigeruk
ruk drinkt
drinkt hij
hij z'n glas
glas leeg.
leeg.
verneukt...
'Daarben
ben je
je laf
laf genoeg
genoeg voor,'
voor,' sart
sartGuus.
Guus.
'War
'Watworde
wordejullie
jullietragisch,'
tragisch,'roept
roeptDuif,
Duif,'Dirk,
'Dirk,nou
nouben
benjejeprecies
preciesOthello!'
Othello!'
Vat
'Othellomet
meteen
eenbril!'
bril!'lacht
lachtKarel.
Karel.
'Othello
Koffie voor
voor Georgine.
Georgine. Ze
Zezit
zit
hete cognacgrokkies
cognacgrokkies worden
worden besteld.
besteld. Koffie
Zes hete
naast me. Haar voile heeft
heeft ze
ze teruggeslagen.
teruggeslagen. Voor
Voor het
het eerst
eerstzie
zieikikvan
van
dichtbij haar werkelijk
werkelijk gezicht,
gezicht, dat
dat wonderlijk
wonderlijk veel
veelkinderlijke
kinderlijke trekken
trekken
heeft.
heeft.
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'Weet
waar die kelner op lijkt?'
lijkt ?' zegt ze opeens.-'Nee,'
°peens. —Nee,' zegt Duif.Duif.—
Veet je waar
'Guus
denken?'
'Ja... an
... an
... een
?' -—"jaw
an...
an...
een erg
`Guus doet die kelner jou an niemand denken
die graaf,
graaf, vin je
je niet?'
'Nou je het zegt
zegt ja.
ja. PrePreniet ?' -—Nou
geziche—- 'Op die
bekend gezicht.'
ciesde
voor een
een graaf?'
graaf?' vraagik.-'Ach,
vraag ik.— `Ach, iemand
iemand die
graaf.'—`Wat is dat voor
cies
de graaf.'-'Wat
graaf noemen.'
- 'Zie je hem
hem nog
nog wel
wel es,
es, Georgine?'
Georgine ?' vraagt Guus.Guus.—
noemen.'—`Zie
we graaf
'Laatst
die nog
nogin
inArnhem
Arnhem achter
achter geweest.
geweest. Toen
Toenwou
woudie
die met
metalle
alle
`Laatst is die
geweld chémpie geven.'
geven.' - 'Was die weer dronken
dronken ?'?'-—Natuurlijk.'
'N atuurlijk.'—`Ha- 'Hahaha!'—
- 'Over wfé hebben jullie 't toch?'
- 'Ja, je hebt
toch ?' -'Over
—`0ver niemand.'
niemand.' —ja,
hahar
van die gekke
gekke lui,'
lui,' vertelt
vertelt Georgine,
Georgine, 'ik
een ouwe
ouwe
cik herinner
herinner me
me nog
nog een
baron,
kale kop en grijze
grijze bakkebaardjes. Die werd
werd
baron, een
een baron
baronmet
met een
een kale
verliefd op
had je
je dood
dood
verliefd
op me,
me, zeg!
zeg! Dat had
je moeten
moeten bijwonen!
bijwonen!Het
Het was
was om je
te lachen. Elke avond prachtige
prachtige corbeilles en boeketten, zeg!
zeg! Eens
Eens zat
zat
echte, h66r. Van diamanten heb ik verstand.
er een diamanten ring in, een echte,
nam natuurlijk alles aan.
is beter
beterin
in de
de wijde wereld
wereld
aan. Het is
Dat begrijp je. Ik nam
gaatje! Toen ben
ben ik
ik op
opeen
een middag
middag thuis,
thuis,wordt
wordterer gedan in een klein gaatje!
thuis.Maar
Maarze
zehad
hadhem
hemalal boven
boven
beld. Juffrouw Bok, roep ik: ik ben niet thuis.
daar stond
stond ie
ie voor me in een herrie,
herrie, in een
een vuile
vuile herrie.
herrie. Ik
Ik
gelaten en daar
waskom stond
bed uit.
uit. De waskom
stond nog op de tafel, en Kaatje
was zowat net me bed
nachtponnetje rond.
rond. Aángenaam,
áángenaam zegt hij
hij met zo'n
Aángenaam,, áångenaam.
liep in d'r nachtponnetje
diepe buiging. Aingenaam
Aángenaam —
- zeg ik, met
met het
hetfriseerijzer
friseerijzer in
in m'n
m'n handen.
handen.
kijken. Mag
Mag ik
ik u voorstellen:
Juffrouw Bok
Bok stond
stond achter
achter als
als gek
gek te kijken.
Juffrouw Bok, zeg ik. Aángenaam, áángenaam, zei hij
hij weer, is het
het gepermitteerd u een visite te brengen
brengen?? Meneer,
komt wel
wel wat
wat ononMeneer, zeg
zeg ik,
ik, het komt
gelegen. Mag ik dan vanavond terugkomen,
terugkomen, zegt hij.
hij. Goed,
Goed, zeg
zeg ik,
ik,blij
blij
dat ik hem kwijt was. Maar
Maar verbeeld
uur geverbeeld je, zeg, daar wordt om negen uur
ze zes
zes dozijn oesters en twáálfflessen
chémpie. Da's verkeerd
twáálfflessen chémpie.
brengen ze
beld, brengen
zegt juffrouw
juffrouw Bok. Laten we
we áánnemen wat we krijgen
krijgen zeg ik.
bezorgd, zegt
aan de °esters
oesters-zulleke
Zeeuwse!
— zdlleke grote Zeeuwse!
Bok en
en ik beginnen aan
Juffrouw Bok
-maar daar
gebeld. Draai
Draai gauw
licht af,
af, zeg ik.
ik. Toen
gauw het licht
—maar
daar wordt wéér gebeld.
lamp op
wij
op zo'n
zo'n pit en wij
zien— de oesters op tafel, de lamp
had je ons moeten zien-de
aan
zeven, acht
achtmaal
maal ging
ging de
de bel.
bel. Toen
Toen ree
ree die
die weer
weer
aan het giechelen. Zes, zeven,
weg, konden
konden we
we verder
verder eten.'
eten.'
weg,
'Wat hé-je met al die chémpie
gedaan?'
Vat
chémpie gedaan
?' vraagt Duif.
'Nou, die heeft z'n weg gevonden,' lacht Georgine.
Nou,
Ik kijk Scherp aan. Hij mij.
mij.
'Had
je mijn maar een flessie gezonden!'
'Had je
'Weet je nog wel van
.. .' begint
`Weet
begint Guus.
van...'
'Dames en heren.'
Het jongmens
jongmens bij
bij de
de piano
piano staat
staat op,
op, zegt
zegtdat
dathij
hijeen
eenpaar
paar voordrachten zal
Het
houden, Guus stoot Duif
Duif aan. Het wordt stil.
jO
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'Eerst het Lied
Lied van Tingeling, dames en heren!'
Terst
Hetgeluid
geluid
spreker. Sigaren
Sigaren walmen
walmen in
in nevel.
nevel. Het
De hoofden buigen naar de spreker.
snort, gerekt,
gerekt, drenzend woord
woord. Na het
het eerste
eerste vieze,
vieze, gore
gore
woord voor
voor woord.
een bordeel,
dat denken
denken doet
doetaan
aan dronkemansgebral in een
bordeel,
couplet, couplet dat
wij elkaar
klapt in
in de
de handen,
handen,
kijken wij
elkaar verlegen
verlegen aan, Scherp, Dirk, ik. Karel klapt
lacht met lange hoholachen. Guus houdt
houdt het
hethoofd
hoofdafgedraaid.
afgedraaid. Duif
Duif verwriemelt haar neus in een
een kapotte
kapottezakdoek.
zakdoek. Georgine
Georgine durf ik niet aankijken. Ik voel me afschuwelijk gegeneerd.
gegeneerd.
Bij
vrouw. De
Desigaret
sigaretin
inde
de ringenBij de
de piano
piano luistert
luistert de dikke, opgedirkte
opgedirkte vrouw.
vingers is tot haar
haar knie
knie gezakt.
gezakt. Ze
Ze volgt
volgtde
dewoorden
woorden van
van het
hetzingend
zingend
brede lebberglimlach op de witte
witte pafkonen.
pafkonen. De stujongmens met een brede
denten glimlachen,
trek om
omzijn
zijn
glimlachen, roken.
roken. Altijd
Altijd met de wreed ingebeten trek
mond,
het jongmens
jongmens het
het tweede
tweede couplet
coupletin,
in,sommige
sommigewoorden
woorden uitmond, zet het
snauwend, dan weer lachend met een
een pruimemond. Harder, gemener,
gemener,
vuiler, drenst de
de liederlijkheid
liederlijkheid door de lage, warme kamer. Het
Het isis een
een
vuiler,
met fluflurotte nabootsing
nabootsing van de rotte
rotte ehat
Chat Noir, gewild-smerig, gezegd met
welen tong, uitgespogen met
met de
de lust,
lust,alleen
alleen 6m de lust van het spuwen.
dat in
in een
een mesthoop
mesthoop wroet
wroetisissmakelijker
smakelijkerbeest
beestdan
daneen
eenman
man
Een varken dat
in erotische
erotische dierlijkhedendie avond aan avond voor zijn brood ploetert
ploetert in
dierlijkheden —
bij applaus van ploerten.
'Hohoho! Hahaha!'
`Hohoho!
'Bravo! Bravo!'
horen, sámen met de vrouwen-niet
De woede van dát te horen,
vrouwen—niet met dé vrouwen-met
naast me
me zit,
zit, wie
wie de
de vuilheid, 6mdat zij
wen — met dé vrouw
vrouw die naast
zij vrouw
vrouw is,
het gelaat,
gelaat, de
de ogen,
ogen, de
de mond
mond hagelen
hagelen moet—maakt
moet-maakt me strak,
strak,
bitsender in het
strak
gevoel om ogen en neus.
strak van gevoel
'Aannemen!'
`Aannemen !' roep ik scherp.
De kelner die zoveel-op-de-graaflijkt
dat ie
ie niet
niet komt
komt midden
midden in
in
zoveel-op-de-graaf lijkt wenkt dat
een voordracht.
'Aannemen,'
`Aannemen,' herhaal ik nijdig.
De DuitDuitDe zanger kijkt me vernietigend aan.
aan. Die
Die voelt zich ook artiest. De
sers kijken om, de studenten,
de vrouwen
vrouwenbij
bij de
de piano.
piano.
studenten, de
bij zijn,'
zijn,' zegt
zegtScherp
Scherpzacht,
zacht,die
die nét
'Maak
waar de
de vrouwen
vrouwen bij
`Maak geen kwestie waar
zo de goorheid,
het luisteren
luisteren naar
naardit
dit bordeellied
zo
goorheid, het vernederende van het
voelt.
giechelen-sluw-zachtjes,
Ik zie
zie Duif
Dud giechelen
— sluw-zachtjes, met een even opglinsteren der kleine ogen; Dirk zit met een doggen
gezicht. Het
Hetderde
derdecouplet
coupletisis begonnen,
begonnen,
doggengezicht.
los als de andere.
andere.
zwijn t er
er op
op los
zwijnt
' ... Zouen ... wc
nou maar
maar niet
nietweggaan
weggaan?'?' - Georgine zegt het. Méént
Méént ze
ze
`...Zouen...
we nou
Ik
weet
het
niet.
Ik
voel
het
niet.
Het
doorflitst
me
dat
ze
het
niet
het?
het ?
niet. Ik
me
ze
—
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zou gezegd hebben als
als ze met Guus en Duif
Duif alleen was geweest, dat
dat ze
ze
wel zou willen lachen, onbedaarlijk lachen,
lachen, als ze
ze maar
maar ddrfde,
durfde, ddrfde
durfde voor
voor
plots-méér
geschiedtmij
mijzulk
zulkeen
een
ons, ons mannen, die stug
stugkijken.
kijken. En
En plots
- méér geschiedt
scherp wákkerworden-terwijl
heb ik de
wikkerworden- terwij1 de man zijn bordeellied eindigt, heb
niikte kijk
náákte
kijk op
op het
hetkringetje,
kringetje,op
opDuif,
Duif,Guus,
Guus,Karel,
Karel, Dirk,
Dirk, Scherp,
Scherp, GeorGeorZ6isishet.
het.We
Wezijn
zijneen
eentriestig
triestigverlopen
verlopenzoodje
zoodjebij
bijelkaar.
elkaar.
gine, mezelve. Zó
Die man heeft het recht ons
bevuilen, ons zijn
zijn drek
drek in het gezicht
gezicht te
te
ons te bevuilen,
een vrouw
vrouw samen
samen zo'n
zo'n cling
ding heb
heb aangehoord,
aangehoord, is de
de
smijten.
smijten. Als
Als je met een
vrouw erger dan je bijzit geweest,
geweest, heeft
heeft er
er bestialiteitp/aats
bestialiteit plaats gehad. Dat is
geen verbeelding, geen verhitte gedachte.
gedachte. Je voelt het
het aan
aan de
delaffe,
laffe,bebevende sluwheid
sluwheid waarmee
waarmee je
je opkijkt, aan
aan de gesprekloomheid
gesprekloomheid als
als het
het laatlaathier triestig
triestig en
en bebeste pianogepingel
pianogepingel opgehouden
opgehouden heeft.
heeft. wél
Wél zitten we hier
0,als
alsmijn
mijn eenvoudige
eenvoudige moeder
moeder thuis,
thuis, wier
wier leven
leven ingeschroefd
ingeschroefd ligt
ligt
vuild. 0,
tussen opstandige dienstboden en slagers die niet precies op het gewicht
gewicht
zitten, 's nachts half
half drie in
zijn, als
als mijn
mijn eenvoudige
eenvoudige moeder me hier zag zitten,
gezelschap van
van bijkans
bijkansvreemden,
vreemden,vrouwen
vrouwenen
enmannen,
mannen,bij
bij hete
hetegrokkies
grokkies
onder de zeer droeve beschaming
beschaming van
van zulk
zulkeen
eenmacraudlied...
macraudlied ...ZónderZ6nderwélnig aan
aan moeder
moeder denk.
niet hou
hou
linge sentimentaliteit. Ik die wéfnig
denk. Ik
lk die niet
zoetelijkebraafheid.
braafheid.
van zoetelijke
komt de
de kelner.
'Aannemen!' roep ik vinniger. Nu
Nu komt
`Aannemen!'
'Wat
krijgjeje?'
vraag ik ingehouden-woedend.-`Gaan
ingehouden-woedend.-'Gaan we
we ál
weg?'
Vat krijg
?' vraag
ål weg
?' zegt
Duif.-'Wou
jijdie
diesmeerlapperij
smeerlapperij nog langer
langer aanhoren
aanhoren?'?'-`Nou,
-'Nou, nétjes
nétjes is
is
Duif. `Wou jij
het niet. Daar
Daar mot je hier ook niet voor kommen.'
- 'Zo'n vent
ventverdient
verdient
kommen.'-`Zo'n
rammel,' zegt Dirk kwaadaardig,
kwaadaardig, 'zo'n
me voor
voor
een pak rammel,'
`zo'n ploert.
ploert. Als ik me
Guus de schuld
schuld van alles...
alles ... Die
Die heeft
heeft
Guus niet inhield.'
- 'Eigenlijk is
Guus
inhield.'-`Eigenlijk
is Guus
mijnou
noumaar
maarde
de schuld.
schuld. Alsofik
Alsof ikwist
wistwat
wat
- 'Jageef
geefmij
ons hierheen gehaald.'
gehaald.'-la
zegt Guus
Guus edel
edel verontwaardigd.
verontwaardigd.
die zingen zou,' zegt
'Dames en heren, ik zal vervolgen
vervolgen met
met de
de Lel/en
.. .'
Lellen...'
gaan heen.
heen. Buiten
Buitenwachten
wachteneen
eenpaar
paaraapjes.
aapjes.
Geraasmakend staan we op, gaan
zitten geschurkt
geschurktin
inde
deportiers.
portiers. Het
Hetmotregent.
motregent.--`Gaan
-'Gaanwe
we
De koetsiers zitten
naar huis?'
- 'Nee, nog niet naar
naar huis!
vroeg!' - 'Latenwe
we
naar
huis ?'-'Nee,
huis! Het
Het is nog zo vroeg!'-`Laten
- 'Jawel. De
afzakkertje nemen.'
- 'Waar. D'r
nog een afzakkertje
nemen.'-`Waar.
D'risis niks
niks meer
meeropen.'
open.'-jawel.
Mijtelaar. Da's vlak bij.'-`
bij.' -'Wilt
Wiltuuniet
nietliever
lievernaar
naarhuis
huis?'
vraagik.
ik.-'Nee,'
Mijtelaar.
?' vraag
zegt ze-cnou
ze-'nouwe
wetóch
t6cheenmaal
eenmaal uit
uit zijn.' En weer lopen we
we gearmd,
gearmd, zwijzwijzegt
gend,verlegen.
gend,
verlegen.
'Walgelijk was dat. Het
Hetspijt
spijtme
medat
datuuerbij
erbij was,'
was,' zeg
zegik.
ik.
Valgelijk
'Jahet
hetwas
wasverschrikkelijk.'
verschrikkelijk.'
la
haar paraplu vast. Dicht
Dichtlopen
lopenwe
webij
bijelkaar.
elkaar.
Ik houd haar
'Hebt u er iets tegen
tegendat
datwe
wejijjijen
enjou-en
jou-en?'?'
`Hebt
'Welnee. Zeg
Zeg maar
maar gerust Georgine.'
Georgine.'
`Welnee.
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'Ik heet Alfred.'
'Ja-wat
hé?'
?'
wat een sméérlap van een vent hé
'Bah!
meer over spreken.-Zeg
... Georgine,
Georgine, reis
reis je
je
eens...
spreken. — Zeg eens
'Bah! Laten
Laten we er niet meer
véél?'
véél
?'
'Het is
is nou
nou juist
juist de
de tijd
tijd in
in de
de zomer.
zomer. Waarom
Waarom dat zo?'
'Het
zo ?'
'Kommen
... Kommen
Kommen er dikkels van
achter... in jullie
jullie kleedvan die lui achter...
er...
`Kommen er
kamers.'
'In de kleedkamers?
diArop!'
kleedkamers ? Hoe kom je dáárop!'
'Ik bedoel...
bedoel... Je sprak van een graaf die in Arnhem.'
'0
dfé. Die heeft
heeft mijn
mijn vriendin
vriendin en
en mij
mij op
op chémpie getrakteerd na afloop.'
'0 dié.
'Wie
vriendin ?'
Vie isisjejevriendin
'Lisy. Die dresseert duiven en kippen. Het
Hetisis een
een Duitse.'
Duitse.'
`Lisy.
'Laten
trakteren ?'
`Laten jullie je zo maar trakteren
'Daar
pleziermee.'
mee.'
`Daar doe je je directeur een plezier
'Dat
`Dat wist ik niet.'
'Je
ten van.'
`Je begrijpt dfé
clié hebben er persen
persenten
'Wat
vinikikdat
datberoerd!'
beroerd!'
Vat vin
'Watte?Wat?'
Vatte ? Wat ?'
'Dat
`Dat je je laat traktéren!'
traktérenr
'Je
bentgek,
gek,zeg.
zeg.Je
Jedoet
doethet
hetvoor
voorje
je br66dje. Voor je brood doe je érger
le bent
ook.'
'Erger?? Erger ?'
'Erger
'Ja, érger. Denk je dat de vrouwen die
die in
in de
de Warmoesstraat zingen van
d'r gage leven ?'
'Nee d-át
wel. Daar
Daar weet
weet ik
ik álles
jij wel eens in
dAt weet ik wel.
Alles van. Alles.-Heb
Alles. —Heb jij
bij Köhler of
gezongen, bij
of zo?'
de Warmoesstraat gezongen,
zo ?'
Goddank niet. Maar
Maar áls
of mijn kinderen niet te
'Nee, Goddank
Als ik niet te eten had of
hadden ... Dan
Dan dee
dee ik
ik álles
.. .'
eten hadden...
álles...'
'Dat
deeje
je niet!'
niet!'
'Da dee
'Datdee
dee ik wel. Jongen, het is zo hard als
'Da
als je
je kind
kind van
van honger
honger huilt.'
'Is
dat ooit
ooit voorgekomen
voorgekomen?'
?'
'Is_... dat
tijd was
was dat.
dat. Voor
Voor Kaatje
Kaatje leende
leende ik
ik een
eenboterham
boterhamvan
van
'Eens. 0,
'Eens.
0, wat een tijd
het zelf
juffrouw Bok, die het
zelf niet breed had.
had. D'r man is korist. Ik zelf at een
ik n66it.'
oubakken, verdroogde korst kaas. Die dag vergeet
vergeet ik
'Was t6én maar
maar die
champagne gekomen,'
gekomen,' zeg
zeg
die baron
baron met zijn oesters en champagne
ik wreed-dom.
aardig ?' verwijt ze.
'Is dat aardig?'
'Ik
hou ik
ik stupide
stupideaan.
aan. 'Ik
'fk wil hélemaal niet aardig wezen,' hou
clk hoor je liever
vertellen van honger en armoede;
... Maar
Maar je mán
armoede,' dan van
van...
mån dan ?'
'Die, die,' zegt
zegt ze
ze ruw,
ruw, 'die
'die had
had geen
geen werk.
werk. Later,
Later, uit
uitAmerika,
Amerika, z6nd ie
53

wel eens wat, soms geregeld, soms
Niet genoeg
genoeg
soms ongeregeld.
ongeregeld. Nooit
Nooit veel. Niet
om van rond te komen
komen met
met twee
tweekinderen.
kinderen. Anders
Anders had
had ik
ik alláng niet
meer gezongen.'
'En je zei straks
.. .'
straks...'
'Ach
ouwe man
`Ach jij! Wat ben jij alle-jezis zwaar op de hand. Je lijkt wel een ouwe
in je praten!'
'Vinjij
jij het
het dan
dan préttiger om met ploerten en leegkoppen te babbelen
babbelen?'
Tin
?'
willen zijn.'
zijn.'
'Als
`Als ze maar 16llig zijn. Je
Je mot
mot geen blikke dominee willen
Ikvin
vinhet
hetalleen
alleenmaar
maar ber6érd
je...
'Daar heb ik weinig
`Daar
weinig aanleg voor. Ik
beróérd dat je...
dat je...
je ... H6u
1166 je van je man ?'
man?'
scherp, 'nee,
Niet z6 véél! Voor mijn part
'Van me man
?' zegt ze scherp,
'nee, niks.
niks. Niet
zie ik hem nooit terug.'
'En je gaat
gaat naar
naar Amerika ?'
In
'Ik
luchtig.
`Ik bén er nog niet,' praat ze luchtig.
je ?'
'Was ie
`Was
ie niet goed voor je
'Jawel. Jawel.'
mond. Vreemd,
Vreemd, een uur
uur geleden,
geleden, haatte
haatte ik
ik haar,
haar, haatte
haatte ik
ik
Ik houd m'n mond.
haar met
al de
de heftigheid
heftigheid van
van opstijgend
opstijgend bloed,
bloed, vond
vond ik
ik 'r een ruwe,
ruwe,
haar
met al
Nuverplaats
verplaatsik
ikmijn
mijn melancholie
melancholie 6m haar, zet haar in een
plompe vrouw. Nu
ze misschien
misschien zelf
vreemd is.
triestigheid,waaraan
waaraan ze
centrum van triestigheid,
zelfvreemd
Zwijgend
lopen we.
we.Haar
Haararm
arm leunt
leuntzwaar
zwaar op
op de
de mijne.
mijne.
Zwijgend lopen
'Wat
hè ?' zegt ze verdrietig.
`Wat een nátte boel, hè?'
'Ja, náår
náár weer.'
ja,
'Ik
wel me
me lage
lage schoentjes
schoentjes an.'
an.'
`Ik heb nog wel
'Je
voeten?'
?'
"Je hebt toch geen natte voeten
'Nou
`Nou zo'n beetje.'
'We zullen wat anstappen.'
nors, schaduwzwart. Lichtplassen
Lichtplassen krimpen
Het Sarphatipark ligt nors,
krimpen over
de keien.
-zegt ze, na een poos.
'Weet je wat toch wel
wel gelukkig
gelukkigmoet
moetzijn
zijn?'
`Weet
?'—zegt
'Nou?'
`Nou
?'
'Als
wel in je kist legt.'
`Als je goed en wel
'Hè,
`116, wat een inval!'
'Soms
`Soms heb ik een walg van het leven.'
'Kom,
'Korn, onzin.'
onzin.'
zachte
Maar nu is het er, is het leugenpantser éven gebroken,
gebroken, wiegt een zachte
sympathie, de éérste, tussen onze levens.
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VI
KABOTIJN-LEVEN
VI KABOTUN-LEVEN

Zonder meer praten
Zonder
praten komen
komen we
we bij
bij De
De Mijte/aar,
Mijtelaar, waar
waar het vol is. Elk tafelvan de
de nachtpittenkroeg
nachtpittenkroeg isis zowat
zowat bezet.
bezet. Ze
Ze zijn
zijn niets
niets verwonderd
verwonderd dat
dat
tje van
we
we kwart
kwart voor drie binnen wippen. De vrouwen
vrouwen hebben vluchtig
vluchtig bekijks.
Er wordt onderling
onderling gesmoesd.
gesmoesd. Ze zien op van hun grokjes, wachten
wachten even
even
met kaarten. Dan is de 'harmonie'
charmonie er weer.
Zonderling
langzamerhand kennen.
de
Zonderling gezelschap.
gezelschap.JeJe leert
leert ze
ze langzamerhand
kennen. Dát is de
nu scharrelt
scharrelt
ouwe
heeft, nu
ouwe bankier, die verleden jaar zijn vrouw verloren heeft,
met juffrouwen
verder voor
voor geld
geld
juffrouwen van
van het
het ballet, kleine actricetjes en wat verder
te hébben is. Dát is een jong
jong schilder, sjaggeraar in stillevens, genrestukgenrestukken voor het
het `familiepubliek'.
'familiepubliek'. Op een
een der
der cdriejaarlijkse'
'driejaarlijkse' heeft hij zo'n
zo'n
ding gehaald. Je weet wel zo'n ding. Zijn klanten
klanten zijn pásgetrouwde
menpásgetrouwde mensen
weelde van
nog niet
niet teteboven
boven
sen die
die de weelde
van een
een bruidsschat
bruidsschat in contanten nog
zijn,
die zijn
zijn sa-lons,
sa-lons, zegge
zegge sa-lons,
sa-lons, ar-tis-tiek,
ar-tis-tiek, ininzijn, een
een parvenudokter, die
richt, een hotelier, die elk jaar een nieuw vertrek
kunstverfzet
zetenz.
enz.
vertrek in de kunstverf
Dát is Piet, lange Piet, bleke Piet,
moeder heeft
heeftgeld.
geld.
Piet, Puisten-Piet.
Puisten-Piet. Zijn moeder
Hij maakt het
het op,
op, zolang
zolang hij
hij kan. Zó
Z6lang.
Zijnogen
ogenstaan
staanflets,
flets,zijn
zijnhaar
haar
lang. Zijn
achteris uitgevallen—ingevreten
uitgevallen-ingevreten kale
kaleplekken
plekkenen
en wat
wat stoppels
stoppels op het achterhoofd. Hij is
De erfenis
erfenis van
van zijn
zijn pa
pa zit
zit hem
hem dwars.
dwars. Door
Doorde
de
is eenentwintig.
eenentwintig. De
dokters is hij opgegeven, vertelt
vertelthij
hij zelf.
zelf. Nou
Nou drinkt
drinkthij.
hij.Als
Alshij
hij gaat
gaatligliggen, is het uit.
uit. Dát
Dátisis`die
'dieadvocaat'.
advocaat'. In
In zijn
zijn studententijd
studententijd moet
moet hij
hij een
een
eerste uitgaander
uitgaander geweest
geweest zijn.
zijn. Nou
Nou kan
kan hij
hij nog
nog maar
maar niet
niet tegen
tegenhet
hetgegede nieuwe
nieuwe lessenaars
lessenaars van zijn kantoor,
kantoor, tegen
tegenzijn
zijn eereerwone leven, tegen de
tegen vroeg-naar-bed-gaan.
vroeg-naar-bed-gaan. Dát,
Dát,die
dieblonde,
blonde,suikerzoete,
suikerzoete,
waardigheid, tegen
Vlaamse
leeft. Dát
Dát isis een
een
Vlaamse jeune-premier,
jeune-premier, die
die met
met een
een getrouwde vrouw leeft.
kleine makelaar
een acteur,
acteur, van
van wie
wie
kleine
makelaar in
in assurantiën.
assurantiën. Dát de vrouw van een
Duif verhalen
verhalen doen
doen van
van nou-nou.
nou-nou. Dát,
Dát,een
eensouffleur,
souffleur, die
die zijn
zijn
Guus en Duif
mishandelt, als
als ze
ze gewetensbezwaren
gewetensbezwaren heeft
heeft tegen
tegenzijn
zijnlaat
laatthuisthuisvrouw mishandelt,
of wegblijven.
wegblijven. Dát, een
een failliete
failliete behanger, nu
nu redacteur
redacteurvan
vaneen
een
komen of
een komiek
komiek die
die twee
twee maanden
maanden getrouwd
getrouwdisis en
eninin
politiek spotblad. Dát, een
zij zich niet wil
wil laten
laten ranselen.
ranselen. Dát
Dát een
een diamantdiamantscheiding ligt, omdat zij
Dáteen
eenjonge
jongecomponist,
componist,die
dieveel
veel
kennis heeft
heeft aan
aan cartiesten'.
'artiesten'.Dát
joodje, die kennis
vrienden bij
bij de kranten
kranten schijnt
schijnttetehebben.
hebben.Er
Erzitten
zittenerervéél
véélmeer.
meer.Voor
Vooren
en
vrienden
achter. Ook
Ookeen
een paar
paarcmintenees'
'mintenees' uit
uitde
dePijp.
Pijp.
achter.
'Zo nachtpitten!'
nachtpitten!' - 'Wei
'Wel jezis, Piet, wat
wat hé-je
hè-je 'n mooie das an!'
anI'—
- 'Dag
`Zo
'Dag
Guus.'—
- 'Dag
liefje!' —
- 'G6verdomme
hè-je dat
datouwe
ouwekreng
krengook!'
ook!'
Guus.'
'Dag liefje!'
`Góverdomme daar
daar hè-je
—'Zo sallemander!'
'Annemen!' 'Duif,hé-je
hè-je'm
'mweer
weerstaan
staanals
alseen
eendief?'
dief?'
`Zo
sallemander!'-`Annemen!"Duif,
- 'Dag
- 'Wie
geefter!'
er!'—
- `Annemen!'
'Annemen!' Er
Er isis nog
nog één
—
'DagGuussie,
Guussie, dag
dag kind.'
kind.' —
Vie geeft
tafeltje voor ons. Grok. Grok.
Grok. Grok.
Grok. Grok.
Grok. Duifeet
Duif eeteen
eenportie
portiemosselen.
mosselen.
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Guus een stuk gebakken vis. Georgine
Georgine een
een broodje
broodje met vlees.
vlees. Ze
Zehebben
hebben
Slok gesoupeerd, maar
maar tegen
tegen drie
drie krijg
krijg je
je trek,
trek, krijgen
krijgen
wel allemaal
allemaal in De Slok
tafel spelen
spelen Piet,
Piet, de schilder,
schilder, `die
'die advocaat',
advocaat', de jeunezij trek. Aan de grote
grote tafel
het diamantjoodje.
diamantjoodje.
premier, de souffleur, en het
'Jezus Mirande!' roept Guus: `wat
'wat gokken die!'
die!' -- De
Dejeune-premier
jeune-premierzit
zit
"jezus
met een verhit
verhit gezicht
gezichtachter
achterde
de'bank',
'bank',zijn
zijn oogjes
oogjeszijn
zijn klein.
klein. De
Deblonde
blonde
'Nou
haren
papkonen. - `Schoppenaas!...
'Schoppenaas!... Ruitenboer!'
haren trillen
trillen op
op de papkonen.
Ruitenboer!'-- Nou
Nou!' - `Daar
'Daar gaat
gaat me
me riks!'
riks!' -- `Klaverenvrouw!'
'Klaverenvrouw!'--'Wei
'WelJezus
JezusChrisChrisdan! Nou!'
'Ik schei er uit!' - `Da's
'Da's godverdommis
godverdommis vuil!'
vui!!' -- `Wa's
'Wa's godverdomgodverdomtus!' - `Ik
zoveel winst!
winst! Geefeen
Geef eenander
anderdan
danook
ook
mis vuil ?'
?'-- 'Om uit te scheien met zoveel
j6û wens! Ben jij belazerd! Gisteravond
een
kankrijgen
krijgenwat
wat ik Ai
een kans!'
kans!'- -'Jij
kan
Gisteravond
gulden verloren!'
verloren!' - `Dat
'Dat lieg
liegje!
je! jij
Jij wint
wintaltijd!
altijd!IsIshet
hetwaar
waar
heb ik twintig
twintig gulden
of niet!'
niet!' - Nou
'Nouikikverd6m
verd6mhet!
het!Jij
Jijmaakt
maakt altijd
altijd stront
stront as
as je
je verliest!'
verliest!' 'Kom
- 'Nee!'
'Kornnou,
nou,nog
nogéén
éénbankie.
bankie.Wees
Weesnou
nouniet
nietflauw
flauwSjaak!'
Sjaak!'
- Neer-- 'Wat
Vat
verdommeling! Kom
Kom nou Sjaakr-qk
Sjaak!'-'Ikheb
hebom
omtien
tienuur
uurrepetitie.'
repetitie.'
ben je een verdommeling!
'Hebbiedan
dan niet
nietan
anzes
zesuur
uurslaap
slaapgenoeg
genoeg?'
'Komnou
nouSjaak!
Sjaak! Ik
Ik geef
geef
- `Hebbie
?' --'Korn
rondje. Annemen!'
'Die advocaat'
advocaat' houdt de
de bank.
bank. Ze
Ze steken
steken
nog een rondje.
Annemen!' -- 'Die
eengokkers,'
gokkers,' zegt
zegtDuif,
Duif,verontverontverse sigaren
sigaren op,
op, beginnen
beginnen weer.
weer.-- 'Wat
Vat een
'Zeg es
es ikik
waardigd. -- 'Drink
waardigd.
'Drink jij
jij maar
maarliever
liever niet
niet zoveel,'
zoveel,' zegt
zegt Dirk.
Dirk. -- `Zeg
daar een
'Strakkies hebben we maar
maar weer last met jou!' ben me daar
een kind!'
kind!' - `Strakkies
'Blijf
zeg!' --`Parlementair
'Parlementairblijven,
blijven,
`Blijf nou
nou van
van me glaassie af! Verrek nou, zeg!'
Duifie!' - Duif
Duifzit
ziter
erlodderig,
lodderig,ingezakt
ingezaktbij.
bij.Zij
Zijbegint
begintde
de`hoogte'
'hoogte'tetekrijkrijHier zit
zit je met 'r opgescheept.
'Duif,
schatgen. Thuis
Thuis hindert dat niet. Hier
opgescheept. 'Duff, schatje, zou
zou je
je er
ermaar
maarniet
nietuitscheien
uitscheien?? Het
Het isis kort
kort dag."Wat
dag.' 'Watwille
willejullie
jullie
me! lk
Ikben
benniet
nietdronke
dronkezeg.
zeg.Jessus
Jessuswat
watbenne
bennejdllie
jûllietoch
tochvoor
voor
toch van me!
mense!' -- Het lawaai
lawaai wordt
wordt weer
weer sterker.
sterker. 'Die
'Dieadvocaat'
advocaat' heeft
heeftruzie
ruzie
mense!'
met het diamantjoodje.
diamantjoodje. - - 'Jij
kijkt
verdomme
onderdedetafel!'
tafel!'--`Ik
'Iksal
sal
met
kijkt
verdomme
onder
haar van
'As d'r
d'rhier
hiervals
valsgegedood blijfe as
as d'r een haar
van me hoofd an dacht'
dach!' - 'As
speeld
speelt er
er vals,
vals, sodeju!'
sodeju!' speeld wordt
wordt gooi
gooi ik
ik de
de kaarten
kaartenneer!'
neer!'- -'Wie
Vie speelt
'Wiewie
wiezegt!'
zegt!'
- 'As
dat
nog
eens
zeg,slaslaik
vierkantop
opjejesmoel!'
smoel!'
Vie
- 'As
je jeme
me dat
nog
eens
zeg,
ik jejevierkant
--`Da's
'Da' sgeen
geenargument,
argument,g6verdommer-`Zullen
g6verdomme!'- 'Zullen
r danmaar
maaruitscheie!'
uitscheie!'
wewe
d'rd'dan
- `Ik
'Ik schei
schei d'r
d'r uit!
uit! Jullie maken d'r een pan van!' - Natuurlijk!
'Natuurlijk!Jij
Jij wou
wou al
al
dadelijk niet
'Ach vent, stik! Met
Met jou
jou speel
speel ik
ik toch
toch nooit
nooit meer.
meer.
dadelijk
niet meer.'
meer.'-- `Ach
Speel niet as je d'r
'Eerstafspelen,
afspelen,
d'r niet
niet teg(:n
tegen kan! Wat bliksem is dat!' - Terst
asjeblief!Wat
jullie stront
stronttetemamaasjeblief!
Wat is dat voor manier! Wat hebben wij met jullie
Ik
ken! Ik
Ik heb
heb een
een gulden
gulden opgezet! Spelen
Spelen we of spelen
spelen we
we niet?'
niet ?'-- 'Nee.
Nee. Ik
door! Aannemen!'
'Piet, jij
jij mot nog
nog betalen.'
betalen.' --Drie
Drievijfenvijfenga d'r van door!
Aannemen!' -- 'Piet,
dertig.' - `Morgen
'Morgen bij
bij Mast.'
Mast.' -- 'Dag
'Dagmense.'
mense.'--`Ik
'Ikzal
zaldoodvallen
doodvallenv66r
v66rik
ik
an
jou
nog
een
dubbeltje
waag!'
'Mot
jij
weten!
Saluut!'
'Saluut!'
an jou
dubbeltje waag!' - 'Mot jij
Saluut!' `Saluut!' 'Willen
we
doorspelen?'
'Koos
neem
jij
de
bank.
Vooruit
nou!' -- `Aan'Aan`Willen
doorspelen ?' - `Koos
jij
j6
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nemen!' —
- 'Gerrit
vijfglaassies
glaassies cognac!'
cognac!'—
- 'Schoppen
tien,
'Gerritbreng
breng nog es vijf
`Schoppen tien,
schoppen twee
.. .' —
- 'Let
nou op
op gewerdommer
g6verdomme!'
twee...'
let nou
Om
hokken ze. De schilder
schilder heeft een rooie
rooie kop,
kop, rood
rood en
en moe.
moe.
Om de tafel hokken
Piet, bleke Piet,
Piet, naast
naast hem,
hem, kijkt
kijktnaar
naar de
de kaarten
kaarten met
metgrote
groteomkringde
omkringde
vaalblauw, vies, verlept,
verlept, mager.
mager. Zijn
Zijn handen
handen beven
beven
ogen. Zijn gezicht is vaalblauw,
als
als hij
hij zijn
zijn glas
glas cognac omslaat. 'Die advocaat'
advocaat' met
met z'n dikke bolle konen
is koortsachtig in al
al zijn
zijn doen, gejaagd
gejaagd bij
bij het opgooien
opgooien der
der kaarten.
kaarten. De
souffleur
gebogenheid van
van aandacht,
aandacht, diamantjoodje
diamantjoodje glimlacht.
glimlacht.
souffleur zit
zit in één gebogenheid
vrouw van
van de
de acacDe ouwe bankier die al die tijd gebabbeld heeft met de vrouw
teur, is opgestaan,
opgestaan, kijkt
kijkt toe
toeover
overde
deschouder
schoudervan
vande
desouffleur.
souffleur. De redacteurvan
politiek spotblad zit zwaar te beweren over kunst met de groenteur van het
het politiek
groen.
bleke komiek.
'Ibsen
... da's
da's een reus...
reus ... da's
reus ... Hebbie
Hebbie Klein
'Ibsen_
da's een reus...
Klein Eyolf
Eyolf van
van hem gelezen
?'
lezen ?'
'Nee,'
het groenbleek
groenbleekkomiekje,
komiekje,`wat
'watisisdat
datvoor
vooreen
eenstuk
stuk?'
Nee,' zegt
zegt het
?'
kunst zeg
zeg ik
ik je...
je... Ken je Bouwmeester
Solness?'
'Een
... een stuk moderne kunst
`Een stuk
stuk...
Bouwmeester Solness?'
'Nee,' zegt
zegthet
hetgroenbleek
groenbleekkomiekje,
komiekje,érg
érgklein
kleinachter
achterzijn
zijn hete
hete grok.
grok.
'Da's
... Verdomme wat
wat een
een werk!...
werk!...Ken
Ken je
je Rosmersholm?'
`Da's een práchtig
prAchtig stuk
stuk...
Rosmersholm?'
het groenbleek
groenbleekkomiekje.
komiekje.
'Nee,' zegt
zegt het
'Ibsen da's jé kraan, zie je
... Ze zijn te st6m om hem te begrijpen...
begrijpen ... te
te stom,
stom,
je...
Ibsen is een reus, een reus...
reus ... Ken je Peer Gynt?'
Gynt?'
'Peergint?
gehoord,' zegt
zegtgroenbleek
groenbleek komiekje,
komiekje, cis
'is dat
dat niet
niet
Teergint
? Wel es van gehoord,'
die echtbreukgeschiedenis
echtbreukgeschiedenis?'?'
.. .'
'Nee! Wélnee. Da's
Da's...'
'Hahaha! Hohoho! G6verdomme!
`Hahaha!
Gewerdomme! Haha! Hohoho!' - 'Nou
`Nou heb maar niet
lol as
as iemand
iemandverliest!'
verliest!'—- `Ik
'Ik zet
zetvijf
vijfgulden!'
gulden!'—- 'Nou
zo'n lol
Nou jonges, ik waag
tientje an.'
an.' —
- 'Nee,
nee! Niet
Nietzo
zoverdomd
verdomdhoog!'
hoog!'—- 'As de
d'r een tientje
'Nee, nee, nee!
doe
'mI'
'Jezis
bankhouer wil, hebben
hebben jullie
julliejejebek
bek
te houen.'
- 'Ik
bankhouer
te houen.'
— `Ik
doe
'm!'
— -"Jezis
Christus!'—
- `God
'God zal
zal me
mekraken!'
kraken!'—- `Hahahar
'Hahaha!'—- `Da's
'Da's een bof!
bof! Da's
Da's geChristus!'
- 'Wat
in 't
- 'Dat
woonweg boffen!' —
`Watheit
heitdie
die vrijer
vrijer een
een geluk in
't spe!!'
spel!' —
`Dat kost
binne jullie
jullie een
een verdomde
verdomde gokbeeste!'
gokbeeste!' roept
roept de
de
een rondje!'
rondje!' —
- 'Wat
je een
Vat binne
vrouwvan
vande
deacteur,
acteur,—- 'Drink
'Drinkjejemee
meevan
vanhet
hetrondje,
rondje,Sjanet
Sjanet?'
'Geefmijn
mijn
vrouw
?' —- `Geef
maar een residaatje,'
residaatje,' zegt
zegt Jeannette.
Jeannette. —
- Dan
er buiten
buitengescheld.
gescheld.
maar
Dan wordt er
Trees'Wel heb je nou
Drie uur. - 'Wei
nou ooit!'
ooit!' -—'Goeiernorgen
`GoeiemorgenTresie!'
Tresie!'- 'Dag Trees- Trees,
schreeuwen, toen
toenwe
webij
bij Dirk
Dirk en
en
sie!' —
Trees,die
die laatst
laatst op
op straat
straat stond
stond te schreeuwen,
Guus waren,
waren, komt binnen
binnen met een
een prettig
prettig jongmens.
jongmens. Ze
Zeginnegapt,
ginnegapt,
Guus
Guus en
en Duif,
Duif, terwijl
terwijl het
hetjongmens
jongmensverlegen
verlegenbij
bijalal
fluistert zachtjes met Guus
dat rumoer
rumoer naast
naast een
een leeg
leegtafeltje
tafeltjedrentelt.
drentelt.—- 'Dag
'Dag Spier!' - 'Dag Trees!'
bij ons
onszitten,
zitten,Trees
Trees?'
'Nou ... ik ben
- 'Dag
niet bij
—
'Dag Sjorsjien!'
Sjorsjien!' 'Kommie
`Kommie niet
?' —- Nou...
met iemand
iemand die
diejullie
jullieniet
nietkennen.'
kennen.'—- 'Korn
'Kommaar
maarzitten!
zitten!Kom
Komnou!'
nou!'——
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hij kennis wil maken. Hij wil niet, is te verTrees vraagt het jongmens of
ofhij
legen.—
- 'Wat
eenbroekie
broekieheeft
heeftze
zenou
nouweer
weerbij
bij zich,'
zich,' kwaadspreekt Duif.
legen.
Vat een
`Elke avond een ander,'
-—'Elke
ander,' zegt Guus.
Guus. -— 'Wat
bestelt ze
ze nou?'
Vat bestelt
nou ?' -—'Jessus,
jessus,
eenbrutale
brutale
Jessus! Wat
kreng! Mevrouw mot kip
kip hebbe!'
Wat een kreng!
hebbe!' —- 'Wat
Vat een
Wijn ook!
ook! Zij
Zij commandeert
commandeertmaar!
maar! Hè, wat een broekie!
broekie! Hoe
Hoe
bliksem! Wijn
sjeneert ze zich niet!' -— Het jongmens zit verlegen over Trees, glimlacht,
glimlacht,
schuwe bewegingen, houdt zijn nieuwe glacés aan.
heeft kleine, zachte, schuwe
lacherig, druk,
druk, driest
driest op
ophet
hettafelblad,
tafelblad, speelt
speelt met
met het
het jonge
jonge
Trees leunt lacherig,
dat niet
nietouder
ouderdan
danzij,
zij,evenwel
evenwelschrikkelijk
schrikkelijkgroen
groenlijkt
lijktbij
bijhet
het bleventje, dat
ke, wetende
wetende meisje.
lachen. Georgine schatert om moppen
moppen van Karel;
Wij kijken, babbelen, lachen.
Guus en Dirk doen akelig-lief
met elkaar, handjesdrukken, fluwelen woordakelig-liefmet
te stotteren;
stotteren;Scherp
Scherpdoet
doetuitgelaten-vrolijk.
uitgelaten-vrolijk.
drinkt, begint
jes; Duif
Duifdrinkt,
begint te
zoemen doorwarde schreeuwstemmen;
redacteur en
Van de speeltafel zoemen
schreeuwstemmen; de redacteur
over de Vic; de bankier babbelt met de jonge 'componist',
komiek kletsen over
ccomponise,
glazen -— een dikke lach
lach drijvend
drijvend op
Geld rinkelt, lepeltjes tikken tegen glazen
vet lawaai
lawaai -— en een vogel
vogel bij
bij het buffet
buffet die in het
het geschreeuw,
geschreeuw,gelach,
gelach,
het vet
gegons, in
in de
de stank
stank van
van de
de kamer,
kamer, in de rotting
rottingvan
van tabakswalmen, snerwatergrondpend helder, met aangehouden trillers, diepe melancholieke watergrondtonen, begint te
te fluiten.
?' - 'Is
wéér dag?'
...
'Zouen
`Zouen we nou maar niet opstappe
opstappe ?'—
`Is het al
alwéér
dag ?' -—'Ja,
ja,Dirrek
Dirrek...
laat!' -— 'Dag Tresie!'
- `Ik
'Ik ga zover
het is bij vieren!' -— 'wel
'Wei Jezus hoe laat!'
Tresie!' —
mee!' -—'Vooruit
...
`Vooruit dan!' -— 'Dag Piet!' -— 'Dag dikke salIemander!'
sallemander!'...
is
het
dag.
We
zien
er
groenig-verfletst
uit.
Niemand
heeft een
een
Buiten
Buiten
We zien er groenig-verfletst
heeft
normaal
vrouwen lijken
die
normaal gezicht.
gezicht. De vrouwen
lijken ziekelijk
ziekelijk bleek,
bleek, behalve Duif, die
kort
loopt met
metKarel
Karel vooruit.
vooruit. Hij,
dronken is. Zij loopt
Flij, klein, tenger met een kort
lichtgrijze pantalon.
pantalon. Zij, dik, slobberig, met een scheef
zwart jasje en een lichtgrijze
te lopen.
lopen. Zij
Zij trekt
trekt
hangende hoed. Hij probeert op de rand van de stoep te
af, rukt
rukt aan
aan de schellen.
schellen.
telkens af,
hem er telkens
'Duif,
'Dud, schei toch goddome uit!'
... .'
'Lá-me
mot..?
li-me nou me lol... Ik mot
'Blijf d'r nou af! Maak nou goddome niet zo'n schandaal.
schandaal. Daar
Daar staat een
een
`Blijf
smeris!'
'Klabakkie!
... Klabakkie!
Klabakkie! Wat hé-je een lekkere snor!...'
`Klabakkie!...
'Hou
`Hou toch je bek!'
'Klabakkie!. .. Klabakkie-ie-ie!'
Klabakkie-ie-ie!'
`Klabakkie!...
'Wil je nou met alle geweld
geweld heibeltjes
heibeltjesmaken!'
maken!'
`Wil
'Klabakkie-ie-ie!'
`Klabakkie-ie-ier
komt erbij.
erbij.
Dirk komt
'Jesus
'Jesus Christus, Duif, hou nou je smoel!'
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'I heb
'Ik
hebsin
sininindie
dieklabak
klabaksen
sen snor!
snor! Klabakkie!'
De agent kijkt lachend het zoodje aan.
hem een
een sigaar.
sigaar. Veraan. Scherp geeft hem
der gaat
gaat het langs het Sarphatipark. Het regent niet
der
niet meer.
meer. Bleke,
Bleke, slappe
slappe
plasjes liggen
liggen op de stoepen.
plasjes
stoepen. Duif
Duif moddert erdoor. Haar sleep
sleep is kletsnat.
kletsnat.
Karel sjort
sjort haar
haarvort.
vort. Onzeker
Onzeker lopen
lopen ze
ze langs de huizenkant, langs
Karel
langs de
kille,
dooie huizen,
huizen, de
de harde,
harde, wezenloze
wezenloze huizen,
huizen, die
die tetekniezen
kniezen
kille, natte, dooie
staan in
in de
de grauwe, doffe
staan
doffe vroegrnorgen.
vroegmorgen.
`Zal ik nou es in die paal klimrne?'
'Zal
klimme ?' schreeuwt Duif.
'Nee loop door!'
'Nou
`Nou wil ik!'
'Wees
lastig!'
`Wees toch niet zo verdomd lastig!'
'Ik
`Ik mot in die paal wese.'
`Als je nou niet meeloopt,
'Als
meeloopt,laat
laatik
ikje
je zo
zo staan!'
staan!'
`Ga
paal wese.'
'Ga jij maar door!... Ik
lk sal
sal wel thuis komme!... Ik mot in die paal
'Kom
`Korn nou!'
`Wat bé-je...
'Wat
bé-je... toch
... een...
een ... beroerling!
... Wat bé-je...
bé-je ... voor
... een fluim
fluim
toch...
beroerling!...
voor...
mot ... !'
zeg!
... Ik mot...!'
zeg!...
'Scherp,
`Scherp, help een handje!'
Met z'n
z'n tweeën
tweeën sjouwen
sjouwenze
zehaar
haar mee.
mee. Dronken,
Dronken,idioterig,
idioterig,lacherig
lacherigom
om
loden ruiten
ruiten verleefd
glaalles, laat
laat ze
ze zich
zich slepen
slepen langs
langsde
de huizen
huizen wier loden
verleefd
zen in het kleurloos, lustloos, verleefd ochtendlicht.
ochtendlicht.
Voor de huisdeur wil Duif
niet naar
bleek,
Duifniet
naar binnen.
binnen. Guus en Dirk slaperig, bleek,
praten, doen, dreigen. Ze wil niet.
'Ik verd6m het...
het ... Ik wil nog een luchie scheppe!
... Het
zo lekker
lekker weer!'
weed'
`Ik
scheppe!...
Het is zo
'Kom nou, Duif! Het
Het is
is bij
bij half vijf!'
'Korn
'Zo schátje!... Zo lekker dier van me!'
`Zo
'We gaan allemaal mee naar boven!'
boven!'
Dirk wordt nijdig. -— 'Jij
(Jij zal mijn verneuke!'
we voor
voor jou
jou niet
niet op
op ons
ons nest
nestzullen
zullenkomme,
kom me,hé-je
hè-je
' ... As je nou denkt dat we
`...As
niet direkt
direkt naar
naar boven gaat,
gaat, doe
doeik
ikde
dedeur
deurop
ophet
het
glad mis!...
mis! ... Als je niet
het glad
nachtslot!'
'Jij ... 66...
d6é ...maar!...
maar!... Ik
Ik mot een luchie scheppe!'
lij...
'Zullen we d'r dragen!'
`Zullen
'D'r zit niks
niks anders
anders op!'
`D'r
'Neem dan maar op het zoodje, jongens!
jongens! Ene!
Ene! Tweeë! Drieë!
Drieë! Hall000r
Hallooo!'
`Neem
Duif giert het uit
uit van
van het
het lachen.
lachen.
Duif
'wel Jessus nog toe!...
toe! ... Wel
Weljessus
Niet zo
zo onder
onder me
me arreme kie'Wet
Jessus nog toe! Niet
me broek!
broek! Hahahal...
Hahaha! ... La-me niet vallen!
vallen! Hahahal...'
Hahaha! .. .'
tele! Ik pis in me
plotselingheldhaftig
heldhaftig
Karel, Scherp,
Karel,
Scherp, Dirk
Dirk en
en het
het jongmens
jongmens van Trees, dat plotseling
tot aan
aan de bocht.
bocht. Daar
Daar struikelt
struikelt
dragen haar
haar de trap
wordt, dragen
trap op.
op. Het gaat tot
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zoonbedaarlijk,
onbedaarlijk, zo
zo opgierend
opgierendtetelachen,
lachen,dat
datde
demensen
menseninin
Karel en begint
begint zo
het huis
huis wakker
wakker worden.
worden.Tweehoog
Tweehooggaat
gaateen
eenraam
raamop.
op.Een
Eenman
manmet
metververhet
warde haren,
haren, in zijn
zijn hemd,
hemd, kijkt
kijkt kwaadaardig
kwaadaardig naar
naar Georgine,
Georgine, Guus,
Guus,
Trees, die
dieop
opde
de stoep
stoepstaan.
staan.
Trees,
hetraam
raambonst
bonstdicht.
dicht.Kort
Kortenen
Hoe-re-tuig!'—
- schreeuwt
schreeuwt ie
ie en
enhet
'Hoe-re! Hoe-re-tuigr
bondig.
het raam
raam vandaan,'
vandaan,' zegt Dirk
Dirk wijsgerig
wijsgerig op
op de
detrap.
trap.
'Gaan jullie
jullie onder
onder het
'Gam
'Strakkies smijt
smijt ie
ie zwijnderij
zwijnderij naar
naar beneden!'
beneden!'
`Strakkies
het!'
'As die 't hart het!'
'Mot ik
ik hier
hier nou
nou blijve
blijve legge!
legge!Me
Meribbe
ribbebreke!
breke!Hahahal...
Hahaha!...Ik
Ikbepis
bepisme!...
me! ...
'Mot
Hahaha!... Ik bepis
bepis me!'
me!'
Hahahal...
'Kom nou Karel, trek
trek op!'
op!'
`Korn
'Ik ben d'r vlerk
vlerk kwijt!'
kwijt!'
`Ik
'Nou pak an!'
anI'
Nou
'Nou dan Scherp! Zet afin
afin jouw
jouwhoek!'
hoek!'
Nou
laarzen bebonzen,
bebonzen, betrommelen
betrommelen de
trap. Karel
Karel lacht,
lacht, vloekt, Duif
Duif
De laarzen
de trap.
lalt als een krankzinnige.
krankzinnige.
giert, lalt
'D'r knijpt er een
een in
inme
mekuite!
kuite! Ze
Zeknijpe
knijpe goddome...
goddome... in...
in ... me...
me... kuite!...
kuite! ...
`D'r
schooiers!... Hahaha!'
Hahaha!'
Vuile schooiers!...
Net als ze op het donker portaal
de achterdeur
achterdeur door
doorStientje
Stientje
portaal ligt,
ligt, wordt de
Net
geopend. Het
Hetkind
kindstaat
staatin
inhaar
haar nachtpon op
op blote
blote voetjes,
voetjes,zo
zouit
uithet
hetbed
bed
gesprongen.
'Is
moedaar
daar!'
Is moe
?' zegt
zegt ze slaperig.
'Kruip
Motje
jezo
zo in
in je
je
maarweer
weergauw
gauwin
in je
je nest,'
nest,' zegt
zegt Dirk.
Dirk. 'Vooruit!
Tooruit! Mot
`Kruip maar
hemd an de open
open deur
deurkommen
kommen?'!'
'Leit
'Left moe daar op de grond?'
grond ?' vraagt
vraagt ze nog eens.
'G6verdomme!
G6verdomme! Ik ben geloof
geloof ik
ik lazarus!
lazarus! Hahahar
Hahaha!' tiert
tiert
`Góverdomme! Góverdomme!
Duif.
'0,'
Stientje,slaperig
slaperig—
- zonder
zegt Stientje,
zonder verwondering.
verwondering.
`0,' zegt
'Kom
Duif,
naar
je
bed!'
'Korn Duif,
maar in
gaat het
het weer
weerover.
over.Ik
Ikzal
zal
'Leg u d'r maar
in bed,
bed, meneer.
meneer. Als ze spoegt gaat
wel óp
raadt het
het bleke
bleke kind.
kind.
Op de canapee gaan leggen,' raadt
'Hopfalderiere,
... brult
brultDuif.
Duif.
`Hopfalderiere, hopfaldera!
hopfaldera!Heisse!
Heisse!Heisse!
Heisse! Heisse!'
Heisser...
'Hou
je sm6él!'
smóélr zegt Dirk woest.
`Hou nou je
De man van tweehoog
tweehoog boven
boven begint
begintnog
nogeens.
eens.Kort
Korten
enkrachtig
krachtigroept-ie
roept-ie
an de trap:
'H6ére!
... Hoe-re-tuig!'
`Hóére!...
het66k
66ktetepakken
pakkenheeft.
heeft.EinEin'Da's
schreeuwtKarel
Karel terug
terug die
die het
`Da's twéémaal!'
twéémaalr schreeuwt
delijk
te zat
zat om
om er
delijk ligt
ligt Duif aangekleed op
op haar
haarbed.
bed. Ze
Ze lalt,
lalt, zingt
zingt nog, is te
uit te komen.
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'Dag
Stien!' zeg
zeg ik, het
het kind
kind op
op de
de koontjes
koontjes tikkend.
tikkend.
'Dag Stien!'
'Dag meneer!'
'Kruip er maar weer gauw
gauw in, schaap.'
schaap.'
`Kruip
als je d'r
d'r uitgaat,'
uitgaat,'waarschuwt
waarschuwtDirk
Dirk—- `voor
'voor die
die vent
vent
'Wees
Wees voorzichtig, als
van twee hoog.'
'Ajuus!'
`Ajuus!'
'Slaap lekker!'
`Slaap
Karel komt
laatst uit
uitdededeur,
deur,krijgt
krijgteen
eenklets
kletsstinkend
stinkendwater
watervan
van
Karel
komt het laatst
tweehoog
op zijn
zijn jas.
tweehoog op
zal je bekend maken!' schreeuwt hij
hij kwaadaardig
kwaadaardig tegen het
het dichte
dichte
'Ik zal
`Ik
'ik zal
Ik heb
heb getuigen
getuigenhoor!'
hoor!'
raam, `ik
zal je
je bekend
bekend maken, vuilik! patser! Ik
'Ik zal je
studente!'
Raam open; hoofd: `Ik
je leren van je
je nachtschandaal, kale studente!'
Raam dicht.
d'r es
es uit!'
uit!'
Karel: 'Smeerlap! Kom d'r es uit! Kom d'r
zal ik
ik me
me broek
broekanschiete,
anschiete,lelijke
lelijke sodesodehoofd: 'As je wacht,
wacht, zal
Raam open; hoofd:
Raam dicht.
mieter!' Raam
aftrekkend in
in
Karel: `Ploert!
'Ploert! Schooier!'
anderen, langzaam
langzaam aftrekkend
Karel:
Schooier!' En
En dan de anderen,
'Schooiér! Schooiér!
... Schooiér!'
koor: `Schooiér!
Schooiér !...
Schooiée
Wakker
geworden door al
al dat
datspektakel,
spektakel,helemaal
helemaal nuchter,
nuchter,brengen
brengen
Wakker geworden
Georgine naar
naar huis.
huis.
Scherp en ik Georgine
'Ik
juffrouw Bok,' zegt
zegt ze.
ze.
`Ik geneer me voor juffrouw
'Nou
één keer,'
keer,' troost
troostScherp.—
Scherp. - Bij de deur
deur is
is het
het het
hetgewone
gewoneafafNou voor ééri
scheid: 'Goeienacht,
Georgine.'—- 'Zeg
maar liever
lievergoeiemorgen.'
goeiernorgen.'—- `Zie
'Zie
`Goeienacht, Georgine.'
`Zeg maar
nog ergens
ergensvanavond
vanavond?'
'Nou, in
in De slok.'
laat?'
- 'Nou
ik je nog
?' —- `Nou,
Slok.' - 'Hoe
Hoe laat
?' —
`Nou niet
niet
voor tienen.
me moeder
moederesesopzoeopzoetienen. Eerst het kind naar bed leggen,
leggen, dan me
ken. Blijf
Blijf nou niet zo lang
lang staan
staanvoor
voorde
deburen.'
buren.'—- 'Dag
'Dag Georgine. Slaap
Slaap
lekker.'
- 'Da-a-a-a-a-g!'
lekker.' —
`Da-a-a-a-a-g!'
straten.
Weer klotsen Scherp en ik naast elkaar. Er komt beweging in de straten.
Melkboeren rijden, werklui gaan naar het
het werk.
werk. Ik
Ikvoel
voel me
me als
als een
een mismisdadiger, ellendig,
ellendig, vies,
vies, bleek,
bleek, schrikkelijk
schrikkelijk moe.
moe.
bijjejeslaap
slaap?'
zegtScherp.
Scherp.—
- 'Natuurlijk.
Benjij
jijook
ookzo
zo
'Je
weettoch
tochdat
datikikbij
le weet
?' zegt
Natuurlijk. Ben
6p?'
'Wat
gebeurd?'
- 'Dat
zal ik
ikjeje
6p ?' -—'Ik
`Iknee.'
nee.'- —
Vatisis er
er eigenlijk
eigenlijk met jou gebeurd
?' —
'Da zal
thuis vertellen.'
vertellen.'—
- 'Begin
anders wordt
wordthet
hetn6g
n6glater!'
later!'
'Begin nou maar vast, anders
—.. .Ik geloof
niet dat ik n6û
hetgebeurd
gebeurd?
,`...Ik
geloofniet
n6d juist
juist fris
frisben,'
ben,' zegt
zegt hij.
hij.'Wanneer
Vanneer isishet
?
... Gister.
Hetisis eigenlijk
eigenlijk komiek
komiek aangekomen.
aangekomen.
Laat es
es kijken
kijken...
Gister..... Eergister. Het
D'r
was een
een oom overgekomen en
en een
een tante.
tante.We
Wehadden
haddengedineerd,
gedineerd,wawaD'r was
geleden jarig
jarig geweest.
geweest. Ik
Ikhad
had
ren aan de koffie,
koffie, Saar was
was een paar dagen geleden
'r
watrozen
rozen gekocht.
gekocht.Het
Hetisiseen
eengoeie
goeiemeid,
meid,alalkan
kanje
jeweinig
weinig met
met'r
pra'r wat
'r prame handen,
handen,bij
bijhet
hetvuur
vuur—- ze
ze stoken
stokenalal
ten. Nou zit ik zo
zo met een roos in me
thuisenenwåárachtig,
wáárachtig,opopmemewoord
woord
ikdeed
deed het
hetniet
nietom
omme
mean
antete
bij ons thuis
—- ik
— '
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stellen -— dat geloof
je toch wel als ik het zeg, niet?
- zonder
geloofje
niet ? —
zonder erbij
erbij te denken zeg ik zo zachies:

o.
Rozen, droefen
heh U uitgekozen,
O. Rozen,
droef en schoon, ik heb
uitgekozen,
Voor al
mijnkoude
koude do8n,
...
al mijn
dodn, rode,en
rode' en witte
witte rozen
rozen...
God, je begrijpt toch wel, dat
dat ik
ik Kloos
Klaas niet
nietopzeg
opzegwaar
waarme
me tánte bij
bij is
én me oom,
oom, die
dieeen
eengroothandel
groothandelheeft
heeftin
inpruimen,
pruimen, konfijtedalen, sinaassinaasappelen, rozijnen, én me vader, die nét zoveel weet wlé
als die
wié Klaas
Kloos is als
straatveger daar,
daar, én me moeder én Saar. Je begrijpt toch wel, dat je jezelf
jezelf
je... !'
voor je kop slaat, eer je...!'
'Jawel,jawel.
jawel.Je
Je doet het in gedachten.'
jawel,
'Natuurlijk.
opeens schrik ik op.
Me vader,
lachen,
`Natuurlijk. Nou opeens
op. Me
vdder, oom en tante lachen,
nee maar
maar láchen. Wat valt er nou te
te lachen,
lachen, zeg
zegik
iknijdig.
nijdig.Je
Je lijkt
lijkt wel
wel gék
vader en meteen
meteen doet
doet ie
ie me
me na
na -— Au rozen! Au!
met je geleuter, zegt vader
me liever wat de
de Central Pacific
Pacific of de Denver Rio's
Rio's vandaag gedaan
gedaan
Zeg me
roos?? Zo
hebben, lacht oom van de konfijtedalen.
konfijtedalen. —- Wat doe je met een roos
nou altijd,
altijd, zegt
zegt vader.
vader. Die
Die gekkigheid
gekkigheidzal
zal er wel uitgaan, zegt
zegt tante:
tante:
is ie nou
roept vader.
vader. Ik
Ik hou
hou me
me mond.
mond.
niewaar Moos
Moos?? —
- Au rozen! Au
Au rozen!
rozen! roept
Meneer houdt
houdt
antwoorden ? Maar
Wat mot je er op antwoorden?
Maar toen
toen werd
werd ieie giftig.
giftig. Meneer
mond zegt
zegt ie,
ie,meneer
meneer isis beledigd, meneer staat te h66g boven ons,
z'n mond
meneer verácht ons, meneer leeft in hoger
hoger sferen,
sferen, meneer
meneer zit
zit altijd
altijd in
in de
de
de blauwe-blauwe,
blauwe-blauwe, geel-groene
geel-groene paarsklontige wolken!
wolken, in de
wolken! Nou,
ken je niks zeggen?
zeggen ? Daar
Daar had
hadjejeweer
weerde
degewone
gewone ruzie.
ruzie. Nou
Nou zal
zal ik
ik es
es nlét
rat
kwaad worden, dacht ik. Welnee
Welnee -— zeg ik -— uu hebt groot gelijk.
gelijk. -— Moet je
me nog voor de gek
gek houen ook, aap, kwajongen, snotneus! - Hou alsjeblief een beetje uw
uw fatsoen
fatsoen waar
waar oom
oom en
en tante
tantebij
bij zijn,
bliefeen
zijn, zeg ik. Toen kwam
die eerst g6éd los: Bliksemse
Bliksemse aap,
aap, heb
heb jij me wat te leren. Je
Je oom
oom heeft me
Bemoeit
oom
zich
66k al
een goeie
goeie raad
raad vanmiddag gegeven. -—O!
0!
al met
mijn opvoeding?
met jou
jou bemoeien!
bemoeien! zegt ie
opvoeding ? zeg ik. -— Elkeen
Elkeen most zich met
Datmot
motuit
uitzijn
zijnmet
metjejefratsen!
fratsen!Je
Jezult
zultvoortaan
voortaan 's avonds niet
woedend. Dat
meer uitgaan, en áls ik je weer betrap, áls je weer van die krankzinnigheden schrijft,
schrijft, van die dingen alsof je
je hersenverweking hebt, dan breek ik
je nek!
nek! Heb je me
me verstaan?
moeder probeert
probeert hem
hem te
te sussen,
sussen,
verstaan ? Me moeder
je je
dat ie
ie gr66t gelijk
maar
oom zegt dat
gelijk heeft, dat het schánde
maar me goddelijke oom
verliederlijken met
met artiestenvolk, dat
al m'n
m'n vrienden
vrienden
is om
om je
je tijd
tijd teteverliederlijken
dat al
me moeder
moeder het
het
schoften
schoften zijn
zijnen
enjijjijeen
eenduivel,
duivel,dat
datalleen
alleenme
me vader
vader en
en me
me menen.
menen. Tante glimlacht er wijs
wijs bij.
bij. Dat schepsel heeft een
goed met me
wijs
doen als
als
wijs gezicht om erop te sláán. Je moet 'r lief zien lachen, wijs zien doen
zegt! Moossie, luister nou naar je vader. Moossie,je
ze een stomheid zegt!
Moossie, je vader
—
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het best
best met
metje.
je.Kom
Kom nou
nou Moos,
Moos, wees
wees nou
nou verstandig!
verstandig!Waar
Waarken
ken
meent het
beterhebben
hebbendan
danbij
bijjejeouwers!
ouwers! Al
Aldie
diemensen
mensendie
dieschrijven
schrijven dat
dat
je het beter
hongerlijers! Luister nou Moos!
Moos! —
- Om
geef ik
ik
benne hongerlijers!
Omvader
vaderz'n
z'n woede geef
- om
bloed
niks —
omoom
oommaal
maalikikniet
nietzoveel,
zoveel,maar
maardie
dietante
tante haalt
haalt iemand het bloed
z'nvingers.
vingers.Mens,
Mens,zeg
zegikikwoest:
woest:hou
houtoch
tochjejestommiteiten
stommiteitenvoor
voorje,
je,
uit z'n
zuster! —woedend. Mispunt, tegen
tegen mijn zuster!
mispunt! - Mispunt, zegt oom woedend.
pafvan
van is.'
is.'
zegt vader,
vader, die
die er
er helemaal
helemaal paf
zegt
'Hahaha! Hahaha!'
schater ik.
`Hahaha!
Hahaha!' schater
'Stil
nou! Het was
was nog
nog niet
niet gedaan.
gedaan. JA
Já mIspunt,
mIspunt!' zeg
zeg
mispunt, mIspunt,
mispunt, mispunt!'
`Stil nou!
wijze geklets niet nodig. Ik
Ik maak
maak geen
geen kind
kind an
an de
de meid!'
meid!'
ik. `Ik
'Ik heb d'r wijze
'Watisisdat
datvoor
vooronzin
onzin?'
schaterik
iklachend.
lachend.
Vat
?' schater
'Je had de gezichten
gezichten moeten
moeten zien!...
zien!. .. Mijn
Mijnneef
neefTobie
Tobieheeft
heefteen
eenhalf
halfjaar
jaar
"le
toenafgekocht.'
afgekocht.'
geleden
geleden de
de meid
meid thuis
thuis een
een kind
kind gemaakt.
gemaakt. Oom heeft 't'ttoen
'Afgekocht!'
`Afgekocht!'
mond houen!
houen! Maar toen
toen kwam
kwam d'r
d'rvader
vader
'Voor honderd pop zou ze d'r mond
`Voor
pas komen.
komen.
t6ch
schandaal an
tóch schandaal
an de deur maken, moest de polisie er an te pas
es honderd
honderdpop
popafgeschoven.'
afgeschoven.'
hebben ze
ze nóg
n6g es
Toen hebben
'God,
zeg ik
ik dan uit
uit grond
grondvan
vanmijn
mijn hart.
hart.
`God, god, wat een ploerten,'
ploerten,' zeg
'`...N66.
... N6ó. toen ik dAt
dát zei
had je
je oom
oom en
en tante
tantemoeten
moetenzien.
zien.
zei van
van dat kind, had
Oom werd rood, tante
tante geel.
geel. Moe
Moe dee
dee moeite
moeite om
om niet
niettetelachen,
lachen,Saar
Saarzat
zat
te plukken
plukken an
an het
hettafelkleed.
tafelkleed. —
- Tobie
pink fatsoendelijker
fatsoendelijker dan
dan
Tobie isis in
in z'n
z'n pink
jij in je hele
hele lichaam,
lichaam, kwajongen, schreeuwde oom. Dat
Dat zit
zit nog,
nog,zei
zeiik.
ik.
Wat zit
zit nog?
nog? zegt vader en
en slaat
slaat met
met z'n
z'n vuist
vuistop
opde
detafel
tafel dat
dateen
eenkomkommetje koffie
koffie over het tafelkleed
tafelkleed viel,
viel, het
het goeie
goeie tafelkleed.
tafelkleed. Maak
Maak jejenou
nou
moeder. Maar
Maar het
het tafelkleed
tafelkleed dee
dee de deur
deur dicht.
dicht. Ruk
Ruk
niet zo driftig, zegt moeder.
woedend. Toen
Toen ik
ik 66k
66k woedend.
woedend.
naar je kamer,
kamer, kwajongen, zegt vader woedend.
Wat bliksem,
bliksem, moest
moest ik
ik me
me als
als een kind
kind laten
laten behandelen!
behandelen! Nee,
Nee,zeg
zegik:
ik:die
die
kind meer!
meer! Ik
Ik zou
zou me
me liever
liever in
in een hoekie zettijd is voorbij, ik ben geen kind
ten! —
- Een
ben een
een
Eenkind!
kind!Een
Eenkind!
kind!Je
Je ben
ben nog
nog minder dan een aap, je ben
idioot, je mot onder
onder curatele!
curatele! Au
Au rozen!
rozen! Au
Au rozen!
rozen! Dat
Dat doet
doetgeen
geenververstándig
mens.Au
Aurozen!
rozen!Au
Aurozen!
rozen!Ga
Ganaar
naarjejekamer!
kamer!—- Jullie
allemaal
stándig mens.
Jullie bent
bent allemaal
te st6m! te st6m!
st6m! Al
Al wou
wou ik bij zo'n roos
roos de
de gekste
gekste dingen
dingenzeggen,
zeggen,dan
dan
raakt het
het jejegeen
geenzfér!
zlér!Nou
Nouweet
weetjejehet!
het!—
- Daar gáát
gáát je
je roos!
roos! schreeuwt
schreeuwt
vader —
- daar
je de
de gemeenheid
gemeenheidom
omeen
eenroos
roos
daargaat
gaatieiekwajongen!
kwajongen! Verbeeld je
vuur te
te smijten!
smijten! Dat
Dat is
is toch
toch het
hettoppunt
toppuntvan
vanwreedheid,
wreedheid,niet
niet?
D'r
in het vuur
?—- D'r
Naarjejekamer!
kamer!Zal
Zaljejegehoorzamen!
gehoorzamen!D'r
D'ruit!
uit!
Toenwerd
werdikik
uit! Naar
D'rD'r
uit!uit!
—- Toen
Hij me
me na
na
bang dat hij een beroerte zou krijgen,
krijgen, ben
ben ik
ik v66r
vóór gaan
gaan zitten.
zitten. Hij
een paar minuten
minuten achterna.
achterna. Waar
Waar is
is je huissleutel
huissleutel?? zegt
zeg ik
ik
zegt ie.
ie. Hier, zeg
nou is
is je leventje
leventje uit,
uit,
kalm. Geef op!
op! Asjebliefzegik
Asjebliefzeg ik bedaard.
bedaard. Zo zegt ie: nou
ik kalm.
kalm. Vanavond
Vanavondblijf
blijfjejeop
opkantoor,
kantoor,zegt
zegtieie—
- d'r ligt
ligt
versta je! Ja, zeg ik
—
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inmijn
mijn lessenaar
lessenaar een circulaire,
circulaire, kun
kunjeje adresseren
adresseren an...
an... an...
an... jawel,
Jawel, zeg
zeg
in
ik. We
Wezullen
zullenjou
jou léren,
léren, meneer,
meneer, we
we zullen
zullenjou
joude
debaas
baas laten
latenspelen,
spelen,we
we
ik.
zullen jou...
jou... Heb
Hebjejeme
me verstaan
verstaan?
Jawel. Nou,
Nou,toen
toenben
benikikrustig,
rustig,een
een
? —- Jawel.
zullen
kwartier later
lateruitgegaan.'
uitgegaan.'
kwartier
?' —- 'Nee.'
'En?'
- 'Nou
... én!'
én!'—
- 'Hé-je
zehelemaal
helemaal geen
geen bericht
berichtgezonden
gezonden?'
'Nee.'
'En
?' —
`Nou...
'Hé-je ze
'Datzou
zouikikmaar
maar wél
wél gedaan
gedaan hebben!'
hebben!' —
- 'Ik
heb heel
heel gerust
gerust in
in het
het ToeToe`Ik heb
'Da
?' —- 'Nee,
vluchtsoord geslapen.'
geslapen.' —
- 'Heb
je vandaag
vandaag ook
ook niks
niks laten
laten weten
weten?'
'Nee,
vluchtsoord
`Fleb je
ik opgeven
opgeven?'
- 'Jongen,
jongen, wat
wat zulzulgeen woord.
woord. Welk
Welk hotel
hotel moest
moestik
?' —
jongen, jongen,
geen
`Ze denken misschien
len ze
ze ongerust
ongerustzijn!'
zijn!' —- `Kan
'Kan me niks
niks schelen!'
schelen!' —
- 'Ze
misschien
len
je hebt
dat je
je je
je verdronken
verdronken hebt
hebt of
ofzo
zoiets.'
iets.' —
- 'Goed.
Best.' —
- 'Je
hebt kans
kans
wel dat
`Goed. Best.'
wel
dat je
je gesignaleerd
gesignaleerd wordt.'
wordt.' —
- 'Ik
me baard
baard laten
laten staan,'
staan,' lachte
lachte hij.
`Ik zal me
dat
'Onzin! Je moet
moet als
als je zo iets doet,
doet, het
hetniet
nietals
alseen
eengrapje
grapjebeschouwen.'
beschouwen.'
`Onzin!
'Ik heb er genoeg van!
van! Ze
Ze hebben
hebben me
me lang
lang genoeg
genoeg gesard.
gesard. Nou
Nou zal
zal ik
ik
`Ik
wat ik
ik wil! Ik ben
ben n6t1
n6ó. pas jong. Toen
Toen ik
ik vannacht
vannacht op
op me
mebed
bedlag,
lag,al
al
doen wat
die haveloze kerels
kerels zag
zag naast
naastelkaar—
elkaar-wat
heeftme
medat
dateen
een indruk
indruk gegeven
gegeven!!
wat heeft
het gaan
gaan zien, het
het isis luguber
luguber —
- én
voelde van
van al
al
- je
én de eenzaamheid voelde
—
je moet het
die stakkerds én de schoenen voor
voor de bedden
bedden zag
zag en
en buiten
buitende
detram
tram hooron troering,
de rinkinkelen
rinkinkelen—- toen kwam
kwam er
er iets over me, zo een verdomde ontroering,
ålles in te doen,
zo een gevoel
gevoel van
van wat-is-de-wereld
wat-is-de-wereld rot, wat valt er
er nog álles
doen,
een geméne, stinkende, willoze
ik een
een
wat ben ik een
willoze bourgeois,
bourgeois, wat
wat moet ik
boel aan mezelf
veranderen
...
Gisteravond
ben
heel
eind
wakker
Gisteravond
ik
een
heel
eind
wakker
mezelf veranderen...
geworden.
thuis maar
maar vegeteren!
vegeteren! Op
Op géén sjabbestafel
sjabbestafel rust
geworden. Laten
Laten ze thuis
zegen zolang
zolang er toevluchtsoorden
toevluchtsoordenzijn.
zijn. Wat?
Wat ? De wereld is een zwijnepan!
Zolang er lui zijn
zijn die van honger verrekken, hoef je jezelf geen martelaar
te vinden als je
je je lekkere burgerpot, je dagelijkse vleessie met groenten
en aardappelen én nog wat na en n6g wat na,
na, voor wat vrijheid inruilt,
gelijk ?'
voor wat verzen, voor wat goddelijke verzen. Heb
Heb ik
ik gelijk?'
natCnIrlijk
'Als
naar je
g6éd te handelen, heb je natuurlijk
je eigen
eigen geweten g6éd
`Als je meent naar
gelijk.
.. .'
je...'
je moeder,
moeder, zie je
gelijk. Maar je
'Voor
vrouw.'
die spijt
spijt het
het me.
me. Da's een goeie vrouw.'
Toor die
'Ik
ze twee woorden schrijven.'
lk zou ze
'Daar
de last van.'
'Mar krijgjij
krijg jij de
'Ik??Ik
heb een
een dikke
dikke huid.'
huid.'
lk heb
kom er
er niet
niet op an. Ik
lk kom
gooit net een emmer water uit.
We
43 gooit
dikke vrouw
vrouw van no. 43
We zijn er. De
De dikke
Morgen
Morgen weet
weet de hele buurt hoe laat ik
ik ben
ben thuis
thuis gekomen.
'Ga
Scherp.'
in de
de alkoof,
alkoof, Scherp.'
jij nou
nou maar in
`Ga jij
je wel
wel
'Ben
`Weet je
'Hier heb
heb je
je een
een van
van de dekens.' -—'Weet
'Benje
je gek!
gek! Ik
Ik lig al!' -— 'Hier
dat
je
heerlijk
in
je
kleren
maft,
as
je
de
knopen
en
banden
losmaakt.'
dat je heerlijk in je kleren maft, as je
banden losmaakt.'
Ik
hé?'
'Best
Nee.Botjeswinkel,
Botjeswinkel, hé
?' - Ik
zit ook
ook niet
niet in
in je
jevet.'
vet.' -—'Nee.
jij zit
'Best mogelijk.'
mogelijk.' -—'Jij
heet
ze
sta
in
mijn
tricot.
'Wat
is
dat
voor
een
vrouw,
die
Georgine
heet
ze
Georgine
—
is
dat
voor
een
vrouw,
— Vat
sta in mijn
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zo niet?'
niet ?' zegt
zegt hij.
hij. -—'Nou
zo
... een vrouw
...' —
- 'Ze
Nou een
een vrouw
vrouw...
vrouw..?
`Ze is
is verdomd
verdomd
mooi'. -—'Mooi
`Mooi is
is het
het woord niet
niet...
mooi'.
... knap.' -—'Je
"je mag
mag je
je sokken
sokken wel
wel es laten
stoppen. Ik zie meer vlees dan
stoppen.
dan sok.'
sok.' -— 'Leg
- 'Best!
'Leg je goed?'
goed ?' —
'Best! Heerlijk!
Geef Mei es
es an.' -—'Ga
`Ga je nog lezen!' -—'Effen
... Wat
.. .'
Geef
`Effen...
Wat isis dat
dat mooi, hé
hé..?

Een
Een nieuwe
nieuwe lente en een
een nieuw
nieuw geluid:
geluid:
Ik
datdit
ditlied
liedklinkt
klinktals
alsbet
betgefluit,
gefluit,
Ik wil dat
Dat
'Paakboorde
boordevoor
'Pooreen
eenzomernacht,
'ZOmernacbt,
Dat ikik vaak
In een oud
langsdedewater
watergracbtoud stadje,
stadje, langs
gracht —
In buis
donker, maar
maardedestille
stillestraat
straat
huis was
was''tt donker,
Vergaarde
blonklaat
laat
Vergaarde scbemer,
schemer, aan de lucht
lucht blonk
Nog
licht, er 'Piel
een gouden
goudenblanke
blankeschijn
schijn
Noglicht,
viel een
Over de gevels in mijn raamkozijn.
raamkozijn.
Ik zit met m'n benen hoog
hoog opgetrokken.
opgetrokken. Hij
Hij leest vrij
vrij goed.
goed. Na een
een regel
op...
of tien houdt ie op
...
`Wil je geloven, dat ik
'Wil
ik zo
zo moe
moe ben,
ben, z6 zenuwach
tig, dat
kunnen
zenuwachtig,
dat ik zou kunnen
hUilen!'
htiflen!'
`Ga dan slapen, ouwe jongen.'
'Ga
schouders, stap
stap in
in bed.
bed. Gaar,
Gaar, 6vermoe luister ik
Ik stop de deken om z'n schouders,
naar de
met een
een loodzwaar
loodzwaar gevoel
gevoel in
in het
hethoofd.
hoofd. Voor
naar
de vogels,
vogels, soes met
V66r scharrelt hij.
Vat heb
'Wat
heb je
je n6U
n61.1 weer?'
weer ?' vraag ik ongerust.
'Niks.'
`Niks!
De klep
klep van
van mijn
mijn inktkoker tikt neer. Wat doet
doet die
die jongen
jongen een
een malligheden!
`Zou
'Zou je niet
niet gaan
gaan slapen,
slapen, Scherp.
Scherp. Het
Hetisisbij
bij halfzes!'
la!
'Ja! Eén ogenblikkie!'
ogenblikkie!'
geeuwen z6 strak is mijn
mijn gezicht.
gezicht. 0, wat heb ik een
een
Ik kan haast niet geeuwen
slaap.
'Slaap je
je al, Alf!'
Alf!'
`Slaap
'Nee. Wat
Wat mot
motje
nou nog
nog?'
'Nee.
je nou
?'
'Zou het z6 goed
goed zijn
zijn ?'
`Zou
jongen. In
In zijn
zijn hand
hand houdt
houdthij
hijeen
eenbrief
briefen
enmet
metzijn
zijn afafWat een grappige jongen.
gezakte broek staat hij dood-ernstig
voortetelezen:
lezen:
gezakte
dood-ernstig voor
'Weledele Heer —- da's me beroemde ouwe
ouwe —- Weledele Heer.
`Weledele
Deze isis alleen
alleen dienend
dienend u te confirmeren, dat ik niet
niet langer
langer gebruik
gebruik zal
zal
maken van uw
uw gastvrijheid.
gastvrijheid. Ik zal voortaan mijn leven
leven inrichten
inrichtenzoals
zoalsik
ik
het wil.
wil. Ik
Ikwoon
woonsamen
samenmet
metmijn
mijnvriend
vriendAlfred
AlfredSpier,
Spier,waarheen
waarheen u mij
te adresseren
adresseren de hemden,
hemden, de
de onderbroeken,
onderbroeken, kousen
kousen en
en flanelflanelgelieve te
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let
jes, die in de kast van mijn
mijn kamer liggen. Van uw
uw bezoeken
bezoekenverzoek
verzoekik
ik
letjes,
verschoond te blijven. Als moeder
verschoond
moeder mij
mij wil opzoeken moet
moet ze
ze twee
tweemaal
maal
wordt hier niet
raam kloppen.
kloppen. Anders
Anders wordt
niet opengedaan.
opengedaan. Van
Van de
de
tegen het raam
procuratiehouderheb
heb ik
ik twintig gulden geleend.
procuratiehouder
geleend. Wilt
Wiltzo
zobeleefd
beleefd zijn
zijn
ik nooit meer
die seffens terug te betalen.
betalen. In
In de
de handel
handel ga
ga ik
meer en
en u verlang ik
nooit —
- tweemaal
klinkt niet
niethé
hé?
- nooit
zien, daar
daar ik
ik
tweemaal nooit,
nooit, dat klinkt
?—
nooit meer te zien,
nimmer
heteerste
eerstebedrijf
bedrijfvan
van mijn
mijn treurspel
treurspel ververnimmer vergeten
vergeten zal,
zal, dat uu het
scheurd
overweging een
een nacht
nachtin
inhet
het Toescheurd heeft.
heeft. Geef uu tante Roosje in overweging
vluchtsoord
gaan logeren.
logeren. Daar
Daar vindt
hoop mensen
mensen die goede
goede
vluchtsoord te gaan
vindt ze een hoop
raad
ouwe beste
bestemoeder!
moeder! Van
Van j66
j6u hou
hou ik.
ik.
raad nodig
nodig hebben. Dag ouwe
Aanvaard,
verzekering van
van mijn
mijn bijzondere
bijzondere hoogachhoogachAanvaard, Weledele Heer, de verzekering
AÄRON SCHERPENZAAL.3
SCHERPENZAAL.'
ting. Uw
Uw dienstwillige
dienstwilligedienaar
dienaar MOZES
MOZES AARON

`Zo kun je hem niet wegdoen,'
'Zo
wegdoen,' lach
lach ik.
ik.
'Zo
d6é ik hem weg.
weg. Goeie
Goeiekantoorstijl,
kantoorstijl, niet
niet?? Nou
Nou gooi
gooiik
ikhem
hemook
ookdadedade`Zo d66
lijk op de post.'
'Ga
Schrijf morgen met
meteen
eenfris
fris hoofd!'
hoofd!'
`Ga liever slapen. Schrijfmorgen
'Nee!
Morgenkomt
komtererniks
niksvan.
van.Waar
Waarisisde
debus
bus?'
'Nee! Morgen
?'
Doe het
het nou
nou niet
nietoverijld!'
overijld!'
'Om het hoekje. Doe
'Zo is die goed, uitstekend.
uitstekend. Ik
Ik kom
kom direct
direct terug.'
terug.'
`Zo
hij. Ik lig soezerig,
soezerig, na-grinnikend
na-grinnikend om de malle
malle brief
brief. Bons!
Bons! Daar
Daar
Weg is hij.
weer. `Nou
'Nouga
gaikikmaffen!'
maffen!'—- `Na-a-acht!'
'Na-a-acht!'
is hij weer.
Ik hoor
hoor zijn
ademhalen tegen het
het zeil
zeil van
vande
decanapee,
canapee,
zijn geregeld, rustig ademhalen
lk
wild, druk
druk fluiten,
fluiten, probeer
probeer mij
mij iets te
te herinneren
herinneren van
van de
de
hoor de vogels wild,
bij. Dan
Dan wil
wil
me wat
wat koffiehuisdrukte,
koffiehuisdrukte, wat
wat gonzig
gonzigrumoer
rumoerbij.
avond. Er ligt me
ik aan Georgine denken,
Maar ik
ik ben
ben te
temoe.
moe.Irk
Ik kan er niet
denken, aan Georgine. Maar
komen ... hoe
... hoe
... hoe d'r
d'r neus
neus is.
is.
toe komen...
hoeze
zeer
eruitziet
uitziet...
hoe d'r
d'r ogen
ogen zijn
zijn...
wéét het
hetniet
nietmeer.
meer.D'r
D'r
haarzitzitzo.zo.Maar
Maard'r
d'rgezicht
gezicht?
D'rhaar
haar zit
zit
Ik wéét
haar
? D'r
d'r neus...
neus ... Wat
Watkraait
kraaitdie
diehaan!
haan!Nou
Noulekker
lekkerslapen
slapen
golfjes ... Maar
Maar d'r
met golfjes...
... Stene
heeft ze in
in d'r
d'roren...
oren .. .
met je
je hoofd
hoofdininde
dedeuk
deukvan
vanjeje kussen
kussen...
Stene heeft
groenen
... zéker
zékervalse
... Wat lekker nou...
nou... Wat
Wat was
was die
die Duif
Duifbezope
groen
en wit
wit...
valse...
bezope..... .
bezope...
bezope...

VII VOORSTELLING

houd van
van haar.
haar.
Ik houd
Het is
is geen
geen gr66t-mooie
gr66t-mooieverliefdheid,
verliefdheid, geen
geenhartstocht.
hartstocht.
Het
Ik h6lid
Mud van haar.
haar.
lk
dinsdag, woensdag
woensdag—
- hetzelfde. In gezelschap,
gezelschap,in
inkoffiehuizen
koffiehuizen
Maandag, dinsdag,
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praten over dit, over dat, het
het brengen
brengen naar
naar huis
huis -— een
een hand en de ouwe
vragen! Zie ik je morgen
morgen?? —
- morgen?
- morgen?
morgen ? —
morgen ?
lk houd van haar. Ik weet niet waarom. Ik kan niet zeggen wat aan haar
Ik
kån niet vaststellen het
is, kán
het goede
goede -— het goede -— het zeer goede -— de
de rust
bij haar gevoel.
gevoel. Ook wil
wil ik
ik dat
dat niet. Dwaas meen ik te mogen
mogen noedie ik bij
trachten te
men degenen, die een genegenheid trachten
tebenaderen,
benaderen,die
die onnaspeurlijks willen
alsof het
het intellectueel
intellectueel hoofd
hoofd grondsteen van
willen ontleden, alsof
van alle
mysterie is. Ik
Wij weten niets.
lk weet niets. Gij weet niets. Hij weet niets. Wij
Gij
Als ik anderen toch
toch ontleed,
ontleed, verplaats
verplaats ik
ik
Gij weet
weet niets.
niets. Zij weten niets. Als
mijn
de dingen
dingen ondermijn leven
leven in
in hun uiterlijke omstandigheden, maak ik de
worpen aan
mijn zien,
mijn voelen,
voelen, mijn
mijn horen der dingen. Zij
Zij zijn zo
aan mijn
zien, mijn
niet.
Ik houd van haar.
Morgen, overmorgen kan het
het uit
uitzijn.
zijn.
Hetkomt
komtmij
mijvoor
voordat
datikikzo
zowel
weleens
eens meer
meer van
van iets
ietsof
of
Ik weet het
het niet.
niet. Het
iemand gehouden heb. Er is niets in
in mij
mij ondersteboven.
ondersteboven. Ik
Ik werk
werkde
dehele
hele
kringetje -— een
dag. 's Avonds
Avonds kom ik dáár of dHr,
dáár, zie
zie haar in
in het oude kringetje
bloem van
hoed, of
of haar
haar ogen
ogen ineens.
ineens. Dan
Dan dénk ik met iets
iets heel
heel
bloem
van haar hoed,
bIms: daar is ze, daar heb je haar. Ben
Ben ik te
te vroeg
vroeg dan
dan is er iets, iets dat
kalms:
geen verdriet
veroorzaakt, geen
geen grote
grotespijt
spijtgeeft,
geeft,iets
ietsdat
datalleen
alleeneen
een harverdriet veroorzaakt,
monie verbreekt. lk
Ik ken méér van die ogenblikken van verstoord wankemijn leven.
leven. Ik
Ik kan
kan ze
ze wel
wel tellen,
tellen, téllen in de wazen mijlend evenwicht
in mijn
evenwicht in
ner herinneringen.
De zee
zee in
in de
de verre
verre verte.
verte. N6g verder nevel.
nevel.
Die morgen op de duinen. De
bruin én groen, inklotsend op elkaar in de
de nevel.
nevel.
De duinen, groen en bruin
zeemeeuwen. Een heel
heel grote
grote meeuw
meeuw scherend
scherend op
op
De wolken vaal. Wat zeemeeuwen.
de wind.
hetkalme
kalme gewaas van de zee.
het ritsen,
ritsen, hoor
hoorhet
De helmen wuiven. Ik hoor het
Bijna voel
groen, het
het
Bijna
voel ik
ik me
me gelukkig,
gelukkig, bijna,
bijna, door
door de
de stilte,
stilte, de nevel, het groen,
bruin, het helmengewir, het gewaas van de zee. Maar benee over de weg
een man,
man, zwartjes
zwartjes tussen
tussen het groen,
groen, met
met twee
twee honden
honden aan
aan een
een
loopt een
hij weg is: hij de hoek
hoek
touw. Je kijkt hem na tot hij
hoek om,
om, de honden de hoek
denkt aan
aan de
de man,
man, aan
aan zijn
zijn honden.Twee
honden. Twee
blijft hét weg. Hét. Je denkt
om. Even blijft
naar ... de...
de ...
puckjes. Puckjes. Je
Je kijkt
kijkt naar je laars
laars die
die op
op het
het zand drukt,
drukt, naar...
koperen ... pinnetjes...
pinnetjes ... De
De wind
wind waait strak
strak tegen
tegen je
je hoofd.
hoofd. Je hoort
hoort weer
weer
koperen...
het gewir van de helmen.
helmen. Je ziet de duinen, plomp
plomp en
en log
log in
in de
de
de zee, het
meeuwen mat
mat drijvend
drijvendin
in de
de nevel. Je
nevel, de zee grijs in de nevel, de meeuwen
het lieve
lieve leven
leven der
der dingen
dingen —- je weet
weet dat
datdie
die man
man wég is, wég met
voelt het
zijn puckjes, dat er een grote
grote teerwonderlijke stroming is uit jezelf..
jezelf... uit
uit....
je... zelf
zelf...
naar
de
kuif-knorrende
helmen,
de
schaduwglooiingen
van
je...
..
de kuif-knorrende helmen, de
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bruin en groen, de nevelvlakte van zee. Het koude zand klamt tegen de
hand. En
En dán, dán,
palm van je steunende
steunende hand.
din, met een lichtelijke-opjuiching,
6nbewogen gehurkt blijft, onderga je plotseling een groot
groot geterwijl je 6nbewogen
geluk van
van teer-lila,
teer-lila, karteluk, een onmeetbaar,
onmeetbaar, wijd-uit-deinend
wijd-uit-deinend geluk, geluk
dat niet
nietschokt,
schokt,niet
nietverbaast.
verbaast.
lend-violet, geluk
geluk dat
lend-violet,
üftoen:
Of
toen :
Die avond. Toen
Toen je
je wandelde
wandelde langs
langs de
de Amstel, heel eind weg
... en
en neerweg...
gras bij
bij het water
... Maan vaagde achter wolken
... witte
witte wolkzat in het gras
water...
wolken...
als marmer
marmer in zonlicht... Wolken
Wolken dreven haastig,
haastig, opopranden, vinnig-wit,
vinnig-wit, als
... Water
gestuwd, lopend, 16pend
16pend...
Water kirde
kirde tegen riet, tegen walkluiten in
het donker. Dan wás de maan er weer,
weer, in melkwi
melkwitt tussen groezel-wolkjes,
aan de overzijde als legers in
vanen,
zag je de bomen aan
in nacht met wuivende
wuivende vanen,
zág je de doezelige reflectietroep in golfjesgewiegel met een zilver maante glijden
glijden scheen,
scheen, zág je de biezen, de knikkentje dat in het water bolde, te
de waterplanten
waterplanten -— je knieën, je handen,
handen, wit tegen
tegen zwart...
zwart ... Dan
Dan was
was ze
ze
soezen waar
waar ze nu
achter een wolk, een roetzwarte
roetzwarte —- zat je te soezen
wéér weg, achter
was, 6f
6f ze nog komen zou -— of dat een gr6te wolk was -— of je wéér zou
overzij het
het gepluim van zwarte vanen, het
het golfjesgewiegel
zien aan de overzij
met bollend
bollend maantje
maantje -— of je nog láng wachten moest -— in het donker -— of
ze haast
haastkwám
wegbleef —- Nee. -— Nee. -— Daar kwam ze.ze. —
kwám —- of ze misschien wegbleef.
Dáár was geschemer, dáár
dáár wegzilverde
wegzilverde het zwart, dreven
dreven roetvlokken
Daar wás ze
... Kwam er al gauw een andere wolk?
over een transparant... Daar
ze...
wolk ?
kan wel
wel lang
lang duren.
duren. -—Je
—- Nog niet. -—Je
Je zag er geen. -— Het
Het kan
Je kon zo blijven
bij de
de lichtgeul, bij
zitten, met
met je
je handen
handen om
om de
deknieën
knieënbij
bij het sikkeltje in
water, bij
bij de
de golfjes,
golfjes, bij
bij de
de biezen, in de stilte
... in...
in ... de...
de ... stilte...
stilte ... met
met
het water,
stilte...
aan weerszijden
... het donker...
donker ... aan
aan de
de overzij
overzij de
de dromaan
weerszijdende
de schemering
schemering...
mensen en
en wuivende
wuivende vanen...
vanen ... Hé, wat was
was dat
dat zacht
zacht
men van zwarte mensen
aangenaam, meegaand-vrindelijk,
meegaand-vrindelijk, g6éd
... g6éd...
g6éd ... Hoe voelde
voelde je nu
nu alles...
alles ...
g6éd...
het harmonieus verband
schaduwen, fluisteringen
... En
verband van
van licht, stilte, schaduwen,
fluisteringen...
het
er
weer.
Hét;
de
enorm-schone
wisselwerking,
die
zachtekens,
wás
wds
er weer.
uit je
je klein,
klein, hulpeloos
hulpeloos lichaam
lichaam groeide
groeide naar
naar het
het sprakeloze
sprakeloze
rustig-sterk, uit
naar het
gaf van
van een
een
het water en je voeling gaf
zwart, naar het luidloze licht, naar
niet broos, niet versterfbaar geluk.
üftoen:
Of
toen :
het raam,
raam, keek
keek naar
naar het weiland
weiland met
met koeien. Achter in een
Je zat voor het
kalkachtig wit,
wit, tegen
tegenhet
hetgroen
groenvan
vande
de
bocht, werden de huisjes belicht, kalkachtig
zo wat.
wat.Schaduwen
Schaduwen kropen
kropen in
in lange
lange lijnen
lijnen over
over de
de
De zon
zon speelde
speelde zo
wei. De
draafde erachter.
kon je
je
erachter. Wat
Wat de koeien deden kon
pluizing van gras. Licht draafde
wel horen. Gras scheurde
scheurde rasperig
rasperig tegen
tegen de
de tongen. Als nu die hond niet
was en
meer blafte.
blafte. Die hond van de bakker.
bakker. Die
Die hond die buitengesloten
buitengesloten was
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kermachtig jankte. Zou je hem geen trap
trap geven?
geven ? Hoor.
floor. Hoor. Wat prikkelt dat.
datde
destilte
stiltevan
vanwei
weien
engroen.
groen.Ging
Gingniet
nietde
deschel
schel
dat. Wat
Wat sláát
gift dat
over??Jawel.
over
Jawel.Pieng,
Pieng,Pieng.
Pieng. De
De hond moest nu binnen wezen. 0, wel mooi
nu de stilte. Geen
Geen enkel
enkel afleidend
afleidend geluid. Alles egaal. De tongen
tongen scheuzachtjes. De schaduwlijnen
schaduwlijnen schuiven
schuiven over de wei.
ren het gras zachtjes, zachtjes.
totstil-grijs.
stil-grijs. 0, wat is hét
De geveltjes verschieten van
van kalkachtig-wit
kalkachtig-wit tot
een zacht
zacht inwikkelende
inwikkelende weemoed,
weemoed,van
vaneen
een luchtignu verheugend, van een
ziele-drijving naar
naar de
...
stille ziele-drijving
naar het
het land, naar
de luchten
luchten...
Ik h66
h6û van haar.
luister ik
ik naar
naar de stemmen
stemmen van
van dfé en van dlé,
Wanneer ik naast haar zit, luister
dié,
hoor hoe
hoezij
zij zelf
praa t, lach
zie aan één trek van haar gelaat, dat ze iets
hoor
zelf praat,
lacht,t, zie
iets zegt
-z6 maar,
maar, lach
—z6
lach om wat dfé
dié zegt of dfé, drink van mijn'glas, praat over dit
wat gebeurd is, dát
heb -— maar telken;,
dit wat ik gelezen heb
telkens' , telkens -—0,
o, het is
wel zeer zonderling —- heb ik momenten van al het geleef
geleef om mij
mij heen
heen te
voelen
gedempt
voelen als iets gekkerigs, iets dat zo behoort, klinken de woorden gedempt
als
achter dikke
muren, dringt zich de visie
visie op
op van
vaneen
eenander
ander -— die ik
als achter
dikke muren,
toch 66k ben -— van een ander, naast me, achter me, om
om me,
me, in
in me,
me, die
die geeen vriendelijk-zachte
vriendelijk-zachte sfeer,
sfeer, die
die nféts meemaakt van het gehurkt zit in een
verwonderd-blij aan
op de
de
praat, gelach, gekijk, geleef, die verwonderd-blij
aan de
de zee rust, op
... heel in
bij de
de wei
wei...
duinen -— aan de Amstel, bij zwakkelend maanlicht -— bij
verte huisjes
huisjes van kalkachtig
die alles
alles ondergaat,
ondergaat, géén bepaald
de verte
kalkachtig wit; die
zij wat
wat zegt
verlangen heeft, geen drift,
drift, geen
geen zorgen,
passie. Als zij
verlangen
zorgen, geen passie.
Alszij
zij aardigs
aardigs praat,
praat, beoordeel
beoordeel ik,
ik,
het. Als
luister ik met mijn verstand, wik het.
andere klemtoon
klemtoon gezegd
gezegd hebben
hebben -— z6
zou het dáár
z6 niet, nee
diár met een
een andere
- en ik lich,
lách, zoals
zoals anderen lachen, achter een muur.
muur.
niet bepaald z6
z6 —
Soms dénk ik: wat doe je nu grof-wat
héb
je
daar
aan
wat
neem je een
—
grof— wat
- wat dráág
suiker in je koffie
koffie —- hoe kun je zo laat 's avonds éten
éten —
driág je een
aardige kant
- wat
- maar
kant —
wat staat die je lief:
liefi dat dénk ik, dénk ik, dénk
dénk ikik—
dan is die ánder,
naast mij
mij van een heel rustig
rustig ademhalen,
ademhalen,
inder, achter, voor, naast
overgeving, van
vaneen
eenvolkomen
volkomenonderworpen
onderworpen vriendelijke
vriendelijke
van een stille overgeving,
bij de zee, bij
bij de
bij de wei.
weemoed,
zoals bij
weemoed, zoals
de Amstel,
Amstel, bij de Amstel, bij
Ik hou van
van haar.
haar.
is z6
z6 de
de liefde
liefde van
van een
een oud
oudman.
man.
Misschien is
Misschien
Dagen zijn evenwichtiger.
evenwichtiger.
Elke dag heeft een
een rustplek, een klein thuis.
Ik weet niet 6f
6f dit liefde is.
niet.
0, neen, ik weet het niet.
Het is alles z6nderling, wijd, vér.
Het
niet prepreIn de trein had ik half-spijt. Wat ging ik er doen?
doen ? Leek dat nu niet
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beste, die
die het
het hof
maakt?? Was
cies op de malligheid van de eerste de beste,
hof maakt
Was het
vriendschappelijk tegenover Scherp, om hem alleen
alleen te
te laten?
vriendschappelijk
laten ? En
En zo
zo gek
jongensachtig, zo
zo hogere-burgerscholierachtig, om
een jufdoen,
doen, zo jongensachtig,
om een
frouw van een café-chantant na te reizen naar Den Haag
Haag als
als ze
ze m6rgen al
je van
van een
een aardigheid
aardigheidmenens
menens
terugkwam. Wat zou ze wel denken, nou je
of je niet buiten haar
haar kon.
kon. Maar
Maar wat
watgaf
gafhet
geredemaakte, je aanstelde of
het geredeHaag kon
kon je
je er
er altijd
altijdeen
een plooi
plooi aan
aan geven.
geven.
neer. Je zát. In Den Haag
halfzes
Bodega.
Om half
zes zou ze wezen in de Bode
ga. Door de ruiten kijken.
kijken. Nee.
Nee. Toch
nemen. Was
Was toch
toch niet
niet
al half zes.
zes. Zeker
Zeker opgehouden. Even een glas port
port nemen.
maakte. Nou
Nounaar
naarhet
hetCasino.
Casino.Niemand.
Niemand.—als je de reis voor háár maakte.
aardig als
'Aannemen! ... Zeg
Zeges
es—
- isisjuffrouw
per hier geweest
geweest?'
- 'Wie
zegtuu?'
`Aannemen!...
juffrouw Cas
Casper
?' —
Vie zegt
?'
met
-—'Juffrouw
- IsIsdat
juffrouw Casper
Casper die
die hier
hier vanavond
vanavond zingt.'
zingt.' —
dat zo'n
zo'n dikke met
zwart
haar?'
- 'Nee.'
- 'Dan
ik het
hetniet.'
niet.'—- 'Hoe laat was de repetizwart haar
?' —
'Nee.' —
'Dan weet ik
Die was
was om
omhalf
halfvier
vierafgelopen.'
afgelopen.'—- Waar
tie?'
tie ?' -—'De
'Derepetitie.
repetitie. Die
Waar logeren de
dames en heren ?' —
- 'Hier
bij Fryda.'
'Hier en overal. Ga u es bij
niet aardig.
aardig. Toch
Toch niet
niet aardig.
aardig. Bah,
Bah, wat
wat een
een vervélende, beroerde
Toch niet
al die
die mensen
mensen van betekenis,
betekenis, die
dieofficiertjes,
officiertjes, die drukte van
van
stad met al
stad
saaie
juffies, die
eens kijkijdie soldaten,
soldaten, die
die heren
heren met
met lintjes. Nog eens
saaie opgedirkte juffies,
bij Fryda. D'r
D'r zou
zou wel
wel een
een portier
portier zijn.
zijn. Hé, wat een kerkbel!
'Loken bij
kerkbel!-`Loeffen wachten
wachten?'
- Wachten
op
geert
hiereen
eenjuffrouw
juffrouwCasper
Casper?'
'Wil uu effen
geert hier
?' —- `Wil
?' —
Wachten op
dat náár
náár in.
in. Wat
Wateen
eenmisselijk
misselijk stadje.
stadje. Alweer
Alweer zo'n
zo'n
de stoep. Wat zette dat
officier.
met z'n
z'nsabeltje
sabeltjeen
enspoortjes.
spoortjes.
officier. Wat
Wat maakte die een spektakel
spektakel met
'Hebbu
- 'Daarweten
wetenwij
wijhier
hierniks
niks
`Hebbu juffrouw
juffrouwCasper
Caspergezegd?'
gezegd -?''Jawel.'
— — `Daar
van.'
'Nou
da's
een
beroerde
boel...
Hoe
laat
eten
jullie
hier?'
'Om
van.' — `Nou da's
beroerde boel... Hoe laat eten jullie hier ?' — cOm
uur.' —
- Waar
ik wezen
wezen?'
- 'Hier
meneer,' —
- Ze
dat in
in
zes uur.'
Waar moet ik
?' —
'Hier meneer,'
Ze noemen dat
de conversation.
conversation. Aan
Salle de
Aan de lange
een hotel: Zitkamer of Leeskamer of Salie
te schrijven.
schrijven. Voor
Voor het
hetraam
raamdomineerden
domineerdenerer
tafel zat een commis-voyageur
commis-voyageur te
wat. Zeker
Zekereen
eenreizigershotel.
reizigershotel.Wat
Wateen
eenstad!
stad!
'Aannemen! Een bittertje!'
wat.
—- `Aannemen!
twee uur
uur v66r
v66r de
devoorstelling
voorstelling begon.
begon. Waar
Waar of
ofze
ze zat?
zat ? Zeker een
Nog twee
met veel geld tegengekomen.
tegengekomen. Vies
Vies volk
volk die
die café-chantant-mensen.
café-chantant-mensen.
ploert met
Altijd hadden ze
ze wat
wat bijzonders.
bijzonders. Moest je daarvoor de reis maken, om je
bij commis-voyageurs
commis-voyageurs?? Wat hadden ze
ze een
een schik
schik in
in d'r
d'r
te vervelen,
vervelen, bij
hier te
leven. Het leven was ook zo lollig, hing aan mekaar van commissies, cenborrelen. Hoe kwamen ze het door, hoe
hoe hadden
hadden ze
ze niet
niet liever
liever lust
lust
ten en borrelen.
om zieh
zich en bloc op te hangen.
... Blank
Blank vier
.. .'—- 'Vier zes
... Héhéhé!...
Hèhèhè!. ..
'Dubbel
- 'Wacht
blank.' —
`Wacht es even
zes...
even...
vier...'
`Dubbel blank.'
kost jejeeen
eendubbeltje!'
dubbeltje!'—- `Fleb
'Heb u
'Héhéhé!' —- 'Zakkie
`Zakkie dad kost
Afgesloten!' -—'Hèhèhè!'
die mob wel es
'Vandie
dievlooienknapes gehoord
gehoord van
van die
die vlooienknapper
vlooienknapper ?'?'-'Van
vlooienknapper?? Nee
.. .'—
- 'Da's
goeie .. .' `Hou
'Hounou
noujejemond...'
mond .. .'—- 'Nee
Nee
per
Nee...'
`Da's een verdomde goeie...'
Jij
doet
het
béter
dan
ik.'
'Eerst
nog
een
...
vertel jij
jij 'm maar.
— `Eerst
een bittertje
bittertje...
maar. Jij doet
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Schud
... Rebecca
stappen, toen
toen ze
ze
Schud jij
jijde
de stenen
stenen...
Rebecca die
die wou
wou net in d'r bed stappen,
Jij mot
mot de kaars
kaars uitblazen
uitblazen zei Leipie. Als ik mesjogruzie met Leip kreeg. Jij
ge ben
Nou ik
ikverdom
verdom
ben zei Rebecca, da's jouw werk van iedere avond. Nou
't, zei
zei hij.
hij. Een
Een kwartier
kwartierlang
langscholden
scholdenze
zemekaar
mekaar uit. Toen
Toen werd
werd RebecRebecca zo nijdig, dat ze hem voorvlooienknapper
voor vlooienknapper uitmaakte. Vlooienknapper!
Vlooienknapper! Zeg dat nou nog es, zei Leipie woedend. Vlooienknapper!
Heb nou
nou nog es het lef! Vlooienknapper! zij weer.Zal je je smoel houen?
houen ?
een geVlooienknapper! Kwaadaardig
Kwaadaardigsmeet
smeetieied'r
d'rvan
vande
de trappen.
trappen. Met een
broke poot lee ze benejen.
Vlooienknapbenejen. Z6,
Zó, zei Leipie. Vlooienknapper! Vlooienknapper! Vlooienknapper! gilde Rebecca. Wil je je bek houen?
houen ? riep Leip nog es.
Vlooienknapper! Leipie holde de trap af,
smeet er
er op
op
af, pakte
pakte d'r
d'r in d'r nek, smeet
of nee,
nee,
straat. Vlooienknapper!
Vlooienknapper! Hou
smoel, ja
ja of
Vlooienknapper! Vlooienknapper!
Hou je je smoel,
schreeuwde die.
die. -—Vlooienknapper!
Vlooienknapper!
Vlooienknapper! Vlooienknapper! Vlooienknapper!
d'rbij
bijd'r
d'rlurven
lurvennaar
naar het
hetkanaal
kanaal
Wel-verdomd zei die. Razend
Razend sleepte
sleeptedie
died'r
-— ze woonden
bij de Kanaalweg en gaf
woonden bij
gaf d'r een douw. Ze dreef
dreef eerst op d'r
rokken en gilde: Vlooienknapper! Vlooienknapper! Vlooi-en-knap-perr!
Vlooi-en-knap-perr!
rokken
D'r hoofd was nog boven water. Vlooienknapper.
Toen
zonk ze
zelangzaam.
langzaam. D'r
Toen zonk
Hou je nou je bek
bek??Vlooienknap!".'D'r
Vlooienknap!...'D'r hoofd zonk weg. D'r handen staken
s taken
hetwater
wateruit.
uit.En
En toen
toenin
in d'r
d'rdoodstuip
nog boven
bovenhet
doodstuip knapte ze nog met de nanog es
esen
noges,
es,tot
totze
helemaal zakte!'
- 'Héhéhé!'
gels van d'r duimen en nog
en nog
ze helemaal
zakter—
'Héhéhér
- 'Hahaha!'
'Hahahaha!' 'Héhehehe!'
was een
een zwarte
zwarte
—
`Hahaha!"Hahahaha!"Héhehehe
!' —- Die het vertelde was
commis-voyageurmet
meteen
eenverwarde,
verwarde,dichte
dichtekroeskop,
kroeskop,een
eenzinnelijk
zinnelijk
joden commis-voyageur
gezicht en
en listige
listigeoogjes.
oogjes.Zijn
Zijnverhaal
verhaal dee
dee die
dievoor
voor ál de mensen in
bleek gezicht
gezellige mense om mee te
de kamer en keek rond of ze lachten. Wat een gezellige
zouden d'r
d'rnog
nogeen
eenmoppies
moppieskommen!
kommen! Wat
Wateen
een d6lgezellige
tafelen, wat zouden
dólgezellige
- 'Dubbel
... —
- 'Zesblank.'
- `Zes
'Zes vier'
... -— 'Mot ik weer
weer koboel! —
`Dubbel zes'
zes'...
`Zesblank.'.... —
vier'...
nou makkelijker
makkelijker kopen, Zak
Zak?? Da's kope
pel—- Wat een pech!' -— 'Kén
pe!
`Kén je nou
'Zes twee.' -— Watte! Was dat niet háár
- 'Ik
zonder betale!' —
`Ikpas.'
pas."Zes
háår stem.
ze daar
daar niet
niet?? Dat móést
m6ést ze wezen. Aangenaam,
Aangenaam, rustig gevoel
gevoel nu
nujeje
Was ze
Het raam
raam uitkijken. Doen alsof
je niks zag.
haar wist achter de deur. Het
alsofje
'Hee-ee!'
'Hee-eer
'Hee!'
'Flee
'Gut, ben
ben jij
jij hier!'
hier!'
`Gut,
'Ik eet
eet hier.'
`Ik
mij overgekommen
overgekommen?? Hé,
Hé, wat overdreven!'
overdreven!'
voor mij
'Ben je voor
'Voor jou
jou?? Wel
wel nee. Welnéé.
welnéé. Ik heb hier een vergadering...'
vergadering .. .'
`Voor
'Een vergadering
vergadering?'
`Een
?'
' ... Toen ben ik om half zes even in de Bodega geweest om te zien...'
zien .. .'
`...Toen
Bodega?
ik daar
daar kommen
kommen ?'
'De Bodega
? Zou ik
'Je zei zo iets...'
iets .. .'
"je
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'Wat
benikiktoch
tochstom!
stom!Had
Hadikikhelemaal
helemaal vergeten.
vergeten. De
Derepetitie
repetitieheeft
heeftzo
zo
Vat ben
vijfwaren
nog...'
... '
lang geduurd. Over vijf
waren we d'r nog
vier...'
'De bediende
bediende zei
zei dat je om half vier
.. .'
`Ach, wat weet die
die er
er van
van?? Waren
kwart over
over vijven,
vijven,
'Ach,
Waren we
we d'r
d'r niet om kwart
Lisy ?'
Lisy?'
la, natuurlijk,
'Ja,
natuurlijk, auf mein Ehrenwort.'
`Zou je me willen voorstellen ?'
'Zou
Ze stel
steltt me voor aan een
een vrouw
vrouw met een aangenaam gezich
gezichtt en aan iemand,
iemand,
die komiek moet
moet zijn.
zijn.
'Me vriendin Lisyen
... meneer
meneer Spier, een vriend van me.'
Lisy en onze komiek
komiek...
"ja,' zegt de komiek, 'we hebben gerippeteerd tot vijf
'Ja,'
uur.'
vijfuur.'
hoort, dat
dat ze
ze
Waarom
alle drie?
Waarom liegen
liegen ze alle
drie ? Zeker
Zeker denken
denken ze
ze dat
dat het zo hoort,
Georgine er een plezier
plezier mee
mee doen,
doen, dat
dat ik
ikzo'n
zo'n menéér ben
...
ben...
'Wist
`Wist je dat ik hier logeerde?'
logeerde ?'
'Nee. Ik
fk kwam hier bij toeval.'
'Blijf
je hier vannacht?'
`Blijfje
vannacht ?'
'Dat
`Dat hangt er vanaf.
vanaf.... van me vergadering.'
vergadering.
`Zanik niet met je
'Zanik
je vergadering.
vergadering. Wat een
een flauwsies!Je
flauwsies! Je hoeft je voor hun
te generen.
generen.Je
Je komt
komt natuurlijk
natuurlijk kijken,
kijken, hé?'
niet te
hé ?'
'Als ik tijd heb.'
`Als
onverschillig doen.
doen.
Nou onverschillig
'Meneer
de komiek
komiek wijs.
wijs.
`Meneer komt wél,' zegt
zegt de
'Mag ik een bittertje offreren?'
`Mag
offreren ?'
geworden. Ze
Ze hebben
hebben namen
namen gehoord,
gehoord,
Wat zijn de commis-voyageurs stil geworden.
smoezen over ons.
'Krijg ik een boeket
boeket van
van je vanavond
vanavond?'
`Krijg
?'
Ik kijk haar verwonderd
verwonderd aan.
'Een boeket
boeket?'
`Een
?'
stelen .. .'
'Daar kè-je me een dol plezier
plezier mee
mee doen.
doen. As je me hart wil stelen...'
`Daar
'Ik hou niet van die dingen.'
`Ik
'Ol Hij is weer zwaar op de hand!
de hande,
'0!
hand! Da's nou toch zo'n zwaar op de
geworden ben!'
ben!'
Piet. Jammer dat jij
jij geen
geen dominee geworden
een boeket,'
boeket,' zegt
zegtde
dekomiek
komieken
enknipoogt
knipoogtglimlachend
glimlachendnaar
naarmijn
mijn
'Met een
'met wat
wat blommen
blommendoe
doejejeze
zealtijd
altijdplezier.
plezier. Ik steek liever het geld
geld
kant, `met
in me zak.'
nou. As
As je
je een
een jongen
jongen zendt naar
naar de
de Hoog'Toe nou.
de bloemenwinkel in de
gemaakt worden.
worden. Wees
Wees nou
noues
eslief!'
lien'
straat kan d'r nog best een gemaakt
het geld
geld in
in het
het
'Nee. Ik hou niet van jouw soort lievigheid. Ik gooi liever het
water.'
wat aardig
aardig als een vrouw
vrouwje
je wat
wat vraagt!'
'Hé, wat
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'Wat
hebjejeer
eran!'
an!'
Vat heb
'Vraag
je eran heb!'
an Lisy
Lisy wat je
`Vraag maar an
'Ja,dat
daties
ies wahr,'
wahr,' zegt
zegt de
de Duitse.
Duitse.
la,
'Zou
vol worden
worden?'
ontwijkend.
?' vraag ik ontwijkend.
`Zou het vol
'Goed. Goed,' zegt
de komiek.
zegt de
`Goed.
'Nou
succes heb,
heb, zeg.
zeg.Heb
Hebikikniet
nietaltijd
altijdsucces,
succes,Piet
Piet?
?
`Nou zul je es zien dat ik succes
In Den Haag magge
magge ze
ze me
me wel.
wel. De
Delaatste
laatstekeer
keerkwamen
kwamend'r
d'rkaartjes
kaartjes achachBol. Heb
Heb ik
ik het
hettweede
tweedeofofderde
derde
baron Rengers en van luitenant Bol.
ter van baron
nommer, Piet
Piet?'
nommer,
?'
'Het
`Het tweede.'
'Motten
nog niet
nieteten
eten?'?'
`Motten we nog
'Bij
D'r zal wel haast opgedaan worden.'
`Bij zessen. D'r
'Als
komme,' zegt
zegtde
dekomiek,
komiek,cga
'gauumaar
maarachterdoor
achterdoor
bij ons achter wil komme,'
`Als u bij
naar me.'
en vraag naar
'Mag
zomaar
maarkomme
komme?'
iedereen zo
?'
`Mag iedereen
vriend van
van Sjorsjien.'
Sjorsjien.'
'Iedereen niet! Kan je begrijpen. Maar
Maar as vriend
qedereen
'Nou dat vin
vin ik
ik wel
wel es
es aardig.
aardig. Nog
Nogeen
eenbittertje
bittertje?'
`Nou
?'
'Je mot nooit
nooit afslaan
afslaan heeft me moeder
moeder me
me geleerd.'
geleerd.'
"Je
gedekt!'
'Dames en heren, de tafel is gedekt!'
We staan op. Georgine blijft wat achter.
'As je me geen boeket zendt
zendt ben
ben ik
ik voor
voor eeuwig
eeuwigkwaad.'
kwaad.'
het nfét.
nfét. Als
Als ik
ik een keer iets zeg.'
zeg.'
'Wees toch niet kinderachtig. Ik doe het
`Wees
'Doe het
het dan
dan voor
voor Lisy
Lisyen
Piet.'
en Piet.'
'Nee.'
Wee.'
'Zo'n rare
gezien!'
`Zo'n
rare galant
galant als
als jou
jou heb
heb ik
ik nog nooit gezien!'
'Ik
`Ik ben jouw galant niet. Ik hou niet van kunstjes!'
'Ansteller!'
`Ans
teller !'
t. De zwarte joden-commisAan tafel
tafel is
is het heus gezellig. Net als ik
ik dach
dacht.
joden-commisde kroeskop
kroeskop lanceert
lanceert moppen.
moppen. Zakkie,
Zakkie, de
de ander,
ander, aan
aan de
de
voyageur met de
goochem af
af te
te luisteren
luisteren wat
wat ik
ik spreek
spreek met
met
overkant zit
stiekem 0o zo goochem
overkant
zit stiekem
Ze hebben
hebben in
in de
de gaten
gatendat
dathet
hetcartiesten'
'artiesten'zijn,
zijn, beginbeginGeorgine en Lisy. Ze
nen over het toneel
toneel te
te praten.
praten. Piet laat
glas bier
bier
laat zich door Zakkie een glas
nen
offreren en
consternatieteweeg
teweegdoor
doorde
devraag
vraagaan
aanzijn
zijnbuurbuuroffreren
en brengt enige
enige consternatie
zandsoman -—een
- of
eenheel
heelnette
nette handelaar
handelaar in
in insektenpoeder
insektenpoeder —
of die
die hem de zandsowil doorgeven.
doorgeven.Vat
'Wat
zijn
dat?'
vraagtZakkie.
Zakkie.—- 'Weet
`Weet je
demietertjes es wil
zijn
dat
?' vraagt
niet wat zandsodemietertjes
zandsodemietertjes zijn
zijn?? Zo noemen we
we in
in België
Belgiëde
deaardappeaardappelen.'
- 'O.
'0. —
- 0.'
len.' —
0.' —- En ze grinniken zachtjes om Piet z'n droog-kemiekigheeft me
me in
in minder
minder dan
dan geen tijd honderd dingen ververheid. Madame Lisy heeft
Zij leeft
leeftmet
meteen
eenman,
man,die
diehaar
haarduiven,
duiven,kippen
kippenen
envarkens
varkensdresseert.
dresseert.
teld. Zij
weetik
ikalaldat
dathij
hij haar
haar ranranHij schijnt haar ook te
te dresseren.
dresseren. Na de soep weet
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selt. —
selt.
- 'Wenn
dieSchweine
Schweinenur
nurerst
erstdressiert
dressiert sind,
sind, laat
laat ick
ick ihn
ihn stikken,
stikken,
Venn die
den Scheiszdreck!'
Scheiszdreck!' Zij
'Geen rothen
rothen Heller
Heller ist
ist
Zij heeft
heeft alles
alles in eigendom. `Geen
verstaat die
die Dressur.
Dressur. Aber
Aber eine
eine Frau zu
hauen, so ein
von ihm, aber
aber er verstaat
zu hauen,
Zijlacht
lachtom
omalles.
alles.
Schweinhund!' Georgine is zenuwachtig-opgewonden.
zenuwachtig-opgewonden. Zij
Vat heb
-—'Wat
heb je
je een ringen
ringen an,'
an,' zeg ik. Ze draagt er drie met kleine en grote
stenen.
'Die heb ik van een kennis van me.'
'En die
die?'
?'
'Diem
'Die
... Dat weet ik niet meer. Dfé
Dlé heb ik gekocht.'
gekocht.'
'Waar
`Waar is je trouwring
?'
trouwring?'
Ome Jan.'
'Bij
`Bij Omejan.'
'Hahaha!'
`Hahahar
'Je
mostme
meeseszo'n
zo'nbracelet
bracelet geven
gevenvan
van verguld
verguldzilver.
zilver. D'r liggen d'r zulle most
Nieteens
eenszo
zoheel
heelduur.'
duur.'
leke mooie in de Wagenstraat. Niet
'Daar
`Daar ben ik te arm voor.'
'Maak
`Maak mij
mij dat wijs!'
'Ik
'Ticheb
hebmeer
meerberen
berendan
dancontanten.'
contanten.'
'Nou
`Nou ja.'
'En ik hou er
er niet
niet van
van om
om gevráágde
gevráågde dingen
dingen te geven.'
'Jezus, wat mot
mot je met
met jou voorzichtig
voorzichtigzijn!'
zijn!'
"jezus,
'Wor je daar kwaad
kwaad om
om?'
?'
`Wor
'Jij mot nog leren met vrouwen
vrouwen om
om te
te gaan.
gaan. Zó
z6 zal
zal nooit
nooit een
een vrouw
vrouwvan
van
je houen.'
maar niet, dan maar ongetrouwd.'
'Dan maar
ongetrouwd.'
komt over
over om
om ruzie
ruzie te
te zoeken!'
zoeken!'
'Die komt
'Ik zoek geen ruzie, Georgine.'
`Ik
het waarschijnlijk
waarschijnlijk enigszins melancholiek, want opeens begint
begint ze
ze
Ik zeg het
weer vrolijk:
vrolijk:
weer
'Nou zanik maar niet
niet meer.
meer. Geef
Geefde
deperen
perenesesan.
an.Lisy
Lisywaar
waarzit
zitjejeman
man?'
`Nou
?'
ist ien
ienAmsterdam.
Amsterdam.Iek
lekzal
zaljou
joumijn
mijnBeine
Beinestraks
strakseens
eens
'Der Scheiszdreck ist
zien. Jij
Jij moet mal mijne blauwe plekken zien.'
zien.'
laten zien.
loop ik
ik in de Wagenstraat.
Wagenstraat. Nog
Nogeen
eenruim
ruimuur.
uur.Het
HetververKwart over zeven loop
veelt me.
me. Zat
Zat ik
ik mar
maarthuis.
thuis.Wat
Wateen
eenonzin,
onzin,welk
welkeen
eenvolslagen
volslagenkrankzinkrankzinveelt
iets te
te doen.
doen. Een
Een vrouw
vrouwdie
dieje
jewel
welmag,
mag,die
diejejein
inde
degrond
grond
nigheid om zo iets
hetgeen
geenvies
viesgescharrel,
gescharrel,die
diegekgekgezellig vindt,
vindt,meer
meerniet.
niet.IsIs het
hoogstens gezellig
een chanteuse,
chanteuse, waaraan
waaraan niks
die van
van onder
onder tot
tot
kigheid met een
niks te doen is, die
vastzit in
in het
het vuil
vuil van
van d'r
d'r métier.
métier. Nou had je thuis kunnen zitten
boven vastzit
opwinden tot
totwat
watgoed
goedproza
prozavoor
voorjejeboek.
boek.Zal
Zal
werken bij je lamp,
lamp, jezelf
jezelfopwinden
theedrinkenbij
bij m'n neef?
neef? Ach
Ach God nee! Weer geklets over thuis,
ik gaan theedrinken
Coba en
enGerda
Gerda—
- en waarom
waarom je
je zo
zoweinig
weinigoverkomt
overkomt—- nee,
nee,liever
liever
over Coba
74

wandelen tot het
het acht
acht uur
uur is.
is. En de laatste trein pakken
pakken -—én
én het afmaken.
`vriendschap' —
-— die 'vriendschap'
- én werken, werken -— al
al waren
waren de avonden lang en
bij je -— daar had je wat aan -— aan zo'n gevoelige,
zwart -— Scherp was toch bij
intelligente jongen.
ik tweede
tweede rij
rij Stalles
Stalles het
het Nieuws te lezen.
lezen. Als
Als je je niet
Om
zit ik
Om acht uur zit
lekker gevoelt,
gevoelt, moet je advertenties van het Nieuws lezen.
lekker
lezen. Dat is onbekomiek. Heel burgerlijk,
daarlijk komiek.
burgerlijk, klompenlopend winkeltjesversuffend
winkeltjesversuffend
Holland zie je dan.
dan. Een panorama van dienstmeiden, mannetjes met druppels an d'r
neus en
en een slip
slip van een rooie
rooie zakdoek uit d'r
d'rzak,
zak, kerklopend'r neus
de boerinnen en vrouwen met
met dikke
dikke buiken
buiken die
die geen
geen emotie
emotie kunnen
kunnen verD'r is
is geen
geen andere krant
krant dan
dan
dragen. Het Nieuws is
is een
een kommetje
kommetje troost. D'r
ich nur
nurdeine
deine Liebe.
Liebe.—- Daar lees je lekker
het Nieuws. Het orkest speelt Hab ich
deine Liebe...
Liebe ... Ameribij.
je mond,
mond, puf-puf... Hab ich nur deine
bij. Rook
Rook dampt uit je
kaanse tand- en nagelschuiers, waarvan
nooit uitvallen...
uitvallen ... Die
waarvan de haren nooit
Treue
... Particulier kapitaal beschikbaar
beschikbaar voor de Eerste en Tweede
Tweede
Treue brauch
brauch...
nicht... Die
Die Liebe...
Liebe ... Night-Cap puike
puike oude
oude Schieda.. ist die
die
hypo ... lch
hypo...
Ich nicht...
Knospe nur
... Het meest
meest doeltreffend
doeltreffend Malthusiaans middel, hoogst...
hoogst... aus
Knospe
nur...
der
Treue bricht...
bricht... eenvoudig zindelijk...
zindelijk ... Drum
sorget... Agentschap geder Treue
Drum sorget...
..•• für
für die
dieKnospe...
Knorpe ... Baarmoedervraagd. Een degelijk en net persoon PG
PG....
... gedeiht. Wegens huwelijk van de tegenwoordige
tegenwoordige
spuiten
... das sie
spuiten...
siejaja schön
schön...
das sie
sie sich...
sich ... Geen
natte voeten
voeten
men te
te Arnhem...
Arnhem ... auf
vraagt men
auf das
Geen koude
koude of natte
meer ... in voller
... Gedurende
jaar ben
ben ik
ik kaalhoofdig
kaalhoofdig geweest
geweest
meer...
voller Gluth
Gluth...
Gedurende zeven jaar
haar. .. ontwik
... kelings
... balmaar door aanwending
aanwending van
van 4 flacons
flacons uwer haar...
ontwik...
kelings...
sem ... is
... thans...
thans ... weder..."Schei
weder.. .' 'Schei uit met
met je
je meziek!' brult een
een versem...
is...
schellinkje wordt
wordt
standig man van de gaanderij.
gaanderij. Dat geeft aanleiding. Het schellinkje
onrustig.
Bij de
het behaaglijk
behaaglijk vers
vers stampen
stampenze...
ze ... Kl6p kl6p kl6p
Bij
de laatste
laatste regels van het
er een
een plotselinge stilte
stilte komt
komt door
door het
het overgaan
overgaan van
van het
het schelkl6p! tot er
Twee muzikale
muzikale clowns, Duitsers. Ze
Ze hebletje. De voorstelling begint. Twee
het gewone
gewone gedoetje,
gedoetje, witte
wittegezichten,
gezichten,groot-rode
groot-rodemonden,
monden,
ben en doen het
platvoeten, naast
naast een
een stoel
stoel neerzitten
neerzittenmet
meteen
eensmak
smakop
opde
degrond,
grond, oorvijplatvoeten,
zo weg
weg te
te lopen.
lopen. Welk
Welk een
een grugen ... muziek...
muziek ... Om niet
niet aan
aan te
te zien,
zien, om
om zo
gen...
vernedering voor
de menmenwelijke, jammerlijke, gedwongen, knechtse vernedering
voor de
doen, voor
voor de
de anderen
anderen die
die het
het uit
uitverveling
verveling slikken.
slikken. Het
Het
sen die het doen,
Nieuws lijkt enigszins op het uiterlijk leven zulker clowns.
clowns. Ik zeg dit niet
Nieuws
uit aardigheid,
aardigheid, niet
nietom
om de
de goeie
goeie mensen,
mensen, die
die zo'n
zo'n krant
krantvolschrijven,
volschrijven, ook
ook
uit
het minst
minst onaangenaam
onaangenaamtetezijn.
zijn. Ik
Ik geloofdat
geloof dat alle kranten
maar het
kranten zowat het
het Nieuws
Nieuws is in dit opzicht
opzicht bijzonder
bijzonder gaaf,
gaaf, het
het Nieuws is
zelfde zijn.
zijn. Maar het
het zuiverst
zuiverst spiegelbeeld
spiegelbeeld van
van een
eenvegeterend,
vegeterend,passieloos,
passieloos,geduld
geduld natietwee muzikale
muzikale clowns
clowns aan het
het hannesen
hannesen zijn,
zijn, kun
kun je
je zonder
zonder
tje. Wanneer twee
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inspanning,
mate van
van tevredenheid
tevredenheid een
een hoofdartikel
hoofdartikel lezen.
lezen.
inspanning, met zekere mate
niet.'t
De muziek Tètétè
... hindert
hindert je niet.
Tètétè...
't Hoort erbij:
WAT
WAT IS
IS WAARHEID?
WAARHEID ?

'Het
leerzaam, verschillende
verschillende mensen
een en
en hetzelfde
hetzelfde
`Het is leerzaam,
mensen te horen over een
of hij
hij kan u verhalen
verhalen van
van hoorders,
hoorders,die
diehem
hem<Vader>
<Vader>
feit. Geen redenaar
redenaar of
laten
terwijl het
hetwoord
woord<Moeder>
<Moeder> door hem was
was uitgesproken.
uitgesproken.
laten zeggen, terwijl
Zwart heeft de een gezien,
Zwart
gezien, terwijl
terwijl de
de ander,
ander, die
die er
er ook
ook zelf
zelfbij
bij is geweest,
geweest,
bij
wit isis geweest.
geweest.Iedereen
Iedereen kan
kan
bij het
het heil van zijn
zijn ziel
ziel volhoudt,
volhoudt, dat het wit
hiervan
de moeite
moeite teteonderzoeken
onderzoeken
hiervan voorbeelden
voorbeelden aanhalen,
aanhalen,en
en het
het loont de
van dezelfde
dezelfde gebeurtenis,
gebeurtenis, dat
dat
waaraan
waaraan dat
dat verschillend
verschillend horen
horen en
en zien van
verschillend waarnemen van hetzelfde
hetzelfde voorval
voorval te
tewijten
wijtenis.
is.
Vooreerst dienen wij de dwaling
dwaling af
afte
te leggen,
leggen,dat
datwij
wij onbevooroordeeld
onbevooroordeeld zouDat er
er neutrale
neutrale mensen
mensenzouden
zoudenrondwandelen
rondwandelenop
opaarde
aardeis
een
den zijn. Dat
is een
verzinsel.'
Zeker zou ik bij
bij het neerschrijven
neerschrijven dezer Herinneringen,
Herinneringen, die ik publiceren
zal-—jajazeker,
gemeen-geniepig
zal
zeker,ikikschrijfze
schrijf zegeenszins
geenszinsom
ommezelf
mezelf nou
nou cs
es gemeen-geniepig
maken dat
dat ik
ikze
zeopzout
opzoutvoor
voormijn
mijnerfgenamen
erfgenamen—- nee,
nee, nee,
nee, néé: ik
wijs te maken
glimlachen én
én strak-lachen
strak-lachen en:ketters
en:ketters vloeken
vloekenals
als
wil er bij grijnslachen én glimlachen
wil
ze door de wereld
wereld rollen
rollen —
- zeker
over adveradverzeker zou
zou ik
ik niet
niet zolang
zolang geeuwen over
en hoofdartikel,
hoofdartikel, waarbij
waarbij allicht aan
aan pogen
pogennaar
naarcgrappigheid'
'grappigheid'
tenties en
niet dat
dat ik
ik die
die avond
avond voor
voorhet
heteerst
eerstvan
vanmijn
mijn
gedacht wordt, ware het niet
leven werkelijk
werkelijk een bladzijde
bladzijde lás
geteem zonderling
zonderlingpassend
passendvond
vond
lás en het geteem
afte
stuitende vertoning
vertoningop
opde
de planken(stuitend
planken(stuitendom
om
om me af
te leiden van de stuitende
die `kunstenaars'
'kunstenaars' dreef
dreef tot
tot getrouwe
getrouwenanajammerlijk stuk brood dat die
het jammerlijk
ofminderwaardigheidstypen),
minderwaardigheidstypen), zonderling
zonderling paspasvan zielszieken
zielszieken of
bootsing van
dit fatsoenlijk
fatsoenlijk dorpjesvolk,
dorpjesvolk, zonderling
zonderlingpassend
passendvoor
vooreen
eenklasse
klasse
send voor dit
in een bui
bui van
van opstandigheid,
opstandigheid, als
als muziek
muziek tjingelt
tjingelt en
en je
je
zonder idealen.
idealen. 0,
0, in
wachtop
opeen
eencafé-chantant-vrouw
café-chantant-vrouwvoor
teruggaatnaar
naarje
kamertje
nog wacht
voor jejeteruggaat
je kamertje
alleen, alléén
alléénin
inde
dewereld
wereldverder
verdertetearbeiden
arbeiden
pijp-isiszo'n
zo'nhoofdhoofdom alleen,
bijbijjejepijp—
artikel van
wél vet,
vet,lomp,
lomp,stinkend
stinkendburgermans-bedrog.
burgermans-bedrog. Wat
Wat een
een
artikel
van een wél
te overdenken
overdenken geeft.
geeft.Die
Diezit
zitnooit
nooitscheef
scheefop
opde
debril
brilvan
vanz'n
z'n
mán die zo iets te
niet in
in gezelschap
gezelschapals
alseen
eenvlo
vlohem
hemprikt
priktop
op z'n
z'n bilvlak,
bilvlak,
plee, die krabt zich niet
ként hét
hét
die bepeutert niet de knoopjes van z'n
z'n gulp, die is wel wijs, die ként
leven.
Eindelijk.
Eindelijk.
háár. Ze is in groen
groen satijn
satijn met
met witte
wittekanten.
kanten.Mooie
Mooiearmen
armen
Daar heb je háár.
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mooie schouders.
schouders. Ze doet als
als een
een Franaise,
Française, slaat
slaat de korte
korte
heeft ze, mooie
rokken vlug
vlug weg,
weg, lacht,
lacht, kijkt
kijktrond,
rond,voelt
voeltzich
zichvolkomen
volkomen thuis.
thuis.Nee.
Nee.
rokken
Dat is
is zij
zij niet. D'r
D'r gezicht
gezicht is
is ánders, met gr6te ogen, rooie lippen. Nou
Nou
Dat
ze ...
zingt ze...
zingt

Zangeres in vriendenkringen,
Is mijn leven hoogst frappant,
frappant,
zingHollands,
Hollands,Duits
DuitsenenEngels,
Engels,
Ik zing
Reizendsteeds
steeds van land tot
tot land,
land,
Reizend
Minnend al
al d'artiestenvrienden,
d' artiestenvrienden,
Minnend
't
een vorst,
vorst,
keizer ofofeen
't Zij een keizer
Ofeen
officier
een kranig
kranig officier
Of
Ofeen
adelborst.
Of een flinke adelborst.
Chicago, Londen,
Londen, Moskou
Moskou
In Chicago,
Overal een ideaal,
Want
mijnliefde
liefdekent
kentgeen
geengrenzen
grenzen
Want mijn
Zij is internationaal!
Want
mijnliefde
liefdekent
kentgeen
geengrenzen
grenzen
Want mijn
Zij is internationaal...
internationaal...
jammerlijk ongelukkig. De
De woorden
woorden drenzen
drenzen op
op
Ik voel me ongelukkig, jammerlijk
waarin maandenkleverig muf.
muf. Het is alsof een kast opengaat, waarin
me toe, kleverig
goed heeft
heeft gelegen.
gelegen. God,
God,God,
God,hoe
hoehopeloos!
hopeloos!
lang verrnot,
vermot, beschimmeld goed
Waarom zit ik hier?..
dat alles
alles 6naangenaam
... Rotte liedjes
liedjes en
6naangenaam...
hier ?... Wat is dat
Waarom
deuntjes voor een geil
geil bourgeois
bourgeois publiek...
publiek ... Wat
Wat doe
doe ik
ik hier?
hier ? Die vrouw
vind ik beroerd,
beroerd, misselijk,
misselijk, zou ik
ik wel
wel willen
willen uitfluiten.
uitfluiten. Voor
Voor dfé vrouw
dat ze
ze er
er lûst
ldst in heeft zulke wezenloosheden te
voel ik
ik grote minachting dat
galmen met een glimlach
een lief
doen daar,
een berekend
berekend
daar, met een
glimlach hier
hier en een
liefdoen
laten kijken van haar roze pantalon,
pantalon, omdat
omdathet
hetererzo
zo bijbehoort, omdat de
mannen zo'n hete
hete lol
lol hebben
hebben als
als ze een stuk
stuk van
van een
een vrouwenbroek zien.
Voor dfé vrouw ben ik hier gekomen,
ben, mezelf
mezelf v6él,
v661, ik
gekomen, ik
ik die
die pedant ben,
die iets moois
moois in een
een vrouw
vrouw zoek,
zoek, ik,
ik, die
dieeen
een avond
avond zo
zo krankzinnig
krankzinnig gemet haar
haar tetespreken
sprekenover
oververzen,
verzen,over
overVondel
Vondelnog
nogwel,
wel,
weest ben om met
over Gorter nog
nog wel.
wel. Nou is
Goed uit... 'Want
'Want mijn
mijn liefde
liefde kent
is het uit. Goed
zij isis internationaal.'
je bij op. Dat vind je hopegeen grenzen, zij
spring je
internationaal.' Daar spring
loos,
liedjes voor
voor idioten. Een boeket geven!
loos, hopeloos, hopeloos. Dat zijn liedjes
Een boeket geven!
geven! Rozen met pareldruppels over
een
over het voetlicht. Ik een
boeket geven!
geven! Ik
`succes,' haar kuiten, haar pantalon te
ik komen om haar 'succes,'
zien!
dat ze
ze niet
niet v6élt dat elk van
bij te
te huilen
huilen van
van triestigheid, dat
zien! Het is om bij
publiek je
je pijn doen, je hinderen,
hinderen,
haar beschaafd-wulpse gebaren voor dit
dit publiek
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vijandig maken.
Ze hééft
hééft succes,
me, lacht,
lacht, ik
ik blijf
blijf
succes, komt
komt terug, ziet me,
maken.Ze
je vijandig
bordeelvak
strak, trots. Hier
Hier ben
ben ik,
ik, ik, zij
zij een
een chanteuse, die lol
lol in
in haar bordeelvak
heeft. Hlér
haar vijand.
vijand. Hier
Hier doet
doet ze
ze me
me niks,
niks, vind
vindik
ikhaar
haarlélijk
lélijk
heeft.
Hiér ben ik haar
branderige ogen,
ogen, ploertig
ploertigvan
vandoen.
doen.Lachend,
Lachend,altijd-lachend
altijd-lachendbegint
begint
met branderige
ze weer, kijkt me aan,
en haar
haar woorden
woorden bekruipen
bekruipenmij
mij klam
klam
aan, koketterend,
koketterend, en
wurmen een
een droge
droge huid,
huid, geven
geven de
de sensatie
sensatie van
van iets
iets zeer
zeer hinderhinderals natte wurmen
lijks, zeer antipathieks.
antipathieks.

Trouwloos 'Zijt
gijalle
alle mannen...
mannen ...
zijt gij
Gloo!
'Zeg,
Gloof mij allen hier
hier wat ik zeg,
Aldedemannen
mannenbij
bijelkander,
elkander,
Al
Zij 'Zijn
allen even
even slecht!
slecht!
zijn allen
Alapplaudisseert
applaudisseert ge nog zo
'Zo allen,
allen,
Al
Geen
Geen van u kan mij bevallen
Want
mannen, ja
jade
de mannen
Want dede mannen,
Trouwloos zijt
'Zijtgij
gijallen
allen—
Brav6666!
Bravo! Brav6666!
Mijn buurman
slaat z'n
z'n knuistige
knuistigehanden
handenop
opelkaar.
elkaar.Die
Diezit
zitmet
meteen
eenzwazwabuurman slaat
Bij elk
elk couplet
coupletlacht
lachthij
hij met
met schudschudre verlang-grijns.
verlang-grijns. Die
Dieheeft
heefter
erschik
schikin.
in.Bij
eseen
een
nagerochel. Zo'n
Zo'nverdomd
verdomdAárdige,
áárdige, lekkere
lekkeremeid,
meid,die
diedie
diewel
weles
dend nagerochel.
punt zou
zou willen zetten! Ugdg6g!
Ugugug! Ug6g6g!
Ugugug!
punt

Heren' k 'Zal
eens wat
wat vertellen,
vertellen,
Heren'k
zal uueens
'k Meen daar toch
toch geen
geen woordje van,
'k Wilde
Wildeuumaar
maareven
evenkwellen,
kwellen,
'k Zie toch
toch graag
graag een
een mooie man.
hoeft uu niet
niettete generen
generen
Daarom ge hoeft
Luidvoor
voormij
mijteteapplaudisseren
applaudisseren
Luid
Want
mannen, ja
jade
de mannen
Want dede mannen,
Trouweloos,
niétalien!
allen!...
zij nilt
Trouweloos, 'Zijn
zijn 'Zij
Brav6666! Brav6666!
Brav6666! Tweemaal werd ze teruggeroepen. Twéémaal
Twéémaal kijkt
kijkt
mijn kant uit,
uit, zit
zitik
ikstroef,
stroef,onbeweeglijk,
onbeweeglijk, vervreemd,
vervreemd, haar
haar niet
nietkenkenze mijn
chanteuse, die
die meid,
meid, die
die hoer.
hoer.
nend die chanteuse,
Ik sta op.
op. De
De rest
rest kån
kán ik
ikniet
nietmeer
meerzien.
zien.Kwart
Kwartvoor
voornegen.
negen.Wat
Watnou
nou?
?
Nog zo
zo vroeg.
vroeg. Eindje
Eindje opwandelen.
opwandelen. Wég uit
uit de
de straten.
straten.Wég
Wég
Wat nou? Nog
van die mensen, weg van die belabberde drukte.
drukte.
Vijverberg —
- bij
- ga
God
Op de Vijverberg
bijhet
het water
water —
gaikikop
opeen
eenbank
bank zitten:
zitten: Lieve God
van
welk een bizarre leegte in mijn hoofd, welk een smartelijk opkruipen van
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uit snikken op die eenzame
naamloze dingen. Als ik nu schreien k6n, luid
luiduit
massale kroppen over het glazerig
bank. De bomen rondom kuiven de massale
water, huizen
huizen silhouëtteren, gasvlammen
walkant.
gasvlammen broeien
broeien beneden de walkant.
Dof kijk ik voor me uit. Er gaat
gaat een soldaat met een meid. Dichtbij staan
staan
Dof
Zijn hand licht
tegen elkaar,
elkaar, de
de monden
monden vastgezogen.
vastgezogen. Zijn
ze stil, de buiken tegen
grijpend tussen haar
haar billen
billen - de buiken
buiken dringen
dringen op. En schommelend,
schommelend,
grijpend
verlangen, wandelen
wandelen ze verder, zwart
zwart en
en stil
stilonder
onderde
de bodronken van verlangen,
men langs
langs het water,
water, naar
naar het
hetBosch.
Bosch. Lang
Lang zit
zitikikininonzegbare
onzegbaresmart,
smart,
men
hoofd dat niet
niet denken
denken wil.
wil. Het
Hetwater
waterheeft
heeftlichte
lichte
met starende ogen, hoofd
eiland donkert
donkert er
er boven.
boven. Dan
Dan plotplotzilversidderingen, het groen van het eiland
zlé ik haar weer,
weer, zoals
zoals zij
zij de rokken in draaiing
draaiing terugsloeg
terugsloeg van
van
seling zfé
heup naar heup -— en de roze kanten
broek met de benen erin, en ik kreun
kantenbroek
woest.
woes
t.
de sigarenLieve
Lieve God,
God, dat die hele bende daar nou zit in de warmte, in de
walm, in de peststank van burgerlijk plezier, kijkend naar kunstjes, naar
stuk van
van een
een vrouwenbroek, naar blote armen en borsten.
borsten. Die
Diebende!
bende!
een stuk
snol! ... Nee niet
niet schelden.
schelden. Nou je
je hier
hier zat,
zat, voelde
voelde je
je de
de dingen
dingen langDie snol!...
lege. Van wat ze
ze
zamerhand ánders,
Anders, zakte de wrevel, de spijtigheid, het lege.
gezongen
je niks
niks meer.
meer. D'r
D'rwas
wasalleen
alleennog
nogvaag
vaagmeelij.
meelij.Heel
Heel
gezongen had, wist je
vaag. Was
stumperig dat
dat ze
ze onderging
onderging in
in dat
datbaantje
baantjevan
vanfatfatvaag.
Was het niet stumperig
soenlijke hoer?
hoer ? Was de hele samenleving geen bourgeois-beul, die kocht,
stal of vertrapte?
mensen niet
niet allemaal misselijkheden
vertrapte ? Deden
Deden de mensen
misselijkheden voor
elkaar?
Was
het
niet
telkens
de
honger,
de
nood,
die
knechtenmaakte,
maakte,
elkaar ? Was
telkens de honger, de nood, die knechten
het
goed,
eerlijk,
om
nou
heen
te
gaan,
hoeren, geprostitueerden?
geprostitueerden ? Was
Was
te gaan,
te laten
laten in
in die
die modder?
dat op
op
haar achter te
modder ? Zou je dan nooit iets doen, iets dat
een dáád geleek,
tot léven te brengen, iets dat
geleek, iets
iets om een ander mens tot
een offer vroeg van je
je egoïsme en gemakzucht?
mooie ogengemakzucht ? Had je geen mooie
blikken bij
gehad... tóén
... toen ze sprak
... en je
bij haar gehad...
t6én in het Panopticum
Panopticum...
sprak...
in vriendelijke, rustige luistering gebogen zat
... t6én
tóén in De Slok
slok toen je
zat...
het gevóél van
... Had ze
van de zee, het duingroen, het helmengerits had
had...
niet tóén
'Soms heb ik een walg van het
t6én gezegd bij het Sarphatipark:
Sarphatipark:......`Soms
leven .. .' Had
grijsgrauwe ogen
...
ogen...
leven...'
Had ze geen kindertrekken met grote eerlijke'
eerlijke'grijsgrauwe
... Je wist het zeker
... Maar kon zij
zij
Je wist nou wel dat jij buiten háár
hAár kon
kon...
zeker...
buiten j611?...
jó6. ? .. Had ze ooit iemand
iemand gekend,
gekend,die
dieeerlijk
eerlijkwas,
was, z6nder
zónder bedoelingen,een
kwam om
om tetenaaien,
naaien,
lingen, een die niet na een paar
paar dagen
dagen met
met voorstellen
voorstellen kwam
met zijn
zijn oesters
oesters en
en champagne
champagne?? Wat gaf het of ze dit of
zoals de baron met
zoals
dát maatschappelijk baantje had
had?? In zulk een verkankerde maatschappij
maatschappij
onderging ieder
ieder het
hetnoodlot
noodlot
had geen enkel arbeidend individu schuld, onderging
zij zogoed als ieder ander, was
was er geen
geen sprake
sprake geder omstandigheden, zij
weest van 'vrije
goede óf
`vrije wil' ten goede
6f ten kwade. En al;stond
al:stond je mijlen van el—
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kaar in
leven van
van je
je hart
hart en
enjeje
kaar
in het
het eigenlijk
eigenlijk leven,
leven, het
het enige leven, het leven
moest je
je elkander met
met sterke
sterkehanden
handen steunen
steunenin
inhet
hetmaatschappemaatschappehoofd, moest
Het bourgeois-maatschappelijke
bourgeois-maatschappelijke was in niets
niets wet.
wet.Je
Jeeerlijk
eerlijk zuiver
zuiver
lijke. Het
der dingen,
dingen, het
heténige,
énige,ware.
ware.Anderen
Anderenkonden
kondenjejeniks
niksopdringen.
opdringen.
voelen der
Wat hadden
hadden ze
ze niet
nietvan
van
Elke zedenleer
zedenleer loog
nu. Elke
Elke léér
léér was
was vals.
vals. Wat
Elke
loog nu.
gemaakt, de
de pastoors,
pastoors, de
dedominees
dominees?
Was het
het niet
nietzeer
zeerzot
zotzo'n
zo'n
Christus gemaakt,
? Was
gemeentein
in een
een kerk,
kerk, met
metvergulde
verguldegebedenboekjes
gebedenboekjeseneneen
eenbetaalde
betaaldekerel
kerel
gemeente
kansel. Een
Een bedelmonnik
bedelmonnik was
was iets.
iets.Maar
Maareen
eenbakkerszoon,
bakkerszoon,die
dievan
van
op de kansel.
gestudeerd had
had en
en nou
nouzalfde
zalfde over
overteksten
teksten
pa zijn zuurverdiende centjes gestudeerd
uitjohannes
Watdeed
deedzo'n
zo'nvent
vent
uit
Johannes ofLucas, was een allermisselijkstindividu.
allermisselijkst individu. Wat
met z'n
z'naangeleerde
aangeleerdeovertuiging
overtuigingnaast
naastJezus...
Jezus ...Wat
Wateen
eenerbarmelijke
erbarmelijke
gek met
droefenis: Ik ben de wijnstok én gij
gij de ranken...
ranken ... gij,
gij, gij
gij met
met uw
uwtekstentekstendroefenis:
gij met uw
uw dure
dure kerken,
kerken, gij
gij met
metuw
uwinnige
innigebourgeois-maatbourgeois-maatgekibbel, gij
gekibbel,
met uw
uwdor
dorenthousiasme,
enthousiasme,gesalarieergesalarieerschappelijke fatsoenlijkheden, gij met
bourgeoisie.
de extase, gij bourgeois van gelukloze bourgeoisie.
afdwaalde... Hoe
Hoe was
was jejeop
opdominees
domineesenenpastoors
pastoorsgekomen
gekomen?...
? ..
Wat je afdwaalde...
gedacht?? Aan wat?
.. Vreemd dat je zo soezerig
soezerig
Waaraan heb
Waaraan
heb je
je het
het eerst gedacht
wat ?...
afdwalen ... naar
naar dominees
... Hoe was de tussenweg
tussenweg gegekon afdwalen...
dominees en
en pastoors
pastoors...
weest??...
.. 0 ja...
ja ... het
het Casino...
Casino ... d'r
d'r broek...
broek... de
de mensen,
mensen, Georgine
... domiGeorgine...
weest
nees ... het Casino...
Casino ... Komiek...
Komiek ... wat
wat een mooie avond...
avond ...
nees...
Wat een rustig
rustig zitten
zittenbij
bij de
deVijverberg...
Vijver berg...
Z6 ongeveer dacht ik die ogenblikken.
ogenblikken. ik
ik zélf
zélftoen
toen nog
nogdriekwart
driekwartbourbourZó
álles van
van die
dietijd
tijd lijkt
lijkt mij
mij benauwd,
benauwd,
geois in mijn denken, mijn
mijn doen.
doen. 0,
0, álles
nachtmerrie, vloek
vele geslachten
geslachten die
die als
als bourgeois
bourgeois voor
voor
een nachtmerrie,
vloek van
van zo vele
eigen-ik geleefd
geleefd hebben.
hebben.
niets dan het verdomde eigen-ik
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AVOND
VIII AVOND

'Mag
binnen?'
?'
`Mag ik binnen
'Wie-ie-ie
`Wie-ie-ie?'?'
'Ikke
... Spier'
...
`Ikke...
Spie?...
'Lisy
nakend ... Effen
Effen wachten.'
wachten.'
`Lisy staat moederziel nakend...
'Lasz
`Lasz ien nur herein.'
'Goeienavond,
`Goeienavond, dames.'
Georgine
aan weerszijden
weerszijden uitgelopen spiegel.
spiegel. Lisy
Lisy
Georgine zit voor een kleine, aan
staat in
in haar
haar onderlijfje.
'Jij moet niet
niet naar
naar mijn kijke,' zegt
zegt Lisy.
?' vraagt
'Waar
jij gezeten
gezeten ?'
vraagt Georgine.
Georgine.
Vaar heb jij
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`Ik ben
beneven
even weg
weg geweest.'
geweest.'
'Ik
éffen.'
Tffen. Dat
Dat noemt ie
ie éffen.'
'Effen.
zOn notitie
`Heb je
je d'r
d'r z6'n
notitie van genomen?'
genomen ?'
'Heb
`Sie had
had telkens
telkens door het gaatje van den schirm
'Sie
schirm gesucht.'
gesucht.'
`Waar ben
ben je
je geweest
geweest ?'
'Waar
'Ticheb
hebeen
een luchie
luchie geschept.
geschept. Ik
fk kreeg
kreeg het
het zo
zo benauwd. Wat een hette,
'Ik
hè?'
hette, hè
?'
`Ik mot
mot daar
daar dadelijk
dadelijkweer
weer optreden.
optreden. Succes gehad de eerste
'Ik
eerste keer, hè?'
hè ?'
jawel.'
'Jawel.'
`Ga je weer in de zaal ?'?'
'Ga
Nee, ik
't Is
'Nee,
ikblijf
blijfhier.
hier. 't
Is hier aardiger.'
`Wat zie
zie jij
jij bleek
bleek en
en wat heb jij een
een kringen onder
'Wat
onder je ogen!'
ogen!'
`Ikke ?'
'Ikke
verriickt. Hij ziet heel gut
'Du bist verrückt.
gut aus.'
`Geneer je toch wat, Lisy. Doe je lijfje dicht.'
dicht.'
'Geneer
`Ach was! D'r valt aan mijn nieks te keike
'Ach
.. .'
keike...'
"Je mot je effen omkeren, zeg. Ik mot me kostuum antrekken.'
'Je
"I-a dát
dAt ies gut. Dan kan iek mijn
'Ja
mijn ook
ook umkleiden.'
fk keer
Ik
naar de
keer een
een stoel naar
de muur,
muur, zuig op de knoop van mijn stok. Terwijl
ze praten hoor ik kleren
kleren ritselen.
ritselen. Het
Hetharde
hardesatijn
satijn kraakt,
kraakt, krast.
krast. Als
Alsikik
mijn hoofd
mijn
hoofd een
een beetje omdraai, kan
kan ik
ik in de spiegel zien. Dat zou gemeen
zijn.
prikkelingen van odeur en
zijn. Nee. De
Dekamerlucht
kamerlucht is zoetheet, met prikkelingen
poudre de riz. Zacht weeldegevoel komt over me -— om zo bij in te slapen
—-lekker
te laten
laten glijden.
glijden.
lekker je hoofd achterover te
`Waar
'Waar zijn uw duiven ?' vraag ik.
'Sind schon oben
oben...
... Vroeger
Vroeger heb
heb iek ze wel in mein
mein kleidkamer genomen,
maar zij
zij kakken zo.'
Even in de spiegel
spiegel glimpje
glimpjevan
van blote
blotearm.
arm.
`Maak
'Maak eens dicht
dicht Lisy.'
`Atem
Wat bien jij diek
diek geworden.'
'Atem einhalten...
einhalten ... Nog
Nog meer...
meer... Nog
Nog meer.
meer. Wat
cfs
?'
er?'
'Is die
die er
'Nog
'Nog nicht...
nicht...Ies
les das korset wohl gut
gut geregen
geregen ?'
'Harder
'Harder antrekken.'
antrekken.'
so diek
diek wie
wie ein
ein Schwein.'
Schwein.'
'Die wird
wird so
'Die
'Hé! Hé!'
Hé!'
'Hé!
'Mag ik
ik me
me omdraaien
omdraaien ?'?'
`Mag
'Nee.
'Nee.Jij
Jij zit
zit goed.
goed.Je
Je hoorde
hoorde helemaal
helemaal niet
niethier.'
hier.'
'Gott!Genieren
Genierenjullie
julliejeje voor
voor einander
einander?'
'Gott!
?'
'Trek het
hetnog
nogeen
eenbeetje
beetje af.'
af.'
'Trek
'So. Sitzt
Sitzt ganz
ganz net.'
net.'
'So.
'Klaar?'
`Klaar
?'
8BI
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'Keer je maar om.'
`Keer
bal toilet met
metopstaande
opstaandekraag
kraag van
van geel
geelsatijn.
satijn. Voor
Voorhet
hetspiespieZe is in roze baltoilet
ogen met
met zwart
zwart aan,
aan, poedert
poedert zich. Lisy
Lisy is
is in
in vleestricot,
vlees tricot,
geltje zet ze de ogen
met een nauwsluitend
nauwsluitendmaillot
maillotom
omhet
hetbovenlijf.
bovenlijf.
'Wie seh iek aus
aus ?'
'Uitstekend,'
ik, kijk
kijk naar het aardig figuurtje.
figuurtje.
`Uitstekend,' zeg
zeg ik,
'En ik, Alf?'
AlfHéf.
Wat zegt ze dat Alfliéf.
zoveel verstand
verstandvan.'
van.'
'Jij ... Heel aardig...
aardig... Ik heb er niet zoveel
en
Georgine blijft
blijft voor de spiegel zitten.
zitten. Lisy
Lisyscharrelt
scharrelt met
metarmbanden
armbandenen
ringen.
kijk in het spiegelglas
spiegelglas naar
naar het vreemde
vreemde gezicht
gezicht met
met de
degegeringen. Ik kijk
verfde ogen, lippen,
lippen, oren.
oren. Wat
Wat is
is een
een vrouw
vrouwzo
zolélijk.
lélijk.
'Mag
schmink eens
eensgebruiken
gebruiken?'?'
`Mag iek jou schmink
'Hier hebbie de doos.'
het volle
vollelicht
lichtvan
vande
degasbrander,
gasbrander,strijkt
strijktonder
onderde
dewimpers,
wimpers,
in het
Lisy buigt
buigt in
Het licht
lichtplast
plastop
ophet
hetwitte
wittevlees
vleesvan
vanhaar
haarschouschouover de wenkbrauwen. Het
Ik vind
vindhaar
haar zo
zo
ders en armen, op de rondingen der opbollende borsten. lk
en haar
haar zwarte
zwarte ogen.
ogen.
wel fris met haar meisjesgezicht
meisjesgezicht en
je hier vannacht, Alf?' vraagt Georgine die in de spiegel
spiegelmijn
mijn ogenogen'Blijf
`Blijfje
lijn volgt.
Alf.Waarom
Waaromisisze
zezo
zovriendelijk
vriendelijk?
Weer Alf
?
'Datweet
weetik
iknog
nog niet.'
niet.'
'Da
'Toe nou.'
'Toe
'Ik
`Ik zal es zien.'
'Wat zit je snor
snor miserabel.
miserabel. Geef de vaseline es an,
an, Lisy...
Lisy... Zit
Zitnou
noueffen
effen
`Wat
stil...
Zomet
metpunten...
punten ...Ziet
Zietieieererzozoniet
nietduizendmaal
duizendmaalbeter
beteruit
uit?'
stil... Zo
?'
Ik kijk naar
wrijf het goed
goed weg
wegmet
metmijn
mijnzakdoek.
zakdoek.
naar Lisy
Lisy in
in de
de spiegel, wrijf
'Ik zie er uit als een kelner!'
clk
'Laat nou zitten!'
laat
'Voor
geld,' lach
lach ik.
`Voor geen geld,'
'Narigheid!'
Narigheid!'
'Maak
`Maak u dát
ddt voor mijn
mijn eens
eens vast,
vast, ásjeblief.'
isjeblief.'
slot te
te vinden.
vinden.
elk probeer het
het openingetje van het gouden slot
qk
'Nicht so kriebelen ien
ien mijn
mijn nek.'
nek.'
Nicht
'Vraag''tt hem dan ook
ook niet,' zegt Georgine bits.
`Vraag
'Maag iek iem nicht vragen um...'
urn .. .'
`Maag
Ik hou niet van die kûnsten!'
'Nee.
Da's niet
niet nodig.
nodig. Ik
'Nee. Da's
Vinsten!'
'Was kiinste
künste?? Bist
Bist ja rein verrückt!'
verrückt!'
'Jij
verrückt zijn!
zijn! An vrinden
vrinden van
van mij
mij heb
heb jij
jij niks
niks te
tevragen.
vragen.Ik
Ik
`Jij zal zo verrückt
vraag an jouw
jouw vrinden ook niks.'
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'Ja! Du bist
bist anständig!
anständig! Hahahar
Hahaha!'
"Ja!
'Daar kan jij een puntje
an zuigen.'
zuigen.'
puntje an
`Daar
'Du bist
bistja
ja frech!
frech! Zal
Zal iek mal vertellen...'
vertellen .. .'
`Du
'Vertel wat je
je wil!
wil! Jij
Jij heb
heb hém niet te vragen
vragen je
je ketting
ketting vast
vasttetemaken.
maken.
'Vertel
doet de
de ene
ene vriendin
vriendin niet
nietmet
metde
deander.'
ander.'
Dat doet
'Hast Du nicht mit dem
dem kleinen
kleinen Offizier intrigirt
intrigirt?
Du!Jij
Jij heb mijn
mijn
? Du! Du!
'Hast
leren!'
nieks te leren!'
'Ik wÎl
dat je
je d'r helpt,
helpt, Alf!'
Alf!'
(Ik
wil niet dat
blijf er liever buiten, Georgine,' zeg
zeg ik
ik glimlachend-verlegen.
glimlachend-verlegen.
'Ik blijfer
'Der Herr is viel zu anständig
anständig fiir
für dich!'
`Der
voor jou!'
jou!'
'Dan toch zeker ook voor
'Maken jullie nou geen ruzie
ruzie om een kleinigheid.'
kleinigheid.'
`Maken
'lek maak kein roezie.'
`lek
Hetdoek
doekisisalalneer!
neer! Vooruit!
Vooruit! Vooruit!'
'Lisy! Lisy! Kom vooruit
vooruit nou!
nou! Het
cLisy!
lek kom!'
'Ja, iek kom! Iek
"fa,
'Vooruit dan!' —- schreeuwt
schreeuwt Piet
Piet achter
achter de
de deur.
deur.
`Vooruit
'Ja, iek kom!'
`Ja,
'Zo'n échte moffin,' zegt Georgine. `Zo'n
'Zo'n typische moffin. Hè-je
Hé-je nou niet
cZo'n
in wou
wou palmen
palmen met
met d'r
d'r hoerenstreken
... <Maak
gemerkt dat
<Maak dat
hoerenstreken...
gemerkt
dat ze je in
mijn eens vast asjeblief...>
asjeblieL> met zo'n zoete pruimemond!...
pruimemondl. .. Ze zijn
zijn
voor mijn
moffinnen ... Je kunt ze geen
geen van
van allen
allen vertrouwen
... Je
Je mot
vertrouwen...
allemaal vals moffinnen...
voor d'r oppassen, hoor. Ze
Ze heeft laatst in een hotel
hotel zes
zes zilveren
zilveren lepeltjes
lepeltjes
ogen ... Groot
Grootgelijk
gelijk
gemoerd. En die kerel van d'r bedriegt ze met open ogen...
dat ie 'r slaat
... Zo'n loeder!'
loeder!'
slaat...
kwaad ?'?'
'Waarom maak je je nou zo kwaad
Vaarom
'Nou
ja! Ik kan
kan die kunsten niet
niet zien...
zien ...<Maak
<Maak u dat voor mijn eens vast
`Nou ja!
alsjeblief> ... <alsjeblief>...
<alsjeblief> ... En
En dan
met d'r
d'r
alsjeblief>...
dan zo tegen je lachen in de spiegel met
l. .. Hoe von je dat ik voordroeg?'
valse tanden
tanden!...
voordroeg ?'
.. .'
'Je
`Je belletje zit los
los...'
'Niet
hè?? As d'r
kennissen in de zaal
zaal is,
d'r iemand
iemand van
van me kennissen
`Niet erg biezonder, hé
voel ik me altijd gegeneerd
... Weet je wat ik dacht,
dacht, toen
toen ik
ik je
je niet
niet meer
meer
gegeneerd...
in de zaal zag, zeg?'
zeg ?'
'Nou?'
Nou?'
'Dat
... Heb
Heb ik goed
goed gcrajen
gerajen ?'
naareen
eenbloemenwinkel
bloemenwinkel was gegaan
gegaan...
'DA je t6ch naar
'Nee. -— Wat ben je wanhopig-kinderachtig,
wanhopig-kinderachtig, Georgine.'
'Het
te worden
worden met
metjou,
jou, zo'n
zo'n hárde kop as je heb!'
`Het is om duvels te
'Dank je.'
'Waar
Vaar ga je
je terwijl ik zing.'
'Dat
‘Dat weet ik nog niet.'
'Ga
`Ga maar zolang
kleedkamer. Boven is toch geen plaats.'
zoiang bij Piet in de kleedkamer.
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'0.
hebben ?'
'O. Da's zeker om me weg te hebben?'
'Geef
handschoenen es
es an.'
an.'
`Geef me handschoenen
Twee
deuren verder
verder kleedde
kleedde Piet.
Piet.
Twee deuren
'Kom
'Korn binnen,
binnen, kom binnen!'
Het
Nog een
een paar
paar
Het was er vol. Piet zat te zesenzestigen met drie artiesten. Nog
keken toe. In de haast
haast werd er voorgesteld...
voorgesteld ... Herr
Herr die...
die ... Mister
Mister die...
die ... -—
keken
een grote stilte. Zachtjes
Zachtjes
'Vijfentwintig gulden kiet of dubbel!'
`Vijfentwintig
dubbel!' —- Dat gaf
gafeen
muziek,bromde
bromdehet'
het'applaus uit
uit de zaal. Bijna
Bijnain
involkomen
volkomen stilte
stilte
deunde de muziek,
ritsten de kaarten
kaarten op de
de tafel
tafel —
- '`...
... En
die met
met grote
grote
En veertig!'
veertig!' zei Piet, die
speelde. -— "Jij
'Jij b-b-b-boft,' stotterde
stotterde de
de kleinste.
kleinste.
ogen, anders heel rustig, speelde.
-—'0,
alweer!' -—'Hahaha!'
hij stottert
stottert alweer!'
`Hahahar —- Allemaal lachten ze. Waarom be'0, hij
Met zenuwachtige
zenuwachtigehaast
haast schudde
schudde de
de kleine
kleine de vette
vette kaargreep ik niet. Met
ten. 'Wa's
trommelt ie
ie
`Wa's troef?
troef? —- 'Klaveren'
`Klaveren' —- 'Wel
'Wei godverdomme!
godverdomme! Nou
Nou trommelt
aas!. ..'—- Weer die zonderlinge
alwéér!'—- 'Troef
zonderlinge stilte met het gerits van
`Troef aas!...'
alwéér!'
kaarten, het
het zwakjes
zwakjes aandrijven
aandrijven der muziek.
muziek. Piet
Piet zat
zatonbeweeglijk.
onbeweeglijk.
de kaarten,
zo groot
grootleken,
leken,waren
warenin
instaag
staaggeflikker
geflikkervan
van de
de
die tweemaal
tweemaal zo
Zijn ogen die
ene kaart naar
naar de andere.
andere. De atleet
atleet naast
naast hem
hem keek
keekmet
metpijnlijke
pijnlijke wegkrimping der ogen -— een klein eindje
eindje sigaret
sigaret smeulde
smeulde tussen
tussenzijn
zijn dikke
dikke
lippen. De
De Engelse
Engelsemuzikale
muzikaleclown
clownrookte
rooktezijn
zijnmeerschuimen
meerschuimenpijp,
pijp, spuwsmeet kaarten
kaarten bij
bij met driftige rukjes. De
De kleine,
kleine, zenuwde op de grond, smeet
bevende afwachting
afwachting van
van de
de kaarten.
kaarten. -— 'En
rood, was telkens in bevende
achtig, rood,
of clubs!' -—Hè-je
ruiten?'
- 'No
... Ace of
ofhearts!
Hé-je geen ruiten
hearts!
twintig!' -— 'Knave of
?' —
'Now
- 'Godverdomme
... Wat een tegen
tippel!' —
- `Nom
'Nom de Dieu...
Dieu ... Qgelle
tegentippel!'
—
`Godverdomme...
Quelle
chance!' -—'11gagne
gagnetoujours
toujours avec son air
air de petit Jésus!'
Jésus!' —- 'Een
Ten hartenheer! En
En hartenvrouw!' - 'Be quick!
Be quick!'
quick!' -—'K
.. k ... k ...k. .. an mijn
mijn
quick! Be
`K..k...k...k...an
heed
nietv
... v ... v ...v ...verdomme .. .'—- 'Kijk
Willem?'?' —
niet v...v...v...v...verdomme...'
`Kijk es hoe ver Lisy staat, Willem
'Wa's
of diamonds!
diamonds! How
that in
in Dutch
Dutch ?'
...
?'...
How do
do you say that
`Wa's troef?' -— 'Ten of
'Nou niet Killen!
lullen! Kom uit!' -— De kaarten schuren, klitten op
op elkaar.
elkaar. De
`Nou
muziek zoemt, soms
gestommel. De atleet hoest
hoest met
met het
het
soms met heel ver gestommel.
eindje sigaret in de mond. De
Deas
as tippelt
tippeltop
opzijn
zijn nieuwe
nieuwedas
das met
metde
denieuwe
nieuwe
De eerste
eerste slagen
slagengaan
gaan in
in stilte.
stilte.Klets,
Klets,een
eenkaart
kaartop
optafel.
tafel. Klets,
Klets,
doekspeld. De
eind, als
als ze
ze het
hetspel
spel zowat overzien,
een ander
ander er
er bovenop.
bovenop. Tegen het eind,
worden ze luidruchtig,
luidruchtig, komt
de gezichten.
gezichten. Piets
Piets ogen
ogen
worden
komt er woede over de
schitteren, de atleet zit
zit rechtop,
rechtop, de
de clown
clown buigt
buigtzich
zichvoorover,
voorover, de
dekleine
kleine
vingers over
overzijn
zijn kaarten.
kaarten. -— 'Qgeen
of diamonds!' -— 'Daar
'War
'Queen of
wrijft de vuile vingers
een heer
heer voor!'
voor!' -— 'Nou
ouwehoeren! Smijt
Smijt bij!
bij! Lisy
Nou niet zolang ouwehoeren!
heb ik een
haast klaar
klaar zijn!'
zijn!' -—'Allez!
'Merde!'—- 'You
are a clever
'You are
`Allez!Allez!'
Allez!'- 'Merder
mot haast
of spades
spades!!...
... Come on!' -—'Schoppenboer.'
'Ruiten ne`Schoppenboer.' —- 'Ruitennefellow!... Knave of
Hein is
is
gen ... Daar
Daar gaan
gaan jullie...
jullie... Troef!... I-Iéhéhé!...
Héhéhé!... Dat smoel van die Hein
gen...
goud waard!
Héhéhé!'—
- `...
' ... Ve
... v ... v ... v ... errék jij!
jij! Dat kk...k...k...k...
... k ... k ... k ...
waard! Héhéhér
Ve...v...v...v...errék
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kost me een maand gage!' -—'Uitscheien
?,'- 'Nou
meer...
`Uitscheien
Nou geen zesenzestig meer...
- 'Doe
Dat duurt zo verdomd lang!... Hebben jullie lust in een bankie
bankie?'?'—
merci. J'ai
- 'Ja
je mee zeg?'
- 'Non
zeg ?' —
Non merci.
J'ai pas
pas de galette!'
galette!' —
Ja wel.
wel. Dat kenne we!
Pot jij maar!' -—Ze'beginnen
Ze'beginnen te banken.
banken. Piet
Piet heeft
heeft net op een kaart
kaart gezet,
hij gewaarschuwd wordt. -— 'Piet!
'Isdie
dielamstraal
lamstraal al
al klaar?'
als
als hij
'Piet! Pie-iet!'
Pie-iet!' --Is
klaar ?'
- 'Vooruit,
Legniet
niettetedonderjagen!
donderjagen!
`Vooruit, vooruit!' -—'Eerst
`Eerst afbanken!'
afbanken!' —- 'Nee.
Nee. Leg
Zit me pruik goed ??..... Gaan
...
Gaan jullie
jullie mee ??..... Neem jij mijn
mijn kaarten
kaarten Willem
Willem...
Ik zal je
je wel wijzen!'
wijzen!'...
...
Ik loop verwonderd mee. Da's zelfs voor mij wat nieuws.
nieuws. Op
Op het
hettrapje
trapje
komen
voelthaar
haar in
in het
hetvoorbijgaan
voorbijgaan tussen
tussen de
de zwekomen we Lisy tegen. Piet voelt
tende tricotbenen.
tricotbenen.—- 'Pote
thuis ... du Schwein!'
'Klaar?? HHen!'
Tote thuis...
Schwein!"Klaar
Hålen!'
Als hij
zijn geruite broek, zijn nauw vestje, heeft
heeft zijn
zijn glad
glad gehij opkomt
opkomt in zijn
zicht al
al applaus.
applaus. Aan
Aan de
de overzij
overzij staat
staat Georgine tussen de coulissen. Piet
zo lang
lang hij
hij op
op de
de voorgrond
voorgrond
begint zijn
zijn voordracht. Je ziet niks van
van hem
hem zo
hij
blijft. Je
waarom ze om hem
hem lachen.
lachen. Telkens scharrelt hij
blijft.
Je begrijpt
begrijpt niet waarom
naar
achtergrond, trekt malle
malle gezichten
gezichten boven
bovenzijn
zijn nauwe
nauwe vestje,
vestje,
naar de
de achtergrond,
steekt een
een paar
paar vingers op
op naar
naar de
de kant
kant der
der artiesten
artiesten die
diebeweeglijk
beweeglijk samenhokken. Op een kist liggen
guldens en
enrijksdaalders
rijksdaalders
liggen de kaarten, met guldens
vier hoopjes.
hoopjes. De atleet
atleet houdt
houdt 'de
Willem speelt
speelt voor,
voor, Piet,
Piet,
in vier
cde bank'.
bank'. Willem
koopt een kaart voor zoveel guldens als Piet vingers opsteekt.
opsteekt. In
In de
de gele
gele
schijn van
voetlicht zingt
zingthij.
hij.Zijn
Zijn 'voordracht'
schijn
van het voetlicht
`voordrache is droog, handelt komiek-beschrijvend over 'tevredenheid'
...
`tevredenheid'...
Er isis óóóóvervloed
Alövervloed van schulden,
dag gespaard...
gespaard..•
Nou voor de ouwe dag

van hem
hem te
te zien.
zien. Op
Op de
devoorgrond
voorgrond staat
staat hij
hij met
met de
de handen
handen in de
de
Niks is van
Aan een van de lege
lege
zakken van zijn
zijn geruite pantalon.
pantalon. Het publiek lacht. Aan
hij een
De kemiekert!
zakken draait hij
een punt. De

Want
echte Nederlandse gulden,
gulden,
Want 'n echte
Is veertig
veertig cent een gulden
waard...
gulden waard...
kooptmen
mensoms
somseen
een vaatje
vaatje boter,
En koopt
boter,
Krijgjeerereen
eentoetoedede helft gróóóóter,
Krijgje
gragter,
recht en niet uit
uitvet
vetbereid,
bereid,
Naar recht
het maar
maarinin tevréélédenheid.
tevréééédenheid.
Dus slik het
De laatste
laatste regel
regelbisseert
bisseerthij,
hij,dribbelt
dribbeltaltijd
altijdkomiek
komiekmet
meteen
eenlangzame
langzame
bij
zijn neus
neus
draai
over
het
toneel,
steekt
grappig
zijn
vijf
vingers
schuin
draai over
steekt grappig zijn vijf vingers schuin bij zijn
slikkende beweof achter zijn oor en zegt glimlachend, langzaam met een slikkende
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`Dus...
in...
ging 'Dus
... slik het maar
maar in
... te...
te ... vreeee
.. denheid!'
... Gerommel
vreeee..
denheidr...
Gerommel in
in de
zaal. Piet
Piet vervolgt:
vervolgt:
zaal.

Is het vrouwtje
vrouwtjeniet
niettete sprééééken
sprééléken
draaft ze verschrikkelijk
Ofwel draaft
verschrikkelijk door,
Om de eendracht
eendracht niet te brééééken
brIlléken
Daar
heb ikikeen
een remedie
remedievoor.
voor.
Daar heb
Klets
dandede voordeur wijchvaag
wijdwaag open
Klets dan
En zet
zethet
hetdaarna
daarnaopopeen
eenlopen,
lopen,
Kom
uitdede sociëteit,
Kom's's nachts dan laat
laat uit
sociFteit,
Dan lááácht
leiájcht ze van tevréééédenheid
tevréééldenheid......
neemt
z'n komieke
komieke dribbeldraai, die
mensen doet
doet proesten...
proesten .. .
neemt weer z'n
die de mensen
zingt, åchter,
áchter, langzaam-blerrend...
langzaam-blerrend ... 'Dan
... láááácht
... ze
... van
... te...
te .. .
'Dan—
lá6åácht...
ze...
van...
vreeee
... den
... heid'
zachtjes tussen
tussen de
de coulissen...
coulissen ... 'Zeg
vreeee...
den...
heid' —- roept
roept vlug, zachtjes
`Zeg
dan godverdomme hoe het
het staat!'
staat!' -— wijst tien gulden met
met zijn
zijn handen
handen en
zet weer
weer genoeglijk
genoeglijklachend
lachendin:
in:

'k Was
laatstrond
rond Neerbosch
wandIen..•
Was laatst
Neerbosch aan
aan't'twandlen...
Bij z'n
te ... vre
... den
... heid zakt het doek. Donker grommelt
grommelt het
het
Bij
z'n laatste te...
vre...
den...
staat bij
bij de kist.
kist. -—'Hoeveel
applaus door de zaal. Piet staat
`Hoeveel heb ik gewonne?'
gewonne ?' —
'Twaalf gulden.' -—'En
kan
`Twaalf
'Enikikheb
hebje
je de
de laatste maal tien gewezen! Hoe kan
- 'Wei
'Wel godverdomme, denk
denk je
je dat
dat ik
ik je
jebelazer!'
belazer!' -— 'Of jij nou
dat nou?' —
... Ik hè-je
godverdomme speelt, daar maal
maal ik
ik geen bliksem om
om...
hé-je gewezen
.. .'
tien gulden in te zette
zette...'
buiten de
de coulissen
coulissen lachWeg is hij
hijom
omvoor
voorhet
het publiek
publiek te buigen, komt buiten
vervolgt ...
end en komiek-doend terug en vervolgt...
gulden?'
'Hoe zit dat nou met die tien gulden
?'
'Ik heb maar een poot van je gezien.'
`Ik
'Datlieg
liegje!'
je!'
'Da
niet waar,
waar, Williams
Williams?'
'Is het niet
`Is
?'
He only
only noted
noted five
five guilders...'
guilders .. .'
'Yes. Certainly. He
'Ik geloof
dat jullie
jullie me
me allemaal
allemaal verneuke...
verneuke ... Zó
Z6 dee ik het...'
het .. .'
`Ik
geloofdat
hij. Het
Het gerommel
gerommel houdt
houdt aan,
aan, tot
tot de
demuziek
muziekinvalt
invalten
enzijn
zijn kurkWeg is hij.
het populair
populair kermislied inzet...
inzet...
achtige stem het

'k Heb
Heb een
een nichtje
nichtje ze
ze beet
heet Adèl,
AdU,
Aardig lief
meisje,jeje kent haar
haar wel,
wel,
'n Aardiglief
meisje,
Beetjescheel
scheel maar
maar dat
dat bindert
hindert niet,
niet,
Beetje
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Verliefd wordt
Verliefd
wordt ge
ge daad/ijk
daadlijk als
als ge
gehaar
haar ziet,
ziet,
'k'k Zou met
naar de
de kermis
kermis gaan
gaan
met haar naar
Doch die grap kwam
staan.
kwam me duur tetestaan.
Ach sprak Adèle, ikik durf
durf haast niet
niet
Als men
men mijne
mijne ogen
ogen z.iet.
ziet.
Adèle, Adèle,
AdUe,
Niemand die
ogen let,
let,
Niemand
die op
op je ogen
Wij klinken, wij drinken
Wij
Met
kermisheeft
heeft iedereenpret!
Met kermis
iedereen pret!

`Nou allemaal!'
'Nou
de zaal.
zaal. Dát
allemaal!' schreeuwt
schreeuwt Piet in de
Dit heeft
heeft succes.
succes. Dat
Dat is
is iets
voor het publiek. Adèle!
Adèle!—
- brullen
Adéle! Adèle!
brullen ze
ze in koor, terwijl Piet op z'n
gemak met Willem spreekt.
`Hè-je vijf
vijfvoor
ingezet ?'
'Hè-je
voor mijn ingezet
"
la!'
'Ja!'
`Als ik win verdubbel je, hoor'
'Als
hoor ? Anders een riks!'

Zo gingen TPij
wij naar de schouwburg
schouwburg heen
Adèle
'Plug ter
been.
Adèle was niet
niet erg
ergylug
ter been.
Weer heeft hij
hij succes.
succes. Hij zingt goede
goede platte
platte liedjes,
liedjes, verstaat
verstaat zijn
zijn vak.
vak.
Het doek is nog niet
niet gezakt
gezakt of
ofhij
bij de
stampt en
en
hij is bij
de spelers.
spelers. Het publiek stampt
roept.
- 'Nee,
nummers is genoeg.' Toch
Toch geeft
geeft hij
hij
roept. —
`Nee, ik verdom
verdom het. Twee
Twee nummers
een biscouplet. Dan
Dan gaan ze terug naar
naar de
de kleedkamer,
kleedkamer, wordt
wordt er gescheld,
gescheld,
treedt Georgine
Georgine voor
voor de
de tweede
tweedemaal
maal op.
op.
voorste coulis kijk ik toe, zie haar
haar bewegen, flirten
Door een gaatje in de voorste
ráár soort succes. Als
Als ze
zeaan
aan haar
haar
voor het voetlicht. Ze heeft geen of
of een ráir
refrein toe is en een hoge noot
noot uithaalt,
uithaalt, begint
beginter
ereen
eenop
opde
degaanderij
gaanderij mee
mee
refrein
Oe-oe-oe! wat het
het sein
sein is
is voor
voor de
de anderen
anderen om
om het
het refrein
refrein over te
te
te gillen. Oe-oe-oe!
te gillen.
gillen.
nemen en er lollig op los te
'Wateen
een pestpubliek!'
pestpubliek!' zegt
zegt Georgine
Georgine tot
tot de
de man
man van het touw.
touw.
Vat
'Nou! Zulleke
Zulleke sekrete,'
sekrete,' knikt de
de man,
man, inniglijk verontwaardigd. —- 'Da's
`Nou!
`Da's
nou jé schuim,' zegt
zegt hij,
hij, terwijl
terwijlhij
hij pruimsop tot bij
bij mijn
mijn voeten
voeten neerafsodemietere!'
siept—- "je
'Je zou
zou ze
ze d'r afsodemietere!'
siept
`Sigaar
'Sigaar opsteken
opsteken ?'
" vraag ik.
'Nou alsjeblief'
alsjeblief.'
`Nou
tweede couplet
couplet heeft
heefteen
een even
even groot
grootsucces.
succes. Oe!
Oe! Oe!
Oe! Oei!
Oei!—
- gillen
Ook het tweede
gillen
als ze
ze weer
weer aan
aan haar
haar hoge noot
noot is.
is. Vreemd dat ruwe
ruwe mannen
mannen geïrrize, als
teerd worden
worden door een hoge
hoge vrouwensten.
vrouwensten.
teerd
'Ik zal maar late
late zakke,'
zakke,' zegt
zegt de
de toneelknecht,
toneelknecht, wijsgerig.
wijsgerig.
`Ik
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Georgine is woedend.
'Da's
schuld. Die
Die bederft
bederft het
het altijd
altijd voor een ander...
ander... Zullek
Zullek
`Da's nou Piet z'n schuld.
vee!'
zo, dat
datde
deman
manvan
vanhet
hetdoek
doekmeent
meenttetemoeten
moeten`halen%
'halen'.
In de zaal klappen
klappen ze zo,
'Nee! Ik ga
ga niet
niet meer
meer op! Da's
Da's me
me nou
nou nog
nog nooit
nooitgebeurd!
gebeurd!Wat
Wateen
eenpestpestpubliek,hé
hé?'
l'
publiek,
'Ga nog maar es op,' zeg ik. `Ze
'Ze roepen
roepen je toch!'
toch!'
`Ga
Zekenne
kenneallemaal
allemaal doodvallen.'
doodvallen.'
'Nee. Ze
'Nee.
'Ja
nog te
teberoerd
beroerd om
om verzope
verzope te
te worde,'
worde,' zegt
zegtde
deman.
man.
"ja het binne sekrete, nog
'Wat
nou?
Watis is
nou?
Watisisd'r?'
d'r?'roept
roeptPiet,
Piet,die
dieinineen
eenpaar
paar
Vat isisd'rd'rnou
? Wat
d'rd'r
nou
? Wat
sprongen het trapje opkomt
... Vaarom
'Waaromzing
zingjejeniet
niet?'
opkomt...
?'
'Ze
"mee!'
`Ze gillen
gilledmeer
'Wat kan
verdommen! Allo,
Allo, halen!
halen! Wat
Watisisdat
datvoor
voorgebliksem
gebliksem
%rat
kan jou dat verdommen!
hier! Halen! Kom maak nou geen
geen haarlemmerdijkies!...
haarlemmerdijkies!. .. Donder godvergodverhier!
Vooruit!'
domme niet! Vooruit!'
Georgine het toneel
toneelweer
weer op,
op, begint
beginteen
eennieuwe
nieuwe
Lachend, lieflachend
lief lachend wipt Georgine
sene.
serie.
de baas
baas zelf
zelfmeemee'Lastig
zegt Piet,
Piet, 'ik heb liever dat de
lastig volk, die artieste,' zegt
gaat. Het
godverdommeof
ofze
ze voor
voor het
heteerst
eerstop
opde
deplanken
plankenstaat.
staat.AlleAlleHet is godverdomme
as er vreemden
vreemdenbij
bij zijn.'
zijn.'
maal ánstellerij
instellerij as
'Nou
niet.. .'
`Nou aangenaam lijkt het niet...'
te vréten!
vréten! floor
Hoornou
nou maar
maar es
es hoe
hoe ze
zemeezinmeezin'Ach wat!
wat! Je doet
`Ach
doet het om te
gen!'
"
gen!'
hetrefrein:
refrein: 'En
'En al te saam maar
maar meegezongen,
hiep,
Georgine zingt
zingt het
meegezongen, hiep, hiep,
hoera, hiep, hiep, hoera!' dat gul meegeliederlijkt wordt.
wordt.
'Hoeveel nummers komen
komener
ernog
nog?'
`Hoeveel
?'
clowns.'
'De Amors en de muzikale clowns.'
Pie-iet—
- kommie
niet af?'
an'
'Piet! Pie-iet
kommie niet
'Ja!Hou
Houjejesmoel
smoeleen
een beetje!'
beetje!'
la!
vraagik.
ik.
'Die
kleine kan
kan zeker
zeker niet
niet tegen
tegenverliezen
verliezen?'?' vraag
'Die kleine
As die
die verliest
verliest
'Jawel,
We lachen
lachen ons
onsaltijd
altijd een
een bároerte
bároerte om hem.
hem. As
lawel, jawel. We
stottert ie.
ie. 't Is een komieke
komieke kerel. Daarnet heeft ie
ie zijn
zijn horloge
horloge verloren.
verloren.
meeen
eenbreuk
breukheb
hebgelachen.
gelachen.Héhéhé!
Héhéhé!
heeft ie
ie zo
zogestotterd,
gestotterd,dat
datikikme
Toen heeft
Jezus, wat maakt de zaal vanavond
Georgine!...
vanavond een
een spektakel.
spektakel. Pst! Pst! Georgine!...
hoor!. .. lk
Ik bof
bofvan
van avond.
avond. Dat
Datkan
kanje
jezo
zohebhebNa je derde maar uitscheien hoor!...
gage van
van de
de hele
hele kermis
kermis
be met het
het spel,
spel, hé
hé?? Verlejen
Verlejen week was
was ik me gage
kwijt en
en had
had van
van Georgine
Georgine drie-vijftig
drie-vijftig geleend...
geleend ...
achter, was ik me ringe kwijt
Het kan
kan flikkers gek lope met spel... Ik heb het wel
wel bijgewoond
bijgewoond
Héhéhé! Het
dat er op één nacht vierhonderd gulden gewonnen
gewonnenwerd.'
werd.'
'Nou,
`Nou, da's g6kken!'
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'Wil je
je nou gelove dat as Hein morgen
z'n
morgen thuiskomt
thuiskomt z'n
z'n vrouw
vrouw hem op z'n
`Wil
verdommenis slaat...
slaat... Eens heb ik het bijgewoond, dat ze een pook op
op hem
hem
verdommenis
kromsloeg, omdat
omdat ie
ie zonder
zonder een
een cent
centthuiskwam.
thuiskwam.Da's
Da'sme
meeen
een huishouen.
huishouen.
kromsloeg,
me een
een huishouen.
huishouen. Zakken
Zakken maar!
maar! Zakken!... Goed
Goed zo,
zo, Georgine!
Georgine!
Da's me
Halen! Halen!
Halen! Afgelopen.
Afgelopen.Waar
Waar zijn
zijn de
de Amors!
Amors! Godverdomme
Godverdomme
Vooruit! Halen!
de_honderdDegewichten!
gewichten!Waar
Waarisisde_honderdwaar zijn
zijn de Amors! Kleed leggen! De
Kè-je dat ding godverdomme
godverdommeniet
nietalleen
alleensjouwen!
sjouwen!Waar
Waar zijn
zijn de
de
zestiger! Kè-je
Amors! Sind
SindSie
Siefertig
fertig?
Halen! Weg
Wegnou
noujij!'
jij!'
Amors!
? Sie sind zu spät! Halen!
Tetterettette! Tetteretetteté!
Tetteretetteté!
Tetterettette!
moe, Georgine
Georgine?'
'Ben je moe,
?'
hUn de
de centen
centen laten
latenverdienen!
verdienen!Heb
Hebjejealal
'Moe?? Helemaal
'Moe
Helemaal niet!
niet! Ik heb him
die tijd
tijd hier
hier met
metPiet
Pietstaan
staankletse
kletse?
Als je
jemaar
maar geen woord
woord geloof
geloofvan
van hethetdie
? Als
Die spreekt
spreekt kwaad
kwaad van de duivel en z'n moer.
moer. Wat het ieie
geen die zegt. Die
van mijn
mijn verteld
verteld?'?'
je van
'Niks.'
`Niks.'
me. Ga
Ga je
je mee
mee?'
'Nou. Dat verwondert
verwondertme.
?'
`Nou.
Lisy is al aangekleed.
aangekleed.
'Zal iek op jou wachten
wachten?'
`Zal
?'
'Da's goed.
goed. Keer
Keer je
je om,
om, Alf.'
Alf.'
`Da's
tekijken
kijken naar
naar handtekeningen
handtekeningen en
en inscripties
inscriptiesop
opde
de
minuten zit
zitik
ikte
En tien minuten
muur. Lisyen
Georgine praten
praten over
Haags publiek
publiek dat
dat zo
zo lastig
lastig
muur.
Lisy en Georgine
over het Haags
die zo'n gokker
muzikale clown die
gokker is, over de ene muzikale
moet zijn, over Piet die
zo'n goeie opvoeding
geeft, over
overeen
eenmeneer,
meneer, links
linksmet
meteen
een
opvoeding geeft,
zijn kinderen zo'n
dat hoor
hoor ik niet...
niet ... over goedkoop graslinnen, over
bruine snor, die, die...
die ... dat
bij kinderen, over de
rozijnen die zo goed moeten zijn voor navelbreukjes bij
vrouw van
van een
een zekere
zekere meneer,
meneer,die
diedrie
driemaanden
maandenkraams
kraams was en nog d'r
houwen kon.
kon.
zog niet houwen
uur zitten we
we voor 'Centraal'.
verhalen. Lisy
Lisyen
`Centraal'. Piet
Piet doet verhalen.
en
Om twaalf uur
Georgine lachen. lk
Ik `betaal'.
'betaal'.
'Wat
kunjejehier
hier na
na één uur doen
doen ?'
?'
Vat kun
'Naar bed gaan.'
ietsopen
open?'?'
'Is er nergens iets
'Nee.
bij Fryda
Fryda wat
wat blijven opzitten.'
opzitten.'
`Nee. Laten wij bij
'Ook
`Ook niet gezellig.'
'Nou
Nou ik ben honds moe.'
Ik loop met Georgine gearmd.
gearmd. Vlak
Vlak voor ons Lisy
Lisyen
Piet. Ze
Zeisisvriendevriendeen Piet.
lijk
aan met
met Alf.
Alf. Even
Even
lijk en
en aardig,
aardig, babbelt
babbelt gezelligjes, spreekt me telkens aan
gevoel, de
de gelukkige
gelukkige wieging
wiegingvan
vanrust.
rust.
heb ik weer
weer dát
dit gevoel,
'Ik
wel es zien,
zien, Georgine.'
Georgine.'
`Ik wou je kleintje toch wel
'Me
`Me Kaatje.
Kaatje. Die lekkere dot.'
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'Wiepast
pastopopererals
alsjejeop
opreis
reisben
ben?'r'
Vie
speelt de
de hele
hele dag
dag op
op straat.
straat. Het
Hetisiszo'n
zo'nzacht
zachtkind.'
kind.'
'Juffrouw
luffrouw Bok. Ze speelt
'Gaat ze op
op school
school?'
r'
`Gaat
'Nee. Dat
Dat kan
kan ik niet
niet betalen.'
betalen.'
'Ik
`Ik wou d'r wel es zien.'
'Kom
'Korn es
es bij
bij me
me eten.'
eten.'
'Nee
te lastig
lastig voor
voorje.'
je.'
'Nee da's te
'Zeg maar liever
idee in heb.'
heb.'
`Zeg
liever dat je d'r geen idee
'Wanneer wil
wil je
je?'
?'
Vanneer
'Nou
wanneer jij wil.'
wil.'
`Nou wanneer
'Het
'Het kan me niet schelen.'
'Zaterdag?'
`Zaterdag ?'

'Goed.'
`Goed.'
'Zeg, Alf-je
niet. En
En
`Zeg,
Alf— jemoest
moest toch
toch es
es een andere
andere hoed
hoed kopen. Die staat je niet.
die?..
Ik heb
heb me
me geërgeër... Hoeveel
Hoeveelkeer
keerin
inhet
hetjaar
jaarborstel
borsteljejedie
die jas van je
je...
?... Ik
omdat zij
zij er naar keek.'
gerd omdat
'Ja,
naar anderen
anderen kijken!
kijken! Ik
Ik zag
zagd'r
d'rstrakjes
strakjesd'r
d'rkam
kamv61
v6lharen
hareninin
"ja, dfé moet
moet naar
d'r tas pakken,' kwaadspreek ik.
'Op d'r lijf is ze ook zo vies.
vies. Je
Je mot
mot d'r
d'r stootkante
stootkanteeens
eenszien...
zien ...Waarom
Waarom
heb je je niet eerst
eerst laten
laten scheren
scheren in
in Amsterdam
Amsterdam?? Hoe kan
kan een
een heer
heer met
met
zo'n baard lopen!'
'Nou
Nou zo erg is het niet.'
'Je zal
zal wel zeggen
zeggendat
datikikeen
eenhoop
hoopaanmerkingen
aanmerkingenheb,
heb,maar
maarjejebroek
broekisisan
an
je
je stoel
stoel zat
zatmet
metjejerug
rugnaar
naar ons
ons
een pijp van achter afgetrapt. Toen
Toen je
je op
op je
toe, zag
zag je
je ziilleke
zullekedrajen.'
drajen.'
'Ik zal ze morgen
morgen afknippen.'
afknippen.'
`Ik
'Toe koop
koop nou
nou es
es een
een nieuw
nieuwpak.'
pak.'
'Toe
'Ik heb al zo'n rekening
rekening bij
bij mijn
mijn kleermaker.'
`Ik
koopt er
er een
een contant
contantbij
bij een
een ander.'
ander.'
'Dan laat je hem maar wachten
wachten en koopt
'Heb
`Heb je nog meer?'
'Nou ... nou...
nou... Je
Je mag je laarzen ook wel es
es laten
latenreparere.
reparere. Wat
Watloop
loopjij
jij je
je
`Nou...
hakken scheef!'
'Nogmeerr'
Nog
meer ?'
'Nou
uitgesmoesd. Een
Een nieuwe
nieuwedas
das zal
zal ik
ik je
je morgen
morgen kopen.'
kopen.'
Nou ben ik uitgesmoesd.
'Datzal
zalje
je wel
wel laten.'
laten.'
'Da
ik nou
nou plezier
plezier in.'
'Daar heb
heb ik
'Mar
Bij Fryda
commis-voyageurs, de jodenman
jodenman met de
de kroeskop,
kroeskop,
Bij
Fryda zitten
zitten de commis-voyageurs,
Ze hebben
hebben een
een kaartje
kaartje gelegd,
gelegd, grokken
grokkenwat
watna.
na.
Zakkie en de anderen. Ze
'Veel
succesgehad
gehad?'
Teel succes
?' vraagt Zakkie.
'Ja, ja,' zegt
Piet, `wij
'wij werken
werken niet
niet zonder
zonder succes.'
succes.'
"ja,
zegt Piet,
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Dan komt de kroeskop weer op dreef, doet een
een zéér grappig verhaal van
hoe die eens meegedaan heeft in een
een rederijkerskamer.
'Ik
van auguswas Othello of zo iets en swaitte so -— het was in het laatst van
`Ik was
tus
tus —- dat het swarte swait op me hande viel.'
'Héhéhé!'
`Toen ik voor dood lag smeet
'Toen
smeet er
er een
een van
vande
degaanderij
gaanderij een
een rotte
rotte sinaasappel op me gesich. 50
So ies mot je overkomme! Verrek! schreeuw ik boven:
hou je vul
nis bij
Hahaha!'
vulnis
bij je!
je! En
En toen
toen weer voor dood legge! Hahaha!'
'As ik je staaltjes most vertelle,' zegt Piet...
Piet ... 'Ik
clk herinner me in Breda. We
voerden op -— ik was
het theater
theater -— een
draak met zeven
zeven
voerden
was toen
toen nog
nog an
an het
een draak
Boven m'n
m'n hoofd
hoofd hing
hingeen
eenluster
lustermet
metkaarsen
kaarsen -— het
dooien. Ik was er een. Boven
was in de kerk mot je weten. -— Wel goddome denk
dat toch!
toch!
denk ik, wat is dat
Noges
klets.De
Dekaarsen
kaarsenwaren
warenan
anhet
hetdruipen.
druipen.Ik
Ikverzeker
verzekerjejedat
datik
Klets. Nog
es klets.
ik
me lachen h6ûen
het
henien kon. -— Een
Een andere
andere keer
keer was
was ik
ik weer dood en wou het
doek niet naar
om een
een beroerte
beroerte van
van het
het
naar beneden.
beneden. Stel je es
es voor!
voor! Het was om
lachen te krijge. D'r was niks an te doen. Ik most opstaan. Zulke
Zulke dingen
dingen
gebeuren dikkels.'
'Op de reis gebeurt je ook wát!
wåt! Ik kan je staaltjes vertelIe!'
vertelle!'
?'
'Ken je die mop van die officier en die boeremeid
boeremeid ?'
'Geen gemene
moppenwaar
waardames
damesbij
bijzijn!'
zijn!'
`Geen
gemene moppen
Ik zit tussen Georgine
Georgine en
en Lisy aan
tafel. Lisy babbelt en Georgiaan de grote tafel.
nes knie rust tegen
tegen de
de mijne.
mijne. Dát en de ouwe
ouwe klare
klare maken me
me wonderlijk
opgewekt. Ik
Ik doe hélemaal mee, ben luidruchtig, druk, vertel rotte mopzoek ruzie
ruzie met
metde
de kroeskop,
kroeskop,dat
datwil
wil zeggen
zeg hem nonsens
pen en zoek
zeggen —- ik zeg
hij niet
niet begrijpt.
begrijpt.
dingen, die
die hij
dingen,
al bij
bij Aristoteles!'
mop ... Die
Dievin
vinje
jeal
'Die mop...
'Bij wie
wie?'
`Bij
?'
'Bij Aristoteles. Kent u Aristoteles niet
niet?? Die had
had vroeger
vroegereen
een zaakje
zaakje in pe`Bij
het hoekje
hoekje van de
de groentenmarkt. Heb u
permunt en boterbiesjes op het
z'n Vrouw
de zeren
uven corsetten?
corsetten? Nee
Nee?? Een prachtig werk.
werk.
gelezen z'n
niet gelezen
Vrouw met de
huren in elke
elke apotheek.'
apotheek.'
Voor vijf cent kun je het huren
'Merk je nou niet
niet dat
dat meneer
meneer je
je verneukt
verneukt?'
`Merk
?'
mijnheer!. .. Heb u wel es gehoord
gehoord van
van de
de formule
formule voor fosforbe'Pardon, mijnheer!...
Nee in
in alle
alle ernst
ernst?'
reiding??..... Nee
reiding
?'
'Waar wil u naar toe, héhéhér
héhéhé!'
`Waar
'Nooit van gehoord
gehoord?
`Nooit
? Dan moet u nooit fosforlucifers gebruiken. Je zou
kunnen treffen
treffen je sigaar
sigaar op te
te steken
stekenaan
aan de
debotjes
botjesvan
vanjeje grootpa.
het kunnen
handel?'
Was uw grootpa ook in de handel
?'
mijn voet. De
Dereiziger
reizigerlacht
lachtflauwtjes.
flauwtjes. Ik
Ikflap
flap er de
Georgine trapt op mijn
Georgine
hij niet
niet kwaad
kwaad kan
kan worden.
worden.
reddeloze onzin zo
zo serieus
serieus uit,
uit, dat
dat hij
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'Ik heb nooit
nooit een
een grootpa
grootpa gehad,'
gehad,' lacht
lacht hij
hij met
met een
een lach
lach van-wat-zeggievan-wat-zeggie`Ik
van-me-goeie mop.
mop.
van-me-goeie
'Da's niet vleiend voor uw
uw grootma.'
grootma.'
`Da's
'Héhéhé!'
'Héhéhé!'
een wijsgeer
wijsgeerof
ofeen
eendichter
dichterininuw
uwfamilie
familie?'
'Heeft uu niet
niet een
?'
`Heeft
'Voor zover ik weet
weet niet.'
niet.'
`Voor
verwondertme.
me.Mag
Magikikvragen
vragenwaarin
waarinuuhandelt
handelt?'
?'
'Hé, dát verwondert
'Schoenmakers garnituren.'
`Schoenmakers
garnituren.'
'U moet
moetzien
ziende
deklandizie
klandizievan
vanHuijsmans
Huijsmansen
enIbsen
Ibsentetekrijgen.
krijgen.Verkoopt
Verkooptuu
'If
voor rijglaarzen
rijglaarzen?? Een
niet?? Wie verslijten
verslijten meer
meer schoeschoeveters voor
Een mooi vak niet
wij of
ofonze
onze antipoden
antipoden?'
nen, wij
?'
'Als u mijn wil oetzen, mot
mot uu vroeger
vroeger opstaan.'
opstaan.'
`Als
'Watoetzen
oetzen?
schoenmakersgarnituren in
de
in verband
verband met de
Vat
? Studie van schoenmakersgarnituren
wetten van
van de
dezwaartekracht
zwaartekracht en
en de
de aswenteling
aswentelingder
deraarde
aarde moet
moetinteresintereswetten
h6ge ernst,
ernst,mijnheer!
mijnheer! Wat
Wat drommel
drommel denk
denkjejedat
datzonder
zonder
sant zijn. Da's h6ge
mens zou
zoukunnen
kunnenlopen
lopen?
maar een kleine
kleine
zwaartekracht een mens
? D'r hoeft maar
te hebben
hebben en
en de
de mensen
mensen zweven
zweven als
als de vogels.
vogels. Dan ligt
verstoring plaats te
je niet
nietstudeert,
studeert,mijnheer,
mijnheer,
zaak in
in schoenmakersgarnituren!
schoenmakersgarnituren! Als je
jullie zaak
kom je tot
tot niks.
niks. Heb
Hebjejewel
weleens
eensnagedacht
nagedachtover
overde
deschoenmakers
schoenmakers op
op
kom
ofdenk
denk je
je dat
dateen
een
Mercurius?? Die moeten heel wat
wat beter
beter waar
waar leveren
leveren of
Mercurius
zesde meer aan dichtheid
niet meetelt!
meetelt!Kepler...'
Kepier.. .'
dichtheid en soortelijk gewicht
gewicht niet
'Oets
je
mijn,
oets
togus,'
zegt
de
reiziger
nijdig.
je
m'n
togus,'
zegt
de
reiziger
nijdig.
'Oets
gaping. Ik
Ik voel
voeldat
datik
ikniet
nietcmoppig'
'moppig'ben,
ben,dat
datzezeererniks
niksmee
mee
Even is er een gaping.
Ik lijk
lijk wel
wel tien
tienjaar
jaar jonger
jonger zo
zo kwajonkwajonophebben. Kan
Kan me niks schelen.
schelen. Ik
16llig zo'n
zo'n stemming
stemming van
vankattekatteme voel.
voel. Wat
Watisisdat
dat161lig
gensachtig als ik me
kwaad.
'Willen
jullie nog
nog wat
watdrinken
drinken?'?'
`Willen jullie
'Om nog
op het
het theater
theater terug
terug te
tekommen,'
kommen,' zegt
zegt Piet, wijs
wijs - om
'Om
nog es
es op
de mensen weer aan
krijgen, cik
'ik heb het
het eens bijgewoond
aan het
het praten
praten te krijgen,
dat
van jejeeerste
eerstespelers
spelers op
opdedeplanken
planken stond
stond en
en z'n
z'nbroek
broek bebedat een van
gon af te
... Hahaha!...
spektakel...hahaha!'
hahaha!'
goddome een spektakel...
te zakken
zakken...
Hahahal... Dat was goddome
fluister met Georgine en Lisy over de neus van Zakkie.
Zakkie. Ze
Ze proesten
proesten
Ik fluister
zachies. Georgines knie rust
rust altijd
altijd tegen
tegen de
demijne.
mijne. Als
Alsze
zezich
zichnaar
naarLisy
Lisy
voorover
klopt het
het bloed
bloednaar
naar mijn
mijn keel.
keel. Nog nooit
nooit heeft
heeft ze zo
voorover buigt, klopt
vertrouwelijk tegen me
me aangeleund.
aangeleund. Ik drink ouwe
ouwe klare,
klare, word
word hoe
hoe lanlanger hoe vrolijker. Als ik me beweeg
beweegvoel
voelikikde
desmijdigheid
smijdigheidvan
vanhaar
haarjapon.
japon.
Een
ze, lachend,
lachend, haar
haar zachte
zachte hand
hand op
op mijn
mijn knie,
knie, voel
voelikikhaar
haar
Een keer
keer legt ze,
me
gek
van
jeugd
én
verlangen.
Zo
wakvolle handwarmte. Het maakt
maakt me
Zo wakhet gehele
gehelegezelschap
gezelschapdoe
doeschateren
schaterenom
om een zot
ker geraak
zot vergeraak ik, dat ik het
haal-ik
weet
niet
meer
wat
meelach
om
een
reizi
gersmop
van
de
kroeshaal —ik weet niet
— meelach om een reizigersmop
—
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kop, me
me één voel met
met allen
allen zo
zo ze
zedaar
daar zitten. Wat een
een aardige
aardige mensen!
mensen!
Wat
heb
ik
strakjes
een
malligheden
gedacht
gezellige nacht!...
nacht! ...
heb strakjes
malligheden gedacht
Wat een gezellige
bij de Vijverberg!...
Vijverberg!... Is het leven
leven niet
niet verduiveld
verduiveld beminlijk als je vrolijk
vrolijk
meedoet aan
aan het
het plezier
plezier van
van anderen!... Zo moest
moest je
je altijd
altijd zitten,
zitten,
bent en meedoet
fris, zo raak
raak en
spot, zo
zo zeker van
en stupide in je spot,
zo goddelijk-abruti, zo fris,
een mop
mop voor
voorcommis-voyageurs
commis-voyageurs te
te vertellen.
vertellen. De
Denacht
nachtmoest
moest
toon om een
en gaat
gaat naar
naar boven.
boven. Zakkie en
duren, ddren...
dûren ... Maar Lisy is moe en
kunnen duren,
een vragen
vragen kaarsen.
kaarsen. Piet, Georgine,
Georgine, de
de kroeskop
kroeskop en
en ik
ik plakken.
plakken. De
De
nog een
af. In halflicht blijven
blijven we kletsen.
kletsen.
portier draait
draait een van de
de gasarmen af.
portier
niet meer.
meer. Als
Alsikikdichterbij
dichterbij
slaperig. Haar
Haar knie
knie voel ik niet
Georgine wordt slaperig.
stug. lk
Ik begin te
te begrijpen.
begrijpen. Ze
Ze doet
doet zo
zo lief,
lief, zo
zo
schuif trekt zij
zij weg, doet stug.
aanhalig als
als Lisy erbij is, om te
te tonen
tonendat
datikikvan
vanHAI.
háár ben.
ben. Daar
Daar heb
heb je
je het!
het!
aanhalig
Strakjes was
'Spier, schenk
schenk me
me nog
nog es
es
Strakjes
was het Alf
Alf voor, Alf na. Nou zegt ze: 'Spier,
Piet vertelt
verteltvan
vanandere
andereacteurs,
acteurs,van
vandingen
dingendie
diedaar
daar
een half glaassie in.' Piet
daar gebeurd
gebeurd zijn,
zangeres die tussen de
de coulissen
coulissen van
van een
een
en daar
zijn, van
van een zangeres
socialisme, zegt
De jodenkroeskop komt los over het socialisme,
dood kind beviel. De
krankzinnigheid van
toch niet
niet wil
wil uitkleden
uitkleden
dat het krankzinnigheid
van die lui is, dat je je toch
vreemde mense
men se—- ik ben stom genoeg om de
voor je naar bed gaat voor vreemde
te spreken
spreken en
en we
wekrijgen
krijgen heus
heus ruzie...
ruzie ...
man tegen te
'Je
motniet
nietmeespreken
meesprekenvan
vandingen,
dingen,waarvan
waarvanjejeniks
niksweet,
weet,mijnheer!'
mijnheer!'
le mot
ofik
wil nou
nou zo
zo gek
gek
'Watte? Da's nog de
de vráAg
vráág of
niks van
van weet! Wie wil
ik er niks
Vatte?
boeltje af te staan?
staan ? Als ik hard sappel.'
zijn om z'n boeltje
'Jeweet
weetvan
vansocialisme
socialismenet
netzoveel
zoveelals
alsdat
dat glas!'
glas!'
le
'Ik
geld in de
de kroeg
kroeg verzuipen!'
verzuipen!'
`Ik zeg dat werklui d'r geld
'Dat
doejij
jij toch
toch ook?
zitten drinken
drinken dan
dan een
een werkman
werkman
ook ? Je heb hier meer zitten
'Da doe
in een hele week.'
t...'
'Als
`Als u grof word
wordt...'
'Ik zeg
zeg je de waarheid, man.'
man.'
`Ik
'Ik
ruzie maken
maken op de late
late nacht.
nacht. U kunt zeker niet tegen een
cik wil geen ruzie
glaassie
.. .'
glaassie...'
'Ach
`Ach man, stik!'
'Ik
`Ik zal de wijste zijn.'
'Lul
Piet, 'wat
onzin om ruzie
ruzie te
te krijgen
krijgen over
over de
de
een onzin
`wat een
nou niet,' zegt Piet,
`Lul nou
weten dat
dat ik
ikgraag
graag sociaalder wil worden
worden met een
socialen. Ik
Ik wil wel weten
hoop centen, hahaha!'
'Ik
`Ik ook,' lacht Georgine.
De kroeskop vertelt nog
nog een
eenmop,
mop,Piet
Pietrakelt
rakeltgrappen
grappenop,
op,maar
maarde
de aardigheid is er af.
Dezaal
zaal met
methaar
haar halfduister
halfduister is
is ononaf. Ik
Ik ben
ben stil geworden. De
gezellig. Georgine praat
notitie van
van me,
me, lacht
lacht om
om de
de
praat weinig,
weinig, neemt geen notitie
kroeskop en om Piet.
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'Zullen
`Zullen we naar bed gaan ?'
'Wei te rusten,' zegt de kroeskop.
'wel
In de kouwe gang
gang krijgen
krijgen we
we blakers
blakers en
en kaarsen.
kaarsen. De
De portier
portier loopt
loopt vooruit de trap op. Op het eerste
eerste portaal slaat nachtklamheid
nachtklamheid me tegen.
portier-—'uw
'Wacht
Vacht u effen
effen hier,'
hier,' zegt
zegt de portier
`uw kamer is
is an
an de
de voorkant.'
`Goeiennacht, Georgine.'
'Goeiennacht,
'Goeienach
t.'
`Goeienacht.'
`Slaap lekker,' zegt Piet.
'Slaap
Ik ga zitten op
op de
de trap
trap met
metde
deblaker
blaker in
in de
de handen,
handen, zie
zieze
zede
degang
gangaflopen
aflopen
een hoek omslaan. Een, twee
twee minuten, alleen in
in de
de gang
gang met
met de
de wuivende
wuivende
kaarsvlam. Dan
neersmijten van een paar
paar schoenen, het
het dichtslaan
dichtslaan
Dan het neersmijten
van deuren.
'Hier ben ik al meneer.'
Sufferig, moe, loop ik mee. Ik kán
kån de laagheid niet onder me houen.
'Welke nummers hebben
hebben die
die dames
dames en
en die
die heer
('
heer ?'
'Eenendertig
`Eenendertig en drieëndertig.'
'N
Hstelkáår
elkáár?'?'
`Náást
"ja meneer. Da's uw kamer. Hoe laat moet u morgen
'Ja
morgen gewekt worden?'
worden ?'
'Wek maar niet.'
Vek
Ik zet de kaars
kaars op het nachttafeltje, wind mijn horloge op, trek
trek mijn
mijn jas
jas
even op
op het
hetbed
bedtetesoezen.
soezen.Een
Eenvoor
vooreen
eenschop
schopikikde
delaarzen
laarzen uit,
uit, zit even
kijk naar
naarde
descheefgelopen
scheefgelopen hakken, doe de deur open, zet de laarzen op de
Op mijn
mijn kousen loop ik schuw de gang
gang in,
in, voor
voor
mat, luister. Geen geluid. Op
schokkend van angst staan,
bij de schoenen en laarzen van élke deur, blijf
blijfschokkend
portier beneden
beneden wat
watscharrelt,
scharrelt, slip
slipverder,
verder,zachtjes,
zachtjes,zachtjes,
zachtjes,
omdat de portier
hoek... nommer eenendertig
... met twee
als een dief, gluur om de hoek...
eenendertig...
twce manslaarzen ... nommer drieëndertig
... met twee bottines...
bottines ... Geen geluid. Niks.
laarzen...
drieëndertig...
met een
een zenuwachtig
zenuwachtigklappen
klappender
dertanden,
tanden,loop
loopikikterug,
terug,mijn
mijn
Huiverend met
kamer in.
deur op slot. Tik-tik. Uitkleden.
Uitkleden. In
In het
het koude,
koude, kille
kille bed
bed
kamer
in. De deur
uit... En
En voor
voor het
heteerst
eerstsinds
sinds hééllange
kaars uit...
kruipen. De kaars
11661 lange tijd, begin ik
tesnikken,
snikken,voel
voelmet
metdierlijk
dierlijkplezier
plezierde
debrandende
brandendetranen
tranenlangs
langs
te huilen, te
mijn hoofd in de kille
kille lakens.
lakens.
mijn neus glijden, pers mijn

SCHEVENINGEN EN
EN NOG
NOG WAT
WAT
IX SCHEVENINGEN

mijn doen vroeg —- half tien —- sta ik op, gekookt, koortsig. Ik
Ik zie
zie
Voor mijn
blauwe kringen
kringenonder
onderde
de ogen.
ogen.Vlug
Vlugontbijten
ontbijtenen
ennaar
naar AmsterAmsterbleek, heb blauwe
dam terug,
terug, naar
naar Scherp. In de ontbijtzaal is gelukkig
gelukkig niemand.
niemand. De
De krant
krant
lezen
en
wég,
wég
zonder
haar
goeiendag
te
zeggen.
Ik
wacht
op
de
thee.
lk
lezen
zonder haar
thee.
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Niks geen
geen nieuws
nieuws in
inde
de krant.
kran t. Wat paskwillige
paskwiIlige boekbeoordelingen,
boekbeoordelingen,wat...
wat...
`Goeiemorgen.'
'Goeiemorgen.'
`Goeiemorgen.'
'Goeiemorgen.'
'Goed
`Goed geslapen!'
geslapen !'
'Best.'
Ik lees.
Hoehååt
háát
lees. Zij
Zijneemt
neemteen
een krant
krant op.
op. We
We kunnen elkander niet zien. Hoe
gaat er
er een
een gevoel
gevoelvan
vanvijandschap
vijandschapvan
vanmij
mijnaar
naarhaar,
haar,
ik haar
haar nu.
nu. Wat gaat
van haar naar mij.
j6Uwkrant
krant?'
'Staat
wat in
in j66w
'Swat er wat
?'
'Nee.'
'Heb
`Heb je al ontbeten
ontbeten ?'?'
'Nee.'
'Owo!
een slaap!'
slaap!'
`Owo! Owo! Wat heb ik nog een
Het
zonlicht streept
streeptover
overmijn
mijn servet,
servet,over
overmijn
mijn bord.
bord. Ik
Ik tracht
tracht de
de boekboekHet zonlicht
beoordeling te
te lezen,
lezen,heb
hebmoeite
moeitede
dewijze
wijzefrases
frasestetebegrijpen.
begrijpen.Maar
Maardan
danisis
beoordeling
de thee er, leg
leg ik de krant neer, begin te
te ontbijten.
ontbijten.
'Je
magje
wel laten
laten scheren.'
scheren.'
le mag
je wel
'Strakkies.'
`Strakkies.'
'Wat
`Wat hè-je een baard!'
'Vin jeje?'
`Vin
?'
laten staan
staan?'
'Hè-je
`146-je 'm al es laten
?'
'Nee. Hij
Hij is rood.'
'Nee.
'Jemag
magjejesnor
snor ook
ook wel
wel es
es bijknippen.'
bijknippen.'
le
Piet al
al op
op?'
?'
'Is Piet
'Die is al weg.'
'Nou al
al?'
`Nou
?'
'Voor de bagage. Lisy
Lisy is met
met hem
hem mee.'
mee.'
`Voor
'Kommen ze nog
nog hier
hier terug
terug?'
`Kommen
?'
Ze gaan
gaan een
een trein
trein vroeger.'
vroeger.'
'Nee. Ze
`Nee.
'Hoelaat
laatga
gajijjij?'?'
'Hoe
'Ha!lefellef, zowat.'
zowat.'
`Hallefellef,
het Nieuws.
Nieuw;.
Naast mijn
mijn bord
bord lees ik
ik in de
de krant.
krant. Zij
Zij snuffelt
snuffelt in het
Naast
we vreemd,
vreemd, nou
nouwe
wepas
pasuit
uithet
hetbed
bed
komen,vréémd
vréémdindefriste
Wat zijn we
komen,
in de friste
vanmorgen.
van
morgen.
'Theeofkoffie,
of koffie,juffrouw
juffrouw?'
'Thee
?'
'Geef maar koffie.'
%reef
koffie.'
Stilte.
es angeven
angeven?'?'
'Wil je de boter
boter es
`Wil
'Asjeblief.'
`Asjeblief.'
'Koud hé?'
`1Coud
hé?'
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'Het
`Het gaat nogal.'
'Ik heb kouwe
voeten.Trekt
Trektdie
diedeur
deurzozo?'?'
`Ik
kouwe voeten.
'Nee. Da's meer 's morgens.'
'Zou
krant niet
nietlaten
laten?'
`Zou je je krant
?'
'Met plezier.'
'Met
'Scheelt er wat
watan
an?'
`Scheelt
?'
'Nee. Niks.'
'Zet
`Zet dan een ander gezicht,
gezicht, kreng.'
'Ik ben gewoon.'
`Ik
'Wat
benjij
jij toch
toch een tire,
ráre, Alf'
Alf.'
Vat ben
Ja dat
zij het zo zegt. Zaten
Zaten we
we vannacht
vannacht niet
niet
dat vind ik nou ook wel, nou zij
gezellig?? Hebben
kwéstie gehad
gehad?? Hoe k6m
k6m ik
ik aan
aan zo'n komiek
komiek huhugezellig
Hebben we kwéstie
meur. Zesendertig
buien in
in het
hetuur.
uur. Zij
Zij blijft
blijft zichzelf
zichzelfprecies
precies gelijk.
gelijk. Wat
Wat
Zesendertig buien
wil ik
-wil
ik dan
dan toch?
toch ?Waarom
Waaromzanik
zanikikikzo,
zo, altijd
altijd met
met melancholieke buien en
zwaar-op-de-hande redeneringen?
schijnen op
op jejebord.
bord.
zwaar-op-de-hande
redeneringen ?Kijk
Kijkde
de zon
zon es schijnen
je je
je jeugd
jeugd laten
latenvoorbijgaan
voorbijgaan?? Ben
kerel of
ofeen
een jonge
jonge
Moet je
Ben je een ouwe kerel
het léven!
léven! Hét
Hétaanpakken
aanpakken met
metonbezorgdheid,
onbezorgdheid,
man?
man ?Het
Het leven!
leven! Allo, het
prakkizeren, niet
leven! De
De zon
zonbij
bij je ontbijt!
ontbijt! Zing
Zing
niet prakkizeren,
niet tobben.
tobben. Hét leven!
dan ook es uitgelaten. Draaf
Draaf en hol en
en stoei
stoei dat
dat er
erkleur
kleur komt
komtop
opjejegegedat de
de kringen
kringen van
van vermoeienis
vermoeienis en
en nadenken
nadenken onder
onder je
je ogen
ogenwegwegzicht, dat
lachen! Ligt thuis niet
niet het
hetwerk,
werk,dat
datveerkracht
veerkrachtnodig
nodigheeft
heeft?
Hetleven!
leven!
lachen!
? Het
rák
het
dan
aan,
dol
ermee,
neemt
het
in
je
armen,
wees
krankzinnig,
Pik het dan aan, dol ermee, neemt het in je armen, wees krankzinnig,
trap in de riolen, verknuffel
verknuffel je
het gras,
gras, hap
hap lucht,
lucht,
trap
je in
in de zon, duikel in het
lách, schater
schater om
om de
de dingen.
dingen.Wat
Watkan
kanje
jegebeuren
gebeuren?? Niks. Moet
Moetje
jedan
dan zot
zot
lich,
versuffen! Lách,
lácherom!
erom! De
Dezon
zonsmelt
smeltde
deboter
boterop
opde
debroodje.
broodje.
zitten versuffen!
Lich, lich
léven! je
Jejeugd!
jeugd!Je
Je kostelijke
kostelijke jeugd!
jeugd!
Haha! Het
Het léven!
Het
onzinnig, maar
maar het is zo. —
- Dat
toch een
een'ire
ráreDat 'wat
`wat ben jij toch
—
Het is vreemd, onzinnig,
Alf
- Alf
losjesweg
op
Alf —
Alf-—Alf'
Alf'- —
losjeswegdoor
doorhaar
haargezegd
gezegdén
én de
de zonnelichtheid op
mijnhart
hartnaar
naarmijn
mijn
mijn bord, jagen een tintelende
tintelendelust
lustom
omteteleven
levenvan
vanmijn
mijn
hoofd, bonzen inééns een jeugdige
jeugdige lichtheid
lichtheidop,
op, alsofiets
alsof ietsvrolijks
vrolijksgebeurd
gebeurd
herhaal een
... råre...
ráre ... hap in het broodje, zet het in
in
is. Ik herhaal
een paar
paar maal...
maal...ráre
lire...
gulle, lichtende
lichtende witheid
witheidvan
vanhet
hetbord,
bord,ben
benblij
blijom
ommijn
mijnblijdschap,
blijdschap,
de gulle,
zenuwachtig-blij
smaakt, de
de thee
theebitter
bitterlijkt.
lijkt.—zenuwachtig-blij dat
dat het
het brood
brood me
me niet
niet smaakt,
Wat ben jij
een ráre,
ráre, een
een lire
ráre—
- Alf. Alf. Alf
Alf. Welk
Welkeen
eenluchluchjij toch
toch een
een ráre,
tire, een
welk een 6pluchting,
6pluchting, welk
welkeen
een wegglijden
wegglijden van
van het
het drukkend
drukkend gegetigheid, welk
voel in mijn
mijn hoofd. Ik weet niet
niet dadelijk
dadelijk wat te
te zeggen.
zeggen.Maar
Maardan
dan vraag
vraag
ik haar -—nee
neegeen
geenseconde
seconde vroeger
vroeger had ik eraan gedácht:
gedicht:
'Willen
gaan toeren
toeren naar
naar Scheveningen
Scheveningeninineen
eenopen
openbakkie
bakkie?'
?'
`Willen we es gaan
'Zou
niet te
te koud
koud zijn
zijn ?'
'Wel nee. Wélnee.'
Wélnee.'
`Zou het niet
?"Wel
'Hoe
laat wou
woujejedan
dannaar
naarhuis
huis?'
'Hoe laat
?'
96

'Dat
zullen we
wewel
wel zien.'
zien.'
'Da zullen
'Laat
scheren.'
`Laat je dan eerst scheren.'
Een half uur
eenopen
openrijtuig.We
rijtuig. Wemaken
maken
uur later
later nemen
nemen we
we op
op het
het Buitenhof
Buitenhofeen
omweg door
door de bosjes,
bosjes, praten.
praten. Dat
Dat is
is het
heteerste
eerstebétere
béteregesprek,
gesprek,het
het
een omweg
rustige, buiten
buiten tabakswalm,
tabakswalm, buiten
buiten drankopwekking.
drankopwekking. Soms
Soms wapwapéérste rdstige,
kap van het rijtuig,
rijtuig, zitten we
we midden
midden in
in het
het
peren de
peren
de bláren
blåren tegen
tegen de kap
in zeegroen,
zeegroen, in
in fluwelen
fluwelen bundels
bundels van
van groen
groenen
enwéér
wéér
groen, in goudgroen, in
soepel groen.
groen. Zij
Zij praat,
praat, babbelt,
babbelt,lacht,
lacht,isisbij
bijbuien
buienkinderlijkkinderlijkfel groen en soepel
natuurlijk,
valsdoende
natuurlijk, heeft
heeft dan
dan niets van de drukke, komediespelende, valsdoende
chanteuse.
Hetpaard
paard klotst,
klotst,de
deblaren
blarenwrijven
wrijvenmijn
mijnhand
handlangs.
langs.
'Mooi-hè'
ze. Het
zegt ze.
`Mooi-hè' —- zegt
boomtoppen wiegelen
wiegelen in
in de
de wind,
wind,de
dewielen
wielenknoersen
knoersenover
over
De bovenste boomtoppen
de kiezels.
'Hé
dat mooi.
mooi. Wor
Worje
jeer
er ook
ookstil
stilonder
onder?'
?'
'Hé —- wat is dat
'Strakjes zie je de zee. Da's véél mooier.'
`Strakjes
'Daar
het strand.'
strand.'
`Daar zijn zoveel mensen. Ik hou niet van het
'Ik ook niet.'
`Ik
het groen,
groen, de wierook
wierook van
van sparresparre- en
Zoetelijk-heerlijk is de geur van
van het
eikeloof.
wasemt over
over het
het land
land in
in een
een dronken
dronken vreugde,
vreugde, louter
louterververeikeloof. Het wasemt
rukking.
'Zit je
je zo
zogoed
goed?
Wiljejeme
mejas
jasachter
achterjejerug
rug?'
'Zit
? Wil
?'
'Nee.
zit héérlijk.
héérlijk. Nog
Nognooit
nooitheb
hebikikzo
zoheerlijk
heerlijkgerejen.'
gerejen.'
'Nee. Ik zit
denkt aan gister,
gister, aan...
aan ... 't Ca
... si... no.'
'Als je nou denkt
`Als
Ca...
'Verstoor het niet. Toe
Toe wees
wees nou
nou stil.'
stil.'
`Verstoor
'An je succés
.. .'
succés...'
'Toe
nou! ... Toe
Toenou...
nou ...Denk
Denkje
jedan
dan dat
dat ik
ik niks
niks v6él.'
v6él.'
'Toe nou!...
Toneel haat
haat én
én jouw
jouw café-chantant
café-chantant én
én de
de hele
hele
'Begrijp
waarom ik het Toneel
`Begrijp je waarom
groen?? Wat
het zo
zo
stinkende rommel
rommel?..
?... Ruik
Ruik je
je het groen
Wat een
een geluk, hé, om het
hè?..
krachtig maakt...
maakt... Wat
Wat je
je
op te snuiven...
snuiven ...Da's
Da'sheerlijk,
heerlijk, hé
?... Wat je dat krachtig
... Ik heb het 66k zo weinig...
weinig ... zo
zo weinig...
weinig ... Ruik
Ruik
er gelukkig onder wordt
wordt...
je?.. Hè!'
je?...
'Watjammer
jammerdat
datme
meKaatje
Kaatjeniet
nietbij
bij me
me is.'
is.'
Vat
'Ja da's jammer.
jammer. Lijkt
Lijktze
zeop
opjeje?'
ja
?'
'Sprekend.'
`Sprekend.'
'Ik
`Ik moet er es zien. Ik moet er es zien.'
'Nou heb ik nog
nogje
`Nou
je das vergeten.'
vergeten.'
'Da's niks. We zullen
zullen elkaar
elkaar nog
nog lang
langgenoeg
genoegzien,
zien,niet
niet?'
`Da's
?'
we elkaar
elkaar eerlijk,
eerlijk, met
metiets
ietsanders
anders dan
dan gewone
gewonevriendvriend.
Voor het eerst kijken we
Het groen
groen
schappelijkheid in
heerlijke septemberdag. Het
schappelijkheid
in de ogen. Welk een heerlijke
is een bekken
bekken trillend
trillend in
in
ritselt, zwangert
zwangert lichte
lichte zilvergeluidjes.
zilvergeluidjes. Elk
Elk blad
blad is
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de wind, zilverwit, groen. Langs
Langs het rijtuig raketten de takken, wuivend
in zonlicht.
zonlicht. Telkens is het
het nieuw,
nieuw, anders,
anders, ravotten
ravotten de
de blaren,
blaren, groeten
de verende
En telkens
er ánder
fronst het
statig de
verende pluimen.
pluimen. En
telkens is er
inder zonlicht,
zonlicht, fronst
groen van geluw naar koperbrons. En
is Anders
ánders het verre gesjilp
En telkens is
wel — gelukkig.
van vogels. 0, 't is zo wel'Jij ben een goed mens, Alfred.'
Vat noem
goed ?'
'Wat
noem je goed?'
'Nou,
`Nou, ik weet niet.'
`Ik ben helemaal niet goed.'
'Ik
la, jij
'Ja,
jij ben goed. Dat voel ik.'
"Je kunt wel
'Je
wel es verkeerd
verkeerd voelen,'
voelen,' lach
lach ik,
ik, mallig.
'Nee. Hi&
Hfér niet.'
Mooi zegt ze
ze dat.
dat. Kin
Kánze
zeslecht,
slecht,lelijk
lelijkzijn
zijnals
als ze
zezulke
zulkezuiver-gevoelde
zuiver-gevoelde
ziek geweest.
geweest. Al
Al de
de mensen
mensen in de
de stad,
stad, in de
de
dingen denkt?
denkt ? Nee. Ze isis ziek
stad van straten, huizen, stof, verstikking
zijn ziek. Buiten, in het groen,
verstikking zijn
in de zuiging van
van de wind,
wind, komt
komt er
er leven
leven in
in hun
hun longen,
longen, in
inhun
hunziek
ziek geWij zijn beiden ziek geweest.
geweest. Wij
Wij zitten
zitten als
als
voel, in hun gedood denken. Wij
twee herstellenden,
herstellenden, met
met heerlijk
heerlijk v66rvoelen van
aankomend leven,
leven,
van aankomend
krachteloos geleund-hangen tegen de
de kussens,
kussens, met
met slap
slap bewemet nog krachteloos
felle
gen van witte:
ziekenhanden, met stille schuwheid
schuwheid voor het
het wat
wat felle
witte‘ ziekenhanden,
zonlicht, met langzaam, diep
diep gorglend ademhalen.
zijn nog zwak,
ademhalen. Wij zijn
wat verschrikt.
verschrikt. Maar
Maar we k6men er,
nog bleek, nog wat
er, in het groen, in het
zacht groen, in de helder
helder aanlokkende wind,
wind, in
in de
de streling
strelingvan
van zon.
'Hou je een beetje van me
me?'
`Hou
?' zeg ik -— zo maar.
"Ja,
'Ja, ik mag jou wel. Als
Als je
je maar
maar niet zo érnstig ben.'
'Ik zal niet meer ernstig
ernstig zijn.'
zijn.'
`Ik
"Je
Daar kan ik niet tegen.
tegen.
'Je kunt me zo ankijken, soms, zo akelig-ernstig. Daar
beetje doen
doen zoals
zoals anderen.'
anderen.'
Je moet een beetje
'Ik probeer eerlijk te zijn,' zeg
zeg ik
ik wéér zwaar-op-de-hand.
zwaar-op-de-hand.
`Ik
niet?'?'
'Ben ik dat dan niet
'Nee.'
'Zie je, daar heb je nou zo iets.'
iets.'
`Zie
'Je liegt
liegt dikwijls.
dikwijls. En
En v6é1
v6él je dat ik het merk.'
"Je
'Ik lieg nooit...
nooit... Ik praat eerder mijn mond voorbij
... Hoe kun je een vrouw
vrouw
`Ik
voorbij...
lomps zeggen...'
zeggen .. .'
zo iets lomps
'Nee... Je moet daar
daar niet kwaad
kwaad om
om worden...
worden ... Je moet ook niet
niet denken
denken
'Nee_
hatelijke dingen wil
wil zeggen...
zeggen ... We
We liegen
állemaal...
Denk
es
dat ik je hatelijke
liegen
Denk
ereres
na... Maar
Maar ik
ik bedoel
bedoel bij jou dit
dát liegen, dit
dátoneerlijk-zijn,
oneerlijk-zijn, dat
dat zo
zo opopover na...
goed vol
vol kunt
kunt houden
houden als
als een
een ananzettelijk gebeurt, zo grof is, dat je niet goed
kijkt.'
der je in je ogen kijkt.'
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'Schei nou uit
uit met
metje
je geklets.
geklets.Zijn
Zijnwe
wegaan
gaanrijen
rijen om
om ruzie...'
ruzie...'
`Schei
het zelf
zelfniet
niet lam
lam als
als je
jenooit
nooitmet
metelkaar
elkaar
'We krijgen
krijgen geen ruzie.
ruzie. Vin je het
`We
uitpraat?'l'
uitpraat
'Nou ja! Maar je mot ook niet zeggen
zeggen dat
dat ik
iklieg.'
lieg.'
Nou
'Ik kan het
het zo
zo moeilijk
moeilijk bewijzen. lk
Ik zou
zou wel
welkunnen
kunnenzeggen
zeggendat
datjejeverhaal
verhaal
`Ik
z'n oesters
oesters en
enchampagne
champagne —
- weet
wel van
van de
de
baron met
met z'n
van die baron
weet je nog wel
Mijtelaar.'
Mijtelaar.'
'Needaar
daar herinner
herinner ik
ik me
me niks
niks van.'
van.'
'Nee
'Datverhaal
verhaalwas
wasenkel
enkelopsnijerij
opsnijerij of
ofje
je vertelde
vertelde de
dehelft...
helft...Dat
Datdoe
doejejedikdik'Da
Daar wil
wil ik
ik niet
nieteens
eensbij
bij stilstaan.'
stilstaan.'
wijls. .. Daar
wijls...
'Het lijkt wel ofik
vol gebreken
gebreken zit!'
zit!'
`Het
ofik vol
'Dát beweer ik
ik niet...
niet...—
- waarachtig
niet om
om je
je onaangenaam
onaangenaam te
te
waarachtig ik
ik zeg
zeg het niet
`Dit
- zo
je praat
praat merk
merkikikaan
aaneen
eenlach
lachvan
vanje,
je,
zijn —
zo schrikkelijk
schrikkelijk dikwijls
dikwijls als je
aan een kijken
kijken van je ogen, aan
aan een
een gebaar,
gebaar, aan
aan h6nderd
h6nderd dingen
dingen die
die je
je
aan
niet noemen
noemen kan,
kan, dat
dat het
het niet
nietwaar
waar isis wat
watje
je zegt.'
zegt.'
niet
iets zegt!'
zegt!'
'Jij ben de eerste die me zo iets
'Datkan
kan wel.
wel.Jouw
Jouwvrienden
vriendendoen
doennet
netzozoals
alsjij.
jij. Die zijn alleen wat handi'pat
liegen béter.'
béter.'
ger. Die liegen
'Noem
voorbeeld—
- met
met je onzin!'
Noem dan es een voorbeeld
'Da's niet gemakkelijk. Je fantaseert
zelf wat
wat
fantaseert terwijl
terwijl je
je babbelt
babbelt en gelooft zelf
`Da's
je verhaalt.'
'Wat
worjejeweer
weerverdomd
verdomdvervelend,'
vervelend,' zegt
zegtzij
zijuit
uitde
degrond
grondvan
vanhaar
haar
Vat wor
hart.
'Kijk
`Kijk nou bijvoorbeeld es naar je ringen.'
'Nou
l'
Nou ?'
'Die moest je toch niet dragen.'
ringen dragen
dragen die
die ik
ikzelf
zelfgekocht
gekochtheb
heb?'l'
'Wel,
`Wei, alle-jezis!.
alle-jezis!..... Mag ik geen ringen
'Je
"Jehebt
hebtze
zeniet
niet gekocht.'
gekocht.'
'Wil
vloek op
op doen
doen?'
ê'
Vil ik er een vloek
'Doe dat niet. Want ik zou je toch niet geloven.'
geloven.'
'Bij
op de
de kermis
kermis in
in Den
Den
mijn zaligheid
zaligheid dat
dat ik
ik deze
deze ring
ring gekocht heb op
`Bij mijn
Helder.'
'Dat
kan wel.
wel. Die heeft
aardigste. Ik
net de aardigste.
valse steen. Da's net
heeft ook een valse
'Da kan
wou dat
dat je
je die
die alleen
alleen aan
aan had.'
'En die heb
heb ik
ik ook
ook gekocht.'
hetpareltje
pareltjeê? Word nou niet
niet kwaad.
kwaad. IsIsdaar
daar rere'Zo.
met het
die gouden met
`Zo. En die
den voor
voort
?'
'Strakkies
.. .'
zal je
je nog
nog beweren
beweren dat me knoppen
knoppen...'
`Strakkies zal
'Die moest je ook niet dragen. Dat
bij Prot,
Prot,
Dat dacht
dacht ik
ik al
al die eerste avond bij
toen
toen ik achter je zat. Waarom draag
draag je
je zulke valse prullen ê? Wil
Wil ik je es
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zeggen?
Die twee
tweegouwe
gouweringen
ringenheb
hebjejevan
vanpatsers
patsers—- de knoppen
knoppen van
van
wat zeggen
? Die
een arme bliksem.'
bliksem.'
'Dat
liegjc!'
je!'
'Da lieg
'Dank je.'
'Ik
gekocht.'
`Ik heb alles van me eigen
eigen geld gekocht.'
`Als
'Als dat zo was, zou je gister niet gezegd
gezegd hebben,
hebben,dat
dat je
je dfé
dfé van
van een
een kenkennis heb gekregen.'
'Datheb
hebik
ik niet
niet gezegd.'
gezegd.'
'Da
'En
met je
je éfgen
éfgen geld
geld gekocht
gekocht heb,
heb, dan
dan moet
moet er
er een
eensmerig
smerig
'En als
als je ze met
luchtje aan
aan dat
dat geld zitten.'
'Nou wor
wor je beledigend.
beledigend. Ik
Ik ga
ga net
net zo
zo lief
liefhet
rijtuig uit.'
uit.'
Nou
het rijtuig
'Zie
niet kwaad
kwaad
`Zie je -—nou
nouheb
hebikikover
overéén
éénleugen
leugen áángehouden.
åángehouden. Wees toch niet
groot kind. Kijk
Kijk es
es naar
naar de lucht,
lucht,naar
naar de
de blaren,
blaren, naar
naar het
hetgroen.
groen.V6é1
v6él je
je
niet
dat ik
ik gelijk
gelijk heb,
heb, dat
datje
jejezelf
jezelfwijs
wijsmaakt
maaktdat
datjejeje
jekwaad
kwaadmoet
moethouen
houen?'?'
niet dat
voel ik niet.'
'Nee. Dat voel
'Dat voel je wel.
Kijk me
me maar
maar es an.'
an.'
wel. Kijk
'Méénjedát?'
`Méén je dát ?'
'Natuurlijk! Ik ben me eigen baas en meester.'
Natuurlijk!
mij een plezier en draag ze niet
niet meer.'
meer.'
'Doe mij
'Doe
'Hou
met je
je gesappel
gesappel?? Blikken dominee!'
`Flou je nou op met
je nou zo'n komedie
komedie?? Vind
dat iemand
iemand
'Waarom
speel je
Vind je
je het zo vreemd dat
Vaarom speel
praat?..
hebt me
me al
al een paar maal voor
uitopenhartig met
metjejepraat
openhartig
?... Je hebt
voor dominee
dominee uitWat moet
moetjij
jij nog
nog bar-gek
bar-gek over
overme
medenken!...
denken!. ..Ik
Ikmaal
maalom
omniks,
niks,
gemaakt
... Wat
gemaakt...
part doet
doet
malen ... Voor
Voor mijn
mijn part
om niks waar een hoop andere mensen om malen...
verachten,
iemand de
de meest bezopen
bezopen dingen! Een dief vind ik niet om te verachten,
voor de grootste
grootstehoer
hoervan
vande
dewereld
wereldkan
kanikikrespect
respecthebben
hebben
máárliegen,
liegen,
—- máár
liegen, jezelf
jezelfbeliegen,
ietsdoen
doendat
datjejeals
alseen
eenleugen
leugenv6élt,
v6élt,da's
da'swalgelijk,
walgelijk,
beliegen, iets
nou om
om?'?'
da's godsgruwelijk, da's 't érgste. Lach je daar nou
'Waarom hè-je
hè-je je snor niet laten knippen, zoals ik je gezegd
gezegd heb!'
heb!' viel
vielze
ze
Vaarom
me lachend in de rede.
'Weet je wat
wat je
je ben
ben?'
terug.
`Weet
?' lachte ik terug.
'Nee.'
'Een
`Een kreng.'
'Dankie.'
`Dankie.'
'Wil
meer dragen,
dragen, die
diedingen
dingen?'?'
'WI' je ze niet meer
'Wat
bénjijjijeen
eentaaie
taaie bloedzuiger!'
bloedzuiger!'
Vat bén
'Zeg
`Zeg nou ja.'
jij me er een geeft, zal ik ze wegdoen.'
wegdoen.'
'Als
Als jij
'Op
je woord
woord?'?'
'Op je
'Op me woord.'
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kopen. Een
Een dure
dure krijg
krijg je niet.'
niet.'
'Dan zal ik je d'r een kopen.
'Dat
kan me
me niet
niet schelen.'
schelen.'
'Da kan
'Nou
zoveel van
van je.'
je.'
`Nou hou ik nog eens zoveel
wat mee!'
mee!'
'Daar
doe ik
ik wat
'Dan doe
onverschillig?'
'Ben je dan zo onverschillig
?'
onverschilligwas
was zat
zatik
ikniet
nietmet
metjejeinineen
eenbakkie.'
bakkie.'
'Als je me onverschillig
'Dat héb je met
met Jan en alleman gedaan.'
'0
Jezis ben je
je jaloers
jaloers?'
?'
'0 Jezis
'Ik heb geen rechten
rechten om
omjaloers
jaloers te
te zijn.'
zijn.'
'Wat
zoujij
jij doen als je
je réchten
réchtenhad
had?'
?'
Vat zou
'Ik zou je niet meer laten zingen.'
zingen.'
'Zou je dat heus
heus niet
niet?'
?'
`Zou
'Nee.'
man dat zeven jaar gelejen gezegd
gezegd had.'
'Ik wou dat me man
jij dan niet
niet?'
?'
'Wou jij
De vuilik
vuilik vrat
vrat mee
mee
'Nee. M'n moeder heeft hem 66k nog gewaarschuwd. De
hij een couvert
couvert
ik van
van here
here gezonden
gezonden kreeg.
kreeg. Eens heeft hij
van cente, die ik
opengemaakt
genomen dat
dat er
er in
in lee.'
lee.'
opengemaakt en er een bankie uit genomen
datgeld
geld?'
'Van wie
wie kreeg
kreeg je
je dat
?'
Wat doet
doet dat
dat er
er toe?'
toe?'
'Van ... van...
van ... Wat
'Van...
'Zeg
het liever
lieverniet
niet?'?'
`Zeg je het
'Van een goeie kennis...
kennis ... Je hoeft me niet zo
zo an
an te
te kijken...
kijken ... Het
Het was van
'Van
een doodfatsoenlijke
doodfatsoenlijke jongen...
jongen ... D'r heeft niks tussen
tussen ons
ons bestaan...
bestaan ... Die
wist dat ik
ikarmoe
armoe had.'
had.'
wist
'Wanneer
Amerika?'?'
`Wannee' r ga je naar Amerika
'Ik ga d'r niet heen.'
'En als hij
Inj wil ?'
'Ik heb zo de pest an die jood, hé!'
'11c
'Is
jood?
'Ts het
het een
een jood
?
wat
een! We
We zijn
maar burgerlijk
Kerkelijk, dat
'Ja.
En
`Ja.
zijn alleen maar
burgerlijk getrouwd. Kerkelijk,
ging niet. Dan had
ik
jodin
motten
worden.
Zeg,
stel
je
es voor...
voor... een
een
had jodin motten worden.
stel je es
hé?'
een hoop
hoop rabbies
rabbies erbij...
erbij ... Wat een instelling,
bad nemen met een
instelling, hé
?'
'Gaat
zo?'
`Gaat dat
dat zo
?'
'Dat
... Nou je kan begrijpen wat voor een leven dat
'Da hebben ze me gezegd
gezegd...
schoonmoeder. Die heeft me
me eens
eens in
in me
me gezicht
gezichtgespoegd
gespoegd
gaf met me schoonmoeder.
te
toen ze me
me op
op straat
straat tegenkwam.
tegenkwam. Die
Die smerige
smerige smousin,
smousin, een
een vrouw
vrouw te
toen
spoegen die zwanger
zwanger is!'
is!'
'Vond je man dat
dat allemaal
allemaal goed
goed?'
`Vond
?'
z'n familie.
familie. II(
Ik
voor d'r.
d'r. Die hing altijd
altijd an
an de kant
kant van
van z'n
'Die was bang voor
denk dat ik t6ch naar
naarAmerika
Amerikaga
gaom
omde
dekinderen
kinderen bij
bij hém
hém te brengen.
brengen. Dan
?'
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ga ik er met
tevinden
vinden
met een
een rijke
rijkeAmerikaan
Amerikaanvandoor.
vandoor. D'r
D'r zal
zal wel d'r zo een te
zijn.
beterde
dehoer
hoerspelen
spelen
zijn. In Amerika
Amerika zijn
zijnze
zedol
dolop
op blonde
blonde vrouwen.
vrouwen. Nog
Nog beter
dan zo'n
.. .' zei ze bijna woest.
zo'n...'
koetsier! ... Als
Als je
je van
van je
je kinderen
kinderen hield,
hield,
'Spreek toch wat zachter voor de koetsier!...
`Spreek
zeggen.'
zou je zo iets
iets niet zeggen.'
'Ik
voorme
mekinderen...
kinderen ...Maar
Maarwat
watheb
heb ik
allan voor
`Ik h6u
hód veel van ze. Ik sappel alléén
•• Hoe mot het
het gaan
gaan as
as ze
ze ouwer
ouwer zijn
zijn ?...
? .. Hij verdient goed
goed
an me leven ??...
geld ... Met
Met mij
mij gaan
gaan ze, gaan
gaan ze...
ze... een
een beroerde
beroerde toekomst
toekomst in...
in ...Zie
Ziejejenou
nou
geld...
dat ikik
wel! Als ik met j6u
jód een
een kwartier
kwartierspreek,
spreek,wor
worikik altijd
altijd zo
zo triestig, dat
wel dood zou willen
willen wezen!'
wezen!'
'Wil je geloven
gelovendat
datikikblij
blijben
benals
alsjejeme
medat
datzegt
zegt?'
?'
'Daar begrijp ik
`Daar
ik weer niks van, dominee.'
'Ik zie je graag z6,
n6U over me zit. Zó
Z6met
metjejeverdriet
verdrieten
enikikals
als
`Ik
zó, zoals je nód
je vrind.'
bent niet
nietmooi,
mooi,maar
maar ik
ik mag
mag je
je wel,'
wel,' knikte
knikteze.
ze.
'Je
goeie vent.
vent. Je
Je bent
"je bent een goeie
metvlagen
vlagenvan
vanruzie,
ruzie,snuffesnuffeEn zo praatten we door, rustig,
rustig, vrféndelijk,
vdéndelijk, met
te benaderen.
benaderen.
lend als vreemden, die elkaars leven trachten te
Aan
strand was
was het
hetvol.
vol.Heel
Heelvervloekt-mondain
vervloekt-mondainHaagje
Haagjeluierde
luierde in
in
Aan het strand
geldpatsers, deftige
deftigeGeheimraths,
Geheimraths,jodenfamilies
jodenfamiliesmet
met
badstoelen. Je had er geldpatsers,
badstoelen.
en een
eenhalf
halfdozijn
dozijnbij-de-pinken
bij-de-pinkenjodenkindjes,
jodenkindjes,jejehad
had
jodenpa, jodenma en
er Frans pratende
pratende referendarisdochters,
referendarisdochters, lorgnettende Duitse
Duitse patroonsgewone strandproletastrandproletarijk geworden slagers, in
in één woord het gewone
zoontjes, rijk
lucht koopt.
koopt.De
Dezee
zeeziet
zietererverrassend-bourverrassend-bourriaat, dat voor dure centen lucht
riaat,
geois uit, met
met zo'n
zo'n verzameling
verzameling op
op de
de voorgrond,
voorgrond, als
als een ouwe
ouwe leeuw
leeuw die
die
last van wurmen,
wurmen, als
als een
een kleffe
kleffe burgerjuffrouw,
burgerjuffrouw, die een
een lavement
lavementnodig
nodig
Bij de
twee dingen,
dingen,breedheid
breedheiden
enwijsheid.
wijsheid.Maar
Maarbreedbreedheeft. Bij
de zee
zee voel ik twee
volk,
heid en wijsheid worden verdrongen door mijn gr6te
gróte haat voor dát volk,
van korsetten,
korsetten, haklaarzen,
haklaarzen, hoge boorden,
boorden, voor dat
voor dat minne volk van
schuim, dat de aarde
aarde verpest in liefdeloze
liefdeloze koestering
koestering van
van buikbuik-en
enbuikbuikaanhangsels.
walg
aanhangsels. Alle breedheid,
breedheid, alle
alle wijsheid
wijsheid van
van zee verstikken in je walg
geaffecteerd geld-zootje, voor het heidens, zelfzuchtig tuig,
tuig, dat
dat
voor dit geaffecteerd
zijn leven
leven verstuiptrekt
verstuiptrektininstadszwijnderij,
stadszwijnderij,
gedrochtelijk grootgegroeid, zijn
dat liefdadige
liefdadige instellingen
instellingen
titel, in
in verrulddng
verrukking van geld,
geld, dat
in geluk van een titel,
dat bestuurslid
bestuurslid en
en
beheert en arme
arme kraamvrouwen
kraamvrouwen een
beheert
een soepje zendt, dat
je speelt
speelt bij
bij een kliek
kliek dooie
dooiestumpers,
stumpers,dat
datlegaten
legatennalaat
nalaataan
aankerken
kerken
vorst
vorstje
zich koestert
koestert en
enverlekkert
verlekkertaan
aaneen
eenstervend
stervendfeodaal
feodaal
en hofjes sticht, dat zich
datd'r
d'rwerklui
werkluienenmeiden
meidenfatsoenlijk
fatsoenlijklaat
laatverrekken
verrekken—- daar
daarbenbensysteem,dat
systeem,
arbeiders, meiden voor —
- dat
vlees en
en
nen ze arbeiders,
dater
erop
op los
los hoert
hoert en koopt, vlees
arbeid,
braden ligt, in
in hdn
hun zand,
zand, him
hun zon,
zon,
arbeid, dat
dat warm
warm en
en geil in de zon te braden
hUn badhuis en zwetst
zwetsten
enkletst
kletstmet
metd'r
d'rarme,
arme,lege
legehersenloze
hersenlozehoofhoofvoor hiln
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en d'r
d'r stomme
stomme minachting
minachting toont
toontvoor
voorwat
watArm
árm is,
is, voor
voorwat
watkijkt
kijkt
den en
niet buigt,
buigt,voor
voor
naar een
naar
een verre
verre horizon
horizon van
van blauwen
blauw en wit,
wit, voor wat zich niet
arbeidershanden heeft,
niet blieft
blieft tetespringen
springenals
alsclown,
clown,
wat arbeidershanden
heeft, voor
voor wat niet
hun hoepel
stinkende doodskoppen,
doodskoppen,waaruit
waaruitmaaien
maaien
door hil.n
hoepel van rottende, stinkende
bloed. Als
Als ik
ik profeet
profeet was
was zou
zou ik
ik mijn
mijn woord
woord
maaien van
kruipen, maaien
van vet en bloed.
ik ze
ze om
om
hoofden, in.hun
in.hun kleine,
kleine, vergroeide
vergroeidehersens,
hersens, zou
zou ik
d6nderen op hun hoofden,
hun testamenten,
testamenten,de
dehuichelaars,
huichelaars,de
deturfuitdelers,
turfuitdelers,de
de
d'r oren slaan met hun
de g6éie
g6éiechristenen,
christenen,die
dievoor
voorerwtenerwtengodheidjes van toevluchtsoorden, de
de week
weekerwten
erwtenmet
metspeksaus,
speksaus,en
enouwehoeren
ouwehoeren
soep zorgen, voor ééns in de
doorgangshuizen met
meteen
eenbijbel
bijbelinind'r
d'rene
eneen
eneen
eentraktaatje
traktaatjein
ind'r
d'rananin doorgangshuizen
regentenbank zitten
zittenen
enschilderijen
schilderijen schenken
schenkenaan
aan de
de
dere hand, die in de regentenbank
Liefdadigheid naar vermogen
vermogen—- die de aarde
aarde versjaggerd
lid zijn
zijn van
van Liefdadigheid
kerk en lid
de
hebben onder elkaar,
elkaar, de
de aarde,
aarde,het
het groen,
groen, de
de kolen,
kolen, het
het licht, de lucht, de
ze... Lieve
Lieve God...
God ... isis het
hetniet
nietom
omluid
luiduit
uittetelachen,
lachen,ldidIUfdvrouwen. Ik zou ze...
uit aan het strand,
strand, waar
waar watergeraas
watergeraasalle
alleklank
klankdooft
dooft—
-luiduit
bij zo'n
zo'n vetvetuit
luiduit bij
bijanemische
anemischemaagden
maagdendie
dienaar
naar
patsersbuik, die
die miger
mágermoet
moetworden,
worden,bij
te patsersbuik,
bijrooie
rooieparasols
parasols
ge-dis-tin-geer-deverzwabberde
verzwabberdejongeling
jongelingzoeken,
zoeken,bij
een ge-dis-tin-geer-de
bij gelakte
gelakte laarzen,
laarzen, bij
bij huwbare,
huwbare, stiekem-verlangende
stiekem-verlangendemeismeismet kanten, bij
uitschot van
van een
eenwerkende
werkendemaatschappij.
maatschappij.—
- 0,
wat
sies, bij dit verfoeilijk uitschot
0, wat
veel aan
aan mijzelf
mijzelf te veranderen!
heb ik nog veel
Nagekeken, begluurd
begluurdliepen
liepen we
welangs
langsde
debadstoelen.
badstoelen.
Nagekeken,
'Willen we boven
boven op
op de
deduinen
duinengaan
gaanzitten
zitten?'
?'
`Willen
'As ik me goeie
goeie japon
japon niet
nietan
an had.'
had.'
'Zand bederft niet.'
`Zand
maar een badstoel.'
badstoel.'
'Nee, geefmij
geef mijmaar
'Nee,
mogelijk wég, met
met de
de ruggen
ruggen naar
naar mondain
mondain Haagje,
Haagje, zaten we,
Zo ver mogelijk
ikachterover,
achterover,half-inhalf-inkijkend. Moe van het
het vroegop
vroegop zijn
zijn hing
hing ik
soezend, kijkend.
Zij deed het
het zelfde.
zelfde. Ik geloofdat
geloof datwe
weallebei
allebeigeslapen
geslapenhebben.
hebben.
duttend. Zij
'Zeg,
`Zeg, Alf.'
'Hé!'
'Ik
`Ik heb zo'n dorst.'
wat druiven
druivenvoor
voorjejegaan
gaanhalen
halen?'?'
'Wil
`Wil ik wat
'Graag.'
`Graag.'
Gauw een half pond
gáuw weer terug.
terug. Hé!
Hé! Met
Metwie
wieisiszezenou
nou?
pond kopen, en gállw
?
Wat is dat! Als ze met mij uit is, komt het
het dan
dan te
te pas...
pas ...
'Nou,
`Nou, bonjour!'
'Dag Georgine.'
'Wie
wasdat
dat?'l'—
- vraag
Vie was
vraag ik
ik verwonderd.
'Een
`Een kennis van me.'
'Daar
`Daar hou ik niks van.'
1 03
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%rat heb je nou weer!'
'Wat
`Als ik bij
'Als
bijje
jeben,
ben, wil
wil ik
ik niet
niet dat je
je met
met zulke proleten spreekt.'
Vat ben
'Wat
benje
je toch
toch een
een vervélende vent! Mág
spreken met JonkMig ik niet spreken
heer
.. .'
heer...'
'Ik
`Ilc wil zijn naam
naam niet
niet weten. Zeker een van die ploerten die achter kommen, hé ??..... Dat laat je nou maar, hoor!'
'Toe commandeer
commandeer je hond en blaf
zelf! Heb Ik
angesproken?'
?'
blafzelf!
fk hém angesproken
'Dat
kan me
me niet
niet schelen.
schelen. Ik blief
'Da kan
blief d'r niet als schoppen zeven bij
bij te staan.'
'Doe het niet!'
'1,141 je
je liever dat ik wegga?'
'Wil
wegga ?'
'Mot je zélf weten! Dat ééuwig gesappel!'
Vier, vijf minuten zitten we nijdig. D'r valt niet op te schieten
schieten met
met die
die
Ze doet
doet wat
wat ze zélf wil... En wat een krengig
krengig humeur
humeurals
als je
je er
er het
het
méld
... Ze
med...
Wat heeft
heeft ze te spreken met zo'n ploert, zo'n
zo'n mooi
mooi aangeminste zegt
... Wat
zegt...
klede ellendeling met blonde pommadesnorren
... zo'n stuk vuil!.
pommadesnorren...
vuil!..... Als ze
denkt dat ik
ben, heeft
heeft ze
zehet
hetmis...
mis ...Maar
Maardan
daneffen
effen omik een kwajongen ben,
kijken en d'r haren
haren zien dansen op d'r voorhoofd
... en de valse stenen
stenen in
voorhoofd...
d'r oren
... zo'n straatmeid, die n66it een pretje heeft...
heeft ... n66it aan
...
oren...
aan zee
zee is
is...
altijd achter de gore, vieze coulissen...
coulissen ... nooit
nooitaan
aan zéé
.. .
zéé...
'Hier heb je de druiven.'
druiven.'
'Eet ze zélf
maar.'
`Eet
zélfmaar.'
zo erg
erg misdaan
misdaan ?'
'Nou!
Nou-nou-nou! Heb
Heb ik
ik zo
`Nou! Nou-nou-nou!
'Jezult
zultme
menog
noggek
gekmaken,
maken,jij!'
jij!'
le
'Laten we maar weer goeie vrinden worden, hél'
laten
hé!'
'Vervelend schiåp!'
schááp!'
`Vervelend
'Zijn
Nee, ik
ik wil
wil er
er geen.
geen. lk
Ik hou er niet van.'
`Zijn ze lekker?
lekker ? Nee,
'Als ik hem je geef?'
`Als
'Eéntje maar.'
`Eéntje
Dánsoezen
soezen we
we weer...
weer...
Din
Alf? ... Boven
Boven op
op zo'~
duin liggen
... Wat mot
'Weet je wat ik zou willen. Alf?...
`Weet
zo'n duin
liggen...
... Wat een akelig
akelig idee
idee in
in zo'n
zo'n stad
stad te
te leggen...
leggen ...vlak
vlakbij
bijde
de
dat heerlijk zijn
zijn...
bij de mensen...
mensen ... Vin
Vin je
je niet?
... Waarom kijkje
...
huizen ... vlak
vlak bij
huizen...
niet ?...
kijk je me nou zo
zo...
niet zeggen...
zeggen ... zo ráir
ráár an
an?? Dat mot je niet doen...
doen ... Dat
Dat maakt
maakt
ik kan het niet
verlegen .. .'
me verlegen...'
'Ik ben blij als
zeg ik,
ik, lief
lief vindend die sentimentaliteit.
sentimentaliteit.
`Ik
als je
je zo
zo iets
iets zegt,'
zegt,' zeg
'Datzei
zeijejestraks
straksook
ookin
inhet
hetrijtuig.'
rijtuig.'
'Da
'Ik hoor je z6 graag...
graag ... Kan
Kan je
je niet zeggen waarom.'
`Ik
'Heb ik wat d6ms gezegd
gezegd?'
?'
`Heb
'Helemaal niet.'
`Helemaal
'Ik weet wel
wel dat
dat ik
ik d6m ben...
ben ... Jij ben veel te geleerd
geleerd voor
voor me...
me... Ik
Ik weet
weet
clk
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niks .. .'
niks...'
'Ik
weet ook
ook niks...
niks ...Dat
Datpast
pastgoed
goedbij
bijelkaar,
elkaar,hé
hé?'ê'
qk weet
'Méén je dat
dat nou
nou!'
`Méén
?'
'Denk je dat ik
ikje
je voor
voorde
demal
malhou
hou?'?'
`Denk
'Nou
liegen altijd.'
altijd.'
jdllie liegen
`Nou ja jullie
'Wiejullie!
jullie!Wit
W átjullie!'
jullie!'
Vie
stuifje op!'
op!'
'Hè,
'llè, wat stuifje
'Maak
niet voor
voorleugenaar
leugenaaruit!
uit!Denk
Denkjejedatik
benals
als die
die inderen
ánderen!'
dat ik ben
!'
`Maak me dan niet
'Nou dan, rat
ruétjullie...
jullie...Wat
Watben
benjeje6naangenaam.
6naangenaam. fk
Ik bedoelde
bedoelde het
hetzo
zoniet.
niet.
`Nou
Zie je wel
wel dat
dat ik
ik te
tedom
domvoor
voorjejeben
ben?'?'
Zie
'Je bent niet te dom
dom voor
voor me.
me. Ik
Ik ben
ben een gewone
gewone jongen,
jongen, met
met niks
niks buibui`Je
tengewoons aan
aan me.'
tengewoons
beetje .. .' lachte
lachteze.
ze.
'Is dat nou niet zo'n beetje...'
'Georgine!'
`Georginer
ben je ongeduldig.
ongeduldig. Zou
Zou jij
jij me
me getrouwd
getrouwd hebben,
hebben, toen
toen ik
ik
g6d wat ben
'God, gód
nog in de Vic zong?'
zong ?'
'T6én
Toen was
was ik
ik zo'n
zo'n gewone
gewoneellendeling...
ellendeling...als
alsdfé
dfédaar.'
daar.'
`T6én zeker niet. Toen
'Maarnou
nou?'
'Mar
?'
'Nou?? Néé.
`Nou
Néé. Ik trouw niet.'

'0.'
'O.'
'Waarom
Vaarom zeg
zeg je 0O?'
?'
'Je valt me
me tegen,
tegen,hoor.
hoor.Heb
Hebjij
jijnou
nouook
ookvan
vandie
diefoefies
foefies?'
?'
"Je
'Wátzegje?'
`Wit zeg je ?'
'Da's
`Da's toch goddome sterk!'
'Watte!'
%Tate?'
'Jullie hebben allemaal het zelfde
zelfde smoesje...
smoesje... Jullie trouwt geen van
van allen!
allen!
Willie
ben,hè
hè?..
Met 6ns
6ns schirrelen
schárrelenjullie
julliemaar,
maar,
Als je maar
maar eerst
eerst uitgeboemeld
uitgeboemeld ben,
?... Met
hé?'
hé ?'
Ik hield mijn mond. Een blinde, kwaadaardige
kwaadaardige woede schokte in me
me op,
op,
ik
een woede om iets
iets neer
neer te
te slaan.
slaan. Jullie ... Jullie... Jullie... saamgekoppeld
uitschotachter
achter me,
me, met
metde
degehate,
gehate,perverse,
perverse,liederlijke
liederlijkebent...
bent ...
met het uitschot
het
Jullie... ! Maar
mijn woede kwam het
het verstand
verstand faufileren...
faufileren ... Je kan het
Maar in
in mijn
'r niet
niet kwalijk
kwalijk nemen...
nemen ... Ze
Ze heeft
heeft n66it
n66it anders
anders dan schooiers gekend
... Ze
Ze
gekend...
... Je
es g6éd
g6éd
begrijpt niks
niks van
van je.
je. Je
Je moet
moet 'r'r overtuigen
overtuigen...
Je moet
moet het 'r nou es
zéggen
... dat
dat het
hetje
je niet
nietom
omsmeerlapperij
smeerlapperij te doen is...
is ... En
En dan
dan pri6tte
práátteik
ik
zéggen...
weer:
'Ik
... Ik b6émel niet.'
`Ik scharrel allang niet meer, Georgine
Georgine...
meniet
nietkwalijk
kwalijknemen,
nemen,Alf,
Alf,maar
maarik
ikben
benz6'n
z6'n6dwe
6uwerot.'
rot.'
'Jemot
motme
le
Hebje
jeme
meverver'Als je nog één woord zeg,
zeg, sta
sta ik
ik op,
op, zie
zie je
je me
me n66it
n66itmeer.
meer. Heb
`Als
Ik
geef
je
mijn
woord,
mijn
woord,
dat
ik
nfét
lieg,
geen
foefies
stáán?
stáin ? geefje
geen foefies gelOS
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smerige leugens
leugens om...
om ...wat
watvan
vanjou
jou<gedaan>
<gedaan> tetekrijgen.
krijgen. Je
Je
bruik, geen smerige
kent me
me zo
zoweinig.
weinig.Bij
Bijalles
allessta
staje
jemet
metwantrouwen
wantrouwenklaar.
klaar.Je
Jemoet
moetme
megegekent
geloven wil,
wil, zal
zal ik
iker
ergeen
geenwoord
woordmeer
meerover
overvuil
vuil
16ven. Als
16ven.
Als je me niet geloven
maken.'
'Zou jij dan zo'n
zo'n w6nderman
w6ndermanzijn
zijn?'
- zei
door
?' —
zeize
ze glimlachend,
glimlachend, superieur door
`Zou
ondervinding.
zévenmaal kunnen trouwen.
trouwen. Ik
Ik kán
kán toch
toch
'Hélemaal niet
niet kind. Ik heb zes, zévenmaal
`Flélemaal
als het
het nodig
nodig is.
is. Denk
Denkjejedat
dater
er niet
niethopen
hopenmeismeisvrouw onderhouden
onderhouden als
een vrouw
met geld
geldklaarstaan
klaarstaan?? Maar ik d6é het niet.
niet. Ik
Ikwil
wilniet.
niet.IkIkheb
heberermijn
mijn
jes met
Teveel
veelom
omjód
j6utetezeggen.
zeggen.
hoofdzaak
is -lach
maarreden voor. Te
DeDe
hoofdzaak
is —
lach jijjijmaar
—
trouwengeen
geenhandelszaak
handelszaakis,is,waarvoor
waarvoorjejeeen
eencontract
contractmoet
moetmaken
makendat trouwen
—
eerste plaats
plaats vertrouwen
vertrouwen moet
moetzijn.
zijn. Als
Als je
jeeen
eenman
man niet
nietvolvoldat er in de eerste
vertrouwt, m6ét
m6étje
jeniet
nietmet
methem
hemtrouwen.
trouwen.IsIshet
hetniet
nietbeter
beterdat
datjeje
komen vertrouwt,
vrije wil bij
bij elkaar
elkaar blijft, dan dat je je verkoopt
verkoopt?? Het blijft
blijft nou toch
toch
uit vrije
niet?? —
- een
voor een
een bom
bom
altijd een koop, niet
eenkoop
koopvoor
vooreen
een mooi
mooi gezichtje, voor
voor een naam,
naam, voor een titel!
titel! Ik
Ik trouw
trouw niet
nietom
omkinderen
kinderen te
temamacenten, voor
het dierbaar
dierbaar vaderland,
vaderland, voor
de belasting.
belasting. Ik
Ik
ken voor het
voor het leger, voor de
vrouw 1166.
h6U. Als
steek zal
zal
trouw als ik van een vrouw
Als ze
ze bang is dat ik 'r in de steek
moet ze
zemaar
maar verrékken!
verrékken! Excuseer
Excuseer mijn
mijn lieve
lieveuitval!
uitval!—
- De
De maatmaatlaten moet
me armen
armen heb.
heb. En mijn kinderen
kinderen—
schappij is bijzaak
bijzaak als
als ik
ik een
een vrouw in me
de mensen
mensen rondom
rondom
die trap ik dood als ze neerzien op d'r moeder, omdat de
stom zijn!
zijn! In dfé dingen zal ik mijn leven inrichten,
inrichten,zoals
zoals ik het wil.'
zo stom
'Dus jij wou enkel
enkel een
eenmintenee
minteneehebben
hebben?'
me als
als koud
koud
`Dus
?' Dat woord sloeg me
water.
'Nee, een vródw.'
vr6uw.'
'Zo'n
ziet je
je k6mmen!'
k6mmen!' lachte
lachte ze.
ze.
`Zo'n meissie uit jouw stand ziet
'Ik
Mijn stand
stand verkoop
verkoop ik
ik voor
vooréén
één seconde
secondegeluk.
geluk.
`Ik spreek niet van stand. Mijn
je man
man af?'
aH'
Waarom wil
wil jij
jij van
van je
'Omdat
`Omdat ik de pest an hem heb.'
'Wat
heefthij
hijdan
danan
anz'n
z'ncontract
contract?'
Vat heeft
?'
'Da's
`Da's waar.'
niet bedriegen.'
bedriegen.'
'Als
jij van
van hem hield, zou je hem niet
`Als jij
'Ik
`Ik bedrieg hem niet.'
wou je
je alleen
alleen maar
maar overtuiovertui'Nee,
ga nou
nou maar
maar niet
niet door.
door. Da's
Da'sbijzaak.
bijzaak. Ik wou
'Nee, ga
gen dat Stadhuis onzin is voor
voor éérlijke mensen die van elkaar houen. Wie
kontrakkie of
ofde
de lui
lui
denk je dat elkaar
elkaar bedriegen,
bedriegen, de
de getrouwde met een kontrakkie
?'
die samenleven
samenleven?'
'Nou,
ervan
kommen de
de mannen
mannen veel
veelmeer
meerbij
bij d'r mintenee.'
mintenee.'
van weet kommen
`Nou, wat ik er
'Schei
uit met
met je
je geminteneer!'
geminteneer!'
`Schei toch godverdomme
godverdomme uit
?' vroeg
vroeg ze
ze weer
weermet
met
'Vloek
driftkop. Dus
Dus jij
jij zou
zou nooit
nooit trouwen
trouwen?'
`Vloek zo niet, driftkop.
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armelijk-wijs door café-chantant ondervinding.
ondervinding.
betwetende spot, armelijk-wijs
'N66it.'
'o6k niet als je verliefd werd
werd op
op een
eenmeisje
meisjedie
dieniet
nietanders
anderswou
wou?'?'
'06k
'Nee.'
'o6k
veel geld
geldhad
had?'
?'
'06k niet als ze veel
'Wat
heeftdat
daterernou
nouiningodsnaam
godsnaammee
meetetemaken
maken?'
?'
Vat heeft
'Nou—
- ik vriág
vráágmaar
maar—
- zou
nooit
zou jij
jijzo'n
zo'nvrouw
vrouw waarmee
waarmee je
je samenwoonde
samenwoonde nooit
`Nou
de steek
steeklaten
laten? 7—
- Nooit
in de
Nooit ?'7'
'Nooit.'
`Nooit.'
lam humeur
humeur had, of
of elke middag
middag je
je eten
eten bedierf
bedierfof
ofje
je boel
boel
'En as
as ze een lam
verwaarloosde. '
verwaarloosde.'
'Hahaha!'
'Hahahar
'Watlach
nou?...
7...Wat
Watvin
vinik
ikdat
dathitelijk
hátelijkdat
datlachen!'
lachen!'
Vat
lach ieienou
'Nou ja.'
`Nou
'wátnou
nouja...
ja ... Daar
Daar mot
motje
je toch
tochallemaal
allemaal an
an denken...
denken ...En
En als
als je
je tussentijds
tussentijds
`Wit
een ander
anderverliefd
verliefdraakt
raakt?'7'
op een
'Datisiseen
eending
dingwaarover
waaroverjejeniks
nikskan
kanzeggen,
zeggen,niks
nikskan
kanvoornemen.
voornemen.Maar
Maar
'Da
nooit een
een reden
reden zijn
zijn om
om een laagheid tegenover
je vrouw
vrouw te
te doen.'
doen.'
het zou nooit
tegenover je
meer van
van elkander
elkanderhoudt
houdt?'
'En as je niet meer
?'
'Dan ga
ga je
je natuurlijk
natuurlijk van
vanelkaar
elkaaraf.'
af.'
'En mot zo'n
zo'n vrouw
vrouwdan
danmaar
maaromkomen
omkomen?'
?'
'wel
Dan blijfje
blijfjeeerlijk
eerlijk opdelen.'
opdelen.'
'Wei nee. Dan
'En als jij
haar houdt
houdten
enzij
zij wél
wélvan
vanjou
jou?'?'
jij niet
niet meer van haar
je... dan
dan rómmel
r6mmel je wat
wat in
in ouwe
ouweherinneringen...
herinneringen ...Hahahal...
Hahaha!...
'Dan denk je...
Maar wat
nou feitelijk,
feitelijk, ganzekop!...
ganzekopL. Blijven
Blijven die vragen
vragen niet net
net
Maar
wat wil je nou
mét een
een kontrakkie
kontrakkie ?...
7••. Kan een trouwklerk op het
hetzelfde voor mensen mét
stadhuis er antwoord op
op geven
geven?7Denk
Denk je
je dat
dat een
een man
man van
van je
je houen
houen blijft,
blijft,
Huwelijk is
is huwelijk.
huwelijk.Een
Eenpapier
papierkan
kaner
er
omdat hij an je vastgebakken
vastgebakken isis?7 Huwelijk
niks aan doen.'
'Dus
vrouw trouw
trouwblijven
blijven?'
`Dus jij zou zo'n vrouw
?'
'Ja.'
'Dan ben jij
... En...
En ... als
als ze
ze kinderen
kinderen had.'
had.'
jij wel
wel een uitzondering
uitzondering...
'Nou. Die
Die bracht
bracht ze mee.'
`Nou.
'Meen
dat hétis
héus?'7'
`Meen je dat
zeggen: mijn
mijn woord is mijn woord.'
'Op mijn woord, dat wil zeggen:
'God-God
- als
niet boos
boos—
- wat
wat
`God-God —
alsdat
dat allemaal
allemaal waar
waar isis -—nee
neetoe,
toe, wor
wor nou niet
ben jij
vent. En
En je
jeliegt
liegtniet.
niet.Je
Jeheb
hebzulleke—
zulleke- hoe zal ik het
het
jij dan
dan een
een g6éie vent.
zeggen—
- zulleke
waarin je
je kan
kan kijken.'
kijken.'
zeggen
zulleke ogen
ogen waarin
'Ik belieg je niet,
niet, Georgine.'
Georgine.'
clk
'Koop
nou een
eenandere
anderehoed
hoed?'?' —
- zei
zonderlingopgeopgezei ze
ze plots zonderling
`Koop je strakkies nou
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wekt.
'Hindert
hij je zo
!'
'I-linden hij
zo ?'
'Nou, hij maakt je 6nknap en je ben wél een knappe vent.'
Nou,
hele middag
middag bleven we hangen
hangen in de
de badstoelen, dineerden
AIDe hele
dineerden bij
bij Altenburg
ten burg met
met een
een halve
halve fles
fles wijn sAmen
sámen en zaten om zeven uur
uur in de trein,
trein,
in een volle coupé.
sliepen de
de meeste
meestereizigers.
reizigers. De
Dewagen
wagen reuIn de dommelige schemering sliepen
hield'rvast.
nam ik haar
telde schor. Stilletjes
Stilletjes nam
haar hand,
hand, drukte
drukte die zachtjes, hield
'r vast.
Zoet-weeïg
warme glacé, met het éne Anders-warme
ánders-warme open velZoet-weeig voelde het warme
kringetje. En ik bleef zo, rustig z6nder nadenken
nadenken in
in wiegend gesoezel.
Zij sliep.
Door
haar meisjesgezicht, het
Door de voile, in de wagenschemering, zag ik haar
gelijk-gladde neusje,
zelf mijn ogen sloot,
gelijk-gladde
neusje, de
de ronding
ronding der
der konen.
konen. Als
Als ik zelf
wákker, toch niet denkend, en het
het glacé voelde in de handwarmte, zág
wAkker,
hinderend, niet
niet schel
groen,
ik het komend leven als
schelgroen,
als een vlakte met niet hinderend,
met dichte
dichte ogen
ogen en
en een
een mond
mond
passieloos licht, een vlakte om in te liggen met
in- en
en uitstotinkjes van adem. D'r ontbrak niets. Het
Het was
was
wijd open met inv6lkomen.
Als je
je de
de ogen
ogen
v6lkomen. V61komen
Vakomen van wijde, zacht-groeiende vreugd. Als
open deed, zag
zag je
je de
de mensen
mensen aan
aan de
de overkant
overkant met
methoofden
hoofden schuin-wegglimmen van een
een bril,
bril, het
het
gezakt en open-ademende
open-ademende monden,
monden, het mat glimmen
bagagerek, keek
naar het
'Niet roken'
... Smoking is prohib...
prohib ...
bagagerek,
keek je naar
het biljet van `Niet
roken'...
11 est déJendu
... naar
... zei
zei je
je tot
totjezelf,
jezelf, z6nder het te
naar de
de knop
knop van
van een
een stok
stok...
Il
difendu...
allemaal goeie
... sloot
sloot
goeie lui
lui waren,
waren, met
met gezellige gezichten
gezichten...
zeggen, dat het allemaal
het glacé, dat warm werd en het open
open velkrinweer... voelend
voelend het
je de ogen weer...
geven ... én het brede, het onbewaarin je
je wel
wel een zoen zou willen geven...
getje waarin
jeje
je adem
adem hoorde.
hoorde.
groot-wijde,waarin
waarin je
lijnde, het groot-wijde,
Tot aan
aan de deur van de Albert Cuyp liep ik mee.
Tot
'Wil je niet effen boven kommen
kommen ?'
'Mag
ik?'
`Mag ik ?'
'Dan kan je me éne kind zien.'
bij de
de deur.
deur. Dan
Daneen
eenkamer
kamer
Een trap op. Een klein
klein portaal.
portaal. Een
Een gescharrel
gescharrelbij
in donker met flauwe raamschemeringen.
']uffrou!
... Juffrou-our
]uffrou-ou!'
juffrou!...
Achter scharnierde een deur.
'Ben
`Ben u d'r?'
'Waar is me lamp
lamp?'
Vaar
?'
'0. Die
Die zal
zal ik
ik zo
zo dadelijk
dadelijk brengen.'
brengen.'
'O.
'Ga
`Ga zo lang zitten, Alf. Hier staat de canapé.'
ging ik
ik op
op iets
iets hards
hards zitten.
zitten.
In het donker ging
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'Ik geloof
geloofdat
dat ik op wat
wat zit.'
zit.'
'Tic
'Datzal
zaleen
eenveer
veerzijn.
zijn.Je
Je mot
mot vlak
vlaktegen
tegende
derug
rugaanleunen.
:lanleunen.Anders
Anders kun
kun je
je
'Da
er niet op zitten.'
zitten.'
'Het lijkt
lijkt een grote
grotekamer,
kamer, hé?'
hé!'
`Het
'Dat verd6mde mens! Altijd dat beroerde
beroerde gezeur
gezeur met
metme
melamp!
lamp! Juffrou!
'Da
?'
Juffrou-ou! Mot ik
ik nou
nou n6g langer wachten
wachten!'
Juffrou-ou!
'Ik k6-6-m!'
`Ik
k6-6-m!'
de fel
fel lichtende
lichtende lamp
lamp voor
voor het
hetflets
flets burgervrouwtjesgezicht
burgervrouwtjesgezicht kwam
Met de
ze binnen.
'Ik most er olie indoen.'
`Ik
'Niks voor me geweest
geweest?'
?'
`Niks
'Uw vader was va.nmorgen
va~morgen hier.'
`Uw
!'
'Geen boodschappen ?'
`Geen
'De naaister.'
naaister.'
'De
'Was ze er alweer?'
`Was
Zeliep
liepniet
nietlanger
langerzei
zeize.
ze.Dan
Danmot
motjejemaar
maarrijen
rijen
'En wát een brutale bek! Ze
heb de
de deur
deur voor
voor d'r
d'r neus
neus dichtgesmeten...
dichtgesmeten ... 00...
... Zit daar
daar een
zei ik. Ik heb
gezien.'
héér... Ik had meneer helemaal niet gezien.'
héér...
... weet
weet u niet meer?'
'Da's meneer Spier die u bij Prot gezien heb
meer ?'
heb...
`Da's
'Jawel, jawel...
jawel... Wil u soms thee
thee drinken
drinken ?'
jawel,
'Da's een idee. Met
Met twee
tweekoppen,
koppen,juffrouw!'
juffrouw!'
`Da's
'Meneer mot niet
niet na
na me servies kijken...
kijken ... De
De kinderen
kinderen breken
breken alles,
alles, hé-hé`Meneer
hé.'
M.'
een rommel!'
rommel!' —- zegt Georgine
Georgine als
als juffrouw Bok weg is -—
'Kijk nou es wat een
`Kijk
'wat
Alles laat
laat ze
ze achter
achter d'r
d'r kont
kont slin`wat een godverdommisse beestenboel. Alles
geren. Ik sjeneer me voor jou.'
'Toe,
ga nou
nou niet
niet opruimen!
opruimen! Wat
Watkomt
komthet
heter
erop
opaan!'
aan!'
'Toe, ga
'Ik
toch
niet
zo
de
po
voor
je
neus
laten
staan.
Kijk nou
nou es
es an!
an! De
De natkan
niet
zo
de
po
voor
je
neus
laten
staan.
Kijk
`Ik
te kringen zo op het zeil. Je zou goddome het huis uitlopen!'
In de werkelijk
werkelijk enigszins
enigszins onappetijtelijke
kamer begon ze woedend met
onappetijtelijke kam.er
ruimen, zette
zettede
depo
poininde
dealkoof,
alkoof,raapte
raaptekinderkinderhoed en mantel aan, te ruimen,
koffie was,
kleertjes van de grond, wreef de tafel, die pap van kruimels en koffie
stopte het brood,
brood, het
het mes,
mes, de
de borden
borden in
in een
een grote
grotekast,
kast,waar
waar alles
alles lag,
lag,
nam een
enliet
lietde
degordijnen
gordijnen neer.
neer.
een kam
kam en
en een
een borstel van de schoorsteen en
'Juffrou-ou!'
luffrou-our
'Joe-oe!'
loe-oer
'Hebbu
`I-lebbu nog hout?'
'Hout?
turrefzijn ?'
`Hout ? Nee, niks meer! Mag het een lange turrefzijn?'
'Geef
`Geef maar op!'
'Ga
?' vraag ik.
anleggen ?'
`Ga je nog je kachel anleggen
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`Nou, het is hier aardig
'Nou,
aardig kil. Ik stook al een week. Staat
Staat er
er niet
niet een
een sigasigarenkistje achter je?
je? Z6.
Zó. Zo helpen wij ons.'
Vlak onder het licht
licht van
van de
de lamp
lamp sneed
sneedze
zehet
hetsigarenkistje
sigarenkistjeaan
aanrepen.
repen.
'Da brandt
'Dat
brandt niet,'
niet,' zeg
zeg ik.
'Je
motme
menodig
nodigleren
lereneen
een kachel
kachel anleggen.'
anleggen.'
le mot
`Een beetje petroleum op de turfis
veel beter,'
beter,' adviseer
adviseer ik.
ik.
'Een
turfis veel
zégje
zoiets.
iets.Juffrou-ou!
Juffrou-ou! Breng
Breng de
de petroleum
petroleumes
esmee!'
mee!'
'Daar
'Mar zég
je zo
loe-oer
'Joe-oe!'
Juffrouw Bok draagt
witte kop
kop en
en een
een
draagt op
op een
een oud,
oud, roestig blad een grote witte
kleinere gebloemde.
Aan d'r pink bengelt
bengelt de
de petroleumkan.
petroleumkan.
gebloemde. Aan
'Ik hè-d'r
zelf maar suiker en melk in gedaan. Mot uu nog
nog meer
meer turref?'
turref?'
h-d'r zelfmaar
'Geef
paar zware
... Toe
ToeAlf,
Alf, stel
steljejenou
nouniet
nietzozoan!
an!Blijf
Blijfjijjijnou
nou
`Geef uu nog een paar
zware...
van de kachel
ráreben
ben jij
jij toch! Niet
Niet zovéél
zovéélolie
olieop
op de
de turf!...
turf! ...
kachel af.
af.... Wat een lire
gezicht
Voorzichtig
... Wees
... Laat
Voorzichtig...
Wees nou
nou voorzichtig
voorzichtig...
Laat de
de vlam
vlam niet
niet in je gezicht
... Hier
Hier hé-je
hè-je mijn
mijn zakdoek...
zakdoek ... Ik
slaan
... Kijk
slaan...
Kijk je
je nou
nou es
es een handen hebben
hebben...
heb d'r mijn
mijn neus
neus nog
nog niet
niet in
in geveegd.'
`Zie je -—z6zómaak
'Zie
zeg ik.
ik.
maakikikmijn
mijnkachel
kachelan.
an.Zo
Zobrandt
brandt ie
ie in
in een
een wip,' zeg
'Drink nou je thee.'
'Als
uitdoet.'
`Als je aan tafel
tafel komt
komt zitten
zitten en je hoed en je mantel uitdoet.'
zin?..
hier wel
wel gezellig
gezellighé
hè?..
Hoeisisde
dethee
thee?
'Is het
het zó
z6 naar
naar je
je zin
?... Nou is het hier
?... Hoe
?
gotewater...Wat
Wateen
eenberoerde
beroerdesmaak
smaakisis eran,
eran, hé
hé?..
Jezis Christus wat een gotewater...
?...
an dat mens
mens overlaten.
overlaten. Laat
Laat hem
hem maar
maar staan...
staan ... Drink
Drink hem
hem
Je kan niks an
nou maar niet om
om mij
mij een plezier
plezier te
tedoen!...
doen!...Wil
Wiljejewat
watanders
anders?'
?'
ik, terwijl
terwijl ik
ik theevuil
theevuil en
en bruine
bruine suiker
suiker uit
uit
'Nee. Doe geen moeite,' zeg ik,
water bagger.
bagger.
het lauwe water
'Ik zal je een kon
jakkie geven.'
`Ik
konjakkie
geven.'
'Blijf nou zitten.'
`Blijfnou
'wel allemachtig!...
allemachtig! ... D'r was toch nog
nog in
in de
de fles...
fles ... Daar
Daar durfik
durf ik een
een eed
eed op
op
'Wei
doen! Juffrou-ou!'
te doen!
'Joe-oe!'
"Joe-oer
Weer sloft juffrouw Bok door
turfin elke
elkehand.
hand.
door de
de gang
gang met een zware turfin
'Is er iemand an me konjak geweest
geweest?'
?'
'Zover ik weet niet.'
`Zover
'Nou, maar d'r
`Nou,
d'r isis van
van gesnoept!'
gesnoept!'
'Daar zal ik niet néé op zeggen
Uwvader
vaderisisde
deenige
enigedie
diehier
hier was.'
'Mar
zeggen...... Uw
'0, is me vader hier geweest
geweest?
kleinemeid
meideffen
effeneen
eenmaatje
maatjehalen
halen?'?'
`0,
? Kan de kleine
'Ik zal d'r hier zenden.'
`Ik
zenden.'
niet voor
voor mij,'
mij,' zeg ik nog
nog eens.
eens.
'Haal het nou niet
niet!'
'Hé, zanik zo niet!'
het gegil
gegilvan
vanjuffrouw
juffrouwBok,
Bok,die
diede
devuile,
vuile,kleffe
kleffehanden
handenaan
aanhaar
haarvoorvoorOp het
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drempel staat af
af te vegen,
vegen, komt
komteen
eenmeisje
meisjevan
vaneen
eenjaar
jaar of
of
schoot op de drempel
ondeugend pittig
pittiggezichtje
gezichtjeen
enzwart
zwartgefladder
gefiaddervan
vanharen
haren
twaalf, met een ondeugend
boven zwarte
zwarte oogjes.
'Annetje ga jij
`Annetje
jij es
es gauw
gauw een maatje konjak halen!'
'Mot
ik poffen,
poffen, moe?'
moe!'
'Mot ik
'Nee. Hier
Hier hebbie
hebbie geld.'
geld.'
'Mot het
hetbéste
béstewezen
wezen?'7'
'Mot
'Ja.
Neemde
defles
fles mee.
mee. Val
Val niet
niethoor!'...
hoor!' ...Wat
Wateen
eenbij-debij-de"ja. Loop nou gauw! Neem
nest, hè?...
hè 7...Kaatje
Kaatjelee
leed'r
d'rom
omhalf
halfacht
achtin,
in,juffrouw.'
juffrouw.'
hand nest,
'Heeft het kind
kind zich
zich alleen
alleen uitgekleed
uitgekleed!'
`Heeft
?'
'welnee. Ik ben d'r zelvers
Velnee.
zelvers bijgebleven.'
De po
po midmid'Nou,
`Nou, dan heb u een rare manier
manier om
om op
op zo'n
zo'n schaap
schaap te letten! De
den in de kamer en de kleertjes op de grond.'
grond.'
'Ik
met d'r
d'r bezig
bezig toen
toenPiet
Pieten
enPauline
Pauline ruzie
ruzie kregen.
kregen. Ze
Zehebben
hebben
qk was net met
gegeven! ...
me hele olie- en azijnstel
azijnstel afgesmeten.
afgesmeten. Ik
Ik heb
heb ze
ze voor een duit gegeven!...
mot me
me tafel
tafel es zien.'
U mot
'Heeft
straat gelopen
gelopen?'7'
`Heeft Kaatje de hele dag op straat
'Nee,
het motregende
motregendezo.
zo.Ik
Ikheb
hebd'r
d'rhier
hier laten
laten spelen
spelenmet
metde
dekinderen.'
kinderen.'
'Nee, het
'Ja,dat
datkan
kanikikzien.
zien.Kijk
Kijkme
medat
datgaren
garenvan
vande
denaaimachine
naaimachine is...
is ...Jezis
Jezis nog
nog
la,
Me hele
hele machine
machine verdniweren
verûniweren ze!'
ze!'
toe. Me
'Hier is de konjak, juffrouw,' roept Annetje.
Annetje.
'Dánk je Annetje. Die
Diecenten
centenzijn
zijnvoor
voorjou.
jou.Ook
Ookeen
eenglaassie,
glaassie,juffrouw
juffrouw?'7'
`Dink
'Asjeblief.
`Asjeblief. Dan zal ik het mee naar achter nemen.'
'Zo.
weg,' puft
puftGeorgine.
Georgine.--- 'Die
'Die heeft
heeft nou
nou op
op een
een glaassie
glaassie
`Zo. Goddank. Ze is weg,'
staan wáchten,
die vuile
vuile slobber.'
slobber.'
wichten, die
zo zachjes
zachjes?'7'
'Waarom spreek
je zo
spreek je
Vaarom
'Je
motvoorzichtig
voorzichtigpraten
pratenasasde
dedeur
deurdicht
dichtis.
is.Anders
Andershoren
horen ze
zeilles
állesdoor
door
le mot
de alkoof.'
'Ga nou zitten, kind.'
kind.'
`Ga
'Wil
... Da's de eerste maal
maal dat je hier ben...
ben ... Proost....
Proost....Jouw
Jouw kaka'WI' je
je suiker
suiker...
mers zien
hè? .. Ik
Ik ben
ben maar
maar een
een irreme
árreme chanteuse,
chanteuse,
mers
zien er zeker beter uit, hè?...
hoor... Zie je dit
dátportret
portretop
opde
deschoorsteen
schoorsteen?...
? .. Da's
Da's me
me man...
man ... Die
Die d'r
hoor...
... Hoe
Hoe vin
vin jejedattie
dattieer
eruitziet
uitziet?'7'
naast is me zwager
zwager...
'Is dát
man?'
?'
`Is
dit je man
Zonderling
die ogen
ogenvan
vaneen
eenlief-glimlachende
lief-glimlachendeman
man met
methoog
hoogpuntboord,
puntboord,
Zonderling die
Opmijn
mijn schouschouhaar netjes geplakt om het
het vierkant
vierkant hoofd.
hoofd. Op
mooie das en haar
me angedrukt,
angedrukt,kijkt
kijktze
zemee.
mee.
tegen me
der leunend,
leunend, vertrouwelijk tegen
'Een knap gezicht,
gezicht, niet
niet?'
`Een
?'
er11661
héél fatsoenlijk
'Hij ziet
ziet er
`Hij
fatsoenlijk uit.'
uit.'
knap,maar
maarals
als ie
iepraat...
praat ... een
een echt
echtjoden
joden
'Zolang
houdtisisieieknap,
`Zolang die zijn mond houdt
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spoegsprakie.'
`Wis je verliefd
?'
'wás
verliefd op
op hem
hem!'
'pat wéét
'Dat
wéét ik
ik niet...
niet...ik
ik was
was zestien.'
zestien.'
`Dus, da's de man-met-het-contrakt?'
'Dus,
man-met-het-contrakt ?'
`Wit zeg je?'
'Wátzegje?'
'En dá
ditt je
?'
jezwager
zwager?'

la.'
'Ja.'
'lleb je nog
'Heb
nog meer
meerfatnilie
familiehier
hier?'?'
'Nee. Daar
Daar heb je Daisy. Da's een gewezen vriendin van me. Mooi koppie,
hé?
noemt een
een mooi
mooi gebouwde
gebouwde
hé ?Wat
Wateen
een mooi
mooi figuur.
figuur. Dat
Dat was nou wat je noemt
vrouw. Dit
Dátzijn
zijndrie
drie chanteuses,
chanteuses,Deense,
Deense,met
metwie
wieikikop
op6én
éénkamer
kamerkleedkleedje hem
hem niet
niet?? Nou
Nou en
en die
dieken
kenje
jenatuurlijk,
natuurlijk, da's
da's
de. Da's die komiek. Ken
Ken je
Chretienni.
nou het
het portret
portret van
van me
meman
man
Chretienni. Chris
Chris noemen
noemen we
we hem.
hem. Zet nou
weer op zijn plaats.
plaats. Ik had hem illang
állang weggedaan...
weggedaan ... Maar
Maar me
me schoonschoonzuster komt wel
wel es hier.'
'Hoe
heethij
hij eigenlijk
eigenlijk?'
'Hoe heet
?'
!'
'Isaac. Lelijke naam,
naam, hé
hé?'
'Wat
ogen heeft
heefthij.'
hij.'
%rat een
een slaperige ogen
'0, het was zo'n suffe...
suffe... Draai je nou effen
uiteffen om,
om, zeg. Ik mot me korset uitbenauwdop
opme
memaag.'
maag.'
trekken. Ik krijg het zo benauwd
keek naar
naar een kleurige
kleurige prent
prent uit
uitde
deopera
opera Faust, met
Ik keerde me om, keek
mooie onderschrift:
onderschrift: 'Soil
'Soli ich
ich Dir,
Dir, Flammenbildung,
Flammenbildung, weichen
weichen?
leh
het mooie
? Ich
het corset
corset
bin deines
deines Gleichen',
Gleichen', hoorde
hoorde de haken
haken van het
bin's, bin Faust, bin
een voor een knappen.
lucht op.
op. Keer
Keerje
jenou
noumaar
maar weer
weer om...
om ... Nou
Nouzal
zalik
ikjejeme
meKaatje
Kaatje es
es
'Hè! Dat lucht
'Flè!
laten zien.'
de donkere
donkere alkoof nam
mooi, vuil kind,
kind, dat
dat in
in z'n
z'n slaap
slaap de
de
Uit de
nam ze een mooi,
blonde hoofdje heerlijk
heerlijk angstig te huihuiarmen om haar
armen
haar heen
heen sloeg
sloeg en het blonde
het licht.
licht.
len lei tegen de felle overgang
overgang in het
'Datisisze
zenou!
nou!Dat
Datisisze
zenou!
nou!Zo'n
Zo'ngrote
grotemeid,
meid,zo'n
zo'nlekkere
lekkeredikkerd!'
dikkerd!'
'Da
hetmeisje
meisje om
om de
de vette
vettebilletjes,
billetjes,zoende
zoendehaar,
haar,proproVertroetelend pakte
pakte ze
ze het
Vertroetelend
te maken.
maken.
beerde de handjes los te
ome van
van je. Da's
Da's nou
nou 6me
6meAlf.'
Alf.'
'K6m nou Ka. D'r is een ome
`Kcim
zijvan
van
schuw, met
met dichtgeknepen
dichtgeknepenoogjes
oogjeskeek
keekhet
hetkind
kindnaar
naarde
dezij
Schichtig, schuw,
schokte weer
weer weg
wegmet
methet
hethoofdje
hoofdjeininGeorgines
Georgineshals.
hals.
de lamp, schokte
Dag ome.'
ome.'
'Hé, Ka, wat ben je kinderachtig. Wil je nou
nou wel es zeggen: Dag
'Het schaap
schaap is blind
blind van
van de
de slaap.
slaap. Ze
Ze kan
kan niet
niet in
in het
het licht
lichtkijken!'
kijken!'
'Het
je mamma,
mamma,snoes
snoes?'?'
ik je
'Ben ik
Krampachtig wrong
weg
Krampachtig
wrong het kind
kind zich
zich tegen haar
haaraan,
aan,om
omvan
vanhet
het licht
licht weg
te komen.
1I2
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'Kaatje! Kaatje-dot!...
Kaatje-dot!...1-16,
Hé, domme meid, ben je je tong verloren...
verloren ... Ze
Ze het
het
`Kaatje!
tong meer!
meer! Sliep
Sliep uit! fk
Ik zal
zal es voelen waar je tong zit!...
zit!. .. Ze
Zehet
hetgeen
geen
geen tong
tong meer!
meer! Hé!
Hé! Hé!
Hé! Sliep
Sliep uit!'
uit!'
tong
de oogjes
oogjes stijf-dicht
stijf-dicht gerimpeld,
gerimpeld, stak
stakhet
hetkind
kindbleekjes-lachend
bleekjes-lachendhet
het
Met de
tongspitsje uit.
tongspitsje
mij een stukkie
stukkie koek
koek?...
? .. Dat
Dat heb
heb ik
ik voor
voor der
der gegapt
gegaptbij
bij AltenAlten'Wil je van mij
`Wil
Zegieienou
nouniks
niks?'
burg... Lekker
Lekker hè
hè??..... Lekker
Lekker??...
.. Niet
zulleke happen...
happen ...Zeg
burg...
Niet zulleke
?'
gezwollen oogjes
oogjes en
en
Langzaam wende Ka aan
aan het
het licht, keek me aan met gezwollen
kinderlijk verrast-verlegen
spréeen kinderlijk
verrast-verlegen lachje.
lachje.Ze
Ze was
was sprekend Georgine, sprésnit van
van het
het gezicht,
gezicht,de
deinplanting
inplantingvan
vanhet
hetzelfde
zelfdeblonblonkend de neus, de snit
ogen, die
die wat
watjonger-grijs,
jonger-grijs,op
opblauw
blauwaf,
af,waren.
waren.
de haar, sprekend de ogen,
'Dag Kaatje.
Kaatje. Krijg
Krijg ik een
een handje?'
handje?'
'Dag
'Nou, geefje
geefje ome
ome geen
geenhand
hand?'?'
`Nou,
vuile, mollige
molligepootje,
pootje,met
metde
dezwarte,
zwarte,scherpe
scherpenageltjes
nageltjesleileiininmijn
mijn
Het vuile,
hand.
'Ben je bang
bang voor
voorme
me?'
`Ben
?'
'Welnee. Ze is niet bang. Zo'n
Zo'n grote
grote meid.
meid. Zeg
Zegnou
noues:
es: Dag
Dagome
omeAlfred.'
Alfred.'
`Welnee.
'Dag... ome...'
ome.. .'
'Dag_
'Nee: ome
omeAlfred!'
Alfred!'
'Nee:
'Dag ome
ome Alfred.'
Alfred.'
'Dag
Mag ik
ik 'r
'r effen
effen op
op me
me schoot
schoot nemen
nemen ??...
.. Zo
... Zo...
Zo ... Ze
Ze doet
doet
'Dag snoet. Mag
Zo...
geen vuil,
vuil,hé
hé?'?'
toch geen
'Hahaha! Da's weer iets
iets van
van jou!
jou! Een
Een kind
kind van
van vijfjaar!'
vijfjaar!'
`Hahaha!
nooit weten.
weten.Wil
Wiljejemijn
mijn horloge
horloge eens
eens horen.
horen. Ka
Ka ??...
.. Tik
...
'Nou,
Tik...
`Nou, je kunt nooit
Tik
...
Tik-tik
...
mooi
hè?'
Tik... Tik-tik... mooi hè?'
'Niet
`Niet in d'r handen geven.'
'Zal ik je een cadeau meebrengen,
meebrengen,als
alsik
ikterugkom,
terugkom,heerlijke
heerlijkesnoet
snoet?'
?'
`Zal
'Watte?'
`Watte?' vroeg zij nieuwsgierig.
'Zeg
`Zeg maar
maar wat
wat je wil.'
'Ome
pop beloofd.'
beloofd.'
cOme Piet heit me een pop
'Da's
... je weet wel.'
`Da's Piet
Piet...
'Wat zal ik
fk je
je nou es
es meebrengen!'
`Wat
'Zo'n
.. .'
het...'
`Zo'n pienpien as Pauline het
'Wat
pienpien?'
`Wat is een pienpien
?'
'Nee asjeblief geen pienpien, Alfred.
Alfred. Daar
muziek
Daar bedoelt
bedoelt ze een tol met muziek
mee, zoas de kinderen hiernaast hebben. Da's om dol te worden.'
'Goed
... een pienpien...
pienpien ... en
cn wat
watnog
nogmeer
meer?'
`Goed...
?'
Een
seviesjemet
koppies...
enne
bakkies
... enne
enne een
een theeketel...
theeketel... enne
enne
Een
seviesje
pet
koppies...
enne
bakkies...
.
I
een
... enne een lichie
... enne
enne een melkkan.'
melkkan.'
ee'nsuikerpot
suikerpot...
lichie...
'Zal
nietbreken
breken?'?'
`Zal je het heus niet
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'Nee,ome.'
ome.'
Nee,
'En wil je een keuken
keuken hebben
hebben?'?'
'`...Met
... Meteen
eenkachel
kachel?'
?'
'Ja.'
'En met
met een...
een ...pan
pan?'?'
'Met alles
alles erin.'
'Met
'Alles,
álles ... helemaal
álles ?'?'
`Alles, Alles...
helemaal Alles
'Alles.'
`Alles.'
'En mag ik
ik erin
erin eten
eten?'?'
'Wat
maarwil...
wil...Eerst
Eerstsoep
soepvan
vansuiker
suikeren
enmelk...
melk...Dan
Danvlees
vleesvan
vanchocochocoVat jejemaar
la
... met
met aardappelen
aardappelen van koek,
koek, hé
hè?...
? .. Dan
Dan taart
taart met
metpruimen
pruimenen
ensjelij...
sjelij .. .
la...
rozijnen met stroop
... Dan...
Dan ... Dan...
Dan .. .
Dan weer chocola...
chocola ... Dan krenten en rozijnen
stroop...
Dan
.. .'
Dan...'
'Je
maaktme
memisselijk
misselijk zeg!'
zeg!' lachte
lachteGeorgine.
Georgine.
le maakt
hé, ome?'
ome?'
'Dán
suikerboontjes, hé,
`Din suikerboontjes,
'En dan pannekoeken,
pannekoeken,hè
hè?'?'
schitterend van
van leven
leven en
en werkende
werkende verbeelding,
verbeelding,zat
zatze
zein
in de
de
Met oogjes, schitterend
lamp te kijken.
ome een
een zoentje.'
zoentje.'
'Nou
je bed.
bed. Geef
Geefome
Nou Ka, nou weer naar je
'Dag ome.'
'Dag snoetje.'
nog een.
een.
de heerlijke,
heerlijke, bleke, vuile koontjes gaf ik een zoen, nog een, nog
Op de
'Nou
mamma.'
Nou mamma.'
En Georgine zoende het kind op het
het mondje,
mondje, op
op de
de oogjes,
oogjes, lei
lei het
hettetebed.
bed.
'Mamma, een beetje water.'
water.'
slapengaan,
gaan,hoor
hoorjeje?'?'
'Dan slapen
'Ik
nog zo piesen!'
qk mot nog
'Mag
zeggen,hé
hé?'
`Mag je dat zeggen,
?'
'Nee
mamma.'
'Nee mamma.'
'Wat
motjejedan
danzeggen
zeggen?'
Vat mot
?'
'Ik
`Ik mot zo pipi.'
geméén.'
'Goed
`Goed zo. Piesen is geméén.'
malse beentjes
beentjeszat
zatze
zeover
overde
depo.
po.
Met
de blote,
blote, malse
Met de
'Mama
... opa
opa het
het gesnoept.'
gesnoept.'
'Mama_
gesnoept?'
'Wat
hetieiegesnoept
Vat het
?'
'Van
de konjak.'
konjak.'
Tan de
'Toe
schiet nou
nou een
een beetje
beetje op.'
op.'
'Toe schiet
'Nou
Nou ik druk al.'
'Hahaha!
`Hahaha! Hahaha!'
denkt ze
ze nog
nog dat
dat ze
ze aardig
aardig is.'
is.'
'Lach
`Lach er nou niet om. Anders denkt
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'Opa
most... Maar
Maar je
je mag
mag niet
niet snoepen,
snoepen,
`Opa het gezeid, dat ik het niet zeggen most...
wel, mamma
mamma?'
wel,
?'
'Nee,
lekkerdier.
dier.Ben
Benjejeklaar
klaar?'
'Nee, lekker
?'
'Heb
stukkiepapier,
papier,mamma
mamma,'
?'
`Heb u een stukkie
nest.'
met je hemmetje, nest.'
'Doe 't maar met
Eindelijk lag ze in de alkoof.
'Mamma!'
'Ja,
nou,
Ga nou
nou slapen!'
slapen!'
ja, wat is er nou
? Ga
'u
`11 heb me niet gezoend.'
'Daar dan!'
dan!'
'Mar
'Nou.—
- Hoe
vinjejed'r
d'r?'
- vroeg
Hoe vin
?' —
vroeg Georg~ne
Georgine zacht.
zacht.
`Nou.
'Een
`Een schat. Wat een goddelijk kind.'
'Op wie
wie lijkt
lijkt ze?
ze,Op
Opmij
mijof
ofop
ophém
hém?'"
'Op jou. Enkel op
op jou.'
jou.'
'Drink je
je je
je konjak niet
nietuit
uit?'
'Drink
?'
'Ja zeker.'
zeker.'
ja
'Mamma!' —
- riep
uit de
de alkoof.
alkoof.
'Mamma!'
riepKa
Kanog
nog eens
eens uit
'Nee. Nou
Nou mot
mot je
je slipen
slápenhoor.
hoor. Anders
Anders wor
wor ik boos.'
'Ik heb zo'n jeuk.'
`Ik
'Krab
'Kral) je dan maar!'
'Nou-oul
een vlo.
vlo.Kom
Komnou
noueffen
effen krabben.'
krabben.'
springt een
`Nou-ou! D'r springt
goed,? Nou slapies doen.'
doen.'
'Is het zo goed
'Ben u boosl
ben altijd
altijd boos op
op me.'
me.'
boos! U ben
'Nee.
Ik ben
ben niet
nietboos.
boos.Ga
Ganou
nouslapen
slapen?
Dagl'
'Nee. Ik
? Dag!'
'Da-aaagl'
`Da-aaag!'
'Wil
liggen'
vroeg ik
ik Georgine.
Georgine.'Ben
'Benjejemoe
moe?'
`Wil jij niet op de canapé liggen
? vroeg
?'
'Dood
niet van
van wat.'
wat.'
`Dood op. Ik weet niet
'Van de
de zeelucht.'
Tan
'Kom
ookes
es?'
'Korn je bij mij nou ook
?'
'Zachies wat. Ze
Ze kunnen
kunnen achter
achter de alkoofalles
alkoof alles horen.'
horen.'
`Zachies
'Je ziet bleek.
bleek. lk
Ikzal
zalmaar
maar heengaan,
heengaan,hé
hé?'
`Je
?'
'Liever wel. Ik heb
heb's
visite. Zulleke
Zullekemensen
mensen zoeken
zoeken overover`Liever
's avonds weinig visite.
al wat achter...
achter... Zet je kraag
kraag op
... Het is
is buiten
buiten koud...
koud ... Wil
Wil je
je nog
nogniet
niet
al
op...
eenkonjakkie
konjakkie?'?'
eerst een
'Nee.'
'Dag Alf.'
'Dag Georgine.'
'Waarom kijk
... Wil je me
... Wil je me...'
me.. .'
Vaarom
kijk je
je me
me zo
zo an
an...
me...
Halfknielend
om
bij
haar
mond
te
komen,
gafik
haareen
eenzoen,
zoen,een
eenverleverleHalf knielend om bij haar mond te komen, gafik haar
gen zoen op kouwe
kouwe lippen.
lippen.
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'Nee niet
niet meer...
meer... Pas
Pas op voor het kind.'
'Dag Georgine, dag engel.'
'Dag Alf...
Alr. .. Kun
Kun je er
er alleen
alleen uit
uit?? Laat
Laat de deur maar
maar open
... Zet nou
nou je
je
open...
kraag
... Als je in
kraag op,
op, dwarskop
dwarskop...
in de
de gang
gang ben,
ben, zeg dan
dan hárdop
hirdop goeienavond
Dan h6ren ze je weggaan.'
weggaan.'
Met de voeten
voeten klotsend
klotsend in
in het
hetportaal,
portaal, riep
riep ik
iknog
nogeens
eenshárdop
hárdop`Goeie'Goeienacht
... Slaap lekker!'
alkoof,
nacht...
lekker!' -—'Dag!'
`Dag!'riep
riepGeorgine
Georgineen
en het
het kind in de alkoof,
kinderstem ... `Da-ág...
'Da-ág ... ome...
ome ... Alfred!'
Alfred!'
deed het ook met heldere kinderstem...

X MOOS
VERLOOFT ZICH
MOOSVERLOOFTZICH

Zaterdagmorgen. De bel
Zaterdagmorgen.
bel rinkelt
rinkeltme
mewakker.
wakker. Mijn
Mijn horloge
horloge staat
staat op
op elf
elf
zo onhebbelijk
onhebbelijk blijft
blijft luien! Wat
Wat bliksem,
bliksem,als
als ze
ze zien
zien dat
dat
uur. Wie er weer zo
thuis bent,
bent,waarom
waaromhoepelen
hoepelenzezedan
danniet
nietop
op?
je niet thuis
?
'Scherp!
wakker?'
- 'Wat
er!'—- `Morgen.'
'Morgen.'—
- `Morgen.'
'Morgen.'—
- 'Zou
je
`Scherp! Ben je wakker
?' —
Vat isiser!'
`Zou je
es kijken!'
kijken!' —
- 'Als
wat van
van je nodig hebben,
hebben, komen
komen ze
zewel
welterug.
terug.
niet es
`Als ze wat
gekomenvannacht
vannacht?'
- 'Half
'Halfdrie.'
drie.'—- 'Bij
-—'Hoe
'Hoe laat
laat ben
ben je thuis gekomen
?' —
`Bij wie
je?'
met Trees uitgeweest.'
uitgeweest.' - 'Met
Trees?'
was je
?' -—'Bij
`Bijniemand.
niemand. Ik
Ik ben met
'Met Trees
?' -—
totkwart
kwartvoor
voortwee
tweeininhet
hetMosselenhuis
Mosselenhuisgezeten.'
gezeten.'
'In het
het
'Ja...we
wehebben
hebbentot
lam
—- 'In
Mosselenhuis ... Godverdomme,
Godverdomme,isishet
hetnou
nouuit
uitmet
metdat
datgebel...!
gebel...!Hoe
Hoekwam
kwam
Mosselenhuis...
slok ... Wat is dát
een engel, zeg
... Ik verTrees?'
- 'Ik
jij aan Trees
?' —
`Ikzag
zag er in De Slok...
dit een
zeg...
zeker je dat ze hélemaal
hélemaal niet bedorven is
... Ik heb er sonnetten
sonnetten van
van memeis...
zelf voorgelezen...
voorgelezen ... toen
toen heeft
heeft zij
zij er
er ook
ook een
een gelezen,
gelezen,z6
z6verdomd
verdomdmooi...
mooi ...
zelf
z6 mooi
mooi was...
was ... Hoor die kerel nou es bellen...
bellen ... Hoor
Hoor
Ik wist niet dat het z6
'Wat je dat zenuwachtig
zenuwachtigmaakt,
maakt,hé
hè?
noues!
... Hoor nou es!'
nou
es !...
es...Vat
?..... Nou heb
ik moeite om er niet uit te vliegen...
vliegen ... Zo. Nou zal die
... Die
die wel weggaan
weggaan...
anders .. .'
Trees is anders...'
je moet
moet geen
geenkwaad
kwaadvan
van'r'rspreken...
spreken ...Ik
Ikben
bengewoon
gewoonverliefd...
verliefd ...Ja,
Ja,
'Nee, je
'Nee,
jé eerste
eerste actrice...
actrice... Hebben
Hebbenwe
weerereen
een
lach jij
... Ik
jij maar
maar...
Ik zeg
zeg je, die wordt jé
die verzen kan zeggen
zeggen ?...
? .. Ze
Ze komt
komt koffiedrinken,
koffiedrinken, zeg.'
zeg.'
'Moet álles
gehaald worden
worden?'?'
`Moet
illes gehaald
'Alles. D'r is geen brood, geen boter, geen
geen melk...
melk... wel
godverdomme!. ..
`Alles.
Wel godverdomme!...
hij er nog! Wacht
Wacht es
es even!'
even!'
Nou staat
staat hij
Nou
buitendeur,schreeuw
schreeuwdoor
doorde
dekier:
kier:
'In mijn
mijn hemd
hemd ruk
rukik
ik de
de deur
deur open,
open, de buitendeur,
Afwezig op de deur ziet
ziet staan,
staan, heb
heb je
je van de bel af
'Als je godverdomme
`Als
godverdomme Afwezig
Versta je!'
je!'
te blijven! Versta
'Ik mot
mot meneer
meneer Scherpenzaal...'
Scherpenzaal.. .'
`Ik
als dat
dat zijn
zijn vader
Meer hoor
hoor ik
ikniet.
niet.Scherpenzaal
Scherpenzaal??Scherp
Scherp?
Meer
? Goeie hemel, als
eens was...
was ...Weer
Weerde
dedeur
deurop
opeen
eenkier...
kier ...
eens
—
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'wfémot
Vié
mot uu?'
?'
'Maas Scherpenzaal,
Scherpenzaal, woont
woont die
die hier
hier?'
?'
'Moos
'Wachtuueffen.'
effen.'
Vacht
voeten.
Gehol naar binnen op mijn blote voeten.
D'r uit!
uit! Daar
Daar isis je
je vader!'
vader!'
'Scherp! Scherp! Sta op! D'r
`Scherp!
ommezien staat
staatScherp
Scherpin
in zijn
zijn hemd
hemd op
op het
hetzeil.
zeil.
In een ommezien
bedonderd!'
'Ben je bedonderd!'
Hetisis je
je ouweheer.'
ouweheer.'
'Op me woord! Het
'Hoe ziet
ziethij
hij er uit
uit?'
?'
'Hoe
'Een gouwe lorgnet.'
`Een
me ouwe
ouwe niet.'
niet.'
'Je ben dol... Da's
Da's me
"Je
'Nou maak dan zelf
zelf maar
maar open. Dan is het
het een
een ander.
ander. Hij mot Ai
j6u hebheb.
`Nou
ben.'
oom?..
boekhouer?'
'Wiekan
kandat
datzijn
zijn?? Me oom
?'
?... De boekhouer
Vie
'Klee je maar an!'
'Zeg hem dattie terug mot kommen.'
`Zeg
'Je kan toch niet weten wat
wat ze
ze te
te zeggen hebben. Ik
Ik zal
zal hem zolang voor
je
laten.'
pantoffels, ga
ga ik
ik nog
nog eens
eensnaar
naar
In mijn sjamberloek,
sjamberloek, mijn
mijn blote
blote voeten in pantoffels,
de deur.
Scherpenzaal spreken
spreken?'
?'
'Mot u Scherpenzaal
'Jawel. Moos Scherpenzaal.'
jawel.
'Wiekan
kan ik
ik zeggen.'
Vie
'Dat
doeter
er niet
niet toe.'
toe.'
'Da doet
'Ik
moet
uw
naam
weten, anders
anders heeft
heeft meneer
meneer belet.'
belet.'
uw naam weten,
`Ik
'Mijn
naam
is
Kaan.'
`Mijn
'Komt
angstig.
kwitantie ?' vraag ik angstig.
`Komt u soms met een kwitantie?'
'Nee, meneer.'
meneer.'
'Nee,
'Wilt
maar meegaan.
Meneer komt
komtdadelijk
dadelijk bij
bij
dan maar
meegaan. Eerste deur links. Meneer
`Wilt u dan
u.' Ik laat hem in de
de voorkamer,
voorkamer, neem
neem alle
alle papieren
papieren van
van Scherp
Scherp mee.
mee. Je
weten. Hopen
Hopenmensen
mensengappen
gappenbrieven
brievenvan
vaneen
een 'dichter'.
`dichter'.
kunt niet weten.
'Scherp,
`Scherp, daar is ene Kaan.'
'Kaan?
lamstraal ?'
`Kaan ? Me oom! Wat mot die lamstraal?'
door zijn
zijn hahaVoor de keukenspiegel droogt hij zijn
zijn hoofd,
hoofd, haalt een kam door
ren, gaat naar
naar de
de voorkamer.
voorkamer. Ik lig languit op de canapé. Lees De Telegraaf
'Alf! Kom es hier!'
'Wat
is er?'
er ?'
Vat is
'Kom
wou zo graag met je kennis maken.'
neefwou
'Korn maar
maar binnen.
binnen. Me neef
'Ik
meneer, toen
toen u de deur openmaakte,
meneerSpier
Spier ben.'
openmaakte,dat
datUmeneer
`Ik wist niet meneer,
'Wilt
niet naar
kijken ... Ik
ik kom pas
pas uit me bed.'
naar me
me toilet
toilet kijken...
`Wilt u asjeblief
asjebliefniet
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'Ja,dat
datheb
heb ik
ik straks gemerkt,
gemerkt, hihihi!'
la,
'Da's nou me
me neef
neefTobie
... van wie
wie ik
ik je
je wel
wel es
es verteld
verteldheb...
heb ...herinner
herinnerjeje
Tobie...
`Da's
je niet meer?'
brilleglazen in zijn zakdoek.
NeefTobie wrijft zijn brilleglazen
..
'Het doet
doetme
megenoegen,
genoegen,meneer
meneerSpier,
Spier,dat
datik
esmet
met u kennis
kennis kan maken.
maken ...
'Het
ik es
Uw laatste
laatste boek
boek heb
heb ik
ik met
met wérkelijk genoegen gelezen.'
gelezen.'
Uw
'Zeg, Tobbie,
Tobbie, hou nou
nou maar
maar op met
met je flauwsies. Je doet hém er geen ple`Zeg,
Zegmaar
maar ineens
ineens waarom
waarom je hier ben gekommen.'
gekommen. '
zier mee. Zeg
voorzichtige, zachte
zachtebebeNeefTobie wrijft nog altijd de brilleglazen, met voorzichtige,
glimlachtdierbaar.
dierbaar.
wegingen, glimlacht
Moos ... Jij ben altijd
altijd zo zenuwachtig
... Vin
Vin u
zenuwachtig...
een beetje
beetje kálm,
Him, Moos...
'Wees nou een
ook niet,
niet, meneer
meneerSpier
Spier?'
.,.
ook
?'...
'Hum-hum,' met
meteen
eenknikje.
knikje.
'Hum-hum,'
'Ik hoor overal goeds van
van uw
uwroman
roman zeggen.'
`Ik
'Hum-hum .. .' met een
een knikje.
knikje.
'Hum-hum...'
'Datzegt
zegthij
hij Alf
Alf om niet met
met de
de deur
deur in huis
huis te
te vallen,'
vallen,' knipoogt
knipoogtScherp.
Scherp.
'Da
'Watben
benjijjijlomp,
lomp,Moos!'
Moos!'meent
meentTobias
TobiasKaan.
Kaan.
Vat
'Datkan
kan wel. Je
beurs om
om commissies op te
te nemen.
nemen.
Tat
je bent hier niet op de beurs
Dat weet
weethij
hij zelf wel, al heb jij bij
bij gemene
Z'n roman was verdomd-rot. Dat
geilen.'
passages zitten geilen.'
'Hihihi! Wat ben jij
nogeenj6ngen!
meneer Spier
Spier??
jij toch nog
een j6ngen! Hou ik u niet op, meneer
`Hihihi!
wou ik
ik wel
wel eens
eens kalm'
kalm' -— rustig
rustig zet
zethij
hij zijn gouden lorgnet op -— 'over. ..
Dan wou
een en ander praten.'
'Ik
`Ik heb de tijd.'
'Voor wie kom je
je ?' vraagt Scherp.
`Voor
'Ik
`Ik kom namens de familie.'
'Dan kun je wel weer
weer ophoepelen.
ophoepelen.Ik
Ikheb
hebniks
niksmet
metjouw
jouwfamilie
familietetemaken.
maken.
'Ik
spreek
tegen
meneer
Spier,
niet
met
jou,'
antwoordt
neef
glimlachend.
tegen meneer Spier, niet met
`Ik
'Wel
jij denkt
denkt me op zo'n manier te behandelen, dan
'Wei godverdomme -— als jij
heb je het mis
mis hoor!
hoor! Ik
Maar jouw
jouw kakkie
fk heb voor hém geen geheimen. Maar
om me te negeren,
negeren, dat
dat gaat
gaat hier
hier niet
niet op!
op! Versta
Versta je me
me?'
?'
'Wie
je?? Waarom
op?? Kun
Kun je niet fatWaarom wind
wind je je zo op
Vie zegt er nou wat tegen je
soenlijk blijven ??..... Meneer Spier, ik beschouw u als
man ... Ik kan
als een
een net man...
niet geloven dat u met v66rwetenschap mijn neef die ziek is
.. .'
is...'
'Ben ik ziek?
springt Scherp
Scherp door de kamer.
als een
een malloot springt
ziek ? Hahaha!'
Hahaha!' als
'Die ziek is
... steunt
steunt in
in zijn
zijn dwaze
dwaze handelwijze...
handelwijze... U is een net man,
man, mijnis...
heer Spier
... Ik
.. .'
persoonlijk...'
Spier...
Ik persoonlijk
'JawéI.Jawél,
meneer.. .' zeg ik ongeduldig.
jawél. Jawél, meneer...'
'Ik
... dat u een jongen, die een mooie positie
.. .'
positie...'
aannemen...
`Ik kan niet aannemen
'Hahaha!'
`Hahahar brult Scherp.
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' ...Een mooie positie kan bekleden, die alleen
alleen maar
maar wat zenuwachtig en
`...Een
op
overspannen
sterken ... U
U heeft
heeft zeker
zeker wat
wat gebeurd
gebeurd is,
is, op
overspannen is,
is, zoudt willen sterken...
eenzijdige wijze
... We
hem
eenzijdige
wijzehoren
horenverhalen
verhalen...
Wehadden
haddenallen
allenhet
het beste
beste met hem
voor
... Moet
Moetdit
ditnu
nuzo
zodoorgaan?'
doorgaan?'
voor...
'Ik bemoei mij
mij met niets, mijnheer.
mijnheer. Als Moos meent
meent goed
goedtetedoen
doenhier
hiertete
`Ik
werken,
dan kan
kan hij
hij blijven.'
blijven.'
werken, dan
'Moos
Moos méént...
méént... Moos
Mooshééft
hééftniks
nikstetemenen...
menen ...Zijn
Zijnvader
vader
'Moos méént... Moos
voor hem
hem gedaan...
gedaan ... Zijn
Zijnmoeder...
moeder...De
Defamilie
familieScherpenzaal
Scherpenzaal
heeft alles voor
behoorlijk gedragen
... Ik
de ououheeft zich altijd behoorlijk
gedragen...
Ik verzeker
verzeker u dat het voor de
ders een slag is
.. .'
is...'
dat jeje
'En wat wou
wou jij
jij nou
nouhebben
hebben?
DatSpier
Spiermet
metde
dedeur
deuruitzette
uitzette?
'En
? Dat
? IsIsdat
toeleg?? Denk je leep te
te doen
doen met
metjouw
jouwrotte
rottejodenstreekjes.'
jodenstreekjes.'
goocheme toeleg
'Jij moest in het bijzijn
bijzijn van
schelden. Ben
Benjij
jijsoms
soms
van meneer
meneer niet
niet voor jood schelden.
neef gepikeerd.
geen jood ?'
?' zegt
zegt neef
niet!'
'Om de bliksem niet!'
'Nou hoort u meneer, hoe schrikkelijk zenuwachtig
de jongen
jongenis.'
is.'
`Nou
zenuwachtig de
voel zoals
zoals jij
jij??Al
'Denk
`Denk je dat ik me jood voel
Alisisme
me vader
vader honderd maal parnas,
besnéden, dan
dan ben
ben ik
ikhet
hetnog
nogniet!
niet!Daar
Daarsnap
snapjijjijde
de
al was ik duizendmaal besnéden,
ballen van! Ik verdom
verdom het!
het!Ik
Ikwil
wilgeen
geenjood
joodzijn!
zijn!lkIkheb
hebgenoeg
genoegvan
vanjullie
jullie
jij jij...
jij ... jij met
zwijnderij, van jullie geknoei!]ij
geknoei! jij bent een jood,jij
jood, jij jij
met je honderd
te versjaggeren!
versjaggeren! Dat
Dat wil
wil hier
hier de
de les
les lezen!
lezen! Meneer
Meneer
pop om je eigen kind te
kind voor
voor geld
geld verpatst!
verpatst! Denk
Denkjejedat
datikikininjouw
jouwschaduw
schaduwwil
wil
heeft z'n kind
staan, smous! En als je nog ééns
ééns zo
zo lief
lieflacht
gooiikikjejewat
watininjejesmoel!
smoel!Je
Je
lacht gooi
met geen
geengek
gektetedoen,
doen,hoor
hoorjijjij?'?'
hebt met
'Nee,
datweet
weetikikwel.
wel.Hou
Houjejetoch
tochkalm.
kalm.Ben
Benikikzozoopgewonden
opgewonden?
mijnNee, dat
? IsIsmijnals
heer Spier zo opgewonden?
Je
moet
nog
een
boel
leren
voor
je
zo
ben
opgewonden ? Je moet
boel leren voor je zo ben als
mijnheer
van hem,
hem, mijnheer,
mijnheer, om
om te
tebeweren
beweren
mijnheer Spier.
Spier.IsIs het
het niet onzinnig van
hij geen jood is
... Zeg
Zeg uu dat
dat nu
nu es
es as
as chris...'
chris .. .'
dat hij
is...
'Spier heeft niks te zeggen...
zeggen ... lk
Ikzeg
zegjejedat
datikikgeen
geenjood
joodben,
ben, geen
geenjood
jood wil
wil
'Spier
meer, dan
dan in heel
heel jdllie
jUllie
wezen. In twéé woorden
woorden van
van de
de Bergrede
staat meer,
wezen.
Bergrede staat
jij ben te stom
stom om
omtetebegrijpen
begrijpen—
- al ben je nog zo'n
zo'n branie
branie
gekwijl! Maar jij
op de beurs -—dat
uitmet
met
dathet
hetuit
uitisismet
metde
dekerken,
kerken, uit
uit met
met de synagogen,
synagogen, uit
de hele oudroestwinkel van vormen en vormenleugens!
vormenleugens ! Stik in je doodsdoodshard als op je
je kantoor.
kantoor. Jodengod
Jodengodmot
moteen
een
hemd! Jij
Jijliegt
liegt in
in jouw
jouw kerk zo hard
je duur
duurbetaalde
betaalde kerkplaats
kerkplaats ziet
ziet met
metje
jevader
vader
stuip krijgen
krijgen als
als ie jou op je
en me
me wijze tante Roosje!
Roosje! Smeerlappen!
Blijven jullie
jullie maar
maar
Smeerlappen! Jodentuig!
jodentuig! Blijven
lang niet
niet meer,
meer, godzalige
godzalige Tobias
Tobias
lurken aan
lurken
aan je
je tradities!
tradities! Het
Het duurt zo lang
Salomon Kaan!'
Kaan!'
'Scherp wor een beetje
beetje kalm,'
kalm,' vermaande
vermaandeik
ik op
opmijn
mijn lippen
lippenbijtend.
bijtend.
`Scherp
'Hoor
mijnheer het
het 66k
6ókzegt
zegt?'
'floor je dat mijnheer
?'
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Hij en jij
dat ik
ikgeen
geenjood
joodben.'
ben.'
jij isis wat
wat ánders.
Anders.Nou
Nou kun
kun je
je thuis zeggen,
zeggen, dat
Goed dan.
dan. Geen
Geen jood. Hihihi!
Hihihi! Geen
Geen jood...
jood ... Ik
Ikheb
hebgeen
geenbaantje,
baantje,hier,
hier,
niet dee
dee voor
voor mijn
mijn oom,
oom, dan
dan verzeker
verzekerik
iku,u,dat
dat
mijnheer Spier.
Spier. Als
Als ik het niet
helemaal niet met hem
hem bemoeide.
bemoeide. Het
Het spijt
spijt me
me voor
voor 6,U,dat
datzulke
zulke
ik me helemaal
scènes
... Zou
Zou6uzo
zobeleefd
beleefdwillen
willenzijn
zijneens
eensaan
aantetekomen
komenbijbijoom
oom?'?'
scènes...
'Nee. Dat
Datdoe
doe ik
ik niet,'
niet,' zei
zeiik
ik ruw.
ruw.
'Nee.
`Ziet
'Zietuu—- oom zou zo graag...'
graag.. .'
'Nee.
Daar dank
dank ik
ik voor,'
voor,' herhaalde
herhaalde ik
ik beslist.
beslist.
'Nee. Daar
'Als
.. .'
`Als u6 als bemiddelaar
bemiddelaar...'
mijnheer. Ik sta in mijn
mijn sympathie
sympathie aan
aan de
de kant
kant van
van mijn
mijn vriend.
vriend.
'Nee, mijnheer.
Wil uw oom hier
hier komen, dan ben ik
ik's
's middags thuis.'
'U
toch moeten
moetentoegeven
toegeven—- uuisiseen
eenontwikkeld
ontwikkeldman
man—- dat
dat het
hetgeen
geen
`U zult toch
weg tetelopen
lopenen
eneen
eenvreemde
vreemde—- uu permitteert
permitteert mij
mij de
de uitdrukuitdrukpas geeft weg
king?? -—boven
king
bovende
deouders
ouders te
te stellen.'
stellen.'
te laten.'
'Daar bliefik
`Daar
bliefik me niet over uit te
'Ik merk wel dat u inziet dat ouders rechten hebben...
hebben ... Het
Hetgaat
gaattoch
tochniet
niet
`Ik
neefop uw
uw zak
zak blijft
blijft teren.'
teren.'
aan dat onze neef
'Wat
raaktjou
joudat
dat?'
Vat raakt
?' viel Moos uit.
'Dat
kanvoor
vooreen
eenpaar
paarmaanden
maandengoed
goedgaan...'
gaan .. .'vervolgde
vervolgdeTobie
Tobieonveronver'Da kan
steltzijn
zijn eisen,
eisen,
stoord —
- 'maar
mijnheer Spier
Spier?? Het
'mar later, nietwaar mijnheer
Het leven stelt
houd er
er wel
wel van,
van,alalbegrijp
begrijp ik
ik
nietwaar??...
.. Verzen
nietwaar
Verzen maken
maken is heel goed. Ik houd
van die
die nieuwe
nieuwe school...
school... Maar
Maar je kunt toch
toch niet
niet van
van de
dewind
wind
niet veel van
Vindt uuniet
nietmijnheer
mijnheerSpier
Spier?
Heb ik
ikdaar
daar ongelijk
ongelijk mee
meeL
Is dat
dat
leven. Vindt
? Heb
?... Is
onredelijk gesproken
gesproken?'
?'
'Nou
zeggen?'
'Ik heb genoeg van
van
`Nou zal ik jou één ding zeggen
?' barstte
barstte Moos los. `Ik
j6U niks
niks teteleren.
leren.Als
Alsjejeeerst
eerstjejeschooierschooiergeouwehoer! Ik
Ik heb
heb van
van j66
jouw geouwehoer!
geniepige ploert,
ploert,
streek met dat wurm van een
een kind
kind goed
goed gemaakt hebt, geniepige
Ben ik
ik baas
baas op
opme
meeigen
eigenkamer,
kamer,Alf
Alf-ja
kun je weer es bij me komme. Ben
— ja of
nee?'
'Ik
zei ik.
ik.
`Ik ben bij jou op visite,'
visite,' zei
'Dan heb jij op te donderen, verwaande
verwaande kwast!'
kwast!'
'Ik
verzoek
je
fatsoenlijk
te
blijven.
Van
mij heb je nog geen
geen onvertogen
onvertogen
`Ik
Tobie sussend.
sussend.
woord gehoord,' zei Tobie
'Ik wil van j611
j6u niks
Donderop!
op!
`Ik
nikshoren,
horen, niks
niks vertogens,
vertogens, niks onvertogens.
onvertogens. Donder
dichter. Dat
Datheeft
heeftniks
niksmet
metelkaar
elkaar gemeen.
gemeen.
Jij
Jij bent een sjaggeraar. Ik een dichter.
Grabbel jij
jij in je Sjares!
kluitvoor
voormijn
mijnpart!
part !Jij
Jij komt
komt toch
tochop
op
Sjares! Verneuk de kluit
het leven
leven.. Ik
Ik nooit!
nooit!Toe,
Toe,donder
donderop,
op,ofofikikpak
pakjejeinin
je pootjes terecht in het
je kraag!'
'Scherp!'
`Scherp!' vermaande ik.
.. .' zei
zei Tobias
Tobias opstaand.
opstaand.
'Als
`Als u met handtastelijkheden dreigt
dreigt...'
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'Ik heb lang de pest
pest an
an AI
j6U gehad, verdomde
verdomde eerzame neef.
neef. Die
Die is godbe`Ik
geëngageerd! Ongeluk!' schold
schold Moos.
Moos.
terme geëngageerd!
temin
min om
om je te antwoorden.
antwoorden. Ik heb
heb geen
geen moeder
moeder die
die de
de hele
hele
'Jebent
bentme
mete
le
wit wordend.
wordend.
dag om me huilt!' zei Tobie wit
niet waard!'
waard!' vloekte
vloekteMoos.
Moos.
'Jouw moeder is het doodtrappen niet
jouw
'Zeg dat n6g es!'
`Zeg
niet an
an je
je vader
vader ge'Jouwmoeder
moeder?
Heb jij 66it een m6éder
m6éder gehad
gehad?
? Als ze niet
louw
? Heb
zou ze
ze je
je moeder
moeder niet
niet geweest
geweestzijn.
zijn.Jij
Jij bent
bent een
een
sjaddend was, bij toeval, zou
kapitalistische
foetus!'
kapitalistische foetus!'
Mijn blote benen kneep ik tegen
tegenmekaar
mekaar om
om het
het bij dit schone beeld niet
niet
uit te
te schateren.
schateren.
af. Ik
Ik ken
ken je
je
'Meneer,' zei Tobie bleek, `ménéér,
'ménéér, ik trek me
me handen
handenvan
vanjejeaf.
`Meneer,'
meer. Mijnheer
Mijnheer Spier
Spier —- het zal
zal me
me altijd
altijd aangenaam
aangenaam zijn.
zijn. Als
Als u nog
niet meer.
houd ik
ik me
me vooieen
voor:een bezoek aanbevolen.' Bleek, geheel
geheel
eens langs komt, houd
ging hij
hij heen.
ontdaan ging
'Jebent
bentwel
welwat
watruw
ruwgeweest,
geweest,Scherp,'
Scherp,'zei
zeiik.
ik.
le
'Niks te
te ruw.
ruw. Je kent hem niet. Da's
Da's een gewetenloze
gewetenlozepatser,
patser, die
die neef van
'Mks
een kind
kind maken!
maken! Dan
Dan zich
zich netjes
netjesengageren!
engageren! En
En hoe
hoe
me! Eerst een meid een
week voorbij
voorbij of
ofde
de vuilik
vuilikloopt
looptnaar
naareen
eenhoerenkast.
hoerenkast.
netjes! D'r gaat geen week
adres vroeg
vroeg van
vaneen
eenspecialist
specialist
Z'n laatste confidentie was
was dat
dat ie me het adres
mot ras
ras geven!
geven! Kleine
Kleinejoden
joden
huidziekten. Dat gaat
trouwen! Dat mot
gaat trouwen!
in huidziekten.
mij op de goede weg hellopende ogen
ogen en
enklieren!
klieren! Dat wil
wil mij
Tobietjes met lopende
rijp voor
voor Meerenberg, dat ie
me ouwe
ouwe heer
heer niet
nietkrankzinnig
krankzinnigofofrijp
pen! Is me
als zedenmeester
zend t?'?'
me z6'
vunsals
zedenmeester zendt
me
annvuns
'Jeouwe
ouweheer
heerzal
zal hem
hem niet
niet kennen.'
kennen.'
le
'Niet
kennen?
hadden hem eerst
eerst met
met me
me zuster
zuster willen
willen sjaddenen.
`Niet kennen
? Ze hadden
heb ik
ik gewaarschuwd.
gewaarschuwd. Van
Van het
het kind
kind spraken
spraken ze niet. Dat vonden
Toen heb
met sief
zagen ze niks.'
siefzagen
ze helemaal niet erg. Maar in een schoonzoon met
'En is die nou t6ch geëngageerd
geëngageerd?'?'
'Jawel.
mooi meisje.
meisje. Die
Die is
is verliefd
verliefd op hem.
hem. Nou vraag ik je.
je. De
lawel. Met een mooi
wereld is enkel zwijnderij.'
'Wat
`Wat een ploert!' zei ik, wéér over het ongehoorde denkend dat een zieke
man
mag.
man een
een gezonde vrouw trouwen mag.
'Ja, hé?'
hé ?'
'En is de vader van het meisje niet gewaarschuwd?'
gewaarschuwd ?'
'Zeker.
wil niet begrijpen.'
`Zeker. Maar
Maar die
die isis te
te stom ofhij
of hij wH
datjejeme
memisselijk
misselijkgemaakt
gemaakthebt.
hebt.IkIkgagamijn
mijnbad
badnemen,'
nemen,'
'Wil
geloven dat
`Wil je geloven
zei ik opstaand, onlekker door de vroege herrie.
'Haast
`Haast je een beetje v66r Trees komt.'
'Ja
... Weet je wat zo triestig-grappig, zo
zo woest-moppig
woest-moppig isis?'?' zei ik me uitja...
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- 'De
aan een
een boek
boekals
als Manon Lescaut
Lescaut of Marguerite
Marguerite
rekkend —
'De gedachte aan
Gautier of
of dat ding van
van Daudet...
Daudet... Sapho...
Sapho ... Heb je daar
daar wel eens
eens over
over gegeGautier
soesd?'
soesd
'Hoe bedoel
bedoelje?'
je?' vroeg
vroeghij.
hij.
'Hoe
het niet
nietgoddelijk,'
goddelijk,' zei
zeiik,
ik,languit
languitliggend
liggendopopdede
sofa,
'dat in
inalaldie
die
'Is het
sofa,
cc:tat
het gerangeerd,
gerangeerd, uitgezwabberd
uitgezwabberd jongmens
jongmens tot
totde
degratie
gratievan
vangods
gods
boeken het
bourgeoisdom kan
Manon isis een
eenhoer.
hoer.Al
Aldedefatsoenlijke
fatsoenlijke
bourgeoisdom
kan terugkeren?
terugkeren Manon
Manon. Ze
Zewouen
wouenallemaal
allemaaleen
eenManonnetje
Manonnetjezijn
zijn
burgerjuffies grienen om Manon.
ridder Des Grieux om ze te begraven
begraven in een
een woestijn.
woestijn. Stel
Stel je
je de
de
met een ridder
eens voor
voor als
als een
een Manon,
Manon, een
eenéchte
échteManon
Manonop
opeen
eenHollandse
Hollandse
gezichten eens
nét bal
bal geïntroduceerd
geïntroduceerd werd!
werd! Wat
Wathebben
hebben
burgermansbruiloft of op een nét
meelij met het
het gehoer
gehoer in
in boeken,
boeken, wat
watspoegen
spoegenzezeop
ophet
hetandere
andere
ze een meelij
Gooi Manon
Manon es
es op!'
op!'
waarvan ze niks weten! Gooi
'Waar staat
staat het
het?'
hij bij de boeken zoekend.
zoekend.
?' vroeg
vroeg hij
Vaar
'Naast de gele bandjes. Néé, (Mir.
dáár. Wacht ik zal
klein stukje
stukje
zal je
je eens een klein
`Naast
voorlezen.'
'Zou je nou maar
maar niet eerst
eerst een
een bad
bad nemen
nemen?? Trees kan
kan elk
elk ogenblik...'
ogenblik .. .'
`Zou
'Ik geneer
geneer me niks
niks voor
eerste het
het
qk
voor Trees.
Trees. Hier
Hier heb
heb je
je zo'n
zo'n stukje,
stukje, het eerste
beste als
als Manon
Manon dood
dood isis en
en Des
Des Grieux
Grieux zijn oude vriend Tiberge
Tibergeontmoet:
on tmoet:
beste
<Je lui
avait jetées
jetéesautrefois
autrefois dans
dans
<Je
luidéclarai
déclaraique
queles
les sémences
sémences de
de vertu qu'il avait
dontililallait
allaitêtre
êtresatisfait.>
satisfait.>
mon coeur
coeur commençaient
commenpient aà produire des fruits dont
gesmeten,wordt
wordtDes
DesGrieux
Grieuxeen
eenbraaf
braaf
Zie je, nou is de hoer Manon opzij gesmeten,
burger. In
tijd zou
zou Des
Des Grieux
Grieux gerust
gerustom
omdedehand
handvan
vaneen
een kuise
kuise
burger.
In onze tijd
Die is
is gerangeerd
gerangeerd zouen ze
ze zeggen.
zeggen.En
En de
de
burgerdochter kunnen komen. Die
hoer Marguerite
Marguerite Gautier
Gautier??Je
heel schouwburgpubliek
schouwburgpubliek zien
zien
hoer
Je moet
moet een heel
haar en en de pa
pa van
van Armand.
Armand. Ze
Ze doen
doen
bléren bij
bij het onderhoud tussen haar
haast in d'r broek van meelij met Marguerite.
Marguerite. Ze
Zezouen
zouend'r
d'rzo
zograag
graagzien
zien
'trouwen'
Marguerite
`trouwen' met Armand. En als
als ze
ze in de pauze in de foyer een Marguerite
zien zitten,
zitten, kruipen
kruipen ze
zeschuw
schuwinind'r
d'rschulp
schulpvan
vaneerbaarheid,
eerbaarheid,fatsoen,
fatsoen,kijkijken ze zo'n vrouw
vrouw aan
aan met
met al
al de minachting
minachtingvan
vanverwaten,
verwaten,achtenswaarachtenswaardige, nette
netteburgers,
burgers,om
omstrakjes
strakjesweer
weerbij
bijde
dedood
doodvan
vande
dehoer
hoerMargueriMarguerite zitten
zitten snotteren
snotteren en
en huilen.
huilen. Je
Je kunt
kunt er
er de
de donder
donder op
op zeggen
zeggen dat
dat
te te
Armand
burgerman wordt met
met een
een hele
hele
Armand Duvallater
Duval later een bliksems nette burgerman
scheut
nuffies en
hun beurt
beurt zwabberende
zwabberende poentjes
poentjes tot
tot
scheut ingepende
ingepende nuffies
en op him
kroost! Da's het slot
slot van
van een
een hoeren-idylle.
hoeren-idylle.En
Enwat
watvin
vinjejeinin Sapho? Is
Is het
al
het gedonderjaag,
gedonderjaag, de
detragische
tragischestrijd,
strijd, hahaha!
hahaha! tussen
tussenzalig
zalig
al weer niet het
bourgeoisdom
ze noemen
noemen een
een maitres
maitres?? Spreekt
bourgeoisdom en wat ze
Spreekt Des Grieux niet
van zijn
zijn maitres
mahres??Spreekt
zijn maitres
maîtres?? Als
van
Spreekt Duval
Duval niet van zijn
Als je dat van
jouw neef
neef in een boek beschrijft,
beschrijft, zeggen
een gemene
gemene kerel,
kerel, wft
wát
zeggen ze: wat een
een arreme
arreme dienstmeid met
metd'r
d'rkind,
kind, wAt
wát een
een fieltenstreek
fieltenstreek om
om te
te troutrou122
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je het
het dik
dik pathetisch vertelt
wen als je
je siefhebt, en als je
vertelt grienen
grienen ze,
ze,de
deburburwen
in het gewone leven
sn6tteren ze, de
de burgerjuffies.
burgerjuffies. Maar
Maar in
leven stegerjuffies, smitteren
bourgeoisrapalje een meid
meid met een
een kind,
kind, alsof
alsofeen
een dikke
dikke buik
buik
nigt het bourgeoisrapalje
drijft zo'n stumper
stumper het
hetwater
waterin,
in, alsofeer
alsofeer féts te maeen natuurschande is, drijft
heeft met
met een
een dikke
dikke buik!
buik! —- en de Tobietjes, de sief-Tobietjes
sief-Tobietjes met
ken heeft
d'r teringachtige, rotte
rotte nakomelingen
nakomelingen worden
worden gezet
gezetininwierook
wierookvan
vanfatfaten blijven
blijven deftige, geziene mensen.
mensen. Een
Een mesthoop
mesthoop mijn
mijn
soen, worden en
Hetchristendom
christendomisisalleen
alleenchristelijk
christelijkbij
bij senchristen- en
en jouw
jouwjodendom!
jodendom!Het
christenboeken en
en op
op het
hettoneel.
toneel.In
Inde
dewerkelijkheid
werkelijkheid van
van
timentele dingen in boeken
als ruwe
ruwe stommelingen,
stommelingen, verpesten
verpesten het
hetleven
levenvan
van andeálle dag doen ze als
of geven Jezus-Christusparodieën
]ezus-Christusparodieën en
en]ezus-Christuskluchten
Jezus-Christuskluchten in verren of
waar ze met
met de
de
uitgepieterde huichelaars,
huichelaars, of in
in tehuizen, waar
enigingen van uitgepieterde
vrouwjaren
jaren en
en jaren
jaren voorleuteren dat ze gevallen is.
is.
bijbel sollen en een vrouw
wát is een
een gevallen
gevallen vrouw?
van een
een
Spreken ze
ze ooit van
vrouw ? Spreken
Godverdomme! Wát
man?? Is een vrouw gevallen
gevallen omdat
omdat zij
zij het zaad
zaad ontvangt,
ontvangt, dat
dat
gevallen man
man haar
haar geeft
geeft?
dikke buik
buik een
een oneerlijk
oneerlijk (Veen
6f een gemeen
gemeen 6f
een
6feen
? Is een dikke
een man
man dan
dan raak
raak mag
mag naaien,
naaien, als
als ie het
het maar
maar
iets?
een man
? Als een
leugenachtig iets
veel aanstoot
aanstoot geeft
geeft -— tel ze op
op de
de vingers
vingers van
van
stiekem doet
doet en
en niet te veel
d'r maagdom meebrengen
kuise jongelingen die
die d'r
meebrengen in het huje hand, de kuise
een vrouw
vrouw dan
dan gevállen, omdat
een foetus
foetus heeft,
heeft,
welijksnest!—- is een
omdat ze een
welijksnest!
zonder fooien
stadhuis te
te hebben
hebben gegeven.
gegeven. An
An jouw neef
neefTobie
zonder
fooien op het stadhuis
Tobie
uit een
een partij
partij stront! De
De
is niks
niks bijzonders.
bijzonders. Da's een monster
monster dat je trekt uit
hele boel is rot, rot
rot van aa tot
tot z, rot door een alles
alles verpestende,
verpestende, door
door rótte
r6tte
toestanden verkankerde moraal.
moraal. De
natuur geeft
geeft
De natuur
natuur is
is prachtig.
prachtig. De natuur
tozoïde van de vader.
het kind door de eicel van de
de moeder,
moeder, door
door de
de sperma
spermatozoïde
Maar
ze horen
horen niet
niet meer
meer het
het
Maar ze
ze kijken
kijken niet
niet meer naar
naar luchten
luchten van
van violet, ze
lied van
Tolstoi en
enkopen
kopen kavan de blaren,
blaren, ze
ze maken
maken moraal,
moraal, lullen
lullen over Tolstoi
op, die
die een
een ongereglementeerde dikke buik
potjes. Ze jagen de vrouwen op,
hebben, de honden,
zijn vrouw
vrouw Sara
Sara
honden, de
de godvrezenden!
godvrezenden! Was Abram, die zijn
met Farao
een schat
schatschapen,
schapen, rundeFarao liet
liet slapen
slapen en
en uit
uit Egypte
Egypte trok met een
ren, ezelen, knechten, kamelen
kamelen geen
geen wijs
wijs bourgeois
bourgeois?? Is Sara
Sara die
die Hagar
bij d'r
stopt een hoerenwaardin, om het plát te zegbij
d'r lieve Bram in het bed stopt
gen?
gen ? Is jouw tante geen modérne Sara
Sara als
als ze de dienstmeid die zwanger
is van
huis uitzet?
zwangere dochuitzet ? En
En de zwangere
van haar
haarzoon
zoon met
met de
de politie
politie het huis
ters van Lot?
tijden zei jullie god (er zijn s66rten godjes, beste
Lot ? In
in vroeger tijden
jon
gen!): 'Zie
kunt -—zo
naarde
dehemel
hemelen
entel
tel de
de sterren,
sterren, zo
zo gij
gij ze
ze tellen kunt
zo zal
jongen!):
`Zie naar
uw zaad zijn.' Tegenwoordig zou je iemand
Nee,
iemand zo
zo iets
iets moeten beloven! Nee,
stel je es
stoppen 'ongetrouwde'
...
congetrouwde' meiden d'r
d'r...
es even
even voor!
voor! Tegenwoordig stoppen
schánde
... in een privaat
privaat of verzuipen zich, terwijl de verleidende
verleidende AbraAbraschánde...
ham zich rangeert! - ik rangeer me nooit. Ik crepeer wild!' In ouwe woede
123
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liep ik de kamer op en neer, stappend met
met de
de blote
blote voeten over het zeil.
'Hahaha!
onbedaarlijk over
'Hahaha! Hahaha! Hahaha!' lachte
lachte Moos onbedaarlijk
over deze lange
oratie.
'Waarom
Vaarom lach je als
als een idioot?'
idioot ?'
'Wel
... Je moet je zelf eens zien als je op een
'Wei je bent zo luizig
luizig vermakelijk
vermakelijk...
stokpaardje rijdt
rijdt...
Van het
het een kom je op het andere
stokpaardje
... Van
... Je bent zo om uit
andere...
te knippen met je slip van je hemd uit je sjamberloek,
voeten
sjamberloek, met je blote voeten
kostuum eens optreen je verwarde haren...
haren ... Hahaha!...
Hahahal... Je moest in dat kostuum
den...
den
... goeie kérel!... Hahaha!'
Na mijn
mijn schone
schone rede
rede begon ik zelf te glimlachen.
glimlachen. Scherp
Scherp nam
nam aldoor
aldoor
schrijftafel, keek naar
naar een
een paar
paar boeken,
boeken,
lachend
lachend het ontbijtgeld van de schrijftafel,
kreeg weer een stuiplach.
`Schei nou uit! Wat heb je nou weer
'Schei
weer?'?'
krijgen! Meneer studeert!
wat
'Da's
`Da's om een beroerte te krijgen!
studeert! Heb je nou ooit wat
een combinatie! Hahaha! Hahaha!'
zelf te
te schudden
schudden van
van het
hetlachen.
lachen. Schuins
Schuins over
overelkaar,
elkaar, in
Ik keek, begon zelf
tedere aanwrijving der kaften, lagen
lagen Genesis en de laatste Almanach
A/mantJchdu
du P?re
père

PeintJrd.
Peinard.
'Heb je ooit zo iets geks gezien ?'
'Fleb
'Hahaha! Hahaha!'
'Wat
Vat bén jij een
een idioot, hahaha!'
'Háhaha!
père Peinard!
cliáhaha! Háhaha! Mozes en de Père
Peinard! Háhaha!'
Háhahar
Nog lachten
lachten we,
we, toen
toener
er gebeld
gebeldwerd.
werd.
Nog
'Ga je nou wassen! Daar heb je Trees!'
`Ga
'Kom maar binnen Treesje! Ik
nog in
in bad,'
bad,' schreeuwde
schreeuwdeik
ikachter
achterde
de
'Korn
lk moet nog
keukendeur.
'Weljezis,
een luie
luie bliksem!'
bliksem!'klonk
klonkhaar
haarfrisse
frisse stem.
stem.
'Wel
jezis, wat een
Het bad
bad liep vol. Het
Hetwater
watermaakte
maaktezo'n
zo'n spektakel
spektakel dat
dat ik
ik moest
moest schreeuHet
te praten.
praten.
wen om te
bekomen ?'
'Is die kip je laatst wel bekomen
kip?'
beschot.
'Welleke kip
?' schreeuwde ze achter het beschot.
broekie was!'
'Bij de Mijtelaar, toen je met dat broekie
`Bij
'0, lekker!' klakte ze.
'Tuig!' schold ik.
`Tuigr
'Watzeg
zegje?'
Vat
je?'
'Tuig! Ik geloofdat
geloof dat jij iedereen
afzet!'
`Tuig!
iedereen afzet!'
'Toemaar!
maar! Netjes!...
Netjes!. .. Waar is
'Toe
is Scherp
Scherp zo
zo gauw
gauw gebleven?'
gebleven ?'
broodgaan
gaan halen
halen en
enworst
worstenensardientjes.
sardientjes.Anders
Anderskrijg
krijgjejeniks.
niks.
'Die isisbrood
geen kip
kip en
en geen
geenwijn!'
wijn!'
Wij geven geen
I24
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'Hé-jassus. schei nou
nou uit met je gepest!
wat dat
datjejeme
mealtijd
altijd
gepest! Doe ik j6u
AI wat
`116-jassus,
pest!'
Het bad
bad was vol.
vol. Ik
Ik kleedde
kleedde me
me uit.
uit.
Het
'Nee...mij
mijdoe
doejejeniks...
niks ...maar
maarikikdenk
denkzozodat
datjejeScherp
Scherpnet
netzozohard
hardvoor
voor
'Nee_
gek houdt
houdt als
als de
de anderen...'
anderen .. .'
de gek
'Sjongen wat sloofjij
sloof jij je uit vanmorgen!'
`Sjongen
goeie jongen.
jongen.Ik
Ikverzeker
verzekerjeje
'Als jij maar
maargeen
geenlolletjes
lolletjes uithaalt
uithaalt met die goeie
`Als
het je inpeper,' zei
zei ik,
ik, me
me inzepend.
dat ik het
'Zeg bemoei
bemoei je met
met je
je eigen
eigenzaken!
zaken!Jij
Jij bent
benteen
een fijn lid! Dat scharrelt met
`Zeg
vrouwen en
en wil
wilanderen
anderen de
de les
les lezen...
lezen ... Haha! Hahahal...
Hahaha!... Wat
getrouwde vrouwen
in de
de keuken
keuken?'?'
voer je uit in
'Ik stap net in me
me bad...
bad ... brr!... Poe!.
Poe! .. .'
Poe!..... Poe!... Poe!...'
`Ik
'Neem je een héél koud bad ?...
? .. Goed om dood te gaan
gaan van kou!'
`Neem
'Hou effen je mond
... ik
ik ga
ga onder.'
onder.'
mond...
`Hou
'Bén je al boven ?'
`Bén
'Ja ...bliksems
bliksems koud!'
la...
' .. .Ik ga Ophelia spelen,
spelen, zeg...'
zeg.. .'
`...Ik
'Wees toch
toch wijzer.'
wijzer.'
`Wees
'Watzég
Vat
zég jeje?'
?'
'Daar breng je niks van terecht! Voor
Voor wie ben
ben je
je nou
nou weer
weer lief
liefgeweest,
geweest,
`Daar
rol geven
geven?'
dat ze
ze je
jez6'n
an rol
?'
'Ach, val dood
dood jij!'
jij!'
`Ach,
dat kan
kan goed
goed worden!'
worden!'
'Jij, Ophelia
Ophelia?? Nou, dat
'Hatelijk
`Hatelijk kreng!'
als jij Ophelia verkracht.'
verkracht.'
'Shakespeare draait zich om in z'n
z'n graf,
graf, als
'Als
`Als je nog één woord zeg, ga ik weg.'
'Je
toch niet
niet voor
voormij
mij gekomen
? .. Jij
met
Jij scharrelt
scharreltveel
veel te
te veel met
gekomen ?...
je bent toch
wat goeds
goeds tetekunnen
kunnendoen.
doen.Ben
Benjejenijdig,
nijdig, Treesje-liefl
...
iedereen om ooit wat
Treesje-lief!...
nijdig ... anders
... Niet in me
me
Ja,
houen...
Ja, nou
nou is
is ze nijdig...
anders zou
zou ze
ze d'r
d'r mond
mond niet houen
... Ik weet precies
hoor ...
precies hoe
hoe ze
ze liggen, hoor...
Treesje-lief!...
papieren snuffelen, Treesje-liefl
Als jij
ik je
je helemaal
helemaal niet...
niet... Wie
Wiespeelt
speelt Laërtes,
jij je
je mond
mond houdt,
houdt, vertrouw ik
Treesje-lief?'
'Dat
`Dat gaat je niet an!'
bij Carré?'
'Wie
was die fijne
gezienbij
Carré ?'
fijne diamantsmous met wie ik je laatst heb gezien
Vie was
'Dat zijn mijn zaken. Hoe gaat het met
met je lieve
lieve Georgine
Georgineen
d'rkinderen ?'
en d'rkinderen
'Dank je. Uitstekend.'
'Gemakkelijk,
is?'
?'
`Gemakkelijk, hè, als de man op reis is
'Dat
jt'Ust zo gezellig.'
'Da vind ik jdfst
'Die zit midden
midden in
jonge meiden
meiden en gaat
gaat het
het met
met een
een getrouwde
getrouwde
in de jonge
vrouwanIeggen!'
vrouw anleggen!'
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'Wat
doejejealalniet
nietals
alsde
dejonge
jongemeiden
meidenvan
vanrechts
rechtsnaar
naar links
links dweilen.'
dweilen.'
Vat doe
'Datliegje!'
'Da
lieg je!'
'wát
ik?'
?'
`Wt lieg ik
'Ik dweil niet
niet van
van links
links naar
naar rechts.'
`Ik
?'
'Heb ik jouw naam genoemd, Ophelia
`Fleb
Ophelia ?'
'Krijg voor
.. .'
`Krijg
voor mijn part
part...'
dehuisdeur
huisdeur
Haar vriendelijke
niet. Scherp
Scherp sloeg
sloegde
Haar
vriendelijke verwensing hoorde ik niet.
kwam de
de keuken
keuken binnen
binnenmet
meteen
eenhoop
hooppakjes.
pakjes. Ik was net
net klaar.
klaar.
dicht, kwam
spijtig. Haar
Haar frisse
frisse bloemenhoedje
Trees zat voor het tuinraam, bleekjes, spijtig.
hoofd. Ze
Ze was
was wel
wel mooi
mooi met
met haar
haar grote,
grote, zwarte
zwarte ogen
ogen
had ze nog op het hoofd.
bleek, effen-belijnd gezicht,
en het bleek,
gezicht, al was het wat ouwelijk voor achttien.
achttien.
'Goeiernorgen,
`Goeiemorgen, lieve Trees.'
'Verrek maar!'
Terrek
lachend.
'Hebben
`Hebben jullie nou al ruzie,' vroeg Scherp, lachend.
'Groter
nog geboren
geboren worden!
worden! Die
Die heeft
heeft alal die
die tijd
tijd niks
niks
`Groter pestkop
pestkop mot er nog
hatelijkheden zeggen.'
anders gedaan dan hatelijkheden
lieve, Héve
goeie mama'Nou—- ik vraag je om vergiffenis, lieve,
lféve Trees. Is dat een goeie
`Nou
te knielen
knielen ?'
nier om op het toneel te
'T6ch
`T6ch ben je een pestkop! Ik heb je nog nooit áárdig
åirdig gezien.'
'Laat
Scherphet
hetdan
danmaar
maares
esafzoenen.'
afzoenen.'
'I.= Scherp
'Zo familiaar zijn we niet met elkaar.'
`Zo
'0.'
'O.'
Ik hielp dekken,
op de pof—
pof-Scherp
ze niet
niet zo
zo in
in de
de buurtScherp kenden
kenden ze
buurt—
dekken, ging zelf
zelfop
een fles
na tien
tien minuten zaten
zaten we
fles bessenwijn
bessenwijnvan
vanveertig
veertig cent
cent halen
halen en na
werden we
we gestoord
gestoorddoor
dooreen
eenpakketje
pakketjedat
dat
koffie te drinken. Middenin werden
moeder van
hem een
een lief,
lief,
gebracht werd.
gebracht
werd. Die
Die goeie moeder
van Scherp!
Scherp!Ze
Ze zond
zond hem
lapje van vijfentwintig pop,
drie paar
paar
pop, drie
v61 spelfouten, een lapje
zacht briefje v61
een doosje
doosje tandpoeder, een flanel,
tandenborstel,
flanel, een tandenborstel,
sokken, een hemd, een
een tricot, zes
zes zakdoeken,
zakdoeken, een
een kosjere
weet ik niet
kosjere —- of ik dat goed schrijf weet
-— worst en een stuk
stuk 'eigen'
gebakken
boterkoek.
De
knecht
was
er drieknecht was er
`eigen'
maal mee geweest, werd
werd nooit
nooit opengedaan.
opengedaan. En
En dan
dan eindigde
eindigde het
het briefje
met een echte moedertjeszin
moedertjeszin `...dat
' ... dat je nou maar
maar weer gau vrede sluit en
volgende Sjabbes
Sjabbes weer thuis
thuis moge
mogezijn
zijn isis de
de wens
wens van
van -—je
je moeder'.
volgende
paar glazen
glazen 'wijn'.
Trees was eerst stilletjes, klaarde op na
`wijn'. Ze vond
na een paar
lach vrolijk,
vrolijk,
kamers heerlijk,
heerlijk, het jongeluileven dol. Wat
Wat klonk
klonk haar
haar lach
de kamers
kinderlijk door de kamer, toen ik
ik op
op mijn knieën lag om de
de vloer
vloer te
te vegen.
vegen.
kopjes, bakjes, glazen. Ik droogde
droogde met
met het
het kapotte hemd. Toen
Zij waste kopjes,
we babbelen.
babbelen.Zij
Zijop
opde
deklassieke
klassiekesofa,
sofa,ikikin
inde
deluierstoel.
luierstoel.En
En Scherp
Scherp
bleven we
las een gedicht voor,
voor, een
een zonderling
zonderling vers,
vers, een
een lelijk
lelijk vers,
vers, mooi
mooi door
door de
de
welmooi
mooidoor
door het
hetvuur
vuurwaarmee
waarmeehij
hij het
het zei.
bedoeling, ook
ook wel
bedoeling,
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Ik
onrijps in.
mee ingenoingenoIk vond er goeds, veel onrijps
in. Trees was er ontzettend mee
men.
ogen, wou
wouhet
hetzelf
zelfn6g
n6g
men. Ze zat hem ernstig aan te kijken met grote ogen,
cens overlezen, bladerde
eens
bladerde in het
het schrift.
schrift.
Ze werd stil-sympathiek. Had
Had het
het kind
kind dan
dan een
een hartelijke,
hartelijke, levende
levende achachtergrond?
gemeende bewondering
bewondering
tergrond ?Wat
Wat zat
zat ze
ze aardig
aardig naast
naast hem
hem met de gemeende
jongen.
voor de grappig
grappig eerlijke jongen.
'Zeg
eerlijk Spier,
van Ophelia
Ophelia terecht
terecht brengen
brengen?'
`Zeg nou
nou es eerlijk
Spier, zou
zou ik wat van
?' zei
ze opeens weer.
'Dat
ik niet.
niet. Je
Je zegt
zegtverzen
verzenwel
welaardig.
aardig.Voor
Voormij
mij kun
kunjejen66it
n66iteen
een
`Dat weet ik
goeie Ophelia
Ophelia zijn.'
je pesterij,'
pesterij,' zei
zei ze
ze bits.
bits.
'Schei
uit met
met je
`Schei nou toch eens uit
'Ik
niet. Mogelijk
Mogelijkdat
datanderen
anderen het
hetgoed
goedof
ofverdienstelijk
verdienstelijk
`Ik pest je volstrekt
volstrekt niet.
van je zullen vinden;
vinden; ik
ik kom
kom zeker
zekerniet
nietkijken
kijkenals
alsjij
jij Ophelia
Ophelia speelt.'
speelt.'
prulininjejeogen
ogen?
Je heb
heb toch
toch zelfstraks
zelf straks
'Waarom
danniet
niet?
Ben ik dan zó'n
Vaarom dan
? Ben
an prul
? Je
zuiver zeg!'
zeg!'
gezegd, dat ik verzen zuiver
'Dat
heefter
erniks
niksmee
meetetemaken.
maken.Als
Alsikikjejeniet
nietpersoonlijk
persoonlijkkende,
kende,zou
zouikik
'Da heeft
misschien genoegen
genoegenin
injejeOphelia
Opheliaofofinineen
eenvan
vanjejeingénuerollen
ingénuerollen—- tussen
tussen
gruttersidealen—
- vinden. Maar
Maar ik
ik
haakjes:
haakjes: een
een ingénue
ingénue is jé
jé symbool
symbool van gruttersidealen
kén je en nou kan ik niks van je zien.'
'Maarwádrom
wáárom dan
dan?? Wáárom?
geërgerd
'Mau
Wáárom ?Wat
Watbedoel
bedoeljejetoch!'
toch!' hield
hield ze geërgerd
aan.
spelen, denk
denk ik
ik altijd...
altijd ... die
die heb
heb ik
ik t6én
tóéndrondron'Als
`Als ikjou
ik jou voor onschuld zie spelen,
bij de Mijtelaar...
Mijtelaar... en t6én weer
weer
ken gezien
... en t6én
tóén met
met een
een geldpatser
geldpatser bij
gezien...
bij Riche
... en t6én
tóén met
met een
een diamantdiamantgetrakteerd door een ouwe bankier bij
Riche...
joodje bij
... en
heeft het
het gehouen
gehouen met
met die
dieregisseur
regisseurom
omeen
een
joodje
bij Carré
Carré...
en ze heeft
krijgen ... en ze vertellen...
vertellen ...Enfin,
Enfin, nou
nouweet
weetjejewaarom...'
waarom .. .'
mooie rol te krijgen...
stilteininde
dekamer.
kamer.
Er kwam een ongezellige
ongezellige stilte
megeen
geenplezier
pleziermet
metzulke
zulkedingen
dingentetezeggen,'
zeggen,'zei
zeiScherp
Scherpdie
die bleek
bleek
'Jedoet
doetme
le
zojammerlijk
jammerlijk verliefd.
verliefd.
neus werd.
werd. Hij
Hij was
waszo
om z'n neus
als ik
ik jouw
jouw vriend
vriend ben
ben en
en jij Trees tot
tot jouw
jouw vriendin
vriendin máákt
máákt
'Beste jongen,
jongen, als
`Beste
te lezen,
lezen, waarmee
waarmee je anders
anders zo happig niet
niet bent,
bent,
door d'r je verzen voor te
toch wel
welwat
watopenhartigheid
openhartigheidzijn,
zijn,niet
niet?
Ikzeg
zeg
dan mag er onder vrinden toch
? Ik
geen gemeenheden.
gemeenheden.Ik
Ikzeg
zegererwat
watikikéérlijk
éérlijkdenk
denken
ener
erisisgeen
geenmens
mens
Trees geen
zulke dingen
dingen kan
kan losmaken.'
losmaken.'
die zich van zulke
'Goed. Maar
Maar je
je kan ook te
te vér
vér gaan,'
gaan,'zei
zeihij.
hij.
`Goed.
te Ver
ver ga, doe ik dat met
met goeie
goeiebedoeling.
bedoeling.Wat
Watzeg
zegjij,
jij,Trees
Trees?'
'Als ik te
`Als
?'
Methet
hetverzenschrift
verzenschriftop
ophaar
haar schoot
schootbegon
begonze
zezachtjes
zachtjestete
zei niks.
niks. Met
Trees zei
het eerst
eerstzag
zag ik
ikScherp
Scherp woedend.
woedend.
Voor het
huilen. Voor
'Datheb
hebjejeerernou
nougodverdomme
godverdommevan!
van!Je
Je hoeft
hoeft toch
toch niet
nietalles
alles tetezeggen
zeggen
'Da
at je denkt!'
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'Kalmeer je
je wat,'
wat,' zei
zei ik
ik rustig.
rustig.
`Kalmeer
'Nee ik
ik kalmeer
kalmeer me
me niet!
niet! Je
Je moest
moest zulke
zulke dingen
dingenniet
nietzeggen,
zeggen,waar
waarikikbij
bij
'Nee
ben!'
wistjij
jij net
net zo
zo goed
goedals
alsik.'
ik.'
'Waarom maak je je zo
zo dik?
dik ?Wat
Watik
ik gezegd
gezegd heb wist
Vaarom
'Datdondert
dondert niet!'
niet!'
'Da
'Maken jullie maar
maar geen
ruzie,' zei
met veel
veel getoeter
getoeter van
van het
het
geen ruzie,'
zei Trees, met
`Maken
kan me niks schelen wat ie
ie zegt!'
zegt!'
mooie neusje. 'Het
'Het kan
'Zoveel te beter,'
beter,' glimlachte
glimlachteik.
ik.
`Zoveel
Met z'n flauwe kul!...
ku!! ... Een artiest
artiest isis geen
geen
' ... Met z'n krankzinnige klets! Met
`...Met
burgermens!. .. Op
Op wie
wieisis d'r
d'r niks
niks te
te zeggen
zeggen?...
? .. Noem
Noemd'r
d'res
eseen
eenop!'
op!'
burgermens!...
'Datbewijst
bewijst niet
niet zóveel,'
z6veel,' hield
hield ik
ik vol,
vol, 'I'ikheb
hebme
melaatst
laatstdood
doodgeërgerd
geërgerd
'Da
collega's. Die
Die speelde
speelde voor
voor bedrogen
bedrogen jonge
jonge echtgenote
echtgenote
aan een van je collega's.
aan
overtuiging en
en een
een gehuil!...
gehuil!. .. En een onschuld!... En een aanroemet een overtuiging
God! ... Twee
Tweemaanden
maanden te
tevoren
voren was
was ze
zeweggelopen
weggelopenvan
vand'r
d'rman
man
pen van God!...
contractbreukhad
had laten
latenopdraaien...
opdraaien ... Een vrouw van veerveervoor d'r contractbreuk
die ze voor
al het
het goed
goed van
van de
de
op de
de loop
loop met
met een
een studentje
studentje van
van achttien!...
achttien! ... En
En al
tig op
Oflaatst
toeneen
een<gelukkig>
<gelukkig>
terwijl die
die op
op reis
reis was!...
was!...Of
man verpatst terwijl
laatst......toen
paar werd voorgesteld
voorgesteld door
door twee
tweewat-je-noemt-artiesten,
wat-je-noemt-artiesten,een
eenheus
heus
jong paar
waarvan de man
de vrouw
vrouw moest
moest
getrouwd paar, waarvan
man met een kwaje liep en de
ander!. .. Denk
Denk je dat ik me verplaatsen kan in de leugens
bevallen van een ander!...
Heilige-dienst.Als
Alsjij
jij Ophelia
Opheliaspeelt
speelten
enOpheOpheToneel isis Heilige-dienst.
van die mensen! Toneel
rijke smous, die
die jou
jou wat
wat
lia voelt, moet je niet kunnen uitgaan
uitgaan met een rijke
Zegnou
nouzelf,
zelf,Scherp!
Scherp!Wees
Weesniet
nietkinderachtig
kinderachtigofofonlogisch
onlogisch
geeft! Zeg
weelde geeft!
mag.'
omdat je Trees mag.'
Scherp
hoek van
van de
desofa.
sofa. Trees
Treesfrommelde
frommelde
Scherp zat
zat stil,
stil, mokkend
mokkend in
in de
de ene hoek
en weer.
weer.
nijdig het schrift heen en
'Mag
het schrift
schrift eens
eens van
van je
je hebben
hebben ?' vroeg ik.
`Mag ik het
'Wat
ga
je
doen
?'
vroeg
hij.
Vat ga je doen ?' vroeg hij.
'Ik wou 66k iets
iets van je voorlezen.'
voorlezen.'
`Ik
Dat verdom
verdom ik!'
'Nee. Dat
'Dat
éne scheldsonnet.'
scheldsonnet.'
'Da éne
'Nee. Nou
Nou niet!'
niet!'
'Ben je nou
nou éérlijk,
éérlijk,Scherp
Scherp?'?'
'Wat
hebjejeeran!'
eran!'zei
zeihij
hij kregel.
kregel.
Vat heb
'Mag
ik?'
`Mag ik
?'
van een sonnet
Hij hield zijn mond. En gemoedelijk las ik de eerste regels van
dat hij eens
eens gemaakt
gemaakthad
had—- áàl'instar
l'instarvan
vanKloos
Kloos—- toen
toenhij
hij 't volmaakt met
me eens
toneel, het
het wérkelijk
wérkelijk toneel
toneel Heilige-dienst
Heilige-dienst is,
is, dat
dat
eens was, dat het toneel,
wil zeggen:
zeggen: Dienst
Dienstuit-Liefde,
uit-Liefde,dienst
dienstuit
uitgeluk
gelukvoor
vooreen
een
ideaaleen sonideaal
— een
hij alle acteurs huichelaars, judassen noemde. `Schoeljes
'Schoeljes half
half en
net waarin
waarin hij
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zijn,' eindigend
eindigend met
metde
de liefeleugenaars heel, wie strijd en liefde vreemd zijn,'
lijke verwensing: 'Stik
`Stik in je vuil, 0o kunstenaars van de mesthoop!'
'Is dat van jou?' vroeg Treesje gepikeerd. -— 'Ja,'
`Ja,' zei Scherp. -—'Meen
`Meen je
dat heus
heus?'
zeggen .. .'
?' -—'Dat
`Dat wil zeggen...'
'Scherp,
met je
je geschipper!'
geschipper!' riep
riep ik
ik 66k geScherp, wat
wat val je me tegen met
`Scherp, Scherp,
prikkeld.
'Zou
`Zou je me eerst laten uitspreken ?'
'Je weet drommels goed dat
dat je Trees nét zo goed bedoeld
bedoeld heb
heb als
als de
de ananje
deren!'
'Da's
niet waar.'
`Da's niet
'Da's wél waar.'
`Da's
geval denk
denk ik
iknou
nouanders
andersover
overhaar.'
haar.'
'In elk geval
'Nou
maar niet
Nou -— en ik niet. Bruis maar
niet op!
op! Als
Als ik
ik het
het haar
haar vierkant
vierkant in d'r gehet met
met opzet.
opzet.Dan
Danweet
weetze
zewat
watzezean
anons
onsheeft,
heeft,aan
aanjou
jou
zicht zeg, doe ik het
mij -— arme luizen, zonder diamanten ringen,
ringen, maar
maar mét eerlijk denen an mij
ken over de dingen. Nou
Noulopen
lopenze
zejejeachterna,
achterna, Treesje, om je mooie geOf je moest
zicht. Over een jaar
jaar of
of tien
tien ben
ben je
je het kwijt, sta je op straat. Of
wat langer
langer mainteneert!
mainteneert! D'r
D'r isis een
een
rijke koopman
een rijke
koopman vinden,
vinden, die je wat
het hele
hele toneel
toneelligt
ligtbraak.
braak.Wat
Watblikblikplaats open
plaats
open aan
aan het toneel, Trees; het
je vak,
vak, om
om je
je los te masem, heb jij
jij dan
dan geen
geen kracht, als
als je
je het
het meent met je
?'
ken van die drek?
drek ? Wat
Wat ?'
'Ik zou wel willen,'
willen,' zei
zei ze
ze zachjes.
`Ik
vriend.'
'An Scherp heb je een goeie vriend.'
'Ik
meer wat beters gewild...
gewild ... Maar
Maar jullie weet
weet niks
... Als je pas
`Ik heb wel meer
niks...
blijals
alseen
eendirecteur
directeur of
of een acteur
van de Toneelschool
Toneelschool komt...
komt ...ben
benjejezozoblij
... Ikwas smoor op je-weet-wel... Die heeft me
melaten
vriendelijk voor
voor je
je is
vriendelijk
is...
laten zitik gedacht
gedachtnou
noukan
kan me
meniks
niksmeer
meerverdommen...
verdommen ...En
Enikikhou
houvan
van
ten ... heb
heb ik
ten...
weelde
... Ik in&
m6t mooie
mooie dingen om me
me hebben...
hebben ... Als
Als Guus
Guus wat
wat heeft
heeft of
of
weelde...
me de ogen
ogen uit!
uit! Lach
Lach me maar uit, het is zo
... Ik yin
vin
een ander, steekt het me
zo...
zelf treurig...
treurig ... Soms
Soms krijg
krijg ik een gevoel
gevoel van
van viesheid
viesheid over
overme...
me...Bij
Bij
het zelf
of ik een ander mens wor, al snauw jij me ook
ook af,
af, hatelijk
hatelijk
jullie is
is het
het net of
kreng
... Als
Als ik
ik altijd
altijd bij jullie was zou ik helemaal veranderen, geen
geen mooie
mooie
kreng...
strakjes de deur
deur uitga...
uitga...Strakjes
Strakjes
dingen nodig hebben...
hebben ... Maar
Maar als
dingen
als ik strakjes
bij wijze
wijze van
van zeggen
... morgen,
natuurlijk niet, da's bij
natuurlijk
zeggen...
morgen, overmorgen
overmorgen en
en ik
kom Druif tegen, die me
me zegt
zegtga
gajejeesesmee
meedineren
dinerenbij
bijVan
VanLaar
Laar of
ofbij
bij
Riche
... dan
dan zie
zie ik
ik het
het tapijt,
tapijt, de
dekoperen
koperen traproeien, het witte tafelkleedRiche...
tafelkleed —
precies met
met de
de blokjes
blokjes erin,
erin, en
en het
het
op me woord, ik zie het -— ik zie het precies
witte glazen
glazenen
ende
delusters
lustersmet
met kaartafelzilver en de groene glazen en de witte
sen en de rijnwijnflessen
met rijnwijn,
rijnwijn, jongens
jongens?? -—
rijnwijnflessen —- zijn
zijn jullie ook zo dol met
ikchampagne
champagne
en de
de champagnefles
champagnefles met
met de
de afgesnejen
afgesnejen touwtjes
touwtjes—
- als ik
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gek! —
- en
cognac in
in een
een
drink wor ik gek!
en de
de koffie
koffie in
in kleine
kleine koppies
koppies en de cognac
de rook
rook van
van Druif
Druifz'n
z'nsigaar
sigaar—- die rookt
rookt sigaren
sigaren van
vaneen
een
kristal flesje en de
kwartje, zeg!
zeg!—
- die in zulleke
zullekeleuke
leukespiraaltjes
spiraaltjesnaar
naarde
dekaarsen
kaarsen gaat
gaaten
ende
de
kwartje,
van al
al die
die rijke
rijke mensen
mensen en
en het
hetgepraat
gepraaten
ende
deeerbied
eerbied
heerlijke stemming van
van de
jongens,zo'n
zo'n fijn
fijn diner
diner met
met wijn,
wijn, met veel wijn
wijn is
is zo
zo
de kelners
kelners —
- jongens,
verrekt lekker!
lekker!—
- als
zou ik
ikdidelijk
dádelijkwel
welwillen!
willen!
waarwAs
wás
verrekt
als ik eran denk zou
—-waar
ik ook
ook weer
weer—
- 0o ja
denk ik
ik
ik
ja -—alsalsikikDruif
Druiftegenkom,
tegenkom,die
die me
me inviteert,
inviteert, dan denk
kouwe rollende
rollende thuis
thuis—
- we
week met
meteen
eenkouwe
kouwerolrolan de kouwe
we doen een héle week
lende van
van drie
drie pond
pond—
- en
Dan kan
kan me
meniks
niksbommen!
bommen!
lende
en ik
ik ga
ga met hem mee. Dan
in je
je zak
zak heb
heb en
en swiet
swietkan
kanslaan!
slaan!
En Jezis,
Jezis, jongens, als je een vijftig pop in
sterven zo
zo lollig!
lollig! Met
Meteen
eenbankie
bankievan
vanveertig
veertiginineen
eenwinkel
winkel
Da's om bij te sterven
- en
... En
als ze
ze je
je uitlaten...
uitlaten ...
kommen —
enaflaten
af latenhouen
houen...
En zo verdomd netjes als
vraagt: hoe
... of Betsy met
met d'r
d'r
En Guus die an je vraagt:
hoe kom
kom je
je an
an die
die ruche
ruche...
smoel as
as ik
ikwéér
wéérnieuwe
nieuwetoneellaarzen
toneellaarzen heb...
heb... of
ofMarie,
Marie,nee,
nee,zeg,
zeg,
zure smoel
een rotonde
rotonde had
had met
met bont
bont gevoerd...
gevoerd ...God,
God,
die barstte van nijd toen ik een
heerlijk, zo echt,
echt, zo
zoplezierig!
plezierig!Daar
Daarbegrijpen
begrijpen jullie
jullie niks
niks van!
van!
da's zo heerlijk,
da's
vrouw voor
voorzijn!...
zijn!... Maar
Maarals
als ik
ikaltijd
altijdhier
hierwas...
was ...bij
bijjullie...
jullie...
Daar moet je vrouw
weet niet,
niet, het
hetziet
zieter
erbij
bij jullie
jullie zo
zo gezellig
gezellig
... Ik
zou ik je huishouden doen
doen...
ik weet
al staat
staat er niks moois.'
moois.'
uit, al
uit,
'Kom dan
eenheel
heelander
andermens
mensvan
vanjejemaken.'
maken.'
'Korn
dan bij
bijons,'
ons,'zei
zeiMoos.
Moos.'Wezouen
Vezouen een
.. Die leven
leven van
van mijn
mijn
moeder?? En
broertjes en zusjes
zusjes??...
'En me moeder
En me
me vier broertjes
centen ... Ik
Ik zou
zou dolgraag
dolgraag willen...
willen ...Jullie
Jullie bent
bentniet
nietzulke
zulkesmeerlappen...
smeerlappen ...
centen...
Jullie praat heel anders, al pest
pest jij me ook, kréng!'
kréng!'
'Kom dikwijls
lachte ik.
ik.
'Korn
dikwijls hier,' lachte
'Graag,' zei ze opgewekt.
`Graag,'
Moos.
'En 's avonds zal ik je afhalen,' zei Moos.
'Geef me nou maar een
een zoen, dichter.
clichter. Da's nou mijn dichter,
dichter, kréng!'
`Geef
Ik lachte om de grappige verloving, om de twee
twee kinderen
kinderen op
op de
de klassieke
klassieke
sofa,
er niet
nietsmakelijk
smakelijk uitzag
uitzagmet
metzijn
zijnbaard
baardvan
van
sofa, vooral
vooral om Scherp, die er
of veertien.
een dag of
veertien.
'Zul
voorlezen,Moos
Moos?'?'
`Zul je me alles voorlezen,
'Alles.'
`Alles.'
'Zul
trouw zijn
zijn en
en niet
nietnaar
naarandere
anderevrouwen
vrouwenkijken
kijken?
Opjejewoord
woord
? Op
`Zul je me trouw
van
eer?'
van eer
?'
'Op me
me woord
woordvan
vaneer.
eer.En
Enjij
jij?'
?'
'Op me woord van waarachtig.'
waarachtig.'
'Mevrouw,
... Amo,
Amas, Amat,
Amat, Amamus,
Amamus,
mijnheer, gelukgewenst
gelukgewenst...
Amo, Amas,
`Mevrouw, mijnheer,
Amatis, Amant,' lachte
lachte ik.
'Daar
meenjij
jij niks
niks van
vankreng!
kreng!Jij
Jij heb
heb altijd
altijd een
een hekel
hekelan
an me
megehad.'
gehad.'
'Mar meen
het toneel,
toneel,over
overallemaal
allemaal andere
andere dingen.
dingen.
En 't
't gesprek begon wéér over het
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vier uur
uur zei
zei ik
ik dat
dat ik
ik niet
nietthuis
thuisat.
at.Wat
Wateen
eenvrouw
vrouwtoch
tochdidelijk
dádelijk
Tegen vier
van elkaar
elkaar haalt.
haalt. Scherp
Scherpvroeg
vroegniet
nieteens
eenswaar6m.
waar6m.Er
Erlag
lagiets
ietsvan
van
mannen van
blij-zijn in
toen
een wel blij-zijn
in zijn
zijnogen,
ogen, toen
toen ik
ik wegging.
wegging. Dat hinderde
hinderde me nog toen
Was die
die jongen
jongen niet
niet door
door en
en door
door dom,
dom, door
door zich
zich tetelaten
laten
buiten liep.
liep. Was
ik buiten
pervers-Treesje die
die niet
niet meer
meerop
optetehalen
halenwas
was
inpalmen door Treesje, pervers-Treesje
geldmodder?? Niet
Niet mee
mee bemoeien...
bemoeien ... Bemoeien
Bemoeien met
met vrouwenzaken
vrouwenzaken
uit geldmodder
verkeerd. Als
Als hij verdriet
verdriet had,
had, zou
zou hij
hij wel
wel terugkomen...
terugkomen ...
was altijd verkeerd.

XI EERSTE
EERSTE DINER
DINER BIJ
BIJ GEORGINE
GEORGINE
XI

slenterde ik
ik de
deGalerij
Galerij door,
door,bleef
bleefkijken
kijken voor
voor
Langzaam opwandelend, slenterde
haareen
eenringetje...
ringetje...een
eenheel
heelgoedkoop
goedkoop
uitstalkastvan
vanCitroen.
Citroen.Zou
Zouikikhaar
de uitstalkast
ringetje?.. Maar
Maar het
hetgeld
geld?..
Zouhij
hij me
me op
op krediet
krediet?..
Zo'n man
mankende
kende
ringetje?...
?... Zou
?... Zo'n
vragen ...OfOfikikSpier
Spierwas,
was,dedeschrijver
schrijver?..
helemaal niet...
niet... Toch
Tochesesvragen...
je helemaal
?...
... moppig, hé
hè??...
... Ja,
... Nou,
Wat je al bekend werd
werd...
Ja, die
die schrijver
schrijver was
was ik
ik...
hij het
het wel
wel op
op een
een maand
maand geven...
geven ... Wat
Watof
ofdfé
dfé kostte?...
kostte?..Dertien
Dertien
dan wou hij
gulden ... Dertien
... Nee,
kettinkje
gulden...
Dertien??...
Nee, geen
geenongeluksgetal...
ongeluksgetal...Wat
Watof
of dát
dit kettinkje
deed?.. Veertien...
Veertien ... Nou
Nou die
die was
was goed.
goed. Met
Met het
hetgladde,
gladde,kleine
kleinedoosje
doosje in
in
deed?...
hand, belde
belde ik
ik aan
aan in
in de
de Albert
Albert Cuyp.
Cuyp.
m'n hand,
'Wiedaar
daar,'
Vie
?'
'Ikke, juffrouw Bok.'
'Wie?'
`Wie?'
'Is juffrouw Casper
Cas per thuis
thuis?'('
'Kom
u
maar
boven.
Ze leit
leit te
te slapen.'
slapen.'
'Korn
Ze
Voorzichtig
trappend op
op stukken
stukken steensteenVoorzichtig sjokte
sjokte ik
ik de
de donkere
donkere trap op, trappend
kool, die met een knap vergruisden. In
In het
het donkere
donkereportaal,
portaal,vol
volvan
vaneen
een
bloemkoolstank, waren
schemervormen van een
een paar
paar
nattig-zoete bloemkoolstank,
waren de schemervormen
glurende kinderen.
'0, is u
het,meneer
meneerSpier.
Spier.Het
Hetisissmerig
smerigweertje
weertjevin
vinuuniet
niet,'
het,
?'
'Slaapt
`Slaapt de juffrouw?'
juffrouw ?' vroeg ik.
'Strakkies
`Strakkies lei ze op de
de canapé.'
'Waar
kind ?'
Vaar is het kind
'Bij
... Mot
Mot uu d'r
d'rhebbe
hebbe?'
mijn achter
achter...
?'
`Bij mijn
'Ja.
Heel graag.'
la. Heel
'Kaatje,
riep juffrouw
juffrouwBok.
Bok.
`Kaatje, Kaatje!' riep
'Dag
Ka. Ken
Ken je
je me
me niet
nietmeer
meer?
Gaje
jemee
mee naar
naarmamma
mamma?'
'Dag Ka.
? Ga
?'
donker voor
voor de
de vreemde
vreemdeheer,
heer,lei
leize
ze een
een kleverig
kleverigklef
klefhandje
handje
Bang in het donker
in mijn hand. Zo kwamen
kwamen we
we in de kamer.
'Slaap
je,Georgine
Georgine?'
vroeg ik, lachend.
'Slav je,
?' vroeg
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'Ara-At ?' zei
zei ze half
'Wa-át"
suffend.
halfsuffend.
`Slaap je"
je ?'
'Slaap
`Wie is daar"
daar?'
'Wie
'Ik.'
'Is dat schrikken! Juffrou-ou! Juffrouw Bo-ok?'
Bo-ok ?'
`Joe!'
'Joe!'
Vaar is de lamp nou weer
'Waar
weer?'?'
`De lamp?
lamp ? Die mot ik nog vulle
'De
.. .'
vulle...'
dan wat asjeblief. Waarom lach je?'
'Haast u dan
je ?'
'Om dat typische mens! Toen
Toen ik
ikde
deeerste
eerstekeer
keerhier
hier kwam,
kwam, moest
moestze
zede
de
lamp
lamp ook
ook nog
nog vullen.
vullen. Nou weer. Zo'n echte pijpploertin!'
`Zachjes toch! Denk an de alkoof.'
'Zachjes
'0 ja.'
'Mamma, ik heb zo'n honger!'
tafel.'
'We gaan dadelijk an tafel.'
'Ze
niet eens
eens goeiendag gezegd!' zei ik.
`Ze heeft me nog niet
'Heb je ome nog niet goeiedag gezegd, lompe meid
?'
meid ?'
'Ik weet niet wélleke ome 't is. Ik kan toch niet in
in het
het donker
donker zien!'
zien!' verontschuldigde Ka zich.
'Ome Alfred.'
'O!... Ome Alfred...
Alfred ... Is dat die met het r66ie
haar?'
'0!...
r66ie haar
?' vroeg ze.
'Ja,'
`Ja,' lachte ik.
'Kom
'Korn es
es hier,
hier, nest.'
Ik zit in
in het
het donker
donker naast
naast Georgine
Georgine op
canapé met de
de stukkende
stukken de
op de canapé
Het kind
kind staat
staat voor
voor het
hetraam,
raam, slaat
slaat
veren. Juffrouw Bok blijft lang weg. Het
zwakke adem
met het
het vingertje
vingertje figuurtjes
figuurtjes in.
in.
zwakke
adem tegen
tegen de ruit, tekent er met
Net een
een ogenblikje
ogenblikje voor een verrassing.
verrassing. Zacht
Zacht dwing
dwingik
ikGeorgines
Georgineshand
hand
Net
naar me toe.
Dat is de ringenhand niet:
Nee. Dat
'Waar is je andere hand ?'
Vaar
'Hier.'
geen ringen.
ringen. Waar
Waar zijn
zijn de
de ringen,
ringen,de
deoneerlijke
oneerlijke ringen?
Ook geen
ringen ? God, wat
iets, de
de twee
tweemollige
molligehanden
handen z6nder
een gelukkig iets,
z6nder ringen.
ringen. 'Waar
Vaar zijn je
ringen"
ik blij.
blij.
ringen
?' vraag ik
'Weg.'
weg?'
'Helemaal weg
?'
'Helemaal... weg.'
'Heb je dat voor
voor mij
mij gedaan
gedaan ?'
`fleb
kind .. .'
'Pas op voor het kind...'
ik
Met de
de ene
enehand
hand hou
houik
ikhaar
haar rechterhand
rechterhand vast,
vast, met
metde
deandere
anderegrabbel
grabbelik
Met
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in mijn zak, tussen de sleutels, de
de beurs
beurs en
en mijn
mijn zakdoek
zakdoek om het
het doosje
doosje te
te
Wat vréémd...
vréémd ... Die
Die zachte
zachte vinger...
vinger. .. het
het zachte
zachte
vinden ... Nou sdlletjes...
stilletjes ... Wat
vinden...
glijden van
het donker...
donker ... en
en ineens
ineens haar
haar verrassingverrassingglijden
van het kouwe goed in het
gilletje ... en weer de stilte voor het kind bij het raam...
raam ... het
hetzwijgend
zwijgendzitzitgilletje...
het donker...
donker ... met
met het
hetgladde
gladde ketting-ringetje
ketting-ringetjetussen
tussenonze
onzewarme
warme
ten in het
handen
... Dan lichtschemer in
flets, gefaneerd
gefaneerd burgerburgerhanden...
in het
het portaal
portaal en het flets,
vrouwtje met
met de
de walmende
walmende lamp.
lamp.
vrouwtje
'Wil
Alf?' zegt
zegt Georgine,
Georgine, haastig
haastig opstaand.
opstaand.
bittertje, Alf?'
`Wil je een bittertje,
'Alsjeblief.'
'Alsjeblief'
glaasjes en
bitter
Op tafel heeft ze het klaar gezet, heel netjes, twee glaasjes
en wat bitter
in een eau-de-colognefles.
eau-de-colognefles.
Kaatje is bij me geklommen
op de
de canapé.
canapé.
geklommen op
'Gaat ze wel genoeg uit
uit?'
`Gaat
?'
straat.'
'0 jee. Die stoeit de hele dag op straat.'
'Ze heeft zulke kringetjes
onder de
de ogen.'
ogen.'
kringetjes onder
`Ze
'Dat komt van het snoepen.
snoepen. Wat heb
heb je
je nou
nou weer
weer gesnoept
gesnoept voor
voor het
het
'Da
eten ?'
eten
'Niks, mamma.'
Niks,
'Jok je niet
niet?'
lok
?'
'Heus
'lleus niet mamma.'
'0, zo'n kleine jokkenaarster,'
zegtjuffrouw
juffrouw Bok,
Bok, 'heb
'heb je
je straks
straks niet
nietmeemeejokkenaarster,' zegt
gegeten van
van de
de erretesoep
erretesoep?'?'
gegeten
'Nou-ou
mamma?'
`Nou-ou ja!...
jal... Soep is geen snoepe, wel mamma
?'
je,Juffrouw
Juffrouw Bok?'
bittertje,
'Hou je mond nest! Een bittert
'Asjeblieft,
`Asjeblieft, jjuffrouw.'
uffrouw.'
wachten!' zegt
zegt Georgine nijdig,
'Daar stond ze weer op te wachten!'
'Mar
nijdig, als
als de
de deur
dicht is.
dicht
me servies
servies en
en me keuken
'Ome, waar is nou me
keuken ?'
cOme,
'Wil je wel es niet vragen!'
vragen!'
`Wil
'Ome het 't toch beloofd!'
'Dan mag je n6g niet vragen.'
'Nou-ou!
ome niet
niet beloven!...
beloven!... Ome Piet het ook een pop bebe`Nou-ou! Dan mot ome
loofd ... Da's wat moois!'
loofd...
'Hahaha!'
'Hahahar
'Lach
Ze is
is zo brutaal!'
brutaal!'
`Lach nou toch niet! Ze
Bij
Bij de
de lamp
lamp kijkt
kijkt Georgine naar het ringetje.
'Het is een koopje,' zeg ik.
`Het
'Ik vin hem,
hem erg
Ik zal
zal hem
hem an
an me
me middenvinger
middenvingersteken,
steken,anders
andersververerg lief.
lief Ik
lies ik hem!'
... '
'Als ik es rijk wor, krijg je een dure
dure...'
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'Malloot!'
`1■4a Hoot!' lacht ze.
`Voor mamma heb u wél wat meegebracht!'
'Voor
... Voor
Voor mijn
meegebracht!'...
mijn niks!'
`Kijk zo'n snuit
'Kijk
snuit eens
eens snip
snip kijken.
kijken. Wil
Wil ik
ik morgen
morgen ook
ook wat
watmoois
moois voor
voor je
je
kopen ?'
kopen?'
`Dat doet u toch niet.'
'Dat
'Heus!'
cl-leus!'
'Wat
%rat dan!'
verhaal van
van het
hetparadijs
paradijs van
vanchocolade,
chocolade, suiker
suikeren
entaart.
taart.
Weer doe ik het verhaal
'Ga
juffrouw Bok es zegge, dat
dat ze
ze de tafel komt
komt dekken,
dekken,Ka!'
Ka!'
'Ca juffrouw
Ze huppelt
huppelt weg
wegen
en Georgine
Georginegeeft
geeftme
meeen
een zoen,
zoen, haar
haar éérste.
`Da's voor je ring.'
'Da's
'Beval
`Bevaltt ie je ?'
`Ik heb altijd zo'n kettinkje
'Ik
willen hebben.
hebben. Pas
Pas op
.. .'
kettinkje willen
op...'
ze een
een vuil
vuil tafelJuffrouw Bok
Op de
de ronde
ronde tafel
tafel legt
legt ze
Bok begint te dekken. Op
laken, met grote
grote gaten,
gaten, die
die ze
ze handig
handig bedekt
bedektmet
meteen
eenbordje
bordjemet
metkaas
kaas en
en
een schaaltje ~et
de borm' et peren. Annetje en Pauline helpen haar, dragen de
den an. De vuile vingertjes van de kinderen liggen stevig
stevig om
om het
het wit
wit der
der
borden. -—'Haal
'Haal jij nou nog es de vorreke as
as een
een knappe meid,' bedisselt
zeven jaar,
jaar, met
meteen
eenaangebakken,
aangebakken,
juffrouw Bok.
Bok. Pauline,
Pauline, een
een kind van zeven
groene neus en waterige
waterige oogjes,
oogjes, lacht
lacht verlegen
verlegenom
om de
de meneer
meneerdie
died'r
d'r aankijkt, holt op de kapotte
kapotte kousjes
kousjes naar achter. Annetje wordt uitgestuurd
om twee centen mosterd in een
een kopje.
kopje. `Hier
'Hier binnen de vorreke, moe.' -—
nog een
een halen. D'r motten
motten d'r
'Goed
`Goed zo,
zo, knappe
knappe meid.
meid. Nou
Nou mot je d'r nog
drie wese.' Paulientje legt de vorken,
vorken, die
die ze bij
bij de tanden
tanden in
in de
de zweettafel en holt
holt weer
weer weg.
weg. Terwijl
Terwijl komt
komt Annetje
knuistjes vasthoudt op tafel
brutale gitoogjes binnen,
binnen, zet het kopje
kopje met
met mosterd neer,
neer, telt
met de brutale
uit op
op een
een van
van de
de borden.
borden. 'Nou
jc nog
nogeffen
effen voor
voor
acht warme centen uit
`Nou mot je
een halleve cent azijn
azijn halen.
wat ... Wat
Wat een
een bij-detwee en een
halen. Gauw
Gauw nou wat...
meneer??...
.. 0,
hè d'r so'n plesier
piesier van,' zegt
hande kindere, vin u niet meneer
0, ik hé
juffrouw Bok,
Bok, flets
flets grutjesbleek,
grutjes bleek, achter de lamp. Ze
Ze veegt
veegt de
de glazen
glazen n6g
juffrouw
dat vettig
vettig
eens droog met haar voorschoot, ploft haar adem
adem in het een, dat
nog eens
eens en nog
nog eens...
eens ... 'Moe-oe!...
D'r is geen vorrek meer.'
blijft, droogt
droogt nog
`Moe-oe!... D'r
- 'Domme
- 'Nou
zegtKaatje,
Kaatje, die
die
—
`Domme meid.' —
`Nou d'r leit er geen meer. -— 'Wellis,'
Veins,' zegt
'Kom maar
maar mee: ik weet het
het wel.'
wel.' —- 'Mot
'Mot er
er bier
bier
van mijn knie springt. 'Korn
juffrouw Bok. —- 'Drink
'Drink jij
jij bier, Alfred?'
Alfred ?' —
- 'Ja,
wese?' vraagt juffrouw
ja, ik drink bier.'
- 'Hoeveel
flessies mot u hebbe
hebbe?'
- 'Geef
drie.'—- 'Mot
'Mot ik het op
—
`Floeveel flessies
?' —
`Geef d'r
d'r maar drie.'
boekie zette?'
zette?'—- 'Nee,
'Nee, hier
hierisis een
eenkwartje.'
kwartje.'—Met
-Metkleine,
kleine,flauwe
flauweoogjes
oogjes
het boekie
Bok in de stomende lamp:
lamp: —- 'Die
het grutjes-gezicht,
grutjes-gezicht, kijkt juffrouw
juffrouw Bok
in het
Eerst probeert
probeertze
zehet
hethete
heteglas
glasbeet
beette
te
heb ik nou s6 goed schoongemaakt.'
schoongemaakt.' Eerst
brandt zich
zich met
meteen
eenpijnlijk,
pijnlijk, laf
laftrekje
trekje op
ophet
hetsmal
smalgezicht:
gezicht: —pakken, brandt
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'Wat
zo'nglas
glasheet
heet—- hé!...'
hé! .. .' neemt
neemt een
een verfrommeld,
verfrommeld, kapot, zwart
zwart
Vat isiszo'n
hetvoorvoordoekje uit
uit haar
haarzak
zak—
- zakdoek uit lang
lang geleden
geledendagen
dagen—
- draait
draait het
zichtig
eruit en
en scharrelt
scharrelt aan
aan het
hetkousje
kousje met
meteen
een
zichtig om
om het glas, licht het eruit
uit haar
haarhand,
hand,
haarspeld.
haarspeld. -—'Jeetje!'
"JeetjerDe
Dehaarspeld,
haarspeld,rood
rood geworden,
geworden, valt
valt uit
pakt
maar
maar wijs
wijs en
en zoetjes-lachend
zoetjes-lachendstopt
stopt ze
ze twee
twee vingers
vingers in haar mond, pakt
met de natte
natte toppen
toppen de
de haarspeld
haarspeld n6g
n6g eens
eens aan,
aan, morrelt
morrelt opnieuw
opnieuw in
in de
de
vonkjes-spattende kous. Dan begint
begint ze
ze op
op de
de voeten
voeten tetedribbelen,
dribbelen,alsof
alsof
het zakdoekje
zakdoekje uit
uit ling
lánggelegeleze hoge nood heeft.
heeft. In de linkerhand smeult het
den dagen, uit
uit de
de rechter
rechterlaat
laatze
zede
dehete
hetehaarspeld
haarspeldweer
weervallen.
vallen.—
- jeetje!
'Jeetje!
.. Wat
Angstig-haastig zet ze het glas
glas op
op het
het
JemineetjeL
Jemineetje!...
Wat isis dat heet!' Angstig-haastig
tafelkleed,
kringt, wrijft
wrijft met
meteen
eenzenuwachtig
zenuwachtiggekriebel
gekriebel
tafelkleed, dat
dat lichtbruin kringt,
de gebrande
gebrande vingertoppen...
vingertoppen ... `Wa's
'Wa's dat
dat heet!'
heet!'—- 'Moe,
'Moe, het
hettafelkleed
tafelkleed
brandt,'
zegtPaulientje
Paulicntje die
die met
metvolle
volleneusgaatjes
neus gaatjes mee
mee in
inde
delamp
lampheeft
heeft
brandt,' zegt
'mgevonden
gevondenononstaan kijken. —
- 'Hè-je
juffrouw, ik
ik heb
heb 'm
'Hé-jededevorrek?'
vorrek ?'- 'Ja,
la, juffrouw,
der de kast.'
kast.'—
- Het
de lamp.
lamp. Juffrouw Bok
Bok doet
doet de
de zakzakHet glas
glas staat weer in de
doek uit lang geleden dagen in haar zak, steekt
steekt de
de haarspeld
haarspeld in
in de
de blonde
blonde
haarknot,
zendtPaulientje
om de
de messen. Annetje, brutaal,
brutaal,alles
alles bekijkend
bekijkend
haarknot, zendt
Paulientje om
draaft de trap
trap op
op met
metde
deazijn.
azijn. `Wil
'Wil je
je nou
nou nog
nog effen
effen bier gaan halen, AnAnnetje?'?' Annetje kijkt
kijkt naar
naarde
deperen,
peren,vraagt:
vraagt:`Piels
'PieIsofofLager
Lager?'
'Lager,'
netje
?' —- 'Lager,'
Rom-rom-rom, zij
zij de trap
trap af
af.—
- 'Wat
eenhandig
handigkind,
kind,hè?
hè?
zegt Georgine. Rom-rom-rom,
Vat een
d'ralles
alles laten
latendoen,
doen,nie-waar
nie-waarjuffrouw
juffrouw??..... Hebbie
Hebbie daar
daar de
demessen,
messen,
Je ken d'r
? .. Mot je ze nou zo dragen
dragen ?...
? .. Da's goed
goed om
om je
je te
te snijen!...
snijen!...
knappe meid
meid?...
knappe
... Foei,
meid .. .' De
De ververKom es hier dat
dat ik je neus
neus es
es veeg
veeg...
Foei, wat
wat een vieze meid...'
schroeide, proppige
geleden dagen,
om het
het
schroeide,
proppige zakdoek
zakdoekuit
uit lang
lang geleden
dagen, plet ze om
neusje. Het kind knijpt de
de oogjes
oogjes dicht, rukt
rukt het
hethoofdje
hoofdje weg.
weg.
groene neusje.
'Kom nou...
nou ... Je kan toch niet
niet zo
zo met
met een
een snotneus
snotneusblijve
blijve lopen...'
lopen .. .' Weer
'Korn
het bruine
bruinelapje
lapje het
hetroodgeknepen
rood geknepenneusje.
neusje. 'Au!...
Au!'—- 'Goed
plet het
`Au!... Au!'
`Goed zo,
knappe meid.'
meid.'—- Babbelend, klefjes
klefjes pratend,
alles met stille,
stille, kwijnende
kwijnende
knappe
pratend, alles
glimlachjes op het grutjesgezicht,
grutjes gezicht,soms
soms sufjes
sufjes kijkend
kijkend in
in de
de lamp,
lamp,wrijft
wrijft
glimlachjes
het voorschoot,
voorschoot,zendtPaulientje
zendtPaulientjeweg
wegom
eenschoon
schoonserserze de messen aan het
om een
voor meneer
meneer en
en Annetje voor
voor twee zachte broodjes,
broodjes, loopt
loopt naar
naar de
de
vet voor
servet te
tehalen
halen die
diehet
hetkind
kindniet
nietvinden
vindenkan,
kan,blijft
blijftdrentedrentekeuken om een servet
dribbelen tot Annnetje met de twee broodjes in de handen komt
len, slof
slofdribbelen
dunnetjes-lacherig, met
metveel
veel lichtschuwheid,
lichtschuwheid,veel
veel weke aarzeling
en gaat dunnetjes-lacherig,
bewegingen naar
naar de achterkamer.
achterkamer.
in haar bewegingen
'Watzat
zatjijjijd'r
d'ran
antetekijken!'
kijken!' lacht
lacht Georgine.
Georgine. 'Wat
eentypische
typischeslobber,
slobber,
Vat
Vat een
'I'
he.
hé!'
'Zeker een gevaarlijk vrouwtje
vrouwtje?'
vraagik.
ik.
`Zeker
?' vraag
'Wel
nee.
Ze
is
vuil.
Maar
je
kunt
over
d'r
lopen.'
'Wei
kunt over d'r lopen.'
datsoort.
soort. Pas op dat
dat je geen ruzie met 'r'rkrijgt.
krijgt. Da's jé
jé habaai
'Ja.Ik
Ikken
ken dat
la.
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bij de
bij
de minste
minste kwestie.'
kwestie.'
De gordijnen
gordijnen hangen voor de ramen.
ramen. Het
Het gele
gelelamplicht
lamplichtslaat
slaat glimplekken, scherp-zwarte
scherp-zwarte schaduwen
schaduwen op
op de
de tafel,
tafel, op
op de
de nattiglichtende borden,
op de vorken met zilverspatten, op de hoekige glazen, op de witte
witte dopschoorsteen in
in zijn
zijn zwart
zwartportretlijstje,
portretlijstje,schuin
schuin
jes der bierflessen. Op de schoorsteen
lichtkring der
der lamp
lamp glimlacht-lief de man
man met
achterover, nét nog in de lichtkring
puntboorden, de
de mooie das, het gladde
gladde geplakte
geplaktehaar
haar op
op het
het viervicrde hoge puntboorden,
kant hoofd.
'Heb
`Heb je trek ?' vraagt Georgine.
'Ja,
trek.'
"la, ik
ik heb
heb wel
wel trek.'
'Je
krijgtniks
niksmeer
meerdan
dan een
een burgerpot.'
le krijgt
'Als het maar lekker is.'
`Als
'Ik heb zelf
niet gekookt.'
`Ik
zelfniet
'Mamma...ik
ikheb
hebzo'n
zo'nhonger!'
honger!' begint
begintook
ookKaatje.
Kaatje.
'Mamma_
'Wordt daar niet gebeld
gebeld ?'?' schrikt Georgine.
`Wordt
'Mamma
... mamma!'
'Mamma—
'Wil
Georgine het
hetkind
kindaan
aaneen
eenarmpje
armpje
"Wil je je mond houen!' Vinnig rukt Georgine
en we
we luisteren
luisterennaar
naar de
degeluiden
geluiden van
van het
het portaal.
portaal. Kinderklotsen klokken
op het hout van de gang. Een touw sliert tegen de muur.
'Wieis
is daar?'
Vie
daar ?'
Bons de benedendeur dicht.
geroepen.
'Juffrouw Cas
per is zeker thuis, hé?'
hé ?' wordt beneden geroepen.
Casper
juffrouw
'wel
allemachtig,
dát
beroerde
wijf!'
zegt
Georgine
gejaagd, 'zo'n
czo'n stom
wijf!'
Georgine
gejaagd,
'Wei
ofik
kind om niet eerst te vragen of
ik thuis ben!'
'Wie
het?'
Vie isis het
?' vraag 'k.
'Zet gauw je hoed op, gauw, gauw.'
`Zet
'Waarvoor
Vaarvoor ?'?'
'Zet dan je hoed op, ezel,
ezel, en
en neem
neemje
jestok
stokin
injejehand!'
hand!'
`Zet
Met enige verbluffing doe ik het. De deur wordt zonder kloppen'
geopend.
kloppen.geopend.
hoekig,
Glimlachend
Haar gezicht is hoekig,
binnen. Haar
Glimlachend komt een burgerjuffrouw binnen.
wat blauwe
blauwe neus.
neus. De
De mond
mond isis een
een
smal,
smal, erg lang, met een dunne spitse, wat
sneetjes-lippen. De ogen
ogenzijn
zijn grijs,
grijs, onzeker
onzeker van
van
gleufje tussen spitsige sneetjes-lippen.
die ze
ze zien.
zien. Het
Hethaar
haar is in
in tweeën
tweeën gebewegen, kijkend
kijkend náást
náist de dingen die
het voorhoofd.
voorhoofd. Ze
Ze lacht
lacht telkens, met een
een sterke
sterke opbobbeling
plakt over het
om de blauwe
blauwe neus,
neus, met
meteen
eenexpressie
expressievan
vanalles
alles wel
welvies
viestetevinden.
vinden.
van vel om
Vaalbleek isis het gezicht,
gezicht, grauw-wit,
grauw-wit, huisjeshuisjes-en
en aardappel
kleur van
aardappelkleur
Vaalbleek
zitten, beweegt
beweegtniet,
niet,maar
maarde
de onzeker-dolende
onzeker-dolende ogen
ogen
lange jaren.
jaren. Ze gaat zitten,
grauwe vel
vel zien
zien alles
alles en
en de
de magere, uitstekende
oren lijken
lijken z6nderuitstekende oren
in het grauwe
ling goed te horen.
horen.
'Wel,
Georgine lief.
lief.
zegt Georgine
'Wei, dág juffrouw Stengevis,' zegt
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'Dag Sorsien. Dag meheir.'
`Dag
stellen, wat
watik
ikhaar
haar in
in het
het geheel
geheel
Georgine is zo beleefd om niet voor te stellen,
niet kwalijk neem. Het moet wel
wel onaangenaam
onaangenaam zijn
zijn beleefdheidshalve
beleefdheidshalve in
in
wégge ogen
ogentetekijken.
kijken.
zulke sluipende, altijd wégge
'Ik
ik sal
sal maar
maar es ankommen.'
ankommen.'
`Ik dacht, ik
Het geld
geldleit
leitklaar.'
klaar.'
'Da's
van u. Het
`Da's net goed van
'Wel
... het geld kan wel wachte...
wachte...
'Wei nee, Sorsien,
Sorsien, ik
ik kom
kom niet
niet om
om het
het geld
geld...
? •• Me
Me man
man seit,
seit,
gesien ... Waar
Waar hè-je toch gesete
gesete?...
ik há-je in so'n tijd niet gesien...
je mot es angaan.'
'Hoe
gaat het
hetmet
metToosje?'
Toosje'/'—
-tegen
mij: `Da's
'Da's nou de
de juffrouw
juffrouw bij
bij wie
wie me
me
'Hoe gaat
tegen mij:
al twee
tweejaar
jaar is.'
is.'
andere kind
kind al
'Toossie
... Nog
Nogaltijd
altijd hoeste...
hoeste... Maar
Maar dat houe se lang van
`Toossie maakt
maakt het best
best...
kinkhoes ... Kom je me niet
niet es
es goeiendag
goeiendag segge,
segge,Ka...
Ka...Kè-je
Kè-je me
me niet
niet
de kinkhoes...
meer??...
.. Wat
groot!... Je
Je sou
sou d'r
d'r haast
haast niet
nietmeer
meerkenne.'
kenne.'
meer
Wat wordt
wordt die meid groot!...
zegtKaatje.
Kaatje.
'Dag moeder,' zegt
Georgine scharrelt in de kast, achter een hoededoos, komt
komt met
meteen
eenmosmoswaarin ze klein geld,
geld,guldens
guldensen
enrijksdaalders
rijksdaalders heeft.
heeft.
terdpotje, waarin
'Krijgt u niet
drie weken
weken?'?'
`Krijgt
niet drie
'La's kijke
... Ja
gerekend van
van saterdag
saterdagop
opsatersater'La's
kijke...
Ja da's
da's vandaag
vandaag drie
drie weke, gerekend
dag .. .'
dag...'
'Da's
twaalf gulden,
gulden,niet
niet?
Ofkrijg
n6g wat
watvan
vanme?'
me?'
`Da's dan twaalf
? Of
krijg u n6g
'Nog één
één vijfenzeventig.
vijfenzeventig. Maar
Maar je hoeft
hoeft je
je d'r
d'r niks
niks mee
meetetehaaste.
haaste. Het
loopt niet weg
weg hoor...'
hoor.. .'
D'rstond
stondtoch
tochniks
niksmeer
meer'/'
'Van
vijfenzeventig?
`Van wát
wåt één vijfenzeventig
? D'r
?'
'D'r
laarsies ware
kapot ... Da-was
Da-was een
een gulden
gulden van
van maakloon...
maakloon ... en
en
`D'r laarsies
ware zo
zo kapot...
koussies most ze ook hebbe...
hebbe ... Maar
Maar as je het niet gelegen
gelegen komt,
komt, rekene
rekene
koussies
we het
het wel
wel een
een andere
andere keer af
aL.'
'Of ie nou van de hond of
of van
van de
de kat
kat gebeten
gebeten wordt...
wordt...Hoeveel
Hoeveelisisdat
dat?
?
... dat
dat is
is elf, twaalf...
twaalf... Is
Is er het zo niet?'
niet?'
Dat is tien
tien...
'Precies.'
`Precies.'
lange, magere,
magere, kraakbenige
kraakbenige vingers
met lange
lange dunne
dunne blauwige
blauwige
De lange,
vingers met
het geld
geldin
ineen
eenversleten
versletenbeursje.
beursje.
nagels stoppen
stoppen het
wij ook
ook weer
weer onse
on sehuur
huur betale...
betale...Waarom
Waarom ben
ben jejein
ingeen
geen
'So. Nou kenne
kenne wij
weken angekommen, Sorsien...
Sorsien ... We waren ongerust...
ongerust... Hè-je
Hè-je geen
geen nieuws
nieuws
van
je man
man?'
van je
?'
'Van me man, nee.
nee. Is
Is d'r
d'r bij
bij jullie geen
geen brief
briefgekommen
gekommen?'?'
'Bij
... Dan sou ik hem wel hebbe
hebbe meegebracht...
meegebracht... Wat
Wat een
een lamme
lamme ke`Bij ons
ons...
sende... 't
ongepermitteerd ...
rel om
om je in
in geen drie weke wat te sende...
't Is
Is toch ongepermitteerd...
je't
Wanneer hettie
hettie je
't laatst gesonde?'
toch
'Nou,
da's
zeker
drie
weken geleden.
geleden. Dat weet u toch wel. Ik heb u toch
`Nou,
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dadelijk de postwissel
afgedragen.'
postwissel afgedragen.'
'Ja.
niks verver"Ia.Ja.
Ja.Het
Hetisis een
een rare
rarezwabber
zwabber denk
denk ik
ik so dikwijls. As jij toch niks
diende, soue die arreme
arreme schapen
hé!... Weet
Weet je
je wie
wie
schapen niet
niet te vrete hebbe, hé!...
was ... Vermeulen.'
Vermeulen.'
gisteren bij me was...
most ieie?'
'Vermeulen?
`Vermeulen
? Wat most
?'
'Dat
kanik
ik je
je so niet segge.'
'Da kan
'wil ik even
even heengaan
heengaan?'
?' vraag ik.
`Wil
meheirhet 't niet.'
'Wel
nee meheir
'Wei nee
— so'n
so'n haast het
'Zeg het maar zachies,'
`Zeg
zachies,' zegt
zegt Georgine.
De blauwige,
blauwige, scherpe
scherpe vouwbeen-neus
vouwbeen-neusvan
vanjuffrouw
juffrouwStengevis
Stengevisboort
boortininde
de
pluisharen van Georgine.
Georgine. De
Dedunne
dunnesneetjeslippen
sneetjeslippenmummelen
mummelen
blonde pluisharen
radjes.
Dat verd6m
verd6m ik!'
ik!' zegt
zegtGeorgine
Georginekregel.
kregel.
'Nee. Dat
'Ik
buiten. Ik zal
zal me
me salig
salig d'r
d'r buiten
buiten houe...
houe ... Maar
Maar voor
voor je
je
`Ik hou me d'r buiten.
So iets
iets gebeurt
gebeurtjejeje
jeleven
levennieweer...
nieweer...En
Ens6'n
s6'nman
manisismaar
maar
je ... So
kindere sie je...
Hetisiseen
eenman
manop
opleeftijd...
leeftijd...Daar
Daarkan
kanjejealtijd
altijd
je... Het
ééns kranksinnig, sie je...
vertrouwen in hebbe, seg ik maar...
maar... Maar je
... Dat
Dat
je mot
mot het selvers wete
wete...
heb ik hem ook gesegd
... Hij
Hij wou je adres...
adres ... Nee, dat
dat doe
doe ik niet,
niet, zeg
zeg ik.'
ik.'
gesegd...
Weer
de blauwige
blauwige neus
neus ininGeorgines
Gcorginesmooi
mooipluishaar,
pluishaar, lacht
lacht
Weer priemt
priemt ze de
het vies
vies trekje
trekje om
om de
de neus.
neus.
zachtjes met het
'Nou, als uu hem morgen ziet, kun je hem gerust zeggen,
dat ie
ie kan
kan doodzeggen, dat
`Nou,
vallen,' zegt
zegt Georgine
Georgine opgewonden:
opgewonden:
'Watzeg
zegjij,
jij,Spier
Spier—
- meneer
d'r isis
Vat
meneer Spier
Spierisiseen
een goeie
goeie bekende
bekende van
van me: d'r
die de
de volgende
volgendemaand
maandnaar
naar Indië
Indië gaat
gaat en
en die
die me
me
een rijke Indische
Indische vent, die
voorme
me
... Vijftig duizend gulden wil
wil ieievoor
mee wil hebben als huishoudster
huishoudster...
vaststellen bij
bij een bank, als ik het doe...'
doe .. .'
vaststellen
verdientde
dejuffrouw
juffrouw?'
vraagik.
ik.
'En wat verdient
?' vraag
'Ikke
wel niet
niet soveel.
soveel.Ik
Ik sal
sal op
op me
me stoel
stoeldoodblijfe
doodblijfe as
as die
die een
een woord
woordover
over
`Ikke ?? Wel
mijn gesproken
gesproken het. Meheir schijnt
schijnt ook geen hoge
hoge dunk
dunk
geldsake
geldsake met mijn
van mijn te hebbe, hé
hé Sorsien.'
Met een vals
vals dwalen
dwalen der ogen, lacht
lacht ze, alsof
alsof ik
ik een
eenaardigheid
aardigheid gezegd
gezegd
heb.
'Nou maar,
`Nou
maar, ik
ik denk er niet an, hoor!'
wel Jesus
tegen hem...
hem ...Je
Je
'Groot
gelijk, Sorsien,
Sorsien, gr66t
gelijk... Wel
'Groot gelijk,
gr66t gelijk...
Jesus zeg ik tegen
weet toch
toch dat
dat ze
ze getrouwd
getrouwd is...
is ...Ja,
Ja, seit
seitie,
ie,maar
maar ik
ik hep
hep alleen
alleen het
het goeie
goeie
met er voor...
voor... Se
Se sal
sal d'r
d'r nooit
nooit berouw
berouwvan
vanhebbe...
hebbe...Nou
Nouseg
segikik—- sulleke
sulleke
ik niet
niet over...
over...Juffrouw
Juffrouw Casper
Casper is
is een
een veel
veeltetefatsoenfatsoenboodschappe breng ik
ik sal
sal het
heterer
lijke vrouw
... Maar
Maar ik dacht
dacht daarnet,
daarnet, voor
voor de
de aardigheid,
aardigheid, ik
lijke
vrouw...
... Wat je toch
toch voor
voor een
een gekke
gekke mense
men se op
op de
de wereld
wereld
t6ch maar
maar es
es segge
segge...
vent
residentisisieie—- ofofsosoiets
iets—- en
en schatschatheb
... Da's
Da'snou
noueen
eenheel
heelsjieke
sjiekevent
heb...
—-resident
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je mot sien wattie voor een
een briljante in sijn
sijn overhemp
overhemp het -— en die
rijk -—je
is
is nog wel
wel getrouwd ook -— ja, die is
is getrouwd volges de
de Hollandse wet
met een zwarte -— Jesus wat een lelijke
lelijke vrouw
vrouw met so'n platte neus as die
peer daar -— en die wil Sorsien meeneme en voor de kindere sorge
... wat
sorge...
een gekke mense hebbie toch!
toch! Heb u nooit sijn naam gehoord, meheir?
meheir ?
ie...'
Vermeulen hiet ie
.. .'
'Nee.'
'En wanneer
wanneer kom
kom jij nou weer es bij
bij me op
op visite,
visite, dikke Ka.'
'Morrege,'
bij het grauw`Morrege,' zegt het kind, vertrouwelijk opklimmend tot bij
bleke gezicht en de oorbelletjes betastend.
"le sussie het na je gevraagd.'
'Je
'Magge
`Magge we dan de hele dag samen spelen, moeder?'
'Seker,
... Dat die kindere me nou nog altijd moeder blijfe
...
`Seker, seker
seker...
blijfe noeme
noeme...
Ik heb es
es een
een nefie gehad, die noemde
noemde we
we toen
toen ie
ie s6 klein was
... Krentewas...
bol... en wil je wel gelofe, dat ie n6g Krentebol hiette toen ie op sterreve
lee?
lee ? Há-je
HA-je nog niet gegeten, Sorsien
Sorsien ?'
Haar duidelijke toeleg is
tot ze
ze weet
weet wie
wie er
er
is om
om zo
zo lang
lang te blijven
blijven praten tot
mee eten,
drie en
en wát
eten, wélke
wake drie
wAt of er gegeten wordt.
'Nee,' zegt
zegt Georgine.
Georgine.
'Nee,'
'Eet er iemand
bij je?'
je ?'
iemand bij
'Me
`Me broer.'
'Nietes,
Kaatje.
`Nietes, nietes, mamma j6kt,' zegt Kaatje.
'Wát jokt mamma,'
mamma,' zegt
zegt Georgine
Georgine woedend
woedend en kijkt het
het kind
kind met
met zulke
zulke
`WAt
het stil,
stil, met
met een
een huiltrekje om
de
ogen
op
de
lichtende ogen
lichtende
ogen aan,
aan, dat het
om
schoot van juffrouw Stengevis
Stengevis blijft zitten.
'Mag je segge dat mamma
mamma jokt,'
jokt,' zegt
zegtjuffrouw
juffrouw Stengevis, die 'n falsetje
falsetje
`Mag
aanslaat om lieverig de kindertoon te pakken, 'mág
crnAg je dat segge"/'
segge?'
'Nou-ou .. .' zegt Ka, met haar
haar lekkere
lekkere ogen
ogen naar
naarmij
mij kijkend.
kijkend.
`Nou-ou...'
roep ik
ik lachend.
lachend. 'Ik heb wat voor je.' Ik geef het kind
'Kom es hier, Ka!' roep
'Korn
een hele verzameling ouwe tramkaartjes.
geloof dat we regen zullen krijgen,' zegt
zegt Georgine
Georgine insinuerend.
insinuerend.
'Ik geloofdat
me paraplu in de
de gang
gang geset... Het is
is hier
hier toch
toch wel
weleen
eenliefe
liefe
'0, ik heb me
kamer.'
het eten
eten maar
maar opdoen
opdoen ?'
t vraagt
vraagt juffrouw
juffrouw Bok
Bok om
om het
hethoekje.
hoekje.
'Zal ik het
`Zal
'Wel, dag juffrouw,' zegt
zegt juffrouw
juffrouw Stengevis.
Stengevis.
'Wei,
'Dágjuffrouw.
juffrouw. Hoe maakt u het
het?'
antwoordtjuffrouw
juffrouwBok.
Bok.
'Dig
?' antwoordt
u ... U mot maar
maar niet
niet na
na me
me kijke...
kijke ... Ik ben so midden in me
me huis'0 dank u...
houwen ... Sal ik nog effe wachten?'
houwen...
wachten ?'
'Ja, wacht u nog maar
maar effen,'
effen,' zegt
zegt Georgine.
ja,
'Nou,
dag
juffrouw.'
`Nou,
juffrouw.'
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'Dágjuffrouw.'
juffrouw.'
'Dig
fletse, de
degrauw-witte
grauw-witteburgerjuffrouwen
burgerjuffrouwenglimlachen,
glimlachen,glim-lachen,
gHm-Iachen,
De fletse,
glim-lachen. Tussen twee van
van zdlke
zulke glimlachen
glimlachen ligt
ligt een
een stinksloot
stinksloot van
van
glim-lachen.
kamertjesmufheid. En
van ingehouden
ingehouden woede
woede volgt.
volgt.
kamertjesmufheid.
Eneen
een korte
korte stilte van
kalkhanden in de schoot gelegd
gelegd om
om het
hetververJuffrouw Stengevis heeft de kalkhanden
waterer
sleten beursje, knuffelt er
er geduldig
geduldig op los. Ze wil nou eens weten wat
zenuwachtig opgehitst,
opgehitst,antwoordt,
antwoordt,met
meteen
eengejaagd
gejaagd
omgaat. Georgine, zenuwachtig
ene knie.
knie. Ik,
Ik, eerst
eerstkwaadaardig,
kwaadaardig, voel
voelme
mesarrend-gemoesarrend-gemoebibberen van de ene
durf niet te
te
delijk, draai
handen, als
delijk,
draaide
de stok
stok in
in de handen,
als heer
heer die
die op
op visite is, durf
gevoel
zeggen, om
om Georgine
Georgine niet in de wielen te rijden.
veel zeggen,
rijden. lk
lk krijg het gevoel
vrouw. In
In toon
toon en
en houding
houding heeft
heeft ze
zeiets
iets
dat Georgine bang is voor die vrouw.
haar lauwtjes
lauwtjesaankijkt.
aankijkt.
vreemds-onderworpens, als juffrouw Stengevis haar
Bij tijden
voelen moet,
moet,dat
dat
Bij
tijden zijn
zijn er
er brede
brede gapingen,
gapingen, waarin
waarin het
het mens wel voelen
Maar ze voelt het
het niet.
niet. Ze
Zewil
wilniks
niksvoelen.
voelen.
ze de deur wordt uitgekeken. Maar
Ze draait
draait rustig
rustig het
hetbeursje
beursjein
inhaar
haar schoot,
schoot,lijmt
lijmthet
hetene
enegesprek
gesprekaan
aanhet
het
Ze
andere, heeft
wat nieuws.
nieuws. Ze
Ze wil
wil nou
nou eens
eens weten
weten wit
wáterergaande
gaande
andere,
heeft telkens
telkens wat
met vies
vies velgerimpel
velgerimpelom
omde
deneus,
neus,kijkt
kijktalles
allesen
enniemand
niemandaan.
aan.
is, lacht met
'Hè-je hier
last"?' vraagt
ze na
na een
eenpaupau`1-16-je
hierhelemaal
helemaalvan
vande
debovenburen
bovenburen geen last
vraagt ze
ze.
niks.'
'Nee, niks.'
'Bij mij
mij thuis valt de kalk
kalk zo van
van het
het plafon.
plafon. Elk
Elk ogenblik
ogenblik kan
kan je vegen.
vegen.
`Bij
0,
je
hét
hier
geen
plafon
"/'
0, je hét hier geen plafon ?'
'Nee.'
Nee.'
'Ik
niet op van
van je
je eten,
Begin maar gerust. Seneer
Seneer je maar niet.'
niet.'
eten ?Begin
`Ik hou je toch niet
'Ik
wacht
op
me
broer.'
`Ik
me broer.'
'Wat
komtieielaat,
laat,hè
hè"/'
Vat komt
?'
'Zeker opgehouen.'
`Zeker
opgehouen.'
'Watjejeman
mantoch
tochsprekend
sprekend
lijkt!
hè?'
Vat
lijkt!
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'Ja
... het
'Jam
het isis een
een goed portret.'
'Bij
het ieiehet
hetlaten
latenmaken
maken?'"
`Bij wie het
'Bij
`Bij Greiner.'
op de
de Nieuwendijk
Nieuwendijk?'"/'
'Bij
niet op
`Bij Greiner. Is dat niet
'Ja.'
la.'
'Ruikt
`Ruikt het niet na kattepis.'
'Ik
`Ik ruik niks.'
'Nou
het bij
bij mijn in de buurt.'
`Nou dan sit het
'Nou,
verbeeldingzijn.'
zijn.'
Nou, dat kan wel verbeelding
'Jesis
ie nou
nou niet
nietdat
dater
erkattepis
kattepisinindedekamer
kamerisis?'
?'
jesis mens, ruik ie
ik ruik
ruik niks.'
'Nee, ik
'Dan ben je
je verkouwen.'
verkouwen.'
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'Dat
kan wel.'
wel.'
'Da kan
stoomtweer.
weer.Ik
Iksta
staop,
op,draai
draaihaar
haar af.
af. Lome
Lome stilte
stilteisisininde
dekamer
kamer
De lamp stoomt
en ik ga weer zitten.
zitten.
'Hoe
laat sou
souhet
hetsijn
sijn?'
?'
'Hoe laat
kalmpjes-weg vijfkwartier.
vijfkwartier.
mijn horloge,
horloge, lieg kalmpjes-weg
Ik kijk op mijn
'Precies
`Precies kwart over zeven.'
'Kwart
`Kwart 6ver zeven.'
'Zestien
`Zestien minuten over zeven.'
'wel
was half zes
de Dam
Dam in
in
'Wei Jeses,
Jeses, wat
wat die
die tijd
tijd vliegt.
vliegt. Het was
zes toen
toen ik
ik op de
de tram stapte.'
'Ja,'
'als je
vliegt de
de tijd.'
tijd.'
ja,' zeg ik, `als
je gezéllig zit te praten, vliegt
?'
'Vin u niet
niet?'
'Ik hou d61
d61 van
.. .'
`Ik
van babbelen
babbelen...'
valtme
meininde
derede.
rede.Waarom
Waaromlaat
laatze
zeme
meniet
nietaan
aanhet
hetwoord
woord?
Maar Georgine
Georgine valt
?
'Hoe
gaat het
het met
metuw
uwman
man?'?' vraagt
vraagt ze.
ze.
'Hoe gaat
Dat is weer
weer een
een chapiter
chapiter voor
voor het
hetlieve
lievemens.
mens.Daar
Daarkan
kanze
zeop
opdoorgaan.
doorgaan.
vertelt van
van haar
haar man die aambeien heeft, van een dochter
dochter die
die een lintlintZe vertelt
vertroetelthet
hetbeursje
beursjein
inde
dekalkachtige
kalkachtigehanhanwurm kwijt geraakt is, ze vertroetelt
den, lacht
lacht zure
zure lachjes, kijkt naar de kaas,
de kachel.
kachel.
kaas, de portretten,
portretten, de
maschien?'l'
'Hé, Sorsien, waar is je maschien
`11é,
Georgine.
Even hakkelt Georgine.
'Me naaimachien...
naaimachien ... Me naaimachien...
naaimachien ... Die heb
heb ik
ik uitgeleend
uitgeleend aan
aan een
een
vriendin.'
'Daar maggie
maggie wel voorsichtig
voorsichtig mee sijn.
sijn. As
As de
decontroleur
controleur van
van Singer
Singer
'War
kompt, mot
mot je
je hem
hem laten
laten sien.'
sien.'
'Die komt nooit boven.'
boven.'
'Hè-je hem al
al afbetaald
afbetaald?'
?'
'Hé-je
'Nou,
dertig gulden
gulden schelen.'
schelen.'
`Nou, dat zal nog wel een dertig
'Wat
eengemak,
gemak,hé,
hé,so'n
so'nmaschien
maschienop
opafbetaling
afbetaling?'
Vat een
?'
'Ja,
"Ja, vreselijk.'
'Ga
niet. Seneer
Seneer je
je niet
niet voor
voormijn.'
mijn.'
`Ga nou eten. Je broer k6mpt niet.
we zullen wel
wel zolang
zolang wachten.'
wachten.'
'Nee, we
Dat is toch
toch vrij
vrij duidelijk
duidelijk zo'n vingerwijzing.
vingerwijzing. Maar
Maar ze begrijpt
begrijpt niet.
niet. Ze
Ze
wéten.
wil nou eens wéten.
'Mamma, ik heb zo'n honger!'
'Dat
schaapziet
zietwit
witvan
vande
dehonger.
honger.Ga
Ga nou
nou éten.'
éten.'
'Da schaap
'Nee, we
we hebben
hebben de
de hele
hele avond
avond voor
voor ons.'
ons.'
'Nee,
Juffrouw
hetbeursje
beursjeuit
uitde
dehanden,
handen,wriemelt
wriemeltininhaar
haar zak,
zak,
Juffrouw Stengevis legt het
Ik
veegt de
de neus,
neus, neemt
neemthet
hetbeursje
beursjeweer
weerop,
op,glimlachert
glimlachertdoor
doorde
dekamer.
kamer.Ik
veegt
krijg meelij
meelij met Georgine.
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'Toossie
ik van de week een heel koud
gegeven. Wat
Wat me
me dat
datkind
kind
`Toossie heb ik
koud bad gegeven.
spartelde
... Ze
Ze dee
dee maar
maar niks
niks anders
anders dan
dan moeder
moeder roepen.
roepen. Toen
Toenlekkertjes
lekkertjes
spartelde...
so goed
goed is...
is ... Mot
Mot je
je volgende
volgende
afgedroogd en
en in
in bed.
bed. Me man seit dat het so
optrejen?'?'
week nog ergens optrejen
'Da-weet ik nog niet.'
`Da-weet
'Nou, Georgine,' zeg
zeg ik
ik ineens
ineens opstaand,
opstaand,`ik
'ikmerk
merkwel
weldat
datjejeuit
uitbeleefdbeleefdNou,
totwe
weweggaan.
weggaan.Eet
Eetmaar
maarsmakelijk.
smakelijk. Ga
Gauuzover
zovermee,
mee,jufjufheid wacht tot
frouw?'
frouw ?'
het mens.
mens.
N6g aarzelt het
'Ja,
goed,' zegt
zegtGeorgine,
Georgine,cen
'en ik
ik ga
ga wat
wat op
op bed
bed leggen.
leggen. Ik
Ikheb
hebhoofdhoofdja, da's goed,'
pijn.'
'Ja.
`Ja. Erg.'
dat je
je broer
broerzo
zo
'Nou, dan ga ik zover met meneer mee.
mee. Wat een jammer dat
`Nou,
wegblijft
... Nou
Nou dag
dag Kaatje...
Kaatje ... Kom
Kom maar
maar es
es gauw
gauw spelen met
met Tosie...
Tosie ...Dag
Dag
wegblijft...
gauw oplope...
oplope... Tosie
Tosie vraagt
vraagtzo
zo dikdikSorsien
... Beterschap
... Kom ie d'r
Sorsien...
Beterschap...
d'r es gauw
wijls naar je.'
'Dag Georgine.
Georgine. Dag Kaatje...
Kaatje... Hier
Hier staat
staatuw
uwparaplu,
paraplu,juffrouw...
juffrouw...Wees
Weesuu
voorzichtig
voor de
de trap,'
trap,'zeg
zegikikbeleefd.
beleefd.
voorzichtig voor
'Mamma,
gaat ome
ome Alfred nou weg.'
'Mamma, gaat
'Stil!' sust Georgine.
`Stil!'
Op straat
straat loop
loop ik
ik héél
héél beleefd
beleefd tien huizen mee
mee met
met het
hetlieve
lieve mens,
mens, neem
neem
thuis. Dag
Dag
beleefd mijn
beleefd
mijn hoed
hoedaf,
af,trek
trek aan
aan een
een bel
bel en
en zeg:
zeg: 'Hier ben ik thuis.
probeert ze
ze de
de naam
naam op
op de
de deur
deur te
telezen,
lezen, zegt
zegtdan
danzoetjes
zoetjes
juffrouw.' Even probeert
'Dag meneer'
meneer' en
en loopt
loopt door.
door.
meneerBol
Bol er
er
De deur wordt
wordt opengetrokken.
opengetrokken.IkIkroep
roepeven
evennaar
naarboven
bovenofofmeneer
woont. Nee roepen ze
in een
een halve
halve
ze natuurlijk, die is hier onbekend en in
bij Georgine.
Georgine. Woedend
Woedendloopt
looptze
zein
in de
de kamer.
kamer.
minuut ben
ben ik
ik weer
weer bij
minuut
'Datberoerde
beroerdewijf!
wijf! Dat
Datpestwijf!
pestwijf! Zou
Zoujejed'r
d'rniet
nietanvliegen
anvliegen?
'Da
? Nou kan ik
geen
meer eten
eten zo
zo zenuwachtig
zenuwachtig als
als ze
ze me
me heeft
heeftgemaakt.
gemaakt. Die
geen stuk meer
Die zat
ofjij bleefeten.
bleefeten. Dat misselijke wijf!'
nou maar te wachten om te kijken ofjij
'Waarom
hebjejeererdan
danniet
nietronduit
ronduitgezegd
gezegdom
omop
optetehoepelen
hoepelen?'?'
Vaarom heb
'Dat kán
niet.]e
vergeten dat
datme
me andere
andere kind
kindbij
bij d'r
d'ris.'
is.'
Je mot niet vergeten
kdn ik niet.
?'
'Anders
niet ?'
'Anders niet
'Nee, natuurlijk
natuurlijkanders
andersniet!
niet!Zit
Zitniet
nietaan
aandedekaas
kaastetepeuteren,
peuteren,
Ka!—- Wat
Wat
Ka!
een]udas!
Dat dee
dee ze
ze opzettelijk.
opzettelijk. Je
Je mot
mot er
erkennen.
kennen.Nou
Nouisis
een sar! Wat een
Judas! Dat
me hele maaltijd bedorven.'
bedorven.'
'Nou!
`Nou! Nou!'
kwijt geraakt
geraakt?'
'Hoe ben je d'r
d'r kwijt
?'
Ik vertel en ze lacht.
'Zie
niet weten
wetendat
datjejehier
hierbleef.
bleef. Ze
Zeisis in
instaat
staatalles
allesan
anme
meman
man
`Zie je, ik wou niet
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te schrijven
schrijven wat
wat ze
ze ziet.'
ziet.'
te
bang voor
voor geniegenie'Steekt er dan kwaad
kwaad in
in ?'l' vraag ik met verwondering, bang
`Steekt
pigheden.
pigheden.
dat mens
mens mot
motje
je zo
zo voorzichtig
voorzichtig zijn...
zijn ... Juffrouw
Juffrouw Bok!'
Bok!'
'Nee. Maar
Maar met
met dat
'Nee.
'Joe!'
'Joe!'
'Ze is goed
goed voor
voor het
het kind...
kind ... Je ziet wel
wel dat de kinderen van d'r
d'r houen...
houen .. .
`Ze
Ze noemen
noemen d'r
d'r moeder...
moeder... Maar
Maar as
as het
het dát niet was, as
as het
het dit
dát niet was...
was .. .
Ze
moeite om
om d'r
d'r niet
niet een
eenbord
bord naar
naar d'r kop te
te smijten. Zo
Zoiets
ietsmaakt
maakt
Ik had moeite
zenuwachtig, hé! Ik zou wel
wel kunnen
kunnen huilen!'
huilen!'
me z6 zenuwachtig,
Juffrouw Bok
schotel met
met biefstuk
biefstuk op,
op,vastgeklemd
vastgeklemdtussen
tussen
Juffrouw
Bok dient
dient een schotel
hetonsterfelijk
onsterfelijklachje
lachjeop
op
twee vuile
vuiledoeken.
doeken.Peinzend-glimlachend,
Peinzend-glimlachend,met
methet
twee
grutjesgezicht, let ze op
op dat
dat de
de saus
saus niet
niet over
over de
de rand
rand plast.
plast. Dan
Dan
het grutjesgezicht,
hoogte van
van een
een uitblijft ze staan
staan met in elke hand een vuile doek, op de hoogte
krijgen ?'?' - `1•Tee,'
'Ze was zeker weer niet weg te krijgen
'Nee,'
wippende balein en zegt: `Ze
ikhad
had het
hetwel
welininde
despieze.
spieze. Zo'n labberkakkig
Georgine. - la,
'Ja, ik
zegt Georgine.
mens ... zo'n fijne roomse jezewiet...
jezewiet... al die roomse
roomse benne
benne eender...
eender... dat
dat
mens...
as een
eenklit
klitan
anmekaar...
mekaar... net
netallemaal
allemaalloopse
loopsehondjes
hondjesachter
achtereen
een
hangt as
tefie.'—- 'Die wou nou weten watte we eten.
eten. Als
Als je
je toch
tocheen
eenbeetje
beetjefatsoen
fatsoen
tefie.'
niewaar ?
as je
je ziet
ziet dat de mense wachten, niewaar?
weg, as
in je lijf heb,
heb, ga je toch weg,
zij verdomt het...
het... As ik maar iemand
me kind.'
kind.'-—
iemand anders
anders wist voor me
Nee, zij
'Nou d'r benne mense genoeg,' insinueert
insinueert Bok.
Bok. -— 'Ja
maar, goeie is moeila maar,
`Nou
lijk.'
waar blijf
blijf ie
ie nou?' - 'Ja
moe, ik
ik schep
schep op.' Met de vuile
la moe,
`Annetje, waar
lijk.' —- 'Annetje,
doeken in de
dehanden,
handen,blijft
blijftjuffrouw
juffrouwBok
Bokwachten,
wachten,vriendelijk-begaan
vriendelijk-begaan
meepratend tot
tot Annetje
Annetjekomt
komtmet
meteen
eenschaal
schaalaardappelen
aardappelenzonder
zonderdeksel
deksel
en Paulientje met een groot bord
bord met
met fijn gehakte
gehakte andijvie.
andijvie. 'Motte
'Moue de
pannekoeke ook meteen kom
me?'
l' vraagt Annetje.
- 'Nee, wel?'
wel ?' zegt
Annetje. —
komme
juffrouw Bok. -— 'Nee, die zalle we strakkies eten.' Eindelijk-wél
Eindelijk — wél eindeeindelijk gaat
Mijn eetlust
eetlust is
is weg. De grutjesgeest van juffrouw
gaat de deur toe. Mijn
Bok spookt om de tafel.
tafel. Ik ben vies van alles, vies van de borden, de glazen, de vorken, het eten. De zoete bloemkoollucht, die
die in
in het huis hing
bij
zit dik
dik aan
aan alles in deze
deze kamer.
kamer. Wat
Wat een
een gelukloze,
bij het
het binnenkomen, zit
dompige, vale burgermansboel, wat een benauwende leefhoek.
leefhoek. Georgine
schept op -— Kaatje met het knietje tegen me
me aan,
aan, bleek
bleek onder
onder de
de hoog
hoog
hangende lamp, kijkt met
met gulzige
gulzigeoogjes
oogjesnaar
naar de porties vlees
vlees die
die mamma
verdeelt. We eten
eten zonder
zonder gepraat.
gepraat. Ik
Ik breek
breek een
een aardappel
gestolde
in de gestolde
aardappel in
vetsaus, snij
glimlachendeman
manmet
met de
de hoge puntsnij het taaie vlees. De glimlachende
geplaktehaar
haar gluurt
gluurtvriendelijk-tevreden
vriendelijk-tevreden
boorden, de
de mooie das en het geplakte
van de schoorsteen
naar mijn bord. En
ik neem mijn eerste hap in GeorgiEn ik
schoorsteen naar
nes huis,
aardappel met
het met
met
huis, een
een stuk zoete aardappel
met een
een stuk taai vlees, slik het
geweld,
te hoge
hoge lamp, schel
schel van
van licht
licht op
op de
de ogen,
ogen,
geweld, naspoelend met bier. De
De te
—

—

—
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bleekrnakend door de altijd bevende, stroeve
stroevegloeilijn,
gloeilijn,schijnt
schijntop
opde
dehoofhoofbleekmakend
het verwarde
verwarde vlaskopje van het
het kind.
kind. De
Devorken
vorkenglimmeren
glimmerenop
op
den, op het
de schoorsteen
schoorsteen naast
naast
en neer,
neer, van
vanhet
hetkind
kindhet
hetvlugst.
vlugst. Het
Flet wekkertje op de
tikt gejaagd-snel.
gejaagd-snel. En
Enikikbreek
breek
de vriendelijke, gelukkig-lachende man, tikt
een andere
andere aardappel
wrijf tot
tot een
eennat
natbrijtje
brijtjekomt,
komt,
aardappelin
in de
de vetstolling, wrijf
randen om
het
kauw, voel het schelle licht de randen
om mijn
mijnogen
ogen aftekenen,
aftekenen, vind het
wit van
van het
hettafelkleed
tafelkleed tetefel,
fel,het
hetschampschampwit van mijn bord
bord te wit, het wit
asjebliefnog
nogeen
eenbeetje
beetje
lichten op de vork hinderlijk
hinderlijk -'Mamma,
'Mamma,mag
magikikasjeblief
eten van
van een
een
saus?'
saus ?'-—EnEndan
dantref
trefikikweer
weereen
eenzoete
zoeteaardappel..
aardappel.. . vind
vind dit eten
griezelige natte-voetenachtige
natte-voetenachtigeonlekkerheid.
onlekkerheid.
'Smaakt
Georgine.
`Smaakt het je niet?
niet ? Wat
Wat zit
zit je
je te
te kieskauwen,'
kieskauwen,' zegt Georgine.
niet.'
'Kieskauwen?? Ik
`Kieskauwen
Ik kieskauw
kieskauw helemaal niet.'
'Nou
niet wat
wat kieskauwen
kieskauwen
Nou als jij
jijdat
dat geen
geen kieskauwen
kieskauwen noemt, dan weet ik niet
is.'
'Ik vind het
het heel
heel lekker.
lekker. Ik
Ik hou wel
wel van
van biefstuk
biefstuk en
en andijvie.'
andijvie.'
`Ik
'Watscheelt
scheeltjeje?'
Vat
?'
'Niks.'
'D'r scheelt
wat.'
`D'r
scheelt je wél wat.'
'Mag ik
... mag
mag ik
ik?'
... Ik kan het niet inhouden,
inhouden, m6ét
m6ét de
dehap
hapop
opde
derand
rand
`Mag
ik...
?'...
van mijn
mijn bord
bord leggen
leggen—
- `neem
'neem me niet
nietkwalijk
kwalijk—
- neem me
me åsjeblief
ásjebliefniet
niet
... z6'n
andijvie.. .'
kwalijk -—hé,
hé,wat
watwas
wasdat
dat beroerd
beroerd...
Z6'n lange haar in de andijvie...'
'Hè - jessus, nou kan ik geen hap meer eten,'
Georgine.
`1-1è
eten,' zegt
zegt Georgine.
'Nou d'r zullen er wel geen
geen dozijn
dozijn in
in zijn,' meen
meen ik.
ik.
Nou
'Dat
vuilemens...
mens ...dat
datvieze
viezestuk
stukschorremorrie...
schorremorrie...Laat
Laatzezed'r
d'rhaar
haarniet
niet
'Da vuile
... lk
Ik betaal
betaal er
er toch
toch voor.'
voor.'
kammen in de keuken
keuken...
'Nou één
één haar kan
Nou
kan iedereen
iedereen gebeuren.'
gebeuren.'
'Gisteren
... Me moeder zegt
zegt altijd:
altijd: kom
kom nooit
nooit met
met
`Gisteren lag er ook een in de sla
sla...
Die krijg
krijg je d'r nooit meer uit...'
uit .. .'
je haren bij
bij de
de groenten. Die
'Nou maar
maar ik
Georgine.'
Nou
ik vin
vin het heus lekker, Georgine.'
'Dat zeggie maar
Toen me
me
maar om
om mijn
mijn plezier
plezier te
te doen.
doen. Ik
Ik kook
kook béter, hoor. Toen
man nog hier
as een
eenvan
vanzijn
zijn
man
hier was,
was, zei
zei die
die wel
wel es,
es, dat
dat ik
ik zo
zo goed kookte as
eigen geloof
geloofen de joden die koken nog beter
beter dan de Duitsers.'
Duitsers.'
'Mamma .. .'
`Mamma...'
'Wil
een paar
paar warreme
warreme aardappelen,
aardappelen, Alf?'
Alf?'
`Wil je nog
nog een
'Nee
dank je.'
Nee dank
'Mamma
.. .'
'Mamma..?
'Neem
geen mosterd
mosterd?'?'
`Neem je geen
'Mamma
.. .'
'Mamma..?
'Waar staat
ze?'
?'
`Waar
staat ze
'Hier in het koppie.'
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'Mamma...'
'Mamma..?
mot je
je nou?'
nou ?'
'Ben je nou klaar met je gezaag? Wat mot
`13en
'Nog
een beetje
beetjesaus
saus mamma.'
mamma.'
'Nog een
'Je
drinktsaus,
saus,jij!'
jij!'
le drinkt
'Mag
met je handjes eten,
eten,Ka?'
Ka?'
`Mag je met
'Eet ze met d'r
d'r handen
handen?? Hoeveel
nou al
al niet
niet gezegd
gezegdom
om
Hoeveel keer
keer heb ik je nou
`Eet
met de
de handen
handen te
teeten
eten?'?'
niet met
'Nou-ou die vorrek stinkt
zo.'
stinkt zo.'
`Nou-ou
'Wat
stinktzo?'
zo?'
Vat stinkt
vorrek... Ruik
Ruik maar
maar es.'
'Me vorrek...
'Ruik
d'r erwtensoep
erwtensoep
zo'n vork
vork es!
es! Die heeft
heeft ze voor
voor de
de uien
uien van d'r
`Ruik nou zo'n
zomaar
maar af
af an
an d'r schort! Wat een ontieg
ontiegmens!
mens!
veegtze
zezo
gebruikt, en die veegt
Heb
je wéér
wééreen
eenhaar
haar?'
Heb je
?'
als je
je er
er niet
niet kwaad
kwaad om
om wordt,
wordt,zulleke
zullekebiefbiefGoddank niet.
niet. Maar,
Maar, als
'Nee. Goddank
stuk heb ik nog nooit gegeten.
gegeten. Die's
Die's uitgezocht!
uitgezocht! Hahaha!
Hahaha! Ik
Ikkauw
kauw een
een
hap.. .'
uur over een hap...'
'Ik
... Ik heb d'r
gegeven voor
vooreen
eenpond
pondbiefbief`Ik heb 't wel in de gaten
gaten...
d'r geld gegeven
centen geeft,
geeft,haalt
haaltzezeniks
niks—- achttien
achttienstuivers
stuivers—- daar
daar
stuk
- as
stuk —
asjejed'r
d'r geen
geen centen
eerste kwaliteit
kwaliteitvlees
vleesvoor,
voor,niet
niet—- weet
weetjejewat
watdit
ditisis?'
krijg je toch eerste
?'
iker
er niet
niet van.'
van.'
'Nee. Zoveel
Zoveelverstand
verstandheb
heb ik
'Nee.
'Da's gewoon een lappie
lappie mager
mager vlees
vlees van
van een
eenstuiver
stuiverofofacht
acht—- de
de rest
rest
`Da's
gapt ze.'
'Wateen
eenkruimeldievegge!'
kruimeldievegge!'
Vat
'Pas toch op! Jij
Achter de
de alkoofkun
alkoof kunjejealles
alleshoren,
horen,als
als
Jij zegt
zegt alles zo hard. Achter
Ka! Eet
Eetje
jeje
je vlees
vleesniet
nietop
op?'
Kom nou,
nou,Ka!
je hard spreekt.
spreekt. Kom
?'
'Ik
niet meer
meer mamma.'
mamma.'
`Ik lus niet
'Opeten,
`Opeten, anders krijg je geen peer.'
'Nou-ou! Ik lus niet meer!'
`Nou-ou!
het opeten
opeten?'?'
'Zal je het
`Zal
'Nou-ou! Nou-ou!'
`Nou-ou!
Nou-our
meniet
niet?
Zuljejeeten
eten?'?'
'Hoor
'floor jejeme
? Zul
pruilend donker
donker gezichtje
gezichtjenaar
naard'r
d'rbord
bordkijken.
kijken.
Ka blijft
blijft met een pruilend
groot.'
'Kom nou.
'Korn
nou. Kaatje
Kaatjeeet
eet nou je
je vlees.
vlees. Dan wor je z6 groot.'
Geen effect.
'Als je nou niet eet, koppig
koppig nest,
nest, roep
roep ik
ik een
een agent
agent van
van politie!'
politie!'
`Als
'Uhu!
Uhuu-u-u!' het kleine mondje
mondje trekt
trekt samen,
samen, dikke
dikketranen
tranen vallen
vallenop
op
`Uhu! Uhuu-u-u!'
het bord.
'wel heb je nou ooit
ooit zo'n schaap van een
met je
je gegrien!'
gegrien r
'Wei
een kind!
kind! Hou je op met
'Ik
`Ik lus het niet!'
'Dan laat je het
het maar
maar staan! Is het
het uit!
uit! H66r
H66rje
jeniet!'
niet!'
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'Uhu-Uhuu-u-u!'
Thu-Uhuu-u-ur
cAs je nog
nog even
even kikt
kikt ga
ga je
je van
van tafel!...
tafel!. .. Is het
het gedaan
gedaan?
je mamma's
mamma's
? Ben je
'As
kindje? Ben je mamma's kind
kind?? Hier heb je een peer. Niet
Niet met
metschil
schilen
enalal
kindje?
opeten. Vraag
Vraag an
an ome
ome om hem te
te schillen.'
schillen.'
opeten.
'Ome, wil
wil uu asjebliefes
asjebliefes schillen.'
schillen.'
`Ome,
Bons! Ineens
Ineens de deur open.
open. Annetje
Annetje en Paulientje
Paulientje en een jongetje
jongetje van
van een
een
Bons!
vijf met een
een smerig
smerig gezichtje,
gezichtje, welig-lopende
welig-lopende neus
neus en
en afgezakte
afgezakte
jaar of
of vijf
kousjes, halfin de kamer, halfin
halfin het
het portaal.
portaal.
kousjes,
'Ik mot
mot het
het vragen!'
vragen!'
`Ik
het het
hetmijn
mijn gezeid!'
gezeid!'
'Moe het
'Moe
'Datlieg
liegje,
je,vuile
vuileviezerik!'
viezerik!'
'Da
'Moe-oe! Moe-oe! Die
DiePiet
Pietknijpt
knijpt me!'
me!'
`Moe-oe!
'Moe-oel
Moe-oel
zeI Zij het mij het eerst geschopt!'
geschopt I'
oe! Dat
Dat liegt ze!
`Moe
oe! Moe
'Wille jullie
jullie oprukke!' zegt
zegt Georgine, woedend.
'Wine
'Nou, moe stuurt
stuurt me!'
meI'
`Nou,
'Dat
liegt
ze,
juffrouw
gezeid!'
het 't mijn gezeidl'
'Da liegt ze, juffrouw —- moe het't
'Lelijke
diefl'
`Lelijke dief!'
'Snottebel!'
`Snottebel!'
... Allo,
'Jezis,
Jezis, wat benne jullie
jullie weer lastig
lastig -— ik heb 't an Piet gezeid
gezeid...
jezis, Jezis,
je naar
naar achter gaan,
gaan, grote
grote lummels,
lummels, om
omjejebroertje
broertjeteteplagen!'
plagen I'zegt
zegt
wil je
juffrouw Bok die er bij komt.
'Hihi-Ehihil
... U het 't mijn gezeidl'
gezeid!'
`Hihi-Ehihi! Ahihil
Ahihi!...
'Wil
- Hé
Hé?? Piet zeg
zeg jij het.'
houen! —
`Wil je je bek houen!
de deuropening
deuropeningstaat,
staat,de
delamp
lampaankijken,
aankijken,
Pietje blijft
blijft -— nou hij alleen in de
peutert
in zijn neus, zegt
zegtdan:
dan:
peutert in
'`...Moe
... Moe vraagt of
of die pannekoeke
... of die pannekoeke
... of die pannekoepannekoeke...
pannekoeke...
ke
... nog langer motte
motte wachte.'
ke...
'Zeg
ze hier eerst wil kommen
kommen afruimen.'
ofze
`Zeg an je moe of
'Moehoe
- eerst afruimel'
afruime!'
`Moehoe —
er dadelijk,
dadelijk, zoetjes-lachend
- haar
Juffrouw
haar lach
lach isis als
als een weeë
zoetjes-lachend —
Juffrouw Bok is er
deuk in het grut
jes gezicht—- zet de vuile
vuileborden
bordenbij
bij elkaar, vraagt
het
vraagt of
of het
grutjesgezicht
gesmaakt
zo'n last
last heeft
heeft met
met Annetje, Paulientje en
en
gesmaakt heeft,
heeft, zegt
zegt dat ze zo'n
Piet,
let de
derandjes
randjes van
van de
depannekoeken
pannekoeken pulken
pulken
Piet, die
die als
alsze
ze d'r
d'r niet op let
en sloft weg
hele stapel.
Wel
stapel. Wel
weg om
om genoemde
genoemde koeken
koekentete halen.
halen. Het
Het is een hele
twintig liggen
liggener
erop
ophet
hetbord.
bord.Georgine
Georgineisiszozoverstandig
verstandigom
omde
debovenste
bovenste
zes
apart te zetten. Dan
met
nog eens binnenhollen met
Dan komt Paulientje nog
zes apart
een
kopje
bruine
suiker.
Met
grote
moeite,
om Georgine
ite plezieren,
plezieren,
Georgine :te
een kopje bruine suiker. Met grote
om
het veiligst
veiligstbij
bijeen
eengeschilde
geschilde peer.
peer. Terwijl
Terwijl ze
ze een
een
eet
eet ik er een, voel me het
er
weer
stukje
brood
voor
me
smeert
en
met
kaas
belegt,
wordt
gestukje brood voor me smeert en met kaas belegt,
er weer gescheld.
scheld.
-

I4Ó
146

-

op, luistert
luistertaan
aan de
dedeur.
deur.Dezelfde
Dezelfde geluiden
geluiden van
van straks,
straks,
Georgine springt op,
...
dan een vrouwenstem
vrouwenstem...
thuis?'
'Is me dochter
dochter thuis
?'
'Nou
ook ongelegen,'
ongelegen,' schrikt
schrikt Georgine,
Georgine, 'afijn
kan me
me niks
niks
'afijn het kan
`Nou da's me ook
schelen.'
niet alleen.
alleen. lk
Ik word
word voorgesteld
voorgesteldaan
aande
devader
vaderook.
ook.MoeMoeHaar moeder is niet
als een
een pienter
pienter burgervrouwtje,
burgervrouwtje,klein,
klein,gezet,
gezet,wiegelend.
wiegelend.
der ziet er uit
uit als
het wippend
wippend neusje
neusje dribbelt
dribbelt een
eenlorgnet,
lorgnet,telkens
telkensop-vallen-af.
op-vallen-af. De
De
Op het
zwarte, bij
bij de-pinken
de-pinken álles
á\les oplettende
oplettendeoogjes
oogjesslapen
slapenbedrieglijk-stil
bedrieglijk-stilachachOphet
hetwollig,
wollig,roezig
roezighaar
haarschomschomter de brilleglazen. Niks
Niks ontgaat
ontgaater
eraan.
aan. Op
ter
een notedophoedje
notedophoedje van
van zwarte
zwarte kraaltjes
kraaltjes en
enblauwe
blauweblommetjes.
blommetjes.
melt een
zo de indruk
indrukvan
vaneen
eenniet
nietkwaad,
kwaad,toch-wel-gesletoch-weI-gesleMama Casper maakt zo
twintig
pen, zeer voorzichtigjes-berekenend vrouwtje. De man lijkt wel twintig
lang, schitterend
schitterendzwart
zwartvan
vanhaar
haaren
ensnor.
snor.De
Dekleur
kleurvan
vanzijn
zijn
jaar jonger, lang,
af. Hij
Hij heeft
heeft donkerbruine,
donkerbruine, tetegrote
groteogen,
ogen,
gezicht is blauw, op het paarse af
ogen met zwarte flikkeringen,
flikkeringen, ogen die minuten
minuten star
starin
inéén
één richting
richtingsoesoehijaan
aande
de
zen. Nog voor ik één woord van
van hem
hem gehoord
gehoord heb,
heb, weet
weetik
ikdat
dathij
neemt hij
hij even
even zijn
zijn zwarte, ververdrank is. Als zijn
zijn dochter
dochter hem voorstelt,
voorstelt, neemt
af vooreen
eenpaar
paarseconden,
seconden,gaat
gaatinineen
eendonkere
donkerehoek
hoek
kleurde fantasiehoed afvoor
zitten, de
de hoed
hoed op
ophet
hethoofd,
hoofd, de
depijp
pijp in
in de
de mond.
mond.
bij het raam zitten,
'Waar sit
We siene
siene je
je helemaal
helemaal niet
niet meer.'
meer.'
'Waalsit jij
jij toch
toch tegenwoordig.
tegenwoordig. We
'Veel op reis geweest,' zegt
zegt Georgine.
Georgine.
'50.'
`So.'
De zwarte
zwarte slaperige
slaperige oogjes
oogjes kijken
kijken achter
achterde
debrilleglazen
brilleglazenvan
vande
detafel
tafelnaar
naar
mij, van mij naar de tafel.
'Da's meneer Spier, de schrijver.'
`Da's
'0 so.'
kent me
me natuurlijk
natuurlijk niet,
niet,maar
maarde
deman
man neemt
neemtde
depijp
pijpuit
uitzijn
zijnmond
monden
en
Ze kent
zegt, bijna bedrukt:
'Zo.
`Zo. Ben u die. Ik heb een boek van u gelezen.'
'Van mij
mij?'
'Van
?'
Als uu dat tenminste
tenminste is.
is. Hoe
Hoe hiette
hiettehet
hetook
ookweer.
weer. Het was de geschiegeschie'Ja.
"Ja. Als
dat wás
wás het.
het.
opgaat ... Ja, dat
denis van een jonge meid die de verkeerde weg opgaat...
te leen
leen van de eerste violist.'
violist.'
De bassist had het te
'0
dát ... Is u musicus
musicus?'
'0 dát...
?'
'Pistonist.'
`Pistonist.'
tafelhet bord
bord
wippen moeders
moeders pikzwarte
pikzwarteoogjes
oogjesvan
vande
detafel
Nog altijd wippen
— van het
mij.
het onopgegeten
onopgegetenstukje
stukjebrood
broodmet
metkaas
kaas—- naar
naarmij.
met het
'Mamma, mag
mag ik
ik ook
ook een
een stukkie
stukkiekaas
kaas?'
'Mamma,
?'
'Je mag niet vragen. Hier hebbie een hompie.'
`Je
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'Dat
zegt grootmoeder,
grootmoeder, 'dat
`Dat mot je d'r niet geven,' zegt
cdat geeft allemaal brand.
Het kind
kind is toch
toch so
so branderig.'
branderig.'
Het
'Ka branderig
branderig?? Nee, dát
dit hoor ik voor het eerst.'
'As ze niet
niet branderig
branderig is,
is, dan
dan máák
máik je d'
d'rr branderig.'
'Tussen branderig worden en branderig zijn is nog een onderscheid.'
onderscheid.'
`Tussen
'Wat
benjijjijvan
vanavond
avond precies
precies uitgevalle.
uitgevalIe. Nou! Heeft meneer hier gegeVat ben
ten ?'
'Ja. Meneer is een vrind
vrind van
van me.'
me.'
ja.
'So. Soso.'
maakt Jan het
het?? Waarom
'Hoe maakt
Waarom isis die niet meegekommen?'
meegekommen ?' vraagt Georgme.
gine.
les en
en as
as die
die les het gegeven sien
sien we
we hem
hem niet
nietvoor
voorvannacht
vannacht
'Die geeft les
as die thuis komt. Da's so'n rare scharrelaar.'
'Wil
?'
`Wil u een koppie thee meedrinken
meedrinken ?'
'Ik heb wel
wel net
net thee
theegedronken,
gedronken,maar
maarthee
theekan
kaner
eraltijd
altijdbij.'
bij.'
`Ik
?'
'Vader
koppie ?'
Wader u ook een koppie
'Nee
'Nee dank je.'
'Lievereen
een glas
glas bier
bier?'
'Lever
?'
'As je het in huis
huis heb,
heb, ja.'
ja.'
'Waar
`Waar sijne al je ringe Georgine?
Georgine ? —- Wat hè-je daar
daarweer
weer voor
voor een nieuwe
ring ?'
'Da's
`Da's geen nieuwe - da's een ouwetje.'
het mamma
mamma van
van ome
ome Alfred,'
Alfred,' zegt
zegtKaatje.
Kaatje.
'Niewaar. Die het
`Niewaar.
omeAlfred,'
Alfred,'vraagt
vraagt grootmoeder.
grootmoeder.
'Wie
Vie isisome
'Da's .. .'
Georgine geeft
geefthet
hetkind
kindeen
eendraai
draaiom
omde
deoren.
oren.
Pats. Georgine
'Heb ik gelijk moeder, of niet?
zich overal
overal mee.
mee. Het
Hetisis
`Heb
niet ? Dat kind bemoeit zich
op zo'n manier niet uit te
te houen!'
zeheeft
heeftgelijk,'
gelijk,' zegt
zegtde
demoeder.
moeder.
'Ja,
la, ze
hoek.
'Kom jij
'Korn
jijmaar
maarhier,
hier,Ka,'
Ka,'troost
troost de man in de hoek.
'Ja, uu mot er maar
maar meer bederreve! Strakkies
Strakkies is juffrouw Stengevis, dat
ja,
zo geërgerd.
geërgerd.Je
Je kan
kan niks
niks zeggen of ze steekt
kreng, hier
hier en heb ik
ik me
me ook
ook zo
de naaister
naaister om d'r
d'r geld
geld geweest. Kom
Kom u de
er d'r neus in. Vanmorgen is de
week maar
maar es terug, zeg ik -— ik heb nou geen geld. -— En u heb
volgende week
toch pas het geld
geld van
van de
de naaimachine
naaimachine gekrege, mamma, zegt het brutale
heel aardig
aardig as je het
het hoort,
hoort, maar
maar op
op zo'n
zo'n
nest. -—Ja
Ja lach u maar!
maar! Het
Het is heel
ogenblik
weetje
je je
je niet
niet te
teredden.'
redden.'
ogenblik weet
?' vraagt de moeder.
'Hoeveel hè-je
gekrege?'
hé-je voor de machien gekrege
'Vijftien
`Vijftien gulden.'
"t Was me een vrachie,' zegt
de vader,
vader, `me
'me hemd
hemd plakte
plaktean
an me
me lijf. Heb ik
zegt de
—
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reputje al gegeven ?'
je het reçuutje
'Nee.'
van over de
'Vijftien
een schijntje
schijntje voor
voor een
een machien van
gulden! Da's me een
`Vijftien gulden!
vijftig! Die vuile
vuile jode!
jodel Elke maand
maand voor een gulden vijf cent t6ébetalen
vijftig!
en dan nog zo'n voorschot van lik-me-vessie.'
maar niet vergeet
vergeet in
in tetelossen.
lossen.As
AsSinger
Singerd'r
d'rachter
achter komt!...
'As je het maar
toch in
in gosnaam niet!'
Vergeet het toch
Het isis toch
tochniet
nietde
deeerste
eerstekeer,
keer,dat
datikikgoed
goedbij
bijome
omeJan
Jan gebracht
gebracht
'Ach
`Ach nee! Het
heb!'
hè-je
'Ome Jan en sulleke jodenmense
jodenmense da's een
tijd hè-je?'
een onderscheid.
onderscheid. Hoeveel
Hoeveel tijd
cOme
'Heb
vader?
tijd is d'r voor?'
voor ?'
Hoeveel tijd
rquutje vader
? Hoeveel
`Heb u daar het reçuutje
'Ach je moeder zanikt, het
het zijn
zijn héle fatsoenlijke men
se. Ik heb nog nooit
mense.
`Ach
last met ze gehad.'
'Als me man
man op tijd
tijd geld stuurde, zou ik toch zulleke dingen niet hoeve
`Als
doen. Daarnet
Daarnetheb
hebik
ikan
an juffrouw
juffrouw Stengevis dertien gulden vijfenzevente doen.
tig betaald
... Nou
Nou kan u narekenen wat ik
leven...
betaald en
en ik mot toch zellef ook leven
overgehouen heb.'
'Stuurt
niks?'
`Stuurt ie je niks
?'
'Drie weken gelejen zond ie
ie vijftien
vijftien gulden...
gulden ... Hij
Hij kan
kan toch
tochmaar
maar niet
niet wewe`Drie
zelf wat verdien, die vuile jood!'
ten ofik
of ik zelf
is altijd
altijd je man, al
al is ie een
een jood. Je mot je man niet
niet voor
voor
'Nou-ou-ou! Het
Het is
`Nou-ou-ou!
uitschelden. Da's
Da'sniet
nietin
inde
dehaak.'
haak.'
jood uitschelden.
'Hét ze dan
dan geen
geen gelijk,'
gelijk,' zegt de vader
hij zijn
zijn bier
bier slurpt.
slurpt. -—
vader —- terwijl
terwijl hij
'II&
'Hebbe
we
gehoord
van
Walpurga,
die
verlejen
week
niet
gehoord
van
met
de Wer`Hebbe
kendam is teruggekomen,'dat
teruggekomen;dat het hem best gaat,
gaat, dat ie weken van zestig
zestig
z'n kinderen
kinderen
gulden het!
het! Mottie dan goddome z'n
z'n vrouwen
vrouw en z'n
en tachtig gulden
late verrekke!'
'Doe me nou het genoegen, Casper, en vl6ék
zegt de
de moeder,
moeder, 'je
cje
v16ék niet,' zegt
kan de dingen best
best z6nder vloeken zeggen. Dat eeuwige gevloek
gevloek van
van
kan
mannen! AI
nou hondermaal gelijk,
niet voor
voor jood
jood
jullie mannen!
Al het ze nou
gelijk, mot ze niet
schelden. Isaac kan niet hellepe dattie een jood is. En weet jij
jij wattie ginder nodig hééft?'
hééft ?'
'Mens
de vader,
vader, 'denk
dat een ge`denk je dat
`Mens doe nou toch niet zo stom,' zegt de
zo hard
hard na de hoeren loopt,
loopt, as
as hier?'
zonde man in Amerika niet net
net zo
hier ?'
'Hei!
beetje an
an het
het kind!'
kind!' kopschudt moeder.
`Hei! Heil.
Hei!..... Denk es een beetje
'Nou
`Nou ja. Leg dan ook niet
nict te zeiken!' zegt hij
hij knorrig.
'Netjes.
We sijne niet onder ons. D'r is een
`Netjes. Netjes. We
een heer
heer in
in het
het gezelschap.'
gezelschap.'
'Verdiene ze z6veel geld in Amerika
Amerika?'
`Verdiene
?' vraag ik vlug.
gewoon met
met een
een paar
paar lappies van duizend terug en
'Of ze. Ze kommen gewoon
gaan voor baas zitten.'
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Juffrouw Bok
de thee,
thee, dezelfde
dezelfde koppen
koppen van
van de
de vorige
vorige keer,
keer,twee
twee
Bok brengt de
witte, een
een gebloemde.
gebloemde. Met
Meteen
een behagelijke
behagelijke uitstroming
uitstromingvan
vanvriendelijke
vriendelijke
witte,
praten de
de vrouwen.
vrouwen.
lachjes en
en grote
grote belangstelling voor elkaar, praten
'Wel
uit.'
'Wei juffrouw, wat
wat sie
sie u d'r veel beter uit.'
'Ja
vin uuniet
niet?'
la vin
?'
'Mot uu man
man weer
weer optreje
optreje?'
'Mot
?'
'Ze
weinig
`Ze geve van avond Lohengrien in Arnhem. Ja die koriste hebben weinig
Rippetereen
enoptreje,
optreje,anders
andersniks.
niks.—- En dat voor zo'n geld!.
rust. Rippetere
geld!..... Daar
bè-je nou arties voor.'
'Nou hij
tenminste geregeld
geregeld werk...
werk ... Maar
Maar mijn
mijn man
... Nou Carré
Nou
hij het tenminste
man...
scharrele... Ja, het is suur, het
het is
is wel suur...'
suur .. .'
weg is, is
is het scharrele...
'Ja, seg u dat wel.'
'Een arties kan zich z'n hele leven doodsappele voor andere
... Amsterdam
Ten
andere...Amsterdam
... Al
Al het
het geld
geld kwam
kwam van
van de
de diamante...
diamante ...Ja-ja...
Ja-ja ...
is niks meer tegenwoordig
tegenwoordig...
Ja-ja.'
'Nou maar het
het sal
sal wel es beter
beter worre.'
`Nou
'Dat segge se al
al so
so lang.'
lang.'
'Je mot je hoofd nooit late hange.'
hange.'
"je
dat doe ik ook niet.'
'Nee dat
'Het
sal wel
wel beter
beter worre. Ik zeg maar als het niet
niet slechter
slechter worren kan,
'Het sal
wordt het
het licht beter, niewaar?'
niewaar ?'
'Nou, dat sal ik niet tegenspreke.
tegenspreke. Da's wel waar.'
Nou,
Langzaam de
gaat Juffrouw Bok weer
Langzaam
de handen afdrogend aan
aan het schort, gaat
weg, kipperend met het hoofd,
hoofd, en met de
de tngevreten
ingevreten lach
lach op het grutjesgezicht.
jes
gezicht.
'Je mot zo'n boel niet loslate,' zegt vader.
`Je
'Seg ik nou wat
wat?? Mag ik vanavond weer niks segge?' snauwt moeder.
`Seg
'Wat
hetdat
datwijf
wijfd'r
d'rmee
meenodig
nodigofofik
ikwerk
werk heb
heb of
ofniet...
niet... Daar maakt ze
ze
Vat het
maar napraat van.'
'Nog een flessie bier, vader?'
vader ?'
'Nee dankje. Liever een konjakkie.'
Ik presenteer
presenteer papa
papa Casper
Casper een
een sigaar
sigaar en
en het
hetgesprek
gesprekwordt
wordt -— wat je
me met
met minder
minder wantrouwige
wantrouwigeoogjes
oogjesaan,
aan,
noemt -— algemeen. Mama kijkt me
laat wat los
los van
van haar
haar zorg over zoon
zoon Jan,
tegenwoordig zo'n
zo'n rare
rare
Jan, die tegenwoordig
scharrelaar is. De man
man met de hoge puntboorden, de
de mooie
mooie das en het
het
haar op
op de schoorsteen glimlacht
glimlacht gelukkig-tevreden.
gelukkig-tevreden.
gladgestreken haar
'Nou
wete Georgine
Georgine wat
watons
onsvannacht
vannachtoverkomme
overkommeis.is.—- Watte
Watte
Nou mot je wete
Arie?
As
ik
het
je
vertel,
sal
je
láche.'
het vertel, sal je láche.'
Arie ? —
'Je
moeder het weer iets biezonders
biezonders uitgehaald
... Zo'n ouwetje en nog
nog
le moeder
uitgehaald...
altijd jaloers!'
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Het glaasje
zijndonkere
donkere ogen
ogen beginnen
beginnen te
Het
glaasje cognac
cognac knapt
knapthem
hemop
op—
- zijn
te gitten.
gitten.
'Zo'n
6Uwetje...Die
Diewil
wilaltijd
altijdjong
jongblijve!...
blijve!...Hoeveel
Hoeveelschele
schelewe,
we,hé
hè?'
`Zo'n 66wetje...
?'
`Nou vertel deur.'
'Nou
`Ze hadde me
'Ze
mot je
je hem
hem as
as die
die
me geseid
geseid as
as je
je wat van je man wil wete, mot
in sijn
sijn hande
hande geve.'
slaap een lepel in
`Nou kan jij
'Nou
mekaar lulle!'
lulle!'
jij es
es begrijpe
begrijpe meneer, hoe die wijve onder mekaar
`Vannacht komt
'Vannacht
komtieiethuis
thuis—- ik zel het maar
maar zachies zegge...'
zegge.. .'
`Zeg het maar hard!'
'Zeg
'`...dattie
... dattie niet goed
goed op z'n bene
bene kon
kon staan...
staan ... ik denk:
denk: nou
nou sal
sal ik
ik es
es niks
niks
segge en laat 'm
gaan. Nog
Noggeen
geen vijf
vijf minute
minute leit
leit ieie of
ofie
ie snurkt
snurkt
'm naar bed gaan.
als
... Arie
jevanvanals een
een os
osen
enik
ikgeef'm
geef'm de
de pollepel
pollepelin
insijn
sijnhand
hand...
Arie waar ben je
avond geweest
geweest?door. Arie
Arie wat
wathé-je
hè-jeuitgevoerd
uitgevoerd?
?—vraag
vraagik.
ik.Hij
Hij snurrekt
snurrekt door.
?
-—Geen
Geenasem.
asem.Nou
Noudenk
denkik:
ik:ik
ik sal
sal het
het effen
effen laten
laten inwerke.
inwerke. Wat wil het
geval, ik val sellefin slaap.
ie wakker
wakker en
en begint
begintme
metete
slaap. Vanmorrege wordt ie
vismarktbang
bang
vloeken —
- jesis,
jesis,meneer
meneer as
asdát
dAtheer
heerbegint,
begint, wordt
wordt de hele vismarkt
hier en
en daar!
daar! Ben
Ben ik
ikjejekwajongen!
kwajongen!
van hem —
- wat
wat isis dat
dat potverdikkie hier
Wat is er dan, seg
seg ik. En toe
toe sie
sie ik hem met
met de
de pollepel
pollepel in
in sijn
sijn hand
hand sitte..
sitte ..
met permissie, ik heb in me bed gepiest van het lache...'
lache .. .'
`Nou
'Nou mot je begrijpe,' vertelt
vertelt de
de vader
vaderverder,
verder,`wat
'wateen
eenbezope
bezopegezicht
gezicht
wakker wordt
wordtmet
meteen
eenpollepel
pollepelininjejepote,
pote,
denk
mezelf
wel
as je wakker
ik ik
denk
bijbij
mezelf
—- wel
me dat
dat—
- als
kè-je nog zo goed
goed niet
niet
goddome wat is me
als je
je pas
pas wakker wor ké-je
zien bij ons in die
die donkere
donkerealkoof—
alkoof - veel donkerder
donkerdernog
nogasashier
hier—
- wel godToen begint
begintzij
zij tetelachen
lachenen
enikikheb
heberermet
metde
depollepolledome wat is me dat! Toen
.. .'
pel op der blote
blote...'
'Nou, nou, nou!' lacht
lacht moeder,
moeder, die
die in hikkende
hikkende giechelschudding
giechelschuddingvan
van het
het
`Nou,
het lorgnet
lorgnetmoet
moetbrengen,
brengen,z6
z6
kleine lijfje
lijfje zit
zit en
en telkens
telkens de handen naar het
als die op haar neus dribbelt.
dribbelt.
' ... kont geslagen!...
geslagen!... Hahahal...
Hahaha!. .. Nou zal ze wel geen pollepels meer in me
`...kont
stoppel Hahaha!
Hahaha! Dat
Datwijvenvolk!
wijvenvolk! Hahaha!'
Hahaha!'
pote stoppe!
nog altijd
altijd van
van lol.
lol. Haar dunne lipjes
lipjes zijn tot een
een kinderkinderMoeder schokt nog
bij
saamgerimpeld, de
de mollige,
mollige, vette
vettehanden
handenwiebelen
wiebelenop
opde
deneus
neusbij
mondje saamgerimpeld,
lacht het
het kind.
kind. Met
Metoverdreven
overdrevenlawaai
lawaaischetschethet lorgnet. Het hartelijkst lacht
tert ze:
ze: `Opoe
'Opoehet
hetop
opd'r
d'rbille
billegehad!'
gehad!'lacht
lachthardop,
hardop,blij
blijdat
datzezeeseslos
losmag
mag
tert
komen, schettert
n6g eens:
eens: `Opoe...
'Opoe... het op
op d'r
d'rbille
bille gehad!'
gehad!' doet
doetdruk,
druk,
komen,
schettert n6g
overdreven-gillend. Georgine lacht ook, wordt middenmiddenvals-nalachend, overdreven-gillend.
het kind.
kind.
in kwaad op het
'Bè-je
met je
je valse
valse gelach!'
gelach!'
`13é
je klaar met
'Nou ... opoe...'
opoe.. .'
`Nou...
'Ja, nou
het wel.
wel. Pas
Pas op as je wat
wat an juffrouw Bok zegt hoor!
hoor!
"la,
nou weten we het
Die vertelt
verteltalles
alles over
over wat
wat ze
ze ziet!'
-
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'Ja-ja-ja,' schoklacht moeder, 'ouwe
of se jong
jong
la-ja-ja,'
couwe mense
mense doen
doen soms
soms nog net of
sijn.'
'Dattie
zegt Georgine.
Georgine.
`Dattie Jan
Jan nog niet trouwen gaat, hé,' zegt
'Ach
ráre scharrelaar,'
derde maal,
maal, `die's
'die's
scharrelaar,' herhaalt
herhaalt moeder
moeder voor de derde
`Ach so'n ráre
geëngageerd voor
voorde...
de ...voor
voorde...
de...jájávoor
voorde
dehoeveelste
hoeveelstemaal
maal?...
? ..
nou weer geëngageerd
Hoeveel maal
maal is die nou
nou al
al niet
niet geëngageerd
geëngageerd geweest
geweest?
Weet jij
jij het,
het,
?..... Weet
ik het
het??..... Nou
Nou weer
weer met
met een
een naaister...
naaister... en
en lelijk...!
lelijk... !Wattie
Wattiein
ind'r
d'rsiet
siet
weet ik
mag god wete...
wete ... Donderdag
Donderdag is
is ze
ze bij
bij me
me wese
wesetheedrinke...
theedrinke ... Se
Seleve
levealal
mag
same.
gemeubeleerd... Je mot es
es sien
sien
same. Jawel.
Jawel. Hij
Hij het
het een kamer voor d'r gemeubeleerd...
prachtigemeubels...
meubels ...Ik
Ikverseker
versekerjejeda-je
da-jed'r
d'r na
na kijke
kijke mag.'
mag.'
wat een prachtige
'Ben u dan bij ze geweest
geweest?'
?'
het niet
niet afslaan.
afslaan. Wat
Wat een
een meubele!...
meubeIe!. .. Niewaar,
Niewaar,Arie
Arid
...
'Gistere.
`Gistere. Ik kon het
?...
Je ben helemaal
helemaal kranksinnig,
... Mot jij
jij je geld so wegwegkranksinnig, seg
seg ik
ik tegen Jan
Jan...
wat meer
meer in
in de
deweek
weektetebetale
betale?...
? ..wij
wijdie
die
smijte ??...
.. Doe
Doe je
je niet beter ons wat
hele leven
leven voor
voorje
jegesappeld
gesappeldhebbe!...
hebbe!...IsIshet
hetwaar
waarofofniet
niet?
Seg
toch ons hele
? Seg
seit —
- nou
niet:
nou sellef... Weet je wattie seit
nou dat
dat was
was nog
nog so onverstandig niet:
pas ... Ben
Ben je het
het dan
dan ménes
ménes met
metdat
datmeissie
meissie
meubels die komme altijd te pas...
d'r trouwe
trouwe ?...
? .. Toe
Toe lacht
lacht ie
ie weer
weer en
en
seg ik. Nou
Nou toe
toe lacht
lacht ie...
ie...Ga
Gaje
jemet
metd'r
segt
noges:
es:meubels
meubelsdaar
daarhè-je
hè-je voor
voorjejehele
heleleve
levean.
an.—- As
As ze
zedan
danmaar
maar op
op
segt nog
rare, hé
hé ?...
t ... Net
Net
naam staan,
jouw naam
staan,seg
segik.
ik.-—Nou
Nounee,
nee,segt
segtie.
ie. Wat
Wat een rare,
so'n swabber
swabberas
as sijn
sijn vader
vaderin
in sijn
sijn tijd
tijd was!'
was!'
van hem
hem is,'
is,' zegt
zegtde
devader.
vader.
'En ik zegje
zeg je dat ze zwanger
zwanger van
D'r korset
korset wipt
wiptop
opin
ind'r
d'rrokke.
rokke. Swanger!
Swanger! Swanger,
Swanger, dat
dat
'Ach je ben gek!
gek! D'r
'itch
salJan
niet
overkomme!'
sal Jan niet overkomme!'
'Nou
`Nou ze is zwanger.'
'Wathé-jij
hè-jij nou
nouvoor
voorverstand
verstandvan
vanswangere
swangere vrouwe
vrouwe?? Ik seggie dat
dat ze
ze
Vat
Datsal
sal hem
hemniet
niet
swanger is.
is. Jan sal wel voorsichtiger
voorsichtiger sijn.
sijn. Swanger!
Swanger! Dat
niet swanger
overkomme!'
'Hoe hiet
hietze
ze?'?'
'Hoe
'Door
Door...Nou
Nouhoe
hoehiet
hietzeze?'
'Door_...Door...
?'
Rabbe ... zo'n
zo'n lange
lange naam.'
naam.'
'Door Rabbe...
Salle ...
Rabbe ... Hoe
Hoekommie
kommiean
an sulleke
sulleke onsin...
onsin ... Door...
Door...Door
DoorSalle...
'Nee niet Rabbe...
DoorValde
.. .'
Door
Valde...'
'Valderappus,'
`Valderappus,' snurkt-lacht vader in de hoek.
'Wat
bè-je aardig!
Door...Door...Affijn...
Door... Affijn ...d'r
d'r
Vat 136-je
aardig! Wat
Wat bè-je
bé-je uit vanavond!... Door...
niet meer...
meer... Het
Hetsal
salme
meook
ookme
mesorg
sorgzijn...
zijn ...As
Asikikalalde
de
achternaam weet ik niet
dagwerk! ... Mot
Mot Ka
Ka
name
name most
most wete
wete van
vanJan
Jan sijn
sijn meissies
meissieshad
hadik
ik wel
wel dagwerk!...
nog niet
nietna
nabed
bed?'
?'
nog
'Nou
nog maar
maar effen opblijve.'
`Nou laat ze nog
'Zulle
niet es
es opstappe
opstappe?'
`Zulle wij nou niet
?'
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'Hoe'laat is het
het?'
'lloerilaat
?'
'HaIl~f negen. Je wou toch nog
nog op
op de Nieuwendijk
Nieuwendijk wese.'
wese.'
`Hallefnegen.
'Nou dag Georgien.
Georgien. Kommie
Kommie morrege
morrege es
es?? Op sondag hebbie toch niks
niks te
te
`Nou
Als meneer
meneer ons
ons de
deeer
eerwil
wilaandoen...
aandoen ...We
Wesijne
sijnemaar
maarburgermense,
burgermense,
doen. Als
hoor... San
San sjen...
sjen ... hoor.'
hoor.'
hoor...
'Dag mevrouw.3
mevrouw.'
'Dag
het
'Ajuus meneer.'
meneer.' Voor de tweede maal
maal wippert de
de fantasiehoed
fantasiehoed van het
`Ajuus
hoofd van de vader.
d'r afkomme
afkomme?? Wees u voorzichtig
voorzichtig moe.
moe. Alf
Alfstrijk
strijkjijjijeseseen
eeninciterlucifer'Kan u d'r
?... Wacht ik zal de deur opentrekke.'
opentrekke.'
tje af. Kan u zo zien ?...
schoonmama. Dag
Dag schoonpapa,'
schoonpapa,' zeg
zeg ik
ik zachtjes
zachtjes lachend,
lachend, terwijl
terwijl de
de
'Dag schoonmama.
dicht dreunt.
dreunt.
huisdeur dicht
'Hou die ouwe
mense nou niet
niet voor de gek,' zegt Georgine
Georgine ongemakkelijk.
ongemakkelijk.
ouwe mense
`Hou
begint het
hetkind
kinduit
uittetekleden
kledendat
datmet
metheerlijke
heerlijkerode
rodekoontjes
koontjesdoordoorZe begint
allemaal goddelijke
goddelijke kinderdingen,
haar broek die zo
zo afafslaat over allemaal
kinderdingen, over haar
zakt, over opoe
opoe die
die van
van opa
opa op
ophaar
haar bille
bille gehad
gehad heeft.
heeft. Dan draagt
zakt,
blote fluwelen
fluwelen armpjes
armpjes om
Georgine haar
haar naar me toe.
toe. Het kind slaat de blote
Georgine
mijn hals,
warme lippen,
lippen, links
links en
en rechts.
rechts.In
Inde
dealkoof
alkoofkijk
kijk
mijn
hals, zoent me met warme
hoe Georgine het molletje
molletje instopt, haar
haar laat bidden
bidden van
van 'Onze
`Onze
ik toe, hoe
lieve God
God in
in de
de hemelen...3
hemelen .. .'
lieve

BIECHT
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COur
public opinion,
opinion, our
our literature,
literature,our
ourcustoms,
customs,our
ourlaws,
laws,
saturated
`Our public
areare
saturated
withwith
the the
ofthe
the uncleanness
unc/eanness of
ofSex
Sexand
andare
aresosomaking
makingthetheconditions
conditionsof of
c/eanness
notion of
its its
cleanness
difficult. Our
Ourchildren,
children,asassaid,
said,have
haveto to
piek
their
inte//igence
more and more difficult.
pick
up up
their
intelligence
on on
gutter ...Till
Tillthisthis
dirty
dismal
sentiment
regard
to the
the subject in the gutter...
dirty
andand
dismal
sentiment
withwith
regard
to the
body isis removed,
removed,there
therecan
canbebelittle
littlehope
hopeofof
anything
a free
graciouI
human body
anything
likelike
a free
andand
gracious
publiclife.
lift.With
With
regeneration
ofour
social
ideas
whole
conception
public
thethe
regeneration
of our
social
ideas
thethe
whole
conception
of of
SexSex
as as
a thing covert
covert and
and totobebeashamed
ashamed of,
of,marketable
marketabie and
andunckan,
unc/ean,rill
will
have
to be
have
to be
regenerated.
That inestimable
inestimable freedom
freedom and
andpride
pridewhich
whichisisthethebasis
basisof of
regenerated. That
all all
truetrue
manhood
enterinto
intothis
thismost
mostintimate
inti mate
relation
manhood and
and womanhood
womanhood will
will have toto enter
relation
to to
preserve ititfrank
frankand
andpure
pure—- pure
purefrom
fromthe
thedamnable
damnablecommercialism
commercialism
which
preserve
which
buysbuys
andand
sells all human things,
things,and
andfrom
fromthe
thereligious
religioushypocrisy
hypocrisy
which
covers
conceals;
which
covers
andand
conceals;
and a healthy delight
delight ininand
andcultivation
cultivationofof
bodyand
andallall
natural
functiom
thethebody
its its
natural
functions
and aa determination
determinationtotokeep
keepthem
thempure
pureand
andbeautiful,
beautiful,open
openand
andsane
saneand
andfree,
free,willwil!
have to become
become a recognised
recognised part
nationallife.'
lift.' EDW.
EDW. CARPENTER, Sexpart ofofnational
Love, and
andits
itsplace
placeininaafree
freesociety.
society.
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Levendig herinner
herinnerik
ikmij
mijeen
eenavond
avonduit
uithet
hetbegin
begin van
van onze verhouding.
Wij lagen
lagen te bed in de weldadige
Wij
weldadige narust
narust van
van genoten
genoten gemeenschap,
gemeenschap, als
als
het lichaam
lichaam zich krachtig, verjongd gevoelt en
en het
hethoofd
hoofd het
hetleven
levenfrisfrisweelderig
aanziet.Er
Erwas
waslampeschemer
lampeschemerinindedekamer.
kamer.IkIkhad
hadhaar
haarvroeger
vroeger
weelderig aanziet.
wel meer
meer willen vragen
vragen van het
het verleden:
verleden: ze
ze had
had het
het ontweken.
ontweken. Die
Die
kwamen de
de dingen
dingen vanzelf.
vanzelf
avond kwamen
het goedmaken.
goedmaken. Zij
Zij
We
hadden geruzied
geruzied over malligheden.
malligheden. Ik
We hadden
Ik wilde het
bleef koppen. Maar zachtjes gingen
gingen mijn
mijn armen
armen om
om haar
haar heen, zoende
zoendeik
ik
haar op
op het
het oor,
oor, wat ze niet hebben kon, wat
wat haar
haar deed gillen zo
zo wéé
wéé als
als
haar
ze 't vond.
gezoen op
op me
meoor.
oor. Hé,
Hé, het
het klinkt
klinktme
me nog
nog door
door me hersens!.
'Judas!
'Judas! Met je gezoen
hersens!.....
Nee toe,
toe, Alf
Alfdoe het niet
niet meer.'
meer.'
`Zul je dan zoet zijn, Mol...
'Zul
Mol... anders
anders begin
begin ik
iktetebijten!'
bijten!'Mol
Molwas
washaar
haarbijbijnaam geworden.
'Wat
benjijjijlastig
lastigininbed.
bed.Zo'n
Zo'nlastige...'
lastige .. .'Ineens
Ineenshield
hieldze
zeop.
op.
Vat ben
'Ga
`Ga maar door.'
'Wat
door?'
Vat door
?'
'Wat
verder wou
wou zeggen.'
Vat jejeverder
'Verder zegge
- ik
zegge —
ikwou
wou niks
niks verder zegge.'
zegge.'
'Je
`Je wou wél verder zeggen.'
zeggen.'
'Op me woord niet.'
40p
jij niet zeggen:
zeggen:zo'n
zo'nlastige
lastigeheb
heb
nog
nooit
ontmoet?'
bed,
ikik
nog
nooit
ontmoet
?' —-ininbed,
'Wou jij
dacht ik
ik erbij.
dacht
'Hé, wat vies.'
'He',
'Hoe—
- vies
'Hoe
vies ?'?'
te zegge.
zegge.Over
Overdie
diedinge
dingemoest
moestjejeniet
nietspreke,
spreke,als
alsjejeeen
eenbeetbeet'Om z6 iets te
je kies was.'
'0
jedat
dat?'
vin je
?'
'0 —- vin
'Ja, natuurlijk.'
'Wil je je wel eens
eens gauw
gauwomdraaien,
omdraaien,Mol
Mol?'
?'
`Wil
'Nee.'
'Draai je je om,
om,ja
jaof
ofnee
nee?'
`Draai
?'
'Nee.'
ik je
je warme
warme billen
billen voor
voorplezier
plezierin
inme
meschoot
schootheb
heb?
Draai je
'Denk je dat ik
`Denk
? Draai
je om, ofik
ofikknijp!'
knijp!'
je
'Nee!... Hé
Hè wat ben
ben je geméén!...
geméén!... Wat
Wat ben
benjij
jij ruw
ruw met
met een vrouw!...
vrouw!. .. Me
`Nee!...
vlekken ... Netjes
Netjes voor
voor de
de artieste als ik gedecolarmen zitten vol blauwe vlekken...
leteerd ben!'
ben!'
leteerd
te blijven
blijven knijpen!'
knijpen!'
'Reden om je in je billen te
het gedáin!
gedáán!Wat
Watben
benjij
jij een
een sar...
sar... Wil
Wil ik
ik jou
jou es
es knijpe,
knijpe, als
als je
je het
het
'Nou, is het
Nou,
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vin ?'
zo prettig
prettig vin
'Hier is
is me
me arm. Knijp
Knijp maar raak.'
raak.'
'Hier
probeerde ze te knijpen. Het
Het ging
ging niet.
niet.
In mijn opgezette
opgezette biceps probeerde
'Hè,
wat is
is dat
dat eng-hard.
eng-hard.Wacht,
Wacht,voel
voeljejeniks
niks?'
'Hé, wat
?'
'Nou, maak Ik
fk zo'n
zo'n spektakel?'
spektakel?'
`Nou,
'Doet je dat
dat heus
heus geen
geen pijn
pijn?'
?'
`Doet
'Nee.'
Het doet
doet wél
wél pijn.
pijn. Terwijl
Terwijl we
we verder
verder praten
pratengloeien
gloeiende
descherpe
scherpenagels
nagels in
in
Het
de huid, alsof
alsof een
een hete
hetenaald
naaldme
megebrand
gebrandheeft
heeft—- en
en ál
een
ål pratend is er een
zo vinnig
vinnig
chagrinerende onderstroming
chagrinerende
onderstroming in
in mijn
mijn gedachten,
gedachten, dat ze niet zo
denagels,
nagels,als
als ze
ze van
van me
me hield.
hield.
hebben, zo
zo indrukkend
indrukkendde
zou d66rgeknepen hebben,
duurtisiserereen
eengemelijkheid
gemelijkheidininme,
me,ben
benik
ikstiller,
stiller,
En zolang de natinteling
natinteling duurt
staat tot
tot
soes
soes ik
ik tûssen
dissen de woorden
woorden door over de waarheid dat een man staat
een vrouw als een manneknijp tot
tot een
een vrouweknijp.
vrouweknijp. Maar
Maarmet
methet
hetgloeien
gloeien
verdwijnt geïrriteerdheid,
geïrriteerdheid,denk
denkikikme
meinin—- in bed
bed zaag
zaag je
je wonderlijk-helwonderlijk-helverdwijnt
over de kleinste
kleinstedingen
dingen—
- in
twee knekneder over
in haar
haar nijdigheidsgevoel
nijdigheidsgevoel over de twee
pen in de bil en word weer opgewekt.
opgewekt. Zo
Zodoet
doeteen
eenwijsgeer.
wijsgeer.
'Wat
hè-jijeen
eenboeken!
boeken!Kolossaal.
Kolossaal.Hé-je
Hè-jedie
dieallemaal
allemaalgelezen
gelezen?...
?..Nee
Neewel
wel??
Vat hé-jij
uit ... Strakkies
Strakkies mot
motjejeeen
een érg
érggemeen,
gemeen,een
eenerreg
erreg
Dat lees je in geen eeuw uit...
gemeen uitzoeke voor me.'
me.'
'D'r
één gemeen
gemeen bij...
bij ... Die
Die ik
ik had,
had, heb
hebikikallemaal
allemaalan
anKokernoot
Kokernoot
`D'r is niet één
verpatst, als
als ik geld nodig had.'
verpatst,
'Nou er zal d'r
d'r wel
weléén
ééngemeen
gemeen—
- érreg
bij zijn.
zijn. Niet?'
érreg pikant
pikant bij
`Nou
Niet ?'
'Nee.'
'Dat zeg je maar om ze mij niet te late leze! Ik kan je d'r
uitpikke,
'DA
d'r z6 een uitpikke,
dat ik zag staan.'
'Dan ben jij een knáppe Mol.'
'Zo,
`Zo, dat zulle we zien.'
Ze springt
het bed
bed uit,
uit, neemt
neemtvan
vande
dederde
derdeplank
plankeen
een wit-zwart
wit-zwartboek.
boek.
springt het
dát dan
dan?'
?'
'En dát
'Breng
Treng het maar mee.'
Ze kruipt
weer in bed met
... Johannes Viator.
kruipt weer
met...Johannes
'Nou ?'
`Nou?'
'Ganzekop, háhaha! háhaha!
háhaha! Dat moest Van
Van Eeden eens horen! háhaha!'
`Ganzekop,
'Watlach
lach je
je nou! Wat is er nou te lachen!... Laat
Laat mij
mij het
het maar
maar leze...'
leze .. .'
Vat
'Goed lees jij
`Goed
jij het
het maar.'
'Johannes
... Het
HetBoek
Boekvan
vande
de Liefde...
Liefde... Zeker
erreg-vuil, niet
niet?'
'JohannesViator
Viator...
Zeker erreg-vuil,
?'
'Háhaha! Hahaha!'
`Fláhaha!
'Jij kan zo beledigend lachen!'
- ik geef
je mijn woord dat
dat ik
ik geen
geen
'Lieve
- ikiklach
`Lieve snoet
snoet —
lachom
omjejemoppigheid
moppigheid—ik
geefje
IjS
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één vuil boek
boek heb,
heb,geen
geenenkele
enkeleroman
romanen'
en'—- hier
hier scherpt
scherptm'n
m'n tong
tongtot
toteen
een
nijdigheidje
- 'je
te vragen.
vragen. Ik
Ikheb
hebeen
een
nijdigheidje —
`je hoef
hoef me
me ook
ook nooit om zo'n boek te
gemene lectuur.'
lectuur.'
schrikkelijke puist an gemene
`Ik niet. Als kind von
'Ik
von ik
ik het
hetalal heerlijk.
heerlijk. Hoe
Hoe pikanter,
pikanter, hoe
hoe echter.
echter. Hè-je
Hè-je
hetopbaalgordijntje?
ophaalgordijntje ? Nee?
van Paul de Kock gelezen Laura
Laura ofofbet
Nee ? Of Gustaaf
de losbol?
losbol? Ik herinner
herinner me nog z6 die scène as die 6nder het bed
bed van
van jongjonggetrouwde
mensen ligt
ligten
enhet
hetbed
bedhoort
hoortkrake.'
krake.'
getrouwde mensen
me al
al eens verteld
verteld—
- weet
we
'Ja -—je
je heb het me
weet je
je niet meer: die avond toen we
Apollo gingen, dat je dol ben op
op zulke
zulke vuiligheid.
vuiligheid. Als
Als ik
ik ooit
ooit zo'n
zo'n
naar Apollo
verscheur ik
ik het.'
het.'
boek in je handen zie, verscheur
'Dat zal je wel late.'
niet.'
'Nee
'Nee dat zal ik niet. Ik wil het niet.'
'Nou
niet! Jij
Jij wilt niet. lk
Ik heb
heb toch
toch ook
ook een
een wil.
wil. Mag
Mag ik
ik niet
nietleze
leze
`Nou je wilt niet!
wat ik
ik wil
wil?'
wat
?'
'Nee. Ik zal wel voor je uitkiezen
... '
uitkiezen...'
'Onzin. Ik ben geen meissie
meissie van
van veertien
veertienjaar.'
jaar.'
`Onzin.
'Hou
dat ik bij
bij je
je vin
vin
niet! Ik
Ik zeg
zeg je
je dat
datik
ik elk
elkvies
vies boek
boek dat
`Hou je nou op of niet!
verscheur.'
'Welzeker!
statiegeldvan
van de
de leesbibliotheek
leesbibliotheek?'
`Welzeker! En me gulden statiegeld
?'
'Datkan
kan me
me niet
niet schelen.'
schelen.'
'Da
'Datkan
kanjou
jouniet
nietschelen
schelen?
Je mot
motnou
nouniet
nietzo'n
zo'ntoon
toonanslaan.
anslaan.Dat
Datkan
kanjou
jou
'Da
? Je
niet schelen! Wat
Wat een
een onzin!
onzin! Da's
Da'skinderpraat.'
kinderpraat.'
het niet
niet meer!'
meer!'
'Nou-én
`Nou-én je doet het
'Watvlieg
vliegjejetoch
tochop!
op!IkIkschrik
schrikervan,
ervan,zozohard
hardals
alsjejeschreeuwt.
schreeuwt.Jij
Jijbent
bent
Vat
net zo opvliegend
als ... '
opvliegend als...'
'Als
wie?'
`Als wie
?'
'Als
`Als niemand.'
Stilliggen
naast elkaar
elkaar met
Johannes Viator
Viator boven op de deken. Dat ze
Stil liggen we naast
met jobannes
zo verduiveld
verduiveldkoppig
koppigisis—- dat
dat ze
ze alles
alles beter
beterwil
wilweten
weten—- wat
watisisdat
dathatelijk
hatelijk
van d'r —
- en
misselijkonderonderenstom
stom van d'r -—en
enwat
wat beroerd
beroerd om
om over zo'n misselijk
te krijgen.
krijgen. Warm,
Warm, donzig-warm
donzig-warm drukt
drukt haar
haar dij
dij tegen
tegen mijn
mijn
werp ruzie te
glad vlees
vleestegen
tegenglad
gladvlees
vleesmet
methaartjes
haartjeszacht-warm
zacht-warm
tussen.
Je
been, glad
erertussen.
—-Je
ben net
netzozoopvliegend
opvliegend
wie?
als wie
wie?
- als
ookzo
zogegeben
— -alsalswie
? —- als
?—
alswie:
wie:heeft
heeft die wie
wie ook
legen met
met z'n
z'nbeen
beenlangs
langshet
hetglad-warme
glad-warmevlees
vleesinindedestilte
stilte
ruzienana
eeneen
ruzie
—
als wie
wie?? -—als
Als d'r
d'rbroer
broer?
alsniemand.
niemand. -—Datliegt
Dat liegt ze
ze . -—Als
Alsd'r
d'r vader?
vader ? Als
? —Nee, dan
dan zou ze het
het wel
welzeggen.
zeggen.—
- Als
man?? flé
Hèjassus
jassushoe
hoemisselijk,
misselijk,
Nee,
Als d'r man
te kotsen,
kotsen,om
omaan
aanjejeman
mantetedenken.
denken.—
- Nee
Nee niet
nietaan
aand'r
d'rman.
man.—om van te
kijken wie
wie
Wie dan
dan?? —
- Wie
Wat
- Nou
Wie dan?
dan ?- —
Wateen
eenkoppig
koppig schepsel. —
Nou es kijken
z'n mond
mondopen
opendoet.
doet.—- Even anwrijven
anwrijven met jejebeen.
been.—- Wat isis
het eerst z'n
- Nog es
es
toch vet.
vet. —
- Nou wegtrekken je been.
been. —
- Ze
ze toch
Ze verdomt
verdomt het. —
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andouwen. —
—-Hè,
andouwen.
- Nou trekt
trektzezed'r
d'rdijdijweg.
weg.
Hè,wat
wathaatdragend,
haatdragend,—- nog
nog
es andouwen
...
andouwen -—even
evend'r
d'rkriewelen,
kriewelen,onder
onder d'r
d'r voet
voet...
`Nou! Begin je weer, sar!'
'Nou!
'Korn laten we elkaar maar
'Kom
maar weer
weer afzoenen.'
afzoenen.'
'Nee.'
'Toe,
nou, Mol'
Mol'—
- en
zacht gestoot
gestoot
'Toe, nou,
en de
de lippen
lippen plakken op elkaar, met een zacht
van adems, met een licht
licht gekietel
gekietelvan
vanpluimhaar
pluimhaarover
overmijn
mijnvoorhoofd.
voorhoofd.
'Als
`Als wie
wie ben
ben ik
ik zo
zo opvliegend
opvliegend ?'?' zeg
zeg ik
ik dan,
dan, hou haar vast in mijn armen.
'Als
`Als niemand.'
niemand.'
"Jok nou niet.'
'Jok
'Ik
`Ik jok niet.'
'Denk
aan andere
andere mannen.'
`Denk je nog wel eens aan
`Zeg, ben je
je...'
.. .'
'Zeg,
'Nou
... We leven al veertien dagen als
als man en vrouw...
vrouw... waarom
waaromzou
zou je
je
Nou ja
ja...
me niet
niet álles
álles zeggen
zeggen ?'?'
'Watte?'
`Watte?'
'Van vroeger.'
'Dat
`Dat wéét je.'
'Nee, dat weet ik niet.'
'Van
`Van me man heb ik je verteld.'
'Jawel.'
'Wat
wiljejedan
dannog
nog van
van me.'
Vat wil
'Niks.'
`Niks.'
.. .'
'Geloofje dat ik
ik...'
`Geloofje
'Ik geloof
niks. Ik vráág.'
`Ik
geloofniks.
'Wat kan't
jou schele.'
schele.'
`Wat
kan 't jou
'Vanme
mevr66w
vr6uwwil
wil ik
ik alles
alles weten.'
weten.'
Tan
als ...
'Vanjejevrouw
vrouw?? Hou
Hou me maar voor de gek. Ik voel wel dat ik hier leg als...
Tan
als een hoer.'
'Georgine!'
`Georgine!'
'Denk je dat ik het niet méér
méér voel dan ik
nou
`Denk
ik het
het zegge
zegge kan,
kan, wát
wát ik ben, nou
bij een
een vrijgezel.'
vrijgezel.'
hier mág
mág zijn
zijn om
om een
een caprice
capricebij
ik hier
'Wil je je mond houen!'
`Wil
dat het
hetniet
nietschrikkelijk
schrikkelijkvoor
voorme
meis...
is ...als
alsik
ik erover
erovernadenk...
nadenk ... dat
dat
'Denk je dat
`Denk
... een
... Gotogot
... Wat
Wat isis dat
dat
ik een
een gevallen
gevallenvrouw
vrouwben
ben...
een gewone
gewone h6ér!
h6ér!...
Gotogot...
geméén van je!'
hete tranen
tranen glijden
glijden met
metstotende
stotendeglijdinkjes
glijdinkjesover
overde
deharen
harenvan
vanmijn
mijn
Haar hete
borst; elk
elk van
van haar
haar snikjes
snikjes schokt
schokt tegen
tegen de
de warmte
warmtevan
vanmijn
mijnlichaam.
lichaam.
borst;
'Kom, snoetje.'
'Korn,
stoep, als
als de
de buren
buren
'Niks begrijpen
begrijpen jullie. Niks!
Niks! Ik schaam me dood op je stoep,
`Niks
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kijke ... En dan
dan kom
kom jij
jij door
doorje
jegang
gangansloffe...
ansloffe... zien
zien ze
ze me
me binnen
binnen
naar me kijke...
of er niemand in de straat
straat is...
is ... kan
kan
gaan
... Strakkies mot
mot jij weer uitkijke of
gaan...
huizenkant ... Ik
Ikben
benmaar
maarjejetijdverdrijf...
tijdverdrijf...Anders
Anders
ik wegsluipe langs de huizenkant...
niks!'
niks! Anders niks!'
'Toe,
schei nou uit
uit met
metje
je lafheden,'
lafheden,' zeg ik boos wordend.
'Toe, schei
'Daarnet heb je ook zo iets vies
vies gevraagd,
gevraagd, alsof
alsof ik
ik een
een snol
snol ben...
ben ... Je
Je heb
heb
`Daarnet
nou al minachting
voor me
me omdat
omdatikikgevallen
gevallenben...
ben ...Daar
Daarbegint
beginthet
hetmee!
mee!
minachting voor
Toen je
je de
de eerste
eerstekeer
keermet
metme
menaar
naarbed
bedging
gingwas
wasjejeook
ookzozo—- zonder
zonderresresToen
pect
- heb
pect —
hebjejeme
mebehandeld
behandeld als
alseen
een publieke
publieke vrouw.'
vrouw.'
'Georgine,
`Georgine, bedaar toch malle meid.'
'Nee!
Ikzal
zaljejeálles
álles zegge...
zegge... Het
Hetheeft
heeftme
melang
langdwars
dwarsgezete,
gezete,dat
datjejetoen
toen
Nee! Ik
hemd heb
heb uitgetrokke
uitgetrokke—- zo spiernaakt
spiernaaktin
inbed
bedtetekomme
komme—- dat
dat was
was een
een
je hemd
me —
- zo
...
belediging voor
voorme
belediging
zoiets
ietsdoe
doejejeniet
niet bij
bijeen
eenvrouw
vrouw die
die je
je respecteert
respecteert...
dat doen jullie in bordele!'
bordeIe!'
dat
Ikbezweer
bezweer
'Luister nu eens, mal, opgewonden kind. Luister
Luister eens
eens goed.
goed. Ik
`Luister
n6g eens
eens bij
bij mijn
mijn heilige
heilige fantasie
fantasie van
van God,
God,dat
datikikniet
nietanders
andersdenk
denkdan
dan
je nóg
dat je mijn vrouw ben, dat ik je als
behandelen en
en voor
voor
als mijn
mijn vrouw zal behandelen
.. .'
de mensen zal tonen dat je mijn vrouw
vrouw...'
'Datkan
kantoch
tochniet!
niet!Ik
Ikben
bentoch
toch getrouwd...
getrouwd ... Doen
Doen we
we nou
nou niet
niet alles
alles stiestie'Da
.. En
.. .'
kem ??...
En als
alsme
meman
manuit
uit Amerika
Amerika komt
komt...'
'Jouw man ??...
.. Ha-ha!
de man
man metmetHa-ha! Dát
Dát wil
wil ik wel zien,
zien, wie recht heeft, de
louw
6fde
de man
man van
van je
je vrije wil...'
het-kontract6f
het-kontract
'En
me kindere
kindere ?'?'
'En me
'Die zijn van jou. Daar ben
ben jij
jij beter
beter voor
voor geweest
geweest dan
danhij.
hij. Die
Dieneem
neem jij.
jij.
Die zijn
zijn j6ûw
jóilw eigendom.
eigendom. Ik
lk zal voor ze zorgen.'
zorgen.'
'Maar
als die
die me
me doodsteekt.'
doodsteekt.'
'Mau als
'Ach schaap
schaap—
- je
wel dat
dathet
hetverboden
verbodenisiswapenen
wapenentetedragen...
dragen ...
'itch
je weet
weet toch wel
zo gauw
gauw niet.'
niet.'
gulden boete
boete waagt
waagtiemand
iemandzich
zich zo
An vijfentwintig
vijfentwintig gulden
'Jij hebt makkelijk spotten.'
spotten.'
te geven,
geven, lieve
lieve Georgine:
Georgine: hou
hou ik
ik van
van hém
hém
'Je heb op één ding antwoord te
`Je
zondig je niet
niet
of van hém?
hém ?Hou
Hou je
je van
van hém
hém dan
dan bedrieg
bedrieg hem
hem niet, dan zondig
contract. Van
Van wie
wie hou
hou je,
je, volgens
volgens je geweten,
geweten, z6
z6 dat
dat je
je erg
erg
tegen
tegen z'n contract.
lûchtig
voeltals
als je
je het
het zegt
zegt?'
ldchtig voelt
?'
'Van
jounatuurlijk.
natuurlijk.An
Anhém
hémdenk
denkik
ikhelemaal
helemaal niet.'
niet.'
Tan jou
'Praatdan
danook
ookniet
nietverder
verderover
overdie
dievreemde
vreemdeman,
man,die
dieons
onsgeen
geenvan
vantwee
twee
'Pr=
interesseert. Vertrouw
Vertrouw je
jeme
me?
Kijk me
me goed
goedan
an—
- recht
recht in
inde
deogen
ogen—? Kijk
je me
me helemaal
helemaal?'?'
vrouw, vróliw
vr6ûw—
- vertrouw
vrouw,
vertrouw je
'Als je zo spreekt
vertrouwikikjejehélemaal,
hélemaal,voel
voelik
ikme
me goddelijk-gelukkig.'
goddelijk-gelukkig.'
spreekt vertrouw
`Als
'En wie
wie was
was nou
nou die
die iemand
iemand die
die 66k
66k zo
zo opvliegend
opvliegend was
was?'
ik glimglim?' vraag ik
lachend.
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'Nee'Nee —nu
nu niet
niet Alf.'
'An
je man
manmoet
moetjejeAlles
álleszeggen
zeggen—-anders
krijgjejenooit
nooiteen
eenhuwelijk.
huwelijk.Wie
'An je
anders krijg
— Wie
de ... éérste
éérste?'?'
was de...
'Nee
... nee, lieve
lieve Alf.'
Alf.'
'Nee—
'Ik
niet uit
uitnieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid—- God
God nee!
nee! —
- en
vreemd
en ik
ik zal
zal niet vreemd
`Ik vraag niet
hecht
opkijken -—alalzeg
zegjejeme
mededeergste
ergstedingen,
dingen,ik
ik hecht
hecht er nfét aan; ik hecht
er nféts aan
aan —
- maar
als je nu
nu maar
maar éven
évenlieliemaarikikzou
zouhet
het je
je nooit
nooit vergeven als
- Met
te verzwijgen
verzwijgen
gen kon. —
Metalles
allestetezeggen
zeggen maak
maak je
je schoon
schoon schip, met te
Nou kindje
kindje?'
blijf je,
je, w6r
w6r je gevallen vrouw. Nou
?'
'Ach
het is zo moeilijk...'
moeilijk .. .'
`Ach God, het
'Zet
gezicht als
als de
de boetende
boetende Magdalena,
Magdalena, lieve
lieve vrouw.
vrouw. Ik
Ik hou
hou
`Zet niet een gezicht
Zeg nou
nou
niet van
van boetende
boetende zondaars.
zondaars. Magdalena
Magdalena vin ik
ik een
een schiAp...
schááp ... Zeg
álles.'
Alles.'
'Alles ?'
`Alles
'Alles, als ik Alles
álles weet,
schande meer
meer voor
voorjou,
jou,kun
kunjejeme
mealal`Alles,
weet, isis het
het geen schande
ogen zien
zien —
- ben
vrouw geworgewortijd in de ogen
benjejevolkomen,
volkomen, voor-goed
voor-goed éérbare
éérbare vrouw
den. Mijn
Mijn fantasie
fantasie van
van God
Godisis zo
zo volkomen
volkomenAnders
ánders dan
dan die
die van
van heel-brave
heel-brave
lui. Voor God eerbaar
eerbaar kun
kun je
je nu
nu worden!
worden!Voel
Voelje
jedat
dat?'
?'
'Ik
... lieve jongen.'
`Ik voel dat jij goed ben
ben...
jongen.'
natte ogen
ogen bleef
bleefze
ze me
me aankijken,
aankijken, de minste uitdrukking
uitdrukking in
in de
de
Met de natte
dat
mijne bespiedend,
mijne
bespiedend, oog
oog in
in oog,
oog, soms
soms even
even ophoudend,
ophoudend, met een angst dat
soms aarzelend, schipperend
schipperend met
metw66rden
w66rdenom
omteteververik iets zeggen zou, soms
of te verbergen.
zachten of
verbergen.
'Ik ben niet
niet altijd
altijdzo
zogeweest,
geweest,Alf...
Alf...Als
Alsjong
jongmeisje
meisjewas
wasikikfatsoenlijk
fatsoenlijk—- op
op
`Ik
... En
En ikikben
ben
waarachtig —
- vraag
mijn woord van waarachtig
vraagdat
dat maar
maar an
an m'n
m'n moeder
moeder...
wel in
in verleiding
verleiding geweest...
geweest... —
- Kijk
maar niet
nietzo
zo constant
constant
toch wel
Kijk me
me nu maar
an! Toe! —
- JeJemot
se in
... we reisden
reisden toen...
toen ...me
mevader.
vader.
motde
demen
mense
in België
België kenne
kenne...
- hoe lang is dat
dat wel
welgeleje
geleje?...
? .. een
een jaar
jaarof
ofvijf
vijf
me moeder, me
me broer
broeren
enikik—
ikherinner
herinncrme
me nog best
best hoe
hoe Metz
Metzer
eruitzag...
uitzag...
oorlog... ik
na de Frans-Duitse
Frans-Duitse oorlog...
Als
twalef jaar keke de manne
manne al
al naar
naar me...
me ... Ik
Ikherinner
herinnerme
meinin
Als kind van twalef
toekwam, die
die
Antwerpen—
- daar
Antwerpen
daarhad
hadik
ikgezonge,
gezonge, toen
toen d'r
d'r een heer naar me toekwam,
franke beloofde
beloofde as
as ik
ik effen
effen met
methem
hemmeeging
meegingachter
achterdededeur
deur
om
me tien franke
—- om
tedoen
doen?
zei ik
ik —
- Nou
zien zei
zei die
die—
- ik
het effen
effen an
an
wat te
wat
? zei
Nou dat zal je wel zien
ik zal
zal het
beme moeder zegge dat
dat ik
ik mee
meega
gazei
zeiikiken
en toen
toen was
was die al weg. Je kan beme vader
vaderwas.
was.—
- Een
0, het
hetzijn
zijnzulke
zulke
grijpe hoe woedend me
Een andere keer, o,
vuilike, zulke schobbers in België,
België, bood er
er een
een tweehonderd
tweehonderdfranke
frankean
an
zou die
die me
me broer
broer ook
ook een
eengoeie
goeie opvoeding
opvoedinggeve...
geve ...IsIs
me moeder en dan zou
me moeder
moeder dan
ze met
met alal d'r
d'rarmoe
armoealaldie
die
me
dan geen
geen brave
brave vrouw,
vrouw, hé,
hé, dat ze
gehoue. As
As kind
kindbegreep
begreepikikererniks
niksvan.
van.
Eens
schooiers van me lijf het gehoue.
—- Eens
heb ik de artieste
een vroeg
vroeg of
ofik
ik al wist h6é de kinkinartieste zo doen lache, toen d'r
d'r een
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- Ik
doen net
netas
as
deren kwamme. —
Ikwou
wou toen
toen erg
erg wijs
wijs zijn
zijn en zei: de mense doen
- Z6veel
toen, zég
zég—
- op
waarachtig. Ik
Ik
de hondjes. —
Zóveel wist
wist ik toen,
op me
me woord van waarachtig.
mooi kind
kind hoor,
hoor,vraag
vraagdat
datmaar
maaran
anme
memoeder
moeder—
- net zullek
zullek dik
dik
was een mooi
en veel
veelblonder
blonder—
- verleje jaar heb
en dat
dat zit
zitnog
nog
haar as nou en
heb ik
ik het
het geverfd
geverfd en
me twaalfde
twaalfdejaar
jaar droeg
droegikikalal
me haar
haar —
- zie
de puntjes
puntjes?? Op me
in me
zie je
je wel an de
... Nou van de zake hoefik
lange rokke
rokke en
en zagen
zagen ze
ze me
me voor
voor zestien
zestien an
an...
hoefik je
niks van te vertelle wat
wat een
een schrik
schrik of
ofdat
dat was...
was ... Hoe
Hoeoud
oudwas
wasik
iktoen
toen?...
L.
Dertien
Ja dertien
... Ikan
... Ik dacht niet
niet anders
anders
Dertien......Ja
der tien...
Ik an het
het huilevan
huile van de
de schrik
schrik...
ofik
was ziek...
ziek...Me
Memoeder
moederan
anhet
hetlache!
lache!Wat
Watheeft
heeftme
medat
datmens
mensgelache!
gelache!
ofik was
datheeft
heeftellek
ellekjong
jongmeissie.
meissie.—- Nou
Nou maar
maar wat
watisishet
hetdan,
dan,
Da's niks zei
zei ze:
ze: dat
jarig.—
- De prins is
is jarig
jarig?? vroeg
vroeg ik
ik huilend.
huilend.—
- Ach niks,
niks, de
de prins
prinsisisjarig.
vroeg
ik. —
- Ja,
dat in
in België
Belgiëas
as een
een vrouw
vrouwde
deregels
regels
Ja,de
deprins
prinsisisjarig,
jarig, zo
zo noeme ze dat
- Nou
uit het
hetraam
raam en
en riep
riep met
met
heeft. —
Nou toen
toen me
me vader
vader thuiskwam, lag ik uit
zo'n blij
blij gezicht:
gezicht:vader,
vader,dedeprins
prinsis isjarig!
jarig!—- Wat
Wat heb
heb ik
ik toen
toenop
opme
me gezicht
gezicht
toen zei
zei moeder
moeder tegen
tegenme:
me:nou
nouzal
zalikikje
jenog
noges
es wat
wat zegzeggehad! 's Avonds toen
gen: :;tls
bij een
dan mot
motze
zeerreg
erregoppasse
oppasse
als de prins bij
een meissie jarig isis geweest,
geweest, dan
kind. Als
Alseen
eenman
manjejenou
nouaanraakt
aanraaktof
ofankijkt,
ankijkt,krijg
krijgje
je
anders krijgt ze een kind.
een kind,
kind, hóór.
h66r. —
- Dus
h66r en
en je
je laat
laatje
jedoor
doorgeen
geenman
manaanrake
aanrake
Dus je past op hóór
of aankijke.
aankijke. -—Wil
tot me
mevijftiende
vijftiende jaar
jaar wegliep
wegliep van
van me
me
of
Wiljeje gelove
gelove dat ik tot
het toneel
toneelnogallemaal
allemaal in
in een
een kringetje
kringetjeop
opstoele
stoele
stoel op het
— we
we zatte
zatte toen nog
- asasd'r
je nou
wel?? Vraag het
het
—
d'reen
eenláng
ling naar
naarme
mekeek
keek-—Dat
Datgeloof
geloofje
nou niet,
niet, wel
maar gerust
... '
maar
gerust an
an me
me moeder, dat ik niet lieg
lieg...'
gel66fje wel,
wel, kind.'
kind.'
'Nee, ik gelóófje
'In de Vic kreeg ik
ik kennis
kennis an
anme
meman
man—
- ik
de eerste
eerste
ik zal
zal sterreve
sterreve as ik lieg: de
bij me
me gedaan...
gedaan ...Begrijp
Begrijp jij
jij zo
zo iets
iets?..
Toenikikhet
hetan
an
nacht heeft ie niks
niks bij
?... Toen
Het fs
1S ook
ook niet
niet om
om te
te gelove...
gelove...
moeder zei,
gelove... Het
me moeder
zei, wou
wou ze
ze het
het niet gelove...
dat een
een koele...
koele ... Eens
Eens in
inde
deveertien
veertiendagen
dagendee
deedie
die
God, god, wat
wat was
was dat
God,
wat
... en dan
dan moest
moest je hem
hem nog
nog anhale...
anhale... Was dat nou een man
man om te
te
wat...
trouwe ??...
... Mot een man trouwe
trouwe as
as die
die óp
6p isis ?...
? .. Je trouwt wel
wel niet
nietom
omde
de
legge, maar
maar een blok steen,
steen, da's
da's toch
toch ook
ook niet
nietplezierig
plezierig
hele dag in bed te legge,
zo
vies
die
was
in
bed
...
Een
heel bad
voor een jonge
vrouw,
wat?
..
En
as
bed...
jonge vrouw, wat ?...
voetegaf
gafdie
die eens in een winter
winter een
een beurt
... Lekker,
nam
... z'n voete
beurt...
nam die nooit
nooit...
z6had
had ik
ik de
de grond
grond gedweild,
gedweild,zo
zolag
lagd'r
d'r
hé?? En altijd spoege op
op de
de grond.
grond.Zó
hem ... Maar
Maar die 6érste
éérste nacht, die eerste nacht, toen
toen ik
ik lag
lag te
te
spoeg van hem...
wachte en niks zegge dorst...
dorst ... en
en toen
toen die
die slape
slape ging
gingomdat
omdat de
de wijn
wijn hem
hem
zo
naar zijn
gestegen was
... en
niet inslape
inslape kon, omdat
omdat ik het zo
naar
zijn kop
kop gestegen
en ik niet
was...
vreemd von, die zwetende man in
... Wat heb ik de volgende
volgendedag
dag
in me
me bed
bed...
schiet me
me nou
noutetebinne
binne—
- ik zal geen gezond
gezond
gehuild ... Verbeel
Verbeelje:
je:—
- dat schiet
gehuild...
hebbe als
als ik
iklieg
lieg—
- datvloeke
heb ik
ik van
van hém,
hém,zeg,
zeg,ik
ikzlé
uéwel
weldat
dat
uur meer hebbe
dat vloeke heb
lacht... ik
ik was
was zo
zo nijdig
nijdig op
ophem
hem dat
datikikde
detrouwacte
trouwacteverscheurde
verscheurdeom
om
je lacht...
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het uit
uit te
te make.
make. Me
Memoeder
moederwas
was erbij...
erbij ... Isaac
Isaac en
en zij
zij an
an het
het lache!...
lacheL .. Wat
Wat
was ik toen
toen nog
nog onnozel,
onnozel,hé
hè?
een gans!
gans! al had
had ik
ik al
al zes jaar
?..... Net een
jaar in een
café-chantant gezonge
... Om
gaanikikkreeg
kreegeerst
eerstKaatje.
Kaatje.—- De
De
café-chantant
gezonge...
Om kort tetegaan
weeën begonnen toen
toen die
die 's morgens naar
naar de
de fabriek
fabriekging
ging—
- thuisblijve
thuisblijve
weeën
niet —
- wat
verdomme weet
weetikiknog
nogniet
niet—- en toetoedee die niet
wat die
die man
man nou kon verdomme
die thuis kwam
kwam ete, was de dokter net zo
zo wat
wat klaar.
klaar. Hij
Hij wou
wou het
het kind
kind
ge geSarah noeme, naar zijn
nog wat
wat ruzie
ruzie gegezijn grootmoeder. Dat heeft toen nog
me moeder
moeder was d'r
ook bij.
bij. Zeg,
Zeg, stel
steljejenou
noues
esvoor:
voor:<Sarah
<Sarah je
je
ve, maar me
d'r ook
een sleep!>
sleep! >Hahaha!
Ik kreeg
kreeg me
me zin.
rok zak af, moeder ik draag een
Hahaha! Hahaha! Ik
te slenslenkind een
een half
halfjaar
oud was, had ie geen werk, liep ie te
En toen het kind
jaar oud
as die
diewas,
was, hé! Dat schiet
straat met
met z'n
z'nsabbatjas
sabbatjas an.
an. Zo
Zobang
bangas
tere over straat
nou ook
ook tetebinne.
binne.—- Eens had ie kwestie met
met de
de bewoner
bewoner van
van beneje
beneje
me nou
- wij
hoog. —
- Dat
op een
eenzaterdag.
zaterdag.—- <As je de trap
trap afaf—
wijwoonden
woonden twee hoog.
Dat was op
komt vuile
vuilejood,
jood,breek
breekikikjejejejenek!>
nek!>—
- schreeuwde
komt
schreeuwde die, die man natuurlijk.
natuurlijk.
Tot 's middags vijf uur bleef die boven
Denk je dattie
dorst?? Tot
dattie naar beneje dorst
me vader
vader en
en me
me broer
broer en
en werd
werdieiedapper.
dapper. En de
draaie. Toen kwammen
kwammcn me
draaie.
deur most
most op
op slot
slot blijve
blijve zeg! Hahaha!
Hahaha! —- Nou, hij
hij verdiende
verdiende geen cent.
Als jij
pest an. As je eenAls
jij weer
weer es
es zinge
zinge ging
ging zei
zei die.
die. Nou daar had ik de pest
maal uit
liever niet in
in terug.
terug. Me
Memoeder
moederwaarwaarmaal
uit het
het vak
vak ben,
ben, kom
kom je
je d'r liever
schouwde hem
hem —
- jejekunt
kunt het er vrage. Maar de nood, zie je en daar zal ik
heb toen
toen t6ch
t6ch staan
staan te
te zingen,
zingen, zeg,
zeg, met
met
hem geen ongelijk
ongelijk in geve. Ik heb
niet an kon houe
houe en z6 hartklopping
Toosje op de komst, dat ik me korset niet
kennis met
met Barend...
Barend ... van
van het
het Salon en daar
kreeg... En toen maakte ik kennis
wer ik verliefd op...
op ... Ze zeggen dat Toosje op hem lijkt, maar dat liegen
liegen
ze ... het kind
kind is
is eerlijk
eerlijk van hém...
hém ... Ben je boos omdat ik op Barend verliefd
ze...
was?'
was
?'
'wel
'Wei néé, kindje.'
'Zie je, die wist met
met me
me om te
te gaan,
gaan, die
die was zo lief-die
`Zie
lief— diehad
had zulleke
zulleke aardige maniere
maniere —
- die
te palme
palme —
- die
die aardige
aardige
die wist
wist je zo in te
die had
had altijd van die
zo gesoigneerd
gesoigneerd met
met nét
nét zulleke
zulleke witte
wittetanden
tandenasasjijjijen
en
attenties, die
die was
was zo
die had sulleke
sulleke mooie
mooie handen...
handen ... en
en zulke
zulkemaantjes
maantjesop
opz'n
z'nnagels
nagels—- wat
wat
kijk je nou raar
raar?? Wil ik liever
liever ophoue
ophouc?? Nec?
Nee ?..... -endie
— en diebrachtme'savonds
bracht me 's avonds
iemand erbij
erbij
een eind weg. Van Toosje beviel ik wéér alleen, zonder dat iemand
- ikikdacht
ikstierf.
stierf.—- Een paar maande
maande later, nou, toen
toen was
was het
het
was —
dacht dat
dat ik
erdoor —
- toen
rendez-vous, maar ik geneerde
geneerde
toen gingen we eerst naar een rendez-vous,
bij hem
hem op
opz'n
z'nkamer.
kamer.—- Gotogot wat een tijd was dat,
me niks en kwam
kwam bij
zeg —
- asasme
meman
man an
an me lijf kwam
kwam was ik vies van hem. As die zich'
zich 'ss avonds
hemd stond
stond met
metz'n
z'nvuile
vuilevoeten,
voeten,dan
danhad
hadikzowcl
uitkleedde en in z'n hemd
ik zo wel
lope... En as
wou ... dan was
was het
het een
een márteweg kenne lope...
as die
die dan
dan wat doen wou...
dieklaargeklaargeling
... dan hield
hield ik
ik m'n
m'nogen
ogendicht
dichtom
omhem
hemniet
niettetezien
zienenenasasdie
ling...
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komme was -— ik kon niet
niet meer
meer bij
bij hem
hem klaarkomme
- dan
klaarkomme —
dan veegde ik me
mond
af, zo'n
had ik van
van hem.
hem. Gotogot wa's
wa's dat verschrikkelijk
verschrikkelijk
mond af,
zo'n walg had
man waarvan
waarvan ze
ze niet houdt,
voor een vrouw om in bed te legge met een man
zeg!
... As de manne
manne dát es konde voele...
voele... Een
me
zeg!...
Een avond
avond dacht
dacht ik dat ie me
vermoorden zou -— stop het dek
dek es
es achter
achter me
me rug.
rug. -— As die het
het gedaan
gedaan
onzin om zoiets te zeggen,
had, had ik respect voor hem gehad.
gehad. Ook een onzin
hé?? alsof
bracht Barend
Barend me tot an
an
hé
alsof je het zal navertellen! Hahaha! Toen bracht
het raam
raam gelege.
de deur en was zo stom om me te zoene. Isaac
Isaac had
had uit het
gezicht toen
toen ik
ik boven
boven kwam.
kwam. Ik
Ikschrok
schrok ervan,
ervan, de
de
Jesis wat had ie een gezicht
schrik sloeg me in me bene, zo wit
wit as
as die was. Nou,
Nou, dacht
dachtik
ik -— wat ken je
gauw denke, as
as je in de rats zit hè, net tienmaal zo gauw
gauw as
as anders,
anders, hé?
hé ? nou vermoordt ie me
me en
en da's
da's maar
maar goed
goed ook, want zo'n leven hou ik niet
vol<Me vrouw
hoer geworde!>
vol — <Me
vrouw is een hoer geworde! Me vrouw is een hoer
Toen vloog
vloogieieme
mean
annaar
naar me
me keel.
keel. Wat
Watvon
vonik
ikdat
dat héérschreeuwde die. Toen
zijn nagels
Niks bang
bang was
was ik.
ik. Maar
Maar
lijk, héérlijk toen zijn
nagels in me strot stonde. Niks
toen liet ie me
me weer
weer los en zei -— dat hoor ik hem n6g zegge: <Ik zal me
handen niet
make. Ik verdom
verdom het om voor
voor jou de
de kast
kast in
in te
te
handen
niet an
an je
je vuil make.
gaan.> Zo
nou. Van
Van de eerste
kreeg ik
ik een
eenmiskraam.
miskraam.
gaan.>
Zo was
was die nou.
eerste schrik kreeg
Daar ben
mooi mee
mee geweest.
geweest.Ze
Zedachte
dachtedat
dat ik
ik doodbloeide
...
Daar
ben ik zes weke mooi
doodbloeide...
moeder verteld, want
want dat
dat beest
Zeker had
had ie alles
alles an
an z'n moeder
beest —- ik heb je toch
verteld dat ze me eens op straat
straat tegenkwam
tegenkwam en
en me
me in
in me
me gezicht
gezicht spoegniet van
van d'r
d'r geloof was -— was
de, omdat d'r zoon met me getrouwd en ik niet
van de
de kamer
kamer af
afte
teslaan
slaan in
in:die
dagen. Die
Die hoopte
hooptedat
dat ik krepere zou.
niet van
die dagen.
me. As
As die
dienijdig
nijdig was
was gebleve had ik nog van
En Isaac was z6 goed voor me.
poes-lieve man...
man ... 0,
zo'n
hem gehoue. Maar
Maar een
een goeie man, een poes-lieve
o, het was zo'n
aterling poes-lief
poes-lief te zijn,
De grootste
grootste ellenzijn, omdat
omdat ik het geld verdiende. De
Toenik
ikbeter
beterwas
wasen
enuitging,
uitging,naar
naardedekamer
kamervan
vanBarend,
Barend,
de kwam nog. Toen
ie toch
toch in
in de
de eerste
eerste zes
zes
zei dfé schooier
schooier dat
dat het
het maar
maaruit
uit most
most weze,
weze, dat ie
maande
ie wat
wat opgelope had
bij een del.
del.
maande niks
niks bij
bij me
me doen
doen kon, omdat ie
had bij
Daar
was ik
ik toen
toen op
ophem,
hem,zo
zoweinig
weinigbebeDaar maal
maal ik
ik niks
niks om, zei ik -— zo dol was
greep ik van die dinge! dan
wachte... Ik
Ik hou
hou niet
niet enkel
enkelvan
vanjeje
dan zal
zal ik wel wachte...
omdat
... Maar
Maar hij
hij wou van me
me af zijn...
zijn ... Dat merkte
merkte ik
die
omdat...
ik wel. Dat zei die
ook
... Toen ben
ben ik
ik van
van hem
hem weggelope...
weggelope ... Da's een hárde tijd
geweest,
ook...
tijd
paar maal
wi\le verdrinke
Alf. Een
Een paar
maal heb
heb ik
ik me wille
verdrinke —- an me kindere dacht ik
zo kránkzinnig!
- maar
helemaal niet -— een verliefde vrouw is zo
kránkzinnig! —
maar ik dorst
bij het water stond,
stond, werd
werd ik
ik bang,
bang, god
god zo
zo bang
bang -— eens wou ik
niet. As ik bij
op de rails
rails gaan legge
legge —- maar
maar ik
ik dorst
dorst niet,
niet, ik
ik dorst
dorst niet. Ik was bang om
gaan, dood te
te gaan.
gaan. Een avond liep ik in de regen
regen naar
naar het huis
huis
dood te gaan,
waar Barend
licht in
in zijn
zijn kamer,
kamer, zijn
zijn schaduw
schaduw die
die telwaar
Barend woonde,
woonde, zag het licht
ging. Zeker studeerde die een rol
rol in.
in. En dan
kens heen en weer ging.
dan kwam
—
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haat boven,
boven,vloekte
vloekteikikhem,
hem,vloekte
vloekteik
ikhem
hem als
als de
de pest
pestvan
vanme
meleven.
leven.
m'n haat
Een avond
avondliep
liepikikdedekerk
kerk
gekhéhé?
kwamikikerertoe
toe?
- probeerde
in in
—-gek
? —- hoe kwam
?—
probeerde
te bidden,
bidden, te
te bidden.
bidden. Een
Eenavond
avonddronk
dronkikikzoveel
zoveel cognac
cognac dat
datik
iktwee
tweedagen
dagen
Thuiskon
konik
ikniet
nietblijblijlang ziek was.
was. D'r was niks meer in me leven. Niks. Thuis
ve; die kerel
kerel lag
lag meestal
meestal teteslape.
slape.Als
Als ik
ik hem bij me voelde
voelde wer
wer ik
ik koud. 0
strafwaren
waren die
die dagen,
dagen, die
die dágen,
dágen,die
diedonkere
donkereavonde.
avonde.Wat
Watzijn
zijn
wat een straf
de avonde donker, hé, as je verdriet
heb en
en wat
wat dure
duredie
die nachte!...
nachte!...Vin
Vinjeje
verdriet heb
me man
man het
het
niet?? Vin
niet
Vin je
je niet?
niet ?Soms
Somslag
lagik
ikûre
dre te
te snikke,
snikke, heel-zachies, dat
dat me
hore... Dan bad ik God...
God ... Ik
Ik weet
weet zelf
zelf niet
niet wat...
wat ... ik
ikbad
badmaar
maar
niet zou hore...
denke dan
dan an
an die
die vuile
vuile komediant...
komediant ... En
En as
as ik
ik
raak om an iets anders te denke
ie wat
wat moois
moois gespeeld
gespeeld had, dan
dan had
had ik
ik het
het
zijn naam las
las in
in de
de krante,
krante, dat ie
wel van de dake
dake kenne
kenne schreeuwe:
schreeuwe: die
die mán
mán isiseen
eenvuilik,
vuilik,een
eenschooier,
schooier,
motte zijn
zijn naam niet in
in de
de krante
krantezette!
zette!—
- Gek,
Ja,zo
zodoe
doeje.
je.
jullie motte
Gek, hé?
hé ?-Ja,
Dat ik toen niet dood
nog ... 0 lieve,
lieve,lieve
lieveAlf
Alf
dood gegaan
gegaanben
ben verwondert
verwondert me nog...
datikikzo
zo
niet, bedrieg
bedriegme
meniet,
niet,bedrieg
bedriegme
meniet...
niet ...Denk
Denkesesanandat
bedrieg me niet,
houdt?'
alléén op de wereld
wereld ben,
ben, dat
datde
dewereld
wereldzo
zo leeg
leeg is als je van
van niemand houdt
?'
'Ik
bedriegen, kind, nooit,'
nooit,' zei
zei ik na
na een
een kleine
kleine stilte.
stilte. 'En
'En
`Ik zal
zal je
je n66it
nMit bedriegen,
toen ?...
? .. En verder
verder?'
?'
'wát
verder?'
Vát verder
?'
'Van ánderen.'
ánderen ...moet
moetjejeálles,
álles,álles
álles wete
wete?'
'Van ánderen...
?'
zeggen alsofik
alsofik een
een
'Alles
... Je moet nu niks overslaan, al je herinneringen zeggen
`Alles...
heel goede vriend, je
je beste
beste vriend
vriendben...
ben ...hoor
hoorjejekindje
kindje?'
?'
... toen kreeg
kreeg ik
ik kennis
kennisan
aneen
eenzoon
zoon
'Toen ... toen —
- ikikzal
`Toen...
zaléérlijk
éérlijkalles
alleszegge
zegge...
wat
van een bankier
bankier—
- die
- maar
diejongen
jongen was
was dol
dol met me —
maard'r
d'r heeft
heeft nooit wat
tussen ons
onsbestaan
bestaan—
- als ik je dát
zeg isis dat
datzo
zo—
- die
me,
tussen
dát zeg
diejongen
jongen was gek op me,
Datvond
vondieieheel
heel
zond me de prachtigste
prachtigste cadeaus
cadeaus en
en Isaac
Isaac wist ervan.
ervan. Dat
zond
gulden as
as ik geklaagd
geklaagd
goed. Soms
Soms kwam
kwam er
er een
een bankie
bankie van
van twee honderd gulden
datik
ikhet
hetzo
zoarm
armhad
haden
endan
danmost
mostjejeIsaac
Isaaces
es lief
liefzien,
zien, dat
datvond
vondieiealleallehad dat
rust. Daar
Daarhad
hadik
ikhem
hemwel
wel voor
voor
maal best en in bed liet ie me gelukkig met rust.
kunne zoene.
zoene. Die
jonge. Voor
vader
Die kennis
kennis van
van me
me was
was een
een nette jonge.
Voor z'n vader
naar het
hetzuien
zuien van
van Frankrijk
Frankrijk omdat
omdat ieiezo
zo teringachtig
teringachtigwas
was en
en
most ie naar
Mag ik
ik je
je een
een
bloed opgaf.
opgaf. Toen
Toen die wegging zei die: dag Georgientje. Mag
Hetwas
was een
eenlelijke
lelijke
zoen geve?
geve ?Die
Dieheb
hebikikhem
hemnatuurlijk
natuurlijkniet
niet geweigerd. Het
Nog ééns
ééns heeft
heeft ie
ie me
me geschreve
geschreve dattie
dat tie niks
niks
jongen, zo bleek, zo mager. Nog
vooruitging
en toen
toen heb
heb ik verder
verder niks
niks meer
meervan
vanhem
hemgehoord.
gehoord.—- Die
Die ararvooruitging en
reme stakker.
stakker.—
- Toen
officier van
van de
demamaToen heb
heb ik
ik drie weke geleefd met een officier
rine
... Daar herinner ik
ik me
me zo
zo goed
goed als
als niks van...
van ... Het
Hetwas
was geloof
geloofik
ik wel
wel
rine...
vrindean
het klesse
klesse over
overdienst
dienst
een gezellige
gezellige vent
... maar altijd met
met z'n vrinde
vent...
an het
en over het
het ministerie
ministerie en
en over
over de
de schepe...
schepe ... nee
neehoor...
hoor...Drie
Drieweke
wekewas
wasikik
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met hem op
op reis
reis natuurlijk...
natuurlijk... In
In Amsterdam
Amsterdam zou
zou het
hetniet
nietmogelijk
mogelijk gegeweest zijn...
zijn ... Ik ben hem helemaal kwijt geraakt
... Ik
Ik geloofdattie
geloof dattieininIndië
Indië
geraakt...
zit
... Eens had
had ik hem wat geld te leen gevraagd
gevraagd en
en had
had Isaac de brief
openzit...
briefopenhet geld
geld uitgenome.
uitgenome. Hoe
Hoe vin
vin je
jezo
zo iets
iets ?...
? .. Wat
War verdomd
verdomd
gemaakt en er het
me... je
je mot
motniks
niksafslaan,
afslaan, als
als de
de
smerig, hé
hé??...
.. En
En dan zei die wel es tegen me...
wille ... Op
Op een dag
dag wou
wou die
dienaar
naarAmerika...
Amerika ...Daar
Daarmoest
moest
here je wat geve wille...
zoveel geld
worde... Ik blij...
blij ... Ik voor hem an het werk om
om hem
hem
zoveel
geld verdiend worde...
passagegeld en
en aan
aan klere
klere te
te helpe.
helpe. Me
Me laatste
laatstecente
centeheb
hebik
ikhem
hemgegeve.
gegeve.
an passagegeld
Je had hem es motte
motte zien
zien weggaan
weggaan als
als een
een heer
heer met
meteen
een nieuwe
nieuwejas
jas met
met
zes nieuwe tricot-broeke
tricot-broeke en
en met
mettwaalfpaar
twaalf paarsoksokmet zes
een bonte kraag en met
ke en met nog
nog veertig
veertiggulde
guldezakgeld...
zakgeld ...Ik
Ikheb
hebhem
hemmet
metde
dekindere
kindereweggeweggetotan
an de
deboot.
boot.Gek
Gektoch,
toch,héhé—
- toen de boot wegging
wegging stond
stondhij
hij tete
bracht tot
ik ook
ook huile.
huiie. —
- Hoe
mensen,
huile en most ik
Hoe zou
zou dat
dat nou komme bij twee mensen,
z6 had ik me uitgekleed dat
dat ik
ik niet
nieteens
eens die
die
die elkaar
elkaar niet
nietzien
zienmagge
magge?...
? .. Zó
me groenteboer
groenteboer te
te betale.
betale. Nou
Nou toen
toen
week cente had om me bakker en me
week
langer hoe
hoe meer
meer de beest
beest gespeeld.
gespeeld. Samengeleefd
Samengeleefd heb
heb ik
ik nooit
nooit
heb ik hoe langer
Maar ik
ik heb
heb veel
veel gescharreld
gescharreldmet
metkerels
kerelswaarvan
waarvan
meer. Jij
Jij bent
bent de eerste. Maar
niet meer
meer weet,
weet, ik
ikheb
hebveel
veelchampagne
champagnegezope
gezopeom
omme
medirecdirecik de naam niet
te pleziere
pleziere en
en ik
ik ben
ben dikkels
dikkels 's morgens zes, zeven, acht uur
uur op
op me
me
teure te
bed gekomme.'
'Heb
met Piet
Piet ook
ook ?'
`Heb je met
'Metwelleke
welleke Piet
Piet?'
'Met
?'
'Met
die komiek
komiek uit
uitDen
DenHaag
Haag?'
'Met die
?'
bij God niet.
niet. Hoe
Hoekom
kom je
je dáártoe
dáártoe?'
'Nee,
'Nee, bij
?'
'Nou
ik
dacht
het
zo.'
`Nou —
Met dát
dátsoort
soortlui
luiheb
hebikikme
menooit
nooitafgegeve.'
afgegeve.'
'Nee, nooit. Met
'Is dat
datalles
alles ?'?'
'Da's
alles ... Je wil toch niet
niet dat
dat ik
ikje
je die
die gewone
gewonescharrelerijtjes
scharrelerijtjesvertel
vertel?'
`Da's alles...
?'
'Nee.'
'Nou
minachtingvoor
voorme
me?'
`Nou hè-je
hé-je zeker een grote minachting
?'
N6û hou
hou ik
ikmeer
meer van
van je.
je. Voel
Voel je het
het verleden
verleden nu
nuniet
nietals
als een
een gróte
gr6te
'Nee. N66
rust ... nu
nu ik
ik álles
álles weet.'
weet.'
rust...
'Als je maar niet boos op me ben.'
`Als
'Boos ? Waarom
Waarom ?'?'
slechte vrouw
vrouw?'
'Ben ik dan geen slechte
?'
'Als
me houdt
houdt ben
ben jejegeen
geen slechte
slechte vrouw
vrouwmeer,
mcer,haal
haal ik
ikjou
jounaar
naar
`Als je van me
boven, jij mij.'
'Ikj6û
?'
`Ik
'Jij mij.'
'Jij
toch niks
niks op
op je
je gewete
gewete?'
`Jij heb toch
?'
I64
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'Jarenlang ... toen ik jonger was, minder nadacht over
over de
de dingen,
dingen, was
was ik
ik
larenlang...
manne ... Ze
Ze
een bordeelloper, kind
... lei ik
kind...
ik m'n geld neer, net als andere manne...
het allemaal,
allemaal, of
of ze doen érger
... of
of ze scharrelen met dienstmeissies...
dienstmeissies ...
doen het
&gen..
ofze
.. .'
of
ze nemen
nemen een
een mentenee
mentenee...'
zo erreg
erreg niet,
niet,zolang
zolangjejeongetrouwd
ongetrouwdben.
ben.Jullie
Julliehebbe
hebbe
'Nou,
vin ik
ik zo
Nou, dat vin
toch ook je behoefte.'
'As er voor
voor een
een vrouw
vrouwschande
schandeis,
is,isiser
erook
ook schande
schande voor
voor ons. Over
Over wat
wat ik
ik
me wel
wel mochten
mochten en
en die
die ik
ik
gestoeid heb
heb met
met vrouwen
vrouwenen
enmeisjes,
meisjes, die
die me
toen gestoeid
geen
wel mocht heb ik
ik geen
geen spijt.
spijt. Dát
Dát was
was jong
jong bloed,
bloed, gaf geen voordeel, geen
verdriet. Maar
Maar toen
toen ik
ik ouwer
ouwer werd,
werd, ouwer
ouwer in
in me
me gezicht
gezicht door
door het
hetwerwerte gaan
gaan doen
doen en
en
ken, het studeren
studeren en
en dan
dan 's avonds
avonds idee
idee kreeg
kreeg om
om wat te
ofer
er niemand
niemand in
in de
de buurt
buurt
met voorzichtig
voorzichtiguitkijken
uitkijkenof
dan éérst na die kast, met
anbellen en
en achter
achterhet
hetloketje
loketjededestem
stemvan
vandedegouvernante
gouvernante
was en dan anbellen
—zo noemen ze zo'n mens
mens —
- en
zoete
endan
danbinnenkommen
binnenkommen in
in een
een gang met zoete
lucht en doorlopen naar
naar het
het salon
salon en
en dan
dan uitzoeken
uitzoeken een
een van
van die
die vrouwen,
vrouwen,
lucht
of
die allemaal naar je kijken, allemaal lachen en dan na een poosje gevraag of
fles geeft. —
- 0,
wat was
was dat
dateen
eentijd!
tijd!—
- en dan
dan je
je kunstkunstje geen fles
0, mijn God, wat
matig lachen en gewild-luidruchtig spreken en de verzwabberde uithanuithaneindelijk vragen
vragenof
ofer
er geen
geenandere
anderedames
dameszijn,
zijn,omdat
omdatjejeerergeen
geen
gen en dan eindelijk
is en
en je
je voor
voor geen
geen goud
goud wat
wat
trek weg
weg is
naar je keus
keus kan vinden, omdat je trek
opstaan en
en weggaan
weggaan en
en nagekeken
nagekeken en
en wat
watlachlachzou kunnen doen en dan opstaan
buitenop
opde
dedonkere
donkeregracht
grachtjejegevoel
gevoelvan
vanmisselijke
misselijkeeeneenjes en dan weer buiten
zo'n meelij
meelij met
metde
demeeste
meestemannen,
mannen,omdat
omdatikikererzelfzo
zelfzo
zaamheid. Ik heb zo'n
zaamheid.
een geweest ben. En als je dan buiten stond
stond dan
dan dacht
dachtje:
je: wat
watnou
nou?
Zal
? Zal
ik naar Mast
Mast gaan
gaan of
of naar
naar een tjingeltangel
tjingeltangel of
ofzal
zal ik gaan
gaan naar
naar die
die of
of die
die
es meer
meer kom.
kom. Maar
Maardan
dandacht
dachtje:
je:nee
neeinindie
dieheb
hebikiknou
nou
ik wel
wel es
meid waar ik
geen trek, die kén ik zo, die zuigt altijd het bloed uit je vel en het ruikt
ruikt
geen
d'rkamer
kamer—- nee. Wat
Wat dan
dan?? Dan liep je
je te soezen langs de natnatzo zuur
zuur op
op d'r
tige waterkant
waterkant en
en te
te kijken
kijken naar
naar de
de lantaarns
lantaarns in
in het
hetwater
wateren
endan
dandacht
dacht
je... nou
nou ik zal het
... ik mot
mot het
het nou
nou maar
maardoen
...
je...
het nog es bij
bijWeinthal
Weinthal probere
probere...
doen...
wel Jezis
jónge man
man?? -—Zo
... 0,
Wel
Jezis ben
ben ik geen j6nge
Zoliep
liepjejejezelf
jezelfop
optetewarmen
warmen...
0,
het was triestig
triestigen
enzo
zo doen
doen ze
ze het
hetallemaal,
allemaal, de
de stakkers...
stakkers ...Dan
Dankwam
kwamjejebij
bij
het
man in het
het portiek
portiek van
van het
het Nieuws en dacht je: ik
Weinthal, stond er zo'n man
... maar dan dacht
dacht je
je dadelijk
dadelijk weer:
weer: wel
wel nee:
nee: wat
wat
zal maar weer heengáán
heengáán...
geven, ben
ben ik
ikvrij
vrij
kan me die
die vent
vent verdommen, heb ik wat om
om die
die vent
vent te geven,
oflaten,
an ... En dan kwam
kwam de
de
in me doen of
laten, ja of nee en dan belde je weer an...
gouvernante
endie
diezei
zei<Ach
<Achsind-Sie-es,
sind-Sie-es,Herr
HerrGeorge
George?>
- je gaf
gaf d'r
d'r altijd
altijd
gouvernante en
?> —
naam op
op —
- en
lucht van
vanpoeder
poederen
en
een andere naam
endan
dan rook
rook je
je wéér de zoete lucht
parfumpjes en
nóg es door naar
naar de
de achtersalon
achtersalon en
en ging
ging je
jezitten
zitten
parfumpjes
en liep je n6g
voor een tafel
tafel met gebarsten spiegelglas
de gouvernante <Au
spiegelglas en
en riep de
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salon!>>en
bloteborsten,
borsten,
salon! Au salon!
endan
dankwamen
kwamen ze
ze met
met d'r blote armen, blote
door de
de gazen
gazen kleren
kleren en
en japonnen
japonnen en
en vroegen
vroegenze
zeweer
weer
zag je de vormen door
je een
een fles
fles boven
bovenzou
zoudrinken
drinkenen
enbleef
bleefjejeaarzelend
aarzelend
dat je
om wijn en zei je dat
is niet
niet na
na te
tevertellen,
vertellen,die
dietriestigheid...
triestigheid ... Dan dacht je: zal
zoeken
... Het is
zoeken...
ik die kleine
kleine nog
nogesesnemen
nemen—- hoe
hoe hiet
hietzezeook
ookweer
weer—- maar
maar dan
dan zag je die
grote
metd'r
d'rzwarte
zwarteogen
ogen—- daar
daarwou
woujejedan
danwel
welmee
mee—- maar
maardan
dandorst
dorstjeje
grote met
naastje
jekwam
kwamzitten
zittenen
enjejehand
hand
voor die
die kleine
kleine blonde,
blonde,die
diealalnaast
weer niet voor
drukte tegen
tegend'r
d'rbenen
benen—
- en dan dacht je
je weer:
weer: wat kan
kan mij
mij die
die blonde
vanavond—
- verveel
ik
schelen: ik neem die zwarte, daar heb
heb ik
ik nou idee in vanavond
verveel ik
je?? Wil
liever niet
niethoren
horen?'?'
je
Wil je
je het liever
'Nee. En
Endan
dan?'
'Nee.
?'
'Maardan
dan dorst
dorst je
je toch
toch niet
nietvoor
voordie
dieblonde...
blonde...en
endan
danging
gingjejemee
meenaar
naar
'Mau
minste idee...
idee ... En dan
daar te
boven zonder zin, zonder het minste
dan begon ze je daar
op de
de canapé
canapé zitten tot
tot de
de gouvernante
gouvernante geweest was
zoenen en ging je op
fles ... en
en altijd
altijd hetzelfde
hetzelfde gezanik
gezanik om
om een
een doossie
doossiesigaretten
sigarettenen
endan
dan
met de fles...
ging de
de deur
deur op
op de
de knip...
knip ...en
endan
dandronk
dronkjejeeen
eenpaar
paar glazen en dan zei de
fles—- het
het was
was een Franse
blonde... Geef
Geefie
ie nog
nogeen
eenfles
Franse —- ik zeg het
kleine blonde...
hetHollands
Hollands—
- nee, zei
zei je
je dan,
dan,het
hetzit
zitererniet
nietanan—- of
ofzo
zo iets. -— Toe
maar in het
geef er nou maar een, dan mag
mag ik
iklanger
langerboven
bovenblijven.
blijven.—- Nee, ik heb geen
geefer
geld genoeg bij
bij me...
me ... En dan
naar boven
boven om zich te wassen -—ik
ik
dan ging zij naar
zie het
het voor
voor me
mealsof
alsofhet
n6ûgebeurt
gebeurt—- en dan trok je
je je goed
goed uit
uit en zat je
het nód
zûlke schapige
schapige ogen en geeuwje zelf
zelf an
an te kijken
kijken in
in de
de voetspiegel,
voetspiegel, met zdlke
zo moe
moe
languit liggen
liggen op
op de
de canapé
canapé met
met niks
niks geen
geen idee,
idee, zo
de eens en ging languit
down ... En dan kwam ze in een zijen hemd
... en
en kwam
kwam bij
hemd...
bij je
je zitten
zitten
en z6 down...
zanikenom
omeen
eenfles
fles—- dat
dat ze zo'n
en draaide an je snor en begon
begonnog
nogesestetezaniken
dorst had —
- dat
twéémaaldee
dee—
- en dan vertikte
vertiktejejehet
het
datze
ze het
het anders niet twéémaal
- alles
je terteren dan ging ze op bed —
allesvreugdeloos,
vreugdeloos,ellendig
ellendig en
en dan
dan dacht je
open zou
zoujeje
wijl an ándere vrouwen
vrouwen —
- kneep
dicht—
- met
kneep je ogen dicht
met je ogen open
of
an
een
vrouw
die je
je
niet gekCind
gekûnd hebben
dacht
an
een
buurmeisje
hebben — dacht an een buurmeisje of an een
die
in de
de Kalverstraat
Kalverstraat in
in een
eenwinkel
winkelzag
zag(Wan
6f an een kennis
kennis uit
uitjejekinderkinderwel es in
zo ...Altijd
Altijddacht
dachtjejean
anandere,
andere,zág
zágje
jaren ... Gemeen
Gemeen hé
hé??..... Maar het wás
wás zo...
jaren...
je
de andere, kwam je op
op die
dieandere
andere klaar...
klaar ... En als
gebeurd was, zelfs
als het gebeurd
terwijl het gebeurde,
gebeurde, kroop
kroop een
triestigheid in
op, dat
dat je
je iets
iets
nog terwijl
een triestigheid
in je op,
ellendigs, iets
iets onnoembaar-vuils
onnoembaar-vuils had gedaan...
gedaan ... en je
je bleef op er liggen,
an opgewektheid, leeg
leeg an
an veerkracht
... je lippen stilleeg an leven, leeg an
veerkracht...
wrijvend tegen
kussen ... tot
tot zij het eerst zij:
zij: willen we
we ons
ons
letjes af
afwrijvend
tegen het kussen...
zij de deur uit, bleef
je liggen,
liggen, slaperig-vermoeid,
slaperig-vermoeid,
... Dan ging
ging zij
gaan wasse
wasse...
bleefje
met droge
drogeogen
ogenkijkend
kijkendininde
degasvlam,
gasvlam,luisterend
luisterendnaar
naarde
depiano-aan
piano-aan rinrinkelingen van benee...
benee... Maar
Maar dan stond je op en begon je te wassen,
wassen, g6éd
g6éd
met zeep,
zeep,bang
bangom
omiets
ietsop
optetelopen.
lopen.—- God
Godwat
wateen
eenverschrikkeverschrikkete wassen met
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lijke dingen -— spoelde je mond met wat
wat wijn
wijn na...
na... en
en dan
dan kwam
kwam ze
zeweer
weer
met de
de kouwe
kouwekilheid
kilheidvan
vande
degangen
gangenan
and'r
d'rlijf,
lijf, kroop
kroop weer
weerin
inbed
bed
binnen met
jehetes
anheb-ofzoietsenzei:
heb — ofzo iets —
en
zei: nou mot je
het es langzaamdoendatikerookwat
langzaam doen dat ik er ook wat an
en dan lei je stil
stil naast
naast er
er zonder verlangen,
verlangen, levenszat, vroeg hoe het met
stumpers! -— en of
of de
d'r zuster of d'r moeder ging -— de verhalen van die stumpers!
kwam voor de keuring
keuring -— en dan kwam de goudokter nog altijd geregeld kwam
bonzen -— of we nog
nog niet
nietklaar
klaar waren
waren -— dat er
vernante nijdig op de deur bonzen
een heer beneden zat te wachten
wachten -— of zo iets -— en dan zei de kleine blonblonan een
een
de:
dan ging het
het wéér, wond je je op, dacht an
de: haast je dan
dan wat!
wat! en dan
jaren geleden eens ontmoet
ontmoet had,
had, of
ofan
an een meisje dat
meisje dat je járen, jaren
gekend had
had toen
toen je nog op het
het gymnasium
gymnasium ging...
ging... en
endan
dankwam
kwamzij
zij
je gekend
klaar en
snikken -—zulk
klaar
en begon
begon te huilen, te snikken
zulk vreemde gevallen van hysterie—- en dan lagen we, lágen we als twee
twee klompen
klompen vlees
vlees naast
naast elkaar,
elkaar, met
met
rie
es kloppende ogen gesloten op het
het kussen...
kussen ... kwam
kwam de gouvernante
gouvernante nog
nog es
kloppen —
dat de
de meneer
meneer benejen ongeduldig werd -— en
dat ze d'r beboeten zou, dat
dan
de kleine
kleine zich
zich wassen,
wassen, boven,
boven, op
op de
deBazar,
Bazar, kleedde
kleedde je
je je
je an,
an,
dan ging de
twee-, drie,drie,- viermaal
viermaal je mond
mond spoelend
spoelend -— en dan gaf je er een riks
riks fooi
voor haar,
haar, die ze in d'r kous liet
liet glijen en betaalde je de gouvernante vijf
vijf
gulden voor de kamer
kamer en vijf gulden voor de wijn
wijn en dan
dan nog
nog een
een fooi
fooi
gulden
haar ... en dan
dan schreeuwde
schreeuwde ze an
an de trap...
trap ... Es kommt
kommt jemand...
jemand... en
en
voor haar...
dan gingen alle deuren
deuren toe...
toe ... en
en dan
dan wég, de straat op
... de
de frisse
frisse nachtdan
op...
lucht en een
steegje inschieten
inschieten naar
naar de
de Kalverstraat en
vreemde
een steegje
en met vreemde
smart
... en een borrel
borrel pakken in de
smart opkijken
opkijken naar
naarde
de hemel...
hemel... en
en lachen
lachen...
Bar... en in
gehurkt zitten achter
achter je
je glas...
glas ... en
en alles
alles háten
... Zie
Zieje,
je, z6 en op
Bar...
ingehurkt
háten...
heb ik
ik het
heteen
eenpaar
paarjaar
jaar volgehouen, met geld...
geld ... Telkens het
het
die manier heb
de duffe, afschuwelijke terugslag
branderig erheen lopen en telkens de
terugslag -— tot
niet meer
meer k6n, tot m'n
m'n wil
wil zo
zo gegroeid
gegroeid was,
was, dat
dat ik
ik niet
nietmeer
meer w6u
...
ik niet
w66...
tot
ik in
in mijn
mijn melancholie
melancholie zat
zat als
als een
een kluizenaar.
kluizenaar. Dat
Dat zijn
zijn niet
niet m'n
m'n geluktot ik
m'n slechtste
slechtste jaren
jaren geweest...
geweest... Nou
Nou weet
weetjejehet...
het ...Later
Later ben
ben
kigste, niet m'n
nog dikwijls
dikwijls naar
naar zo'n bordeel
bordeel gegaan
gegaan of
of naar
naar zo'n half bordeel, maar
ik nog
te kijken,
kijken, om m'n
m'n eigen
eigen melancholie
melancholie tetewrijven
wrijven an
an
dan was
dan
was het om toe te
es een
een zes
zes pond
pondpaling,
paling,
de melancholie van de dingen
... Dan
Dan kocht
kocht ik
ik wel
wel es
dingen...
ging die
die vrouwen
vrouwen trakteren...
trakteren ... Dán hadden
geregelde soupers
soupers van
van
hadden we geregelde
brood ... ze
ze vroegen
vroegen me
me helemaal
helemaal niet
niet om
om mee
mee naar
naar boven
boven
paling, bier, en brood...
te gaan...
gaan ... Een kwam er hier en leende boeken...
boeken ... Die
Diewas
was dol
dolmet
met Multatuli
.. .'
tuli...
'N6u
{' angstig-vroeg Georgine.
Georgine.
`N6d komt ze toch niet meer
meer?'
'Nee ...Ze
Zeisisdood.
dood.De
Destudentjes
studentjeshebben
hebbend'r
d'rarmen,
armen,d'r
d'rhanden,
handen,d'r
d'rbebe'Nee_
nen, d'r hersens, d'r zenuwen
zenuwen geprepareerd.'
geprepareerd.'
'Hé toe, hou op, hou op, Alf!'
,
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'Dat is álles
mijn kant
... Nee, niet
niet alles...
alles ... toen
toen ik
ik een
een kwajongen
kwajongen was,
was,
`Dat
illes van mijn
kant...
twaalf, dertien
dertien jaar
jaar gelejen heb ik een tijd
tijd met
met een
een schaap
schaapan
an me
mearm
arm gelo... Ja nou heb ik je
je alles gepen, een burgernuffie, dat nou rijk getrouwdis
getrouwd is...
zegd, niks verzwegen.'
wie je
je houdt?'
'Ben ik de enige van wie
houdt ?'
'De állerenigste
... Als ik nu terugdenk
terugdenk an
an die tijen...
tijen ... an
an 't gescharrel bij
bij
ållerenigste...
... an de
de bordelen
bordelen -— is het
het me
me vreemd,
vreemd, niet-geleefd,
flessies bier
bier...
niet-geleefd, nooitgeleefd...
lk voel me nou als
geleefd ... Ik
als an
koel rustig
rustigslaan
slaan van
van
an het strand
strand met
met het koel
met de
de wind
wind die
die in
in rukken
rukken anwaait
... Het verleden is me
me een
de golven, met
anwaait...
schroeiend hete
hete binnenkamertjes, die me nou dood
vérre benauwing in schroeiend
zouen maken.'
'Hou
`Hou je van me ?'
'Hou
mij ?'
`Hou jij van mij
'Ofik
'Of ik van je h66
1166 ??..... Ik heb nog nooit z6 van iemand gehouen.'
een ander
ander méér gaat houen
... zul je het
het dan
dan eerlijk
eerlijk zeg'En als je ooit van een
houen...
gen ... nooit iets in stilte,
stilte, iets
iets onoprechts doen?'
gen...
doen ?'
een onwijze
onwijzepraat!
praat! Ben
Benjij
jij dan
dan soms
somsvan
vanplan
plan me
me de
de bons
bons
'Hé-jakkes, wat een
geve,als
als je
je op
op een
een ander
ander verliefd
verliefd raakt
raakt ?'
te geve,
Maar
haar in mijn
mijn armen,
monden op
op elkaar
elkaar en
en
Maar dan
dan pakte ik haar
armen, bleven de monden
weg.
als ze spreken wou zoende ik de woorden weg.
Tegen middernacht
middernacht stonden we op,
op, kleedden
kleedden ons
ons aan,
aan, gingen
gingen uit.
uit. Het
Het
heldere novembernacht. De Amstel rustte op gouwas een strak-koude, heldere
den zuilen. Een enkele gele
gele lantaarn
lantaarn van
van een
een verlaat
verlaat jolletje
jolletje twinkte in de
duisternis.
'Pas op, laat me arm los,' zei ze plots.
'Waarvoor?'
?' vroeg ik verrast.
Vaarvoor
'Ik
geloof dat—- daar -— god ja -— dat was een kennis van
van me
me man.
man. -—Hé!
`Ik geloofdat
Hé! —- ik
van ... Waarom
Waarom laat je me ook niet
niet gauwer
gauwer los?heb er hartkloppingen van...
los ? —
Kijkt ie om ?'
'Jawel... Wat kan jou dat schelen
schelen?'
?'
'Nou. Da's ook een vraag van je
... Als me schoonmoeder het hoort...
hoort ... Wat
Wat
`Nou.
je...
st6m ook om hier gearmd te lopen...
lopen ... Hè
..
.Ik
ben
er
wee
van
geworde.'
116 ...Ik
'Wordt
nu geen
geen tijd,
tijd, kind,
kind, om
om een end te
te maken
maken an
an die
die angsten?
`Wordt het nu
angsten ?
Denkjedat
voor je eigen
Denk
je dat ikje
ik je arm wil loslaten als er iemand ankomt?
ankomt ? Nog
Nog voor
z'nmoer!'
moer!'
niet voor
voor de
de duvel
duvelen
enz'n
man niet, niet
'Jij
Jij bent niet getrouwd
.. .'
`Jij heb makkelijk praten
praten......Jij
getrouwd...'
'Zo. Dat zal ik je dan es tonen.
tonen. Ik
Ik wil
wil dat
datje
jehelemaal
helemaal bij
bij me
me komt
komt inwo`Zo.
nen; jij
jij met het kind.'
'Nee, Alf.
Alf. Dat
Dat gaat
gaat niet.
niet. Dat
Datzou
zouiedereen
iedereeneen
eenklap
klap in
in het
het gezicht
.. .'
'Nee,
gezicht...'
'Sla jij maar.
`Sla
maar. Ik
Ik zal
zalde
de klappen
klappen wel
wel opvangen.'
opvangen.'
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gaat niet.
niet. Zolang
Zolang ik getrouwd
getrouwd ben,
ben, gaat dat
dat niet!'
niet!'
'Nee, dat gaat
'Waarom gaat dat niet?'
niet ?'
Vaarom
durfik niet
... En al jouw buren, die weten dat je niet getrouwd
getrouwd
niet...
dit durf
'Nee dát
schrijve en als
als de
ben en het kind dat zo'n leven maakt, terwijl jij zit te schrijve
me nodig
nodig hebben
hebben -—wellek
en het
adres mot ik dan opgeve?
opgeve ? —- en
wellek adres
artieste me
mochtoverkomen
overkomen 6f van z'n
schandaal
als me
me man
man esesmocht
schandaal voor
voor jouw deur als
vieze boel
boel bij
bij jou, hahaha! Mot ik koke
femelie hier in de stad -— en zo'n vieze
ene stel
stel en
en in
in je
je twee
twee pannetjes?
messe en je bepannetjes ? En je afgeklove messe
op dat ene
schimmelde laarze in het gootsteenkastje en je kom
kom waarin
waarin Scherp
Scherp zich
zich
borden schoonmaakt
schoonmaakt en
en dat
datvuile
vuilehemd
hemdwaarmee
waarmeejeje
wast en waarin je de borden
niet ... Denk
Denk es
es an
an me
me ouweafdroogt! Hahaha! Nee, inwone dat doe ik niet...
omdat ik
ik met
met jou
jou loop!'
loop!'
lui
... en an me broer, die me toch al niet aanziet omdat
lui...
'Jouw
ie of
ofhet
naaistertje dat
datieieop
opeen
eenkamer
kamergezet
gezetheeft,
heeft,
het naaistertje
"Jouw broer! Vraagt ie
of
die familie heeft?
bemoeit ieie zich
zich mee!
mee! Laat
Laat elk
elk voor
voorzich
zich zorgen!
zorgen!
heeft ? Waar bemoeit
ofdie
Jij moet
moet je
je niet
niet voelen
voelen als
als een
een vrouw
vrouw
Zoals we nu leven wil ik niet
niet langer.
langer. Jij
die iets verkeerds, iets
iets slechts
slechts doet
doet en
en ik
ikwil
wil niet
nietzijn
zijn één in de rij van de
jij heb leren
leren kennen.
kennen. Begrijp
Begrijp je?
je? Waar
Waarisis je
je arm?
arm? H66r
ploerten die
die jij
ploerten
FI66r je me
niet, Mol. Ik wil
wH gearmd lopen.'
gaat n6g
'Nou-nou,
`Nou nou, driftkop!.
driftkop!..... Maar samenwonc
samenwone in jouw huis gaat niet, gaat
niet.'
'Goed.
binnensluipen in
mijn huis wil ik
ik niet
niet meer.
meer. Jij
Jij
`Goed. Best.
Best. Maar dát binnensluipen
in mijn
moet je niet meer
meer vernederen.
vernederen. Dan
Dan zie
zie ik
ik je
je voortaan
voortaan liever
lieveralleen
alleen in
in gezélschap.'
'Is dat een anlopie om van me af te komme?' vroeg ze ongerust.
'Georgine,
niet altijd
altijd zo
zo klein!'
klein!'
`Georgine, wees toch niet
datnou!
nou! Wil je liever van
'Dan moet
moet je
je zulke dingen niet
niet zegge.
zegge. Wie
Wie zegt
zegt dat
'Dan
ruiterlijk!'
me af! Zeg het dan ruiterlijk!'
'Daar
aan. Maar
Maar dat
dat sluwe,
sluwe, bedekte
bedekte gescharrel
gescharrel wil ik niet
niet
'War dénk ik niet aan.
langer. Da's toch
toch wel
wel een
een bewijs
bewijs dat
dat ik
ikeerlijk
eerlijk ben,
ben, niet?
niet ? Heb je strakjes
niet zelf geklaagd over de juffrouw met de
de scheve
scheve nek,
nek, die
die jou
joudoor
doorhet
het
spionnetje zit te beloere en over de bovenbuurtjes die uit d'r
d'r raam
raam hangen?
mijn vr6dw
vr6Uw en mijn
mijn vrouw laat ik niet langer
langer op de stoep
stoep
gen Jij
Jij bent mijn
staan.'
staan.
'Goed
maar dat doe
doe ik
ik nog
nog liever
liever dan
dan inwonen...
inwonen ... Wor d'r niet
`Goed en wel, maar
me zo'n
zo'ngevoel
gevoelvan
vanafhankelijkheid,
afhankelijkheid, zo'n
zo'n gekwaad om, maar het
het geeft
geeft me
voel dat je me met
met koffers
koffers en al op straat
straatkan
kan zetten als
als het jou blieft.'
Nee. Ik werd niet
niet kwaad.
kwaad. Een
Een grote
grote triestigheid
triestigheidkwam
kwamover
overme,
me,dat
datzeze
Nee.
niets, niets,
niets,van
vanmijn
mijnverlangen,
verlangen,zozoschrikkelijk
schrikkelijk
zo niets begreep, niets, niets,
aan kleine
kleine bedenkingen.
bedenkingen. Maar het zou
zou wel
wel komen.
komen. Ik had
had wil
wil
vast zat aan
voor twee.
-
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'Zie je,
je, nou
nou loop
loop je
je stil
stilen
endenkt
denktkwaad
kwaadvan
vanme.
me.Ik
Ikgeloof
geloofwel
weldat
datjijjijhet
het
`Zie
meent, maar
maar de omstandigheden
omstandigheden zie je...
je... Wat
Wat moet
moet ik,
ik,om
omnog
nogeses
goed meent,
te noemen,
noemen, doen
doen als
als je
je papa
papa onverwacht
onverwacht overkomt
overkomt -- da's
da's
voorbeeld te
een voorbeeld
toch zo
zo 6nmogelijk
6nmogelijkniet
niet?
ma,ofofjejezusters
zusters?
Motik
ikme
medan
dan zolang
zolang
toch
? -- ofofjejema,
? Mot
verstoppe in
in je
je kelder
kelder of
ofstel
stelje
je me
me voor
voorals
als je
je huishoudster
huishoudster?1 - Of
Ofals
als - of
of
verstoppe
ik wil
wild'r
d'r niet
nietan
an denke
denke -- maar
maar het
hetkan
kan toch
tochgebeure
gebeure--we
wezijn
zijnalle
alle
als - ik
ofals je iets overkwam - heb
hebik
ikdan
danrecht
rechtom
omininjouw
jouwhuis
huistete
sterfelijk -- of
blijve??-- Weet je dat ik het eens heb bijgewoond
bijgewoond met
meteen
eenvriendin
vriendinvan
vanme,
me,
blijve
meteen
eendokter
dokterleefde.
leefde. -dood is -- ze
zehad
had tering
tering -- en
endie
diemet
die nou láng
ling dood
Toen ie
ie later
later verliefd
verliefd werd
werd op
op een
een meisje
meisje uit
uitzijn
zijn stand,
stand, heeft
heeftieied'r
d'r met
met
Toen
politie uit
uitzijn
zijnhuis
huislate
latezette...
zette...Wat
Wateen
eenfielt
fielthéhé?
nouisishet
heteen
eenvan
vanje
je
de politie
? --nou
eerste lui
lui uit
uitde
destad.
stad.--Als
Alsmij
mijzo
zoiets
iets gebeurde,
gebeurde,sprong
sprongik
ikde
deAmstel
Amstel in .. .'
eerste
Dat was niet
niet onjuist,
onjuist,die
diegedachte
gedachteaan
aandoodgaan,
doodgaan,aan
aan het
hetoverkomen
overkomenvan
van
Dat
ouwelui...
de ouwelui...
moet het
het dan,
dan, Georgine.
Georgine. -- Bij
Bij jou kan ik toch niet komen inw6nen
inw6nen -'Hoe moet
bij die
diezure
zurejuffrouw
juffrouwBok
Bok?'l'
wat?? - bij
wat
'Nee. Maar
Maar ik zou
zou kunnen
kunnen verhuizen.'
verhuizen.'
'Nee.
'Ja - jij
jij zou kunnen verhuizen.'
verhuizen.'
'En dan bij die mense
mensede
deconditie
conditiemaken,
maken,dat
datikikjou
joubij
bijme
meop
opme
mekamer
kamer
mag ontvange.'
denke ze
ze dat
dat je
je een
een scharrel
scharrel ben.'
ben.'
'Ben je gek! Dan denke
'Nou
dan
zegge
we
da-we
getrouwd
zijn.'
zegge we da-we getrouwd zijn.'
`Nou 'Nee.
`Nee. Ik lieg niet.'
'Of
scheidingg leg
... en zolang...'
zolang.. .'
leg...
'Of dat
dat ik in scheidin
'Nee. Ik huur gewoon
gewoon een
een kamer
kamer voor
voor ons
ons samen
samen en
en het
het kind
kinden
enzeg
zegdadawe niet getrouwd
getrouwd zijn
zijn voor de wet
wet - voor
voorde
dewet,
wet,haha!'
haha!'
'Daar
Alf.'
je last
last mee.
mee. Je
Je moet
moet de
de mensen niet zo wijs maken, Alf.'
`Daar krijg je
'Ik
ik dwaas-sterk.
dwaas-sterk.
`Ik zal
zal ze
ze naar
naar mijn
mijnpijpen
pijpen laten
laten dansen,' zei ik
ik het
hetzeggen
zeggen?1-- zo
zo
'Jij
hoe zal
zal ik
`Jij bekijkt dikwijls de dingen zo rooskleurig - hoe
zo'n vertrouwen
vertrouwen op
op de
de mense,
mense, die
die je
je n66it
n66it vertrouwe
vertrouwekan,
kan,
luchtig, met zo'n
dat ik soms bang
bang voor
voor je wor.'
'Bang?'
'Bang ?'
'Bang voor je drift als 't tegenloopt.'
'Ik
niet, kind. Ik
Ik vertrouw
vertrouw op
op mijn
mijn voelen
voelen van
van God.
God.
`lk vertrouw de mensen niet,
God
groter, mooier
mooier is dan de mensen
mensen hem
hem denken,
denken, God,
God, die
die niet
niet
God die
die groter,
weg van
van het
meet met hun maat, God, die ik zie als iets breeds, wijds, vér weg
het
arme,
Dat maakt
maakt me
me onbuigbaar.'
arme, stomme
stomme gewoel. Dat
Ze stond stil,
stil, sloeg
sloeghaar
haar armen
armen om mijn
mijn hals. In de schaduw der bomen,
bomen,
bij
elkaar als twee
twee dwaze
dwaze jonge
jongeverliefden
verliefden in
in
bij het
het water, omhelsden we elkaar
die
die strak-heldere, lichtende novembernacht.
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aten we,
we, liever:
liever: dineerden
dineerden we,
we, bij
bij Karel.
Karel. RunderRunderEen paar dagen later aten
lapjes, gestoofde
gestoofde rooie
kool, blommige
blommige aardappelen,
aardappelen, rijst
rijst met
metkaneel.
kaneel.
lapjes,
rooie kool,
erg zindelijk,
zindelijk, juffrouw
juffrouw van
van frisse
frisse gezetheid,
gezetheid, glad
gladvan
van
Zijn kostjuffrouw, erg
zeep-properheid, met
metglimmende
glimmendehaar-weilandjes,
haar-weilandjes,sneeuwslootjes
sneeuwslootjesdaardaardat ze
ze een
een
tussen en een
een bloedkoralen
bloedkoralen halsketting, vertelde toevallig
toevallig dat
tussen
voorkamer met balkon leeg had staan.
staan. Ze
Ze had
hadwel
wel geen
geentwéépersoonstwéépersoonsvoorkamer
z6rgen en dan
dan vond
vond Karel
Karel het
hetgoed
goeddat
dateen
eenlediledibed, maar ze kon er voor zórgen
kantje voor Kaatje in zijn kamer kwam te staan. Karel
Karel vertelde
vertelde haar
haar even
even
datwe
weniet
nietgetrouwd
getrouwdwaren,
waren,loog
looghaar
haarvoor
voor—- wat
wat hij
hij me
me later
laterzei
zei
'apart'dat
'apart'
had niet
niet de
deminste
minstebezwaren.
bezwaren.Alle
Allegeld
geld
-—dat
dathet
het kind
kind van
van 6ns
6ns was.
was. Ze had
betaalde tien
tien gulden
guldenvooruit
vooruiten
enwe
wesprasprawas haar goed, zei ze.
ze. Ik
Ik huurde, betaalde
Georgine de volgende dag komen zou. Toen ze
ze de
de deur
deur uit
uit
ken af dat Georgine
was, maakte
maakte ik
ik me
me boos op Karel. Waarom hij van het
het kind
kindgelogen
gelogenhad
had?
?
trappenklimmen.
Maar Dirk kwam oplopen, druk, rood van het trappenklimmen.
'Wat
eentref!
tref!IkIkmot
motjullie
julliejuist
juist
allemaalhebbe!
hebbe!Guus
Guusis isjarig
jarig
jullie
Vat een
allemaal
—- jullie
vanavond,hé
hè?'?'
komen vanavond,
Ik had er niet
niet veel
veel trek
trek in.
in. Georgine
Georgine en
en ik
ik waren
waren in
in geen
geen vier
vier weken
weken erergens geweest en nu
nu weer
weer dat
datgeroezemoes,
geroezemoes, die
dielege
lege pretmakerij.
pretmakerij.Maar
Maarhij
hij
Ofhet
hetaardig
aardigwas
was?
- vriendschappelijk
ie helemaal
helemaal niet
niet
hield aan. Of
?—
vriendschappelijk wou ie
zeggen —
- om
ik met
met Georgine was. Ik dee net
omme
mezozoterug
terugtete trekken
trekken nou ik
alsof ik
ze
vroeger
n6dig
had.
Al
was
je
getrouwd,
hoefdejejejejevrinden
vrinden
ik ze
nódig
Al was je getrouwd, hoefde
te laten
laten leggen.
leggen. En dan zei Karel ook
de
toch niet als oud vuil te
ook dat
dat ik met de
aldag vervelender werd. Wat
Wat dat
datvoor
vooreen
eenoudbakken
oudbakkenplezier
plezierwas
wasom
omaltijd samen te zijn, altijd met z'n
z'n tweeën!
tweeën! Als
Als je dat
dat een
een drie
drie maanden
maanden dee,
dee,
kreeg je genoeg van mekaar.
mekaar. Georgine wou ook wel weer es bekende
bekende gegezichten
zichten zien. Goed dan.
Als
nachtwerk werd.
werd. Nee. Laat zouen ze het niet
niet maken.
maken.
Als het maar geen nachtwerk
Trees
Moos Scherpenzaal
Scherpenzaal kwamen
kwamen ook.
ook. De
De ouwe
ouwe bekenden.
bekenden.
Trees en Moos
Hij gaat met ons
ons mee,
mee, als
als ik
ik Georgine naar
Ze
Hij
naar de Albert Cuyp breng. Ze
het kind
kind te
tebed
bedleggen.
leggen. Om
Omtien
tienuur
uurzal
zalik
ikhaar
haar
heeft wat te naaien, moet het
metde
desterke,
sterke,
afhalen.
passen, z'n bril verzettend
verzettend met
afhalen. Dirk
Dirk stapt
stapt met zware passen,
handen, praat
praatgeen
geenwoord.
woord.Als
Als ik
iknaast
naasthem
hemloop
loop voel
voel ik
ik altijd
altijd mijn
mijn
grote handen,
gr66t, mijn
mijn lichaam
lichaam kléf.n.
kléfn. Ik
het komt.
komt.
hoofd gr66t,
Ik weet
weet niet hoe het
'Hoe
gaat het
hetmet
metjejeaardappelenzaak
aardappelenzaak?'?'zeg
zegik,
ik,om
omwat
wattetezeggen.
zeggen.
'Hoe gaat
'Beroerd.'
`Beroerd.'
'Kopen
niet ?'
`Kopen ze niet
'Ik
heb
me
pas weer in me vingers
vingers gesnejen.
gesnejen. Het is
iseen
artikel!
`Ik
een bedonderd
bedonderd artikel!
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Waarom lach
lachje
je?'?'
Waarom
'`...0m
... Om jouw gescharrel...
gescharrel... Eerst
medicijnen, dan
een kantoor,
kantoor,
Eerst in
in de
de medicijnen,
dan op
op een
dan in aardappelen!...
aardappelen!. .. Waarom
Waarom ben
ben je
je maar
maar niet
nietininde
demedicijnen
medicijnengeblegebleven?'
ven ?'
'Dat denk ik zelf
zelf ook wel
wel es...
es ... Aardappelen
Aardappelen is
is donderen.
donderen. Verlejen
Verlejen week
week
`Dat
had franco
franco Amsterdam,
Amsterdam,begrijp
begrijpjeje?...
? ..
krijg ik een
een schip
schip an,
an,dat
dat ik
ik gekocht had
Ik mot met Guus
Guus naar
naar Greiner
Greinervoor
vooreen
eenfotografie
fotografie—
- daar had
had ze
ze zolang
zolang
gezanikt. —
- Ik
jij gaat
gaat erheen
erheenen
engoed
goeduitkijke
uitkijke—- of
of
om gezanikt.
Ik zeg
zeg an
an me knecht: jij
ze droog
droog zijn.
zijn. —
- Als
land kommen
kommenrotten
rottenze,ze,begrijp
begrijp
Alsze
zez6
zóvan
van het
het land
je je
—- zeze
eerst droge.
droge. —
- Tegen
het pakhuis,
pakhuis, stort
storteen
een
motten eerst
Tegen de avond kom ik in het
allemaal zwijnderij, nat,
nat,
- Wil
paar zakken —
Wiljejegelove
gelovedat
dat de
de stommeling allemaal
boeren hadden
haddener
erde
de
goed geaccepteerd
geaccepteerdhad
had?? Die krengen van boeren
uitgelopen goed
gestopt!'
helft kriel en middelslag tussen gestopt!'
'Watisiskriel
kriel?'
vraag ik
ik belangstellend.
belangstellend.
Vat
?' vraag
v6l kriel zat
zat het...
het ...Ik
Iklaat
laatme
mehand
handafhakke
afhakkedat
datze
zeme
me knecht
knecht
'Klein goed...
goed ... Vól
omgekocht hebbe. Ik
Ik heb geen
geen bewijs.'
bewijs.'
'Da's lam.'
`Da's
'Het
ware zandaardappele.'
zandaardappeIe.'
'Het ware
'0.'
'O.'
'Daar
meer vraag
vraag naar
naar dan
dan naar
naarkleiaardappelen
kleiaardappelen als
als ze
ze
`Daar is bij tijden véél meer
is ... An me eerste partij
goed zijn
... Ik verzeker je dat
dat er
er een
een oppassen
oppassen an
an is...
zijn...
leergeld betaald...
betaald ... Die had ik in een vochtig
vochtig pakhuis
pakhuis opgeslagen...
opgeslagen ...
heb ik leergeld
Mis hoor!'
belangstellend.
'Magge ze geen vocht hebbe
heb be ?' vraag ik weer belangstellend.
`Magge
droog legge, niet vochtig
...
vochtig...
'Ben je bedonderd! Een aardappel mag niet droog
uit ... en
en as
as ie
ie bevriest
bevriestisishet
het donderjage.'
As d'r broei bij
bij komt
komt loopt
loopt ie uit...
bij kijke
kijke?'
'Komt er
er zóveel
z6veel bij
`Komt
?'
'Dat zou
zou je
je niet zegge, hé ??...
.. Ik
onderhandeling voor
voor zoveel
zoveel
Ik sta nou in onderhandeling
'Da
bunders duingrond...
duingrond ... Als
Als het
het wil,
wil, ga
ga ik zelfpoten.'
zelf poten.'
'Dá'seen
een hele
hele onderneming.'
'Di's
'En dan denk ik in kolen te gaan doen.'
'Heb
verstandvan
van?'?' glimlach
glimlach ik.
ik.
`I-leb je dáár verstand
relaties heb an de Ruhr...
Ruhr. .. Jammer
Jammer dat er
er
'Verstand
... verstand
... Als je relaties
verstand...
Terstand...
.. .'
zo'n geld in die dinge gaat zitte
... En die Guus kost wat
zitte...
wat...'
'Die heeft je pas weer een lading aardappele
aardappeIe gekost,
gekost, beste
bestejongen...'
jongen .. .'
Als je
je zo rekent...
rekent ... Da's
Da'seen
eenrekening
rekening
'Da's
moet je
je niet
niet rekene.
rekene. Als
`Da's onzin. Dát moet
Zedenkt
denktdat
datikikrijk
rijkben...
ben ...
van Lutjebroek!...
Lutjebroek! ... Dat bedoel
niet ... Ze
bedoel ik ook niet...
Rijk!. .. Als ik nog vijfduizend
vijfduizend gulden over
over heb
heb van
vanme
memoeders
moederserfdeel
erfdeel
Rijk!...
mooi zijn...
zijn ... Nou en dat zit vast,
vast, vast
vast in
in voorschot
voorschotan
anopkopers,
opkopers, in
in
zal het mooi
bij me
me klante...
klante ... Soms
Soms zit
zit ik
ik zo
zo hard
hard dat
dat ik
ik niet
nietweet
weethoe
hoe ik
ik
me voorraad, bij
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me pakhuis
huur betale
betale mot...
mot ... Dát van verlejen week met die stommiteit
pakhuishuur
knecht heeft
heeft me
me een
een hoofd
hoofd vol
vol zorg gegeve...
gegeve ... Wil
Wil je
je gelove
gelave dat ik
van me knecht
in één jaar tienduizend gulden achteruit
achteruit ben
ben gegaan
? .. Bedonderd, hè
? ..
gegaan ?...
hé?...
bij God
God niet
... Ik geloof
geloof dat die knecht van
Waar het hem
hem in zit
zit weet
weet ik
ik bij
niet...
rave ... Maar
Maar ik
ik 16ér
... Ik lóér
16ér op hem
... Als ik nou
hem...
me steelt als de rave...
lóér op hem
hem...
Ruhr begin,
begin, ben
ben ik
ik er
er weer
weer een end bovenop...
bovenop ... Met
Met kolen
kolen verdien
verdien
mct
met de Ruhr
Je mot es nagaan wát er an kolen
je alle-jezus-grof... Je
kolen verbruikt wordt in
... We
We zijn nou in november...
november... De
De kou
kou kan
kan duren
duren december,
december,
één winter
winter...
januari, februari, máárt nog wel.'
'Na,
`Na, nog wel es lánger.'
krijg je
'En wat gebruike de lui?
lui ? Van
Van de
de Ruhr krijg
lui ? Wat gebruike de lui?
haardstukken en kachelkolen. Maar als je eenmaal met de Ruhrkolen bemet Newcastlekolen, die zijn
gonnen ben, dan ga je natuurlijk door met
zijn het
duurst,
en dan
dan scharrel
scharrel je
je vanzelf in neutjeskolen, in antraciet,
antraciet, in
in cokes,
cokes,
duurst, en
briketten. De
De verbruiksartikelen
verbruiksartikelen zie
zie je,
je, da's
da's jé toekomst. Dingen van
in briketten.
dágelijks gebruik zoals kolen en aardappelen en
en meel
meel en
en melk...
melk ... Denk
Denkjeje
dat Amsterdam
Amsterdamvoor
voormiljoenen
miljoenenkolen
kolen verbruikt?
Wat'/'
niet dat
verbruikt ? Wat
?'
'Nou
... voor miljoenen
miljoenen?'
?' redeneer ik vragenderwijs.
`Nou...
'Voor
miljoenen ... Hoeveel aardappelen denk je dat
dat er
erjaarlijks
jaarlijks omgezet
omgezet
`Voor miljoenen...
warde.. .'
worde...'
'Aardappele,
kost.'
`Aardappele, ja. Die warde
worde gegéte. Da's je kost.'
'Het is
is niet
niet te
te benadere
be nadere zeg
je... dat loopt
loopt in
in duizendé tonnen
...
tonnen...
zeg ik
ik je...
het jaar
jaar ook héél wat verkocht.'
Zeeuwse jammen zijn d'r van het
'Zo?'
`Zo?'
'Zandaardappelen
`Zandaardappelen én kleiaardappelen én Zeeuwse jammen én Friese james bij
bij elkaar.
elkaar. Heb ik de Duitse
Duitse rooi
rooi al genoemd
genoemd ?'
men, tel dat
dat maar
maares
'Nee .. .'
blauwe ... Hé
Hè-je
aardappelen gegeten
gegeten?'
'En dan de blauwe...
je nog nooit blauwe aardappelen
?'
'Ik geloof van nee
.. .'
`Ik
nee...'
blauw.'
'God -— die zie je bij
bij hoeveelheden,
hoeveelheden, bij hoeveelheden! De schil is blauw.'
'0
ja?'
'0 ja?'
breiers.'
'En dan de breiers.'
'De breiers
breiers?'
?'
'Ja,
pot. Wil
Wil je
je gelave
beste
ja, de breiers -— die zijn
zijn voor gestampte pot.
gelove dat de beste
warde door koken ?'
aardappel bedorve kan worde
'0
'0 jaja?'
?'
'D'r
kunne afstaan.'
afstaan.'
`D'r zijn er die geen seconde kunne
'0
ja?'
'0 ja?'
'En andere mot je een vol half uur late koken.'
'0
ja?'
'0 ja?'
-
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'Koken van een goeie
goeie aardappel
aardappel is niet
niet gemakkelijk.
gemakkelijk. Ik
Ik kan
kan an
an een
een aardaard`Koken
appel zien wattie nodig heeft als ie
ie nog
nog ridw
ráuwis.'
is.'
'0ja?'
ja?'
'0
'Je
hem .. .'
"je mot hem...'
zegt na
na een
een poosje
poosje haast
haast woewoeIneens breekt hij af,
af, loopt plomp naast me, zegt
Watloop
loopjijjijteteo-já-en,
o-já-en, verdommeling...'
verdommeling.. .'
dend 'Wat
Vat......Wat
Dátbegrijpt
begrijpthij
hij dan
dan nog.
nog. Dát
Dátheeft
heefthij
hij nfét
n{étvergeten,
vergeten,
Ik hou m'n mond. Dit
de ouwe manier om iemand die vervelend is, zijn mond te stoppen.
stoppen.
'Wat
benjij
jijtoch
tochnog
nogåltijd
áltijd een
een anderhond!'
dónderhond!'zegt
zegthij
hijna
naeen
eenpoos
poosmet
met
Vat ben
overtuiging.
'hoe we
we eens
eens samen
samen hebben
hebben lopen
lopenteteo-jao-ja'Herinner je je,' zeg ik lachend, 'hoe
`Herinner
niks anders
anders dan o-ja-en met
met die
die assistent
assistentvan
vande
desnijkamer
snijkamer die
dieons
ons
en, niks
verkrengen met
metzijn
zijntheorietje
theorietjeover
overbewustzijn
bewustzijnenenprotoplasma
protoplasma?'?'
liep te verkrengen
'Jazeker.'
zeker.'
'Denk je nog
nog wel
weles
es an
an die
dietijd,
tijd,Dirk
Dirk?'
?'
`Denk
'Jazeker.'
zeker.'
'Ik
komen oplopen,
oplopen, toen
toenjejeflauw
flauw was
wasgevallen
gevallenininde
desnijkasnijka`Ik zie jou nog komen
mer.'
'Ofik
herinner! Het was een vrouw
vrouw met
metling
lángblond
blondhaar.'
haar.'
`Ofik me dat herinner!
'Wat wás
je daar
daar ondersteboven
van.'
`Wat
wis je
ondersteboven van.'
'NóU
... Later heb ik het nog
nog eens
eens gehad,
gehad,weet
weetjejewel
wel?'
?'
N66...
'Bij
was dat
datook
ookweer
weer?'
?'
`Bij wat was
'Op de kliniek, toen
toen een
een kind
kind d'r
d'r lip
lip geopereerd
geopereerd werd.'
n{ét
losgekommen,wat
wat?'
'Was
je
moeders
erfdeel
toen
maar
`Was je moeders erfdeel
maar rat losgekommen,
?'
'Ja,gek
gekhé!
hé!Dan
Danwas
was ik
ik nou
nou misschien
misschien dokter geweest
.. .'
la,
geweest...'
' ... liep je niet over
over aardappelen te leuteren.'
leuteren.'
`...
'Nou
... leuteren is wat sterk.'
`Nou...
'Léés je nog
nog wel
weleens
eenswat
wat?'
?'
léés
weinig tijd
tijd voor.'
voor.'
'Daar
`Daar heb ik zo verdomd weinig
Nieuwe Gidsen
Gidsen in je kast zie
zie staan,
staan, heb
hebik
ikaltijd
altijdmeelij
meelij
'Als ik al die ouwe Nieuwe
`Als
met je.'
'Jij héb gofferdomme geen meelij met me te hebbe!'
bij Sal...
Sa!... Wat heb je toen mooi
mooi uit
uit Mei voorge'Weet je nog, die
die avond
avond bij
`Weet
móóie avond.'
avond.'
dragen. En wat was dat een m66ie
plassen. Het sterk,
sterk, benig
beniglichaam
lichaam
Plomp trapten
traptenzijn
zijngrote
grote voeten
voeten in
in de plassen.
was iets gebogen,
gebogen, de
de ruwe
ruwe hand
hand duwde
duwde de
debril
briltegen
tegende
deogen.
ogen.Sterker
Sterker
groot hoofd
hoofd en
en een
een heel
heel
kreeg ik die zonderlinge impressie van een heel groot
hij stug
stug
klein lichaam te hebben. Dirk
Dirk zei
zei niets.
niets. De
Dehalve
halveVijzelstraat
Vijzelstraatliep
liephij
gepantserd in zijn zware benigheid. Toen
Toen begon
begonhij
hij weer:
weer:
'Als
ik
jou
een
raad
mag
geve
...
Maar
je
mot
er
niet
nijdig om worde...
warde ...
raad mag geve... Maar
nijdig
`Als
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Dan, dan
dan most
most jij
jij met
met die
die vrouw
vrouwvan
vanjou
jou breke...'
breke...'
Dan,
'Waarom?'
Vaarom
?'
net zo
zo belazerd
belazerd als
als ik
ik nou.'
nou.'
'Anders loop
loopjij
jij na
na z6veel
z6veel tijd, net
'Anders
'Nee, jongen.'
jongen.'
'Nee,
'Já, jongen.'
jongen.'
'Néé,jongen.'
jongen.'
`Néé,
zo vast
vasten
en zo
zo zeker:
zeker:néé
néé—- ik zeg
zeg je
je —- ik zeg
zeg je
je —- zulke
zeg je
je nou
nou nog
nog zo
'Al zeg
als Guus,
Guus, Trees
Trees en
en Georgine
Georgine hale
hale een
eenman
mannaar
naar beneje,
beneje, takele
vrouwe als
hem af.
af. —- An het
het end
endblijft
blijft er
er niks
niks van
van je
je over.'
over.'
hem
'Dat zal wel
wel van
van je eigen
eigen wil
wil afhange.'
afhange.'
'Wil! Wit
Wát wil... Jij
Jij begint
Ze slope
slope je
je v66r je het merkt...
merkt... Als
Als je wat
wat
begínt pas. Ze
`Wil!
láche ze...
ze... Als
Als je
je met
meteen
eenvrind
vrindpraat
praat over
over dinge,
din ge, waarvan ze
moois zegt liche
afstaan ... zitte ze
ze erbij met
zulke lange smoelen, hebbe ze de pest in,
met zdlke
te vér afstaan...
Zezijn
zijn vijande van
begrijpe... Strindberg heeft gelijk...
gelijk ... Ze
omdat ze je niet begrijpe...
man ... Ze
Ze hate
hate in
in hem
hem juist
juistwat
wathem
hem mooi
mooi maakt...
maakt... Ze
Ze voele dat ze
de man...
of dat
... Dat trappe ze wel
dat...
niet meetelle áls
ils een man in extase is over dit of
mot late
late
je... en boedére én make
... Dan lulle ze dat je niet mot
make kwestie
kwestie...
uit je...
weinig wete
... dat je niet meer
meer van ze houdt,
houdt, omdat
omdat je
je
wete...
voele dat ze zo weinig
bij ándere
ben ... en áls
d'r
telkens met je
je gedachte
gedachte bij
dingen ben...
ils je dan van d'r
indere dingen
zien, ga
gaje
je naar
naar de
de verdommenis
.. .'
verdommenis...'
houdt en geen zuur smoel kan zien,
'Als
moet je
jeje
jeschrap
schrap zette.
zette.Eer
Eerikikmijn
mijn Mei in aardappele
dit voelt, moet
`Als je dát
begraaf
begraaf moet er nog veel gebeure.'
'Jawél. Jawél. Later
ik bij
bij je!... Ik
een paar
paar maal
maal geprobeerd
geprobeerd
Ik heb een
Later kom ik
's avonds
... Dan ging
ging ze
ze alleen
alleen naar
naar De Slok...
slok... Het hing 'r de
leze...
avonds wat te leze
keel uit
... Ze verd6mde het
... Als ik de hele avond gewerkt heb, zegt
zegt ze
ze
het...
uit...
-— die stinkende rolletjes in een klucht
klucht noemt
noemtzij
zij werreke!
wat ontwerreke!—- mot ik watontspanning hebbe
... En d'r waanwijsheid
... Na
Na drie,
drie, vier
viermaande
maande zijn
zijn ze
ze zo
zo
waanwijsheid...
hebbe...
wijs, pronke ze met de vere die ze van je gestole hebben
... Ze bestéle je
...
je...
hebben...
Als je iets duidelijk maakt, wat ze nog niet
niet wiste, luistere ze met een gegezicht alsof
alsof je ze niks
niks nieuws vertelt...
vertelt... Soms
Soms hebbe ze de onbeschaamdhet maar
maar es probere
heid te zegge: Is dat nou álles?..
En meestalmeestal je mot het
illes ?... En
-— wille ze je later
later afbluffe met
gedachten die ze
ze
met je eigen gedachte, met gedachten
opgevange en hallefbegrepe
... ! Bij tije heb ik
ik lust
lust Guus bij d'r
d'r strot
strot
hallef begrepe hebbe
hebbe...!
te pakke, d'r te wurge
... Maar
Maar de
de vrouwe
vrouwe palme je
je in
in als
als ze
ze wille.
wille. Ze doen
wurge...
alles met je als
aanhalig, vergeet je
en zacht
zacht en aanhalig,
als ze
ze wille.
wille. Als ze lief doen en
d'r
weer gebeurt
gebeurt het dat
dat je
je je
je
en telkens
telkens weer
d'r stomheid, d'r krengerigheid en
niks wil
wil veranderd
veranderd zien an
an de bascule
bascule waarop je te
gelukkig bij
bij ze
ze voelt, niks
schommelen
... Guus
fluweligs an zich als een kat
... Als
Als ze
ze me
kat...
schommelen zit
zit...
Guus heeft fluweligs
... Ze
zoent, is het soms alsof
Ze is
is me
huispoes...
alsof een
een kat langs me strijkt, een huispoes
6ngeluk
... Of
... Ik begrijp
begrijp het
daar met
met halve
halve woorden
woorden op
op zinspeelt
zinspeelt...
Of je daar
6ngeluk...
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zelf wel... Je hoeft het
het me
me niet
niettetezegge...
zegge...An
Anmij
mijzie
zie jij
jij Yiliw
j6ów voorland.'
zelfwel...
voorland.'
'0
?.. Liever niet.'
niet.'
'0 ?...
'Je
an ze...
ze... Denk
Denkjejedat
dathet
hetliefde
liefdeisis?...
? ..Liefde
Liefde?...
? .. An
An me
melaars!...
laars!. ..As
As
`Je went
went an
heb gehad,
gehad, kruip
kruipjejeweer
weernaar
naarelkaar,
elkaar,voel
voeljejeiets
ietsleegs...
leegs ...wil
wiljejeze
ze
je mot heb
is ... Eens hébbe we
we twee
twee
weer hébbe
... ben
weer
hébbe...
benjejeblij
blijdat
dat het
het weer
weer in
in orde is...
dagen
motgehad
gehad—
- wou ik het
het uitmake,
uitmake,ben
bennaar
naardedehoere
hoeregelope
gelope
maar
dagen mot
—- maar
dat
was zo luizig beroerd,
beroerd, dat
dathet
hetme
meweer
weervoor
vooreen
eenhalf
halfjaar
opfriste ...IkIk
dat was
jaar opfriste...
thuis, of
ofik mot
mot me
me oud
oud huisjassie
huisjassie an hebbe en
voel me niet op me gemak thuis,
is ... dat
dat is...
is ... Ze
Zewéét
wééthet
het
Guus ... dat is...
een avond,
avond, een
een hele
hele nacht zonder Guus...
heeft ze
ze een
een nieuwe
nieuwe treitermethode...
treitermethode...een
eenmethode
methode
wel. Tegenwoordig heeft
die me opvreet, die me n6g meer
meer kapot
kapot maakt,
maakt,n6g
n6gméér
méérnaar
naarde
dekelder
kelder
me donder
donder haalt.'
haalt.'
laatste beetje
beetje fut
fut uit
uit me
helpt, die het laatste
'Zeg
`Zeg maar alles.'
Duif vertelde
verteldedat
datze
ze
- die
'Was jij erbij —
dieavond
avondbij
bijde
de Mijtelaar
Mijtelaar toen ze an Duif
d'rbroertjes
broertjesen
enzusjes
zusjes
een nacht thuis
thuis geslape
geslape had,
had, omdat
omdat ze
ze zich
zich voor
voor d'r
geneerde, die telkens an
an d'r
d'rmoeder
moedervroege
vroegewaar
waarGuus
Guustoch
tochaltijd
altijdzat
zat—was jij
uur's
d'r
jij erbij?
erbij ?Ja,
Ja,niet.
niet.En
Endat
datikikdie
dienacht
nacht tot
tot vier uur
's morgens voor d'r
deur op-en-neer gelope had, om d'r
af te wachte
wachte?? Duif
gaf d'rgelijk,
gelijk,weet
weet
d'r af
Duifgafd'r
telkens uit.
uit. Als
Als we
we ruzie
ruzie hebben
hebbenblijft
blijftze
ze
je wel ? Dat
Dat grappie haalt ze nou telkens
thuis slape.
slape. Slåpe.
Slápe. Dat zegt
zegt ze.
ze. Slápe!
Slápe! Ik
Ik geloof
geloof er geen
geen bliksem
bliksem van.
van. Ik
Ik
sta nach
te van twalef tot
beloer het
hethuis
huis
nachte
tot vijfin
vijfin een
een portiek
portiek an de overkan
overkant,t, beloer
datzezeom
om
en de straat. Niks.
Niks. De
De andere
andere dag
dag komt
komt ze
ze naar
naar me
me toe,
toe, zegt
zegtdat
elf uur naar bed is gegaan met kramp, altijd met
met kramp.
kramp. Ik
Ikgeloof
geloofd'r
d'rniet
niet
mijn en haar gezondheid
gezondheid en zoent me
me en
en pakt
paktme.
me.
maar ze beweert bij mijn
alom
deur gaan
gaan staan
staan
Verlejen week ben ik al
d'r deur
om negen uur 's avonds over d'r
half vijf... Ik
Ik
-—om
omnégen
négenuur
uur -—eneninindie
dievervloekte
vervloektekou
kouheb
hebikikgewacht
gewacht tot
tot halfvijf...
nietuit
uitzien
zien gaan,
gaan, niet
niet thuis
thuiszien
zienkomme...
komme ...Anbelle
Anbelle durf
durf ik
ik niet.
niet.
heb 'r'r niet
D'r moeder
moeder is op me
me gebete. Die
Die geeft
geeft mij
mij van alles de schuld en d'r
d'r zuszusD'r
half vijf
vijf in de kou
kou
jes, die 's avonds nog op zijn, kenne me. Van negen tot half
gedachte alleen
alleen en denke
denke an
an het
hetgedonder
gedondermet
metde
deaardappele,
aardappeIe,
en met je gedachte
vastzit ...en
enje
jede
de onmogelijkste
onmogelijkstedinge
dingeverbeelde
verbeelde—- dat
dat ze
ze met
met
an je geld dat
dat vastzit...
een nachie
nachie gehad!...
gehad!. .. Bij
Bij de
de bitter
bitterkrekre... Vannacht heb ik wéér een
een ander
ander...
gisterstront
stront—
- raai is over
.. .'
gen we gister
over wat
wat...'
'Nou?'
`Nou
?'
honde maar
maar klein
klein genoeg
genoeg zijn,
zijn, je
je ze
ze op
op jejeschoot
schoot
beweerde dat als honde
'Zij beweerde
trein ... Da's
Da's pure
pureonzin,
onzin,niewaar
niewaar?Heb
Hebjejedaar
daarooit
ooitvan
vangegemag houe in de trein...
hoord?'
hoord
?'
'Nee, dat mag niet.'
'Niewaar?
ze laatst
laatst van
van AmsterAmsterdat ik
ik er
er niks
niks van
van wist, dat ze
Niewaar ? Zij woedend dat
dam naar
naar Leiden
Leiden —
- de
leugen
zit
er
zo
dik
bovenop,
niewaar?
wasgegede leugen zit
bovenop, niewaar — was
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met een
een moppie
moppie op
op d'r
d'r schoot
schoot en
en dat
datde
deconducteur
conducteurd'r
d'r niks
niks van
van
weest met
gezien
hebbe.
...Dat
heeft
ie
wel,
het
niet
gezegd had.
had. —- Ik zeg: dan
dan zallie
zallie
hebbe .... Dat
gezegd
zegt ze:
ze: hij
hij zei
zei nog
nog wat
wat een
een lekker
lekker beesje heb u daar.
daar. Nou, zeg ik: dán
zegt
? Toen
gelijk of niet
niet?
Toen begon
begon het
het lieve
lieve leventje.
leventje.
was die vent bezope.
bezope. Heb ik gelijk
had es met
met een
een fox
fox op
op
Zij w66 gelijk hebbe. Zij m6st gelijk hebbe. Trees had
zeg ik,
ik, liegt
liegtTrees
Trees
d'r schoot gereisd. Ik pisnijdig. Als Trees dat vertelt, zeg
zo hard
hard als
als jij,
jij, of
of al de conducteurs
conducteurs zijn
zijn bezope. Is dat waar
niet??
waar of niet
net zo
zij mij
mij uitgescholde voor fluim, ik haar
haar voor weet ik
ik wat.
wat. Ik
Ik dacht:
dacht:
Toen zij
Toen
ben je
je jarig
jarig —- ik zal het
het maar
maar eerst
eerst goedmake
goed make en ik ga
ga d'r tegen
morgen ben
schouwburg. Guus
Guus weg.
weg.Ik
Iknaar
naar De Slok,
Slok, naar
naar de
half twaalf hale an de schouwburg.
fk:.elle. Guus nergens. An
An kennisse gevraagd. Niemand Guus
Guus gezien.
gezien. En
En
raar als ze je antwoorde, net alsofze
alsof ze het wete
dan lache die beroerlinge zo raar
Ik naar
naar me kamer.
kamer. Geen Guus.
Guus. Naar
Naar d'r
d'r huis
huis en
en
en je niet verraje wille. Ik
en uitkijke en me verstoppen in een portaal.
portaal. 0,
0, goddóme,
godd6me, godwachte en
betrap sla
sla ik 'r met d'r hersens tegen
tegen de
dekeien,
keien, bega
bega ik
ik
d6me als ik 'r ooit betrap
dóme
moord, een móórd,
m66rd, magge ze me voor me leve
leve in de kast stoppe!'
stoppel'
een moord,
'Zachies wat, Dirk.'
Dirk.'
`Zachies
'Niks gezien hoor, niks, niks...
niks ... Vanmorgen
Vanmorgen kwam
kwam ze
ze om
om tien
tienuur
uur bij
bij me,
me,
`Niks
zei ... <weet je dat ik jarig ben, Dirrek>
Dirrek>..
kroop in me bed om zich te warreme, zei...
zo blij
blij alof
lag ik
ik als
als een hond
hond naast
naast 'r, zoende 'r, was zo
alof er niks geEn toen lag
dram
hebben over
over vrouwe
vrouwe is
is drék, drék
... An
An
beurd was. Al wat ze geschreven hebben
... Weet
vrouw is!
is! Een
Een vrouw
vrouw isis
Weet je wat een vrouw
een vrouw
vrouw heb je geen houvast
houvast...
Met je
je poot
poot zit
zit je
je erin
erin vast
vast en kunt
kunt wachten
wachtentot
totjejeverrekt!'
verrekt!'
een sprenkel. Met
'Haha! Hahaha! Da's Strindberg overtroffen.'
`Haha!
j6U spreek ik
ik een
een jaar
jaar later.'
'En jólí
'Je
vergeet
beste
jongen
datGeorgine
Georgine ánders
Guus en
en ik
ik anders
anders
inders is dan Guus
le vergeet beste jongen dat
ben dan jij.'
Jij bent er nog niet.
niet. Ze
Zezal
zaljejewel
welan
aneen
eendraadje
draadje
'Larie. We zullen zien. Jij
`Larie.
Als ik
ik een
een jongen
jongen een
een meikever
meikever zie
zie
binde, je late vliege zover als je wil... Als
marteIe,
martele, denk ik altijd: zo is nou de vrouw.'
'Heb
? .. Zou je niet beter doen met vérder te
idioot ?...
`Heb je n6g
nóg meer beelden, idioot
studere
... Niet
een titel
titel zoveel
zoveel béter is
dan een
een aardappelzaakje,
is dan
studere...
Niet dat een
wat welbesteder.'
maar
maar je
je leven
leven lijkt wat
'M'n
niet na.'
na.'
`M'n kop staat er niet
'Dan train je je een
een paar
paar maande.'
maande.'
'Dat gáát
meer. Zeven
Zevenjaar
jaar heb
heb ik
ik over
over me
me kandidaats
kandidaats gedaan,
gedaan, toen
toen
gáit niet meer.
een jaar
bij een neef, die me
me compagnon
compagnonwou
woumake
make
jaar niks,
niks, toen op kantoor bij
als ik met die meid -— zo noeme ze d'r -— brak -— toen twee
twee jaar
jaar in de aardappeIe
... Ik heb geen moed
moed meer
meer om
om alles
alles te
te gaan
gaan bijwerke
... Ik weet er
bijwerke...
appele...
geen bliksem meer
meer van...
van ... Je raakt
gauw kwijt...
kwijt ...Als
Als ik
ik nou
nou weer
weer
raakt het
het zo gauw
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ging lope,
lope, zou
zou ik
ik er
er de
de balle
balie an hebbe...
hebbe... Het
Het zenuwstelsel,
zenuwstelsel,de
depapacollege ging
thologie, weet ik
ik wat!...
wat!. .. Het
Hetisisalles
alleseen
eenkluif
kluifals
als je
je eruit
eruit ben...
ben ... En
En wie
wie
méér of
of minder in een koetsie
koetsie rondrondheeft dr
er wat
wat an of er
er een brooddokter méér
rijdt, niewaar
niewaar?'
?'
'Da's
`Da's ook waar.'
- als
helpt, laat
laat ik
ik de
deaardappele
aardappele
'Nee —
alsdat
dat met
met de
de Ruhr
Ruhr me er bovenop helpt,
schiete
- en
boeken gaan
gaankope.
kope.—
- Is
verschenein
in
schiete —
enik
ikzal
zal weer
weer es
es wat boeken
Is er wat verschene
de laatste
laatste vier,
vier,vijfjaar
vijfjaar?'?'
'Hahaha! Kom maar es
`Hahaha!
es bij
bij me
me kijke.'
kijke!
'Je
moestme
menog
nogéén
één ding
ding belove.'
belove.'
le moest
'Wat?'
Vat
?'
'Jij ziet nog
nog al
al veel
veellui,
Iui,hè
hè?'
?'
'Zo-zo.'
`Zo-zo.'
mij belove
.. .'
'Jij moet mij
belove...'
'Wat?'
Vat
?'
'Je moet niet denke...
denke ... 't is eigenlijk te beroerd
beroerd om
... Nee,
Nee, ik
ik zal
zal
om te vrage
vrage...
`Je
het maar voor me houen.'
van dienst
dienstkan
kan zijn.'
zijn.'
'Als
`Als ik je met iets van
Watisisdat
dattoch
tochmet
metdie
dieScherp
Scherpen
enTrees
Trees?'
'Nee.
Niks.Wat
'Nee. Niks.
?'
'Ik weet het
het niet.
niet. Ik
Ik weet
weet het
het niet.'
niet.'
`Ik
'Weet
niet?? Als jij
wieweet
weethet
hetdan
dan?'?'
jijhet
het niet
niet weet,
weet, wie
`Weet jij het niet
'Hij
zo raar.
raar. Wil je geloven
geloven dat
dat ik
ik hem
hem in
in geen
geen drie
drie weken
weken gesproken
gesproken
`Hij doet zo
weet ik
ik niet.
niet. Ik
Ikdenk
denkdat
datzij
zij hém
hém opopheb??Hij
heb
Hijheeft
heeftiets
ietstegen
tegen me.
me. wát
Wit weet
stookt.'
'Nou
lelijk. Ik heb 'r
'r gister
gister met
metDruif,
Druif,kè-je
kè-je die
die
`Nou maar,
maar, ze
ze belazert
belazert hem lelijk.
rijke smous?
smous ? -—opophet
hetRokin
Rokinzien
zien lope.'
'Nfét waar!'
'Op me woord.'
bij Richezien
binnengaan?'
'Wel
allemachtig! Heb
Hebje
jeze
zebij
Riche zien binnengaan
?'
'Wei allemachtig!
'Daar
'War heb ik niet op gelet.'
'Als
ikhem.'
hem.'
`Als ik zo iets merk, wáárschuw
wiirschuw ik
'Zou
waarschuwe, als
als je
je wat
watzig
zág?'
`Zou jij een
een vrind waarschuwe,
?'
'Me vrinde
vrinde zeker.'
'Zou
... als...'
als .. .'
`Zou jij me waarschuwe
waarschuwe...
'Natuurlijk.'
`Natuurlijk.'
'Dát is wat ik je straks vragen wou...'
wou .. .'
`Dit
belove?'
'Moest ik je dát
`Moest
dit belove
?'
'Ja ... dát.'
dit.'
'Als ik ooit
ooit iets
iets van
vanGuus
Guusmerk,
merk,zal
zalikikhet
hetjou
jouén
énhaar
haarzegge
zegge—- zonder er
`Als
te winde...
winde...Maar
Maarweet
weetjejewat
watererhet
hetgevolg
gevolgvan
vanis is
vanzo'n
zo'n
doekjes om te
—- van
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openhartigheid?'
?'
openhartigheid
'Nou?'
`Nou
?'
'Dat
dan breekt.'
breekt.'
'Da jejedan
bewijst?'
'Ben je d61
dól ? Breke
Breke als
alsje
jeeen
een vrindschapsdienst
vrindschapsdienst bewijst
?'
alsjullie
jullie—- om
om jullie
jullieals
als
'Je doet
hetuit
uiteen
eengevoel
gevoelvan
van
eerlijkheid
maarals
"je
doet het
eerlijkheid
—-maar
voorbeeld tetenemen
nemen—
- je later weer verzoent
verzoent—
- isis de
kind
voorbeeld
de waarschuwer
waarschuwer het
het kind
jij het
het nooit
nooit dat
dat ik
ik je
je met
met
van de rekening en als je
jeje
jeniet
nietverzoent,
verzoent, vergeef
vergeefjij
poot uit
uit je
je sprenkel
sprenkel getrokke
getrokkeheb!
heb! Hahaha!'
Hahaha!'
je poot
'Bij God niet!'
`Bij
'Maarwaarschuwe
waarschuwezóti
z6û ik
ik je
je toch.
toch. Daar
Daar geefik
geefikje
jem'n
m'n woord
woordop.'
op.'
'Mau
'Daar ben
ben ik
ik je dankbaar voor,' zegt hij
hij stevig.
stevig.
'War
Guus
in een
een opgeruimde
opgeruimde kamer.
kamer. De
De kachel
kachel brandt,
brandt, de
de lamp
lamp hangt
hangt
Guus zit in
laag op de tafel.
tafel. Moos en Trees zijn
zijn net gekomen.
gekomen. De
De vrouwen
vrouwen zoenen
zoenen
laag
porternonelkaar.
elkaar. Wij
Wij 'feliciteren'.
`feliciteren'. Trees
Trees heeft een
een cadeautje
cadeautje gekocht,
gekocht, een portemonnaie, die Guus snoezig
snoezig vindt,
vindt,op
opde
deschoorsteen
schoorsteenlegt,
legt,inineen
eenhoek.
hoek.We
WebebeNog nooit
nooitheb
hebik
ikhaar
haar zo
zo
ginnen met koffie. Guus is huiselijk vanavond. Nog
bedrijvig gezien. Zelf
Zelf gaat
gaat ze naar
naar de keuken, haalt
haalt kopjes,
kopjes, bedient
bedient ons
ons
bedrijvig
met een
een air
airvan
vanzien-jullie-hoe-rot-huiselijk-ik-ben
zien-jullie-hoe-rot-huiselijk-ik-ben?? Met
Metz'n
z'nzessen
zessen—toevallig:drie
drieparen
paren—
- praten
koetjes en
enkalfjes.
kalfjes. Precies
Precies een
een
wel toevallig:
praten we over koetjes
knuffe
twaalf uur komen
komen Karel
Karel en Duif
Duif met StienStienknuffe burgermansvisite. Om twaalfuur
tje, die een kinderrolletje
gespeeldheeft.
heeft.Duif
Duifen
enKarel
Karelbrengen
brengenhet
hetlawaai
lawaai
kinderrolletje gespeeld
mee.
'wateen
eentortelduive
tortelduivezitte
zitted'rd'rhier.
hier.—- Kareltje,
Kareltje,
'Jessus,
jessus,' zegt Duif,
Duif, `wat
jessus, jessus,'
jij naast mijn
mijn zitte. Al
Al dat
dat gehoer
gehoerkan
kan ik
ikniet
nietanzien.
anzien.
lekker beest, kom jij
lijf!
Jessus,Jessus
Jessus—- Spier
Spier wat
wathè-jij
hè-jij
66kgeen
geenvissebloed
vissebloedininmeme
Ik heb 66k
lijf!
—-Jessus,
een kringe
kringe onder
onderje
je oge.
oge.Jij
Jij doet
doet er
er te
te veel
veelan,
an,hoor!'
hoor!'
'Ben je nou al
al dronke,'
dronke,' vraagt Dirk.
wel of
ofje
je me
me vader
vader ben!...
ben!... Is
Is d'r
d'r nog
nogeen
eenplaassie
plaassieop
op
'Verrék
jij! Het lijkt wel
`Verrék jij!
canapé?'
de canapé
?'
zegt Karel,
Karel, 'dux
'daarkan
kanjouw
jouwdikke
dikkekont
kontniet
niettussen
tussen—- kom
kommaar
maar
'Nee,' zegt
náást me in de leunstoel.'
niAst
leunstoel.'
juffrouw... ' Stientje, het kind, wil
wil schuw
schuwnaar
naar achter.
achter.
'Dag moe, dag juffrouw...'
lieve Stientje:
Stientje: d'r
d'r bij
bij blijve,
blijve, ik
ikben
benmaar
maareens
eensjarig.
jarig.Vannacht
Vannacht
'Wel-nee, lieve
vraagt Guus.
Guus.
mag ze hier zijn, hé, Duif?' vraagt
'Mij
niet ... Maar
Maar het wordt
wordt anders
anders een kréng
kréng van
van een
een meid...
meid ...
`Mij hindert ze niet...
Verdiene doet ze het niet.'
'Het kind werkt
werkttoch
tochde
dehele
heledag!
dag!Wat
Watwil
wiljejenog
nogmeer
meervan
vand'r
d'r?'
`Het
?'
'Werrekt ze
dag?'
Duif nijdig,
nijdig, 'zit ik
ik dan
dan op
opme
megat
gat?
Ze
`Werrekt
ze de hele dag
?' zegt
zegt Duif
? Ze
voert geen
geen bliksem
bliksem uit.
uit.Noem
Noemjijjijdat
datwerreke
werrekeininzo'n
zo'nklein
kleinhuishouen
huishouen?...
? ..
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om twalef
twalef uur
uur opstond
opstond had
hadze
ze nog
nog niks
niks gedaan,
gedaan,die
dieluie
luie vlerk...'
vlerk ... '
Toen ik om
Stientje, beledigd door mama's scheldwoorden,
scheldwoorden, begint
beginttetehuilen.
huilen.
'Ga maar naar je nest, kat! Mot
Mot je
je gaan
gaan blére!'
blére!'
`Ga
ookzo
zoaf,'
af,' zegt
zegtTrees,
Trees,sussend.
sussend.
'Jesnauwt
snauwt'r'rook
le
'Dat
ze ... Da's
Da's een
een stille,
stille, wat
wat ik
ik je
jesmoes!
smoes! Weet
Weet je
je wat
wat ze
ze vanvan`Dat verdient ze...
morgen zegt, die
z'nkont
kont
morgen
die snotneus,
snotneus, omdat
omdat ik
ik 'r
'r verbie d'r vader achter z'n
te lope?'
lopd'
'Nee,' zegt
zegt Stientje
Stientjesnikkend,
snikkend, `dat
'dathé-je
hè-je me
me niet
niet verboje:
verboje: je
je het
hetgezegd:
gezegd:
'Nee,'
.. .'
je vader is
is een
een stinkerd
stinkerd...'
'Hoor je d'r?
gelijk?? Ze
eens fatsoenlijk
fatsoenlijk uituit'Floor
d'r ? Heb ik nou gelijk
Ze laat
laat me nog niet eens
prate... Wil
wiljij
jij je
je bek
bek wel
wel es
es houe
houe as
as ik
ik praat
praat?
Wie het
hetjou
jougeleerd
geleerdouwere
ouwere
prate...
? Wie
.. ikikverbie
vader achter
achterzijn
zijnkont
konttete
mense
mense in
in de
de rede
rede te
te vallen
vallen??...
verbied'r
d'r d'r vader
lope, die
vrouw laat
laat
lope,
die vuile stinkerd, zeg ik, die zich van een getrouwde vrouw
mintenere-heb ik gelijk as ik
mintenere—heb
ik hetverbie
het verbie ?-toen
—toenzegt
zegtdie
diebrutale
brutalesnothannes
snothannes
- nou
ik geef
geef het
het je
je te
teraaie
raaie—:
-: van
—
nouraai
raaieseswát?
wát ?- ik
vanme
mevader
vader heb
heb ik tenminste
tenminste
nooit wat
watgezfén!
gezfén! —
- Nou
d'r
nooit
Nou vraag
vraag ik je 1?-—zou
zoujejed'r
d'rniet
niet met
met de pook op d'r
slaan??-—Mot
d'r
kop slaan
Motzijzijzozoiets
ietsanand'r
d'rmoeder
moedersegge,
segge,die
diehet
het vrete
vrete uit d'r
eigen
Hebikikgelijk,
gelijk, Guus1'
eigen mond
mondspaart,
spaart,om
omhet
hethaar
haartoe
toetete stoppen.
stoppen.-Heb
Guus ?'
'Nou,'
hebbe.'
Nou,' zegt Guus, 'ze
czezal
zalhet
het z6
z6 niet
niet bedoeld hebbe.'
datvader
vadereen
eenstinkerd
stinkerd
mot ze
ze maar
maarniet
nietzegge
zeggedat
'Dan mot
is is
—- van me vader
heb ik'
ik' —
- hier
evenop
opmet
methaar
haargesnik
ges nik—- `n66it
'n66it wat gezien.
hierhoudt
houdt Stientje
Stientje even
Van haar wél.'
'wel
vuile salamander,
salamander, wil
wil je je bek
bek houe.
houe. Doe je bek nog
'Wei goddome, jou vuile
Duif woedend.
es ope!' snauwt Duifwoedend.
'Nou nou, niet slaan Duif!'
`Nou
dat gedonder
gedondernou
nouuit
uitop
opmijn
mijnkamer!'
kamer!'—
- bulkt Dirk
Dirk in
in eens. 'Je
hebt je
'Is dat
le hebt
po te thuis te
te houe.
houe. Jij stelt
stelt je Overdomme
g6verdommean
anof
ofik
ik jou
jou kwajongen
kwajongen ben.'
ben.'
pote
'Maak jij
`Maak
jij nou
nou geen ruzie,' zegt Guus kalmerend.
'Ik
zegt Duifvinnig,
Duif vinnig,`dat
'dathet
hetmijn
mijnkamer
kamerisisen
enmijn
mijn meumeu`Ik zou toch denke,' zegt
bele -—dus
make.'
dusjijjijmot
motniet
nietzo'n
zo'n kakkie
kakkie make.'
'Jouw
"Jouw meubele,' beweert Guus met een driftig anloopje voor Dirk partijtrekkend,
'jouw meubele...
meubele... d'r
d'ris
geen stuk
stukvan
van jou...
jou ... net
netof
ofik
kerel van
van
trekkend, cjouw
is geen
ik die kerel
de afbetaling niet
niet elleke
elleke week
weekan
anje
jedeur
deurzie...
zie ...Jouw
Jouwmeubele
meubele?...
1...het
hetisisme
me
wat sjijns!'
sjijns!'
wat
.. Jessus,Jessus
kè-jij liege.'
'Is die spiegel
spiegel niet
niet van
vanmijn
mijn?
en die
die tafel
tafel ??...
? en
Jessusjessus wát ké-jij
'Nou Duif, hou nou je smoel... We zijn
te hore.'
hore.'
`Nou
zijn d'r
d'r niet om jouw ruzie an te
'Ik
krijge,' dreigt
dreigtDuif.
Duif.
`Ik zal
zal d'r
d'r strakkies wel krijge,'
'Kom maar hier
hier Stien
Stien—
- wil
vrindelijk.
'Korn
wiljejeeen
eenkoppie
koppiekoffie,'
koffie,'vraagt
vraagt Guus, vrindelijk.
'Asjebliefjuffrouw.'
`Asjebliefjuffrouw.'
'Zo'n kreng
van een meid!'
meid!' zanikt
zaniktDuif
Duifnog
nogeens
eens na.
na.
`Zo'n
kreng van
180
18o

'Duif,' zegt
zegt Karel,
Karel, `wat
'wat bé-je
hè-je vervelend.'
vervelend.'
`Dud,'
me dat
dat ook
ook een dier van een meid...
meid ... Met
Met de
de dag
dag krijg
krijg ik
ik meer
meer last
last met
met
'Is me
d'r ... Ik
Ik weet
weet niet
niet wie
wie dat
dat kind
kind tegen
tegen me
me opzet.'
opzet.'
d'r...
om op
op te staan, kan ik
morgens verdomt om
ik 'r'rnog
nogzo
zohard
hard
' ... As ze het 's morgens
'...As
d'r gat
gat slaan
slaan en
en ze
ze verdomt
verdomthet
hetn6g.
n6g.Precies
Preciesde
dekop
kopvan
van
me slof
slof op d'r
met me
d'r vader.
vader. Maar
Maaras
as je
je het
het er
er op toelegt,
toelegt, brutaal
brutaaldier,
dier,om
omna
naje
jevader
vaderover
overtete
d'r
hè-je het mis
mis hoor:
hoor: Ik
Ik hé
hé zo
zo lang
lang voor
voor jou
joukrom
kromgelegen,
gelegen,dat
dat
lopen, dan hé-je
jou tijd
tijd ook es ankomt!'
jou
ankomt!'
'Godverdomme, Duif, hou nou
nou je smoel!' roept
roeptKarel
Karelweer.
weer.
`Godverdomme,
'wel
ja,
wel
ja.
Daar
krijg
je
kindere
voor!
Het
zou
me wat
moois zijn,
zijn,
ja,
wel
ja.
—
Daar
krijg
je
kindere
voor!
—
Het
zou
wat moois
'Wel
op d'r
d'rhad
had—
- die vuile makkero.'
makkero.'
as hij recht
recht op
druk, als
als altijd...
altijd ...
Karel schiet in de lach, druk,
Watisiseen
eenmakkemakke'Da's weer iets van Duif!
Duif! Da's
Da's weer
weer nét
nétiets
ietsvan
vanDuif!
Duif!Wat
`Da's
ro?? Hahaha!
Wa's een
eenmakkero
makkero?'
ro
Hahaha! Hahaha! Wa's
?'
'Da's het vrouwtje
vrouwtje van
van een
een makreel,'
makreel,'lacht
lachtDirk,
Dirk,die
dieweer
weerover
overhet
hetgeval
geval
`Da's
heen is.
wreden de
deroodbehuilde
roodbehuilde
koffie. Bij
Bijhet
hetlicht
licht van
van de lamp wreden
Stientje slurpt koffie.
Naarhaar
haarmoeder
moederdurft
durftze
zeniet
nietkijken.
kijken.
oogjes in
in het
het ernstig-wit
ernstig-wit gezichtje. Naar
de dunne
dunne bloedloze
bloedloze lipjes
lipjes blaast
blaast ze
ze in
in de
de koffie,
koffie, lacht
lacht verlegen
verlegen om
om
Met de
trekt.
Scherp, die Frans
Frans tegen haar spreekt en gezichten trekt.
'Dag
zeg ik
ik over
over de
de tafel
tafel heen.
heen.
`Dag Scherp,'
Scherp,' zeg
'Dag Alf,' zegt hij, glimlachend.
'Hoe staat het met
met het
hetleven,
leven, jong
jong?'
?'
'0, best,'
best,' zegt
zegthij
hij flauwtjes.
flauwtjes.
je elkaar in geen eeuwen gezien heb,' zegt
zegt Trees.
Trees.
'Jullie doen of
ofje
'Nou, we hebben
hebben elkaar
elkaar in
in lang
langniet
nietgezien,
gezien,niewaar
niewaarScherp
Scherp?'
`Nou,
?'
in zijn
zijn ogen dat me niet bevalt,
bevalt, hetzelfde
hetzelfde van
van die
die midHij knikt. Er is iets in
hij wil
wil niet.
niet. Een paar maal begint
ze een
dag. Trees
Trees gaat
gaat er
er op
op door,
door, maar
maarhij
begint ze
apart gesprek,
gesprek, maar Georgine
Georgine trapt op
op mijn
mijn voet,
voet, zegt
zegt zachtjes
zachtjes dat
dat ze
ze
wil dat ik met Tréés praat.
niet wil
'Nou
es zegge, Trees, of jij
jij niet
niet es
es met een fox op je schoot
`Nou mot jij toch es
wat
van Leeuwarden naar hier gereisd ben, zonder dat de conducteur
conducteur er
er wat
van zei
zei?'
?'
'Met een fox
... van Leeuwarden ?' vraagt Trees.
fox...
'Zie je,' zegt
zegt Dirk
Dirk en
en wéér
wéér isis er
er een
een taaie
taaie ruzie tussen
tussen Dirk
Dirkover
overhet
hetreizen
reizen
met hondjes, waarbij
wat
waarbij elkeen
elkeen wat
wat zegt
zegt en Guus in herhaling komt en wat
Dirk gisterenavond beweerd
beweerd heeft
heeft en Dirk,
Dirk, driftig,
driftig, gezegden
gezegden van
van Guus
Guus
zou hebbe
... Nee
citeert. Guus heeft dát niet gezegd. Als ze dat gezegd zou
hebbe...
maar.
maar. Hoe kán ze nou
nou zo iets gezegd hebbe, Duif? -—Jessus,
Jessus, nee -— zo
zo iets
kan Guus niet gezegd hebbe.
- Tegen haar had ze nog v66r een paar
paar dage
dage
hebbe. —
ISI

Hij wou d'r een eed op doen dát
dit ze
gezegd. -— Dan stoof Dirk weer op. -— Hij
toen hij nog gezegd
gezegdhad:
had:je
je mot
mot
gezegd had. -— Had ze het niet gezegd, toen
het gezegd
half geld betale.
betale. -— Nou dan
d'r ook niks
niks van,
van, zei
zei
dan wist ie d'r
voor een hond half
gewoon vol
vol tarief.
toen
tarief. —- En
En Guus
Guus zei dat ze het toen
Karel weer. -— Het was gewoon
gezegddat
datjejeeen
kanarieinineen
eenkooi.
kooi.—Wel
-wel
niet
gezegdhad.—
had. - Maar hij had gezegd
niet gezegd
een kanarie
alle-jezus had ie dát
gezegd? De woorde had ie niet in z'n mond
mond gehad...
gehad ...
dit gezegd?
Zo iets
iets walgelijks
walgelijks stoms
stoms k6n hij
... of
hij niet gezegd hebbe
hebbe...
Of die nou wéér
begon?
ofzij
zij weer
weer begon?
- Daar ware alle
begonne. —
begon ? —- Zij
Zij was begonne.
begon
? —- Nee of
mense getuige van.
van. -— Zij was begonne met an Trees te vrage of die niet
es gereisd had
had met
met een
een fox
fox op
opd'r
d'r schoot
schootvan
vanLeeuwarden
Leeuwardennaar
naar AmsterAmsteras die Dirrek was
...
vervloekte pestkop
pestkop as
was...
dam. Zo'n vervloekte
'Jessus,
Duif, brandewijn
brandewijn slobberend.
slobberend. 'Jessus
jessus wat benne julzegt Duif,
"Jessus, Jessus,'
Jessus,' zegt
lie toch voor men
se. Schei nou es uit met je geouwehoer.' En dan
mense.
dan in
in koor
een algemeen
algemeen gesus en een geroep
geroep dat
dat ze
ze vanavond
vanavond geen ruzie
ruzie mogen
Algemeneverwondering,
verwondering,dat
datje
je wel
wel zien
zien
cat. Algemene
hebben. Guus dekt, Guus dékt.
kan dat ze jarig is, dat ze
ze niet
niet lang
langmeer
meerzal
zal leven.
leven. Guus dekt, legt een
kan
negen borden,
borden,negen
negenvorken,
vorken,
heus tafelkleed, haalt uit
uit de veel-zaken-kast negen
pot Engelse
Engelse pickles,
pickles, een
een schotel
schotelmet
met citroenvla, een
negen messen, een pot
over zoveel
zoveeltoebereidselen
toebereidselenisisover
overde
demenmenverbazing over
bak met olijven. Enige verbazing
ze heeft
heeft willen
willen uitpakken,
uitpakken,dat
datzezehaar
haarbest
bestheeft
heeft gesen. Je kunt zien dat ze
daan. Maar een algemeen geschreeuw,
geschreeuw,een
eenonbedaarlijk
onbedaarlijk gebulk
gebulkkomt
komtlos,
los,
schalen met
metgebakken
gebakken
keukeneen
eengrote
groterosbief
rosbiefen
en twee schalen
als Guus uit de keuken
aardappelen haalt.
geblufte verwondeaardappelen
haalt. Dirk,
Dirk, Karel,
Karel, Moos
Moos en
en ik
ik zitten in geblufte
wel Jezis: dat is kranig. Da's nou es
ring. Hoe ze hem dát
dit gelapt heeft! Wel
een verrassing.
verrassing. Da's beter dan warm
warm klef
klef brood
brood met
metsardientjes.
sardientjes. Nee
maar ze
tafellaken legt
met... vorken en
...
legt met...
en...
maar
ze leeft
leeft niet lang meer. Als ze een tafellaken
even geleerd,
geleerd, spreekt
spreektvan
van
messen dan is ze driekwart dood. Dirk wordt even
mentale 'aberratie'.
getr6tiwde mannen en vrouKarel waarschuwt al die getr6ûwde
caberratie'. Karel
wen om niet te veel te
te eten
eten op
opde
delate
latenacht,
nacht,vooral
vooral niet
nietteteveel
veelmosterd
mosterd
nemen.
Duif
kijkt
met
vette,
saamgepieterde
drankoogjes
naar
het rodrankoogjes
naar
nemen. Duif kijkt met
zegt Guus en Dirk begint
buuste stuk vlees. 'Hé wat sloven jullie je uit!' zegt
in aandachtige
aandachtige stilte voor te snijden.
snijden. Niet zo
zo dik,
dik, zegt
zegt Guus.
Guus. Met zijn
hij sneden van een halve vinger dik. Terwijl
Terwijl begint
kippige ogen zaagt hij
te gillen
gillen alsof ze gekeeld wordt. Karel
Karel heeft
heeft haar
haar een
een
Duif te brullen en te
stukje citroenvla in de nek gestopt. 'Lamme
Lam kreng!' Ze
`Lamme beroerling! Lam
wringt haar
haar vinger achter het
het vuile
vuile kraagje,
kraagje, probeert
probeert het
het smeersel dat ze
wringt
Karels gezicht te
te wrijven.
wrijven. 'Hé,
uit!
`Elé, goddome, Duif, kijk nou uit!
opdiept in Karels
- Duifzegt
zij het glaasje
glaasje niet
niet omgegebliksem!' —
Duif zegt dat zij
Met dat verdomde gebliksem!'
smeten heeft, dat Karel
Karel het gedaan
gedaan heeft.
heeft. Guus is nijdig. Daar
Daar is ze nou
voor thuisgebleven.
thuisgebleven. Wat
Wat een
een aardigheid
aardigheid om
om het
het schone
schone
de halve avond voor
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bederven. Da's
Da's niks.
niks. Scherp
Scherp heeft
heeft een
een nieuwe
nieuwe ongebruikte
ongebruiktezakzaklaken te bederven.
stukkie krant.
krant.Dan
Dande
dezakdoek.
zakdoek.Zo
Zozie
zieje
je er
er niks
niks van. Wat
Wat
doek. Eerst een stukkie
is die rosbief taai,
gebrilde neus
neus op
op het
hetvlees
vlees
taai, zegt
zegt Dirk, die haast met zijn
zijn gebrilde
ligt —
- Of
op een
een zeen
zeen zaagt.
zaagt.Wat
Wateen
eenzeen
zeenisis?
Datwoord
woord
ligt
Ofdie
die niet
niet ziet
ziet dat ieie op
? Dat
nooit gehoord
gehoord—
- Heb je nooit
nooit van
vanzeen
zeengehoord
gehoord?
- Nee. Zeen
Zeen
heeft ie nooit
?—
geen Hollands.
Hollands.—- Je spreekt
spreektvan
vanpees.
pees.Wateen
eenstrijkop!
strijkop!—- Wie
Wie d'r
d'rnou
nou
is geen
— Wat
niet van
van zeen
zeengehoord
gehoordheeft!
heeft!—- Nou,
Nou, hij.
hij. —
- Die
die
niet
Diepees
peesdán,
dán, die péés dan, die
d'reerst
eerstuitsnijen.
uitsnijen.
Ja,morgen
morgenbrengen!
brengen!Daar
Daarzal
zal
je, mottie
mottied'r
péés, hoor je,
—- Ja,
hij wat van
van terecht
terechtbrengen!
brengen!—- Kijk die nou es
es zagen
zagen op
op die
diezeen,
zeen,het
hetisis
hij
om zenuwachtig bij te
te worden.
worden. —
- Je
zeggen. —
- Je
Je mot
mot geen
geen zeen zeggen.
Je mot
als Duif
Duifd'r
d'rmakkero-makreel!
makkero-makreel!
- Hahaha!
pees zeggen. —
Hahaha!Da's
Da's net
net zo iets als
eindelijkklaar.
klaar.—- Geven
Geven jullie
jullie nou
noumaar
maardoor.
door.—- De
De pickles
pickles zo
zo
Dirk isis eindelijk
uit de
depot.
pot.—-D'r
D'rstaat
staateen
eenvork
vork
Nou,godverdomme
godverdommeDuif,
Duif,
maar uit
in.in.
—- Nou,
niet
je pote
pote an
an de
deolijve
olijve kommen.
kommen. —
- Wat,
me pote?
pote?
niet met je
Wat, niet
niet met me
Olijve
met jejepote
poteanpakke
anpakkeanandedefijnste
fijnstediners.
diners.—- Ja,
Ja,daar
daar
Olijve mag
mag je
je met
Duif gelijk in. —
- Wel
pote ananheeft Duif
Welsodeju,
sodeju,da's
da'swat
wat nieuws.
nieuws. Olijve met je pote
- Da's
bijzonders. —
- Nou
doen ze
zehet.
het.—
- D'r
legt
pakke! —
Da's weer
weer zo iets bijzonders.
Nou t6ch
tóch doen
D'r legt
een vorrekie
vorrekiebij.
bij.—
- Karel vliegt
vliegt weer
weerlawaaiend,
lawaaiend,druk
drukgillend
gillend
nooit een
op.op.
—pit in
in z'n
z'nnek
nektetestoppe.
stoppe.—- Da's
Da's lekker
lekker
Die verdomde Duif om hem een pit
voor hem. —
- Straks
gehad. —
- Nou
zo'n
Straksheeft
heeft ie
ie haar
haar ook te pakke gehad.
Nou maar zo'n
beroerde pit, die langs
langs je rug
rug glijdt
glijdt en
en in
injejetricot
tricotgaat
gaatzitten!
zitten!—- Trees
Trees
beroerde
d'rvork,
vork,sart
sartererScherp
Scherpmee,
mee,die
diedrie-,
drie-,
uitje uit
uit de
de pickles
pickles op
op d'r
steekt een uitje
mij dan
dan opeten,
opeten, wat
watGeorgine
Georgine nijdig
nijdig maakt,
maakt,die
die
viermaal hapt, laat het
het mij
viermaal
niet meer met
met me
me spreken
sprekenwil.
wil.`Nou
'Noumaalzijt,'
maalzijt,'zegt
zegtDuif.
Duif.—- 'Bon appétit.
appétit.
al begonnen.
begonnen. Een
Een
messieurs, ministres
Trees. Dirk
Dirkisis al
messieurs,
ministres intègres,'
intégres,' reciteert Trees.
hij om.
om zijn
op, praat
praatdan
dan
hele snee rosbief wentelt hij
zijn vork,
vork, hapt
hapt het ineens op,
met een mond
mond zo
zo v61
v61 dat er alleen wafgeluidjes
wafgeluidjes te
te horen
horenzijn.
zijn. BescheidenBescheidenmet
lijk, met stil bewegen
bewegen der
der vuile
vuile handjes
handjes legt
legtStientje
Stientjeeen
eenreep
reepvlees
vleesop
op
lijk,
een boterham,
boterham, snijdt
snijdt die
diein
dobbelsteentjes,eet
eetmet
meteen
eenvriendelijk-verlevriendelijk-verlein dobbelsteentjes,
grote
gen lachen
lachen op
ophet
het smalle
smalle gezichtje.
gezichtje. Ze zit klein-gelukkig tussen de grote
mensen.
glinsterend-oplettendeogen
ogennaar
naarde
deaardappelaardappelmensen. Guus kijkt met glinsterend-oplettende
de bruine
bruineaardappels
aardappels uit,
uit,
schaal,
in de handen heeft. Duifpikt
Duif piktalal de
schaal, die
die Duif
Duifin
laat de bleke liggen. Trees ziet
ziet hoe
hoe Guus kijkt, kijkt mee en zegt: 'Dud,
'Duif,
n6g een
een paar
paaraardappeltjes.'
aardappeltjes.'—- `Houen
'Houen jullie
jullie 66k
66k zo
zo van
vankorstjes
korstjes?'
neem nóg
?'
Metzijn
zijnmond
mondhalf
halfvol
volvertelt
verteltKarel
Kareldat
dathij
hij
vraagt Duifongevoelig.
Duif ongevoelig.Nou.
Nou.Met
vraagt
toen die klein
klein was, altijd bij
te bedelen
bedelen
bij z'n moeder in de keuken stond te
Ofz'n
moeder nog
nogleefde
leefde?
om de aardappelpan te mogen uitschrappen. Of
z'n moeder
?
Ankanker
kanker?
Ankanker
kanker?
Daar was
was een
aan kanker.
kanker. An
gestorven aan
?An
? Daar
Nee die was gestorven
Trees ook
ook an
an gestorreve.
gestorreve.—
- Zijn tong
tong hadden
haddenze
zehem
hemopengeopen geome van Trees
het bloed
bloed d'r
d'ruit
uitsprong
sprongtot
totanandedezoldering
zolderingtoe.
toe.—- Of
Ofdat
dat nou
snejen dat het
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verhalen waren om an tafel
tafel te
te doen
doen?? Wat een onzin,
onzin, beweerde
beweerde Karel;
Karel; je
je
kan
opnoemen als
tafel zit
zit of
of ik
ik eet
kan mijn
mijn niks
niks zo
zo gek
gek of zo
zo vies
vies opnoemen
als ik an tafel
erbij
wou Dirk
Dirk wel
wel es
es zien.
zien. En
En als
als Karel
Karel dan
dan een
een hap
hapininzijn
zijn
erbij door.
door. Dat wou
mond
verbeelden dat je kauwt op de grote
grote
mond had,
had, zei
zei Dirk:
Dirk: nou mot je je verbeelden
wel wat
wat een
een
teen van Duif,
Duif, die
die ze
ze in
in geen
geendén
tfénjaar
jaargewassen
gewassenheeft.
heeft.—
- Wel
an
sloerie!
zcgt Duif.
Duif. Vraag
Vraagmaar
maaran
sloerie! Hij
Hij zou
zou zulleke
zulleke schone
schone tenen hebbe, zegt
Stien. -—Wat
voeten
WatStien
Stienbleekjes-blij
bleekjes-blijdee
deezeggen
zeggendat
dat ma
ma elleke
elleke week
week d'r
d'r voeten
waste. —
- Nou
rottepaardevijg
paardevijgvol
volslijm,
slijm,zei
zeiDirk.
Dirk.—- Paardevijg
Paardevijg
Noudán
din op een rotte
d'rover,
over,zei
zeidan
danKarel.
Karel.—
- As ze niet ophielde met
is wát
lekkermet
metsaus
sausd'r
wit lekker
die vieze praatjes, zou
zou Guus
Guus van
vantafel
tafelopstaan.
opstaan.—
- Zulleke
Zulleke vuilike.
vuilike. Ze
Ze
maakten d'r
d'rmisselijk.
misselijk.—
- As
hebben dat
datzezeging
gingspoege...
spoege ...—As ze
ze niet woue hebben
Of Maas
niet goed
goedwas
wasmet
metz'n
z'nouwe
ouweheer
heer?
een toeMoos nog niet
? —- Nee. - 'Wat
Vat een
val. Alf -—toen
gearmd liep
liep op
op de
deNieuwendijk,
Nieuwendijk,
toenikik vandaag
vandaag met
met Trees gearmd
hé!JeJe
kwam ik me
me neef
neef Tobie tegen,
tegen, die
dieook
ookgearmd
gearmdliep!
liep!Wat
Wateen
eenlol,
lol,hé!
had z'n
z'n gezicht
gezichtmotte
mottezien!'
zien!'—- Wat
Watdie
die Duif
Duiftoch
tocheen
eenlamme
lammebliksem
bliksem was
om met de pitten
pittenvan
vande
deolijven
olijventetegooien.
gooien.Goed
Goedom
omjejeererlater
latereen
eenongeongeluk over te vallen.
vallen. Guus at
at niet
niet meer.
meer. Die
Die had
had maagkramp.
maagkramp. D'r
D'rkorset
korset
moest uit.
uit. En
En een
eenbrandewijntje.
brandewijntje.—- `Ik
'Ik begrijp niet
niet wat
watjij
jij voor last van je
'ikheb
hebnummer
nummerzesenveertig
zesenveertigenenniks
niksgeen
geenlast.'
last.'
korset
heb,'zei
zeiTrees,
Trees,cik
korset heb,'
—of dat
dat nou
nouvoor
voorliege
liegewas:
was:zezehad
hadvijftig
vijftig—- Nou,
Nou, daar
daardéé
dééze
zewat
watom.
om.
Wat of
Wat
-—Wat
en altijd
altijdlast.
last.—
- En wat
wat of
ofDuifhad
Watof
ofGeorgine
Georgine had?
had ?Tweeënvijftig
Tweeënvijftig en
Duif had
hangen. De
De
- Zestig.
—
Zestig.-—Nou
NoualsalsDuif
Duifgeen
geenvierenzestig
vierenzestighad
had liet
liet Guus
Guus zich hangen.
ging in
in een
een wip
wipop.
op.Er
Erwerd
werdmee
meegeknoeid.
geknoeid.Duif
Duifsmeerde
smeerde Kacitroenvla ging
Of ze zich nou niet
niet es
es ééns behoorlijk
behoorlijk gedragen
gedragenkonkonrel in en Karel Duif. Of
dan op
op eens
eens een
een schrik.
schrik. God,
God, wat
wat scheelt
scheelt Stien? Stientje! Stie
Stie-ieden. En dan
iehetraam
raamopengooien.
opengooien.—flauw gevallen
gevallenvan
vande
dehette.
hette.—- Gállw
Gáuwhet
ien! Zeker
Zeker flauw
wel nee, niet van de
de hette.
hette.Ze
Zekon
konniet
niettegen
tegeneten
etenopopdedelate
lateavond.
avond.—- Ga
Ga
Wel
water halen,
halen, Guus!
Guus(~
met me
me open
open lijf
lijfdoor
door die
die
jij dan even water
— Ik
Ik kan
kan niet met
kouwe gang!
gang! Ben
Ben jij dan Overdomme
góverdommeteteluiluiom
omopopteterijzen,
rijzen,Dud!
Duif!
God,
kouwe
—- God,
wat make
make jullie een kakkie om niks! Laat er maar stil legge.
leg ge. Ze komt
komt van
van
wat
niks! Ze
Ze het
het 't wel meer. Da's van het vreten.
vreten. Dan
Dan het
het ze
ze
zelf bij.
bij. Het is niks!
gevrete.
te véél gevrete.
halfMet doodswit
doodswi tgezichtje
gezichtjelag
lagStientje
Stien tjeop
opde
debruine
bruinecanapé,
canapé,het
hetmondje
mondjehalfMet
ogenwit zwakjes
zwakjes te
te zien.
zien. Duif
Duifwreef
wreefgele
gele citroenvla
citroenvla op
op haar
haar
open, het ogenwit
stond met
met een
een verveeld
verveeld gezicht
gezicht bij
bij het
hethoofdend.
hoofdend. Trees
Treesklapte
klapteinin
koon, stond
het witte
wittehandje.
handje.Het
Hetkind
kindgeleek
geleekzozosprekend
sprekendopophet
hetlijkje
lijkjevan
vaneen
eenververhet
tussen een
een hoop
hoop
dronken meisje
meisje dat ik eens op een gracht
dronken
gracht had zien liggen, tussen
nieuwsgierig volk.
volk. Karel
Karel was
was de
de enige
enige die
die langzaam
langzaam doorproefde
doorproefde van
vanzijn
zijn
nieuwsgierig
halfruïne van vuile bemosterde
bemosterde borden,
borden,halfvla, de enige aan de tafel, die in ruine
volle glazen stond.
stond.
—

-
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'Leg d'r handjes
handjes in water,' zei Georgine.
Georgine. Scherp
Scherp ging
ging naar
naar de
de keuken,
keuken)
bewusteloos.
kwam met een soepterrien
soepterrien met
met water.
water. Het kind bleef
bleefbewusteloos.
'Hoe onplezierig
onplezierig voor
voor jullie,
jullie, dat
dat ze
ze je
je zo stoort,'
stoort,' zei
zeiDuif.
Duif.
'Nou da's minder.'
`Nou
'Daar
`Daar wordt helemaal niet op gelet.'
met azijn.'
azijn.'
'Wrijf d'r slaapjes met
`Wrijf
'Laat 'r maar
zei Duif
Duifnog
nogeens,
eens,cal
'al die
diedrukte
drukteen
endie
dieraadgeraadgemaar stil legge,' zei
`Laat
hellepe niks.
niks. Ik
toch beter!
beter! Het
Het betekent
betekentgeen
geenzier.
zier. Zie
Zieje
je
vinge hellepe
/k weet het toch
wel?'
nou wel
?'
Het kind
kind kwam
kwam bij,
bij, keek
keek met
metdronken
dronken oogjes
oogjesrond,
rond,herkende
herkendede
demensen,
mensen,
Het
zede
deAlgemene
álgemeneaandacht
aandachthad.
had.
lachte flauwtjes
flauwtjes omdat
omdatze
'Is het beter
beter Stientje
Stientje?'
?'
'Ja, juffrouw.'
zoraar
raarom
omjejehart
hart?'
'Was
weerzo
`Was je weer
?'
'Ja
ma.'
la ma.'
'Laat ze nou maar
maar naar bed gaan.'
`Laat
d'r.'
'Ja da's het beste
beste voor
voor d'r.'
ja
'Wil je naar bed,
bed, Stien
Stien?'?'
`Wil
'Ja juffrouw.'
'Dag Stienje.'
zei iedereen
iedereen goeienacht
goeienacht—
- elk een verlegen
verlegen handje,
handje, nam
nam haar
haar stukje
stukje
Ze zei
citroenvla op een
een bordje
bordje mee
mee naar
naar achter. Of
Of Guus 'r wou kommen toetoedekken?? -—Wel
zo'n kleikleidekken
Welnee.
nee.-—Wat
Waterereen
eenkakkie
kakkievan
vangemaakt
gemaakt werd
werd van zo'n
Nou ... kakkie...
kakkie ... kakkie
kakkie—
- of ze niet zag
zag dat
dat
nigheid, protesteerde Duif. Nou...
kind doodzwak
doodzwak was
was?? Zwak, watte
watte larie!
larie! Toen
Toen zij
zij die
dieleeftijd
leeftijdhad
had
het kind
was en zo
zo blauw
blauw
kreeg zij
zij ellek ogenblik een toeval, dat ze een uur weg was
as ... as...
as ... —
- As
schelvis, lachte
lachteKarel.
Karel. —
- Het
t6ch goed
goed
zag as...
As bevroren schelvis,
Het was t6ch
om es met
met'r
naar een
een dokter
doktertetegaan.
gaan.—
- Wie
betale most
most?
Afsehui'r naar
Wie of dat
dat betale
? Afschuidee d'r
d'r vader
vaderniks.
niks.—
- D'r waren
waren toch
toch poliklinieken.
poliklinieken.—
- Ach wat,
wat, ach
ach
ve dee
wat ... meissies
meissies in de groei
groei en niet
niet gewend
gewend om
om 's avonds warm te ete...
ete... Je
Je
wat...
rekene, het
hetisisover
overhallef
halleftwee.
twee.—- Hé!
Hè! dat
dat was
was weer
weeriets
ietsvan
vanKarel!
Karel!
mot es rekene,
haalde hij
hij een
een berg
bergokkernoten
okkernotenenenolienootjes.
olienootjes.—-—Uit
Uit z'n
z'n broekzakken haalde
Hij had
had voor het 'dessert'
'dessert' willen
willen zorgen.
zorgen. —
- Ze
wel dattie
dattie geen
geen
Hij
Ze wisten wel
geld had, anders
anders had
hadieiewat
watvoor
voorGuus
Guusmeegebracht.
meegebracht.
Nouda's
da'sonzin.
onzin.geld
—-Nou
—
Je hoeft elkaar toch geen
geen cadeautjes
cadeautjestetegeve.
geve.—- As
As ze
ze nou
noumaar
maar niet
nietmorsmorshettapijt
tapijt
met de
de schillen.
schillen.—
- Schillen
van het
ten met
Schillen van
van olienootjes waren niet van
krijgen. —
- Trees
dan aan
aan Georgine
Georgineofofzezed'r
d'rhaar
haarnog
nogverfde.
verfde.—te krijgen.
Trees vroeg dan
wel nee. Dat
Dat kan
kan je
je toch
toch wel
welzien.
zien.—
- Nou an de punte.
punte. Ja an de punte
punte isis
Wel
nog wel
welrossig,
rossig,hé
hé?
Da's de
depest
pestvoor
voorhet
hethaar,
haar,dat
datverve.
verve.—- Weet
Weetjeje
het nog
? Da's
goed voor
vooris:
is:vlechten.
vlechten.—- Is
Is vlechten
vlechtenzo
zogoed
goedvoor
voorhet
hethaar
haar?
- Of
Of
wat er goed
?—
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Daar groeit het
het weer
weerhelemaal
helemaal van
van an.
an. —
- Nou,
was juist
juist van
van
het! Daar
Nou, Trees was
gaan dragen,
dragen, kort-gekruld.
kort-gekruld.—
- Jessus,
wat een
een
plan d'r haar kort te gaan
Jessus, jessus, wat
hetniet.
niet.
plezier! Goed om een kou op
op je
je hersens
hersens te
te krijge.
krijge. Scherp
Scherp wou
wou het
plezier!
haren, dat
idioot als
als een ouwe
ouwe heer
heer
Een vrouw mer korte haren,
dat vond ie net zo idioot
pruik. —
- Die
gebit om
z6 te
te
met een pruik.
Die Duif
Duif had
had wel
wel een
een paarde
paardegebit
om die noten z6
tussen d'r
d'r
kraken.
kraken. -—Lach
Lachzozoes,
es,Duif.
Duif -—En
Endan
danlachte
lachteDuif
Duifmet
met de
de noot tussen
glinsterende spoegdraden
spoegdraden van
vanlip
liptot
totlip.
lip.—
- Als ze hem
hem inslikte
inslikte
kiezen en glinsterende
ze stikke.
stikke.—- Krak,
Krak, daar
daar ging
gingdie
diekapot.
kapot.—- Wanneer
WanneerTrees
TreesOphelia
Ophelia
kon ze
speelde?
met
speelde ? -—Die
Diewas
wasd'r
d'rweer
weerafgenomen.
afgenomen. -—HamIet
Hamletverdomde
verdomde het
het om met
spelen.—
- Of
Of dat zo
zomaar
maarging
ging?
- Natuurlijk.
- D'r
zoveel
haar te spelen.
?—
Natuurlijk. —
D'r waren zoveel
Hamietten
niet en
en voor
voor Ophelia
Ophelia kwamen
kwamen er
er wel
wel vier
vier in
in aanmerking.
aanmerking. Wat
Wat
Hamletten niet
Kees op z'n gezicht
gezicht had
had gehad
gehadin
inde
dekranten.
kranten.—
- Die giftpissers!
giftpissers! Die
Die galgalnouje
jeverlopendste
verlopendstebaantje
baantje—- meenmeenblaasjes! -—De
Dekrantenkritiek
krantenkritiek da-was
da-was nou
datdie
dielui
luier
erde
de klote
klotevan
van wisten.
wisten.Zij
Zijhad
hadzo'n
zo'nkerel
kerel gegeDuif zeidat
de Dirk. Duifzei
in de
de schouwburg
schouwburg zat
zat teteslapen
slapenen
enan
anhaar
haar vroeg
vroeg hoe
hoe
kend, die gewoon in
geweestwas.
was.—
- Trees verhaalde van een die
die'r
gevraagd had
had om
om es
es
het geweest
'r es gevraagd
met'r
gaan.- Daar
smoel slaan
slaan
met
'r naar bed te gaan.—
Daarzou
zouScherp'm
Scherp 'mvoor
voor op
op zijn smoel
ie hem
hem zag.
zag.—
- Wat een flauwe
flauwe kul:
kul: dan
dan had
hadjejedagwerk.
dagwerk.—- Die
Die smous
smous
als ie
van De
De Telegraafwas
Telegraaf was het ergst. Die
Die schreef
schreefmet
met zo'n
zo'n minachting
minachtingover
overalalles, dat
dat je
jekregel
kregelwerd
werdals
alsjejehet
hetlas.
las.—- Da's
Da'szo'n
zo'nbleke
blekejood,
jood,
Ja, zo'n
zo'n
héhé?
? —- Ja,
godverdommisse
schreeuwer. —
- Nou
godverdommisse schreeuwer.
Nou maar
maar die
die scharrelde
scharrelde tenminste
tenminste niet.
weten! —
- Dat
zo maar
maar alles mocht
mocht
-—Alsof
je zo
Alsofje
zo iets
iets kon weten!
Dat zo'n
zo'n vuile smous zo
er nog
noglui
luizijn
zijndie
diehem
hemgatlikken.
gatlikken.—- Nou,
Nou,maar
maarhij
hijheeft
heeft
schrijven en dat er
weles
esgelijk.
gelijk.—
- 0,
0,da's
da'sScherp
Scherpweer!
weer!—- Natuurlijk
NatuurlijkScherp!
Scherp!—
- Duif, je
je
toch wel
vreet
je een
eendubbel
dubbelbesloten
beslotenkoliek.
koliek.
Kijknou
noumaar
maarnaar
naarjejeeigen
eigenbord.
bord.
vreet je
—-Kijk
—Of ze die mop al gehoord hadden, maar
maar de
de vrouwen
vrouwen moesten niet luistehet was
was een
eenvuile.
vuile.—- Hou
Houhem
hemdan
danmaar
maarvoor
voorje!
je!—- Guus
Guus wou
wouhem
hem
ren, het
wel horen. Nee an Guus wou Karel
Karel hem
dat ging
ging
hem niet
niet vertellen.
vertellen. An
An Duif
Duifdat
nog. En hij
hij fluisterde in d'r oor en d'r dikke kwalkonen rimpelden
rimpelden op
op en
en
en fluisterde
fluisterde het
het over
over
d'r oogjes kregen een lolglans.
lolglans. En dan stond ze op en
aan Guus
- O-o!
wát een
een gegeaan
Guus met zachte proestlachjes
proestlachjes en
en zei
zei Guus:
Guus: O-o!
0-o! —
0-o! wát
mene en proestte
proestteenzeinoges-O-o!
weer
en zei nog es —0-o!wat
wateen
eenvuilé!
vuilé! en
en vertelde'm
vertelde 'm weer
zachjes an
lachte en
en dan
dan achterover
achterover viel
vielin
inzijn
zijn stoel
stoelen
en
an Dirk, die stilletjes lachte
met Karel
Karelsamen
samenhardop
hardopschaterde.
schaterde.
Goed
- Hahaha
Hahaha —
- Hohoho!
met
— -Goed
11.6hé?
?—
Hohoho! -—
luisteren kwam
kwam bij
bij Guus,
Guus, met
metd'r
d'rarm
arm om
omde
dehals
halsvan
van
En dan Trees die luisteren
het
Guus en in aandacht
aandacht naar
naar beneden
Guus
beneden keek
keek en gespannen luisterde en het
ook uitgilde...
uitgilde...Wat
Wateen
eengeméne...
geméne...Hé-jasses
Hé-jasseshoe
hoevuil!
vuil!—-En
dan Georgine
Georgine
En dan
ook bij Guus en nog eens het zachte fluisterverhaal en even
even glimlachen
glimlachenen
en
een
... : Is dat nou álles
álles?? Make
een...:
Make jullie
jullie daar
daarzo'n
zo'ndrukkie
drukkie van?
van ?Die
Die heb ik al
voor een
een half
halfjaar
reis gehoord.
gehoord. —
- 00 maar
maar jij! Jij
jaar op de reis
Jijben
ben zo
zo door
door de wol
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aan het vertellen aan
aan Scherp
Scherp en Georgine
Georgine aan
aan
En dan
dan Trees aan
geverfd! -— En
wat wij
wij voor
voor gezichten
gezichten trokmijn
... en de anderen
anderen aan
mijn oor
oor...
aan het opletten wat
ken
... en een gelispel
gelispel in
in m'n
m'n oor,
oor, iets
iets héél vuns, iets
iets heel
heel bed-plats
bed-plats en
en een
een
ken...
nalachen van allemaal.
allemaal. -— Hoe ze het toch
toch verzinnen!
of nou zo'n
verzinnen! —- Wie of
vertelt! -—Zeker
mop het eerst vertelt!
Zeker een fijn lid! -—Duifverslikt
Duif verslikt zich in brandewijn, wordt paars-blauw,
paars-blauw, met
met benauwd-hese
benauwd-hese ophalingen. Karel
Karel klopt
haar
je in
in stikke.—
stikke.- Uche,
uché-oe-oe!—
- StukStukHé, daar zou je
Uche, uché-oe-oe!
haar de
de vette
vette rug. -—Hé,
goed voor
voor een
een graat! —
- Hé,
slikken. -— wel
Hé, ik
kie droog brood slikken.
Wel nee, da's goed
stikte. -— Guus had dat ook eens gehad
gehad met
met azijn.
azijn. Met
Met azijn
azijn
dacht dat ik stikte.
veel erreger.
maar in champagne dan,
was het veel
erreger. —- Nou maar
dan, zei Trees. -— Da's
iets waar
waar je
je je
je dikwijls
dikwijls in
in kunt
kuntverslikken,
verslikken,zei
zeiKarel.
Karel. -— Weet je
nou niet iets
benauwd was
was?? Als je lachen moest met
meteen
een volle
volle mond.
mond. Nee,
Nee, niezen.
niezen.
wat benauwd
-— Niezen met
met een
een volle
volle mond dat kwam nooit voor.-Zo?
voor.— Zo ? en als je verkouwas?? —
- Meijer, de vader van Stientje, die was altijd
altijd verkouwen, zei
wen was
Meijer had altijd een natte
natte neus.
neus.
Duif. -— Onzin, dat bestond niet. -— Nou Meijer
Ze moesten
moesten het
het maar
maar es vragen
vragen an
an de
de mense waarmee
waarmee die
die speelde.
speelde. Ze
woue op het toneel nooit
nooit van
van hem
hem gezoend
gezoend worde
worde —- zo vies as die was. -—
vader
toch altijd
altijd een
een kwaad
kwaad van
van Meijer
Meijer sprak?
Wat Duif
Duif toch
Hij was
was toch de vader
sprak ? Hij
- Ze
zuur an hem had. HadHadvan d'r kind.
kind.—
Ze kon
kon het niet hellepe dat ze zo het zuur
- Dat
Maas weer vlam vatten. -—
ie haar
haar niet met d'r kind late zit
zittete??—
Dat dee Moos
nakend zat te liegen.
liegen. Een
Een man
man liet z'n kind niet
Waarom ze toch zo gods
godsnakend
in de steek, als die het wou opvoeden. -—wel
Weljessus,
jessus, jessus wat een leuges.
-— En áls
zij dan
dan maar
maar an de dijk gezet worde?
åls 't zo was?
was ? Most
Most zij
worde ? —- Als die
smerige makkero haar
genoeg ?
haar een
een weekgeld gaf
gaf —- verdiende
verdiende die niet genoeg?
Hè?
kind krijge.
het brutale
brutale
kon die het kind
Hè ? —- kon
krijge. —- Niet z6veel maalde
maalde ze om het
kreng, dat nog geen woord dankie zei als zij
zij het vrete uit d'r mond spaarde. -—Och,6ch,
Scherp ineens
wat jij
jij uit
uit jouw
jouw mond
mond spaart,
spaart,
Och, 6ch, zei Scherp
ineens vinnig: wat
daar
van worde!
Wat
daar zal
zal het
het schaap
schaap niet
niet vet van
Duif, bol opgewonden: Wat
worde! —- Duif,
weet jij
jij daar
daar goddome van! -— En dan Scherp:
we zijn
zijn niet
niet blind.
blind. -—
weet
Scherp: Nou we
d'r dan
dan t6ch grootgebracht.
Duif: d'r vader is een slampamper.
slampamper. Ik heb d'r
Wat ze hét, het ze
ze van
van mijn!
mijn! -— Dirk dan
dan met z'n zware
zware stem
stem er
er tussen:
tussen:
als ik
ik d'r
d'r vader
vader was,
was, gafik
veel, en
en Scherp
Scherp strak
strak vinnig:
vinnig: als
Nou da's niet veel,
gaf ik in
net-za-min een rooie
rooie duit. Dan
Dan Duif weer krakelig-verhit:
jouw handen net-zo-min
Maar
er nogal
nogalnaar
naar uit om een kind te
Maar jij
jijben
bend'r
d'rvader
vadernou
nou niet.
niet. Jij
Jij ziet er
krijgen! -— 'Wat
zijnjullie
jullievervelend
vervelend vanavond,'
vanavond,' zegt
zegtGuus.
Guus. -— 'Ik
`Ik steek
Vat zijn
mijn opinie niet onder
of banken,'
banken,' zegt Scherp,
Scherp, die
die beledigd
beledigd isis
mijn
onder stoelen of
taxeert, 'jij
omdat Duifhem
Duif hem niet op een kind taxeert,
cjij ben een hond voor Stientje.'
- Wat
jood toch
toch altijd
altijd van
van mijn
mijn mot
mot hebbe
.. !'—- Scherp
—
Wat die vuile jood
Scherp wordt
hebbe ..!'
woedend. -—Als
dan vindt ie
ie zichzelf nog duizendmaal te
Als hij
hij een
een jood is dan
goed om op háár
boodschap te
te doen
doen -— zo'n dronken loeder!
hiár een grote boodschap
loeder! —-
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stukmispunt.—`As
mispun t.-'As je een man
rood-woedend,
zo'n ellendig
ellendig stuk
man was,'
was,' zegt
zegt Duif
Duifrood-woedend,
'zou ik je op je smoel slaan.'
slaan.' -'En
één ding
ding zegge,
zegge, Dirk,'
Dirk,'
`zou
JEn nou zal ik je es één
ontvangt,kom
komikikniet
nietmeer
meerbij
bij
schreeuwt Scherp,
Scherp, `zolang
'zolang jij dat varken ontvangt,
- 'Da's
als jullie
jullie ruzie
ruzie
je.' —
`Da's6nzin,'
6nzin,' beweerde
beweerde Dirk,
Dirk, 'Kan
`Kan ik
ik er wat an doen als
zichaltijd
altijdonbehoorlijk
onbehoorlijkgedraagt.'
gedraagt.'
hebbe.Jullie
hebbe. Jullie weet nou eenmaal dat Duif
Duifzich
'Ik heb schijt aan
tonguit,
uit,
- `Ik
aan jou
jou én
én an
an jou,'
jou,' plappert
plappert Duif
Duif met een dikke tong
'jullie
me allemaal
allemaal de
de botten
bottenkussen!
kussen!Zijn
Zijnjullie
julliegodverdomme
godverdommebelabela`jullie kenne me
zerd!'
paarsrood in
op, onvast,
onvast,
—- Opgeblazen van drank, paarsrood
in haar
haar woede
woede staat ze op,
slaat de deur achter zich toe,
toe, gaat
gaatnaar
naar de
deachterkamer.
achterkamer. Maar
Maar nog
nogeens
eens
komt ze
ze terug,
terug,smijt
smijtde
dedeur
deuropen,
open,raspt
rasptereruit:
uit:`Stinkende
'Stinkendevuile
vuilejood'
jood'—dat is tot
tot Scherp
Scherp—
- '`...1élijke
.. .lélijke rotsmous
... as
met míjn
mijn zake
zake beberotsmous...
as je
je je weer es met
uit jejesmoel...
smoel...Afgesodemieterde
Afgesodemieterde aap...
aap... Stomme
Stomme
moeit, krab
krab ik je oge uit
moeit,
snotneus!'
deur weer dicht en ichter
áchter het
hetgestommel
gestommelvan
vaneen
een
snotneus!' Flap,
Flap, de
de deur
woedend.
stoel die omvalt. Dirk
Dirk zit
zitkwaadaardig-ineengehurkt.
kwaadaardig-ineen gehurkt. Guus
Guus isis woedend.
Waarvoor al die ruzie dient!'
'Hebik
ikjeje
- 'Is dát
verjaarspartij!- Waarvoor
dient!"Heb
dit nou een verjaarspartij!
honderdmaal gezegd,'
'dat ik
over me
me vloer
vloerwil
wil
niet honderdmaal
gezegd,' gromt Dirk, cdat
ik 'r niet over
'Welzeker,
zeker,begin
beginjijjijnou
nounog
nogesesmet
met
mijn!'—- `Ik
'Ik zeg
zeg'r'rmorgen
morgen
hebbe.' -'Wei
mijn!'
hangt me
me de
de keel
keel uit.'
uit.' —
- 'Net
'Zo jíj
jij wilt,
wilt,
de kamer
kamer op.
op. Het hangt
'Net zoals
zoals jij
jijwilt.'
wilt."Zo
Hetisisalsofje
alsof jebang
bangvoor
voord'r
d'rbenr—
ben!' - 'Bang
'Bang?
Bang? Ik
Ik voor
voor Duif
Duif
zo jij
jfj wilt. Het
? Bang?
bang: nee maar
maar h66r je dat Trees!
Trees! —
- Ik voor Duif
Duifbang!
Ik geloof
geloofdat
datjijjij
bang! Ik
ben.' En
En dan ruziën Dirk
Dirk en
en Guus
Guusmet
metmeegepraat
meegepraatvan
vanKarel
Karel en
en
getikt ben.'
Georgine en
en Scherp.
Scherp.
Trees en Georgine
'Zeg
`Zeg 'r dan de huur op!'
'Nou dat zál ik ook doen!'
`INTou
'Asje
Heb ik
ik
zo veel
veel niet meer hier kom! Heb
'As je maar
maar weet
weet dat ik dan 's avonds zo
Trees?'?'
gelijk Trees
'Wel
'Wei godd6me!'
godd6mer
'Nou kan ik nog
nog an
anme
memoeder
moederzegge
zeggedat
datikikbijbijDuif
Duif
ben
maarals
als we
we
ben
—-maar
`Nou
hier
ben.
Nou,
niet meer
meer hier
hier wonen
wonen en
en me
memoeder
moederkomt
komtvragen
vragenofofik
ik hier ben. — Nou,
dan?? Het
het alal niet
nieteen
eenpaar
paarmaal
maalgedaan
gedaan?
Ofjij
jij nou
nou
wat dan
dan?? Wat dan
Het ze het
? Of
doet met
met Duif:
Duif: je
je het
het d'r
d'r nodig!'
nodig!'
stom doet
'Nou en ik doe 't niet! Ik laat
wijf voert
laat me
me vrinden
vrinden niet uitschelden. Dat wijfvoert
`Nou
hier het hoogste
hoogstewoord!
woord!Ze
Zekost
kostjejeelke
elkeavond
avondeen
eenpaar
paarmaatjes
maatjesbrandebrandewijn.'
voordeelvan
van?''/'
'Hè-je
`Flè-je d'r je voordeel
wat zegge
zeggeje kletst
ofniet:
niet: jij
jij ben bang
bang voor
voorDuif!'
Duif!'
'Wil
— of
ofje
kletst of
`Wil ik jou es wat
'Man je ben dol! Laat je uitlache!'
uitlacher
Anders zou
zou jij
jij je niet zo'n boel
boel laten
laten welgevallen!'
welgevallen!'
'Zij
`Zij wéét wat van jou. Anders
me wat
watwelgevallen
welgevallen?
Ik?'
'Laat ik me
`Laat
? IkIk'/
? Ik
?'
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ja jij!'
'Jajij!'
'wel
álle-jezis!'
'Wei álle-jezisr
'Jij ben nogal een liefje om je zoveel
niet wat
wat achter
achter
zoveel te
te laten zeggen als er niet
steekt!'
binne.'
'Roep
'r dan binne.'
`Roep 'r
'r dan binne! Roep 'r
'Dat zal ik wel late
... Jullie smoezen de
... Uit jullie
jullie gelieg
gelieg is toch
toch
late...
de hele
hele dag
dag...
`Dat
niet wijs te worden.'
'Lfég
ik"/? Lfég
Lfég ik
ik"/? Dat zal je me
Guus, opvlieopvlie`Lfég ik
me niet tweemaal zegge!' zegt
zegt Guus,
gend.
kinderachtig!'
'Hé, Guus, wees nou niet zo kinderachtig!'
'Hé, Guus, wat
wat ben
ben je
je flauw!'
'Zoene
`Zoene jullie elkaar nou af!'
Maar met een zenuwachtige, onaangename
onaangename koppigheid,
in
koppigheid, rommelt ze in
mantel aan, pent
pent de
de hoed
hoed in
in het
het haar.
haar.
de alkoof,
alkoof, trekt
trekt haar mantel
'Kom nou, Guus.'
'Korn
aangeschoten, op zijn
zijn stoel,
stoel, als
als met
meteen
een
Dirk zit half-ingebogen,
half-ingebogen, wat aangeschoten,
het zware
zware lichaam,
lichaam, verroert
verroert zich
zich niet. Karel probeert Guus tegen
tegen
deuk in het
lacht, trekt
trektde
depen
penweer
weeruit
uithaar
haarhoed...
hoed ...`Maak
'Maaknou
nougeen
geengeingeinte houden, lacht,
los ... Die beroerde
beroerde pestkop...
pestkop ...Ik
Ikzal
zalhem
hemleren
lerenasasdie
die
tjes, Karel... Laat me los...
Ik ben
ben
zegt dat
dat ik lieg!... Ik liegen!.
liegen!..... Je
Je ziet
ziet me
me niet
niet weer
weer terug,
terug, hoor je!... Ik
... Stront
Stront voor
voor dank!...
dank!. .. Da's
Da's nou
noujejedank,
dank,dat
datjejezo
zo
jouw kwaje meid niet
niet...
souper!. .. Da's voor je jaardag!... Als anderen d'r
d'r
gemierd heb voor een souper!...
bij zijn
... drirft
dórft ie...
ie ... ddrft
dórft ie...
ie ... die
die lafbek...
lafbek ... Ik ga
ga weg...
weg...
bij
zijn heeft
heeft ie
ie altijd
altijd wat
wat...
Bonjour!...
.. Dag Spier!...
Spier!. .. Nee
Nee laat
laat me
me hand
handlos,
los,Spier!
Spier! Ik
Ik
Bonjour!... Dag
Dag Trees!.
Trees!...
Hetspijt
spijtme
me voor
voor jullie...
jullie... Bonjour!...
Bonjour! ... Bonjour!'
Bonjour!'
verd6m het! Het
terug,'zegt
zegtKarel.
Karel.`Wees
'Wees jij
jij nou de wijste, Dirk.'
Dirk.'
'Kom hou d'r nou terug,'
'Korn
'Laat
hij met een
een resolute
resolute magerte
magerte op
op zijn
zijn gezicht,
gezicht,
Taat ze maar gaan,' zegt hij
'Ikben
ben
achter Guus
Guus dichtvalt...
dichtvalt ...`Ik
met een walg in de ogen, terwijl de deur achter
d'r herrie.
herrie. Ze
Zeliegt
liegten
endat
datv6é1
v6élik.
ik.Zij
Zijen
enDuif
Duifverneuke
verneukeme.
me.En
En
beu van d'r
maar uit
uit zijn.'
nou mot het maar
'Voor één
één nacht,'
lachtKarel,
Karel, cmorgen
'morgen koekeloeren jullie weer.'
weer.'
Toor
nacht,' lacht
'Welja,'
zegt Trees,
Trees, `jullie
'jullie benne
benne nou
nou wat
wat moe
moe en
en wat
wat vervelend.
vervelend. Elk
Elk
'Wei
ja,' zegt
huis heeft zijn kruis. Je heb gelijk. Die Duif mot Moos niet
niet uitschelden.'
uitschelden.'
'Nee,'
Dirk, `nou
'nou is het uit. Als
Als ik zeg dat het uit is, is het uit. Het
`Nee,' zegt Dirk,
komt van haar
haar niet
niet te
tepas
pas om
om telkens
telkens weg
wegtetelopen,'
lopen,'en
ensterk
sterkdoor
doorzoveel
zoveel
getuigen, sterk
sterk door
door het
hetgesprek
gesprekin
inde
devooravond,
vooravond,vervolgt
vervolgthij
hijme
meaanaan'Ik zal nou es
ik wil
wil heb.
heb. Laat ze nou maar
maar
kijkend: `Ik
es t6nen, goddome, dat ik
bij d'r moeder
moeder blijven!'
blijven!'
'Hahaha!'
lacht
'om zes
dat ze
ze morgen...'
morgen .. .'
`Hahahar lacht Karel, com
zes kistjes
kistjes sigaren wed ik dat
'Nee!'
schreeuwt
Dirk
inééns
met
een
losbarsting
van
woede
enom
omzich
zich
Neer schreeuwt Dirk inééns met een losbarsting van woede en
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sterker te maken slaat hij
glahij met
met zijn
zijn vuist
vuist op de tafel dat de borden en glazen rinkelen en een bord aan
Hetisisuit!'
uit!'
aan stukken
stukken op
op de grond valt: 'Nee! Het
'Nou
t6chom
omzes
zeskistjes,'
kistjes,'houdt
houdtKarel
Karellacherig
lacherigaan.
aan.
Nou tóch

XIV
THOMAS KRIJGT
KRIJGT EEN TOEVAL
TOEVAL
XIV JUFFROUW THOMAS

Het was
was een
een huis
huis in
inde
dePijp,
Pijp, een
eengewóón
gew66nPijp-huis.
Pijp-huis.De
Dejuffrouw
juffrouwheette
heette
verband met
met het
het
Thomas.
Maar elke
beschrijving isis overbodig.
Thomas. Maar
elke beschrijving
overbodig. Het verband
voorgaande volgt
vanzelf.
volgt vanzelf.
'Wat
hè-jedaar
daar?'
- vraagt
woning
Vat hé-je
?' —
vraagt Georgine
Georgineals
alsik
ik tegen
tegen vier uur de woning
zal zijn.
zijn. Het
Hetwas
wasde
demiddag
middagná
ná
betreed, waar
waar voortaan
voortaan mijn
mijn hoofdverblijf
hoofdverblijfzal
de gezellige
gezelligeverjaarspartij.
verjaarspartij.
`Dat zul je zien,' zeg ik geheimzinnig
'Dat
geheimzinnig en tot
tothet
hetkind:
kind: 'Dag
'Daglieve
lieveKa.'
Ka.'
'Dag ome Alfred.'
Alfred. '
'Je
maggeen
geen6me
6me zegge,'
zegge,'zegt
zegtGeorgine,
Georgine,vermanend.
vermanend.
le mag
?' vraag ik, verwonderd.
'Mág
ome zeggen
zeggen?'
`Mág ze geen ome
'wel
toch an
an de ménse.'
ménse.'
`Wei néé. Denk toch
'wá's dat nou? Moet
Moet het
hetkind
kindvoor
voorde
demensen
mensenliegen
liegen?
Zegmaar
maar gerust
gerust
Vá's
? Zeg
6me,
Ka, hoor
hoorjeje?'?'
6me, Ka,
'Watben
benjejetoch
tochonverstandig,
onverstandig,Alf!'
Alf!'houdt
houdtGeorgine
Georgineaan.
aan.'Karel
'Karelheeft
heeft
Vat
wijsgemaakt, dat
datKa
Ka 6ns
6ns kind
kindis...'
is ... '
nou eenmaal die juffrouw Thomas wijsgemaakt,
'Dat
kanme
meniks
niksschelen!
schelen!Laat
Laathet
hetkind
kind6me
6mezeggen.
zeggen.Dat
Datheb
hebjejehaar
haareeneen'Da kan
maal geleerd.'
Ka,lachend.
lachend.
zei ... 6me,'
6me,' zegt
zegtKa,
'Mamma wou dat ik páppa zei...
'Nee,dat
datzei
zeimamma
mammamaar
maarvoor
voorde
degrap,
grap,niewaar,
niewaar,mamma
mamma?'"I'
'Nee,
'Pappa zit in Amerika,
Amerika, nfét,
nfét,ome
ome?'
`Pappa
?'
'Ja, pappa
"la,
pappa zit
zit in Amerika.'
'U ben me 6me,
6me, niet
niet?
Nie-iet?'
`U
? Nie-iet
?'
'Ja, snoetje.'
snoetje.'
ja,
'Da' s pappa, niet
niet?'
het portret
portretvan
vanhaar
haarvader
vaderdat
datop
opde
deschoorschoor`Da's
?' vraagt ze, het
staat, aanwijzend.
aanwijzend.
steen staat,
'Nee, maar
maar —
- die
'Heb je
je zijn
zijn portret
portretop
opde
deschoorschoor'Nee,
dieisis goed,
goed, Mol!' lach ik. `Heb
steen gezet
gezet?'
steen
?'
beetje op te
te ruimen,
ruimen, open
open het
het geheimzinnige
geheimzinnige pak,
pak,
En ik begin ook zo'n beetje
waarin platen
van Bauer
Bauer en
en Veth.
Veth. Terwijl
Terwijl vertelt
vertelt
waarin
platen van
van Chéret,
Chéret, etsen van
verhuizing,van
,vanjuffrouw
juffrouw Bok.
Bok. 'En
'En alles
alles alleen
alleen ingepakt,
ingepakt,
Georgine van de verhuizing
dat getob
getobom
omeen
eenkruier
kruiertetevinde
vindeenendat
dat
gedrááivan
van
kruiers
Alf, en dat
gedrdái
diedie
kruiers
—onderwegeen
eenkoffer
kofferafgevalle
afgevalIe
hier
trijze
enuitpakke.
uitpakke.—- Hoor
Hoores,
es,
en onderweg
— -enenhier
trijze
—- en
niet voor
voor je
je plezier...
plezier... Kijk
Kijk de linnenkast
linnenkast is.
is. Netjes
Netjeshé
hé?
Da's
dat doe je niet
?..... Da's
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... En da's de kast
kastvoor
voorde
de
zo g6ddelek om van die stápels
stápels goed
goed te
te hebbe
hebbe...
Zie je,
je, jouw
jouwchamberloek
chamberloek hangt
hangtererenenjejetoffels
toffelsstaan
staaneronder.
eronder.—klere. Zie
Watgezellig
gezellighéhé—- Wat
g6ddelijkgezellig.—
gezellig.- Da's een rommelkast.
DiehoejehoejeWat
Wat g6ddelijk
rommelkast. Die
mot wat meer
meer goed
goed
geve. —
- Maar
doze zal
zal ik nog
nog een
een ander plaatsje geve.
Maar je m.ot
goedininde
de kaste
kaste staat
staat zo
van je
je zende.
zende. Een 1)661
b6él goed
zo gezellig.
gezellig.—
- Ik heb
heb an
an de
de
van
juffrouw
? Ze
datjouw
jouwkoffers
koffers nog
nog ingepakt
ingepaktstaan,
staan,begrijp
begrijpjeje?
Zekeek
keek
juffrouw gezegd
gezegd dat
raar omdat
omdatze
zegeen
geengoed
goedvan
vanj6d
j6Uzag.
zag.
Kijknou
noudedeslaapkamer
slaapkamer
zo raar
—- Kijk
es.es.
—Wat lekker, hé
hé?? Ik
gevraagd en
en een
een grote
grote
Wat
Ik heb
heb twee handdoeke voor jou gevraagd
bij elkaar
elkaar
voor een
een zitbad.
zitbad. —
- Wat
nacht bij
teil voor
Wat goddelek,
goddelek, om
om nou
nou es een hele nacht
zijn —
- de
hé?? —
- de
en vrouw,
vrouw,hélemaal.
hélemaal. —te zijn
de éérste, hé
deéérste
éérste nacht
nacht als man en
juffrouw Thomas is een tref.
tref. Daar
Daar boffen
boffen we
we mee.
mee. Ze speelt mevrouw
mevrouw
Die juffrouw
nL. Ik
Ik heb
hebhaar
haareen
eennieuw
nieuwlint
lintvan
vanme
megegeve.
gegeve. Da's
voor en mevrouw ná...
goed, hé
hé?? om haar
haar te
tevrind
vrindtetehoue...'
houe.. .'—wel goed,
'Niet zo hard van stapel
stapel lopen,'
lopen,' vermaan
vermaan ikikwijs,
wijs, 'het
'hetisisbeter
beterom
om Pijp`Niet
Zeworden
wordenvanzelf
vanzelfwel
weleigen...'
eigen .. .'
afstand te
te houen.
houen. Ze
juffrouwe op een afstand
wiebelende trijpen
licht een
een prachtige
prachtige prent
prentvan
van
Op de wiebelende
trijpen stoel
stoel sta ik en licht
willem 111
uit de
de haak.
haak. Willem
Willem 11
III glimII en Willem
wijlen juffrouw
juffrouw Thomas'
Thomas' papa uit
inscriptie Eerelid der Neder/andsche
Nederlandsche
lachen zeer welwillend naast de schone inscriptie
Boekbindersvereeniging. Hare Majesteiten komen op de grond te
te staan
staan en
en
Boekbindersvereeniging.
de plaat van Chéret:
Chéret: de Juffrouw
metde
de lamp kleurt
héle wand.
kleurt ineens de héle
Arrow]) met
Georgine kijkt op een afstand ofhij
houdt het
hetdoosje
doosje
of hij recht
recht hangt, Kaatje houdt
met de punaises
punaises bij mijn
mijn kuit.
kuit. 'Nee een
hoger. Nog een beetje.
een beetje hoger.
Nou hangt ie recht.
recht. Neem nou geen punaises in je mond, Alf. -— Prik je
niet.
erop douwen.
douwen.—
- Als
een gem&
geméAlsieiedoorschiet
doorschiet doet
doet het
het een
niet. —- Niet zo hard erop
ne pijn.'
Dan wordt de stoel verzet, die
die telkens
telkens in
in zijn
zijn achterste poten
poten zwikken
zwikken
een
en staat
wil,
houdt
Georgine
hem
bij
de
bij
leuning,
mij
bij
broekspijp
wil,
het kind erbij,
erbij, heel
heel voorzichtig met
met de
de punaises
punaises in
in de
de handjes
handjes en
en met
met
grote droom-aandacht kijkend naar
naar mijn
mijn bewegingen,
bewegingen, naar
naar de
deplaten.
platen.
Georgine
een smachtend-gelikte
smachtend-gelikte voorstelling
voorstelling van
van
Georgine is angstig omdat ik een
Rebecca, Rebecca met schoon-wassen
schoon-wassen voetjes
voetjesén
én een
een kopje
kopje van
vaneen
een Franse
modeplaat
Of juffrouw
op de
de grond
grond zet. Of
II en Willem 111 op
modeplaat naast Willem 11
Thomas
er niet
nietkwaad
kwaadom
omzal
zalzijn
zijn?
Thomas er
? De kamer begint er ánders uit te zien.
Jammer dat vervloekte
vervloekte behang
behang met
met misselijk
misselijk roodbruine blommetjes. Het
Het
pendant van Rebecca: Jozef in
komt
in kuise
kuise houding
houding Potifar
Potifar ontvliedend,
ontvliedend, komt
bij
Een kleuen Rebecca
Rebecca op
op de
de grond te staan. Een
III cn
en Willem III
bij Willem 11
II en
rige prent van Steinlen, kerels en meiden uit het
het volk,
volk, die
die naar
naar een
een liedliedjeszanger
er duizendmaal
duizendmaal frisser.
frisser. En
En wat meer van
van die
jeszanger luisteren,
luisteren, doet er
burgermans
als twee herderinnetjes op
op een
een driehoekje,
driehoekje, een
een
burgermans vunzigheid, als
lucifershanger
grijs vaasje
vaasje met
met een
een goedkoop
goedkoop
lucifershanger van
van papier-maché,
papier-maché, een
een grijs
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ik in
in een
een hoek
hoek van
van de
de kamer,
kamer, telkens met proMakart-boeketje verzamel ik
is de 'juffrouw
half zes
zes
testen van Georgine, die bang is
"juffrouw te beledigen'. Om half
ben
nog bezig,
bezig,dedekamer
kamergezellig
gezelligmakend,
makend, met
metGeorgine
Georgine die
die mijn
mijn
ben ik nog
vasthoudt en Kaatje die snappend
broekspijp vasthoudt
snappend en
en babbelend
babbelend meeloopt met
het doosje
doosje punaises.
punaises. En bij
achteruit,
bij elke
elke plaat
plaat lopen we met z'n drieën achteruit,
of de wand niet te vol wordt en
en dan
dan versjouw
versjouw
kijkend of hij recht hangt, of
ik de glimmende linnenkast, die
die me
me dáár
dáår niet bevalt, maskeer de deur
naar de alkoof met de andere plaat van Chéret.
Juffrouw Thomas komt
komt terwijl
terwijl de
de tafel
tafel dekken. -—wél
Wél herejee
herejee —- ze zou
zou d'r
d'r
éigen kamer
éfgen
kamer niet herkenne
herkenne —- wel watte mooie
mooie plate. -— En de linnekas
dáir ? —- Net zo
zo as mevrouw wil. - 00 hield meneer niet van
van bijbelse
bijbelse plapladáár?
ten ? —
ten?
- Nou ze waren toch
toch wel
wel mooi.
mooi. -— Maar over smake most
most je niet
twiste niewaar? - De een
een hield
hield van
van dit, de ander van dát.
dát. —- Na de eten
was van d'r
d'r vader,
vader, die
die erelid was
zou ze ze weghale.
weghale. —- Die plaat was
was geweest
van de boekbindersvereniging.
boekbindersvereniging. —- Daar had ze
ze nog een
een krant van van het
jaar''64.
64.—
- Wou meneer de vasies ook niet?
jaar
niet ? —- Die had ze getrokke in een
liefdadigheidsloterij.
liefdadigheidsloterij. —- Als
Als ze
ze mevrouw kon pleziere met 's avonds
avonds het
Nieuwsblad voor Nederland - daar was ze
dekte ze,
ze,
Nieuwsblad
ze op
op geabonneerd.
geabonneerd. Terwijl
Terwijl dekte
wou. 'Het
'Hetbed
bedzal
zalnog
nogwel
wel
kwam Karel binnen, die ook wel een
een bittertje
bittertje wou.
zo best niet
niet zijn, heb ik al an mevrouw
er een spikmevrouw gezegd-morrege
gezegd—morrege komt
komt er
dochter, dat
dat ik
ik voor
voor één
splinternieuw.
splinternieuw. —- Da's het bed van me getrouwde dochter,
weet ik
ik tenminste
tenminstewat
watik
ikin
in huis
huis haal
haal niewaar?'
nacht geleend heb -— dan weet
niewaar ?'
'Wat
Karel, wéér erg druk.
`Wat ete we vanmiddag?'
vanmiddag ?' vraagt
vraagt Karel,
'Schelvis.'
`Schelvis!
'Schelvis! Da's een féést voor me!'
`Schelvis!
'Schelvis met botersaus
botersaus en aardappele.'
aardappeIe.'
`Schelvis
vis?'
geeft een
een erg
erg levendig-lief
levendig-lief
'Hoe kook u de vis
?' vraagt Georgine en dat geeft
vriendinnen gesprek over koken, dat je
je een
een stukkie soda
doen bij
bij
vriendinnengesprek
soda moet doen
erwten om
om ze
ze gaar
gaar te
te krijge, dat je an boter,
boter, waarmee
waarmee je
je bakt
baktdadelijk
dadelijk kan
kan
erwten
en datte de groente
zo duur
duur ware.
ware. Kool
Kool was schrikzien ofhet
of het margarine
margarine isis en
groente zo
met zes
zes rooie
rooie kole voor een dubbeltje, maar
maar dat
dat
kelijk duur. Ze liepe wel met
geen vorst
vorst was geweest
was énkel water. Daar had je niks an. Zolang d'r
d'r geen
niet. Rijst? - Die most een paar
paar uur langover savooie kool deugde ze niet.
prlittele ... Hoe langer die stond
stond hoe
hoe meer
meer ze
ze uitdijde...
uitdijde ... Juffrouw
zaam prCittele...
zwarte haren
haren vet
vetspiegelend
spiegelend onder
onderde
de
Thomas glunderig, helder met de zwarte
lamp en de
de bloedkoralen ketting vinnig-vrolijk
vinnig-vrolijk op het
het paarse
paarse schort,
schort,
lamp
bij alles
alles vertrouwelijk
vertrouwelijk als
als een
een kennis
kennis van
van lange
lange jaren.
jaren. De guilegulleknikte bij
vriendinnentrek
was geen
geen ogenblik
ogenblik van haar gezicht. Ze
Ze tikte
tiktehet
hetkind
kindop
op
vriendinnen
trek was
kniptelangzaam-goedig
langzaam-goedigde
de oogleden,
oogleden, wreef de borden en de
de koontjes, knipte
Met de
de dampende
dampende witte
witte
glazen na met een propere doek en ging opdoen. Met
—

—

—

—
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schilfervis, die bij de kieuwen zachtbruin kleurde kwam ze
ze terug. Op het
tafelkleed, waarvan de blokjes
blokjes mat glansden,
glansden, tussen
tussende
de propehelderwit tafelkleed,
re borden en het blinkend
blinkend gerei
gerei pufte
pufte de
de vis
vis brede
brede ademblazen naar de
lamp. De sauskom met bruin gebraden boter
boter en het
het witporseleinen lepeltje stond er knuf naast, naast het
het gewreven,
gewreven, blinkend
blinkend olie- en azijnstel.
Toen de aardappelen
aardappelen nog
nog kwamen
kwamenwas
was het
heteen
een feestelijk-huiselijk gezicht.
Toen
Karel, Georgine,
met in
in de
de plooien
plooien staande
staande servetten
servettenen
en
Karel,
Georgine, het kind en ik, met
de wijde opdampingen uit de aardappelschotel
aardappelschotel en de dampkolkingen van
de vis onder de lamp en het vergenoegde van z6 bij
bij elkaar
elkaar te
te zitten
zitten en het
mijn knie en de witglanzende, licht-tintelende
kindervoetje rustend op mijn
over alles
alles -—dán
rust over
dán de lichtspatjes-stuivende lepel en de zilverrakettende vork van Georgines handen met het
het gouden ringetje en een nog sterblanke vis
schilfers breken.
ker gedamp als de lepel en de vork de blanke
visschilfers
wel héél gelukkig is dit. Er overkomt mij
mij een zachte sensatie
sensatie van
vanweer
weer
Wel
na lange
lange ziekte in ochtendzon met veel rust rondom
rondom -— iets van
opzitten na
zéér sterk
voelen het wit
wit van
van het
hettafelkleed,
tafelkleed, het
het gezilver van vorken
sterk voelen
en messen,
messen, het kopergespat van de
wuivend spiralen
spiralen van de
de
de lamp,
lamp, het wuivend
damp om het licht
- iets
als witte
witte aangenaamheid
aangenaamheid zonder
zonder vormenlicht —
iets dat als
het bewustzijn
bewustzijn slaat,
slaat, een
een star
star moment
momentvan
vanstille
stille geluksgolrealiteit tot het
tot geen
geen verwondering zou
zou schokken
schokken als
als er
er gelUid
ving geeft, z6 dat het tot
geluid
uit de
de dingen
eengezelligheid,'
gezelligheid,' zegt Karel.
Karel. Op
uit
dingenkwam.
&am. 'Wat
Vat een
Op het
het wit van z'n
mosterd. De
De gele
gele saus
saus druipt
druipterbij
erbijen
en geraasmakend
bord kwalt een kwak mosterd.
'Wat een gezelligheid.
gezelligheid. Hou
Hou jij 66k zo
wrijft hij
hij de
de mosterd
mosterd door
door de
de saus:saus: —Vat
niet alles.
alles. 't Kan toch terugkomme.' Kaatje
van vis!
vis! -— Nee geef
geef mij nou niet
veel geknoeit met de vingertjes om graten te zoeken. We eten zonder veel
Bij het licht
v6élend het vriendelijk-rustige
vriendelijk-rustige van
van zulk een tehuis. Bij
praat, vóélend
van de lamp zijn de hoofden gebogen, de vorken rinkelen
rinkelen tegen
tegende
de borden en de mosterdsaus kleurt donker
donker tegen de smijdige schilfers van vis.
-— Wat is ze lekker, hé?
hé ? Bij de vis hoort anders de léver.
léver. —- Nou maar zûllezdllede graat
graatlaat.
laat.—Nog
- Nogeen
een beetje
saus?? Royaal boter hé?
ke vis, die zo los van de
beetje saus
hé ?
kookt zo
zo goed. -— Kaatje pas op de graten. -—Karel
Karel wil
-—0,
0, het mens kookt
wil je
je nog
een stukkie van de kop. -— Wat die Alf vandaag eet! -— Maar over al de gesprekken heen het zilverwit,
zilverwit, beierend
beierend waas
waas van
van rust,
rust, het
hettoevallig
toevallig gekijk
het
opletten van
van de
de gestijfselde
gestijfselde blokjes van het
in de ogen van Georgine, het opletten
tafelkleed,
dat een
een boterspetje in een der blokjes
tafelkleed, een
een gevoel
gevoel van hinder dat
gedrongen is en soms het alleen
rust in
in het
het huis,
huis, de
de
alleen horen der vorken, de rust
rust buiten.
'Wat
een náre avond gister,'
gister,' zegt
zegt Karel.
Karel.
Vat een
'Ja, dat
ja,
dat was de láátste,' zeg ik.
'H6é,
hij.
`116é, de laatste?'
laatste ?' vraagt
vraagt hij.
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'Nou, ik ga niet
niet meer
meernaar
naar Dirk
Dirken
ennaar
naar zulke
zulkefuifjes.'
fuifjes.'
Nou,
hem?'
'Ben je dan kwaad met hem
?' vraagt
vraagt hij
hij weer.
dat soort
soort avonde
...
'Helemaal niet. Ik mag Dirk. Maar
Maar ik heb genoeg
genoeg van
van dat
'flelemaal
avonde...
En jij
jij Georgine
Georgine ?'
Over de strakke
strakke witheid der tafel,
van de
de lamp
lamp kijkt
kijkt ze
tafel, onder
onder het licht van
me aan.
'Ik?
maal er
me eigen
eigen boeltje
boeltje heb
heb kun
kun je
je me
me
er helemaal
helemaal niet
niet om. Als ik me
`ik ? Ik maal
gezellig gezeten
gezetenals
als nou
nou heb
heb ik
Duif en Guus en Trees gestolen krijge. Zo gezellig
Duif
in jaren niet. Vin je dat
dat óóit
bij die mense?'
66it bij
'Ik
'Het is hier
hier best
best uit
uit
`Ik denk dat ik voortaan thuis blijf's avonds,'
avonds,' zeg ik. 'Het
tafel zetten, bij
te houen. Dáár
Diår zal ik een tafel
bij het raam
raam en
en een
een lamp van thuis
meebrengen
en dan
dan blijfik rustig werken.'
meebrengen en
'Denk je dat jij
`Denk
jij dat
dat uithoudt?'
uithoudt ?' lacht Karel. 'Die nachtpit wil thuisblijve!...
ik jullie
jullie wéér in de koffiehuize, komme jullie
Over
paar weke zie ik
Over een paar
wéér bij
bij Guus en Dirk!'
'Jawél!' zeg ik rustig.
lawél!'
'Verwed je ook zes kistjes ?'
`Verwed
'Drie
`Drie dozijn als je wil.'
'Nee, doen
doen maar
maar zes.'
'Nee,
ziet boemelen
boemelen -— versta
'Goed—- als je mij
versta je: bóémelen
b6émelen avond
mij en
en Georgine ziet
`Goed
aan avond -— dan neem ik zes kistjes.'
kistjes.'
'Ik
lacht Karel.
Karel. `Da's
'Da's twaalfhonderd sigaren in
in twee dagen.
`Ik maak zaken!' lacht
-— Zo'n nachtpit heeft het lef
om te wedde!'
lefom
'Mamma mag ik nog een beetje
beetje saus
saus?'
?' vraagt Kaatje, heel zachtjes.
'Zit je
je lekker,
lekker, snoet, met je beentje tegen
tegen me
me an
an ?' vraag
vraag ik. Ik hou van
'Zit
het kind.
'Nou-ou! Ik heb het hier wát
mamma ?'
wåt goed, hé mamma?'
Nou-ou!
'Geefme es een zoen.'
`Geefme
ik zoen
zoen haar.
haar.
De glimmende boterlipjes houdt
houdt ze
ze op
op en
en ik
'Wat hè-je vandaag gedaan
gedaan?'
%rat
?'
'Ik heb mamma gehollepe, niewaar mamma
mamma?'
?'
`Ik
'Zo. Je ben een knappe meid,
meid, hoor.'
hoor.'
`Zo.
'En ik heb met Kosie gespeeld.'
is Kosie
?'
'Wie
Kosie ?'
Vie is
'Nou-ou, da's Kosie Thomas.
niet zo
zo ondeugend
ondeugend als
als Pietje Bok,
Thomas. Die is niet
Nou-ou,
mamma?'
wel mamma
?'
'Nee,da's
da's een
een zoete jonge.'
Nee,
'En wat hebbe jullie gespeeld ?'
'Nou-ou
Nou-ou van alles.'
je naar
naar school,
hoor!'
'Volgende
ga je
`Volgende week
week ga
school, hoor!'
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'Ga
`Ga ik naar school, mamma?'
'Als ome het zegt.'
'Ga ik dan leze?'
%a
'Nou!
`Nou! En schrijve!'
'Ga ik dan een
een brief
briefschrijve
schrijve?'
`Ga
?'
'Natuurlek.'
`Natuurlek.'
wie?'
'An wie
?'
'An opoe en an opa.'
'En an pappa
pappa?'
?'
'Ja,
eengrote
groteEngelse
Engelsebrief,'
brief,' lach
lach ik,
ik, `da-we
'da-we van
van middag
middag schelvis
schelvis gegete
gegete
la, een
.. .'
hebbe en
en...'
'Hou nou op met je onzin!' zegt
zegtGeorgine,
Georgine,cze
'ze zou
zou het
het doen
doen ook!...'
ook!. ..'
Juffrouw
bieten, helrood
helrood in
in de
dewitte
witteschaal.
schaal.
Juffrouw Thomas
Thomas brengt een schotel bieten,
'Na de boter...
boter... en
en na
na de
de vette
vettevis
visisiszuur
zuurwel
wellekker,
lekker,vin
vinuuniet
nietmevrouw
mevrouw?'
`Na
?'
'0
ja juffrouw,
juffrouw, daar
daar hou ik erreg van.'
van.'
'0 ja
stonde ze
zeop.'
op.'
' ... Lastig koke
koke die
die biete
biete—
- 0ozo
'...
zolastig.
lastig. De hele dag stonde
'Zo
lang ... ik koop ze altijd gekookt.'
`Zo lang...
'Nou
verstandiger... As
As je
je een biet
biet met
met een
een vorrek
vorrek prikt
prikt loopt
looptieie
`Nou da's wél verstandiger...
.. .'
- wordt
uit —
wordtieie wit,
wit, kun je
je hem
hem zo
zo weggooie
weggooie...'
'Hé! dat wist ik niet.'
'Jemot
mothem
hemprikke
prikkemet
meteen
eenstokkie
stokkie—- wist
wistuudat
dat?
Meteen
eenvorrek
vorrekkun
kunje
je
le
? Met
weggooie. Ik
Ik doe
doehet
hetmet
meteen
eenlucifer
lucifer—
- dan
gaatje weer
weer en
en
hem weggooie.
dan sluit het gaatje
dan n6g
anders loopt ie wéér uit..,
uit ... Nou
Nou
dan
nóg oppassc,
oppasse, dat de biet niet breekt, anders
krijgt u nog grutte
gruttemet
metrozijne
rozijne na.'
na.'
Karel begint nog
nog eens
eens over
over dat
dat 'prachtige' voornemen
voornemen van
van's
Karel
's avonds thuis
lang in
in koffiehuizen
koffiehuizen heb
heb gezeten
gezetenk6n
kunjejeererniet
nietmeer
meer
te blijven. Als je zo lang
en of
ofwe
wegeen
geenlollige
lolligeavondjes
avondjesgehad
gehadhebben
hebben?
Nouniet
nietveel.
veel.—buiten en
? —- Nou
niet gebruld
gebruld van
van het
hetlachen!
lachen! —
- Of
Of
Da's niet waar. Hoe dikkels hebbe we niet
nou we zo
zo rustig
rustig zitten
zittenbij
bij het
hetwitte
wittetafelkleed,
tafelkleed,niet
nietmisselijk
misselijk wordt
wordt
ie, nou
als ie bijvoorbeeld
bijvoorbeeld denkt an
an die nacht toen Georgine
Georgine er
er ook
ook bij
bij was,
was, an
an
als
Apollo naar
die nacht toen we van Apollo
naar de
de Mijtelaar
Mijtelaarwaren
warengegaan,
gegaan, toen
toen Duif
stomdronken naar
naar boven
boven moest
moestworden
wordengedragen
gedragen?
Ofie z6lleke
zullekenachte
nachte
?—- Ofie
niet voelde
voeldeals
als een
eenriool
rioolwaarin
waarinjejegelegen
gelegenhad
had?
- Bah, als je an dåt
dát volk
volk
?—
dacht van de Mijtelaar,
Mijtelaar, an die bénde, an bleke
bleke Piet, Puisten
Puisten-Piet,
Piet, an
an de
bankier, an 'die advocaat', an
an al de anderen, dan kreeg je behoefte
behoefte
ouwe bankier,
wassen. —
- N6U,
Georgine.—
- Maar
je te wassen.
N66, bevestigt
bevestigt Georgine.
Maar Karel
Karel vindt
vindt dat overdreOf we
we denken
denken dat
dat hij
hij er
er zo
zo ernstig
ernstig
ven k61.
kul. Je
Anders niet. Of
Je mot
mot léven. Anders
geprakkizeerd heeft,
heeft, toen
toenieieons
onslijmde?
lijmde?Hahaha!
Hahaha!—- Ons
Ons lijmde,
lijmde, 6ns
6ns
over geprakkizeerd
lijmde?
daarmeebedoelt
bedoelt?
als man
man
lijmde ? Wat
Wat ieiedaarmee
? —- Nou, nou die ons samen ziet als
en vrouw
vrouw mot
mot ie
ie nog
noglachen
lachen om
om de
de moeite
moeitedie
diedie
die gedaan
gedaan heeft
heeft om
om ons
ons te
te
-
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koppele,
mee van
van -Mast, was beledigd
beledigd en
en Georgien
Georgien
koppele, haha!
haha! Alf
Alf wou
wou niet mee
zat honderd maal naar
naar de
de deur te kijken in De
zat
toen
De slok.
Slok. Hij
Hij w6U
wód toen dat
dat het
in
melanchoin orde
orde kwam.
kwam. Want die Spier was
was in
in die dagen zo godsluizig melanchoherinnerde die
het gelul
gelul
liek!
liek! Of
Of ik
ik me
me nog herinnerde
die avond
avond thuis
thuis na
na het eten en het
over
hij geen goed
goed vrind
vrind geweest
geweest?
Had hij
hij
over vrinden en vrindschap! Was hij
? Had
m'n
niet weggebezemd
weggebezemd??Hahaha!
Hahaha!—
- en luidruchtig
luidruchtigschaterschaterm'n melancholie niet
hij met
met een
een schijf
schijfrooie
de hij
rooie biet
biet in
in zijn
zijn open
open mond.
mond.
Na het eten
eten leggen
leggenwe
weKaatje
Kaatjetetebed.
bed.Karel
Karelisisnaar
naarVan
VanLier
Lierop
opeen
eenvrijvrijligthet
hetblond
blondhoofdje
hoofdje
kaartje.
kaartje. Da's
Da's wel
wel aangenaam.
aangenaam.Op
Ophet
hetwitte
witte kussen ligt
met de roodgloeiende koontjes. De oogjes glinsteren
glinsteren van
van genoegen.
genoegen.
'Blijft
avond thuis,
thuis,mamma
mamma?'
`Blijft uu nou
nou de
de héle avond
?'
ja, hartje.'
'Ja,
hartje.'
'Ome
Alfed 66k
66k?'
`Ome Alfed
?'
'Ja.'
'Ga
uit?'
`Ga u héus
héds niet uit
?'
'Nee heus niet.'
`Niet stilletjes
stilletjes ook
'Niet
ook?'
?'
'Nee, we
we blijve
blijve thuis.'
'Hè
gezellig.En
Enslaapt
slaaptome
omeKarel
Kareldaar
daar?'
`1 1è wat gezellig.
?'
'Ja.'
'En wie
wie slaapt
slaapter
erbij
bijuu?'
?'
'Niemand
'Niemand malle meid.'
ik dan
dan niet
nietbij
bijuuslape
slape?'l'
'Waarom
Vaarom mag ik
'Omdat
`Omdat het bed zo klein is.'
'En het is zo gr6-66t.'
veel kleiner
kleinerdan
dan bij
bij juffrouw
juffrouw Bok.'
Bok.'
'Welnee. Het is veel
`Welnee.
nietome
omeAlfed
Alfed?'l'
'Nietes,hè
hè—
- nou
`Nietes,
nou jokt
jokt mamma, niet
'Nee mamma
mamma jokt nooit.'
nooit.'
'Nee
'Mag ik mórrege
m6rrege bij
bij u in bed
bed komme,
komme"mamma
mamma?'
l'
`Mag
'Kom ga nou slape.
slape. Je ben
ben toch
tochniet
nietbang
bangwel
wel?
Mammaisisvlak
vlak
zie
'Korn
? Mamma
bijbijjeje
—- zie
... Grote
Grote kinderen
kinderen motte
motteinineen
eengroot
grootbed
bedalleen
alleenslape.'
slape.'
je: hier achter:
achter:...
groot?'
'Wor ik
%Tor
ik dan
dan groot
?'
jehier
hier z6'n
z6'n grote
grotemeid.'
meid.'
'Als je
je zoet
zoet slape
slape gaat
gaatwor
worje
`Als
'Hoegroot
groot?'
'Hoe
?'
'Zo groot
groot als
als ome
omeAlfred.'
Alfred.'
`Zo
'De juffrou zegt
dat ome
omeAlfed
Alfedbij
bij uu in bed
bed legt.'
legt.'
'De
zegt dat
'wéllekejuffrouw
juffrouw?'
zegtGeorgine
Georgineverschrikt.
verschrikt.
Vélleke
?' zegt
'De juffrou
juffrou van hier...'
hier.. .'
'De
'Wanneer het
het die
diejejedat
datgezegd
gezegd?'
Vanneer
?'
-
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'Nou-ou
`Nou-ou vanmiddag toen ik met Kosie speelde.'
'Malle meid, geloof
de juffrouw
juffrouw zegt?
zegt ? Die houdt je voor de
'Mane
geloof je nou wat de
gek
... Ome
Ome Alfred
Alfred gaat strakkies weg en as
as je dan zoet slape gaat en niet
gek...
komt mamma
mamma je hale.'
huilt komt
'Heeft
huis?'
'lleeft ome Alfed een eigen huis
?'
'Natuurlek.—- Ga nou slape.
zoveel vrage!'
vrage!'
slape. —- Niet zoveel
`Natuurlek.
'Jamamma.'
mamma.'
la
'Zeg
`Zeg nou je gebedje.'
.. .'
begon ze:
ze: 'Onze
zijt...'
Lachend naar ons kijkend begon
`Onze vader die in de hemelen zijt
Wat een pracht van een
een kind
kind was
was het
het zo,
zo,met
methet
hetkleurtje
kleurtjevan
vanopwinding,
opwindin g,
het gebrabbel van het gebed, terwijl
terwijl de schitterende oogjes niet
niet van
van ons
ons
áfwaren.
áf waren.
'Zo goed mamma ?'
`Zo
'Heel goed. Dag snoet.'
mamma.'
'Dag mamma.'
En dan moest ik
ik haar
haar zoenen -— nee z6 niet -—nét
nét zoals mamma.
het praten
praten van
van het
het
In de voorkamer maakte Georgine zich ongerust
over het
ongerust over
zei waar
waar d'r moeder bij was of dat pestwijf van Stenkind. -— Als ze zo iets zei
gevis, had je de poppen an het dansen. Ik had makkelijk lache.
zettethee
theeklaar,
klaar, haalde
haalde Willem
willem Il,
Juffrouw Thomas zette
H, Willem lIl,
III, Rebecbij
stilteder
derkamer,
kamer,over
overelkaar,
elkaar,bij
ca, Jozef en de vaasjes weg. Alléén in de stilte
te zingen
zingen stond,
stond, alleen
alleen over Mir,
háár, zo
zo ze
ze zat
zat met
met goudpluide thee, die te
mingen kransend
verschiet van de lange
lange
kransend om
om het hoofd, en met het brede verschiet
avond, die als een lichtblauwe
lichtblauwe koepeling voor me lag, voelde ik voor het
eerst in de leegte
leegte der
der jaren, dat ik lééfde, dat het leven én hoger én schoner was dan triestig-lange
triestig-lange maanden
maanden van zwarte
zwarte eenzelvigheid
eenzelvigheid het
het gethee werkte
werkte ik.
ik. De zinnen gleden zeker en rustig
droomd hadden. Na de thee
hetogenblik,
ogenblik, wiegeop het papier,
papier, uitvloeiend de lichte
lichte stemming
stemming van
vanhet
lend op klokjesgetik, op de licht-grijze, ver-wijde zee van geluk. Georgimijn bladzij
bladzij vol was, keek ik
ik over
over haar
haar schouder,
schouder, zag een
las. Toen mijn
ne las.
Arme onschuldige maagd
... ikikbeb
heb u in bet
het verderf
gehele reeks zinnen
zinnen als:
als: -— Arme
verderf gemaagd...
stort... en
alleen omdat
omdatgij
gij mij
een straal
straal van
van
stort...
en dat alleen
mij niet bemindet.
bemindet. —- Dan gloorde een
manhaftigheid in 'Zijne
'Zeide hij: 'Ik
'Zalmijn
mijn
manhaftigheid
zijne ogen en vastberaden
vastberaden zeide
qk heb ge'Zworen,
gezworen, ikik zal
eed getrouw
getrouw blijven.
blijven.IkIk zal trachten
goed tete maken
maken wat
lijk misdaan
trachten goed
zo laffe
laffelijk
misdaan heb.
n2at ik 'Zo
Verder
ben ikik thans alleen,
mijndoel
doelbereiken
bereiken of..sterven.'
Verder dus! DJ
0! al
al ben
alleen,ikik 'Zal
zal mijn
of...sterven.' En weer
hoorde de
de ijselijke
ijselijke stem
stem der
derwroeging
wroegingininzijn
'Zijn binnenste
eindje verder:
verder: -— Hij boorde
een eindje
binnenste
roepen:
gijzult
'Zultleven,
leven,geen
geen
genade voor u; wilt
worden,
roepen: Ramp'Zalige,
Rampzalige, gij
genade
wilt gij vergeven
vergevenworden,
vervolg dan uwe
uwe weg. En hij ging verder,
staat: Het
Het hoofd naar de
de
vervolg
verder, maar in welke staat:
grond gebukt,
hijniet,
niet,maar
maarsleepte
sleepte 'Zich
Bij tussenpo'Zen
grond
gebukt, stapte bij
beurde hij
hy
zich voort. Bij
tussenpozen beurde
licht
immer met
metbetraande
betraandeogen,
ogen, fluisterde
fluisterde hij:
eens wil ik u
licbt het
bet hoofd
boofd op en, immer
Nog eens
bij: -— Nog
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wederzien, arm slachtoffer
wederzien,
slachtofferder
derjaloersheid,
jaloersheid,u op
u opdedekniein
knieën
genade
smeken
omom
genade
smeken
en en
dan,dan,
scheiden.—
ha, dan mag
magikikvan
vandeze
dezewereld
wereld
scheiden.- Ik stoorde haar niet in haar lectuur,
hetbeetje
beetjeritmisch
ritmischproza
prozadat
dat
ging weer over haar
haar zitten, 6ngestoord
6ngestoord in
in het
wonderlijk
schéén, wonderlijk
wonderlijk soepel,
soepel, geluidrijk
geluidrijk werd.
werd. Dan
Dan
wonderlijk te gelukken schéén,
weer na
luchtig op-en-neer
op-en-neer wandelend,
wandelend, leunde
leunde ik
ik achter
achter
na z6veel zinnen, luchtig
ongelukkige meisje
meisjewas
wasbinnen
binnendedekamer
kamerachter
achterdedeveranda
veranda
haar stoel.
stoel.—
- Het ongelukkige
ge-gevlucht,
menende misschien
misschien zich
zichhierdoor
hierdooraan
aandedeafichuwelijke
afschuwelijketegenwoordigheid
tegenwoordigheid
vlucht, menende
vanvan
Misri
onttrekken.Het
Hetopperhoofd
opperhoofd
heeft
vlucht
bemerkt;
afgrijselijke
Misri teteonttrekken.
heeft
de de
vlucht
bemerkt;
een een
afgrijselijke
grim-grimlach plooit zijn
zijnlippen;
lippen;men
menkan
kandedewoede
woedeopopzijn
zijnterugstotend
terugstotend
gelaat
lezen ... Bij
gelaat
lezen...
zijn
verschijning werd
maagd
geweldig
geschokt;
zij werd
doodsbleek,
het koude
zyn verscbijningwerd
dedemaagd
geweldig
geschokt;
zij werd
doodsbleek,
het koude
zweet
brakhaar
haaruit;
uit;zijzij
slaakte
tweede
en deinsde
achteruit
het diepste
zweet brak
slaakte
eeneen
tweede
gil gil
en deinsde
achteruit
tot intothetindiepste
der kamer.
kamer.
Tegen
elfuur
uur kwam
kwamjuffrouw
juffrouwThomas
Thomasvragen
vragenofoferernog
nogiets
ietsnodig
nodigwas
was—Tegen elf
ofik
zetten, wenste
wensteeen
eenaangename
aangenamenachtnachtof ik de schoenen voor de deur wou zetten,
rust.
stilte in
in de
dekamer
kamer werd
werd volk6mener.
volk6mener. De klok
klok rikke-tikte,
rikke-tikte, het
het
rust. De stilte
dopje
lamp schommelde
schommelde knerpend
knerpend aan
aan de
de haarspeld.
haarspeld. Op
Op een
een
dopje boven de lamp
vierkant wit
wit porceleinen
porceleinen komfoortje
komfoortje met
met lichtlijnen
lichtlijnen van
vanherderinnetjes
herderinnetjes
de koffie.
koffie. De
De platen
platen van
van Chéret,
Chéret,felrood,
felrood, roze,
roze,blauw
blauw
en schapen, klokte de
en eigeel, brandden
brandden op
op het
hetbloemetjes-behang.
bloemetjes-behang.De
Delinnenkast
linnenkastproperde
properde
Hetboerinnetje
boerinnetjevan
vanJan
Jan Veth
Vethkeek
keekhelderhelderin haar brede-vakken-geglim.
brede-vakken-geglim. Het
naïef
schitterden de
denieunieunalef naar
naar de
de liedjeszanger
liedjeszanger van
van Steinlen, vlammend schitterden
we punaises.
lotgevallenvan
vandedeblanke
blanke
Georgine
altijd nog aandachtig
aandachtig gebukt
gebukt over
over De lotgevallen
Georgine altijd
ofDe
Degeheimzinnige
geheimzinnigedrama's
drama'sininAfrika's
Afrika'sWildernis,
Wildernis, schoof van tijd tot
slavin of
kijken, de
de hand
hand naar
naar de koffie,
koffie, kraste de kop
kop over
over het
het
tijd, zonder op te kijken,
bakje om de druppels van het
het voetbad
voetbadtetelaten
latenweglopen,
weglopen,nam
nameen
eenslok
slok—doorlezend, doorlezend, schoofde
schoof dekop
kop weer
weernaar
naar het
het bakje,
bakje, hield
hield hem
hem een
een
gestoord als
als ze werd door een pakkende zin, zette
zette
paar minuten
minuten hálfweg,
h6lfweg, gestoord
even zuchten
zuchtenvan
vanwakkerworden.
wakkerworden. Alleen
Alleen het
het gekuifvan
gekuif van
hem neer met een even
blonde haar
haar en een tipje van de neus
neus waren
waren te zien.
zien. In
In de
de verte
vertebuibuihet blonde
sloeg een
een hond
hond aan
aan en
en wat
watzwak
zwakstemgeschuifel
stemgeschuifellauwde
vanstraat
straat
ten, sloeg
lauwde van
probeerde de intimiteit,
denog
nogvréémde
vréémdeintimiintimiop. Als ik dan stil zat en probeerde
intimiteit, de
teit, van
van de
de kamervoorwerpen
kamervoorwerpen te
te doorvoelen,
doorvoelen,was
waser
er weinig
weinig vijandigs,
vijandigs, weiweiteit,
dat al
al niet
niet ingeschaduwd
ingeschaduwd stond
stondin
inherinnering.
herinnering. Sommige
Sommige ogenblikogenbliknig dat
het alsof
alsofik
ik méér
méér zo
zo gezeten
gezetenhad,
had,alsof
alsofer
erniets
nietsnieuws
nieuwswas
wasaan
aan
ken leek het
schrijven bij
bij de lamp,
rust en
en de
de glimglimdit schrijven
lamp, met Georgine over me én de rust
trijpen stoelen én het klokjesgetik
klokjes getik én
én het
het
vlekken op de linnenkast én de trijpen
van de
de lampdop
lampdop aan
aan de
de haarspeld
haarspeld én het
het schokjes-ploffen
schokjes-ploffen in
in de
de
ritselen van
de koffiekan.
koffiekan. Sommige
Sommige ogenblikken
ogenblikken doorleefde
doorleefde ik
ik het
hetherhaalherhaalbuik van de
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delijk, was er zachtjes-krauwende warmte in mijn
mijn keel bij
bij het
het herkennen
herkennen
van dit en.
van dat,
dat, dat ik al zo láng
en' van
láng geleden
geleden gezien
gezien had.
had. En ik werkte
van
weer verder, zonder onaangename 6pdringing van vreemde
vreemde kamerzaken
kamerzaken
-—geheel-evenwichtig,
wijde, overal
overal éven
éven brede
brede
geheel-evenwichtig, geheel in de overal éven wijde,
niet anders
anders uituitcirkel
cirkel van
van bewegingloze,
bewegingloze, zwevende dingen. Ik kan het niet
tebeschrijven
beschrijven zijn.
zijn. Ik
Ik weet
weetbijvoorbijvoordrukken. Er zijn voelingen die niet
niet te
lippen elkaar
elkaar luchtig
beeld evenmin
evenminwát
wáthet
hetisis—- als Georgine me kust, de lippen
raken,
ik heftig
heftig en
en scherp,
scherp, in
inmomenten
momentenvan
vanheel
heellicht-denken,
licht-denken,de
de
raken, dat ik
visie heb van iets -—járen,
visie
járen,járen,
járen, járen geleden, iets onnozels uit kindertijd.,.
zitten op
op een
een trap,
trap,het
hetkijken
kijkennaar
naareen
eenkever...
kever ...het
hetstaan
staanop
opeen
een
tijd... Het zitten
stoel, het aangekleed worden
worden voor
voor de
de bewaarschool met een stijfselharde
smul...
heien, toen
toen we
we nog
nog
smul... of een plek kleigrond met mannen aan het heien,
...
woonden in het kleine huis bij het water
water...
Om twee uur
- vr6ég
zachtjes prauur —
vr6ég voor mijn doen -— gingen we naar bed, zachtjes
tend voor het kind
kind in
in de
de andere
andere kamer.
kamer. We lagen
fluisteren in de gelagen te fluisteren
zellige zwartte
zwartte der
der alkoof.
Vanuit het
het bed
bedkonden
kondenwe
wede
demaan
maanzien
zien schijalkoof. Vanuit
was hier
hier een
een geschikte
geschiktewoning
woning -—mornen op het kleine
kleine balkon.
balkon. Ja, het
het was
morgen zou ik een kruier sturen
sturen met
meteen
eenkleiner
kleinerwerktafeltje
werktafeltjeen
eneen
eenstaande
staande
meer kleren
kleren en
en een
een boekenhanger met studieboeken zou
zou
lamp, ook wat meer
66k geriefelijk
eerst tegen
tegen vieren
vieren
geriefelijk zijn.
zijn. Karel
Karelhoorden
hoorden we
we thuiskomen
thuiskomen en eerst
zij veilig aan
gehurkt tegen mijn schouder. Ik
bleef domgingen
we slapen,
slapen,zij
gingen we
aangehurkt
lk bleef
melen, onlekker liggend
liggend in een deuk van het bed.
bed. Wat
Wat ik
ik deed
deed om
om eruit
eruit
hielp niet
niet en
en dan
dan t6ch
de
vreemdigheid
van
het
huis,
de
te komen, het hielp
tóch
was ... een licht kraken, het
het
waaraan ik
nachtgeluiden waaraan
ik nog niet gewend was...
een scharnier,
woelen van Karel in zijn bed achter
achter het
het
piepen van een
scharnier,.... het woelen
beschot... en
en v66r
De
houten beschot...
vóór alles
alles de
de weelderigheid
weelderigheid van het eigen thuis. De
Mol, die gerust te
te maffen
maffen lag
lag op
op mijn
mijn ingeslapen
ingeslapen prikkeligprikkeligwarmte van Mol,
tin telende arm...
arm .. , Zou
Zou ik
ik hem
hem wegtrekken
wegtrekkenofofniet
niet?
tintelende
?..... Nee, niet wegtrekzo gezellig...
gezellig... Maar dan lomer het gevoel
gevoel in
in de
de arm
arm en
eneen
een
ken: ze ligt zo
... Zachtjes haar wegduwen...
wegduwen ... Zo...
Zo ... en
en nou
nou een
een
koud snijden in de vingers
vingers...
tellen ... Maar dan kwam
kwam in
in gekoel plekje op het kussen en tot honderd tellen...
zin —-lag
dachten het werk van de avond en die éne
Le zin
lag ik onrustig te tobben
ofhet
beeld wel zuiver
gevoeld was,
was, of
of er geen hárdere beelden voor toorn
of
het beeld
zuiver gevoeld
niet-retorisch te
te
waren ... en dof van hoofd probeerde ik een krachtiger, niet-retorisch
waren...
ging niet.
niet. Wel
Wel schokte
schokte het
het getob me op tot klare
klare lichtrode
lichtrode
vinden. Het ging
gejaagde onrust,
onrust, knorde
knorde Georgine
Georgine in d'r
d'r slaap: Vat
'Wat
wakkerheid, tot gejaagde
wakkerheid,
Ka .. , Leg toch
toch stil.' Dan
Dan was
was ik een
een tijdje
tijdje rustig, deed
deed de
de
woel je toch, Ka...
tulle naar
naar het
het balkonnetje,
balkonnetje, tot
totde
de oogleogen open,
open, keek
keek door
door de
de witte tulle
knipten en
en een
een dompe sluier over me kwam, die plots knapte
knapteals
als een
een
den knipten
mes dat in tweeën
tweeën breekt,
breekt, driftig
driftigals
als een
een ruit
ruitdie
dieininstilte
stilteaan
aanscherven
scherven
mes
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rinkelt. Wat was het
het?? Wát!
een kramp in de hersens, die te
Wát! De schrik gaf
gafeen
stollen
opengerukt herkenstollen leken
leken in
in de kou van de benen pan. De ogen opengerukt
Het schelle
schelle rinkelgeluid hield aan
... hield aan...
aan ...
den niets. Het
aan...
'Wat
is er?'
niet antwoorden,
antwoorden, z6
Vat is
er ?' zei Georgine
Georgine wakker schrikkend. Ik kon niet
lag in
in de
de heesheid
heesheid van
van de
de keel.
keel. Maar
Maardan
dan werals mijn
mijn adem
adem vastgeroest lag
het heftige
heftige schellen
schellen en
en het
het
den we allebei
allebei klaar
begrepen dat het
klaar wakker,
wakker, begrepen
lat op
op de
de buitendeur
buitendeurvan
vaneen
eenporder
pordermoest
moestzijn.
zijn.
bonzen met een lat
'Wat een schrik,' zei Georgine
Georgine benauwd.
benauwd. 'Ik
me man...
man ...
`Wat
`Ik droomde
droomde net
net van me
man ... die zag ik z6 voor me...
me... Hè wat een schrik.'
van me man...
gelukkig dat
dat we
we de
de oorzaak
oorzaak wisten,
wisten, blij
blij elkanders
elkanders vleesIn elkaars armen, gelukkig
het weer
weer verkoelde
verkoeldebed,
bed,sliepen
sliepenwe
wenu
nuallebei
allebeiinin -— ik
warmte te voelen in het
puntboorden, de
de welmet een wrevelig gesoes over de man met de hoge puntboorden,
willende-tevreden glimlach,
op het
het vierkant
vierkant
glimlach, de gladgeplakte haren
haren op
had... als die eens had staan
staan trekken
trekkenaan
aande
de
hoofd
... Als die zo eens geluid had...
hoofd...
een bruine
bruine glacé en kamgaren strepen op het
het glacé
bel met een hand in een
en twee grote koperen knippen op het
het glacé en een
manchet
een witte rand manchet
op het bruine
bruine glacé
... en een parelmoeren manchetknoop bij
bij het
het bruine
bruine
glacé...
glacé
... en het geruig, het wollen gepluis van de mouw van zijn winterglacé...
jas ... en de glacéhand met de witte manchetrand aan
trekken ... aan
aan
jas...
aan het trekken...
trekken ... aan
aan het
het trekken
trekken aan
aan de
de vuile
vuile groenbeslagen schel...
schel... bij
het trekken...
bij de
... 0o z000...
zooo ... o0 zo
... Nou maar lékker niet
... Hé... 0o zo
deurpost...
geelgore deurpost
zo...
zo...
niet...
II&
hé... Lekker niet...
niet...
hé...
Vroeg wakker gemaakt
gemaakt door
door Kaatje
Kaatje en Kosie Thomas die op de gang aan
Hard snoerden
snoerden de knikkers over het hout.
hout.
het knikkeren waren. Hard
... Jij staat
streep.'
'Nee jij doe vals Kosie
Kosie...
staat over de streep.'
'Nee
'Niewaar, kijk maar naar me voet...
voet ... Zie
Zieje
jenou
nouwel
wel ?'
Niewaar,
vinnig geloop
geloop van
van de
de knikker,
knikker,die
die tegen
tegende
de drempel
drempel plonsde. GeorEn het vinnig
gien het bed uit.
'Allemach
tig pás half negen!'
`Allemachtig
Op de blote
blote voeten
voeten liep
liep ze
ze naar
naar de deur,
deur, draaide
draaide de
de sleutel
sleutel om.
om.
'Dáág
mamma!'
`Dáág
juf-fM,' het volle-neus-stemmetje
volle-neus-stemmetje van Kosie.
'Dag juf-f66,'
... Niet
zo'n leven
leven make...'
make... '
Niet zo'n
'Dag kindere
kindere...
'Maggik
`Maggik binnekomme, mamma ?'
'Nee, snoet.'
'Maggik
`Maggik nog effen bij u in bed komme?'
komme ?'
'Nee!. .. Mamma wil alléén legge...
legge ... Vraag an de juffrouw of ze je an wil
`Nee!...
kleje en of ze je een boterhammetje
boterhammetje wil geve?'
geve ?'
'Mag ik op straat spele, mamma ?'
`Mag
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?'
'Nee ... Strákkies
Strákkies komt
komt Ome
OmeAlf...
Alf... en
en maggie met dfé spelen, 1166r
h66d
'Nee—
'Jamamma.'
mamma.'
la
'Nou niet meer
meer knikkere.'
`Nou
Georgine wéér in bed, haar kouwe voeten tegen
tegen mijn
mijn benen warmend.
Georgine
Zacht-vingertjes geklop.
Zacht-vingertjesgeklop.
'Mamma!... Mám-ma!'
`Mammal...
Mám-mar
'Ja-aa!'
ja-aar
'Mammame
metoffels
toffels staan
staanbij
bij u!'
'Mamma
bed uit,
uit, kijkend
kijkend onder
onderde
destoelen
stoelenen
ende
depantoffels
pantoffels aanreiGeorgine het bed
zij weer
weer in bed,
bed, bibberend
bibberendvan
vankou.
kou.
'Hier.'De
Dedeur
deurop
opslot
sloten
enzij
kend: 'Hier.'
'Mamma!'
'Nou! Wat
Wat is er nou weer!'
weer!'
`Nou!
'Me k6dse
k6use legge d'r
d'r niet
niet in!'
'Kan
je
me
dat
niet
dadelijk
zegge!'
`Kan je
dat niet dadelijk zegge!'
'Nou-ou!
Nou-ou,
ik
kan
toch
niet op me blote voeten
voeten naar
naar beneje lopen!'
`Nou-ou! Nou-ou,
'Hè!
Lastig
kind!'
lè!
cl
ze het
hetbed
beduit,
uit,zoekt
zoektnaar
naarde
dekousjes.
kousjes.
Voor de derde maal springt
springt ze
'Nou mamma late legge,
leg ge, h66r!'
`Nou
'Ja mamma.'
ja
Het gaat
gaat niet.
niet. Het
Hethuis
huisisis wakker
wakker geWe proberen
proberen nog
nog wat
wat te tukken. Het
wordt er
ergescheld,
gescheld, horen
horenwe
wejuffrouw
juffrouw Thomas
Thomasaan
aande
de
worden. Telkens wordt
boodschappen opgeven
opgeven an d'r
d'r kruidenier,
kruidenier, groenteboer,
groenteboer, vleeshoutrap boodschappen
straat schreeuwen
schreeuwen de
de venters
venters en
en b6ven is een behanger bezig
bezig
wer. Op straat
wéér gegeeen zeil
zeil of een kleed
kleed spijkertje
spijkertje voor
voor spijkertje
spijkertje vast te zetten. Wéér
scheld: `Niks
'Niks nodig!' en het
het dichtslaan
dichtslaan der
derdeur.
deur.Dan
Daneen
eenman
manmet
metkolen,
kolen,
- pl6mp
pl6mp —
pl6mp —- en aanmanen
die een zak naar boven draagt
draagt -— plomp -—pl6mp
te knikkeren
knikkeren en
eneen
een
om niet te morsen en de kinderen die weer beginnen te
- Vohidde. —
- Vohidde!'
en een orgel dat
dat
geroep 'Voddé.
`Voddé. —
Vohidde!' van een joodje en
Behüt
Gatt piengelt.
Behiit dich Gott
Tot
bij elven hou ik het uit
uit in
in bed,
bed, gekookt,
gekookt, korzelig,
korzelig, niet
niet gewend
gewend om
om
Tot bij
frist op.
op. Het
Hetwater
water
v66r twaalf wakker
wakker gemaakt
gemaakt te
te worden.
worden. Het water frist
maakt me
me heerlijk
heerlijkfris,
fris, ákelig
Akelig sterk van dag-voorneAkelig optimistisch, ákelig
mens. Georgine en juffrouw Thomas dekken
dekken de
de tafel
tafel-— ik sta op het balkon, kijk over het grasveld naar
naar een half opgebouwde kerk, naar morsige
huisjes aan de ene zij en kazernehuizen aan de andere. Dc
De lucht is zachtblauw met zwancwit
linkse daken
daken helemaal
helemaal sneeuwblank.
zwanewit —- boven de linkse
Hier zullen we een gezellig hokje bebben, zonder overburen, zonder bebenauwende ramen,
gevels, gordijntjes,
gordijntjes, bloempotten.
bloempotten. Dat is wel
ramen, daken, gevels,
iets buitengewoons.
'Wat
eengoed
goed ontbijt, hé?'
Vat een
hé ?' zegt Georgine.
-
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'Jongen, jongen...
jongen ...een
eenjuffrouw
juffrouwin
inde
dePijp,
Pijp, die
dieworst,
worst,koek,
koek,kaas
kaasen
eneieren
eieren
longen,
daareindelijk
eindelijk?'
geeft...da's
da's wel
welwat
watverdacht...
verdacht...Zo
ZoKaatje
Kaatjeben
benjejedaar
geeft...
?'
'Dag ome...
ome... Kijk
Kijk es wat
wat een
een knikkers!'
knikkers!'
'Dag
wieheb
hebjejedie
die?'?'
'Van wie
Kosie ... Die maggik
maggik houe
houe tot
tot vanmiddag.'
vanmiddag.'
'Van Kosie...
'Wil ik es met
metje
jeknikkere
knikkere?''/'
het eerst
eerst sinds
sinds jaren,
jaren, eeuwen,
eeuwen,hou
houik
ikeen
eenkalkige
kalkigeknikker
knikkertegen
tegenmijn
mijn
Voor het
duim, mik,
mik, raak
raak hem
hem natuurlijk
natuurlijk niet.
niet. Knikkeren,
Knikkeren,algebra
algebraen
enjaartallen
jaartallenuit
uit
duim,
geschiedenis verleer
verleer je
je gauw.
gauw.
de geschiedenis
'Nee,ome...
ome ...néé...
néé ...néé-éé
néé-éé—- z6
z6 mot
motuuze
zehoue!'
houe!'
'Nee,
'Zo?'
`Zo ?'
stom!'
'Hé-jasses wat ben u toch stom!'
'Zo dan
dan?'
`Zo
?'
mamma! 00 mamma
mamma kijk
... die
die kan
kan niet
niet knikkere...
knikkere ... en
en Kosie
Kosie
kijk ome
ome es
es...
'0 mamma!
wel!'
ruiten niet
nietstuk...
stuk ...Kommen
Kommenjullie
julliean
antafel
tafel?'?'
'Pas op Alf, schiet de ruiten
'Jongen, jongen...
jongen ... wat
watzal
zaler
erhier
hier gauw
gauwruzie
ruzie komen:
komen: ......eieren,
eieren,kaas,
kaas,koek
koek
`Jongen,
brood, krentebrood!'
krentebrood!' herhaal
van die
die
worst, brood,
herhaal ik.
ik. Georgine
Georgine houdt
houdt niet van
met die
die dingen
dingen sp6t,
sp6t,zul
zuljejealtijd
altijd zien,
zien,dát
dáthet
hetgebeurt.
gebeurt.
malligheid. Als je met
een tréf—
tréf - zo vin je d'r één op duizend
duizend—
- ze heeft
heeft vanmorvanmorDie juffrouw is een
Die
nou herinnert
herinnert
het kind
kindkeurig
keurignetjes
netjesangekleed.
angekleed.—- Jammer dat ze zich nou
gen het
stukkendekousen
kousenan
anhad.
had.—
- Wat het mens
mens van
vand'r
d'rdenken
denkenzal!
zal!
dat Kaatje stukkende
- Een
met die
dieopenslaande
openslaandedeudeu—
Eengoddelijke
goddelijkekamer,
kamer,hè?..
hè?... Zo
Zo ruim, zo fris met
z' n bed
bedzou
zouliggen
liggen?
Neehij
hijwas
wasop.
op.—- An
An
- Of
ren. —
OfKarel
Karelnou
nou nog
nog in z'n
? —- Nee
z'n wastafel
wastafelhoor
hoorjejehem
hemscharrelen.
scharrelen.—
- Wat een zwabber
zwabber om
om zo
zolaat
laatthuis
thuis
te kommen.
kommen. —
- Zeker
en Dirk
Dirken
endronken
dronkenDuif
Duifgezeten.
gezeten.—Zeker weer bij Guus en
ie 's morgens om zeven uur al an het
Gister had
had ie nog zo opgesneje dat ie
werk was. —
- 0,
thuis kwam
kwam om
om
0, dat
dat was
was zeker
zeker de
de man
man van
van de
de juffrouw
juffrouw die thuis
vanmiddagdoen
doenging
ging?koffie te drinken.
drinken. —
- Wat
Wat ofik
ofik vanmiddag
? — Werken natuurlijk
veelleven.
leven.—- Of
OfGeorgine
Georgineook
ookgelijk
gelijk
en liever thuis.
thuis. Overdag
Overdagwas
washier
hierteteveel
had, toen ze me gewaarschuwd
gewaarschuwd had
had om
om niet
nietsamen
samen tetegaan
gaanwonen
wonenininmijn
mijn
-Ja, ze
- Hadden
geen ruzie?
ruzie?—Ja,
huis. —
Hadden ze
ze benejen geen
ze hádden
hAddenruzie,
ruzie, Thomas
Thomas en
d'r man. —
- Hoe'
Hoesmoppig
moppigom
omesestete luisteren.
luisteren. -—Nee,
Nee, niet
niet luisteren
luisteren Georgine.
Georgine.
haar hoorde je haast
haast niet
niet
-—JeJekon
konook
ookniks
nikshoren.
horen.Hij
Hijscheen
scheen woedend
woedend en haar
spreken.
vuistop
optafel.
tafel.—- Nou,
Nou,maar
maar ze
ze
spreken. -—Bom,
Bom,nou
nousloeg
sloeg die
die met
met z'n vuist
moesten zich een beetje generen
generen en
enruzie
ruziemaken
maken als
alswij
wijererniet
nietwaren.
waren.
Wat drommel,
drommel, betaalden
betaaldenwe
weniet
nietvoor
voordedekamer
kamerenenvoor
voorwat
wat
rust?
Zerust
? —- Zezin, zei
zeiGeorgine:
Georgine:Wat
Watheb
hebikikeen
eenmeelij
meelij met
met
ker z'n koffie niet naar
naar z'n zin,
het goeie mens,
mens, dat
dat zo gesappeld
gesappeld heeft
heeft de
de hele
hele morgen
morgen en
en nou
nou van
van zo'n
zo'n
vent
de complimente
complimentemot
motafwachte.
afwachte.—- Het
Het werd
werdweer
weerstil.
stil.—
- Zeker was ie
ie
vent de
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uitgebromd.—
- Juffrouw
de trap
trapop,
op,klopte
kloptebijbijKarel
Karelan.
an.—uitgebromd.
Juffrouw Thomas
Thomas kwam de
effen bij
wou kommen.
kommen. —
- Zeker
nog niet
niet
Of die effen
bij d'r
d'r man wou
Zeker Karel
Karel z'n
z'n huur nog
- Geweldig
we alle
alle drie
drie van
vanhet
hetsmakelijke
smakelijkeontbijt.
ontbijt.—betaald. —
Geweldig veel
veel aten we
ruzie nóg
n6g eens
eens begonnen.—
begonnen.- Onduidelijk
de stemstemBeneden was de ruzie
Onduidelijk klonken
klonken de
juffrouw Thomas,
Thomas,mijnheer
mijnheerThomas
ThomasenenKarel.
Karel.—- Als
Als ze
ze elkaar
elkaar
men van juffrouw
niet te
te lijfgaan,
lijf gaan,zei
zeiGeorgine.
Georgine.—
- Wat
schelen ...
maar niet
Wat kan 6ns het ook schelen...
'Hè,
heb ik
ikvannacht
vannachtberoerd
beroerdgeslapen.
geslapen. Je moet an d'r
d'r zeggen
zeggen dat
datik
ik
'We, wat heb
dat bed
bed niet
niet meer
meer hebben wil.'
vijf. .. '
'Ja,
wateen
eendeuke,
deuke,hé...
hé ...en
enwat
wateen
eenschrik
schrikvanmorgen
vanmorgenom
omhalf
halfvijf...'
la, wat
'Dat wil ik ook niet meer.
meer. Als
Als ze wéér gewekt
gewekt moeten
moeten worden,
worden, moet
moetze
ze
'Da
bel naar
naar d'r
d'reigen
eigenkamer
kamerlaten
latenmaken
makenofeen
ofeenwekkertje
wekkertjekopen...
kopen ...
maar een bel
slaap te halen.'
halen.'
manier om mensen die je
Da's geen manier
je betalen
betalen uit d'r
d'r slaap
'Heb u bij mama geslape, ome Alfed
.. .' vroeg plots Kaatje
Kaatje weer.
`Heb
Alfed...'
'Wat
zeur jij toch nest!' schrikte
schrikte Georgine.
Vat zeur
'Nou-66.'
`Nou-6d.'
'Wat
nou-66 zegzegVat nou-66! Je mot niet zo zangerig prate en niet zo dikkels nou-66
zulleke onzin
onzin?'
ge!.
ge!..... Wie vertel je zulleke
?'
'Nou-66 ... De laarze
voor de
de deur...
deur ...en
entoen
toenzei
zeide
dejufjuf`Nou-66...
laarze van ome stonde voor
frouw ... niet
niet an
an de
de laarze
laarze van
van je
je pa
pa komme...
komme ... en
en toen
toenzei
zeiik:
ik:nou
noume
mepa
pazit
zit
frouw...
in Amerika en van
van me
me om,e
ome hou ik véél meer dan van me
me pappa...
pappa ... Niet-e
mamma!'
kránkzinnig met
met je
je geklets!
geklets! Praat nou n6g es met de jufjuf'Kind je ben kránkzinnig
tong! Stoute
Stoutemeid!'
meid!'
frouw, hoor je! Jij
Jij groeit
groeit op voor de galg met je lange tong!
knorde Georgine.
'Nou-ou ... nou-ou!'
`Nou-ou...
UIt met
met je
je lijzige
lijzige nou-ou!'
nou-ou!'
'Is het
het iift
Beneden klonk de ruzie gedempter.
'Het
ze je
je nog
nog meer
meer gevraagd
gevraagd?'?'
'Het ze
'Nee-éé.'
`Nee-éé.'
'Gisteravond hè-je
al met
metde
dejuffrouw
juffrouwgebabbeld...
gebabbeld ...Je
Jemag
magniks
niksvan
van
`Gisteravond
hé-je ook al
?... Als
Als jejealles
alles zegt
zegt
mamma
ze je
je nog
nogméér
méérgevraagd
gevraagd?...
mamma vertelle!...
vertelle!... Heeft ze
.. .'
krijg je een
een stukkie
stukkie koek
koek met boter
boter...'
... toen
toen zei ik me pappa heet
heet Isaac Davidson,
Davidson,
' ... Nou ze zei
... wie is je papa
`...Nou
zei...
papa...
... En toen zei ze hoe hiet je zéllef...
zéllef... en toen zei ik, ikke
niewaar mamma ??...
hiet Kaatje
Kaatje Davidson,
Davidson, oud
oudvijf
vijfjaar
jaar en
en ik
ikwoon
woonbij
bij juffrouw
juffrouwBok,
Bok, niewaar
niewaar
mamma .. .'
mamma...'
'Nou en vérder
vérder?? Heeft
Heeft ze niks méér
méér gevraagd
gevraagd?'
`Nou
?'
'Nou-66
of die meneer...
meneer ... ome Alfed noemt
noemt ze
ze die
die meneer,
meneer, mammam`Nou-66 ze vroeg of
gék hé,
hé, mamma?...
mamma?.. Hoor
Hoor uu mammal...
mamma! ... Nou
Nou en
en
ma, hoor u mamma wat gék
toen
.. .'
toen...
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'Wát
toen! ... Kind wees
wees toch niet
niet zo
zo stom!...
stom! ... Wat
Watvroeg
vroegze
zevan
vanome
ome
`Wát en toen!...
Alfred?'
Alfred ?'
Alfed ... niks mamma.'
'Van ome Alfed...
'Wát
meneer ... Denk
Denknou
noues
es goed
goed na,
na, dan
dan krijg
krijg je
je twee
twee
Vát zei ze dan van een meneer...
stukkies koek en een cent.'
cent.'
'Nou-ou
`Nou-ou of die
die meneer
meneer nie me pappa was.'
'Dat
wetenwe
we al.'
al.'
'Da weten
'Nou-óu en toen...
toen ... en toen
toen vroeg
vroeg ze
ze of
of ik een jodinnetje
jodinnetjewas...
was ...Bén
Bén ik
ik een
een
`Nou-6d
jodinnetjemama
mama?
Néé-wél?..
Ajassus,nee-wél
nee-wél?'
jodinnetje
? Néé-wél
?... Ajassus,
?'
'Anders
niks ?'
'Anders niks
toen zei
zei ze
ze dat
dat Kosie
Kosie véél
véél mooier
mooier onderbroeke had. Dat
Dat jokt
joktze
zehé
hé
'En toen
Ik heb
heb veel
veel mooier
mooier onderbroeke,
onderbroeke,niewaar
niewaarmamma
mamma?'?'
mamma ... Ik
mamma...
la,
'Ja, ja.'
mamma?'?'
'Enne
`Enne ben ik nou een jodinnetje,
jodinnetje, mamma
'Nee ... En wat
wat zei
zei ze
ze verder
verder('
'Nee—
?'
'Da-weet
nou boos
boos?? U ben altijd boos
boos op me.'
me.'
`Da-weet ik niet. Ben u nou
'Nee, ik ben
ben niet
niet boos.
boos. Maar
Maar als
als ze
ze je weer wat
wat vrage
vrage van
van mamma,
mamma, hoor
hoor
moet je
je zegge:
zegge: ik
ik weet
weetniks
niksvan
vanmamma,
mamma,h66r
hóórjeje?'?'
je, moet
'Ja mamma.'
ja
'Als
watdoet
doetmamma,
mamma,wat
watzal
zaljejedan
danzegge
zegge?'
`Als opoe je nou vraagt: wat
?'
'Ik
mamma, hé
hé mamma
mamma?..
zegge .. .'
`Ik weet niks van mamma,
?... en dan zal ik 'r
'r zegge...'
'Wateen
eenonmogelijk
onmogelijk kind
kind toch,
toch, hè!'
hè!'
Vat
'Je
benteen
eenheerlijke
heerlijke snoet,'
snoet,'schaterde
schaterdeik.
ik.
le bent
Da's toch
toch ongeperongeper'Ja,
ja, jij heb precies de manier om kindere te bederve! Da's
mitteerd
dat ze
ze achter
achter je
je rug
rug een kind uithorer
uithore!'
mitteerd dat
'Kom
Karel! Binnen!' riep ik, daar
daar er
er geklopt
gekloptwerd.
werd.Maar
Maar
'Korn maar binnen Karel!
kantoorklerkachtiggezicht.
gezicht.
het was Karel niet, het was een heer met een kantoorklerkachtig
dathij
hijvieze,
vieze,
Van de haast van het
het ogenblik
ogenblik heb
heb ik
ikalleen
alleen onthouden
onthoudendat
Van
verteerde tandjes
tandjes had.
had.
zwarte, verteerde
'Meneer
`Meneer Spier?'
Spier ?'
'Watblieft
blieftuu?'
vroegik
ikverbaasd.
verbaasd.
Vat
?' vroeg
'Ik
maar zegge
zegge dat
datdedejuffrouw'
juffrouw'—- even
evenkijkt
kijkthij
hijGeorgine
Georgineaan
aan—`Ik kom u maar
'vóór vanavond het huis uit mot.'
mot.'
`v66r
stilte-en
achteruitleunen
leunenvan
vanGeorgine
Georginekorte zonderlinge
zonderlingestilte
Een korte
— en bleek achteruit
—
opkolking van
van dikke
dikkewoede
woedebij
bij mij.
mij.
een opkolking
'Wieben
benjij
jij godverdomme!'
godverdomme!'
Vie
'Laten we allebei asjeblief fatsoenlijk
`Laten
fatsoenlijk blijve
blijve meneer
meneer en
en geen godverdomspele ... Mijn
... Mijn
kamer ververme spele...
Mijn naam
naam isis Thomas
Thomas...
Mijn vrouw heeft u de kamer
huurd
zónder mijn voorkennis.'
huurd z6nder
'Zo-zo.
ingehouden woede.
woede.
`Zo-zo. Zo-zo,' zeg ik met ingehouden
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beledige, maar
maar ztilleke
zulleke getrouwde
getrouwde mense
men se als
als u,
u,
'Ik wil de juffrouw niet beledige,
wil ik niet in mijn huis
huis —
- enendus
duskort
korten
enbondig
bondig v66r
v66r vanavond.'
vanavond.'
'Wie heeft er hier wat
wat te
te kommandere,
kommandere,jij
jij of
ofik
ik?? Ik
gehuurd
Ik heb de kamer gehuurd
`Wie
vooruit gegeve
gegeve en
en daarmee
daarmee basta.'
basta.'
voor een maand, heb tien gulde vooruit
'Mijn vrouw heeft geen recht
.. .'
`Mijn
recht...'
'0 gebruikt
zulke streekjes
streekjes?'t
gebruikt uu zulke
'Streekjes?? Streekjes ??...
.. Ik
juffrouw .. .'
`Streekjes
lk weet
weet niet of de
de mán
min van de juffrouw...'
zeg,' adviseerde
adviseerde ik,
ik, csmijt
'smijt ik je van de trappen,
ver'Als je nog een woord zeg,'
trappen, versta je!'
Alf, hou je
'Hou je kálm Alf,
je kalm,'
kalm,' smeekt Georgine.
'Ik
met grofheden
grofheden begonnen is,'
is,' zegt
zegt ThoThoclk ben niet degeen, meneer, die met
mas verstandig,
alleen de kamer
gulden kunt
kuntuu
mas
verstandig, 'ik zeg u alleen
kamer op
op en
en uw
uw tien
tien gulden
krijgen na
na aftrek van de kosten van
van gister
gister en
en vandaag.
vandaag. Da's
Da's nét
néten
en
terug krijgen
fatsoenlijk, nietwaar
nietwaar?? Maar de koffers moeten v66r
v66r zés van de kamer.'
kamer.'
'Zo??Nou
an. Mijn
Mijn vrouw
vrouwen
ik hebben
hebben gehuurd
gehuurden
en we
we
`Zo
Nou daar
daar denk
denk ik niet an.
en ik
blijven. We hebben eerlijk aan uw vrouw
vrouw gezegd
gezegd hoe
hoe de
de verhouding
verhoudingwas.
was.
'Nee mijnheer. Dat heb uu niet
niet en
en alal hád
háduuhet,
het,ikikwil
wilzo
zoeen
eenschándelijke
schándelijke
verhouding niet
niet onder
onder mijn
mijn dak.'
dak.'
verhouding
'Daar zal ik toch geen notitie
van nemen,
nemen,waarde
waardevriend.
vriend.Als
Als uu denkt
denktdat
datik
`Daar
notitie van
ik
uw kwajongen ben,
ben, dan
dan bedriegt
bedriegtuuzich,'
zich,'zeg
zegik.
ik.De
Deeerste
eerstewoede
woedeisisgaan
gaan
ik hem
hem te
te antwoorden.
antwoorden.
liggen. Kalm, vriendelijk, sarrend begin ik
'Geweld is niet in uw belang,'
belang,' zegt
zegt hij
hij nu
nu driftiger.
driftiger.
`Geweld
'Och goeie
ploertig
goeie man
man dat zou ik je helemaal niet anraaien. Je ben hier ploertig
komen binnenvallen en denkt
denktmijn
mijn vrouw
vrouwen
mij af
af te blaffen, en dat lukt
en mij
lukt
je niet.'
V66r zés uur
gezegd.'
'Dát zullen we eens zien. V66r
6dr heb ik gezegd.'
'Jekunt
kuntmij
mij de
de bout
bouthachelen,'
hachelen,' zeg
zeg ik
ik rustig.
rustig.
le
argot schijnt
schijnt hij
hij niet te
te begrijpen.
begrijpen.
Dit schone argot
'Ik zal gotbeterme
van me
me huis
huis een
een rendez-vous
rendez-vousmake!'
make!'
gotbeterme van
'Mag
rukken?'
inviteer ik,
ik, glimlachend.
glimlachend.
`Mag ik u beleefd verzoeken op te rukken
?' inviteer
'V
66r zes
.. .'
`V66r
zes uur
uur ofik
of ik laat
laat de juffrouw
juffrouw door de politie
politie...'
uit, verdomde
verdomde ploert!'
ploert!'
'D'r uit godverdomme! D'r uit,
toen ik
ikpas
pasvoorbij
voorbij de
destoel
stoelvan
vanKaatje
Kaatjewas.
was.Georgine
Georgine
Hij was al buiten toen
te huilen,
huilen, verweet
verweet me
me dat
dat ze
ze me
me gewaarschuwd
gewaarschuwd had, dat het
het mijn
mijn
zat te
d'r boel
boel zou pakken.
pakken.
schuld was, dat ze binnen een uur d'r
'Néé.
'N6é. Dat zul je niet!'
'Dat zal ik wel!'
`Dat
'Denk je dat ik voor zo'n kerel an de haal
haal ga
ga?? Ik
heb voor
voorheter
hetervuren
vurengege`Denk
lk heb
staan. Verrekken kan die.
die. En
En zijn
zijn dreigementen
dreigementen daar
daar lach
lach ik
ik om.
om. Ik
Ikheb
heb
Karel voor getuige
z'n vrouw
vrouwzal
zal ik
ik op
op een
een eed
eed vergen...'
vergen .. .'
getuige en z'n
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'Sla
jij maar
maar door, sla
sla jij
jij maar
maar door,' huilde
huildezij,
zij, 'en
'en denk
denkje
jedat
datik
ikin
inzo'n
zo'n
`Sla jij
ze me
me beledigen,
beledigen,als
als
huis een seconde alleen wil blijve. Wil je hebben dat ze
thuis ben
ben?? Nee,
ik blijf
blijfgeen
geen uur
uur langer
langer hier,
hier, geen
geenhalf
halfuur!'
uur!'
jij niet thuis
Nee, ik
'Ik sta op mijn recht!'
`Ik
telkens met
metdie
dievrouw
vrouw
'Ach,
`Ach, wat doe je met récht! Ik als vrouw kom toch telkens
en met
met die
die man
man in
in aanraking!'
aanraking!'
Er viel weinig
weinig tegen
tegenteteredeneren.
redeneren.De
Deomstandigheden
omstandighedenwaren
warenanders
andersgegemoestaan
aan HAT.
háár denken.
mciést, wat dan?
dan ?Nee,
Nee, het
worden. Ik moest
denken. Als
Als ik uit m6ést,
Dieberoerde
beroerde Karel!
Karel! Die
Die lammeling!
lammeling! Net
Net
was hier onmogelijk geworden. Die
klopte die
die an.
an. Of
Ofik
nou maar
maar niet wou
wou opspelen,
opspelen, want
wantThomas
Thomashad
hadhem
hem
ik nou
ie geen
geenongetrouwde
ongetrouwdeparen
parenin
inhuis
huis nam
nam al
al kon
kon die
die d'r
d'r goud
goud
gezegd, dat ie
mee verdienen.
zijn vrouw
dat ze
ze in
in
verdienen. En
En tegen zijn
vrouw had
had ie z6'n bek opgezet, dat
Of die
die helpen
helpen
lag. Je hoorde haar
haar het
een toeval lag.
het hele huis door gillen!... Of
an de
de koffers
koffers?? Hij
verdomde het
het
wou an
Hij had
had zijn
zijn kamer
kamerook
ook opgezegd.
opgezegd. Hij verdomde
Voor zijn part kreeg die Thomas
Thomas een
een
ook bij zo'n lamstraal
lamstraal van
van een vent. Voor
afgedriedubbelde kouwe
de vervloeking.
afgedriedubbelde
kouwe koorts.
koorts. Georgine
Georgine lachte
lachte om de
Voor háár part zonk die in de grond. En dan Karel
Karel weer: voor
voor zfjn
zIjn part
part
steenpuist op
op elk
elk plekkie
plekkie waar
waar die op wou gaan
gaan zitten.
zitten. Van
Van
kreeg die een steenpuist
we de
de koffers
koffers naar
naar beneden. Raar,
Raar, nog
nog geen
geenvierenvierende zolder sjouwden we
ontbijten.
twintiguur
uur hadden
hadden ze
zeer
er gestaan.
gestaan.We
Wedachten
dachtener
erniet
nietaan
aanáfáfteteontbijten.
twintig
Op het bord
bord van Georgine
boterham met één hap
hap erin, op het
het
Georgine lag
lag een boterham
met kaas.
kaas. Ka
Ka zat
zat onbewogen
onbewogenhapjes
hapjes tetebijten
bijten
mijne lag een half
half sneetje met
mijne
linnenkast, Georgine
Georgine lei
lei het
het
uit het stukje koek.
koek. Ik
lk nam
nam het
het goed
goed uit de linnenkast,
ordelijk in de gapende
gapendekoffers.
koffers.
'Wat
hebjejeeen
eenmooie
mooiebroeken,
broeken, Mol,'
Mol,' schertste
schertste ik.
ik.
Vat heb
'Maak
gekheid ... Pak
Pak die
die doos
doos voorzichtig
voorzichtig an.
an. De bodem zit er
`Maak nou geen gekheid...
in ... Heb
Heb je
je alles...
alles ...Het
Hetkastpapier
kastpapier66k
66ken
ende
dekastranden
kastranden?'?'
los in...
'Laat die maar
maar liggen.'
laat
'Nog geen
geen kruimel
kruimel schenk
schenk ik
ik ze.'
ze.'
'Nog
Karel hielp
weer bebeKarel
hielp haar
haar mee
mee aan
aan de
de andere
andere kasten,
kasten, terwijl ik de platen weer
gon af
afte
te nemen
nemen—
- De
Saxoléine
dame
van
Chéret,
de
prenten,
boerinhet
De Saxoléine dame
netje van Veth, Steinlen. Kaatje
Kaatje stond naast me met het
het doosje,
doosje, pakte
pakte de
de
II en
Willem
IIIin
in hun
hun
punaises
voor
Willem
punaises an.
an.Er
Erkwam
kwamweer
weerruimte
ruimte
voor
Willem
II en
Willem
oorlogsgewaden, voor
schone voetjes,
voetjes, voor
voor de
de heilige
heilige
oorlogsgewaden,
voor Rebecca
Rebecca met de schone
Jozef, de loopse Potifar, voor de lieve
lieve herderinnetjes,
herderinnetjes,de
delucifershanger
lucifershangeren
en
mensen.
voor fatsoenlijke mensen.
.. 0,
de wastafel
wastafel nog
nog én
én je
je toffels
toffels onder het
het bed...
bed ...
'Is er niks
... niks ??...
niks meer
meer...
0, de
... Rol de zeep
zeep in
in een
een stukkie
stukkiepapier...
papier...Kijken
Kijken jullie
jullie nou
nou allemaal
allemaal
Pak es
es an
an...
rond ... Niks vergeten?'
Georgine. Van
Van benee
beneekrijste
krijste harder
harder
vergeten ?' vroeg Georgine.
nog es rond...
gegil
gegil der dame in toeval.
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'Nee niks
.. .'
niks...'
'Wat
eenjammer
jammerdat
datikikhaar
haar een
een nieuw lint heb gegeve,' zei Georgine...
Georgine...
Vat een
'van
el... Wat
Wat zit
zitjij
jij nou
nou nog
nog met
metdie
dieknikkers
knikkerstetespelen
spelen
`van vijftien stuiver de el...
Ka?? Van wie zijn die knikkers
knikkers?'
?'
Ka
'Van Kosie Thomas
.. .'
Thomas...'
'Weg met die knikkers van Kosie!' schreeuwde
schreeuwde driftig
driftig Georgine,
Georgine, ruw de
`Weg
Als zwaar
zwaar hagel
gekletter striemden ze
knikkers van
smijtend. Als
knikkers
van de tafel smijtend.
hagelgekletter
neer op de grond.
'Nou-ou
.. .' zei Ka huilerig-verschrikt.
`Nou-ou..!
huilerig-verschrikt.
'As je gaat hdfle!...
hlifle!... Pas op hoor!'
De zwarte koffer stond naast de grote
grote mand
mand die Karel
Karel aan
aan het sluiten was
met een dik pluistouw. Op de zwarte koffer lag een reisdeken met twee
hoededozen. Dat was alles.
'Wat nou
nou?'
?'
Vat
'Nou
het hele
hele boeltje hier staan en gaan
gaan kamers
kamers zoeken.' Van
laten we het
Nou laten
gegil.
benee klonk met snerper lawaai het gegil.
geen vinden
.. .'
'En als we er geen
vinden...'
kalmerend.
'We vinden er een,' zei ik, kalmerend.
'Zal ik me hoed opzetten ?'
`Zal
'ja ?'
'Kaatje,
`Kaatje, klee je an.'
'Gaan we
we uit,
uit, mamma
mamma?'
'Gam
?'
'ja.'
vijf een kruier zend
- dan let jij wel op KaKa'En als
als ik
ik nou
nou tegen een uur of vijfeen
zend —
rel, dat alles meegaat. Zie
Zieje:
je: met
metde
deparaplu
paraplu mee
mee zés stuks.'
'ja.'
'jij
thuis?'
`Jij blijft zeker thuis
?'
'ja, ik ga nog wat werken.'
ja,
'Dáág.'
`Dåág.'
'Veel
succes. Geef
ik je
je van
van avond
avond
Teel succes.
Gcef an
an de kruier het adres mee, dan kom ik
opzoeken.'
Georgine en Kaatje gingen de
de trap
trap af-even
bij de deur,
af — even keerde ik me om bij
doodse wanorde,
wanorde, de tafel
tafel met
met de
dedrie
drieborden,
borden,de
deboterham
boterhammet
met
zag de doodse
één hap,
kaas, de linnenkast met
met openstaande
openstaande deuren,
deuren,
hap, het sneetje met kaas,
handdoek, proppen
proppen papier
papier en knikkers
knikkers op
op de
de grond,
grond, de
deholle,
holle,
een vuile handdoek,
wanden, stoelen
met servetten over
leuningen, de
bloemetjeswanden,
lege bloemetjes
over de leuningen,
stoelen met
zwarte geeuwende alkoof met wit geschemer van kannen en een half voltriestige reflectie
reflectie van
vanhet
het zwanendons der najaarsle po en
en de
de wit-ziltig triestige
koffer met de
de graulucht op de kleine stapel naast de tafel, op de zwarte koffer
mand met het pluistouw, op de reisdeken, de
initialen G.c.,
we initialen
G.C., op de mand
207
2°7

ouwe hoededozen, de schuinhangende parapluie.
Beneden
straat hoorden
hoorden we
we nog
nog het
het
Beneden wachtten
wachtten Georgine en
en het kind. Op straat
drenzend lamenteren
lamenterenals
als van
van een
een vrouw
vrouw die
die in
in weeën
weeën ligt.
ligt.
gegil, het drenzend
'van dat
dat
'Weet
`Weet je waar ik
ik de
de mééste spijt van heb,' hérklaagde Georgine, 'van
... een prachtig
end van
van vijftien stuiver
nieuwe lint
lint...
prachtig end
stuiver de el...'
stadin
in—
- zij
methet
hetkind
kindaan
aandedehand
hand—- ik
ik
Wij liepen de stad
zijbleek-betrokken
bleek-betrokken met
ernaast,
als een
een heer
heerdie
diezozoeens
eenstoevallig
toevalligmeeliep
meeliep—- voor
voor de
de ménsen,
ménsen,voor
voor
ernaast, als
ménsen ...
de ménsen...

XV BEZOEKEN.-IK VERZOEN ME MET SCHERP

'M6rge mijnheer.'
`M6rge
'M6rge.'
`M6rge.'
'Lekker
geslape?'
`Lekker geslape
?'
met het
het
'Jawel. Dank u —
- één
lawel.
éénkeer
keergáûw
gátlwisisvoldoende.
voldoende. Me
Me vrouw
vrouw wacht met
ontbijt.'
als uu op
op bed
bed leit...
leit ... Vanmorgen
Vanmorgen was
was d'r
d'r een,
een,
'Hiendere
niet als
cfliendere die klante u niet
zo hard...
hard ...Die
Dieies
doofweet
weet uu ?...
? .. Da's
Da's een koopman
koopman ien
ien vee,
vee,
die praat
praat altijd
altijd zo
ies doof
koudwater
water?'
ien varrekes die uit
uit Van
Van Woustraat...
Woustraat ...Warm
Warmofofkoud
?'
'Koud.'
`Koud.'
'Neem u nou élke morgen
morgen een
een bad
bad?'
?'
`Neem
'Winter en
en zomer.'
zomer.'
'Winter
'U liever
liever dan
dan iek...
iek... Iek
lek ben
ben bang
bang van
van het
hetwater...
water...mein
mein vrouw
vrouw ook...
ook ...
'If
vannacht?'
Hebbu d'r
I-Iebbu
d'r hore huile vannacht
?'
'Nee
Nietzo
zozáchies
záchies inzepe...
inzepe ... dat
datvin
vinik
ikzo
zo wee...'
wee.. .'
'Nee_...Niet
'U kan het
het gedaan
gedaan krijge
krijge zoals
zoals u het
het hebbe
hebbe wiel.'
wiel.'
`U
'Was uw vrouw
vrouw ziek
ziek?'
`Was
?'
getrouwdzijn.
zijn.
'Kiespijn
vanafde
de eerste
eerstedag
dag—
- dat
dat wij getrouwd
`Kiespijn mijnheer, kiespijn vanaf
les
niet om
omtetelache
lache?'
Ies dat
dat niet
?'
'Jaja.'
jaj a.'
'Ze
moet worde...
worde ...
`Ze heeft nog een kies
ides en die ies
ies zo
zorot
rot dattie
dattie ook getrokke
getrokke moet
Als iek
iek ál
kost een
een boel
boelgeld.
geld.Wiel
Wieluugelove
gelove?
Dat kost
? Als
ål het geld nog had, wat
die moend van mein vrouw
vrouw mij
mij gekost
gekost heeft,
heeft, dan
dan had
hadik
iknou
noueen
een aardieg,
aardieg,
Mot uw
uw haar
haar ook
ook niet
niet gekniept
geknieptworde
worde?'
een héééél
je... Mot
héééél aardieg spaarduit
spaarduitje...
?'
'Nee
- Eénmaal
'Nee —
Eénmaal scheren.'
scheren.'
of
'Vanmorgen
ies er een mijnheer
mijnheer geweest
geweest—
- van
`Vanmorgen ies
van de
de Sienger naaimachien
naaimachien of
zo iets
iets —
- voor
terug
voor de joeffrouw -—iek
iekheb
hebiem
iemgezeid
gezeiddattie
dattie maar eens terug
komme —
- en
van een
een goelden
goelden of
of
moest komme
endan
danwas
waser
erook
ook nog
nog een
een kwitantie
kwitantie van
veertien van een rieng.'
rieng.'
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'Een kwitantie van een ring?
ring ? -—0o ja -—0o ja.'
'lek
`Iek heb gezeid dat u niet thuis was. Heb iek goed gezeid ?'
'Welnee —- Laten
'Welnee
maar ná enen
Laten ze maar
enen komen. -— Als
Als ik
ik tot
tot drie uur werk,
wer k,
ben ik voor twaalf
twaalf voor niemand te spreken.'
`Dat ies recht. Heb u de bovenbuurman hore thuiskomme?'
'Dat
'Ja,
`Ja, die was
was weer smoordronken.'
smoordronken.'
'DA moet u mein niet kwálijk nemen. lek
'Dat
Iek kan er nieks aan doen. lek
Iek heb
er al zoveel an geprobird en de polizei erbij
erbij gehaald, maar bienenshuis
kan de polizei geen end ans skandaal make.'
'Hindert het u niet, als we's
we 's nachts wat laat visite hebben?'
hebben ?'
'0 volstrekt niet.
niet. Mijn
Mijn vrouw
vrouw zegt
zegt datte de twee kienderen maar samen
moesten
Die houen toch zoviel van
elkander. Net twee zusjes,
moesten slapen. Die
zusjes,
van elkander.
vien u niet ?'
'Ja.
kind ... Ik zal het eens an mijn
ja. Netje is een lekker kind...
mijn vrouw
vrouw vragen.'
vragen.'
'Niewaar?
kunnen best
best samen
samen slapen.
slapen. Dan
Dan hebben
hebben ze
ze het
hetallebei
allebei
`Niewaar ? Ze kunnen
warm
- Mein hoend moet
warm en die kienderen zijn
zijn zo voor gezelliegheid
gezelliegheid —
over een paar
paar weken
weken joengen
lek heb
joengen- Iek
heb aan die joeffrouw een
een van die
joengen beloofd.'
mes op
op zijn
zijn handvlakte en begint me
me te
te scheren.
scheren. ''...Iek
.. .Iek
Hij
wrijft het mes
Hij wrijft
dat ik
ik mein
mein kiepen
kiepen opruim...
opruim ...Tegen
Tegenden
den wienter worden ze geredenk, dat
heeft nou
nou alal z6 een
... De
noorden ... De haan heeft
geld ziek
ziek...
De tuin liegt op het noorden...
hetsnot...
snot ...noemen
noemenze
ze
kiepen hebben
hebben het
diek gezwel aan zein kop en twee kiepen
dat zo niet in het
het Hollands
? .. Even niet praten...
praten ... Frietz wat sta jij
jij nou
Hollands ?...
... Die
Die joenge
joenge ies nog zo lui mijneer
...
bij het raam ??..... Gooi die kom eens uit
uit...
mijneer...
Frietz?'
Niewaar Frietz
?'
lacht sullig in de spiegel aan de overkant.
Frits, de barbiersjongen, lacht
overkant.
naar die
die meiden
meiden geweest
ies—- zal die wel opknappe
'Als die maar eerst naar
geweest ies
Frietz... die meiden
meiden zullen het foet
foet er
er wel
wel ienbrenge, niewaar
niewaar Frietz...
Frietz?.?
Frietz
zegtde
dejongen
jongendriest,
driest,nou
nouzijn
zijnbaas
baaszo
zo
'Ik ben al bij de meiden geweest,' zegt
spreekt.
familiaar met hem spreekt.
'Zo een broekie van vijftien jaar...
jaar... Hoe hebbie het dan gedaan
gedaan Frietz
? ..
`Zo
Frietz ?...
Effen stilzitten
mijnheer.'
Effen
stilzitten mijnheer.'
'Nou nfét
nîét zo as de hondjes,' lacht
lachtde
dejongen
jongenininde
despiegel,
spiegel, terwijl
terwijlhij
hij een
een
`Nou
zeepkwastje uitspoelt.
zeepkwastie
'Héhéhééé! Zo aap van
van een
een joengen
joengen—- hoor u dat mijneer...
mijneer... Bij oens ien
'Héhéhééé!
Duisland fieken
fieken ze niet voor ze achttien
Duisland
achttien zein.'
'Nou - we binne hier niet in Moffrika'
Moffrika'—-lacht
'Non
lacht Frits weer.
'Nog eens
eens 6verscheren,
6verscheren,mijneer
mij neer?'?'
'Nog
'Nee —- zo isis't
't goed.'
—
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'Most
ie niet
nietvoor
voorz'n
z'nbroek
broekhebbe,
hebbe,mijneer,
mijneer,dattie
dattiealalnaar
naar die
die meiden
meiden gege'Most ie
weest
ies,mijneer
mijneer?'?'
weest ies,
'Laat jij dat maar
maar Frits —
- daar
`Laat
daarben
benjejenog
nogtetejong
jong voor.
voor. Als je aangestoken
aangestoken
raakt is het te laat,' zeg
zeg ik,
ik, kort.
kort.
'0 zo —
- Dat
hem ook
ook—
- een
Spaanse kraag,
kraag, niewaar
niewaar
Dat zeg
zeg iek hem
een sjanker of
of een Spaanse
Frietz?'
Frietz ?'
Verlegen -—angstig,
betweteriggluren
glurenvan
vande
dewateriwateriangstig,met
met een
een 6ngelovig
6ngelovig betweterig
stofop
opeen
een
kijkt Frits,
Frits, die
die de
de grond
grondschuiert
schuierten
ende
de haren
haren met
met het
hetstof
ge ogen, kijkt
veegt,zijn
zijnbaas
baas aan.
aan.
hoopje veegt,
'Nou ja!'
`Nou
'wát
... les
niewaar, mijnheer
mijnheer Spier
Spier?..
Geefde
dekaretjestang
karetjestang
Ies het niewaar,
?... Geef
'Wåt nou ja 7?...
ies an Frietz.'
drukt hij
hij een gaatje in het
het abonnementsboekje.
abonnementsboekje.
Netjes drukt
Netjes
'Vlammetjemijnheer
mijnheer?'
'Vlammetje
?'
nog ontbijten. M6rge.'
M6rge.'
'Nee ik moet nog
'M6rge mijneer.'
mijneer.'
`M6rge
achterkamer is
bed in
in de
de alkoof
alkoofaf
af te
te halen.
halen. De
De
is Georgine bezig het bed
In de achterkamer
tafel is gedekt,
hetkind
kindisisnaar
naar school.
school.
gedekt, het
wel, Alf,
Alf, dat
dat we
wevoorzichtig
voorzichtigmet
metprate
pratemoete
moetezijn
zijn?'
'Weet je wel,
?'
'Hoezo?'
'Hoezo
?'
'Het is
is verschrikkelijk
verschrikkelijk gehorig. Ik geloof dat ze in de winkel
winkel elk
elk woord
woord
we's
kunne verstaan, wat we
's morgens in bed spreke.'
'Datweet
weetikikwel.
wel.Ik
Ikwaarschuw
waarschuwje
jedikwijls
dikwijls genoeg.'
genoeg.'
'Da
Ka an
an
'En benede kunne ze helemaal
helemaal alles afluistere. Toen
Toen jij
jij gister
gister met
metKa
ik effen
effen beneden was om wat
wat water
water tetehale,
hale,kon
konikik
tafel
prate en ik
tafel zat te prate
jullie duidelijk verstaan.'
'Ik praat altijd zachjes.'
het net
net zo
zo dikwijls
dikwijls als
als ik.'
'Onzin, jij
jij vergeet het
'Het is hier
hier een prachtige
prachtige inrichting.
inrichting.Kijk
Kijk es
es hier.
hier. Begrijp je nou waarom
wat ze
zein
inde
debarbierswinkel
barbierswinkelpraten
praten?'7'
je álles horen kan, wat
mijn zakmes
Het behangsellinbehangsellinEen stukje behang had ik met mijn
zakmes opgelicht. Het
voor twee
tweeglazen
glazendeuren
deurengespannen.
gespannen. De winkel, de alkoof,
alkoof, de
nen was voor
achterkamer
de deudeuachterkamer waren
waren drie
drie kamers
kamers en
en suite.
suite. Heel handig hadden ze de
ren bedekt met behangsel.
behangsel.
'Ze zouen z6 in de alkoof
kunnen komen.'
`Ze
alkoofkunnen
'wel
staatereen
slot en an onze kant staat
er een wastafel voor.'
'Wei nee. De deuren zijn op sloten
'Toch
niet heel
heel veilig,
veilig,vin
vinjejewel
wel?'?'
`Toch niet
'Malligheid.
koffie klaar
klaar?? -—Hij
tegen had,
had,
'Malligheid. —- Is de koffie
Hijvroeg
vroegof
ofjejed'r
d'rwat
wat op tegen
om de kinderen samen te laten slapen.'
Netje
'Samen
7... Da's wel goed, hè
hè??...
... Ze legt zo alleen in de gang en die Netje
`Samen ?...
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niet ?'
is een zindelijk kind, niet?'
'Nou —
- béter is het,
het, als
als kinderen
kinderen apart
apart slapen,
slapen, maar
maar nou
nou de
dejuffrouw
juffrouw Ka
Ka
`Nou
Ka minder
minder kou vatten,
vatten,
morgen voor
voor de
de school
school aankleedt,
aankleedt, zal
zal Ka
toch elke morgen
als ze niet in d'r nachtpon over het portaaltje heen moet.'
'Kom
`Korn je
je zitten?'
zitten ?'
Singer geweest
.. .'
'En d'r is iemand van Singer
geweest...'
... O.'
'Van Singer
Singer...O.'
Ze deed
deed de alkoof
deur dicht en we
we begonnen
begonnen te
te ontbijten.
ontbijten. Een
Een week
week
alkoofdeur
ruim woonden we
we hier,
hier, zonder
zonder incidenten.
incidenten.
De barbier
barbier Jacob Doedelaar, praatziek en opdringerig-beleefd, had
had geen
geen
gewetensbezwarengehad,
gehad,toen
toenik
ikhem
hemruiterlijk
ruiterlijk zei dat we niet getrouwd
getrouwd
gewetensbezwaren
ging scheiden.
scheiden. -— 'Mein vrouw
vrouwen
en iek,'
waren, dat Georgine van d'r man ging
zei hij,
hij, 'hebben
jáár samen geleefd voor
voor wij
wij getrouwd
getrouwdzijn.'
zijn.'Wij
Wijbebe`hebben drie jáir
grenzend aan
aan de winkel,
winkel, zij
zij
woonden de kamer en de alkoof, gelijkvloers, grenzend
hadden niets met
met elkaar
elkaar te maken.
maken. Naast
Naast de
de
de benedenverdieping. We hadden
kamer was een kleine keuken,
keuken, die wij voor ons gebruik hadden. Zij kookten
kookten
hun eigen potje, beneden. Beter kon het al niet.Vrijheid. Geen gescharrel
van vreemde mensen over de vloer. Georgine,
Georgine, die
die ik
ik nog
nogniet
nietanders
anders gezien had dan als café-chantant-zangeres,
café-chantant-zangeres, was hier in die éne week zo reushaar haast
veranderd, dat
dat ik haar
haast niet
niet herkende.
herkende. Ze
Ze was
was weer net, zei
achtig veranderd,
maanden met die ándere
Andere man, ze voelde zich
huwelijksmaanden
ze, als in de eerste huwelijks
burgerlijk huismoedertje,
huismoedertje, maakte
maaktealles
alles zelf
zelf schoon, de kamer, de
typisch burgerlijk
alkoof, de keuken en k66kte zelf.
zelf. Juffrouw
Juffrouw Doedelaar mocht niets doen.
alkoof,
ze niet
niet zien.
zien. Ze
Zeging
gingmet
methaar
haarom
om als
als met een
een vriendelijk-babbelDie wou ze
zij niet
niet komen.
komen. Ellek
grage buurvrouw, maar
maar aan
aan de keukenkast mocht zij
z'n eigen huishoue....
huishoue .... ellek voor zich
... dat bleef't
... LachLachvrinde...
zich...
bleef 't langst vrinde
end zag ik
ik alles
alles gebeuren,
gebeuren, die
die woedende
woedende ijver
ijver voor
voor een
een blankgeboende
keukenvloer
water -— die vreemde kamerhelderheid -—
keukenvloer —- dat geplas met water
regelmaat van
van opstaan
opstaan -— op tijd eten -— op tijd thee -— op
die grinnikende regelmaat
koffie—- op tijd naar
naar bed. -— De vierde dag beweerde Georgine dat ik
tijd koffie
dikker begon te worden
worden en
en nooit
nooit sterker
sterker dan
dan in
in die
die rustige
rustige dagen
dagen heb
heb ik
ik
gevoeld de walg,
walg, die
die aan
aan een
een vervettende
vervettendehangbuik
hangbuik vastzit.
vastzit.Maar
Maarhet
het
was zo
zo kwaad
kwaad niet.
niet.Voor
Vooreen
een man
man isis het
het héél
wél verzorgde lui-leventje was
gemakkelijk als een vrouw
vrouwzijn
zijn dienstmeid is. De mannen hebben de vrougeen huisdier
huisdier op
op de
de wereld
wereld béter
wen in de g6éie richting opgeleid.
opgeleid. Er
Er is geen
Bij dit al
al huiselijk gedoetje
gedoetje van schoonmaken,
gedresseerd dan de vrouw.
gedresseerd
vrouw.11 Bij
poetsen, plassen
plassen was Georgine
Georgine van een verwonderlijke gelukkige
gelukkige
wrijven, poetsen,
wit jak
jak aan
aan en
en
blijheid. Als ze op de grond lag met een boezelaar voor, een wit
6nopgemaakte haren -— als ze de borstel in de pot met groene zeep stak
stak en
en
het houtwerk
houtwerk in een goorschuimend sop zette, zong
zong ze
ze met
met opklaterende,
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luchtige vrolijkheid
vrolijkheidhaar
haarcafé-chantant-moppen.
café-chantant-moppen.EnEndat
datdeed
deed
aanluchtige
meme
zozoaan
—
als ik dacht
datze
ze het
hetallemaal
allemaaldeed
deedvoor
voormij
mij —dat
-dat ik soms
ging
dacht dat
soms naast haar ging
zitten
in het
hetvuile
vuilesop
sop en
en haar
haarzoende
zoende tot
totze
zehet
hetuitgilde.
uitgilde.Eens
Eensheb
hebikikeen
een
zitten in
gezien, waarin
waarin een
een patser-artiest
patser-artiest voorkwam,
voorkwam, die
diezijn
zijn neus
neus optrok
optrok
stuk gezien,
water en
en groen
groen zeep
zeep rook.
rook. Wat
Wateen
eengelogen
gelogen
voor zijn
zijn vrouw,
vrouw, die naar water
stuk. Al
Al wat
wat een
een vrouw
vrouw doet,
doet,waarvan
waarvanjejehoudt
houdtisisgoed
goeden
enmooi.
mooi.
Doedelaar zeggen, dat
dat er
er
koffie te drinken kwam Doedelaar
Nog terwijl we zaten koffie
iemand
voor de
de joeffrouw
joeffrouw was.
was.
iemand voor
'Wie?'
Vie?'
'Ja,dat
datweet
weet iek
iek niet.'
niet.'
la,
'Hoe ziet
ziet ieie er
er uit
ui t?'?'
'Hoe
'Ik
het ... ik ben het...
het ... mottik
mottikme
metegenwoordig
tegenwoordiglate
lateAndiene?'
ándiene?'
cik ben het...
'Hé,
het?'?'
`Hé, vader ben uu het
Hij ziet er even blauw-paars uit,
uit, met
metdezelfde
dezelfde te
te grote
grotebelopen
belopenogen.
ogen.Zijn
Zijn
een ogenblik
ogenblik van
van
fantasiehoed houdt
verschoten fantasiehoed
houdt hij
hij op
ophet
het hoofd.
hoofd. Er is een
drukkende stilte.
stilte.Georgine
Georginevraagt
vraagtwel
welgcjaagd
gejaagdhoe
hoemoeder
moederhet
hetmaakt
maakten
en
drukkende
wat voor weer
weer het
het is
is en
en ik
ik zeg
zeg wat
waten
enhij
hij zegt
zegtwat,
wat,maar
maarde
destilte
stilteblijft
blijft
als ondergrond
ondergrondvoor
voorlege
legewoorden.
woorden.Georgine
Georginedenkt
denktaan
aanmijn
mijn
drukkend als
ehamberloek, aan
aan mijn pantoffels, aan mijn boord en overhemd
overhemddie
dieop
opeen
een
chamberloek,
bijdededeur
deurstaan
staan
denkeraan
eraan—- hij
hij
liggen, aan
aanmijn
mijnlaarzen,
laarzen,die
diebij
stoel liggen,
—- ikikdenk
denkt
eraan. Wij
Wij denken
denken alle
alle drie
drie aan
aan dat
datene,
ene,aan
aande
depijnlijke
pijnlijkehardheid
hardheid
denkt eraan.
bij zijn getrouwde
getrouwde dochter.
dochter.
hij,een
eencheer'
'heer' aantreffend
aantreffend bij
van de ontmoeting:
ontmoeting: hij,
wrokken we
we alle
alle drie. Het is te zien. Het is te voeEn over de pijnlijkheid wrokken
drenzen.
len, terwijl de lege woorden door de kamer drenzen.
'Hoe
vin uu de
de kamers
kamers?'?'
'Hoe vin
'Nou
aardig.'
`Nou die zijn wel aardig.'
'D'r is een keukentje
ook bij.'
bij.'
`D'r
keukentje ook
'Zo is d'r een keuken bij.'
`Zo
'Lief
tuin vin
vin uuniet
niet?'
`Lief uitzicht
uitzicht op de tuin
?'
'Ja
je
zal
het
hier
best
kenne
wenne.'
`Ja
wenne.'
'0 ja, best...
best ... niewaar
niewaar Spier!'
'Wil u een sigaar opsteke?'
vraag ik.
opsteke?' vraag
'Nee dank u.
u. Ik rook een pijp.'
'Kom vader steek
steek uu een sigaar op...
op ... het
het zijn
zijn lekkere.'
lekkere.'
'Korn
'N6u
`N611geef
geef me d'r dan maar een.'
punt af,
Georgine presenteert
een, bijt
bijt ruw
ruw de
de punt
Georgine
presenteert het kistje. Hij neemt er een,
zodat het dekblad
dekblad aan
aan zijn
zijn lippen blijft plakken, hecht het
het met
metwat
watspeekspeeksel en bedient
van de
de lucifer
lucifer die ik vasthoud.
vasthoud.
bedient zich van
'Waar
Kaatje ?'
Vaar is Kaatje?'
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'Ka is
`Ka
is naar school.'
'Naar school
school?'
'Naar
?'
'Naar een
een beste
beste school
school voor
voor jonge
jonge juffrouwe. 1k
Ik betaal vijf gulde in de
maand.'
betale.'
'Waarom
Vaarom op zo'n dure school... Dat kan jij toch niet betale.'
'0 da'
niks ... Wil u een glaasje ouwe klare?'
da'ss niks...
'Nee. Da's me te vroeg.'
vroeg.'
'Kom één glaasje
... Het
'Korn
niet ?'
glaasje...
Het is buiten guur niet?'
fles en
en kurketrekker, rukt, maar
maar de kurk
Zenuwachtig
scharreltze
zemet
metfles
Zenuwachtig scharrelt
wil niet. Ik moet haar helpen.
helpen.
'Lekkere klare, vader
... Wil u soms een beetje
erbij?'
`Lekkere
beetje elixer erbij
vader...
?'
'Sjongen je ben voorzien...
voorzien ... Nee, geefmaar
geef maar enkel.'
het glaasje,
glaasje, dat
dat dadelijk
dadelijk halfleeg is en een
Hij lept van het
een trek van toch-welop zijn gezicht.
komt op
vergenoegd-zijn komt
'Geeft
v66r geen last?'
`Geeft die barbierswinkel
last ?'
barbierswinkel v66r
'0 nee -— niet veel, wél Spier?'
Spier ?'
ofhij
hij niet mee
vraag hem
hem of
Ik eet verder, vraag
mee wil aanzitten. Nee, hij heeft al
ontbeten.
'Waarom heb je ons
meer bij
bij die
die Bok
Bok ben
ben?? Ik
Vaarom
ons niet late wete, da-je
da-je niet meer
heb een aardig gek figuur geslage, toen ik in de Van
Van Wou
Wou kwam.
kwam. Dáár
Diár
ben je maar één nacht geweest,
hè?'
geweest, hè
?'
'Ben u éérst bij Thomas gewcest?'
geweest ?'
'Ja.
Wat heb
heb je
je met
met die
die voorgehad? Toen ik vroeg: woont
woont me
me dochter
dochter
la. Wat
uurin
inhuis
huisgeweest...
geweest ... Net
hier, toen zei ze, die is
is hier
hier geen vierentwintig
vierentwintig uur
kwam die tenor...
tenor. .. hoe
hoe hiet
hietieieook
ookweer...
weer. ..Karel
KarelLammers,
Lammers, niet?
kwam
niet ? —- Ja,
... Wat is er gebeurd?'
Karel Lammers -— de trap af-die
af— die gaf me je adres
adres op
op...
gebeurd ?'
'0 niks
... het mens was zo vuil. Het
hele huis stonk van vuilheid.'
niks...
Het hele
laatste maande
maande of
of je niet
'Waarom hore
hare we niks van je
je?? Het is net in de laatste
Vaarom
meer bestaat.'
'Nou, me huishoue mot u rekene.'
`Nou,
'Ik kom je een commissie brenge...
brenge ... Piet
Piet Brams
Brams was vanmorge bij ons om
... Hij heeft je hard nodig
... Vier dage in tournee
naar je adres te informere
informere...
nodig...
kan die je hebbe.'
... da's veertig gulden...
gulden ... Daar heb ik wel idee in.'
'Vier dage
dage...
'Ik heb het
het maar
maar voor
voor je angenome.'
'0 da's wel goed.'
strak aan.
aan.
Ik kuch en kijk haar strak
'Niewaar?'
Niewaar ?'
Kort schud ik van néé, terwijl haar vader naar de platen kijkt.
kijkt.
.'
'Nou
da's
onzin,'
zegt
ze
vlug,
'véértig
gulden
..
`Nou
zegt ze vlug, cvéértig gulden...'
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'Nee,
nee, nee,'
nee,' knik
knik ik.
ik.
'Nee, nee,
'Wanneer is het vader?'
Vanneer
vader ?'
'Nou ... begin december, geloofik.'
`Nou...
'Nee
dan kan
kan het niet.'
niet.'
'Nee_...dan
'Waarom
naar je zoeke moest
..•
niet ? Piet was nijdig dat ie zo naar
Waarom kan het niet?
moest...
jij geld teveel ?'
Heb jij
'Nou
allesbehalve... maar...
maar... ik ben bezet
.. .'
bezet...'
`Nou allesbehalve...
'Bij wie?'
`13ij
wie ?'
'Bij
`Bij Van Haarlem.'
'0
... als
als je bezét ben is het wat anders
... Ik
je adres opgeve.'
'Ow
anders...
lk zal hem je
'Da's
... Voor
Voor later met
met plezier.'
plezier.'
`Da's goed
goed...
.. .'
'Je
ook hier.
hier. Daar
Daar zal je wel ruzie mee krijge
"je moeder komt ook
krijge...'
'Zo... Waarom ?..
een halfje
halfje?'
?'
?... Wil u nog een
'Zorn
'Nou ... omdat Jan vanmorge zo over jou opgespeeld het... Het
Hetware
ware weet
`Nou...
ik niet.'
... Ik bemoei me niet met
met zijn
zijn zake...
zake ... Laat
Laat
'Jan kan
'Jan
kan voor mijn part stikke
stikke...
hij zich niet met
met de
de mijne
mijne bemoeie.'
hij
'Het is
is toch
toch je
je broer.'
broer.'
'Het
'Nou dat zit nog.'
`Nou
'Hahaha! Je zegt daar wat moois,' lacht
lacht hij.
hij.
`Hahaha!
ie net
net een
een vreemde
vreemdevoor
voorme
meis.'
is.'
'Nou ja, ik bedoel dat ie
`Nou
'Je ziet er een beetje betrokke uit.'
je
'Ikke?..
naar bed
... Ik had visite van wat
wat vrinde
... en de
vrinde...
bed gegaan
gegaan...
`Ikke ?... Wat laat naar
heeft dat
dat mens
mens gejuffrouw beneje lag zo te kerreme met kiespijn...
kiespijn ... Wat heeft
schreeuwd.'
'Ja,' zeg ik, onvoorzichtig.
onvoorzichtig. En
En dat
dat ja-tje
ja-tje geeft
geeft weer
weer een
een dikke
dikke gaping
gapingin
in
ja,'
Maar dan de vader weer met meer tact dan
dan ik van
van hem
hem verhet gesprek. Maar
wachtte:
'Ja ...kiespijn
kiespijn is lastig.'
law
'Ik
Georgine.
zegt Georgine.
`Ik heb er nog nooit last van gehad,' zegt
'Nou
cik heb es eens een kies late trekke -— dat
maar ik
ik wel' -— de vader -— 'ik
`Nou maar
vergete... die knapte af
af—- precies alsof
alsof er een kogel wer afgezal ik nooit vergete...
schote.'
'Nou
`Nou dat zal wel pijn hebben gedaan.'
'Ik dacht dat ik door de grond zonk. -— Lekt 't
zo ?'
't hier zo?'
`Ik
'Wel god nog toe -— kijk nou is, Alfred
Alfred -— da's toch verschrikkelijk met die
die
'Wei
... die smerige dronkelap!... Net op
op de tafel...
tafel... Roep
Roep DoeDoevuile vent b6ve
b6ve...
... Dan
kan die het net zien!.
... ! Wat
Wat een huishoue
hier!...
Dan kan
zien!..... Wat
huishoue...!
delaar es hier!
ee nhuishoue!'
Ik aan
beschot.
aan het
het kloppen
kloppen tegen het beschot.
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'Mijnheer Doedelaar...
Doedelaar... Hallo! Kom u es effen hier!'
hier!'
`Mijnheer
z'n wit-benige,
wit-benige, gelige doodshoofdenkop, witter
witter nog
nog door
door
Doedelaar met z'n
van zwarte
zwarte wenkbrauwen,
wenkbrauwen, het
hetzwart-rullig
zwart-rulligsikje
sikjeen
en
de zware inplanting van
de blauwige tint
tint van
van zijn
zijn geschoren gezicht
gezicht —
- mee
kijken. Ja, nou
mee aan het kijken.
Dat was
was omdat
omdatdie
diekerel
kerelnou
nounog
nogop
opzijn
zijnnest
nestlag
lagen
enzijn
zijn
zag hij het ook. —- Dat
an
het
piesen
waren.
Hij
zou
d'r
op
na
piesen
waren.
Hij
zou
hoenden
ie
hield
ie
d'r
op
na
—
twee
hoenden
hoenden —
schoeft, die schweinhund!... Als hij nijdig werd, was
hem es opbelle. Die schoeft,
accent sterker.
sterker.
zijn Duits accent
'Noglekkerder!
lekkerder! Hondepies op je ontbijttafel!...
ontbijttafel! ... Da's toch niet om uit te
te
'Nog
houe ... Je mot hem zegge.'
zegge.'
houe...
Ze hield
hield op
op voor
voor d'r
d'r vader
vader —- om hem niet
niet alles
alles te
te laten
latenbegrijpen,
begrijpen, alsof de
Ze
wist, hoe
hoede
devork
vorkin
inde
desteel
steelzat.
zat.
man niet precies wist,
zijn —- begon
begon ik
ikmijn
mijn laarzen
laarzen aan
aan
Langzaam —- ik m6ést om halfdrie ergens zijn
trekken, die Frits netjes gepoetst
gepoetst had.
had. Bezig
Bezig met
met het
het anrijgen van de
te trekken,
kwam mama
mama Casper
Casper binnen,
binnen, zag me in mijn
mijn chamberloek, en het
ene, kwam
stoel, en
en zei
zeirustigjes:
rustigjes: `Goeiemiddag.'
'Goeiemiddag.' Weer sprak Georoverhemd op de stoel,
haar onrust
onrust nu
nu haar
haar
gejaagd-druk over ditjes en
en datjes, voelde ik haar
gine gejaagd-druk
getuigen waren
waren van
van een
eenhuiselijke
huiselijke ochtendscène. Mama zat aan
aan
ouders getuigen
ontbijttafel, smeerde
smeerde zich
zich een
een beschuitje,
beschuitje, informeerde naar
Kaatje,
naar Kaatje,
de ontbijttafel,
naar de
naar de brieven
brieven van
van haar
haar
naar
de mensen waar
waar Georgine nu bij woonde, naar
uit Amerika
Amerika en
en haar
haar oogjes,
oogjes, haar
haar zwarte bij-de-pinken,
bij-de-pinken, alles
alles
schoonzoon uit
terwijl-—achter
volgden terwijl
achter het lorgnet-gedribbel
lorgnet-gedribbel —- elke
oplettende oogjes, volgden
van de
devreemde
vreemdemijnheer.
mijnheer.Papa
Paparookte
rooktezijn
zijnsigaar,
sigaar,hield
hieldzijn
zijn
beweging van
mond.
'U
wel met
met een
een kiete`U neemt me niet kwalijk,' zei ik erg beleefd, toch nu wel
lende pret om het théatre-libre-achtige
van
het
geval,
'u
neemt
me niet
thatre-libre-achtige
cu
kwalijk
me wat
wat haast.
haast. Ik
half drie belet.'
belet.' En dan onder
fk heb om half
kwalijk dat
dat ik me
stilte van
van het
het gezelschap,
gezelschap, reeg
reeg ik mijn
mijn tweede
tweede bottine,
bottine, die
die de
de algemene aandacht
strijken van
van de veters
veters tegen
tegen de
dekoperen
koperen
aandacht had.
had. Het
Het strijken
horen. Toen
Toen moest
moest de chamberloek uit. In de alkoof was
pennetjes was te horen.
geen licht en op het gevoel kon ik mijn
mijn das
strikken. Wat
Wat gaf
gafhet
het ook
ook
das niet strikken.
of ze me zagen bewegen als man...
man ... des...
des ... des...
des ... dés huizes?
- Ze zouen
huizes ? —
wel aan
aan meer
afleiden, sprak
vette
meerwennen.
wennen. Georgine
Georgine wou afleiden,
sprak van achttien vette
tongscharren die ze voor zestien stuivers gekocht
gekochthad
had -— d'r moeder vond
dat tien genoeg was
was -— vroeg hoe ze havermout moest klaarmaken
- maar
klaarmaken —
mama, knabbelend
hield het
het wipneusje
wipneusjeniet
niet van
van
knabbelend van een
een tweede
tweede beschuitje,
beschuitje, hield
haar slaperige
slaperige oogjes
oogjes mijn
mijn front,
front, mijn
mijn boord,
boord, mijn
mijn
me af, beloerde met haar
nieuwe das -— van Georgine - mijn manchetten, de knopen van mijn
mijn vest,
mijn
schuierde.
mijn horloge,
horloge, mijn colbert en de borstel waarmee ik me schuierde.
'Dag mevrouw,' zei
zei ik, toen
toen ik
ik klaar
klaar was.
—
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'Dag mijnheer.'
'Dag mijnheer Casper,' hem dorst ik een hand geven.
geven.
'Dag mijnheer.'
Even moest ik
ik Doedelaar
Doedelaar nog
nog aanhoren.
aanhoren. Hij
Hij had
had vijf
vijfminuten
minuten aan
aan de
de bel
bel
staan
had de
de `schoefe
'schoeft' hem
hemopen
opengedaan
gedaan—
- len
hemd
staan luiden.
luiden. Toen had
fen zein hemd
stond
mijneer.—- Weet
Weetu uwat
wat
7- Jijkan
kanverrekken
verrekken
zeihij.
hij.—- Zo'n
Zo'n
stond ieiemijneer.
hijhijzeizei
?—Jij
—-zei
schoeft. —
- Maar
- lek
Maariek
iekzal
zal met
met die huisbaas reden. —
Ieklaat
laat mein
mein boel niet
onderzeiken!
dat was.
was.Georgine
Georgine
onderzeiken! Mama
Mama Casper
Casperliet
liet zich
zich uitleggen
uitleggen wat dat
wees naar het piesplekje op het
het tafelkleed.
tafelkleed. Mama
Mama vond
vond het
hetook
ookeen
eenschanschande. En papa gaf
gaf de raad
raad een pot zwavel
zwavel een
een paar
paar dagen
dagen onder
onderhet
hetplafond
plafond
te laten branden, dan zou die kerel het wel
wel benauwd
benauwdkrijgen.
krijgen.
Thuis lag
lag Scherp
Scherp op
op de
de canapé
canapé in
in mijn
mijn kamer. Een kussen was onder
onder zijn
zijn
hoofd.
ik binnenkwam,
binnenkwam, zag
zager
erbleek
bleekuit,
uit,
hoofd. Hij
Hij werd zelfs niet wakker toen ik
met zware schellen onder
onder de ogen.
ogen.
'Scherrép!'
`Scherrép!'
'Watte?'
`Watte ?'
'Ben je
je ziek
ziek?'?'
'Hè
jij het
het?'
7'
`Flé -—watte?..
watte ?... 00 ben jij
'Scheelt
watan
an?'7'
`Scheelt er wat
'Nee
... ik had
... Nou
Nou voel
voel ik
ik me
me al
al helemaal
helemaal anders...
anders ... Hoe
Hoe laat
laat
'Nee—
had wat koorts
koorts...
breng je
je''tt mee
mee?'7'
breng
'Half vijf.'
vije
'Watisishet
hetvoor
voorweer
weer?'
?'
Vat
uit geweest
geweest?'
'Ben je nog niet uit
?'
'Uitgeweest
geweest?...
?...lkIkben
benmaar
maarblijven
blijvendoorslapen...
doorslapen ...Zou
Zouikiknog
nog
ontbijten
Tit
ontbij
ten ?'?'
'Wil ik wat
wat voor
voorjejehalen
halen?'?'
`Wil
'Wil je
je?'
?'
`Wil
ging even
even uit
uitkocht
kochtwat
watbroodjes
broodjesen
eneen
eenharing,
haring, Dat
Datzou
zouhem
hemwel
welopopIk ging
knappen.
Noglag
lag hij
hij toen
toen ik
ik terugkwam,
terugkwam,met
metzijn
zijngezicht
gezichtnaar
naarde
decanapéleuning.
canapéleuning.
Nog
'Hè Scherrép!'...
Scherrép!' ... Ben
Ben je
jealweer
alweergaan
gaanslapen!'
slapen!'
'Hé
Geen antwoord.
'Scherrép! ... Kom nou jongen
... Het
Hetisiszo
zolaat.'
laat.'
`Scherrép!...
jongen...
Nog geen
geen antwoord.
antwoord.
Nog
'Wel jij luie kwibus! Wacht
Wacht es
es even.'
even.'
'Wei
hem aan
aan een
een been.
been.
Ik trok hem
'Nee laat
laat dat
dat nou,'
nou,' ze
ze hij,
hij, zonder
zonder zich
zich om
om te
te draaien.
draaien. Aan zijn stem merkte
merkte
'Nee
dat hij
hij huilde.
huilde. Wat
Watwas
wasdat
datlam
lamom
omiemand
iemandzo
zogrof
groftetestoren.
storen.Eerst
Eersthakhakik dat
te vloeken.
vloeken.
kelde ik. Toen begon ik te
216
21
6

'Wat is dat
... Nou maar, wat is dat nou!.
me niet kwalijk...
kwalijk ... Wel
dat...
nou!..... Neem me
Vat
wat is
is er?'
godverdomme ... Kom nou, godverdomme kerel,
kerel, wat
godverdomme...
er ?'
'Niks. Niks. La
La-me
`Niks.
me maar stilliggen.'
stil liggen.'
-

'Wil
dokter laten
laten kommen
kommen?'?'
'Wit ik de dokter
niet verder
verderaan,
aan, dekte
dektede
detafel
tafelmet
meteen
eenschoschoNee sehudde
schudde hij en ik drong niet
stapel vuile
vuile bordjes
bordjes in
in de
de keuken,
keuken, zette
zette
ne Telegraaf, waste één van de stapel
het stel,
stel, stak
stakde
delamp
lampininde
dekamer
kameraan,
aan,veegde
veegdede
devloer,
vloer,deed
deed
water op het
attente zorgjes
zorgjes voor
voor de
de jongen
jongen op
op de
de
precies als
precies
als een
een vrouw
vrouw met kleine attente
canapé.
'Je ontbijt staat
staat klaar.'
je
Hij ging opzitten,
keek de
de kamer
kamer rond,
rond,die
dieer
ervoor
voorons
onsdoen
doengezellig-opgezellig-opopzitten, keek
zijn ontbijt, zakte weer
weer terug
terug op
op het
hetkussen
kussen
geruimd uitzag, keek naar zijn
met hortende
hortende snikken,
snikken, uithuilend
uithuilendzonder
zondereen
eenwoord
woorderbij
erbij te
te zeggen.
zeggen. VerVerik aan
aan de
de dingen
dingenop
opmijn
mijnschrijftafel.
schrijftafel. Een man die huilt
legen scharrelde ik
maakt me
me wanhopig-melancholiek.
wanhopig-melancholiek.
is een
een lamentabel ding en het maakt
'Wat
d'rdan,
dan,Scherp
Scherp?
Toe nou.'
nou.'
Vat isisd'r
? Toe
'La-me
La-me
`La me maar gaan. La
me maar gaan.'
bedaarde. Toen
Toen zei
zei ik
ik
Stil bleef ik
ik bladeren
bladcren in
in een
cen boek,
boek, tot zijn snikken bedaarde.
héélzeker:
héél
zeker:
'Uitmet
met Trees,
nietwaar?'
Trees, nietwaar
?'
Tit
'Ja.'
stroming van
van sympathie
sympathie
Ik bladerde verder. Een
Ecn weer 6pkomende grote stroming
was in
in de kamer.
kamer. Al
Al de
de oude
oude voorwerpen,
voorwerpen, de stoelen met hoge leuningen,
het
de tafel, het bruime
bruime vloerkleed,
vloerkleed, de
de schilderijen
schilderijen lijnden
lijnden vriendelijk in het
goede gevoel
gevoel voor
voor elkaar.
elkaar. Het was
was een ogenblik van tére
wéér dagende goede
er onbewogen
onbewogen én
én juist
juistin
indie
die
gevoeligheid, waaraan álles deel had, zo het er
Abrupt hield
hield hij
hij op
op met
met snikken,
snikken, ging
gingnaar
naarde
dekeuken,
keuken,
houding stond. Abrupt
Met het
hethaar
haarininplakkende
plakkendekleefriemkleefriemwaste zich
zich onder de
de waterleiding. Met
hij terug, begon te ontbijten.
pjes kwam hij
hij na
na een
een rust.
rust.
'Hoe gaat het
het met
met Georgine
Georgine?'
vroeghij
`Hoe
?' vroeg
'Goed.'
`Goed.'
'Waar
wone jullie
jullie ook
ook weer
weer?'
Vaar wone
?'
'Zie
weet.'
`Zie je -—hoe
hoeráár
rááronze
onzeverhouding
verhoudinggeworden
gewordenis,
is,dat
dat je
jedát
dát nog niet weet.'
'Dat
'Da zal n6il
n611wel
welanders
anders worden.'
worden.'
'Wat
hadjejeeigenlijk
eigenlijktegen
tegenme
mealaldie
dietijd
tijd?'?'
Vat had
'Niks.'
'Ik heb me verbeeld
.. .'
`Ik
verbeeld...'
'Onzin.'
`Onzin.'
'Zoveel te beter.'
`Zoveel
Een poosje stilte.
stilte.
-

-
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'Maar ik
ik Hég...
Hég ... ik had wél
wél wat tegen
tegen je...'
je.. .'
'Mau
?'
'Was je soms gepikeerd over die middag...
middag... hier...
hier... weet
weetjejewel
wel?'
`Was
'Nee... Je was toen
toen wél hard...
hard ... Maar je
had 't bij
bij het
je was
was oprecht en je had
'Nee—
end ... jij ben een
een eerlijke
eerlijke kerel...
kerel... Ik
Ik ben
ben een
een ondankbare
ondankbare stomme
stomme
rechte end...
geweest.'
ploert geweest.'
'Ik begrijp je niet.'
niet.'
`Ik
'Ik nam WI
jóu kwalijk. —- Het
Het is wél dol, als ik er nou an
an denk,
denk, ik
ik geneer
gencer me
me
`Ik
zeggen—- ik nam jou kwalijk, dat
dat zij
zij telkens
telkens over
overjou
jousprak.'
sprak.'
om het te zeggen
mij 7... Maar wat een
een wáánzin beste jongen!'
'Over mij
'Over
jij op
op alles.
alles. —
- Dát
Zemaakte
maakte jou
jou het
het hof.'
ho('
let jij
'Anders let
Dåt heb je niet opgelet. Ze
'Wateen
eenkrankzinnigheden
krankzinnighedenheb
hebjijjijjejeininjejehoofd
hoofdgehaald!'
gehaald!'
Vat
'Datvin
vinik
iknou
nou ook
ook wel
welkleinigheden—- j6d
jóU keek
— maar d'r waren zoveel kleinigheden
'Da
an —- om j6dw
jóuw aardigheden lachte ze —- om j.66w
jóUw oordeel maalde
ze telkens an
ze—- telkens vroeg
vroegze
zewaar
waar jij
jij toch
toch zat
zat—- en laatst nog
nog bij
bij Guus
Guus en
enDirk
Dirkan
an
ze
uitje uit
uit de
de pot
potmet
met pickels waarmee ze mij sarde...
sarde ... en
en dat
tafel... met dat uitje
jij opat.'
'Hahaha! Hahahá...
Hahahá ... wat een volmaakte idioot!'
idioot!'
`Hahaha!
'Ja. Het
Het is
is om
om te
te lachen
lachen —- al zulke dingen zijn
zijn om te
te lachen,
lachen, maar
maar op
op het
het
ja.
opgelet -— op het eigen ogenblik prikzelf—- heb je dat wel eens opgelet
ogenblik zelf
... En
En jij ben toch altijd zo luizig
luizig goed
goedvoor
voorme
me
hels...
kelen ze je en maken je hels
.. .'
nóg ... Weet je...
je ... dat ze nou met Druifis
Druifis...'
geweest en n6g...
zei hij
hij het.
het.
Zachies, bijna terloops, zei
'Met die smóUs.'
smellis!
'Ja,met
met die
die smous.'
smous.'
la,
?...

'Zo.'
`Zo!
'Jij
toen je
je d'r pervers-Treesje noemde.'
lij had wel gelijk toen
'Héb
ik er
er zo genoemd ?'
'II& ik
'`...Toen
... Toen je d'r uitschold -— herinner je je nog?
nog ? —- toen ze Ophelia zou speHet
is
nou
alles
uit
...
Ze
kan
niet
buiten
weelde ... Met
Metmij
mij moest
moestze
ze
len
...
uit... Ze
weelde...
len...
glas
bier
vaneen
dubbeltje
drinken
...
Ze
heeft
het
nog
lang
in de ~elleeen
een
bier
van
een
dubbeltje
drinken...
nog
lang
,,t_elle
volgehouden, hé ??..... Wel heel lang
.... Hoe lang heeft
heeft 't geduurd ??..... De
lang....
laatste avonden moest
moest ze hier zitten
omdatik
ik geen
geencenten
cen tenmeer
meerhad
had -—zaten
zaten
zitten omdat
we bij een koppie koffie
... Nou, je begrijpt
begrijpt hé 7... Dat vond ze vervelend,
vervelend.
koffie...
hield ze niet
niet uit,
uit, hé?
bij weg, hé?
hé?
hé ..
116 ... Daar
Daar droogde
droogde ze
ze bij
Dat hield
hé .. Dat
Die hoereboeI
... Die hóé-re-boel!.
Maar ik
ik zal
zal me niet
h6é-re-boel!..... Maar
toneel!...
van het toneel!
hoereboel van
het LIk
maar wat gebrekkige
gebrekkige
kwaad
maken, wat?
kan maar
?...Ik kan
Wat helpt het
wat .. Wat
kwaad maken,
verzen stellen tegenover
tegenover de
de diamanten
diamanten van
van die
die smous!.
avond is
is ze
smous!..... Eén avond
hélemaal gelukkig met me geweest
... Eén avond, zég
... weet je wélleke?
wélleke ?.
zég...
geweest...
... Weet
Weet je dat ik toen van me mocKan jij 't
moeavond...
? Die éérste avond
't niet nagaan 7
... toen hebben we
der een bankie gekregen had ? .. Tóén
sas...
T6én was ze in d'r sas
?...

?....

?...

?...

?...
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?...

zeg...
twintig gulden
gulden bij Van Laar,met koffie
koffie na, zeg
...
gevreten, gevreten voor twintig
... en ik met
met een
een sigaar
sigaar met
meteen
eenbandje
bandjeininme
me
en groene chartreuse na, zeg
zeg...
fooi,zeg...
zeg ...enentoen
toenallebei
allebeihalfdronken
halfdronkennaar
naar
zeg ... en
en een
eengulden
guldenfooi,
handen zeg...
rendez-vous dat zij wist in
in de
de Warmoesstraat...
Warmoesstraat ... Ogotogot
... Wat een
Ogotogot...
een rendez-vous
leven ...Wat
Wateen
een rotte
rotte stinkboel!...
stinkboel! ... Wat
Wat een
een drek!
drek!
wanhopige misère is het leven...
Wat een
een drek!'
drek!'
Wat
hij achter
achter z'n bord,
bord, kijkend
kijkend met rooie
rooie ogen
ogen in
in de
de scheOpgewonden zat
zat hij
Opgewonden
merende lamp.
'Hoe lang
lang is 't
't af?'
af?'
`Hoe
?... Vin je
dat?..
dagen ... En
En we
we zijn
zijn nog
nog g6éie vrienden, begrijp
begrijp je dat
'Twee dagen...
zijn nog goed met elkaar...
goed voor
voor Meerenberg
Meerenberg?..
elkaar ... Gister
Gister
?... We zijn
me niet goed
d'r ... Daar
Daar
nog hier...
hier... Vanmorgen
Vanmorgen bracht
bracht de
de post
posteen
eenbriefje
briefje van
van d'r...
was ze nog
legthet.
het.Kijk
Kijkmaar.'
maar.'
legt
groen briefje
briefje met
met gouden
goudenrandjes,
randjes, stond
stondheel-lief:
heel-lief:
Op het groen

Moos. Zend me nog wat
wat mooie
mooie boeken
boeken van
van jou
jouof
ofvan
van Spier
Spier en
en verBeste Moos.
me de
de eerste
eersteakte
aktevan
vanjejetreurspel
treurspeltetelaten
latenlezen,
lezen,als
alsjejeerermee
mee
geet niet me
beste vrind.
vrind. Je TREESJE.
klaar ben. Dag beste
'En doe je het ?'
'Zeker ... We zijn
zijn goed gebleven zeg ik
ik je
je toch
toch al...
al... Ze
Zeheeft
heeftme
meniet
nietbebe`Zeker...
heeft ruiterlijk
ruiterlijk gezegd: ik
ik hou
hou van
van jou,
jou, maar
maar ik
ik kan
kan geen
geen ardrogen. Ze heeft
moe lijen
lij en en toen vertelde ze
ze dat
dat Druif
Druif een huis voor d'r zou huren, een
een
vijftigduizend gulden op d'r hoofd zou vastzetten en
en
heel huis en dattie vijftigduizend
dattie d'r elke
... En toen vroeg ze me wat
geven...
elke week
week honderd gulden zou geven
me?..
rá-je me, hoor je?...
je?.. Wat rá-je me?
... Dat was genoeg,
ra-je
?... Wat ri-je
me ?...
ra-je me
niet?..
angerajen, toen begon ze te huilen, zei
Druifangerajen,
niet
?... Ik heb d'r natuurlijk Druif
dat ze bij
bij me wou blijven,
blijven, dat
dat het
het maar
maar gekheid was, maar
maar toen
toen wou ik
op me
me woord
woord d'r
d'r vrfénd
...
niet meer...
meer ... voel je?...
je? ... Nou ben
ben ik op
geworden...
vriénd geworden
Ze heeft me angebojen om me wat te lenen. Hahaha! Zeg! Hoor je, zeg!
Goed, zeg?
... Ze had
had een lappie van
honderd bij
wou me
me
van honderd
bij zich,
zich, zeg!
zeg! Ze wou
zeg ?...
vijftig pop lenen, zeg!... Hahaha!
Hahaha! Ze had zo'n meelij met me, zeg!... Ofik
geld van d'r wou, zeg!... En d'r haar
haar heeft ze kort laten
laten knippen,
knippen, zeg!
...
zeg!...
Druif had
zeg ... Kort
Kort als
als een jongen, zeg...
zeg ... Hahaha
... Een
Hahaha...
had er
er niks
niks tegen
tegen zeg...
huis in het Sarphatipark,
.. .'
Sarphatipark, zeg
zeg...'
'Kom,
... je ben zo zenuwachtig.'
'Korn, wees
wees nou een beetje kalm
kalm...
'Ben
overheen ...
ben er nou overheen...
lk ben
'Ben ik zenuwachtig?
zenuwachtig Ik ben volmaakt kalm. Ik
Een ding hindert me nog. Een
Een enkel
enkel ding.
ding. Niet dát van haar.
haar. Niet
Niet dat ze
nou in de armen
armen van die smous legt
legt -— god nee -— maar
willoosheid —
maar m'n willoosheidme willoosheid
... Ik
me
willoosheid...
Ik dacht dat die éne nacht
nacht in
in het Toevluchtsoord me
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sterk had gemaakt...'
gemaakt .. .'—
- altijd
richting
altijd door
door gloeiden
gloeiden z'n
z'n rooie
rooie ogen
ogen in de richting
in een
een zien
zien van
van de
de dingen
dingen—`...
-' ... die
van wakker
wakker
van de lamp, als in
dieene
ene nacht
nacht van
liggen
... in die lange zaal... en die
die rijen
rijen van bedden met
met de
de kerels
kerels erop...
erop ...
liggen...
en de schoenen...
schoenen ... en het koue
koue licht...
licht ... en
en de
devlammende
vlammende potkachel...
potkachel... en
en
het gesnurk...
gesnurk ... en het nachtworden
nachtworden buiten...
buiten ... geen
geen tramgerinkel
tramgerinkel meer
meer op
op
de brug en geen gestap...
gestap ... alleen
alleen het
het luien
luien van
van de
de klokken...
klokken ... en
en de
de schrikschrikkelijke eenzaamheid...
eenzaamheid ... en
enmijn
mijneed
eedtoen
toen—- heb ik
ik je verteld
verteld dat
datik
iktoen
toeneen
een
eed gezworen
gezworenheb.
heb.—
- Nee wel
wel?? -—Heb
verteld?'
Hebikikjejeooit
ooitvan
vandie
die nacht
nacht verteld
?'
'Eens
`Eens -—een
eenpaar
paarwoorden.'
woorden.'
'Ja
een
paar
woorden,
datzal
zalwel...
wel... ik
ik kon
kon niet
nietinslape...
inslape ...de
deklok
klokhad
haddrie
drie
la een paar woorden, dat
geslagen
... Ze lagen allemaal
tobbendover
overde
de
geslagen...
allemaal stil...
stil... Ik zat op in het bed, tobbend
ruzie thuis
... kijkend
kijkend naar
naar het
het slappe
slappe licht
licht van
van de
de maan
maan door
door de
de ruiten...
ruiten ...
thuis...
zoopgeopgeEr zat een sonnet in mijn
mijn hoofd...
hoofd ... dat
dat maakte
maakte me
me kláár
kláár wakker,
wakker,zo
wonden wakker, dat ik er uit moest en bij het schijnen van de kachel
kachel het
het
ding opschreef
opschreef. De
De volgende
volgende morgen
morgen deugde er
er niks
niks van,
van, maar
maar op
op dát
dát
blank,
ogenblik
von ik
ikhet
hetmooi,
mooi,zat
zatinineen
eengrote
groteextase
extase—- een extase zo hel
ogenblik von
helblank,
zo onmetelijk
bedden .... hoe
hoe
onmetelijk groot...
groot... Toen liep ik op me
me kousen
kousen langs
langs de bedden....
was het ??...
... Ja,
overdie
diemensen...
mensen ...Ik
Ikbegon
begontete
Ja,inineen
eengrote
grote verwóndering
verwkdering over
gruwelijke eenzaamheid
eenzaamheid en
en in
in eens
eens had
had ik
ik een vlammende
vlammende haat
haat
voelen d'r
d'r gruwelijke
tegen de stad, tegen de stad van
van daken
daken en straten,
straten, tegen
tegen de
de stad
staddie
die tete
slapen lag,
om toevluchtsoorden
toevluchtsoorden tete
slapen
lag, die
die zo
zo weldadig
weldadig rechtschapen
rechtschapen was om
Metd'r
d'rzestigen
zestigensliepen
sliepenze.ze.—- IkIkalleen
alleenwas
waswakker
wakker—~alalde
de
stichten
... Met
stichten...
wrok van
van die
die kerels
kerels groeide
groeide in
in me,
me, dee
deeme
mehaast
haasthuilen
huilenvan
van
haat, al de wrok
- Me
nou leeg
leeg en
en ik was van die vervloekte
w6éde. —
Mefris
frisbed
bed thuis
thuis stond nou
Als ik
ik toen
toen de
demacht
machthad
hadgehad
gehad
ronkte op
op leugens
leugens en
en diefstal...
diefstal... Als
stad, die ronkte
stratenen
enmensen
mensenmet
metéén
éénslag
slagtetepletten
plettenhad
hadik
ikhet
hetgegeom de daken en straten
~ om
- heeft
minder Sodom
Sodom verwoest
verwoest?
daan —
heeftGod
Godvoor
voor niet
niet minder
?—
omde
deuitgestoten
uitgestoten
eenzaamheid van
zestig tetewreken...
wreken ...Niewaar
Niewaar?
... Een
Een ToevluchtsToevluchtseenzaamheid
van die zestig
?...
in een
een kapitaalstad
kapitaalstad?...
?... Niewaar
Niewaar?? En hoe langer ik dacht,
dacht,
oord is een getto
getto in
naar de ruwe
ruwe platgelopen
platgelopen
hoe meer ik keek naar de lompen op de bedden, naar
bedden in
in de
de zwarte
zwarteschemering...
schemering ...hoe
hoemeer
meer
schoenen, naar de rijen van bedden
ik kwam tot
tot het
het extatisch
extatischgeloven
gelovendat
datik
ik wat
wat zijn
zijn zou voor die uitgestoteuitgestotetotze
zewou
wou
nen ... Zo lucide-opgewonden
lucide-opgewonden was
was ik, dat
dat ik
ik ze wou wekken
wekken en
en tot
nen...
dat aan
aan bomen
bomen
spreken van liefde, van bloemen in meiluchten, van groen dat
landen en water,
water, van
van vogelgejubel,
vogclgejubel, van
van geluk
geluk
stoeit, van zonnegoud op landen
- dat
dat ik
ikbij
bij ze
ze zou
zou blijven,
blijven,
bij groen en zon —
datze
zenîét
nfétmoesten
moesten wanhopen,
wanhopen, dat
bijmij
mijnooit
nooitzouzouonbreekbarewil,
wil,dat
datzezebij
ze zou opheffen met een blijde, onbreekbare
voelen de triestigheid
triestigheidvan
vanuitgeworpenheid
uitgeworpenheid—- dat
dat er
erweer
weereens
eenseen
een
den voelen
christus zou
zou komen,
komen, die
die alle
alle mensen
mensen zou maken
maken tot
tot gelukkig
gelukkig hopenhopenChristus
was ik toen.
toen. Alf...
Alf... 0 God
Godhoe
hoeprachtig
prachtig
... z6
den, blij verenigden
verenigden...
Zó sterk was
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was ik
ik toen...
toen ... en
en knielend
knielend terwijl
terwijl zij
zij sliepen,
sliepen, knielend
knielend naast
naast de
de
sterk was
slijkschoenen en mijn
mijn voorhoofd
voorhoofd aandrukkend
aandrukkend op de grond
grond dee
dee
vuile slijkschoenen
ik zou
zou leven
leven voor
voor hén, dat ik
ik zou
zou trachten
trachten die
die stumpers
stumpers
ik leen
'een eed dat ik
ik
geluk tetegeven
gevenofofzo
zoikikme
meziek
ziekstootte
stootteaan
aanonmacht,
onmacht,dat
datikikininmijn
mijn
wat geluk
in mijn
mijn heel
heel kleine
kleine kring
kring zou
zou leven, zou leven met het bloed
bloed uit
kring, in
m'n hart
hart
lichaam, met
m'n lichaam,
methet
het licht
lichtuit
uit m'n
m'n ogen,
ogen,met
met de
de warmte
warmte van m'n
volk —- geen begeren voor
voor mezelf
mezelf zou hebben. Dat
Dat lijkt
lijkt alles
alles mal
mal
voor het volk
hier zo
zo vertel,
vertel, hé
hé?? Maar het
hetwas
was een
een eed
eedvoor
voor een
een
opgewonden als ik het hier
ging hier
hier werken,
werken, ik
ik dacht
dacht áltijd aan die zaal van smart
smart daar
daar
leven. —- Ik ging
nieuwe eenzaamheid
eenzaamheid van
van wéér andere verschopten
verschopten —- toen
boven, aan de nieuwe
ik van haar ging h6den...
hóUen ... wéér bourgeois werd
... voor twintig
twintig gulden
gulden in
in
werd...
een uur vrát en chartreuse
chartreuse zoop
zoop en met
met een
een sigaar
sigaar van
van tien
tien stuivers
stuiversininme
me
pote zat...
zat ... en
en haar
haar achterna
achterna liep...
liep ... en
en zorg had voor de avond om Mkháár te
te
drinken te
te geven...
geven ... en
en me
me ongelukkig
ongelukkigvoelde
voelde toen we hier zaten over
over elelkoffie ... omdat
omdat ik geen
geen centen
centen meer
meer had...'
had .. .'
kaar bij koffie...
Nog altijd
altijd gloeien
gloeien zijn ogen, die groter geworden
geworden waren,
waren, bij
bij het
hetstarre
starre kijNog
was iets heel
heel smartelijks
smartelijks om hem, iets dat
dat door
door de
de
lamp. Er was
ken naar de lamp.
zette.
kamer waarde en de voorwerpen in triestigheid
triestigheid zette.
voorbij, isis zij
zij bij
bij Druif.
weer gaan...
gaan ...
'Nou is het voorbij,
Kan ik me eigen weg weer
Druif.... Kan
`Nou
gesmeekt als
als een
een groot
groot zondaar
zondaar om
om vergiffenis...
vergiffenis ... Maar
Maar die
die
God heb ik gesmeekt
me, hitst
hitstme
meop,
op,maakt
maaktme
meongelukkig...
ongelukkig ... Als je eenwilloosheid drukt me,
Als ik
meer sterk
... Niewaar?...
Niewaar? ... Niewaar?...
Niewaar? ... Als
sterk...
maal struikelt wor je nooit meer
helemaal 6ver m'n verdrietigheid
verdrietigheid heen
heen ben...
ben ... niet
niet meer
meer
nou maar eerst helemaal
gaan ... maar
maar zo'n bui
bui breekt
breektme,
me,
zulke buien heb als straks, zal het wel gaan...
me slap
... Zeg eens
eens eerlijk,
maar volk6men oprecht:
eerlijk, oprecht... maar
maakt me
slap...
gel66fjij in me?'
ge166fjij
'Ik geloof,'
geloof,' zei
trekzei ik
ik eenvoudig,
eenvoudig, toen ik hem zo
zo zitten
zitten zag met de harde trek`Ik
zijn jonge gezicht,
gezicht, '`...dat
... dat jij beter zult leven
leven dan
dan anderen,
anderen, dat
dat je
je
ken in zijn
g6éds zult doen, onverschillig
onverschillig hoe.
hoe. Ik gel66fin
ge166f in jou.'
'Dank je.'
Voor
sinds maanden,
maanden, gaven we elkaar een hand van ouwe
ouwe harVoor het eerst, sinds
telijkheid.
'En hoe staat het
het met
met je
je familie?'
'Me moeder is ziek.'
'Is je moeder ziek!'
'Ze
`Ze is bedlegerig.'
'Hoc
'Hoe weet je dat.'
'Van
me zuster
zusterSaar.
Saar. Die was ééns hier.'
Tan me
'Hier?'
'Hier ?'
nogaltijd
altijd
'Ja
toenmoest
moestik
ikTrees
Treesin
inde
devoorkamer
voorkamer stoppen...
stoppen ...Vader
Vader isisnog
law...toen
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pisnijdig
... Als ik weer in de zaak wil kommen
kommen —
- hij
pisnijdig...
hij heeft er 't zuur
zuur an,
dat Tobbie
alleenin
inde
defirma
firmaKaan
Kaan en
en Scherpenzaal
Scherpenzaalblijft
blijft —
- wil
ontTobbie alleen
wil ie me ontvangen
... Saar
Saar heeft gesoebat, maar
maar ik verdomde het...
het ... Ik
Ik vroeg
vroegan
anSaar
Saar
vangen...
of er
zou zijn
zijn als
als ik
ik moeder
moeder an
an d'r
d'r ziekbed
ziekbed opzocht,
opzocht,maar
maar ze
ze
er niks tegen zou
zei dat de ouwe heer z6 woedend was, dat ze bang was voor een vechtvechtpartij.
partij. Als
Als d'r
d'r gevaar
gevaar was,
was, zou
zou ze
ze me
me een
een boodschap
boodschap zenden.
zenden. Het zal wel
leggen ze
ze om
om de
de haverklap...
haverklap... Maar
Maar het is toch wel
wel
loslopen. Bij ons thuis leggen
lam
... Dat goeie
goeie ouwetje,
ouwetje, altijd
altijd met
met d'r
d'r manie
manie van
van een
eennet
netjodenmeissie
jodenmeissie
lam...
met geld...
geld... wel
wel opgevoed...
opgevoed ...en
enbeschaafd...
beschaafd ... Haha...
Haha ... Heb
Hebjij
jij De navolging
van Christus
Christus gelezen
?'
gelezen ?'
'`...Van
... Van Thomas áà Kempis...'
Kempis .. .'
moois, hé
?... En dan ben ik
'`...Veel
...Veel moois,
hè?..
... Maar die kom ik niet
ik Kant
Kant begonnen
begonnen...
moet die
die vent
ventgehad
gehadhebben!
hebben! Kant kan
door
... Wat een zuurkool-ziel moet
door...
kan ik
bij zuurkool
garstig spek
spek en
en veel
veelspekspekme alleen
alleen voorstellen
voorstellen bij
zuurkool met
met veel garstig
worst
... en
en dan
dan nog
nog een
een gestampte
gestamptepot
potna
naen
envoor
voordessert
desserteen
eenpaar
paarpond
pond
worst...
gekomendan
dan
rijstebrij
... Jij
rijstebrij...
Jijwil
wil mij
mijtoch
toch niet
niet wijsmaken, dat je verder ben gekomen
de inleiding
inleiding?'
?'
'Nou
`Nou de kritiek van de Reine Vernunft
Vernunfi heb ik doorgeworsteld.'
doorgeworsteld.'
Hij
eten. De huiselijkheid
huiselijkheid sloeg
in de
dekleine
kleineachterachterHij ging mee eten.
sloeg ons tegen in
kamer. Georgine
Georgine zat
zat bij
bij het
hetraam
raam en
en Kaatje holde op me toe. Haar molliniet loslaten.
loslaten.
ge armpjes
armpjes hingen om mijn hals en dan
dan wou ze me niet
'Nou-ou ...uugeef
geefmamma
mammaveel
veelmeer
meerzoene
zoenedan
danmijn!'
mijn!'
`Nou-ou...
dozijn ... Tel
Telmaar
maar es...
es ... Zo
Zogoed
goed?'
'Hier heb je d'r een dozijn...
?'
Georgine was stil. Zeker
Zeker mot
mot met de ouwelui gehad.
gehad. In
In het
het keukentje,
keukentje,
Georgine
apart, terwijl Scherp
Kaatje speelde,
los, haast
haast op
op huilen
huilen
apart,
Scherp met Kaatje
speelde, kwam het los,
af. D'r moeder had
ze dee
dee om
om
af.
had haar
haarzo
zo bang
bang gemaakt.
gemaakt. Of
Of ze
ze wel
wel wist wat ze
samen te gaan wonen met een vreemde man, die ze t6ch niet
niet vertrouwen
vertrouwen
het een
een herrie
herrie en
en een
een spektakel
spektakel zou
zougeven
gevenals
alsIsaac
Isaacer
erachterachterkon. Wat het
voor de
de menmenkwam. Daar kreeg je moord en doodslag van en de schande voor
vond me
me wel
weleen
een nette
netteman,
man,dat
dathad
hadze
zedadelijk
dadelijk gevonden,
gevonden,maar
maar
sen. Ze vond
wat voor
voor staat
staatkon
konje
jeop
op iemand
iemandmaken,
maken, met wie je niet getrouwd
getrouwd was
was en
en
wat
laat
werd
zo
iemand
op
een
meisje
van
die niet van je stand was. Vroeg of
of
iemand op een meisje van
standverliefd
verliefden
enzat
zatzij
zij met
metde
dekinderen.
kinderen. En die Jan
z'n eigen stand
Jan die had zo
d'rbroer
broer natuurlijk.
natuurlijk. Die had de ouweopgespeeld! Wie
WieofJan
ofJanwas
was?
Noud'r
opgespeeld!
? Nou
opgezet. De collega's van het
het orkest
orkest waarin
waarin die
die meespeelde,
meespeelde, nammen
nammen
lui opgezet.
die Spier...
Spier... Of
Of
de maling
maling dat
dat z'n zuster overal gezien werd met die
hem in de
zustervan
vanplan
planwas
waseen
eenhoer
hoerteteworden
worden?
Dat waren
waren z'n
z'n eigen
eigenwoorwoorz'n zuster
?—- Dat
geweest.—
- Zo
godverdommis brutaal
brutaal van een
een getrouwde
getrouwdevrouw
vrouw
den geweest.
Zo iets
iets godverdommis
nog nooit
nooitgezien.
gezien.Alles
Alleszou
zoudie
dieananIsaac
Isaacschrijven.
schrijven.—- Want
Wantalalwas
was
had ie nog
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Isaac
om 't mee
Isaac nou
nou een
een jood
jooden
en geen
geen plezierig
plezierig mens:
mens: hij
hij verdomde
verdomde het om
an te zien dat z'n zwager zo verneukt werd. -En
— En wat ofzij
of zij an d'r moeder
geantwoord had
had?? —
- Zij
van me
me hield
hield en
en dat
dat het
hethaar
haar
Zij had
had gezegd dat ze van
niks kon schelen
schelen wat
watJan
Jan dee.
dee. -— Maar
hoofd had,
had, die
die
Maar wie
wie boter
boter op
op z'n
z'n hoofd
most niet in de
de zon
zon gaan
gaan staan,
staan, had ze gezegd. -— Want die Door die was
was
zwanger van
van Jan en daar
daar probeerde die nou van af
af te kommen.
kommen. -— Dat was
gezegd, maar Jan
geval een
een vrije
vrije jonwel waar had d'r moeder gezegd,
Jan was in elk geval
zij was
vrouw met
met twee
tweekinderen.
kinderen. -— En
gen en zij
was een getrouwde vrouw
En of ze d'r
zeker van was dat ze op me rekenen kon, als
als d'r wat gebeurde?
gebeurde ? —- En toen
had zij
zij ja gezegd, maar
maar die
die gesprekken
gesprekken hadden
hadden 'r zo zenuwachtig gehad
maakt en of ik het nou heus met d'r meende, en het geen
geen scharrelarij van
haar tot
tot bedaren
bedaren
me was -— want dan sprong ze de Amstel in. Ik zoende haar
natte ogen, ging
ging ze
ze voort
voort met
met het
hetstampen
stampen van
van de
de boerenen met nog natte
rustig-gezelligmiddagmaal.
middagmaal.De
Dehonden
hondenboven
bovenpiespieskool. Het
Het was een heel rustig-gezellig
er kwam
kwam geen
geen verstoring.
verstoring. Moos
Moos kalm-bleek
kalm-bleek had
had het
het over
over
ten niet en er
Thomas àá Kempis. Kaatje
nou al
al
Kaatje snapte
snapte over
over haar
haar vriendin
vriendin Netje,
Netje, die nou
Georgine was
was ongerust
ongerust
elke avond d'r schoen voor Sinterklaas uit-zette. Georgine
Ze had
had de
deSinger
Singer
over die man van Singer,
Singer, die
die 's morgens
was. Ze
morgens geweest was.
stond dat elke
elke naaimachimachine op afbetaling gekocht.
gekocht. In het kontrakt stond
van de
de maatschappij
maatschappij bleef,
nietafbetaald
afbetaald
ne het eigendom van
bleef, zolang die niet
om 'm naar
brengen -—
was. En ze was zo stom geweest om
naar een
een lommerd
lommerd te brengen
ofliever
haar gedaan, toen ze
ze in
in geldnood
geldnoodzat.
zat. Als
of
liever d'r vader had het voor haar
die inspecteur
inspecteur morgen
morgen terugkwam
terugkwam of
of overmorgen
overmorgen en die
die de
demachine
machine
moest zien, kreeg
kreeg je de
de poppen
poppen an
an het
het dansen.
dansen. -— D'r stond gevangenisstraf op. Of ik nou nfét wou dat ze
ze vier
vier dagen
dagen met
metPiet
PietBrams
Brams -— ik kende
het was
was die komiek, die Piet uit Den Haag -— op reis ging?
hem toch wel, het
ging ?
had 't nou toch eenmaal
eenmaal aangenomen
aangenomen en veertig gulden
gulden was
was
D'r vader had
geen kattepis. Zaten we toch
toch al
al niet in de zorg door de dubbele huur?
huur ?
Dan kon zij
zij de machien inlossen. Over een paar
paar weken
d'r
weken was ze over d'r
tijd en was ze de machien kwijt. Nee.
Nee. Daar
Daar hoefde ze nou niet meer over te
spreken.
nou juffrouw of
of mevrouw
... wat ze maar
maar hebben wou...
wou ...
spreken. Ze was nou
mevrouw...
Spier en meneer Spier liet zijn vrouw niet
niet meer
meer alleen
alleen op
opreis
reisgaan
gaan én zezijn. Ik
geld zien
zien
ker niet om café-chantant ponshoer te zijn.
Ik wou wel ergens geld
verkopen. Als ze maar hielp herinnete krijgen of anders wat meubeltjes verkopen.
nou wijs
wijs met
meteen
eenbriefkaart
briefkaart aan Singer te
te schrijven,
schrijven, die
die zou
zouik
ik
ren. Ze dee nou
haar wel dicteren. Frits
Frits moest
moesteen
eenbriefkaart
briefkaart halen
halen en
enGeorgine
Georgineschreef.
schreef.
haar
Tóen
het lezen, zag ik wat
wat ze
ze ervan
ervan gemaakt
gemaakthad:
had:
Töen ze klaar was liet ze het
week.
Weledele heer ik ben de gehele week.
Afwezig daar ik uit de stad moet.
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En zal u betale de volgende week hoogachtend uw.
DAVIDSON.
Dienstwillige dienaares. GEORGINE DAVIDSON.
Op verschillende plaatsen had ze gekriebeld,
gekriebeld, met
met e's
e'sof
ofa's
a'sgesmokkeld.
gesmokkeld.
Een
te veel
veelvond
vondhad
hadzezemet
methaar
haarvinger
vingerweggedoezeld.
weggedoezeld.
Een letter die ze te
Maar
opzetten van
van nieuwe
nieuwe regels.
regels.
Maar het
het grappigst was het eigenwijs opzetten
'Waarom lach je?'
Vaarom
je ?'
'Om je nieuwe zinnen. Waarom
Waarom zet je achter week een punt en
en begin
begin je
je
een nieuwe regel met
met Afwezig?'
Afwezig ?'
Die opmerkingen
opmerkingen had
had ze
ze niet
niet graag.
graag.
Ze kleurde. Die
'Staat
? .. Weten jullie nou
nou zo
zo precies
precies waar
waar je
je komma's
komma's
`Staat het dan niet goed
goed ?...
en punten moet zetten
zetten?...
? .. Dat vin ik nou nét zo lastig als
als vermenigvuldigen.'
Scherp en ik begonnen te
te lachen.
lachen.
'Hé, wat doe je kinderachtig!'
`116,
'Zonder
vin je dat moeilijk
`Zonder gekheid, vin
moeilijk ?'?'
'Ja ... onmogelijk
onmogelijk lastig!'
lam
'Hoeveel is bijvoorbeeld zeven maal
maal eenentwintig?'
`Hoeveel
eenentwintig ?'
'Datweet
weetik
ik niet.'
niet.'
'Da
'Kom nou
'Korn
nou snuit,
snuit, hou je nou niet zo!.
zo!..... As je an
an zeven personen elk eenenbij mekaar?'
geeft, hoeveel
hoeveelhebben
hebbenze
zedan
danbij
twintig appelen geeft,
mekaar ?'
Geprikkeld
erbij was,
een kleur
kleur van
van
Geprikkeld omdat
omdat Moos erbij
was, spande
spande ze zich in met een
onwil en wrevel.
'Zeven
... Da's...
Da's ... Da's...
Da's ... Hoor es, me hoofd staat er nou
`Zeven maal
maaleenentwintig
eenentwintig...
niet naar!
naar! Ik wil
nou
niet'
en
ze
ging
in grote
grotedrukte
druktede
detafel
tafel afruimen.
afruimen.
7ri/
—
ging in
van haar.
haar. Komma's,
Komma's, punten
punten en
en vermenigvuldiMaar dat wás een zwak van
goddelijk -— heerlijk.
gen—- daar
daar stond
stond ze buiten. Ik vond het goddelijk
gen
Nog terwijl
terwijl Georgine
Georgine bezig
bezig was,
was, werd
werder
ergeklopt,
geklopt,kwam
kwamjuffrouw
juffrouw StenNog
gluiperigrondkijkend
rondkijkend
gevis op bezoek. Met de kalkhanden in de schoot, gluiperig
met de onrustige ogen, lief-lacherig
lief-lacherig —- wat de vel-opbobbeling op de blauwige neus telkens
telkens weer
weer aandikte,
aandikte,zat
zatze
zeteteinformeren
informerennaar
naar de gezondheid
gezondheid
van Georgine.
?' viel Georgine
Georgine haar
haar in de
de rede.
rede.
'Zeker
hé ?'
`Zeker kom u om geld, hé
'Nou
niet. Maar
Maar ás je het heb
heb sal
sal het me
me
`Nou d'r bepaald om k6mme doe ik niet.
wellekom sijn;
sijn; me huur,
je .. .'
huur, weet je...'
wellekom
'Hoeveel weken krijg
krijg u dan ?'
`Hoeveel
'Twee weke.
weke. Meer
Meerniet
nieten
endan
dan een
een rokkie van sestig cent, voor het kind.'
'Twee
'Hoe gaat het met Tosie?'
Tosie ?'
'Nou je moeder was vanmiddag
vanmiddag bij
bij me
me en
en die
die het
hethaar
haar gesien. Se
Se het nog
`Nou
wat nahoeste van de kinkhoes
... Geen brief
brief van je man,
man, wat?'
wat ?'
kinkhoes...
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'Nee, hij zendt tegenwoordig
tegenwoordig helemaal
helemaal niks.'
niks.'
'Nee,
'Wat
een
swabber
toch
voor
een
getrouwde
man.'
rare
swabber
toch
voor
een
getrouwde
man.'
Vat een
of overmorrege
ik
morrege
'Wil
u
thee?
..
overmorrege wel
Het
geld
zal
een
koppie
thee
?...
`Wil
bren ge.'
brenge.'
geen haast
haast hoor...
hoor. .. Ja een koppie thee lus ik wel.'
'0 best, hoor. Niks geen
Stengevis met
zette thee
thee in
in de
de keuken.
keuken. Bij de lamp zat juffrouw Stengevis
Georgine zette
haar schoot,
schoot, Mies
álles bekijkend zonder evenwel iets lang
lang
de kalkhandjes in haar
Ze probeerde
probeerdemet
metmij
mijiningesprek
gesprektetekomen,
komen,maar
maardat
datlukte
lukte
te zien.
zien. Ze
aan te
niet bijzonder.
bijzonder. Vies-lachend,
Vies-lachend, alsofhij moppen aan het
het vertellen
vertellenwas,
was, luisniet
het over
overde
de Aureus
Aureuslibellus
/ibellus had.
terde ze naar Scherp, die het
Ka?'
?' zei ze dan, lieverig.
'Woon je hier prettig,
prettig, Ka

'N6u!'
'N66!'
spreke ?'
'Maggie met één woord spreke?'
'Ja, moeder.'
moeder.'
la,
'Zo
`Zo is het goed. —- Niewaar meneer!'
gaf haar geen antwoord. Oude rancune. Dat v6élde ze.
Ik gaf
Voor het allereerst zag ik het
het hoekig,
hoekig, kamerbleek gezicht z6nder lach,
Voor
vel bobbelen rond de blauwige neus, z6nder zoet vertrekken
vertrekken
z6nder vies velbobbelen
der sneetjes-lippen.
sneetjes-lippen.Ze
Zeleek
leekzo
zoprecies
preciesop
opeen
eenafgeleefde,
afgeleefde,ziekelijke
ziekelijke koppeder
laarster, die ik wel eens in de Nes gezien had -— precies dat vermoeid-gluibij een
eenrottend
rottend kreng. Scherp
perige, dat grotegebitachtige van een jakhals bij
krant te
te lezen
lezen die
die Frits binnenbracht. Ik
Ik leunde
leunde slaperig
slaperig in
in de
de
begon de krant
leunstoel.
'Hier is de thee
... Koud, hé?'
thee...
hé ?' vroeg Georgine.
'Nou
...
En
een
Sinterklaasdrukte
op straat!.
straat!..... Je mag Tosie wel wat sende
`Nou...
hoor. .. Se set elleke avond d'r schoentjes uit.'
hoor...
uit.'
'Binnen!'
`Binnenr
Dat was juffrouw Doedelaar met een kiespijndoek om.
'Maggik
`Maggik Kaatje al meenemen, juffrouw?'
juffrouw ?'
'Nou-ou
mamma.'
`Nou ou eerst thee, mamma.'
'Netje legt al in bed...
bed ... Wil je met Netje
Netje same
same slape ?...
? .. Da's lekker, hé ??...••
Same warmpjes
warmpjes onder
onder de wol... hé?'
hé ?'
'Maggik,
`Maggik, mamma?'
mamma ?'
'Als je zoet ben.'
'Hé, heerlijk! Hoor u ome Alfed
... Ik mag met Netje same slape
... Geef
slape...
Alfed...
u nou gauw me nachtpon mamma! Hè
heerlijk!..... Hoor u, moeder, ik mag
Hé heerlijk!.
met Netje
Netje same
same slape!'
'Heb u nog altijd zo'n kiespijn?'
vrouw bekiespijn ?' vroeg Georgine. De barbiers
barbiersvrouw
voelde tragisch de kiespijndoek:
'0,
juffrouw vreselijk.'
'0, juffrouw
-
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'Doe u d'r niks tegen
tegen?'
?'
'Doe
ik doe
doe d'r
d'r wel
wel wat
wat an...
an ... maar
maar an een kies
kies
'Morrege wordt
wordt ie
ie getrokke...
getrokke ...Ja
Ja ik
`Morrege
niet véél
véél doen.'
doen.'
kan je niet
'Nee, allemaal
allemaal geknoei,'
geknoei,' zei
zei juffrouw Stengevis
Stengevis met een
een bijzonder
bijzonder vies
vies
'Nee,
wurreme.'
lachje
'allemaal
geknoei.
niet
veel
an
een
kies
wurreme.'
geknoei.
Je
mot
niet
veel
an
een
kies
lachje — callemaal
'Datzeg
zegikikook,'
ook,'meende
meendejuffrouw
juffrouw Doedelaar,
Doedelaar, cik
'ik heb d'r
d'r alles
alles an
an gepro'Da
6genbeerd:
kamferspiritus,
creosoot,
maar
helpt
alles
een
tabak,
kamferspiritus,
maar
dat
helpt
alles
een
beerd:
blikkie en dan krijg je de scheute
scheute weer
weer —- got, juffrouw,
juffrouw, je denk so dat se
se
je hersene wegbore...
wegbore... Maar
Maar da's
het erregste!...
erregste!. .. Was het
het maar
maar
da's nog niet het
je
érregste!. .. het érregste dat sijne de drome...
drome ... o,
0, wat een
een Akelige
ákelige drohet érregste!...
inslaapt. —- Heb u d'r ook so'n last van van drome
drome?7—- Net of
me as je even inslaapt.
je hoofd barst...
barst ... Hoe
Hoesou
souje
jenou
noualtijd
altijd zo
zo drome van kiespijn
kiespijn ?'
7'
je
steunde met
met de
derooie
rooie bolle
bollehandjes
handjes op
op de
destoelleuning,
stoelleuning,praatte
praattemet
met
Ze steunde
boven de
de kiespijndoek.
vriendelijk-dikke lippen boven
'Als je maar van préttige dingen droomt,' zei Georgine met een knik van
`Als
'alle drome zijn
hetzelfde. Gister heb ik
ik élléndig gezijn niet hetzelfde.
deelneming, calle
hoop paarde,
paarde, allemaal
allemaal paarde
paardevan
van de
de tram
tram die
die op de
droomd van een hoop
bij te.'
stonde en me woue
woue bijte.'
Dam stonde
Stengegepolisiesake —- daar kan je séker van sijn,' lei juffrouw Sten
'Dan krijg je polisiesake
vis met de sneelipjes uit, 'paarde
`paarde da's polisiesake.'
'Da-weet
zei Georgine
Georgine bezorgd;
bezorgd; 'da's
cda's vroeger ook al es bij me
`Da-weet ik ook,' zei
uitgekomme
nacht voor
voor ik
ik ruzie
ruzie met
met een
eendirecteur
directeur kreeg,
kreeg, die
die
uitgekomme —- net de nacht
niet wou uitbetale.'
'Nou
juffrouw Doedelaar, wrijvend
wrijvend met rooie vingertjes
maar,' meende juffrouw
`Nou maar,'
over de stoelpolijsting,
'an drome hecht ik niks hoor. Elleke nacht droom
stoelpolijsting, can
ik wat Anders
ánders en
de akeligste
akeligste dinge. Vannacht
en as
as je
je kiespijn
kiespijn heb,
heb, sie je de
in!...
sag ik zo de berge van goud voor me
me en me
me man
man die lag
lag d'r
d'r nakend
nakend in!
...
gewoon om
omje
je d66d te lache...
lache... en toen kwam
kwam d'r
d'r
Got, juffrouw, het was gewoon
een gouwe kat en die stond tegen 'm te blaze
... Het was
was sonder
sonder overdrijblaze...
ving om je te bedoen
..
.'
bedoen...'
'Nou
blij datik
ben blij
dat ik
cik ben
droom,' meende Georgine 'ik
da's geen plezférige droom,'
`Nou da's
niet.zo
armoe, niewaar
niewaar juffrouw Stengevis ?'
7'
gedroomd heb. Goud da's armoe,
niet .zo gedroomd
'Ja,
goud da's
da's árremoe,'
Stengevis, wijsknikkend.
bevestigde juffrouw Stengevis,
Arremoe,' bevestigde
la, goud
'En
van katte
katte droomt
droomt ga
ga je
jemet
met valse
valse mense
om, niewaar?'
niewaar ?' ververmense om,
'En all
as je van
volgde Georgine.
Georgine.
'Ja,
dat kan n66it
nexSitmislope.'
mislope.'
la, dat
'Nou,'
kiespijndoek,
smalletjes-lachend boven de kiespijndoek,
`Nou,' zei juffrouw Doedelaar, smalletjes-lachend
'nou
... drome
... geloof
11. nou
nou in
geloofil
is bedrog
bedrog...
drome is
van...
niet z6veel
z6veel van
geloof ik niet
daar geloof
`nou daar
ze het...
het...maar
maar d'r
d'r in gelove!
... Ik geloof
drome 7?...
... 't
in
gelove!...
geloof in
Is benauwd as je ze
't Is
niks
... In geen
geen god,
god, in
in geen
geen duvel...
duvel ...en
enme
meman
man ook
ook niet.
niet. Wij
Wij sijn
allebei
sijn allebei
niks...
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vrijdenkers ... '
vrijdenkers...'
hoekig hoofd
hoofd schud'Nou,' beweerde
beweerde juffrouw
juffrouw Stengevis, bezorgd het hoekig
`Nou,'
dend—
- `je
'je mot niet spotte met
met dinge
din ge as drome
drome—- daar
daar sou ik je verhale
dend
Sorsien?'
?'
van kenne doen —- niewaar Sorsien
geef u nou me nachtpon!'
'Mamma, geefu
wát an drome. Bij
Bij mijn
'Dadelijk,' zei Georgine.
Georgine. 'Ik geloof
mijn komt
komt alles uit.'
geloofw6t
'Dadelijk,'
datik
ik van
van een
een huis
huis dat in brand
was ik
ik w6t
wát blij
blij dat
brand stond
stond ge
ge
Vanmorgen was
?'
wil?'
had ... Ik zag z6 de vlamme en vonke...
vonke ... Weet u wat dat zegge wil
droomd had...
Doedelaar plooide het gezicht
gezicht in
in ongelovige
ongelovige belangstelling
belangstelling -—
Juffrouw Doedelaar
wist.
zij het wel wist.
juffrouw Stengevis
Stengevis schudde wijslachend dat zij
droomt krijg
krijg je fortuin in
in je
je leven.'
leven.'
'As je van vuur en vlamme droomt
'Nou daar
daar heb
wel h6nderdmaal van gedroomd,' lachte
lachte de
de barbiersheb ik wel
Nou
vrouw.
niewaar juffrouw
juffrouw Stengevis?..
Stengevis ?... Bloed da's schande
'En zo is d'r véél meer, niewaar
?... Enne een bruiloft...
bruiloft ... wi's
wá' s ook weer een bruiloft
bruiloft?'
?'
niewaar ?...
'Een bruiloft
bruiloft da's
da's verdriet
verdriet en
en een
een bruid
bruid met
met een
een boeket
boeketda's
da's een
een dooie,'
dooie,'
Ten
lei juffrouw Stengevis
Stengevis uit.
betekene... Vis da's een dooie,'
'Enne d'r zijn nog méér dinge die een dooie betekene...
Georgine weer.
weer.
zei Georgine
bobbelde juffrouw
juffrouw Doedelaar inééns angstig achter
achter de kiespijn'0 God,' bobbelde
doek, ' ... ik hé-van-nacht van lévende b6t gedroomd.'
'Nou let u nou
nou es
ofd'r
d'r geen
geendooie
dooieininuw
uwfamilie
familieofofin
in uwes mans
es op of
`Nou
dooie, niefamilie komt,'
troostte Georgine,
Georgine, 'tande
uitvalIe is ook een dooie,
`tande uitvalle
familie
komt,' troostte
waar, juffrouw Stengevis?'
Stengevis ?'
'Nou
h6é!'
`Nou en 116é!'
'Enne as
te doen
doen -— is
as je
je van
van een
een dooie droomt dan krijg je
je met
met een levende
levende te
`Enne
het niet
niet zo ?- Paarde da'
...dat
datheb
heb ik
ik al gezegd... .'
da'ss trane
trane...'
gezegd.— Paarle da'
politie...
da'ss politie
het
paarle gesien,' slap
slap lachte juffrouw Doedelaar, de kies'Ik hé-nog nooit paarle
ik wel niet van drome.'
pijndoek wat verschuivend -—'dus
cdusdáár
diár sal ik
'Dat
wete' —- waarschuwde juffrouw Stengevis, met een smij`Dat ken je nooit wete'
dig dichtknijpen der sneelipjes en ze weer met een smak opengeulend,
'ik
opengeulend, cik
heb as
brandweer ooit geas kind van de brandweer gedroomd, voor ik de brandweer
sien had.'
wille sien,'
sien,' glimlachte
glimlachte juffrouw Doedelaar érg on'Nou
`Nou dat zou ik wel es wille
gelovig.
'Nou
`Nou maar
maar het
het wás so.'
Georgine aan, 'briljante
'En je hoeft niet eens van
van paarle te drome,' vulde Georgine
gezien hebbe
... En dan heb je
die zal u toch wel es gezien
trane...
hebbe —- die zijn 66k trane
muize, da's
... en luize da's ziekte
.. .'
ziekte...'
da's armoe,
armoe, net zo as
as goud
goud...
'Enne koek niet te vergete,' viel
viel juffrouw
juffrouw Stengevis
Stengevis haar
haar in
in de rede, 'as je
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van k6ék
k6ék droomt
droomt krijg je een siekte
van
... Me
siekte...
Me man
man droomde
droomde van
van koek én
én
twee dage
dage later had ie een aambeie
twee
aambeie van
van belang.'
belang.'
'En weet je wát
wåt geluk
geluk is ??...
Soldate...
'En
.. Soldate
... en spinnekoppe.'
spinnekoppe.'
`Kijk nou
nou es
es an,'
an,' glom juffrouw Doedelaar achter
'ik kan
'Kijk
achter de kiespijndoek,
kiespijndoek, cik
kan
d'r een
d'r
kanjer van
van een spin
spin op
op me
me hoofd
hoofd sat vaneen eed
eed op
op doen
doen datter
datter zo'n kanjer
nacht...
Da's dan geluk, hè?..
hè?... En
nacht
... Da's
En hoe
hoe zit
zit dat dan met die gouwe
gouwe bergen
en die gouwe
gouwe poes
poes...
Onsin is
is onsin
onsin...
en
... Onsin
... Me
Me man
man en ikke gelove
gelove an
an geen
Wij lese
lese allebei
allebei De
god, an geen koninge, an
niks ... Wij
an geen duvel, an niks...
De Rooie
Duivel... Héhéhéhé-é-é!'
Héhéhéhé-é-ér
lach van voldoening nu ze zich zo
Haar lach
zo weergaas
weergaas brutaal
brutaal én
én 6ngelovig
toonde, kwebberde achter de kiespijndoek.
lache om sulleke
sulleke dinge is
kunst,' verdedigde
verdedigde juffrouw
juffrouw Stengevis
'Lache
is geen kunst,'
Stengevis
met een bits trekken
trekken van
van de blauwige neus, 'je
kan
best
van geluk drome
cje
... Hoeveel mense die
sfjn d'r
terwijl je arremoe heb
heb...
die niet te vrete hebbe sijn
d'r
niet gelukkig, niewaar?
niewaar ? Is dat nou so niet?
niet ? Ik
lk ben niet rijk en t6ch gelukkig...
kig
... En jij Sorsien 1'
...
?'...
`Nou én 6f!' zei Georgine, 'ik
'Nou
cik zeg u dat drome uitkomme. D'r is nog véél
nou maar
maar es
es op
op nou
nou u het weet.'
meer. En let d'r
d'r nou
'0 so,' zei juffrouw Stengevis, 'heb u wel is van essetee gedroomd
gedroomd?'?'
essetee —- niet dat ik weet.'
'Van essetee
water gaat,
gaat, over
over de
de see
see bijvoor'Enne as
as je
je droomt
droomt dat je over een groot water
beeld dan heb je een grote
grotesonde
sondeop
opje
je gewete.'
'Got,
`Got, da's wel aardig,' zei]uffrouw
zei Juffrouw Doedelaar,
Doedelaar, de doek verknuffelend.
'En' -— zei weer juffrouw
juffrouw Stengevis...
wil segge dat je met
met
Stengevis... 'honde dat wil
omgaat.'
trouwe mensen omgaat.'
'zfé
heb je
je weer
weer so
so ies, van
'Zfé je,' kleflachte juffrouw Doedelaar weer, 'daar
'char heb
met valse
valse en
me hond die jongen mot, droom ik dikkels, hoe kan je dan met
kat én een hond droomt! Is het nou
nou
trouwe mense omgaan, as je van een kat
niet ?'
waar of niet
'Kan je
met valse én met trouwe mense tegelijk omgaan,' verklaarde
verklaarde
`Kan
je niet met
valse
juffrouw Stengevis, 'nee, dfé is goed -— nou, ik ga met álles om, met valse
so
sal
het
wel
bij
ieder
mens
sijn
- is
trouwe —- en
en jij
jij Sorsien
Sorsien?
en
én met trouwe
?—
wel bij ieder mens sijn —
niet?
an drome gelooft —- gelooft u dan niet
niet da-je
da-je een
een mens
mens
't niet
? —- As u niet an
uit de
de lijn
lijn van
van sijn hand ?'
sijn kárakter
kårakter kan sien uit
daar geloof
geloof ik niks van...
van ... Dat
Dat sijn van die dinge uit de
de middeleeu'Nee, daar
we... Ik geloof an niks,' potig-beweerde
potig-beweerde de
de barbiersvrouw.
barbiersvrouw.
we...
'Mamma! ... Mammal...
Mamma!... Hé,
Hé, toe geefnou
geef nou me nachtpon.'
`Mammal...
nachtpon.'
'Niet zo dwinge, Ka!'
`Niet
'In een
een mens
mens sijn
sijn hand
hand kan
kan je
je alles
alles sien
sien—- niewaar
niewaar Sorsien
Sorsien - dat
dat vin
vin je
je al
al bij
bij
'In
Koning Salomo,
Salomo, hé
hé??...
... Nou en wat
wat staat
staat er
er in
in het
hettestament
testament??...
... In het
het
Koning
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... Nou?' - Even
om met dichtgesmakte lipjes
lipjes de
boek Job ??...
Even zweeg ze, om
kamer
triomfantelijk-wijs rond
te kijken:
kijken: -— 'In
boek Job
Job staat:
staat:
kamer triomfantelijk-wijs
rond te
`In het boek
<God
se de tekene geschreve...
geschreve ... opdat ieder
<God die
die het
het in de hand van alle men
mense
sijn lot kan lere
... >Dat
.. In het teslere...>
Dat mot je toch niet uitvlakke, niewaar?
niewaar?...
ofhet
hetisis waar...
waar ... Sommige
Sommige dingen
dingen kan
kan je
je al
al van
van buite
staat niks
niks of
tament staat
sien
... Bijvoorbeeld'
de rooie
rooie dikke
dikke handjes
handjes van
van jufsien...
Bijvoorbeeld' —- even loerend naar de
frouw
Doedelaar—- com
'om so
buiten te
te sien
sien heb
heb u een vochtig tempefrouw Doedelaar
so van
van buiten
rement.'
'Hé-hé-hé-hééé!'
bobbelde juffrouw Doedelaar met veel
veel pret -—'wat
'Hé-hé-hé-hééér bobbelde
`wat is
v6chtig, juffrouw
juffrouw?'
v6chtig,
?'
'Nou
`Nou da's koel... Mense met korte dikke hande hebbe een
een vochtig temperement—- dat kompt dikkels uit. Meneer,
Meneer, bijvoorbeeld'
bijvoorbeeld' -— hier schrikte
perement
Scherp op,
zijn krant te
te gnuiven
gnuiven zat
zatvan
vanplezier,
plezier, 'meneer
ze Scherp
op, die
die achter zijn
`meneer
die het véél te lange hande
zoveel as spotzucht en soms -— maar dat
hande —- da's zoveel
slaat natuurlijk niet
niet op meneer -— en soms
soms geslepenheid en bedrog.'
Scherp en ik kregen
kregen een
een proestbui.
'Nou
hield juffrouw Stengevis vol, blij dat ze de algemene
`Nou t6ch is het so,' hield
attentie had
had en
en met
met een
een sterker
sterker velgerimpel om de vouwbeenneus. 'D'r
`D'r
sijn
ge, waar
en waar
waar je
je later
later om
om huilt...
huilt ...
sijn so'n boel din
dinge,
waar je eerst om lacht en
Heb u nou bijvoorbeeld juffrouw,'
juffrouw,' da's weer tot juffrouw Doedelaar, die
net meelijdend het hoofd schudt,
schudt, 'geen
`geen moeilijke bevalling gehad?'
gehad ?'
'Ja, dA's
dá's waar,' bevestigt
bevestigt juffrouw
juffrouw Doedelaar érnstig-verrast,
'en wAt
wát een
érnstig-verrast, cen
moeilijke ... de dokter
tang gebruike.'
moeilijke...
dokter most de tang
'Nou sic
wéér juffrouw Stengevis, 'da
`Nou
sie je,' triomfeert w6ér
`da was
was nou an
an uw vinhele
gers te sien en dat kompt meestal uit, niewaar Sorsien, vrouwe met hele
korte vingers,
vingers, die
die bevalle
bevalIe altijd moeilijk
moeilijk en
en gaan
gaan ook
ook wel
wel es
es dood
dood in
in d'r
tegen mij,
mij, `die
'die het slanke
slanke vingers met grote
grote
kraambed. —- Meneer,' da's tegen
geledingen, dat wil
wil segge dattie een
hoogvliegende geest het, gepaard
gepaard
geledingen,
een hoogvliegende
boosheid en vermetelheid...
vermetelheid ... Ja, lach u maar.
Se lache allemaal as se
met boosheid
maar..... Se
't voor
eerst hore...
hore ... Sorsien die het witte stippe op d'r wijsvinger
wijsvinger-—
voor het eerst
.. Dat wil segge eer en waardighede.'
weet u wat dat segge wil ??...
lachte Scherp
Scherp smakelijk,
smakelijk, zijn
zijn hand
hand onder
onder de
de lamp
lamp
'En een zwarte stip?'
stip?' lachte
houdend.
'Swarte stippe
stippe sijn
sijn een slecht voorteken...
voorteken ... Het sou
sou me niks verwondere
`Swarte
as uu...
... maar u mot er niet
niet boos
boos om
om worde
... as u nog es in de gevangenis
gevangenis
worde...
kompt.'
Hahaha!'
'Voor béértjes: Nou dát kan wel! Hahaha! Hahaha!'
Wool'Hahaha!'
`Hahahar
Een ogenblik scháteren we het uit.
'Nou
zegt juffrouw Doedelaar,
`Nou seg u mijn dan es ûit
dft de lijne van me hand,' zegt
—
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tegen mij
mij knipogend, 'clan
'dan wil ik wel es wete
wete hoe
hoe het
het met
metme
meleve
levestaat.'
staat.'
tegen
hetrooie,
rooie,vette
vettehandje
handjeininhaar
haar
'Sie u,' zegt
zegt juffrouw
juffrouw Stengevis,
Stengevis, terwijl
terwijl ze
zehet
`Sie
kalkhand houdt en met
met de
dewijsvinger
wijsvinger van
vande
deandere
anderede
delijnen
lijnenaanaanene kalkhand
'Da's de
de Venusberg...
Venusberg ... daarom
daarom heen loopt
loopt de
de lefenslijn...
lefenslijn ... da's
da's de
de
wijst. `Da's
voornaamstelijn...
lijn ...da's
da'sde
delijn
lijnwaaran
waaran je
je alles sien
sien kan.'
kan.'
voornaamste
'Hé-héhé-ééé-ééé!'—- giechelt
giechelt juffrouw
juffrouw Doedelaar
Doedelaar achter
achter de
de kiespijndoek,
kiespijndoek,
`1-16-héhé-ééé-ééér
met een pogen
pogen om
om haar
haar grote belangstelling
belangstelling achter
achter drukte
drukte van
van praten
praten te
te
verbergen, 'en wat lees u d'r
d'r voor
voor wijs
wijsin,
in,héhé-hé-hééé!'
héhé-hé-héée
'Uw lefenslijn
lefenslijn is lang
lang en
endun
dun—- da's
da's van een bedaard
bedaard karakter
karakter en
en lang
lang
`Uw
lefen .. .' molligjes, viezerig, rimpelt het witte
witte vel
vel om
omde
deneus
neusen
ende
dekalk
kalk
lefen...'
rooie vleespootje...
vleespootje ... `da's
'da's de
denatuurlijke
natuurlijke lijn,
lijn, die
die
handen betasten
handen
betasten het rooie
begintvlak
vlakonder
onderde
deberg
bergvan
vanJupietér...
Jupietér ...sie
sieu...
u ...die
dieisiskort
kortbij
biju...
u ...da's
da'saanaanbegint
een beroerte... sie uu...
... dat wil niet
niet segge
seggedat
datuueen
eenberoerte
beroertehéppe
héppe
leg voor eenberoerte...
het d'r aanleg voor...'
voor.. .'
sal, maar u het
'Nou je voorspelt me
me wat,
wat, hé-hé-hé!'
hé-hé-hé!'
`Nou
' ... Uw lefenslijn
lefenslijn wordt van
van een
een andere
andere lijn
lijn doorsneje...
doorsneje ... da's
da's een
eentoefallige
toefallige
`...Uw
sieu...
u ...da's
da'skiespijn...
kiespijn ...enenda's
da'sdedelijn
lijnvan
vanSaturnus
Saturnusofofde
degeluksgelukssiekte... sie
siekte...
lijn ... sie u...
u ... die
die kronkelt
kronkeltin
inde
deverdieping,
verdieping,da's
da'sarremoe,
arremoe,siekte
siekteen
enhoofdhoofdlijn...
pijn.'
'Nou da's een heleboel voor me geld...
geld ... Wie
Wiegelooft
gelooftnou
noustilleke
sUllekeonsin!...
onsinL ..
`Nou
Me man
man en ikke gelove an geen god en geen duvel... Dat
Dat isis me
me so
so ies...!
ies ... !
Ik kom
kom nog
nogeses
een beroerte,
beroerte, arremoe,
arremoe, siekte
siekte en
en hoofdpijn...
hoofdpijn ... Ik
Anleg voor een
seg!...Wat
Watseg
seguumeneer!...
meneer! ...116,
Hé, wat
wat'n
'nbijgelovigheid!'
bijgelovigheid!'
terug, seg!...
Sipjes kijkt ze over de
de kiespijndoek,
kiespijndoek, zuur
zuur lachend,
lachend, druk
druk in
in haar
haar ongeloof
ongeloof.
'En het kompt
kompt altijd
altijd uit,
uit, niewaar
niewaarSorsien
Sorsien?..
kemiek gekend
gekend
?... Ik heb es een kemiek
-—jejeweet
- die
in sijn
sijn lefenslijn
lefenslijn en
endie
die
weetwel
wel wie, Sorsien —
diehad
hadvereelte
vereelte puiste
puiste in
later ook
ook een
eenmoord
moordbegaan,
begaan,niewaar
niewaarSorsien
Sorsien—
- die stak
stak een
een vrouw
vrouw
het later
d'r sij dat d'r ingewande d'r uithinge
uithinge
waarmee die leefde met een mes in d'r
heppie een
een moordemoorde-—en
enasasd'r
d'rrooie
rooie lijne
lijneop
op de
de natuurlijke lijn
lijn sijn,
sijn, dan heppie
een plotseling
plotselingafgebroken
afgebroken
naar
... Vraag
naar voor
voor je!
je!...
Vraag cs
es an
an Sorsien,
Sorsien, die
die het een
plotseling an
an d'r
d'rend
endsal
sal
lefenslijn
... Vraag
lefenslijn...
Vraag d'r
d'res
esof
of ze
ze niet gelooft dat ze plotseling
komme
.. .'
komme...'
'Ik
`Ik geloof
geloof d'r waarachtig in,' zegt Georgine met grote overtuiging.
'Nou
... sulleke onsin...
onsin ... daar
daar sou
sou
maar juffrouw,
juffrouw, daar
daarm6t
mcituuniet
nietin
in gelofe
gelofe...
Nou maar
je siek
siek van
van worre
worre—
- as
.. .' adviseert
adviseertjuffrouw
juffrouwDoedelaar.
Doedelaar.
asjejed'r
d'ran
angeloofde
geloofde...'
'd'rsijn
sijn meer
meer bovennabovenna'Seg
niet,' vermaant
vermaant juffrouw
juffrouw Stengevis,
Stengevis,cd'r
`Seg dat nou niet,'
tuurlijke dingen
... Bij
met sijn
sijn eigen
eigen dochter
dochtergeleefd
geleefdhet
het—- het
Bij een man die met
dingen...
is gebeurd, hoor! het meissie
meissie was swanger van hem!
hem! —
- vonde
vonde ze
ze in
in de gelukslijn
een
witte
snee
..
.'
lukslijn een witte snee...'
'Nou
alle-jezis-Iarie... Je
... Héhéhémaarik
ik vin
vin het alle-jezis-larie...
Jelevenslijn
levenslijnafgebroke
afgebroke...
Halal&
`Nou maar
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hé-éééé! Hoe is het
hetgosmogelijk!'
gosmogelijk!'lacht
lachtde
debarbiersvrouw,
barbiersvrouw, zenuwachtigzenuwachtig116-6666!
druk.
'Nou
gel66f d'r an,' herhaalde Georgine.
`Nou en ik ge166fd'r
'Kom
wijser.'
'Korn juffrouw
juffrouw wees wijser.'
is de
de
'Ja,
ja,' knikkelt
knikkeltjuffrouw
juffrouw Stengevis,
Stengevis,cje
'je mot
mot maar
maar ongelofig
ongelofig zijn...
zijn ... U
U is
la, ja,'
? .. Die sei...
sei ... Uw
Uw
eerste en de laatste niet...
niet ... De
De profeet
profeet Jesaja
... wat
Jesaja...
wat sei
sei die
die?...
dat gij
gij lang
lang lefen
lefen sult.'
sult.'
hand verkondigt,
verkondigt, dat
profete!. .. Hermans
Hermans van
van De Rooie
Rooie Duivel
profeet ...
Duivel da's
'Ach met die profete!...
da's geen profeet...
En
de mindere
mindere man!...
man!. .. 00 so!...
so!...Kom
KomKa,
Ka,hebbie
hebbiejeje
En die bemoeit zich met de
nachtponnetje?'
... Er is iets
iets van
van ruzie
ruziein
inhaar
haar toon
toonnu
nuhaar
haarhand
handniet
nietforfornachtponnetje
?'...
tuinlijk is.
'Dag mamma,'
mamma,' wenst
wenstKaatje,
Kaatje, blind
blindvan
van slaap.
slaap.
'Dag
'Dag sn6ét
sn6étkind van
vanmamma
mamma?..
Zaljejezoet
zoetslapies
slapiesgaan
gaandoen
doen?'?'
'Dag
— benje
ben je het kind
?... Zal
'Ja mamma...'
mamma .. .'
trommeltje legge,
legge,hoor.'
hoor.'
'Enne morgen zal ik wat lekkers in je trommeltje
'willik meneer es in sijn
sijn hand
hand kijke,'
kijke,' smoezelt
smoezelt juffrouw
juffrouw Stengevis,
Stengevis,naar
naar
`Willik
Scherp kijkend, dan naar de kopjes, dán
dán naar
naar een prent.
prent.
'Dank u,' zegt
zegt Scherp
Scherp grinnikend. `De
'De gevangenis
gevangenis is
is al
al welletjes.'
welletjes.'
'0 so,' valt juffrouw
juffrouw Doedelaar zurig uit, cmeneer
'meneer is net
net so
so wijs
wijs as
as ik...
ik ...
Sulleke onsin —
- got
te een onsin
onsin —
- hoe
got wat
watte
hoehaalt
haalteen
een mens
mens het
het in s'n hoofd
om an sulleke onsin te gelove.'
gelove.'
'Da's
staat,' begint
begintjuffrouw
juffrouw
`Da's nou
nou maar
maaromdat
omdatuu gclukslijn
gelukslijn niet
niet gunstig staat,'
Stengevis weer, een weinig
weinig vals.
vals. De
Deeerste
eerstede
debeste
bestebarbiersvrouw
barbiers vrouwdie
diejeje
met zo'n arrogantie tegenspreekt!
tegenspreekt!
'Op
woord van
van waarachtig
waarachtig niet.
as uu dát
dátdenkt,
denkt,dan
dan het
het uu
'Op me woord
niet. Nou as
glad mis.
mis.Ik
Ikgeloof
geloofan
anniks
niks—- an
an niks
niks van
vandie
diekul.
ku\.—- Je komt
komt altijd
altijd bebehet glad
Opde
dekermis
kermishadde
haddesese
als je
je an
an die
die lutteputtigheid
lutteputtigheidgelooft...
gelooft...Op
kocht uit, als
ik met
met een
een offesier sou trouwe...
trouwe ... sulleke
sullekekles
kIesvan
vandie
die
me eens voorspeld dat ik
Meteen
eenoffesier!
offesier! Het
Hetisisse
seallemaal
allemaalom
omje
je ddbbeldubbelmense
... Jesis nog toe!...
toe!... Met
mense...
als een
een belediging.
belediging.
... ' Dat
Dat klinkt
klinkt als
tjes te doen
doen...'
'Nou,' zegt juffrouw Stengevis, gepikeerd-ingehouden,
gepikeerd-ingehouden, 'elk
'elksijn
sijn meug
meug sei
sei
`Nou,'
.. .'
de boer én die vrat essetee
essetee...'
'Nou laat
mijn dan
valt juffrouw
juffrouw Doedelaar
Doedelaar vinnig
vinnig
`Nou
laat mijn
dan maar
maar essetee
essetee vrete,' valt
Héhéhé! Mijn
Mijn man
man die
die seit
seitaltijd:
altijd: Pas
Pas op
op de
de
'essetee is ook een eten! Héhéhé!
uit, cessetee
cente;
da'sálles!
álles!—
- Ga je mee
mee Ka
Ka?? -—Seg
Er is
is even
eveneen
een
cente; da's
Segde
dehere
heregoeiendag!'
goeiendag!' Er
stilte van vrouwen die slág geleverd hebben. Dan
Dan zegt
zegt ze
ze weer
weer rustig
rustig tot
tot
Georgine:
'Juffrouw uu mot
eran denke om meneer
meneer sijn
sijn schoene
schoene v66r
v66r de
de
Georgine: `Juffrouw
mot eran
voor de
de voordeur,
voordeur, de
de eerste
eerste de
de beste
beste die
die
kamerdeur tete sette
kamerdeur
sette en
en niet voor
's morges het portaal
portaal in loopt
loopt sou
souse
seanders
anders kenne
kennegappe,
gappe,niewaar,
niewaar,asasme
me
man d'r niet op let.'
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u.'
'0, da's goed. Dank u.'
woorden vormen
vormen een
een gebédrtenis.
gebéurtenis.
En die laatste woorden
van juffrouw
juffrouw Stengevis flitsen inééns op uit
uit hun
hun doelloze
doelloze dwaDe oogjes van
ling, gluren
gluren schuinweg
sC~1Uinweg naar juffrouw
juffrouw Doedelaar.
Doedelaar. Georgine is van kleur
kleur
verschoten.
'Frits poetst
poetst se
se anders
anders wel
wel netjes,
netjes, niewaar
niewaar meheer
meheer??..... Ach as
as u hem een
`Frits
voor u door het vuur.
vuur. —- Nou
Nou Ka.
Ka. —- Nou
gaat ieie voor
fooitje in de maand geeft, gaat
Netje in
in één bed, hé
hé?'
gáne wij. —- Lekker met Netje
?'
'Dag mamma. Dag
Dag ome
ome Alfed. Dag moeder. Dag meneer.'
meneer.'
`Dag
Stengevis wrijft met
met een
een kalkhandje over de mond. Nou
Nou wéét
Juffrouw Stengevis
door een
een toeval
toevalhetzelfde
hetzelfdewat
watpapa
papaen
enmama
mama Casper
Casper weten,
weten, het
het gr6te
ze door
meneer met
met wie
wie Georgine
Georgine het
het 1166dt
h6udt—- want niewaar
niewaar ás
geheim van de meneer
staan ... Nou
Nou en
en so'n
elleke morge de schoene van een
een heer
heer voor
voor de deur staan...
is wel
wel een
een visite
visite waard...
waard ... En
En op
op so'n lollige, stiekeme manier
manier
ontdekking is
ontdekking
merkt ... En so'n sodejuus schandaal vaneen
vrouw ...
van een getrouwde
getrouwde vrouw...
als je het merkt...
toen se
se wou
wou wéte of
of die meen hoe se verneukt
verneukt isis geworde op die middag toen
eten ... Maar nou wist ze. Nou wist ze
...
ze...
Sorsien bleef
bleefeten...
neer Spier bij Sorsien

XVI
KAMERTJESPIJN
XVI KAMERTJESPUN

Gezellige Sinterklaas.
uur kwam
kwam een
een érg goochem joodje, die
Gezellige
Sinterklaas. Om
Om twee uur
dertig, zegge
zegge dertig
dertig gulden
gulden gaf voor de meubeltjes van de achterkamer,
achterkamer,
de tafel,
tafel, zes
zes stoelen, de sofa,
sofa, het bed. Voor
Voor blijft
blijft Scherp wonen. Achter
Achter
staan alleen
alleen nog wat
wat boeken, de schrijftafel, snuisterijen.
snuisterijen. Goddank, de
de pakjes
pakjes in
in mijn
mijn zakken
zakkenen
enonder
ondermijn
mijnarm
armsloop
sloopik
ik
ring is betááld. Met de
het portaal
portaalin,
in, deed
deedde
devoordeur
voordeuropen,
open,moffelde
moffeldevlug
vlugde
deboel
boel in
in de kinderkinderhet
heerlijke kinderpret. Netje met
t6én de grote, heerlijke
bedstee. We aten vlug. En tóén
de zwarte glinsteroogjes, en het blonde haar, waardoor de ronde kam was
Nu ze
ze bij elkaar
sliepen moesten
moesten ze ook
ook
getrokken,
naast Kaatje.
Kaatje. Nu
elkaar sliepen
getrokken, zat naast
worden.
maar als zusjes
zusjes behandeld worden.
'Nou
Netje,'zei
zei ik,
ik, en
en zette
zettemijn
mijn hoed
hoed op,
op, 'ik
cik ga uit, en
Kaatje, dag Netje,'
`Nou dag Kaatje,
mij ook
als Sinterklaas komt,
komt, moet je voor mij
ook wat
wat vragen,
vragen, hoor.'
'Zou
kunnen eten.
eten. Ze
Zehad
hadeen
een
héds komme,' vroeg Ka, die niet had kunnen
`Zou die héus
prachtkleurtje van opwinding.
'Nou
ouder was en dikwijls overwijze
`Nou natuurlek,'
natkirlek,' zei Netje, die twéé jaar ouder
dingen zei.
'Nou-6u
ome ... as die nou slaat met de
de r6é-6é.'
r66-66.'
Nou-611 waarom gaat u dan weg, ome...
'Dat
`Dat doet ie ommers niet, kind,' suste Netje.
'Welnee,'
come Alfred
Alfred heeft
heeft hem gesproke.'
`Welnee,' zei Georgine, 'ome
2
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der blauwe ogen van wijde zee en
'wáár?'
Ka, met openspalking der
'Wáår ?' vroeg Ka,
tere tintelluchten.
'Ja,
ik héb
héb hem
hem gesproke...
gesproke ...In
In de
de Kalverstraat
Kalverstraat kwam
kwam ieievan
van een
een dak glijen
...
la, ik
glijen...
Met an
z6'n
vaart ...
baard
zolang
hele
JanSteen
Steen—- dat
dat
roesjt!.
roesjt!..... Met
vaart...
enen
eeneen
baard
zolang
alsals
dede
hele
Jan
zou iets voor
voor je
je pa
pa zijn, hé Netje,
Netje,om
omSinterklaas
Sinterklaasteteknippen,
knippen,hèhè?'
?'
'Hou toch je mond!' lachte
lachte Georgine
Georginegedempt,
gedempt,cals
'alsdie
diehet
het1166rt!'
h66rt!'
'Hou u nou uw mond mamma!'
mamma!'
'Enne toen zei die: hoe
hoe gaat
gaat het
hetmet
metKaatje
KaatjeCasper.'
Casper.'
'Kaatje
verbeterdeKa.
Ka.
`Kaatje Davidson', verbeterde
'0 ja
... met
met Kaatje
Kaatje Davidson
-én met
... toen zei ik best...
best ...
ja...
Davidson —én
met Netje
Netje Doedelaar
Doedelaar...
en toen
toen zei
zeihij:
hij: nou
nouda's
da' smaar
maar goed
goedook,
ook,anders
anders nam
nam ik
ikze
zemee
meenaar
naarSpanje.
Spanje.
ze vrij
vrij te
te mamaEn dan
dan zou Willem
Willem van
van Oranje
Oranjen6g
n6g es
es moeten
moeten vechten om ze
ken!.
Toen zei
zeihij
hij weer:
weer: Eet
Eet ze
ze nooit
nooit met
metd'r
d'rvingers
vingersvan
vand'r
d'rbord...'
bord .. .'
ken!..... Toen
'Nee, dat
dat doe
doe ik
ik niet
niet meer,
meer, wel
wel mamma.'
mamma.'
'Nee, n66
n6u eet
eet ze
ze netjes.'
netjes.'
mamma een stoel klaar,
klaar, v66r dat ze
ze zelf
zelfgaat
gaat
'Enne zet ze altijd
altijd voor d'r mamma
zi
tten an
an tafel.'
tafel.'
zitten
niet huil
huil as
as ik
ik slape
slape ga...
ga ... enne
enneofik
altijd zeg
zeg goeiegoeie''...Enne
... Enne ofik
of ik 's avonds niet
of ik altijd
ofik me voete
voete veeg.'
veeg.'
goeieavond ... enne
enne of
middag en goeieavond...
'Juist.
allemaal... en toen
toen kwam
kwam z'n
z'nknechie
knechied'r
d'rbij
bijstaan.
staan.
luist. Dat vroeg ie allemaal...
Boehoe!...En
Endie
dievroeg
vroegzijn
zijnerer
riep enkel maar
maar boehoe!...
boehoe!. .. Boehoe!...
Boehoe!. .. Boehoe!...
Die riep
te eten
eten?? Ik heb zo'n honger!...
honger!... Ik ben
ben zo
zo
geen
kinderen om op te
geen stoute kinderen
flau-auw!
Toen
zei
ik:
nee
lelijkerd
en
as
je
an
Kaatje
of
Netje
komt,
dan
flau-auw! Toen zei ik: nec lelijkerd en as je an Kaatje of Netje komt, dan
j6u op en toen ging
ging die
die an
an het
het lopen!...
lopen!. .. en toen
toen kwam
kwam er
er een
een
vreet ik AI
jij mag
mag op
opde
destoepe
stoepezo
zohard
hardniet
nietlope
lope—
- en toen zei het
het
en die
diezei
zeijij
agent en
knechie:lelijke
lelijkeááp
ááp—- en
en toen
toenzei
zeide
deagent:
agent:dan
danmot
motjijjijmaar
maarmee
mee
zwarte knechie:
buro-—enentoen
laten, want
wanthet
hetisis
naar het buro
toenzei
zeiSinterklaas:
Sinterklaas: nee dat zal je wel laten,
knechie—
- en
agent:—
- Best
- Nou,
mijn knechie
en toen
toen zei de agent:
Best mijneer. —
Nou, dag
dag kinderen,
kinderen,
moeten jullie
jullieniet
nietbang
bangzijn
zijnhoor!'
hoor!'
ga uit.
uit. —
- Als
ik ga
Als Sinterklaas
Sinterklaas komt,
komt, moeten
o mijn
mijn God
in kinderogen!
kinderogen! Waarom
Waarom
0
God welk
welk een
een limpide, lichtblauw geluk in
verstárt niet ons
ons grof-bewegend
grof-bewegend leven,
leven, wanneer
wanneer wij
wij in
indfé
dféonmetelijke
onmetelijke
verstårt
hemel,aarde,
aarde, licht,
lich t,duisternis
duisternis?
Wáár is schoonheid
schoonheid
diepten kijken
kijken?? Wát
W át is hemel,
diepten
? Wåár
wij niet mede
mede de
de vrouw
vrouw
luisterende kinderogen
kinderogen?? Hebben
groter dan in luisterende
Hebben wij
de weerschijn,
weerschijn, het
hetsoms
somséven
évenlimpide,
limpide,teerblauwe,
teerblauwe,reine
reine?
lief om dåt,
dát, de
lief
?
loopjongetje hielp
hielp mij.
mij. Binnen
Binnen begonnen
begonnen de
de kinderen
kinderen met
metopopFrits, goor loopjongetje
gewonden beefstemmetjes
beefstemmetjes te
tezingen:
zingen:
gewonden

Sinterklaar, goedheiligman!
goedheiligman!
Sinterklaas,
Trek je
jebeste
bertetabberd
tabberdan,an,
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Rij ermee
Rtj
ermeenaar
naar Amsterdam,
Amsterdam,
Van Amsterdam
Amsterdam naar Spanbanje,
Spanhanje,
Appeltjes van
ran Oranbanje,
Oranhanje,
Pruimpies van de bome,
Sinterklaas!
Sinterklaas!'Zal
zal ko-óóme!
ko-ame!
Doedelaar en zijn
grinniken om
om Frits,
zijn vrouw
vrouw stonden in het keukentje te grinniken
kreeg achter
achterzijn
zijn
die ik een oud
oud gordijn
gordijn omspeldde
omspelddeen
en die
die het benauwd kreeg
negermombakkes.
'Zo
klante ies
ies ienzeepe,
ienzeepe, niewaar
niewaar mijnheer
mijnheer?...
? .. Friets als je
`Zo moest Friets die klante
ien een
een mieskraam!'
mieskraam!'
meissie je zo
zo ziet
ziet bevalt
bevalt ze van een drieling
drieling ien
'Sust! Praat wat
wat sachies
sachies voor de kindere,'
waarschuwdez'n
z'nvrouw.
vrouw.
kindere,' waarschuwde
`Sust!
'Als
`Als zij
zij maar
maar niet
niet schrieke.'
schrieke.'
'Welnee.'
'Wei
nee.'
maar
Juffrouw Doedelaar,
Doedelaar, met
met de
de kiespijndoek
kiespijndoek—
- haar kies was getrokken,
getrokken, maar
nou had ze
ze het
het alweer
alweerin
inhaar
haarkaak
kaak—
- hing mij een laken om,
om, spelde
spelde het
het
Van een oud Handelsblad
hogepuntsteek
puntsteek—vanachter vast.
vast. Van
vanachter
Handelsblad draaide ik een hoge
Dag'alalniet
nietgoed
goedvoor
voorisiswerdeen
een
waar een 'Van Dag tot
tot Dag'
—en
enop
op de
de punt
punt werd
endje kaars gebonden.
'Pas u nou op! Die vliegt ien brand.'
brand.'
'Het zal
zal wel gaan.'
'Het
'Nou
hetliever
lieverniet
niet—
- een
hoekie.'
een ongeluk
ongeluk liegt in een klein hoekie.'
ou meneer doe uu het
was een
een teteprachtig
prachtigfantastisch
fantastischeffect.
effect. De mombakkes,
Maar het was
mombakkes, rood
van konen, purperrood, met
met een
een lange
lange witharige
witharige snor
snoren
eneen
eenvlasbaard
vlasbaard
die tot op de borst
borst reikte,
reikte, paste
pastevolkomen
volkomen bij
bij de steek
steek met
met het
het brandend
brandend
kaarsje. Voor stafhield
hand.
staf hield ik een gangschuier
gangschuier in de hand.
Héhéhé-ééé... wat siet uu d'r
d'ruit!...
uit!...jejesou
sou so
so bang
bang worre!'
worre!'
'Héhéhé-ééé! Héhéhé-ééé...
halen. Door
Door dfé
dfé ogen kon
kon ik
ik niks
niks zien.
zien. Die
Of ze
ze even een schaar wou halen.
als vuur. Netjes rondde ze de ogen wat uit.
uit. En dan ging het.
brandden als
in de
de keukenschoorsteen
keukenschoorsteeneen
eenlanggerekt
langgerektBoe-hoe!
Boe-hoe!Boe-hoe!
Boe-hoe! en
en de
de
Eerst in
zijn schoenen op het portaal.
portaal. 'Héhéhé'Héhéhébarbiersjongen aan
aan het
het klotsen
klotsen met
metzijn
barbiersjongen
ééé!'
'Wees nou
noustil!'
stil!'—- 'Magge
ookbij
bijsijn,
sijn,meneer
meneer?'
`Ga u
d'r ook
?' —- 'Ga
`Magge wij d'r
éée —- `Wees
maar eerst binnen.'
binnen.' In
In de
de kamer klonken angstkreten,
zenuwachtig-schor
angstkreten, zenuwachtig-schor
kindergepraat toen
deur openging.
openging. '0
pa ... heb
hebuugehoord!'
gehoord!'—
- '0
kindergepraat
toen de
de deur
'0 pa...
'0
mámma
... daar
daarisisdie.'
die.'—
- Nou
'Nouniet
nietbang
bangzijn.'
zijn.'
'Boe-oe! Boe-oe!
Boe oe! Boe-oe!'
mámma...
—- `Boe-oe!
- 'Nou
boos .. .' In
In de
de benepen
benepen stilte,
stilte,
`Nou motte jullie zinge. Anders wordt ie boos...'
met het zacht
zacht proesten
proesten van
van Frits, die het
het benauwd
benauwdkreeg
kreeg—
- klonken de
kinderstemmetjes ...
helle, kortademige kinderstemmetjes...
-

—

Sinterklaaas, goedheiligman...
goedbeiligman ...
Trek je beste
beste tabberd
tabberdan...
an ..•
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'Boe-oe!
`Boe-oe! Boc-oe!'
Boe-oe!'
taptede
de barbier
barbiereen
eenmop.
mop.
Plots waren ze weer stil, tapte
'Héhé-hé-ééé!''Sienterklaas,
dievroeg
vroegofofieiejejeniet
nieties
iesliet
lietschere.'
schere."Fiéhé-hé-éée
—
`Sienterklaas, Ka -—die
'Zinge jullie
jullie nou.'
nou.'—
- 'Sinterkla-áá-áás
.. .'
`Zinge
`Sinterkla-ád-áás goedheilig
goedheilig...'
Frits stommelde
stommelde harder tegen de deur
deur en
en ik,
ik, met
meteen
eenrauwe
rauwegrafstem,
grafstem,
kriebeling in
in de
de keel
keel gaf,
gaf, vroeg:
de me kriebeling
'Woont hier Kaatje Casperr
Casperr en is hier die Netje
NetjeDoedelaarrr
Doedelaarrr?'
?'
Voont
'Kom
herein, mijneer
mijneerSientereklaas!'
Sientereklaas!'—- riep
riep Doedelaar.
Doedelaar.
`Korn u maar herein,
Statig stapte
stapte ik
ik binnen
binnen in
in het
hetlaken
laken met
metde
desteek
steeken
enhet
hetbrandende
brandendeendje
endje
Netjevloog
vloog schuw
schuwnaar
naarhaar
haarmoeder
moeder
kaars. Georgine lachte schaterend. Netje
en Ka met bevende
bevende lipjes
lipjes plonste
plonste ineens
ineens het
hetroodbolle
rood bollekopje
kopjein
inGeorgines
Georgines
schoot.
'ik zal
zal jullie
jullie geen
geen kwaad
kwaad
'Jullie motte niet
niet bang
bang zijn,'
zijn,'bromde
bromdeik
ik rauw,
rauw, cik
jullie
doen,' even moest ik ophouden,
ophouden, heet-proestend
heet-proestend achter
achter het
het vurig
vurigmommombakkes.
is een goeie
goeie man!'
man!'
'Kom
`Korn maar Ka, Sinterklaas
Sinterklaas is
'Sienterklaas ies geen boeman,'
zei de barbier.
barbier.
boeman,' zei
`Sienterklaas
naast me,
me, hield
hield de
de pakjes
pakjes vast.
vast. Doedelaar
Doedelaar achter
achterde
detafel,
tafel, nam
nam
Frits stond naast
bij een hand.
hand.
Netje bij
Netje
'wfé is hier Kaatje,' bromde
bromde ik.
Vfé
'Dát ies Kaatje, Sientereklaas.'
Sientereklaas.'
`Dát
gehoorzaamKaatje
Kaatje?'
'Ben jij altijd gehoorzaam
?'
'Ja Sintereklaas.'
'En pas je goed op
op op
op school
school ?'
`En
'Ja-a-a.'
De prachtige
angst-opgewondenheid,keken
kekennaar
naarde
degaten
gatenvan
van
prachtige ogen, vol angst-opgewondenheid,
datSinterklaas
Sinterklaasin
in
het mom. De lipjes beefden. Ze wiebelden z6 van angst
angst dat
beste Duits waarschuwde: 'Gib
'Gib acht
achtGeorgine
Georginedass
dasssie
sie nicht
nichtin
in ihre
ihre
z'n beste
hosen piest.'
'Das
Deutsch von
von liek-mein-vestje!'
liek-mein-vestje!' schaterde
schaterde Georgine.
Georgine.
`Das ist Deutsch
'Mamma! Mamma!
Mamma! Lach
Lach uu Sintereklaas nou niet
niet uit,'
uit,'smeekte
smeektehuilde
huilde Ka.
'Tel eens
eens van een tot
tot tien,
tien, Ka,'
Ka,' sprak
sprakSinterklaas
Sinterklaas weer.
weer.
'Tel
'Een,
twee,drie,
drie,vier,
vier,vijf,
vijf,zes,
zes, zeven,
zeven, acht,
acht,negen,
negen,tien,'
tien,'roffelde
roffeldeze.
ze.
Ten, twee,
in de
de frisse roodheid van het
het snuitje.
snuitje.
De blauwe ogen lichtten
lichtten in
'Goed
`Goed zo.'
'Sienterklaas
lachte de
de barbier,
barbier,
`Sienterklaas uw mag uw baard wel ies late poenten,' lachte
bruine stompjes
stompjes wijdopen
wijdopen in
in lachlol.
lachlol.
mond met bruine
'Wat
kosteen
eenabonnement
abonnement?'
bromdeik.
ik.
Vat kost
?' bromde
'Een
goelden.'
Ten goelden.'
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'Als je je vrouw 's nachts niet meer zo afsnauwt, als
als ze kiespijn
kiespijn heeft, zal
zal
bij je
ik me es bij
je laten
laten knippen
knippen en scheren.'
'Héhéhéhé-é! Héhéhé-ééé!
Héhéhé-ééé! Nou het
het Sinterklaas
Sinterklaas je es lelijk
lelijk te
te pakke...
pakke...
Nétjes gesegd meneer!' zei zij
zij tevreden.
durfje
'En durf
je alléén in het donker op de plee zitten?'
zitten ?' vroeg ik weer met een
grafstem, die me aan
aan het
het hoesten bracht.
mijneer...
Sintereklaas!'
'Ja mijneer
... Ja Sintereklaas!'
'0 nou jokkie, Ka
... Maggie jokke
?'
Ka...
jokke an Sintereklaas
Sintereklaas ?'
'Nou-ou.'
`Nou-ou.'
'0 jokt ze?'
ze ?'
'Néé-néé-nee
Sintereklaas,' zei het angststemmetje.
`Néé-néé-nee Sintereklaas,'
'En hou je van je mamma
mamma?'
bang voor
voor een huilpartij.
?' vervolgde ik vlug, bang
`Ja
Sintereklaas.'
']
a Sin
tereklaas .'
knijp je Netje niet
'En knijp
niet in
in bed
bed?'
?'
'Nee Sinterekla-aa-as.'
'0
Sintereklaas—- nou jokt ze -— ze het me gistereavond in me bille gekne'0 Sintereklaas
pe.'
'Niewaar
Sintereklaas ... ze trapte mijn omdat ik niet opzij wou schuive.'
Niewaar Sintereklaas...
'Nou Sintereklaas...
Sintereklaas ... zij
`Nou
zij trekt ook al het dek af.'
af'
het weer
weer uit.
uit.
Georgine proestte het
ie boos!'
boos!'
'Mamma, mámma,
... Anders wordt ie
mimma, lach u nou niet
niet...
'En -—juffrouw,
juffrouw, hoe maakt Netje het?'
het ?'
'Ik krijg het zo wirrem,'
wárrem,' klaagde Frits hardop.
'Da's nieks,' lachte de
de barbier
barbier ceen
'een nieker die moet schweten, niewaar
`Da's
Sienterklaas?'
?'
Sienterklaas
'Netje is een heel soet kind,' zei
zei juffrouw
juffrouw Doedelaar - 'máár
`Netje
`máár Sinterklaas
- tellekes
... en se is so
so koppig
koppig
ze loopt d'r kouse so stuk —
tellekes kan ik se stoppe
stoppe...
se van
van me
me man,
man, Sintereklaas
... die kan 6ren
uren lang
Sintereklaas
... dat het se
Sintereklaas...
Sintereklaas...
... en
.. .'
koppe Sintereklaas
Sintereklaas...
en...'
' ...En zij
zij snoept zo van die
die suiker
suiker Sienterklaas,'
Sien terklaas,' viel Doedelaar haar in de
'...En
'dat heeft zij
zij van
van mijn
mijn vrouw...
vrouw... die
diealalhaar
haartande
tandekwijtraakt
kwijtraaktdoor
door
rede ... cdat
rede...
zij sliekt
sliekt Sienterklaas!
Sienterklaas! Hahahal...
Hahaha!... Heb iek jou te pakke
zoetigheiddie
diezij
die zoetigheid
ouwe?'
zoet,' rauwde ik, hoestend,
hoestend, moeilijk
moeilijk van
vanfantasie
fantasie ach'Enne is zij anders zoet,'
gloeiend masker.
masker.
ter het gloeiend
'Ja, Sinterklaas...
Sinterklaas ... het is een hele
hele knappe meid.'
`Ja,
voeten vegen
vegenals
alsje
je binnekomt
binnekomt?'
'Enne, Ka, je zal je voortaan goed je voeten
?'
'Ja-a-a, Sintereklaas.'
Sintereklaas.'
'Enne, mamma vertel u es of u 66k zoet ben.'
Sintereklaassie,' schaterlachte Georgine.
'0 zo zoet, Sintereklaassie,'
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wárrem,' klaagde
eens,die
die
'Ik krijg het zo vreselijk wArrem,'
klaagde de
de barbiersjongen
barbiersjongen nog eens,
met zijn ene hand
te zakken.
zakken.
hand het
het omgeslagen gordijn vasthield dat begon te
het bizar
bizar gevoel
gevoel dat
dat ze
ze nu
nu geen
geen
Even zweeg ik, 6p,
6p, warm,
warm, lachend,
lachend, met het
van allen
allen konden
konden zien
lachte. En
En achter
achter het
het mom
mom gebeurde
gebeurde nu
nu
van
zien dat ik lachte.
wilde overgang
overgang van
van stemming,
stemming, dat dat bizar
plotseling in wilde
bizar gevoel me ineens strak ernstig deed worden, dat ik
ik door
door de oogspleten
oogspleten van
van het
hetmasmasbij het
het gul-ronde
gul-ronde
ker
opbrandende triestigheid
ker met een opbrandende
triestigheid keek,
keek, triestig bij
die mijn
mijn snor zo mal
mal vond,
vond, er
er wel
welpuntjes
puntjesaan
aanwou
wou
lachen van Georgine, die
draaien met
triestig bij
bij het
het ogenlichten
ogenlichtenvan
vanKaatje
Kaatje en
en Netje,
Netje,
draaien
met kosmetiek, triestig
bij het genoeglijk-bête
genoeglijk-bêtelachen
lachen van
vande
debarbier.
barbier. Ik
Ik voelde
voeldede
deoude
oude
triestig bij
kwijnende, dolende
dolende pijn,
pijn, nu
nu ik
ikde
dekamer
kamer
aangroeien als een kwijnende,
triestigheid aangroeien
al die
die vrolijke
vrolijke mensen,
mensen, de
de kamer
kamer als
als een
een kleine
kleine warm-rode
warm-rode doos
doos
zag met al
grauw-mistige wereldverlatenheid.
wercldverlatenheid.Er
Er gleed
gleedeen
eenverwijt
verwijtininmij
mijop,
op,dat
dat
in grauw-mistige
in dát
dát laken,
laken, achter
achter dat
dat mom,
mom, onder
onder
ik hier stond als een dom individu in
het kaarsvet
kaarsvet liep
liep langs
langsde
desteek
steekover
overmijn
mijnvoorvoorMaar het
die papieren steek. Maar
die met
met een
een vieze
vieze zakzakhoofd. Dol schaterden de groten het uit, om Frits, die
hoofd.
hevigeinspanning
inspanning
doek zijn zwart-belopen voorhoofd afveegde. En met hevige
vatten.
deed ik weer moeite om de vrolijke toon te vatten.
'Da's
Kaatje... Knechie
... en
niet
`Da's voor Kaatje...
Knechie geef
geef dat
dat es
es an
an Kaatje
Kaatje...
en dat
dat mag ze niet
maken ... anders breng ik nooit
nooit meer
meer wat!'
wat!'
kapot maken...
Ka
danste uitgelaten-opgewonuitgelaten-opgewonKa pakte
pakte de
de doos
doos aan,
aan, lichtte
lichtte het deksel op, danste
den, werd weer zenuwachtig-stil,
kijkendnaar
naar Frits, die een endje sigaar
zenuwachtig-stil, kijkend
mondopeningvan
vanzijn
zijn masker
masker stak.
stak.
door de mondopening
Ka nog
nog
Netje dee håår
háár doos open, wiegde
wiegde de
de pop
pop in
in de
de armen.
armen. Dan
Dan kreeg
kreeg Ka
Netje
Netjeeen
een serviesje,
serviesje,élk
élknog
nogeen
eendikke
dikkesinterklaaskoek.
sinterklaaskoek.
een verfdoos, Netje
Sinterklaas aan
voor ome
ome Alf
Alf
'En dat geeft Sinterklaas
aan Georgine,
Georgine, omdat
omdat ze
ze zo goed voor
is ... '
is...
het geld.'
geld.'
'Hé, Alfwat
Alf wat een onzin! Wat een zonde van het
ofze
ze die
die
'En of ze die boterletter met ome
ome Alf
Alfen
en Kaatje
Kaatje wil opeten...
opeten ... En
En of
goedvoor
voorAlálde
dekinderkinderTosie wil
wilzenden...
zenden ...Want
WantSinterklaas
Sinterklaasisisgoed
pop an Tosie
tjes ... '
tjes...
het doosje
doosje in de
de handen,
handen, vloog
vloogGeorgine
Georgineop
opSinterklaas
Sinterklaas toe,
toe, schoof
schoof
Met het
weg, zoende
zoendehem
hem op
opzijn
zijn oor.
een tip van zijn mombakkes weg,
'Dankie duizendmaal!'
`Dankie
dtifzendmaalr
'0 mamma!
... Als die u meeneemt
... '
mamma! mamma!
mammal...
meeneetnt...'
'Nee snoet, niet huilen.'
een
'En
dá's een
juffrouw Doedelaar
... en daar
daar mag ze een
'En dA's
een boterletter voor juffrouw
Doedelaar...
als die z6ét
z6ét is...
is ... en
enals
als die
diezorgt
zorgtdat
datdie
diebebestukkie van an d'r man geven als
roerde bovenbuurman
bovenbuurman zijn
zijn honden
hondenbijtijds
bijtijds uitlaat.'
uitlaat.'
Héhéhé-ééé!'
'Héhéhé-ééé!.
'lléhéhé-ééé!..... Héhéhé-ééér
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druipen, dat
datik
ikhet
hetakelig
akeligbenauwd
benauwdkreeg.
kreeg.
Het kaarsvet begon zo sterk te druipen,
Mijn ogen brandden tegen
tegen de
de randen
randen van
van het
hetmasker,
masker,haren
harenvan
vande
desnor
snor
kleefden op
vrij had,
had, had
had voor
voor de
de
kleefden
op mijn
mijn lippen.
lippen. Frits,
Frits, die
die nu z'n handen vrij
hoestbuidat
dathij
hij naar
naar de
de
mop het éndje
éndje sigaar
sigaar opgestoken
opgestokenen
enkreeg
kreegz6'n
an hoestbui
te drinken.
drinken.
water te
keuken moest om water
Het was
was afgelopen.
afgelopen. Met
Met een
een paar
paar schreeuwen
schreeuwenverdween
verdweenSinterklaas
Sinterklaasnaar
naar
Het
weer in
in de
de kamer
kameren
ende
de
de schoorsteen-zij, droogde zijn gezicht af. Toen weer
hoe Sinterklaas
Sinterklaasereruitzag
uitzag—- wattie
wattiegezegd
gezegd
opgewonden
verhalenvan
vanKaKa—- hoe
opgewonden verhalen
had —
- enne
zo gelache
gelache had
had—
- enne
had gegeennedatte
datte mamma zo
enne dat zij een pop had
verreve—- enne
enneeen
een
een doossie
doossie met
met stukkies
stukkiesverref
verrefom
omteteverreve
krege enne een
was geweest
geweest —
- enne
neger een
een
- enne
koek —
ennedatte
datte ze
ze niks bang was
enne dat
dat die neger
zo gehoest
gehoesthad
had—
- enne dat
dat SintereSintereendje sigaar
sigaar had
had gerookt
gerookt—
- enne dattie
dattiezo
zoetwas
was—- enne
d'rvoete
voete
hetvolgend
volgendjaar
jaarwerom
werom
zou
komme
klaas het
zou
komme
—-asaszezezoet
enne d'r
goed veegde enne niemeer met d'r
d'r vingers
vingers at
atenne
ennedat
dat Netje geklikt had
datte
ze d'r
d'rgeknepe
geknepehad
had—
- enne datte
mamma Sinterklaas
Sinterklaas een
een zoen
zoen had
had
datte ze
datte mamma
ge geve —
- enne
mammamee
meezou
zou
gegeve
ennedatte
datteze
zetoen
toen zo
zo bang
bang was
was geweest dattie
dattie mamma
neme... Ze zat op mijn schoot, met ogen van teerblauw leven, vertellend
vertellend
neme...
met opgewonden
opgewonden vlaagjes,
vlaagjes, verward
verwardin
inde
de velerlei
velerlei herinnering,
herinnering,soms
somsdoordoorslaand met
ge-beweegvan
vande
devingertjes
vingertjesom
ommijn
mijndas
das—
- dan
met ge-beweeg
dan weer dromerig
dromerig
dromend over
over die enorme
enorme dingen.
dingen.
soezend, star kijkend in het lampelicht, dromend
En alle
straks nevelde
nevelde weg
weg in
in het
hetgoudblank
goudblankgeluk
gelukvan
van
alle triestigheid van straks
die kinderogen.
Na al die kinderpret
waren we
we d66d-op.
d66d-op. Het was dik over tweeën. In de
kinderpret waren
alkoof kleedde Georgine zich
uit,
praatte na
na over
overde
deopgewondenheid
opgewondenheid
zich
praatte
zoveel geld
geld voor
Kaatje.'Wat
Vat een zonde om zoveel
voor Netje uit te geven,'
van Kaatje.
meende ze.
'Záchjes wat. —
- Ze
waarschuwàe ik.
ik.
Zekunnen
kunnen h6ren,'
h6ren,' waarschuwcie
`Záchjes
'Ze
`Ze zijn alláng naar bed.'
in de
deluie
luiestoel,
stoel,mijn
mijnbenen
benenopoptafel,
tafel,keek
keekikiknaar
naarde
defotografotograHangend in
fie
bezweerster boven het
het kastje.
kastje. Het was
was een mooi
mooi jong
fie van
van een slangen
slangenbezweerster
meisje in vlees
tricot, slank van bouw,
bouw, met
met naakte
naakteschouders
schouders en
en armen.
armen.
vleestricot,
Een dikke zwart
zwart gevlekte
gevlekteslang
slangwas
wasom
omhet
hetkeurs
keursgewrongen
gewrongen—- een
een ander
ander
bij de
dekop
kopvan
van
kronkelde zich
zichom
omde
denaakte
naakteschouders
schouders—- de derde
derdehield
hieldze
zebij
kronkelde
zich af.
af. Bizar
contrast was
slanke meisjeslichaam
meisjeslichaam met het
het fijn
fijn
was het slanke
Bizar van
van contrast
melancholieke
vette slangen.
slangen. Bij de linkervoet stond
melancholieke kopje
kopje en de logge, vette
mon amie Georgine.
met dikke halen geschreven A mon
'Schei
met roke,'
roke,'zei
zeiGeorgine
Georginein
inde
dealkoof.
alkoof.
`Schei nou uit met
'Ja-a.'
'Kom je! Ik lég al.'
'Korn
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'Ja-a.'
'Is de
`Is
de deur
deur op slot.'

'Já.'
'Pak
`Pak me kouse an, Alf.'
Slaperig
het
Slaperig lei
lei ik
ik de
de kousen,
kousen, gerold
gerold in
in de kousebanden, op de stoel met het
mijn broek los,
naar het
het
hoopje rokken,
rokken, gespte mijn
los, kijkend
kijkend naar
naar het
het portret, naar
fijn strak gezichtje boven de slangkronkelingen...
slangkronkelingen ... A mon
man amie Geargine.
Georgine.
fijn
'Leg
effen op de wastafel...'
wastafeL.'
`Leg me haarspelde
haarspelde effen
Op het oude
oude plekje
plekje kwamen
kwamen ze
ze te
te liggen.
liggen. En
En wéér
wéérkeek
keekik
iknaar
naarhet
hetporportret—
- ikikweet
- waarom
kopertret
weet niet
niet wáárom —
waaromkijk
kijkjejeminutenlang
minutenlang naar een koperglimmendeschel,
schel,naar
naareen
eenpluisje
pluisje—- een
een niets
niets?...
? .. A mon
man amie Geargine
...
Georgine...
glimmende
'Je
.. .'
opgehange...'
`Je heb je horloge niet opgehange
'Jawel,' zei ik suffig.
`Jawel,'
'Niet
schéélt jou
jou toch
toch?'
Wat schéélt
?'
`Niet waar!... Wat
'Mij?? Niks.
Ik heb
heb sldAp.'
slááp.'
`Mij
Niks. Ik
kwam nóg
n6g eens
eens voorbij
voorbij het
het porporIk lei het eindje sigaar op de schoorsteen, kwam
tret
... het
hetmelancholieke
melancholieke kopje...
kopje ... de
de slangen...
slangen ... de
de kleine
kleine handjes
handjes met
metde
de
tret...
armbanden ... de dikke, scherpe
scherpe pen-krashaaltjes...
pen-krashaaltjes ... A mon
man amie Georgine...
Geargine ...
armbanden...
draaide
de lamp
lampaf.
af.
draaide de
'Schuif
... Pas op
... Hè, wat
wat
dikkerd...
op voor
voor me
me kouwe
kouwe voete
voete...
`Schuif een beetje om, dikkerd
warm!... Wat
Wathéb
hébjij...
jij ...IsIsereriets
iets?...
? .•Kom
Komje
jeniet
nietop
opme
mearm
armlegge
legge?...
? .•
lekker warm!...
H66r
niet ?'
?'
H66r je me niet
Ze hield het
het hoofd
hoofd in het
het kussen,
kussen, weerde
weerdeme
mekorzelig
korzeligaf.
af.
'Wat
nou, Mol ?...
? .. Doe
... Lig
Ligje
huile?...
? .•
`Wat is dat nou,
Doe toch
toch niet
niet zo
zo kinderachtig
kinderachtig...
je tetehuile
wat scheelt
scheelt eran
eran?'
G6d, wat
?'
'La-me
`La-me los,
los, mispunt!'
mfspunt!'
'Wat heb jij
jij?'?' vroeg
`Wat
vroeg ik verbluft.
verbluft.
'Ga
uit isis tussen
tussenons,
ons, h66r...
h66r ...Als
Als je
je
`Ga maar weg!... Als
Als je
je maar
maar wéét,
wéét, dat het uit
ik krankzinnig
krankzinnig ben,
ben, h66r!'
h66r!'
maar niét
nfét denkt
denkt dat ik
'Ben je
of slaap je?
je fratsen
fratsen?...
? .. Is
Is de
de avond
avond
`Ben
je nou
nou wakker of
je ?Wat
Wat betekenen
betekenen je
niet gezellig
gezellig geweest
geweest?...
? .. Waarom
Waaromsnik
snikjejezo,
zo,malle
malleMol
Mol?'
niet
?'
'Het is uit hoor!'
`Het
'Wat
uit ?'
`Wat is uit?'
'Het
huichelaar!'
`Het is uit tussen ons, huichelaar!'
scheldwoorden:
Ik, kregel om haar scheldwoorden:
'Zeg
`Zeg eens, ben je haast kláár!'
'Gemcne
`Gemene hukhelaar!'
hdfchelaarr
'Als je
wát je
ge`Als
je niet
niet dadelijk
dadelijk zegt, wAt
je heb -—gagaikikhet
hetbed
bed uit!'
uit!' dreigde ik geweldig.
'Dát
wille hè
hè ?...
? .. Dat
Dat zou
zoujejewel
welwille!...
wille!. ..Van
Vanme
meAfáfzijn,
zijn,hé
hé?...
? ••
`DAt zou je wel wille
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Gá d'r maar uit! Voor
Voor mij
mij hoef
je er niet in te blijve
... Ga maar weer kijke
Gi
hoefje
blijve...
naar Lilly!'
wilje
me?'
'Lilly?
'Lilly ?..... Lilly?
Lilly ?..... Wat wil
je in Godsnaam van me
?'
' ...Zo'n h6fchelaar...
hufchelaar... zo'n judas...
judas ... Eerst in de stoel
stoel een
een hallef
... en tel`...Zo'n
hallef uur
uur...
... Ik ben niet blind, hoor!'
hoor!'
kens wéér naar
naar d'r
d'r toe
toe...
portret... het
hetkopje
kopje met
metde
de
In het donker krijg ik ineens de visie van het portret...
afhangende vlecht
... de naakte
naakte schouders...
schouders ... de slangen...
slangen ... de
de handjes...
handjes ... de
de
afhangende
vlecht...
mon amie Georgine...
Georgine ...
trieotbenen ... A mon
tricotbenen...
'Hahaha!... Málle
`Hahahal...
Mille dikkerd!' lach ik.
'La-me
... La me met rust!'
rust!'
los...
`La-me los
'Meen je dat nou héus,
verstandiger...Ben
Benjejejaloers
jaloers op
op
`Meen
Mils, Mol!... Wees toch verstandiger...
een portret
portret??..... Kom nou ?'
'Nee.
Hetisisuit!
uit!Lach
Lachmaar
maarmet
metje
je válse lach!'
Nee. Het
'Toe wees niet
niet zo
zo opgewonde
... Hoe kun je zo d6m zijn ?'
opgewonde...
'Toe
snikt, antwoordt
antwoordtniet.
niet.Klaarwakker,
Klaarwakker, met
met ingehouden
ingehoudenpret,
pret,lig
ligikiknaast
naast
Ze snikt,
haar.
nou ... verneder
verneder jezelf
jezelf zo niet, gezellige
gezellige snuit
... Met je jaloesnuit...
haar. 'Toe
'Toe nou...
Hahaha!'
zie!... Hahaha!'
'En t6ch ben je verliefd
verliefd op
op haar!
haar! Eerst
Eerst heb
heb je
je op
op je
jegemak
gemak zitte
kijke—- terzitte kijke
wijl ik me broek uittrok -— toen wéér es -— toen je me kouse had angenome
-— en toen heb
heb ik
ik je
je de
de haarspelde angegeve
angegeve—- heb je weer staan kijke met
verliefde ogies
- toen voor
voor je
je de
de lamp
lamp uitdraaide.
uitdraaide. -— Om me zo met
met ()pen
6pen
ogies —
ogen te bedriege!'
'Schei toch uit!' schaterde
schaterde ik. 'Ik
bed van het
het lachen!
lachen! Wat
Wat een
een
`Schei
`Ik rol uit het bed
onnozele idioot!... Hoe hiet ze die juffrouw, waar ik verliefd op ben ??...'
..'
'Jij ben net zo min te vertrouwe als andere!' huilt ze.
'Nou-nou-nou! Het
wélletjes ... Alles heeft zijn grenze!'
`Nou-nou-nou!
Het is nou weletjes...
'Met Lisy in de kleekamer in Den Haag
Haag heb
heb je
je dadelijk
dadelijk staan kokettere
kokettere -—
ik ben niet blind. Met
Met zulke
stondje
jenaar
naar d'r
d'r blote arme
arme te
z6lke kleine oogjes stond
kijke.
bij Guus en Dirk
Dirk heb
heb je
jeonder
onder tafel
tafel Trees
Trees -— dat del -— dat
En die avond bij
kreng van een meid -—angestote!'
angestote!'
'Hoe k6m je op de verzinsels!'
'Hebbie
`Hebbie niet van d'r vorrek een uitje gegete?'
gegete ?'
'Nou
ontrouw?'
`Nou ja! Ben ik dáármee ontrouw
?'
'Als
loopt, kijk
kijkje
`Als je op straat loopt,
je élke vrouw
vrouw na!'
'Da's
niet waar!'
waar!'
`Da's niet
'Da's
`Da's wél waar!'
'Wor je nou verstandig of
niet ?'
?'
of niet
`Wor
'Ik
voor jou
jou maar
maar een capricetje ben!'
`Ik voel wel dat ik voor
'Georgine!
nog langer
langer je vIéze
horen?'
`Georgine! Moet ik nog
viéze verwijten horen
?'
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en Trees en
'Lisyen
en nou
nou zo
zo brutaal
brutaal waar
waar ik
ik bij
bij ben
bennaar
naarLilly
Lillykijke...
kijke... Die
Die
`Lisy
hé!' ...Die
Dieisismooier
mooiergebouwd,
gebouwd,hè!'
hè!'
heeft mooiere schouders dan ik, hér...
- goeienacht.'
wat was
was
'Ik zal de wijste zijn —
`Ik
goeienacht.' Driftig
Driftig draai ik me om. Báh wat
dat stóm
st6m—
- een
portret—
- en
doordrensenals
als
dat
een scène
scéne maken
maken om een portret
en blijven doordrensen
gek.—
- Morgen
zou ze
zezien,
zien,
een kind.
kind.—
- Bah!
een
Bah! -—Maar
Maarikikwas
was niet
niet hélemaal
hélemaal gek.
Morgen zou
dat ik
ik geen kwajongen
kwajongen was.
was. —Een
- Een heel
avondbederven
bederven
dat
heelprettig
prettig begonnen avond
het
letterlijk om niks!
niks! Maar
Maar dan
dan zakte
zakte mijn
mijn drift
drift weer.
weer. Was
Was het
om niks, letterlijk
juist geen
geen bewijs
bewijs dát
dátze
ze van
vanme
mehield?
hield?—
- Was
dat
juist
Was het
het wel
wel nodig geweest dat
láng naar het
het portret
portrethad
hadgekeken
gekeken?
N6dig,nódig
n6dig?
Op zo'n
zo'nmanier
manier
ik zo lång
? Nódig,
? Op
z6. Nou
Nou nfét
nféttoegeven.
toegeven.Gaf
Gaf
6nder de pantoffel.
kwam je absurd órider
pantoffel. 00 zo! 0 zó.
zij begon
begon tetehuilen
huilenbij
bij ruzietjes.
ruzietjes.En
Enwat
wateen
eenignoignoniet télkens
télkens toe,
toe,als
als zij
je niet
verwijten. Ik,
Ik, nét
nétals
als ándere
ánderemannen.
mannen.Bah!
Bah!Daarmee
Daarmeeschopte
schoptezezeweer
weer
bele verwijten.
d'r opgebouwd
opgebouwd had.
had. Het
Hetmoest
moestuit
uitwezen
wezen
alles ondersteboven
alles
ondersteboven wat je in d'r
eenkind
kind?
Benedenalles,
alles,
die kinderachtigheden.
kinderachtigheden.Was
Wasjejeeen
eenman
manofofeen
met die
? Beneden
benéden álles
álles was het om een herrie
herrie te
te maken
maken over
overeen
een onzinnigheid.
onzinnigheid.Zo.
Zo.
benéden
Z6. Nou
Nou eens
eens zien.
zien. Wat
Watdeed
deedze?
ze?Ademde
Ademdeze
zeniet
niet?
Nee,ze
zeademde
ademdeniet.
niet.
Zó.
? Nee,
Zeker lag
lag ze
ze te
te denken.
denken. Als
Als ze
ze nou
nou verstandig
verstandigwas,
was,zou
zouze
zehaar
haararmen
armenom
om
Zeker
slaan; kan
kan je
je begrijpen!
begrijpen! Net
Netiets
ietsvoor
voorhaar!
haar!—- Zou
Zouze
zesoms
somsniet
niet
me heen slaan;
Ze was
was alaleens
eensflauw
flauwgevallen
gevallen?
- Nee
Nee —
- ze
wezen?? Ze
goed wezen
?—
ze begon
begon weer tete
hetdek.
dek.Wat
Wateen
eenelléndig
elléndiggehoor,
gehoor,een
een vródw
vr6uwdie
diehuilt!
huilt!Die
Die
huilen 6nder
&der het
héérlijk dat ze
ze zo
zo van
van je
je hield?
hield? Hoe
Hoe lam,
lam, een
een
goeie meid!
goeie
meid! Was
Was het
het niet héérlijk
Sinterklaasavond
die met
metruzie
ruzieeindigde
eindigde-als
verstandiSinterklaasavond die
— als je
je vriendelijker,
vriendelijker, verstandiger geweest was,
was, zou
zou het
het niet
nietgebeurd
gebeurdzijn.
zijn.Omdraaien
Omdraaien?
Haarininjejearar? Haar
men nemen
nemen?? Wat
een
kinderachtigheid
van
twee
mensen,
die
van
elkaar
Wat een kinderachtigheid van twee mensen, die van elkaar
hinderen ... Haar
Haarmaar
maarafzoenen...
afzoenen ... `Georgine...
'Georgine...
houden, om elkaar
elkaar z6
7_6 te hinderen...
nou kind...'
kind ... ' Wat
Wateen
een stugheid!...
stugheid!...Goeie
GoeieGod
God
Mol!' Geen antwoord
... 'Toe
antwoord...
'Toe nou
hing het
het leven
leven aaneen
aaneen van
van vieze
vieze kleinigheden.
kleinigheden. Was
Was er
er dan
dan plaats
plaats
wat hing
prullige jammerlijkheid,
jammerlijkheid,die
diebuiten
buitenjeje
voor groots, als zo telkenmale een prullige
éfgenlijke
leven omging,
omging, je
je bloed
bloed ophitste
ophitstenaar
naarjejehoofd
hoofd en
en jejewarm-lewarm-leagenlijke leven
vendig deed staan te
te midden
midden van
van klein,
klein, schrijnend
schrijnend kamertjesdoen.
kamertjesdoen. Was
Was
het mooi
mooi dat
dat je
je in
in een
een vrouw
vrouwzag
zagen
envereerde,
vereerde,niet
nietafhankelijk
afhankelijkvan
vandie
die
zelfde,
nesterijen??Werd
je wil
wil in,
in, jeje
zelfde, stomme,
stomme, armoedige
armoedige nesterijen
Werd zo
zo niet
niet tégen je
sterk idealenleven
idealenleven duf en
muf, als
vreten van
van een
een mot
motininvergane
vergane
en muf,
als het vreten
pelzen?
pelzen ?
'Kom
... Wat
te hebben...
hebben ... Ik
Ik
'Korn nou,
nou, kindje
kindje...
Wat is
is dat naar om zulke disputen te
dat ik
ik an
an niets,
niets, an
an absoluut
absoluutniets
nietsgedacht
gedachtheb
heb
toen
geef
je mijn woord dat
geefje
—- toen
ik stond
te kijken...
kijken ...Hoe
Hoekun
kunjejezo
zodom
domzijn
zijn?'?'
stond te
'Dat
vervloekte portret!'
portret!'stoof
stoofze
ze op,
op, 'mar
'maarjejezult
zulthet
hetniet
nietméér
méérdoen,
doen,
'Da vervloekte
hoor!'
Ze sprong het bed uit. Haar
Haar blote
blote voeten
voeten smakten
smaktenover
overhet
hetzeil.
zeil.
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'Watga
gaje
je doen
doen?'
Vat
'Datzul
zulje
je zien!'
zien!'
'Da
Het lampglas
lampglas klikte tegen
tegen het
het koper,
koper, het
hetvlammetje
vlammetje
lucifers kraste. Het
De lucifers
het kousje.
kousje. En
En bij
bij het licht,
licht,met
metwoedend-harde
woedend-harde rukken
rukken trok
trok
pieterde in het
ze het portret stuk.
'Dáár, dáár,
dáår, dáár!'
diár!'
Triestig-verwonderd,
lichtschuw,zag
zag
aan
devrouw
vrouw—
- het hemd
Triestig-verwonderd, lichtschuw,
ikik
hethet
aan
—- de
op
- de
—
deblote
blote armen
armen -—het
hetafhangende
afhangende haar
haar-—het
hetlicht
lichtvinnig-invretend
vinnig-invretend op
hals, schouders
schouders —
- de
handen—
- de
op de
de tafel
tafelinin
de ruw-scheurende
ruw-scheurende handen
de snippers op
de vuile koppen. Wat stonden
stonden we
we nog
nog vér
vér van
van elkaar,
elkaar, vér in ons denken,
vér in ons voelen.
'Zo!'
`Zor zei ze opgelucht.
Ze blies in het
het lampeglas,
lampeglas, stapte
stapteweer
weerin
inbed,
bed,kroop
kroopin
inde
dewarme
warmeholte,
holte,
waarin we gelegen
gelegen hadden.
hadden. Ik
Ik lag
lag op
op mijn
mijn rug, kijkend met open ogen
ogen in
in
waarin
der kamer.
kamer. Zij aan het praten,
praten, aan
aan het
het overtuiovertuide volkomen duisternis der
gen met een begin
begin van berouw.
berouw.
'0 zo...
zo ... Ik ben
ben me
me daar
daar gek
gek geworde...
geworde... Jawel!...
Jawel!... Ik
Ik ben
ben me
medaar
daar gek
gekgegeportret staan
staan kijke...
kijke ... Omdat
Omdatzij
zij zulleke
zullekemooie
mooie
worde... Zés
Zésmaal
maal naar
naar een portret
worde...
Ikken
kenjullie...
jullie...Jullie
Julliezijn
zijn net
netals
als de
de
schouers heeft.
zulleke mooie
mooie bene...
bene...Ik
heeft..... zulleke
... Dat
bedriege... 00
hondjes ... Dat
hondjes...
Dat begint
begint met
met een
een portret
portret...
Dat eindigt
eindigt met
met bedriege...
Us maal
maal staan
staan
zo... Ja,
... Ik heb ogen in me hoofd...
hoofd ... Zés
zo...
Ja, ik ben me daar
daar gek!
gek!...
... Met
Met dfé
dfé zou
zou je
je wel
weles
eswille,
wille,héhé?...
? ..Jawel!...
Jawel!...
kijke naar
naar d'r
d'r bene,
bene, d'r arme
arme...
mannetje... Dan
Dan heb
heb je
je het
het glad
glad mis...
mis ...Me
Mekouse
kousezozomaar
maarneersmijneersmijNee, mannetje...
te ... En
En zijn
zijn horloge
horloge vergete
vergeteop
optetewinde...
winde...En
Enme
mehaarspelde
haarspelde anneme,
annemc, zó
z6
te...
het begin...
begin ...Niewaar
Niewaar?
Eérst onverschilonverschilonverschillig!... Jawel!... Da's het
?..... Eérst
lig
... Dan
Dan naar
naar andere vrouwe
vrouwe kijke...
kijke ... Natuurlijk...
Natuurlijk ... Bij mij is het nieuwtje
lig...
eraf.
.. Jawel...
geworde...Jawel...
Jawel... Jawel...
Jawel...Nou,
Nou,kan
kanjeje
eraf...
Jawel... Ik
lk ben me daar gek geworde...
geen antwoord geve?...
geve?.. Hoor
Hoorjejeme
meniet
niet?
belédigd!. ..
?..... 00 —- meneer is belédigd!...
Jawel...
belédigd ... Ménéér
Ménéér wil
wil doen
doen wattie
wattiewil...
wil... En ik mag
Jawel... Ménéér is belédigd...
Mot ik
ikme
meomomaanmerking make
... Nou!
... Blijf
Blijf uit je humeur!...
humeur!... Mot
geen aanmerking
make...
Nou!...
kere?..
... Toe
Toe nou,
nou, Alf...
AlLBlijf
Blijfie
ie
kere ?... Ik
Ik ga
gaz6
zó slape
slapez6nder
zónderjejeeen
eenzoen
zoen te
te geve
geve...
.. z6
? .. Blijf
jij boos ??...
.. Nou dát
dát zulle
zullewe
weeseszien,
zien,ofofjijjijboos
boosblijft!...
blijft!. ..
boos ??...
Zó ?...
Blijfjij
Wil je je hoofd
hoofd na
na me
me toedraaie...
toedraaie... Allée...
Allée... Allée!...
Allée!... Hoor
Hoorjejeme
meniet
niet?
?.....
Wacht jij
jij es!'...
es!' ... En dan
met passie
passie op
op
Wacht es ventje!... Wacht
dan zoende ze me met
mijn
er gegiechel
gegiechelonder
onder de
de dekens,
dekens,waren
warenwe
wealleallemijn mond,
mond, beet me, kwam er
bei érg
érg lief
liefvoor
voorelkaar
elkaarnu
nudedevrede
vredeererweer
weerwas
was—- en
envijf
vijfminuten
minutenná
nádie
die
huilpartij, na haar
weallebei
allebeiop,
op,stak
stak
haarwoede
woede en
en mijn
mijnkregeligheid,
kregeligheid, stonden
stonden we
ik de lamp
lamp aan, waste zij
zij zich
zich in
in de
de alkoof,
alkoof, spoelde
spoelde ik
ikme
meafafbij
bij de
detafel,
tafel,
waar een afgerukte
afgerukte voet
voetdreef
dreefop
ophet
hetnatte
nattebakje
bakje
waar de snippers lagen, waar
aftetedrogen,
drogen,keek
keeknaar
naar de
de
van een kopje
kopje met
met koffiedik.
koffiedik. Dan liep ik me
me af
?'
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lege plek boven het
hetkastje,
kastje,had
hadeen
eenvreemd,
vreemd,zonderling
zonderlinggevoel
gevoel
gevoel
—- gevoel
triestig mens
mens met
metbevredigd
bevredigdlichaam.
lichaam. En in bed wéér, in
van onvoldaan, triestig
het donker,
donker, terwijl
terwijl haar
haar rustige,
rustige,warme
warmeademhuifjes
ademhuifjesininmijn
mijnhals
halspuften,
puften,
verre, vérre
vérre donkerte,
donkerte,die
dieonze
onzetwee
tweelichamen
lichamenals
alseen
eenlijklijkkeek ik in de verre,
vanme
me?
- Hou
me?'
- vroeg
wade
omgaf.—
- 'Hou
wade omgaf.
`Hou je van
?—
Hou je
je van me
?' —
vroeg ze, kinderlijk,
kinderlijk,
lijfvoorgoed slapen
slapen ging.
ging."Ia.
'Ja. Zéker,'
Zéker,'zei
zei ik,
ik, mijn
mijn armen
armen om
omhaar
haarlijfv66r ze voorgoed
ademhuifjes bliezen
bliezen warmer
mijn blote borst en
en mijn
mijn
warmte. Haar ademhuifjes
warmer op mijn
was achter
achter het
hetmasker
masker
donker, alsof
alsof ik nog
nog was
ogen keken vol-open in het donker,
van Sinterklaas.
mij
Zo was de éérste ruzie. Ik heb dagen gehad,
gehad, dat
dat Georgines ijverzucht
ijverzucht mij
drukte,
hanteerde, dat
dat ik
ik diep
diep en
en met
met meerdere
meerderesmart
smartvoelde
voeldede
dejammer
jammer
drukte, hanteerde,
burgermansleedin
inklein-warme
klein-warmekamers,
kamers,uren
urenzelfs
zelfs dat
datik
ik haar
haar háátte.
háátte.
van burgermansleed
Het zijn de kleine dingen die bij
bij tijden het
hetleven
leventot
toteen
eenwalg
walgmaken
maken—
- het
Het
koppig zijn van een vrouw
vrouw —
- het
koppig
hetlangdurig,
langdurig, gemelijk kibbelen
kibbelen met vlaagdrift—
- het
gezwijg —
- het
een niet
nietopgeopgejes van drift
het mokkend gezwijg
het thuiskomen
thuiskomen in een
ruimde kamer,
kamer, als
als de
de vrouw
vrouwonwillig
onwilligtetebed
bedligt
ligt—- 6f
6f als het
het eten
etentetedamdampen staat
staaten
enze
zeniet
nieteten
etenwil
wilhetzijn
zijnde
dekleine
kleinedingen
dingenvan
vanvijandschap
vijandschap— het
—
- bouderen
kleine kamerwanden,
kamerwanden,
mokken —
bouderen -—die
diealalde
de benauwenis
benauwenis van kleine
prentjes—
- heet
keel jagen, het
hethoofd
hoofd
lamp, stoelen, tafel, kast, prentjes
heet naar de keel
doen branden van
van kleine
kleine kamertjessmart,
kamertjessmart, wijl
wijl er
erzoveel
zoveel schoons,
schoons, goeds
goeds
al het
het schone,
schone, het
het goede
goede van de sterkste
vastgeneop de wereld is en al
sterkste man vastgenepen ligt aan
aan morrelende, ophitsende kamerkleinigheden.
kamerkleinigheden. En dit vind ik
van een zûlke
zûlke smartelijke wanhoop dat
dat ik
zdlke droevige smart, van een ztilke
over mijzelf in
geen
uitgesponnen
details
wil
treden
wat
een
nutteloos
in
uitgesponnen details wil treden —
nutteloos
verwijt zou
zou zijn
zijn aan de vrouw
vrouw die ik liefheb én een
voor
verwijt
een verontschuldiging
verontschuldiging voor
de eigen kleine-kamertjes-gebreken.
kleine-kamertjes-gebreken. Er is geen
geen ontlopen
ontlopen aan, geen ontkomen.
Kamertjesleven heeft
gestrekt op
op een
een
komen. Kamertjesleven
heeft ons
ons vast,
vast, houdt ons állen gestrekt
martel
bank. Verleden,
Verleden, herinneringen
herinneringenzijn
zijnbedrog.
bedrog.Verleden
Verledenisisons
ons tot
toteen
een
martelbank.
samenstel van friten
feiten geworden, dingen die zijn bijgebleven door meerder
vreugdelijks of smartelijks.
gewéldigst, benépenst,
benépenst, dr6évigst
dr6évigst
vreugdelijks
smartelijks. Maar
Maar het gewéldigst,
verleden, de kwelling van kleinigheden,
kleinigheden, de nooit
nooit ophouophouvan datzelfde verleden,
dende pijnlijke schrijning
schrijning van
van kamertjesdingen
kamertjesdingen—
- télkens opnieuw
opnieuw ververdrongen,
6vergolfd door
door ándere
ándere kamertjesdingen,
kamertjesdingen, télkens
télkens verstorend,
verstorend,
drongen, 6vergolfd
verstikkend-opdringend de
de kamerwanden,
kamerwanden, de
de zotte
zotte
prikkelend, telkens verstikkend-opdringend
gevangenis —
- dát
het verleden
verledenvermoffelen
vermoffelen we
weonondát zwaar-wegendst
zwaar-wegendst van het
vreugdevolleof
ofsmartelijke
smartelijkeTeiten'.
'feiten'.Ook
Ookom
omdfé
dfé reden
redenháát
háátikikbeschrijbeschrijder vreugdevolle
kamertjeswáárheid in
in de
de plaats
plaats stelstelvingen die liegen en romantiek
romantiek voor kamertjeswáárheid
geworden, huilt Georgine,
len. Als
Als ik
ik thuis kom, te laat, de vis koud is geworden,
die me had willen
willen laten
laten smdllen.
smûllen. Er is kamertjesruzie, drenzende, mokmokkende, 6nvermijdelijke
6nvermijdelijke kamertjesruzie,
behang ererkende,
kamertjesruzie, mét
mét de wanden van behang
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haast heb en
en het
het eten
eteneen
eenhalf
halfuur
laatop
optafel
tafelkomt,
komt,
om-heen. Als ik haast
uur tetelaat
onvriendelijk gezwijg
behangsel, de
de
kijk ik
kijk
ik zuur,
zuur, zeult
zeult het onvriendelijk
gezwijg tegen
tegen het behangsel,
zijn op mijn
mijn papieren, grolt er
er een
een drift
drift in
in
gordijnen.
gordijnen. Als
Als er vetvlekken zijn
bij een vrind of in het koffiehuis,
koffiehuis, kwelt me
me de
deingeingeme op. Als ik bitter bij
woede van
van mijn
mijn vrouw. Zo
Zo isis er duizend
duizend en
en meer,
meer,alles
alleskamertjeskamertjeshouden woede
doet, kamertjespijn,
kamertjespijn, die
die het
hetbourgeois
bourgeois
pijn -—die
dieeen
een lief
lief lezer glimlachen doet,
aan hetwelk
hetwelkliteratuur
literatuurdoor
doorliteratuur-joden
literatuur-jodenversjaggerd
versjaggerdis is—- inin
publiek aan
in gelepeldwordt
wordt—- kamertjespijn
kamertjespijnafhankelijk
afhankelijk
lief-humoristische
lief-humoristische trant ingelepeld
van een gesteven
gesteven boord,
boord, van
van koud
koud geworden
geworden aardappelen,
aardappelen, van gebrek
gebrek
aan
geschonden stel
stelporselein,
porselein, van
van gemis
gemisaan
aan
aan geld, van zorgen, van een geschonden
burengepraat, van
tabak, van hele schoenen, van kindergeschreeuw, van burengepraat,
stomende lampen, van wintervoeten,
wintervoeten,van
vanaangebrand
aangebrand vlees,
vlees,van
vaneen
eenomomgestoten inktpot.
inktpot.Kamertjespijn
Kamertjespijn en
en kamertjesdingen.
kamertjesdingen. Het
Hetgrote-feit-loze
grote-feit-loze
gestoten
leven gaat zwaar van kleine adders die de beste
beste uren
uren doden
doden met
met giftige
giftige
steek. Kamertjespijn
Kamertjespijn is heen
heenom
omons
onsAllen,
állen, benauwend,
benauwend, kwalachtig,
kwalachtig,vies
vies
droevig. Liefde,
Liefde, haat, woede,
woede, hartstocht
hartstocht wentelen
wentelenrondom
rondomde
deaarde,
aarde,
droevig.
het
ontleed, komen
komenniet
niettoe
toeaan
aankamertjespijn,
kamertjespijn,aan
aan het
worden beschreven, ontleed,
kleine leed der dingen, aan
aan het
het grote
grote leed
leedder
derkleine
kleinemensen,
mensen,aan
aande
de
kleine
zo ik
ikmijzelf
mijzelfbij
bij
smarten,
van kámertjesmensen.
kámertjesmensen. En zo
smarten, zorgen,
zorgen, ellenden van
schrijven
gedachten, terugdwing
terugdwingnaar
naarde
deherinnering
herinneringvan
van
schrijven dezer kleine gedachten,
veel kamertjespijn,
kamertjespijn, van
uren, voel
voel ik
ikdat
datvele
veledaarvan
daarvanmij
mij
van veel stroeve uren,
hindèlijker, moeilijker,
waren, dan
dan wat
wat anderen
anderen
hindelijker,
moeilijker, levenslust-versm6render
levenslust-versm6render waren,
als
in mijn leven feiten
feiten zullen
zullennoemen.
noemen.De
Dejaloezie-scénes
jaloezie-scènesvan
vanGeorgine
Georgine
—- als
ik een vrouw
vrouwhad
had aangekeken
aangekeken—
- of
een
brief
van
een
vrouw
had
gekregen
of een brief van een
gekregen
- en
kleine kamer,
kamer, met
met
—
enhet
hetzeurig,
zeurig, hatelijk,
hatelijk, loomhangend
loomhangend drenzen in de kleine
hoofden, met
methet
hetbehang
behang—
- vergorend
vergorend in
in slappe
slappebloemebloemede lamp bij onze hoofden,
- aan
der tafelschel,
tafelschel,met
metde
deporportjes —
aande
dewanden,
wanden,met
met het
het schel-glimmen
schel-glimmen der
het kastje,
kastje, de
de vazen
vazen op
opde
deschoorsteen,
schoorsteen,het
hettafelkleed
tafelkleedininrimrimtretten op het
- de
maar v66ral
drenzen, het
het
pels —
de zwakdreunende
zwakdreunende straatgeluiden,
straatgeluiden, maar
v66ral het drenzen,
langzwijgend mokken,
mokken, het
hetopgehitst
opgehitstover
overelkander
elkanderzitten,
zitten,alsalsvréémden
vréémden—langzwijgend
zoanderen
anderen menen
menen tete
zijn mijn
mijn 6ngelukkigste
momenten geweest. En
En zo
zijn
6ngeldkkigste momenten
staan boven deze
deze wáre
wáre dingen
dingen —
- bedotten
Hégen ze.
ze. Zolang
Zolang
bedotten zij zichzelf, liégen
huizen aansteunen
aansteunen tegen
tegenelkander
elkander in
instadsluchten,
stadsluchten,kamertjes
kamertjesnaast
naast
de huizen
kamertjes, straten
en lompe
lompe keien
keien heengrijzen
heen grijzen en
en
kamertjes,
straten grauw
grauw van
van cement, en
samenhokken in
inverderfelijke
verderfelijkegezelligheidszin
gezelligheidszin—- zal
zalkamertjeskamertjesmensen samenhokken
sterken én
énzwakken
zwakkenhaar
haarondergaan.
ondergaan.En
En wie
wieeen
een beeld
beeld
pijn er zijn, zullen sterken
tracht te geven
gevenvan
vaneigen
eigenofofanderer
andererleven,
leven,die
dieisisaltijd
altijdernáást.
ernáást. Want
Want n6g
n6g
ditleven
levensmartelijk,
smartelijk, niet
niet de
declotgevallen'
'lotgevallen' of
of
de feiten
feiten maken
maken dit
eens, niet de
'gebeurtenissen' benauwen het
het zwáárst
zwáárst maar
maar de
dekamertjesdingen.
kamertjesdingen. De
`gebeurtenissen'
gr6tcr dan
dan een
een
triestige wanhoop
wanhoop van
van een
een schrijnend
schrijnend kamerruzietje is
is gaiter
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deugt.Bij
Bij alle fameuze-kul-menuiterlijk smartelijk ding. Géén biografie deugt.
sen der historie wás het kamertjesleven, stonden
stonden vier
vier wanden
wanden te
tegrijnzen
grijnzen
om het
het clownesk
clownesk klein
klein gedoe
gedoevan-de-dag
van-de-dag—
- en
deze herinherinen ik, dwalend in deze
dat evenmin
evenmin iemand
iemand een
een beeld
beeld van
van mijn
mijn leven
leven kan
kan hebben,
hebben,
nering wéét dat
die niet tussen
tussen elk
elk gebeurtenisje
gebeurtenisje rééksen
rééksen van
van klamme
klamme kamertjesdingen
kamertjesdingen
ziet, voelt, weet.
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in evenwichtige
evenwichtige regelmaat.
regelmaat. We
Wehielden
hieldenvan
vanelkander,
elkander,
Dagen traagden in
als Doedelaar
Doedelaar en
en zijn
zijn vrouw
vrouw te
teslapen
slapen lagen,
lagen,
gelukkigst
nachturen als
geltikkigst in de nachturen
het breibreials beneden en boven, voor en achter stilte
stilte was.
was. Zij, over mij aan het
en, aan het
het verstellen
verstellen van
van een
een jurkje
jurkje - ik aan het schrijven
schrijven en
en de
de paisible
paisible
huis, bijna
bijna
rust rondom. 's Nachts,
Nachts, als
als we zo opzaten in het loom-staande huis,
rust
het gevoel
gevoel van
van alléén
alléén op
op de wereld
wereld te
te zijn, was onze liefde
met het
liefde het
het grootst,
grootst,
buiten het
het bereik
bereikvan
vankijkende
kijkende mensen.
mensen. 's Nachts was er gedragen
gedragen vrede,
vrede,
buiten
feestelijk-stille
kleine kamer,
kamer, was
was het
hethuwelijk
huwelijkvolkomen.
volkomen.
feestelijk-stille vreugde in de kleine
Overdag
spattehet
het slijk
slijk van
van de
de buitenwebuitenweOverdag plompten
plompten de dingen bruut, spatte
kruidenier boodschappen
boodschappen brengen
brengen bij
bij
reld in de kleine woning, kwam de kruidenier
de `mintenee',
'mintenee', groette
groettebeleefd
beleefd de
de `heer',
'heer', kwam
kwamde
deslager
slagerhet
hetvlees
vleesbrenbrengen bij de `mintenee',
'rnintenee', wachtend
wachtendop
opzijn
zijngeld
geld—
- bij
mot je
je opopbij mintenees mot
'mintenee', kwamen
kwamen
passe -—kwam
kwamdedegroenteboer
groenteboermet
met groenten
groenten bij de `mintenee',
haarminminallen die wij
wij n6dig
nexlighadden,
hadden, die
die geld aan
aan mijn
mijn vrouw
vrouw verdienden,
verdienden, haar
achtten
met vrijpostige
vrijpostigeogen.
ogen. Overdag
Overdagbleef
bleefde
de glazen
glazen deur
deur v66r
v66r op
op slot,
slot,
achtten met
Georgine een gordijntip
gordijntip op
op eer
eer ze
ze opendeed
opendeed uit
uitvrees
vreesvoor
vooreen
een
lichtte Georgine
voor de
de verre
verre mán,
mán, die
dieze
zeop
opnerveuze
nerveuzedagen
dagenzocht
zocht
beertje, meer nog voor
kwamen moeder
moeder of
of vader, altijd
altijd met
met gegeachter elke schaduw. Overdag kwamen
heimen, apartjes, bangmakerijen
bangmakerijen voor die of
of die,
die, die
die de
de man
manzou
zouwaarwaarheimen,
schuwen. Overdag werd ze op straat
straat lastiggevallen
lastiggevallen door
door studenten,
studenten,kankantoorheren uit de
de buurt.
buurt.Bij
Bij een vrouw die buiten je verachtelijk
verachtelijk huwehuwetoorheren
lijkswetje leeft,
licht een
een kans
kans wagen.
wagen. Dat compromitteert niet.
niet.
lijkswetje
leeft, kun je licht
stoottenalle
alle vijandige,
vijandige, reële
reële dingen,
dingen,
Die is toch een halve hoer. Overdag stootten
als ijsschollen
weggedoken kamerkamerijsschollendie
dieininkruiing
kruiing opsplinteren,
opsplinteren, tegen het weggedoken
straat, deden
deden de
de buren,
buren,deden
dedende
demensen
mensenzich
zich gelden,
gelden, driest,
driest,
tje, deed de straat,
in hun
hun ploertig
ploertigbourgeois-gemeenschapsgevoel.
bourgeois-gemeenschapsgevoel.OverOverzelfbewust, sterk in
dag stommelde buiten het
het stratenlawaai,
stratenlawaai, bralde
bralde de
de stad,
stad, gromde
gromde karrenkarrengedreun,
schreeuwen van
van sjaggerjoodjes,
sjaggerjoodjes, werd tegen de
de ruit
ruit
gedreun, klonk het schreeuwen
van de voordeur getikt,
getikt, gonsden
gonsden de
de stemmen
stemmen beneden
beneden van
van de
debarbier,
barbier,
van de vrouw, van
van de
de barbiersjongen,
barbiersjongen, kakelden
kakelden de kippen
kippen in het
het gore
gore
—
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speelden de kinderen. 's Nachts was
was alles
alles subliem van onverbroonverbrotuintje, speelden
ken stilte,
leek het
het kamertje
kamertjeeen
een feesthal met de rust
rust van
van een blankliggend
blankliggend
stilte, leek
meer, openden zich onze twee levens, zacht en eerlijk, wat overdag niet
niet
m6gelijk was.
mooi serene nachtsfeer, v6nd
v6nd ik
ik haar
haar
was. Telkens wéér, in die mooi
hart
kinderlijk-onbedorvenals
alseen
eenkelk
kelk die
die onder
ondermodder
modderen
envuil
vuilpure
purelo10hart kinderlijk-onbedorven
toswitheid
behouden heeft.
heeft. En nooit -— het was wonderlijk-treffend
wonderlijk-treffend —- was
toswitheid behouden
stem, iets
iets in
in haar
haar ogen,
ogen, dat aan onoprechtin die nachtstilte iets in haar stem,
heid deed denken, waartoe
waartoe haar
haar de mensen overdag
overdag dwongen.
dwongen.
Op een dag had een
een juffrouw me verzen gezonden `ter
'ter beoordeling'.
beoordeling'. Dat
Dat
gaf
aanleiding tot
tot het
hetvolgende
volgendegesprek:
gesprek:
gafaanleiding
'Watheb
hebjejedie
diejuffrouw
juffrouwgeantwoord
geantwoord?'
Vat
?'
'Welke
juffrouw?'
'Welke juffrouw
?'
'Nou,
nuffie dat je verzen heeft gezonden.'
gezonden.'
dat nuffie
`Nou, dat
'Dat
hetnaar
naarniks
niks leek...
leek ... Dat er niet één mooie regel...'
'Da het
'Nou
ja!'
`Nou jar
'Wat,
noujaja?'
?'
Vat, nou
'Je
geschreven hebbe,
mooi vond en dat ze
ze
"le zult
zult haar wel geschreven
hebbe, dat
dat je ze erg mooi
.. .'
maar es bij je
je moest
moest kome
kome...'
.. .'
'Nee, mal kind
kind...'
'0, ik ben zo ongelukkig als je zûlke
"dike brieven
brieven ontvangt,
ontvangt, AlC
Alf'
?'
'Waarom
toch ?'
Vaarom dan toch
'Ik weet wel dat
dat het
hetdwáás
dwáásvan
vanme
meis,
is,maar
maarikikwil
wiljejehelemaal
helemaalvan
vanmij,
mij,hehelemaal. Niet één
haartje
van
jou
gun
ik
anderen.
Op
alles
ben
jaloers.
alles
ik
jaloers.
ééri haartje
verzinne. Ben je
Je kunt het zo gek niet verzinne.
je daar
daar kwáád om ?'
'Nee -— mijn lieve snoet.'
'Heb je d'r
héûs niks
niks anders
andersgeschreve
geschreve?'
d'r hétis
?'
'Niks.'
`Niks.'
'Je
moetme
mees
es een
een boek
boek met
met m66ie
m66ie verzen geve...'
geve.. .'
le moet
'Jij verze
verze ?'
'Ik hou er wel
wel niet
nietvan
van—
- maar
vinde wat
watjij
jij mooi
mooi
maar ik
ik willere
wil lere alles
alles mooi
mooi te vinde
vindt.'
Ik zoende haar.
'Want
je vindt
vindtme
medom,
dom, niet
niet?'
'Want je
?'
'Nee, néé kind. Helemaal niet.'
'Dat
v6él ik toch.
toch. Als
Als ik jou
jou zo elke avond zie werken,
werken, boeken
boekenlezen
lezenin
in ta`Dat v6é1
len die ik niet versta, zou
zou ik wel
wel kunnen huiie
... ik zou zo graag zo
zo gehuile...
worde als
als de
de juffrouwe
juffrouwe die
die je
je verze
verze zende.'
zende.'
léérd wille worde
'Blijfin Godsnaam zoals
schrikte werkelijk.
werkelijk.
`Blijfin
zoals je
je bént,'
bént,' schrikte ik. Ik schrikte
'Als ik geléérd
geléérd was,
zou
ik
nooit
meer
bang
zijn
kon
was, zou ik nooit meer bang zijn dat
dat er es
es een
een dag kon
komen
..
.'
komen...'
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'Nou?'
`Nou
?'
'Zul je niet
niet boos
boos worden
worden ?'
?'
`Zul
'Nee, heus niet.'
'Eérst
Térst je woord van eer.'
'Op
mijn woord.'
'Op mijn
'Datje...
je...dat
datje...
je ...op
op een
een vrouw
vrouw van j6Uw
.. .'
'Da
j6dw stand
stand...'
'Bravo!... Nee, n611
n6û weet
ogen!...
weetikikweer
weergenoeg.
genoeg.Kijk
Kijkme
menu
nues
esinin m'n
m'n ogen!...
nooit eerlijk worden,
worden, Mol
Mol?'
Zul je dan nooit
?'
'Ben ik dan n6g
n6g niet
nieteerlijk
eerlijk?'?'
`Ben
'Zolang je wantrouwt, néé...'
néé... '
`Zolang
'Ik zal probere...
probere ... Ik heb
heb zo'n
zo'n slechte
slechteschool
school gehad...
gehad ...Kan
KanikikVondel
Vondelbebe`Ik
grijpe
grij
pe ?'
'Vondel!... Vondel
Vondel?'
ik ... `Ik
'Ik zal
zal je wel eens een mooi, eenvoueenvouglimlachte ik...
`Vondel!...
?' glimlachte
dig boek meebrenge...
meebrenge ... D'r
D'rzijn
zijn er
er tegenwoordig
tegenwoordigwel
welniet
nietveel...'
vee!...'
tot de
de kleine
kleine hoogte
hoogte van
van haar
haar man,
man,
Dat denkbeeld van zich op te werken tot
dit vrouwelijk-voelen
vrouwelijk-voelen dat
dat zij
zij hem dán gehéél zou hebben bracht
brachthaar
haartot
tot
aandoenlijk
een rose
rose
aandoenlijk schone
schone dingen.
dingen. Op
Op een
een middag bezorgde de post een
herkende ik
ik niet
nietdadelijk.
dadelijk.
handschrift herkende
briefje. Het handschrift
AAN
ALFRED
AAN ALFRED

Ik daalde
lk
daalde heel
heellaag
laag
Ik zonk
zonk tot
totde
de grond
grond
tot
god een lieve engel mij zond
zond
tot god
0, engel van goedheid
ik wijd
wijduumijn
mijnleven
leven
gij hebt mij de rust
in hart
weer gegeven
hart weer
gij gaaft
gaaftmij
mijininhet
hetleven
leveneen
eendoel
doel
rein van gedachte,
zoetgevoel.
gevoel.
gedachte, 0 zoet

o0 engel voor uu een
een heerlijk vivi ctorie
mijn hart nu tot
tot rust
rust o0 zoete glorie
Kij hebt mij
mij niet
niet zooah
zooalsanderen
anderenvermeden
vermeden
gij
als gevallen vrouw
vrouw of
ofals
als worm
worm overtreden
overtreden
en daar ik door u in het
het reine verkeer
Herleefikik inin deez
deezheldere
heldereatmosfeer.
atmosfeer.
Herleef
ontzettingop
op die
diejaren
Ik zie vol ontzetting
jaren terug
en ben voor weerkeren
beducht
weerkeren dezer
dezer tijden beducht
ik leef
leefnu als in
in een
een marme
warme zonneschijn
zonneschijn
gesteund door
door uu gij
gij van gedachte
gedachte zo rein
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ik wil u, daarom
daarom met hart
hart en
en ziel vertrouwen
en op u eerlijk hart en oogen als op de lieve god bouwen
Deu
lieve Alfred
Alfredzij
zijzijn
zijnvan
vanuw
uwMol
Mol
ktterenlieve
Deze letteren
Lach!1I er niet om ik was
was met
met pazie
poëzie niet dol
Lachl
maar ik und
zend ze u omdat ik u bemin
en deugt mijn vers niet 't
' t was maar een begin.
GEORGINE

Dag lieve en
gel!... G
EO RG INE
lacht, ben ik voor eeuwig kwaad. Dag
engel!...
Als je erom lacht,
GEORGINE
Het schrift
schrift was
was zo
zo goed
goed mogelijk
mogelijk verzorgd,
verzorgd, haperend,
haperend,maar
maarde
deeenvoud
eenvoud
Het
der woorden, de gouden bedoeling
bedoeling van dat
dat vertrouwen
vertrouwenals
alsop
op 'de
cde lieve
het vers,
vers, uitzeggende de opréchte gevoelens
gevoelens
god', de hele naïveteit van het
van het ogenblik, maakte het
het voor
voor mij
mij tot
tot een
een bode
bode van
van stijgend
stijgend geluk.
geluk.
gebrekkig rijmsel het éérst niderkomen
náderkomen van de waarlijke
Was niet dit gebrekkig
Was
vrouw tot de waarlijke man?
man ? Was het niet béter, volmaakter, échter dan
gepruts van jonge dames
dames en heren
heren àá la
het sonnetten
sonnettengepruts
la suite van Hélène
Héléne
Swarth, Perk,
Perk, Kloos
Kloos?? Was niet elke taalfout prachtiger
kreet dan
dan het
hetbebeprachtiger kreet
schaafd ziekelijk-wee getriller van hysterische
hysterischemeisjes
meisjes?? Verlegen stond
stond ze
ik die
die middag
middag kwam
kwam eten.
eten.Ik
Ikzoende
zoendehaar
haaroveral,
overal,op
op
bij het fornuis toen ik
dat ze
ze zo
zo was, niet
niet anders.
anders.
de ogen, op de mond,
mond, blij
blij dat
Maar om de mysterieus-gelukkige ogenblikken
ogenblikken van
van nánacht,
ninacht, om het innige samenvloeien onzer twee levens in de kleine kamer, wanneer de stad
stad
plompe ruw-dreunende
ruw-dreunendeleven
leven der
der
in stenen slaap was, schokte het grote, plompe
kar die
die slijk
slijk en vuil
vuil naar
naar de
de vensterruiten modánderen
inderen als
als een stotende
stotende kar
dert. Met juffrouw Doedelaar was
tot
was het natuurlijk na een paar weken tot
beweerde dat
dathet
het kieseen zachtaardige vijandschap geworden. Georgine beweerde
'verkoeld' was, omdat de
de barbier
barbier vrijpostig-dikwijls
vrijpostig-dikwijls áchter
pijnmens cverkoeld'
ichter te
om een
een kram
kram in te
te slaan,
slaan, din
dánom
om
scharrelen had, als ik
ik niet thuis was, dán
din om
hoger te
te stellen.
stellen. Vrouwen
Vrouwen beoorlogen
beoorlogen elkander
elkander
de kachel in
in het
het keukentje
keukentje hoger
grappig geschut,
geschut,voelen
voelenvijandelijkheden
vijandelijkhedenwaar
waareen
een man
man ze
ze niet
niet oplet.
oplet.
met grappig
Juffrouw Doedelaar was even zuurzoetig van glimlach, even buurvriendelijk. Maar ze kan haar ommeletpan soms niet missen én Frits was dikwijls
zij
nodig had
had voor
vooreen
eenboodschap
boodschap én de plee die
die zij
zoek als Georgine hem nodig
moest schoonhouden liet
liet ze
ze aan Georgine
Georgine over
over én ze klaagde als het emschillen voor de tuindeur stond én ze had al
aardappelschillen
mertje met vuil en aardappel
twéémaal niet kunnen helpen
helpen aan een lichte turf
turf om de kachel aan te maomdat er
er een
een kop
kop koffie over het tafelkleed
tafelkleed
ken én ze had zuur gekeken omdat
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én ze
ze had
had op
op het
hetboekje
boekjezes
zescenten
centenvoor
vooreen
eenhalf
halfflesje
flesjebier
bier
was gevallen én
opgeschreven in
in plaats
plaats van
van vijf
vijfén
én ze
ze had
had ééns
éénsKaatje
Kaatje 's morgens gezegd
-—wat
- dat
goed kon
kon
watKaatje
Kaatjehad
hadovergebracht
overgebracht —
datd'r
d'rmoeder
moederd'r
d'rzellef
zellef nét
nét zo goed
ankleje—
- &
énI kwam 6pzettelijk
6pzettelijkdikwijls
dikwijls—
- 6pzettelijk
6pzettelijk—
- om
waom emmertjes
emmertjes waankleje
ter-én- én
...
ter
— én —én
én —
én...
letten. Zij
Zij oorlogoorlogIedere dag meende Georgine nieuwe hatelijkheden
hatelijkheden op te letten.
... als zij denkt dat
dat
de terug. `...Ik
' .. .Ik heb d'rlekkerd'r
d'r lekker d'rpan
panvuil
vuilteruggegeve
teruggegeve...
ik het
het angebakke
angebakkeemail
emailzal
zalschoonmake
schoonmakevoor
voord'r
d' —
r - dan
dan heeft
heeftze
zehet
hetmis!'
mis!'—te leen
leen tete
Of,
'ze had
táfelbeschuit en vier
vier eieren
eieren te
Of, cze
had de
de brutaliteit om een táfelbeschuit
vrage, Alf
Alf.—
- Een
te ete!...
ete! ...
Een mooi
mooi bakkes,
bakkes, die
die Doedelaar,
Doedelaar, om
om táfelbeschuitjes
táfelbeschuitjes te
Zulleke mense vergéte
vergéte altijd
altijd d'r
d'r stand. Komt
Komt het
het van
van ze
zetetepas
pasom
omtáfeltáfelbeschuitte
teete?..
En vier
viereiere!...
Máárvier
eiereteteleen
leenvrage...
vrage...Je
Jehad
hader
er
beschuit
ete ?... En
eiere!... Máár
vier eiere
teruggezien.'—
- Of,
gehange op
op de
de keukenkeukengeen een van teruggezien.'
Of, 'ik
`ik heb
heb een
een slot gehange
D'r lag
lag een
een haar
haar op het brood...
brood ... Echt zo iets gémééns
gémééns van
van dat
dat
zeg... D'r
kast, zeg...
wijf. Ik
hè ? .. Da's nou
nou enkel
enkel
ik heb d'r in
in de
de spféze.
spféze. Wat een
een geméné streek, hè?...
om ruzie te
te make
maketussen
tussenjou
jouen
enmijn.
mijn.Begrijp
Begrijpieiewel
wel?
Alsjijjijeen
eenhaar
haarin
inhet
het
? Als
ete
vin krijg
krijg ik
ikeen
eenstandje.
standje.—
- Néé,
Néé, het
hetwis
wásgeen
geenhaar
haarvan
vanmijn.
mijn.—- Heb
Hebikik
ete vin
zulk
haar??Ik
dathaar
haarvan
vanmij
mij?
Nee,niewaar
niewaar?
Kijk
zdlk haar
Ikheb
heb hem
hem bewaard.
bewáard. -IsIsdat
? Nee,
? Kijk
eenininde
desarsares?
es ?Da's
Da'salalde
dederde
derdedie
dieik
ik vin.
vin. Eérst
Eérst een
een op
op de
de kaas.
kaas. T6én
Vén een
hetbrood.
brood.Da's
Da'sgéén
gééntoeval.
toeval.IkIkzeg
zegjejedat
dathet
hetgéén
géén
nou een
een op
ophet
dines en nou
nou zal
zal ik
ik
toeval is. Ik heb zellef
zellef de ogies
ogies van het hangslot ingedraaid. En nou
se. Dat
het vrouvrouop me groente pas
passe.
Dat verzeker
verzekerik
ikje.'
je.'Gr66t
Gr66tvan
van daden
daden was het
Hetwas
waseen
eenkleine,
kleine,geacharneerde
geacharneerdekrijg
krijg
wen
geweld nog
nog niet
niet geweest.
geweest.Het
wengeweld
Als juffrouw
juffrouw Doedelaar
Doedelaar in
in de
dekamer
kamer
achter
glimlachjes, zácht-praten. Als
achter glimlachjes,
kwam, deed ze
ze onderdanig-beleefd,
onderdanig-beleefd, mat van
van liefheid.
liefheid. Maar
Maar de
de dwarsdwarskwam,
strakke ogen met de harde gemaákte
lachkringen eronder
eronder waren
waren in stage
stage
gemáikte lachkringen
van haar
haar eigendommetjes.
bescherming van
eigendommetjes. Zo kon ze belangstellend-glimlachend
luisteren naar
naar een
een beklág
beklág en
en dwars
dwars strak
strak ogenknipperen
ogenknipperen van
van
end luisteren
Georgine
blad van
van de
de tafel,
tafel,intwoorden,
ántwoorden,meemeeGeorgine náár
nááreen
een kring
kring op
op het blad
hetkinnetje
kinnetjestrijken
strijken—- altijd
altijd
kwaadspreken en
en Kaatje
Kaatje onder
onderhet
beklagen, kwaadspreken
Ze had
had een
een grote,
grote,
de grijs-glanzende
grijs-glanzende oogjes. Ze
met de schadeberekening in de
voorzichtige haat,
haat, een
een knagende
knagendeburgervrouwtjes-verdrietigheid,
burgervrouwtjes-verdrietigheid, een
een
lieve afgunst
afgunst—
- tegenover
vrouw,die
diebéter
béterleefde,
leefde,
lieve
tegenover die andere,
ándere, mooie jonge
jonge vrouw,
dagelijks vlees at, die
die haar
haar kind liet
liet gaan
gaan op
opeen
een&ire
dure
béter kleren had, dagelijks
uitháár
háárhuiskamer.
huiskamer.Fatsoenlijk
Fatsoenlijk
school, die uitging,
uitging,háár
háárverdrongen
verdrongenhad
haduit
gehuwde barbiersvrouw,
barbiersvrouw, vastgepolsd
vastgepolsdaan
aan een
eengeelbleke
geelblekebarbier,
barbier,aan
aaneen
een
twee ons
ons magere
magere lappies
lappies en
en anders
anders
kelderverdieping met alléén zondags twee
aardappele
... aardappele
..• aardappele
... háátte
die andere,
andere, die
die
aardappele...
aardappele...
aardappele...
hiitte ze
ze innig die
goed had
had bij
bij een `heer,'
'heer,' die
die vrijer
vrijer leefde dan zij. En al zei ze het
het niet
niet
het goed
guldendie
diede
dehele
helehuishuur
huishuur
uit, blij met een kamerhuur van vijfentwintig
vijfentwintig gulden
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zowat dekte, blij
blij dat ze centen
centen trok
trok van
van een
eenkamer,
kamer, waarom
waarom máándenmiindenlang niemand
niemand gekomen was -— in haar
haar kleine
kleine fossiele
fossiele bewegingen
bewegingen was een
smeulende, giftige,
giftige, kwaadaardige
kwaadaardige afgunst.
afgunst.
Wat zou ze gehoerd hebbe voor geld -— as
as God d'r maar geschape had
had met
met
eenm66iersmoel-watzouzegehoerdhebbe-inplaats
kelder-—
een m66ier smoel — wat zou ze gehoerd hebbe —in plaatsvan
van die
die kelder
ándere bediene -—aardappele
- al
aardappele vrete
vrete met speksaus
speksaus —
al de verdienste door
het schrappe
van vuile kinne áà vijf cent per stuk. -— As
schrappe van
As God
God het gewild
had, was ze nog liever
liever voor
voor hoer
hoer gaan zitte met goed, ruim vrete en knappe klere, dan
geneuk in
in een
een donkere
donkere bedstee
bedsteemet
metzo'n
zo'nlijk
lijkvan
van
dan dat eeuwig
eeuwig geneuk
kérel — en geen vooruitzichte om
een kérelom er
er ooit
ooit bovenop te komme. -— As
As ze
bijvloog as wéér een
het ewer
6ver zou kunne doen!
... Liever
doen!...
Liever dat 't sap 'r bijvloog
... Wat k6cht je voor je fatsoen ??...
..
barbier, wéér dat fatsoenlijke hongerlijje
hongerlijje...
Wat had je an fatsoen?
je hele leven
leven
fatsoen ? Geen mieter!... Met fatsoen hoerde je je
en niemand zei je d'r dankie voor. -— En nou zo'n min
mintenée
tenée in je huis, dat
trotse stinkerd
stinkerd van
van
een kákkie op d'r lijfhad van de andere wereld en zo'n trotse
een vent, die
die net
net het
hetnodige
nodigemet
metd'r
d'rsprak.
sprak. -—Als
Als ze 't maar
maar es
es over kon
doen...
'Me man
man en ikke
ikke gelove an
doen
... 'Me
an geen God, geen gebod' -— zei ze op een
troosten, die
die belédigd was door de kruidenier
kruidenier
middag,
middag, om Georgine te troosten,
van de overzij die voortaan wél op krediet wou
wou leveren,
leveren,als
alsde
decheer'
'heer' eerst
eerst
z' n handtekening
in het
het boekje
boekje ...
zette:-'U
u ... d'r
d' r niks van
·antrekke.z'n
handtekening in
...zette
:—`U mot u...
varrantrekke.—
So'n vent die sellef
mijn Netje groot
groot is
is en
en se
se vráágt
sellef niet te vrete het. As mijn
vráigt
mijn
... en se vráigt
vráágt mijn
... dan
haar liever in een
een kást gaan dan
mijn...
mijn...
dan laat ik haar
trouwe met
met een
een burgerman
burgerman van
van mijn
mijn stand!
... De mense sijn
sijn niet wijser.
trouwe
stand!...
wijser.....
Ik an me leve ?...
? .. S6rreg en gesappel.. Din
Dánweer
weer in
in de
de sorrég voor
Wat heb fk
gaslich ... Dan weer in de sorrég voor de belasting
... En
En me
me man
man die alle't gaslich...
belasting...
maal kouwe komplimente en stront mot afwachte van vijf-cents-klante...
vijf-cents-klante ...
beter... Wat hebbe wij?..
... U het
een kelner het 't véél beter...
wij ?... Seg u nou sellen
sellef?...
... Wat kan u gebeure
r... Doedelaar
Doedelaar mot maar es een sweer án
geen sorrege
sorrege...
gebeure ?...
niewaarr?...
... Netje
sijn hand krijge, bij wijse van spreke, we sitte op ons gat, niewaar
sellef wete
wordt...Ik
Ik wou
woudat
datik
iknog
noghaar
haar jare had...'
had ... '
mot het sellef
wete as se ouwer wordt...
expansiefdan
dan zijn
zijn vrouw, kwam alleen
alleen los,
los, v66r in de
Doedelaar, minder expansief
winkel, met
met een
eenzoetsappige
zoetsappigegemeenzaamheid,
gemeenzaamheid, met
met een
eeningehouden
ingehouden
winkel,
hartstochtelijkheid die scherpe
scherpe lijnen
lijnen in zijn benige kop
kop had
had gevreten.
gevreten.
hartstochtelijkheid
hij zijn
sprak over
over het
hetweer,
weer,vertelde
vertelde
Slaperig schrapte hij
zijn gewone klanten, sprak
As ik
ik me
me liet
lietscheren
scheren kwam
kwamhij
hij dikwijls
dikwijls los.
moppen aan
aan de buren.
buren. As
vuile moppen
met een
een getrouwde
getrouwdevrouw
vrouwleefde,
leefde,vond
vondhij
hij
Ik had een pré. De meneer, die met
schunnig, ganselijk
ganselijk te
te vertrouwen
vertrouwen mens,
mens,dat
dathij
hij zich
zichniet
nietUm
kóninineen zo schunnig,
hij zwijnigheden
zwijnigheden aan Fritsje zei, die graag
graag door
door hem
hem onderhouden, dat hij
verhalen deed
deed van
vaneen
eenpaar
paarmaintenees,
maintenees,die
diehij
hijkapte
kapteals
als
wezen werd en verhalen
hij een
een rendez-vouz in de Govert
Govert Flinckstraat.
Ookbediende
bediendehij
ze uitgingen.
uitgingen. Ook
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Als
zijn stem voor
voor de
de gehorigheid,
gehorigheid, lichtten
lichtten
Als hij
hij dáárvan
dáárvan vertelde, zakte zijn
zijn
het doodskopgezicht,
doodskopgezicht,schoor
schoorhij
hij met
metkleine
kleinevoorzichvoorzichzijn zwarte ogen in het
omdat zijn hand te
te veel bibberde
bibberde voor
voor lánge
lánge halen.
halen. Ik
Ik verlangverlangtige zetjes, omdat
hijdagelijks
dagelijksom
om
de zijn gore verhalen niet
niet tetehoren,
horen,maar
maarde
demeneer,
meneer,die
diehij
zich had, die er
er een
een `mintenee'
'mintenee' op
op na
nahield,
hield,die
diestelde
steldestilzwijgend
stilzwijgendbebezich
lang in de warme, heetschrijnende gedachtetjes,
gedachtetjcs, die
die zijn
zijn mager
mager barbiersbarbicrslichaam
Govert
lichaam vcrschrompelden.
verschrompelden.'Vanmorge
`Vanmorgebien
bienick
iek weer
weer icn
ien die Govert
geweest. —
- Daar
ecn bieldschone
bieldschone meid
meidmijneer...
mijneer.. .
Flienckstraat geweest.
Daaries
ies nou
nou een
bij staan,
staan, héhéhé!...
héhéhé! ... Dat
Dat zou
zouiets
ietsvoor
voorFrietz
Frietzzijn...
zijn .. .
piepel bij
Daar gaat je piepel
Bieldschoon, mijneer
... En die zat ien haar oenderlijfje
oenderlijfje en moest
moest iek
iek kapkapBieldschoon,
mijneer...
pen ... Joeffrou
iekzou
zouwel
welies
ieswielle...
wielIe...Ja,
Ja,dat
datgloofiek
gloofiekwol
wolzei
zeizij
zij
pen...
Joeffrou zei
zeiiekiek iek
- als
wie?? -—En
En toen
zij mijn—
mijn-als
—
alsjijjijmaar
maarsjcnte
sjente heb,
heb, wie
toen vertelde
vertelde zij
als je
je vielienzo'n
viel ien zo'n
raak je
je gauw
gauw partikoelier
partikoelier—
- dat
giesteravond een
een
rendeewoe komt raak
dat daar giesteravond
die Nassaukade
Nassaukade—
- zijn
vergete—
- door
polimijneer van die
zijnnaam
naamben
ben iek vergete
door die poligeworden. —
- Die
... Wie'k
Wie'k
zei uitgehaald
uitgehaald ies geworden.
Diewou
wou66k
66kvoor
voornicks,
nieks, héhéhé!
héhéhé!...
gdove... En toen vertelde
vertelde zij
zij mij
mij nog een goeie...
goeie... Die heer...
heer... Ies
les het
het
wel gelove...
... had
mames wol
wol goed
goed?..Ja
?... Ja...
hadhaar
haarausgeschimpft
ausgeschimpftvoor
voor miespoent
miespoent omdat mazijhem
hemgezeid:
gezeid:<Miespoent
<Miespoent?
Miespoent?..
dam het
het niet
nietwou...
wou ...toen
toenhad
hadzij
? Miespoent
?...
watachter
achterjou
jouhemmetje
hemmetjezit!>
zit!>Héhéhé!...
Héhéhé! ...Goed,
Goed,wie
wie?
Ja,
Miespoent ies
ies wat
Miespoent
?......Ja,
meid ... De prammetjes
pram metjes van
van mijn
mijn vrouw
vrouw zijn
zijn er nieks
nieks
da's een bieldschone meid...
bij ... Mijn vrouw is zo plat
plat wie
wie een pfannekoek...
pfannekoek ... héhéhé...
héhéhé... Maar
Maarzo
zoeens
eens
bij...
an een bieldschone
bieldschone meid
mijn dood...
dood ... Daar
Daar leg
legiek
iekelke
elke
meid te
te smulIe
smulle v66r
vóór mijn
niewaar Frietz
Frietz??...
... En dan gaan Frietz
Frietz en
en iek
iek
week één doe
beltje voor weg, niewaar
doebeltje
samen naar die hoere, niewaar
niewaar Frietz
Frietz?...
?... Klaar, mijneer.'
mijneer.'
het mes.
mes. Zwaar
Zwaar hoekten
hoektende
de
Achter elk zinnetje kwam een schrapertje
Achter
schrapertje van het
jukbeenderen, omr'and
omr~nd door blauwe tintingen
tintingenvan
vanhet
hetgladgeschoren
gladgeschorenvel.
vel.
jukbeenderen,
De steile haartjes van zijn sik, felzwart op de geel-dofheid
geel-dofheid der huid,
huid, rulruIZijn zwarte
zwarte wateroogjes,
wateroogjes, glinsterend
glinsterend in
in matte
matte
den tot een pluizige punt. Zijn
bij zulke fantasieën
fantasieën van
van ánder,
ánder,
kassen, leefden
leefden bij
bij die
die wellustopstanden, bij
weliger vlees,
vlees, bij
bij die broeiingen
broeüngen van
van zijn
zijn bloed. Als hij niet te
te scheschejong, weliger
hadden, bij
bij de
dekrakig-oude
krakig-oude
ren had, was
was hij
hij bij
bijz'n
z'n kippen
kippen die
diehet
het snot hadden,
zathij
hij
met een
een gezwel
gezwel aan
aan het
hetene
eneoog
oogdoor
doorhet
hethok
hoktipte
tipte
haan, die met
—- ofofzat
verdachte boekjes
boekjes te
telezen.
lezen. Hij
Hij was
was geabonneerd
geabonneerdop
op De Echo
beduimelde, verdachte
en De Rooie Duivel... 'De Rooie
Rooie Duivel.. dat ies die beste koerant ien
ien HolHolland ... Die zegt waar het op staat...
staat... Die
Die wiendt
wiendter
ergeen
geendoekjes
doekjes om...
om ... Heb
Heb
land...
u geleze hoe die die koningin
koningin tetepakke
pakkeheit
heit?..
Als dat
datbij
bij oens
oens ien DuitsDuits?... Als
ziete... Geen
Geen troon,
troon, geen
geen
land geschreve werd, zou die allang ien die kast ziete...
beurs,
geenaltaar
altaar—
- dat
wie?..
niet ?...
?... Ies
les het
het kein
kein
beurs, geen
dat ies ook mijn leus, wie
?... Vin u niet
moet?..
an dat
dat
skandaal
skandaal dat
dat iek zoviel belastoeng betale moet
?... Wat
Wat heb iek an
geld?
...
Daar
kon
ik
toch
een
jonge
meid
voor
haben,
wie?'
geld ?...
toch een jonge meid voor haben, wie ?'
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Netje, onbedorven
onbedorven kindje,
kindje, sliep
sliep met
met Ka
Ka in
in de
de bedstee
bedsteenaast
naastonze
onzekeuken.
keuken.
Netje,
Dfé waren
waren vriendinnen
vriendinnen geworden,
geworden, redeneerden
redeneerden elkander
elkander 's avonds
avonds in
in
DM
Georgine en ik
ik te
te luisteren:
luisteren:
slaap. Soms stonden Georgine
Ka: Wat heb jij een kouwe
kouwe voete.
Netje:Jij
Jij trek
trek ook
ookalal het
hetdek
dekaf.
af.
Netje:
Niewaar. Ik leg
leg vanachter
vanachter bloot. Is het zo goed
goed??
Ka: Niewaar.
Nou leg
legikikheerlijk.
heerlijk. Wat
Wat hebben
hebben jullie
jullie vanmiddag gegete dat
dat het
Netje: Nou
zor66k?
r66k ?
zo
Ka: Soep
... Soep
balletjes .. enne
enne toen
toen vlees
vlees met...metté
met... metté boontjes
boontjes
Ka:
Soep...
Soep met
met balletjes..
aarpele ... enne toen gries
gries met
met alebessesaus...
alebessesaus ... Enne watte
watte hebbe jullie
enne aarpele...
gegete?
gegete
?
Moe het
het wit
wátlekker
lekkergekookt.
gekookt.
Netje: Moe
niet eens
eens een
eenfornuis!
fornuis!
Ka: En je moe
moe het niet
Kan je
je dan
dan niet
niet koke op een stel, kind
kind?? Wij hebbe véél
vééllékkerder
lékkerder
Netje: Kan
jullie... Je mot niet
niet denke
denke dat
dat jullie
jullie alleen
alleen lekker
lekker ete, schaap!...
schaap!. ..
gegete dan jullie...
soep... ieder
ieder drie borde...
borde... enne
enne toen
toen 66k vlees met blomkool en tuinEerst soep...
aarpele... enne toen nóg
n6g es vlees met...
met... mette andijvie en aarboontjes en aarpele...
pele. .. enne toen z6'n grote taart met confituur as je wel es in de winkels
winkels
pele...
wijn ... Lekker,
Lekker, hé
hé??..... Enne morrege ete we wéér zo...
zo... Enne
ziet... enne wijn...
ziet...
... Da's écht waar...
waar...
weer...
overmorge weer
Ka —- ongelovig. —- Wijn ó6k?
wijn??
66k ? Drinke
Drinke jullie wijn
Netje: Elleke dag. -— Zoveel
Zoveel as
as ik wil...
wil... Jij
Jij met je bluf,
bluf, kind, van
van je
je s6ép!
Ka:
Nou
maar
wij
gaan
Me
ome
is
wat
rijk.
°me
is
wat
rijk.
drinke.
wijn
66k
Ka:
maar wij gaan
Mijn pa is véél rijker.
rijker. Die
kippe en
en een
een haan
haan en we
we hebbe een
Die het kippe
Netje: Mijn
wij hebbe een winkel en jullie niet...
niet...
hond die kindertjes mot krijge en wij
benéje...
...
Ka: Enne wij wone lekker boven en jullie lekker benéje
Netje: En
En wij
wij hebbe een tuin, waar
waar jij niet in mag.
Netje:
jMw vieze tuin.
Ka: Ik zou niet wille in jódw
Netje: Dat zeggie omdat je niet mág.
mig.
Ka: Ik
trommeltje en
en jij niet.
lk krijg elleke morrege lekkers in me trommeltje
Netje: Poe!
Poe! Jou lekkers lus ik niet
niet eens.
eens. -— Nou ik mot 66k dek hebbe!
Ka:
Ka: Gut, kind, ik wil niet eens dek. Ik wil bloot legge.
Netje: Weet
Weet je wat ik in me hind
hánd heb?
heb ?
Ka:
Ka: Kan
Kan me
me niks schele.
Netje: Ik heb een balletje van moe gekrege.
Ka:
Ka:Je
Jekan
kanwel
welzoveel
zoveel zegge.
Netje:
Kijk maar!
maar! Nou?
Nou ? Nou?
Nou?
Netje: Kijk
Ka: Krijg ik een stukkie
stukkie ??
Netje:
geve.
gegeve.
zo'n pietsie van je appel ge
inijn vanmorrege maar zo'n
Netje: Jij heb mijn
Ka: Nou-ou. Die was ook zo klein. Gister heb ie sjokola van me gehad.
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eergister zoutwater.
zoutwater.
—- En eergister
Het heet
heet geen
geen zout
zout water,
water, het
hetheet
heet o-deur
o-deur —
- o-deur.
o-deur. Wi-je een
Netje: Het
stukkieafbijte.
afbijte.
stukkie

Een stilte.
zo ha-árd. Ik heb niks gehad.
Ka: Het
Het is zo
Netje: Ik
Ik zal
zal es
es bijte.
Netje:
Een stilte.
Me kieze doen me seer.
Netje: Jessus, wat is die hard. Me
niks??
Ka: Krijg ik nou niks
Hebmaar
maar geduld.
geduld.Eerst
Eerstzal
zalik
iktien
tien telle zuige en dan jij, hé
hé??
Nou.Heb
Netje: Nou.
Tel jij
jij nou tot tien.
tien.
Tel
drie...
Ka: Een, twee drie...
Nee, niet
niet zo
zo gauw.
gauw. Zo
Zo doe
doe ik
ik het niet, kind...
kind ... Da's
Da's vals...
vals ...
Netje: Nee,
z6 ... Ene...
Ene... Twééë...
Twééë... Drféë...
Drféë ... Hoor je
je??
Zó...
Eén ... twéé...
twéé... drié...
drié... viér...
viér... vijf...
vijf... zes...
zes ... zéve...
zéve ... acht...
acht ... nége...
nége... tiene...
tiene.. .
Ka: Eén...
Ene... Tweeë...
Tweeë.. .
jij ... Niet
Niet kauwe, hoor. Eerlijk zuige, hoor ??..... Ene...
Netje: Nou jij...
Drieë... Viere...
Viere... Vijfe...
Vijfe... Zesse
... Zevene...
Zevene ... Achte
... Negene...
Negene ... Tiene...
Tiene... Ho!
Achte...
Drieë...
Zesse...
H6! ... Nou
Nou ik weer.
... 116!...
begon Ka
Ka weer te
te tellen.
tellen. Een
Een kwartier
kwartier later
later lagen
lagen ze
ze te
teslapen,
slapen, blootDan begon
tegenelkaar,
elkaar, de vlaskopjes teer pluizend op het
gewoeld, met de koontjes tegen
bultige wit
wit van
van het
het kussen.
kussen.
bultige
jongste kind
kind van
van Georgine kwam éénmaal in de week met ze
Toosje, het jongste
was een ziekelijk bleek meisje van drie jaar met grote
grotezwarte
zwarte
spelen. Het was
starende
ogen.
Juffrouw
Stengevis,
vies-lachend,
bracht
haar,
wat
een
haar,
een
starende
Juffrouw Stengevis,
goede gelegenheid voor
voor haar
haar was om telkens het
het geld
geld te
tekomen
komen halen,
halen,
dat ik Georgine gaf.
ze mij
mij als
als nieuwe
nieuwe heer geaccepteerd,
geaccepteerd,
gaf Vriendelijk had ze
betalendebeer.
heer. 'Je
niks an
an Isaac
Isaac schrijve,' had
had Georgine
Georgine haar
haar eens
als de betalende
`Je mot niks
Spier.'
gezegd, 'ik
cik ga van hem scheie en trouw dan met Spier.'
me ver-—'Waarom
Vaarom doe je toch zulke verhálen,' zei ik boos, toen ze het me
telde.
'Wou
`Wou je dan dat ze me man schreef?'
'Wat
kanems
6ns dat schelen?'
Vat kan
schelen ?'
'Nou
- ik
niet.'
`Nou —
ik heb het liever niet.'
'Je
dee toch
toch véél verstandiger het zelf an hém te schrijven.
schrijven. Dan
Dan weet ie
le dee
het uit de beste
beste bron.
bron. Och,
Och, en
en die
die scheidingskwestie vind ik zo'n
zo'n bijzaak.
bijzaak.
vrouw niet
Wat doet het er toe of je de man mét het contract ben als je vrouw
van je houdt, niewaar?
Spier
Je ben
ben nou vrouw Spier
niewaar ? De scheiding is gebeurd. Je
of juffrouw Spier
het liefst
liefst ben.
ben. Schrijf hem
Spier, net wat je het
mevródw Spier,
Spier of
of mevr6uw
- 'Ik
royaal dat je een andere man genomen
Al hem schrij.
schrijbástar —
`Ik zál
genomen hebt en básta!'
ve.'
- 'Goed.'
ve.' —
`Goed.'
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Toosje was een stil kind. Als
Als zij met Netje
Netje en
en Kaatje
Kaatje speelde,
speelde, leek
leek zij het
ouwelijk moedertje.
moedertje. Zwijgend zat ik
ik er
erbij
bijals
alszij
zijkeukentje
keukentjeknoeiden.
knoeiden.
ouwelijk
Toosje was de 'mevrouw',
cdochter', Netje de 'dienstmeid'
`dienstmeid' en
`mevrouw', Kaatje de 'dochter',
dan moest ik op visite komen.
'Kom u binne, meneer. Ga u zitte. Wat wil u gebruike
gebruike?'
'Korn
?'
'Nou
`Nou liever niks, mevrouw.'
'Ik
`Ik heet mevrouw Stengevis.'
'Zo
`Zo mevrouw. Héél aangenaam.'
'Wil u een koppie sjokola
?'
'MTH
sjokola ?'
'Asjeblief, mevrouw, d6Igraag.'
`Asjeblief;
d61graag!
Lachend stond Georgine toe te kijken. Toosje brokte met fijnwitte tandpaar natte piezeltjes chocola
chocola van het cents-tabletje,
cents-tabletje, spuwde
spuwde die
die
jes een paar
kopje van
van het
het kinderservies. Ka,
met bruine lipjes
lipjes in een kopje
Ka, strak-ernstig,
bij en
afgunstig op
op mevrouw
mevrouwen
deed er een lepeltje melk bij
en Netje,
Netje, de meid, afgunstig
en
de dochter, die het lékkers hadden, terwijl zij
water en
en suiker
suiker
zij alleen voor water
mocht zorgen,
trekpotje water bij.
bij. Toosje begon
speelgoedtrekpotje
mocht
zorgen, goot uit het speelgoed
belangstelling van
Ka en
met het
het
dan de chocola, onder
onder hevige belangstelling
van Ka
en Netje, met
dunne wijsvingertje
wijsvingertje in
kopje te
te wrijven
wrijven tot
tot de
dewaterige
waterigemelk
melk érg
dunne
in het kopje
zwart-bruin werd.
'Niet
`Niet zo morse, kind,' zei Netje.
mee', zei Toos snibbig,
snibbig, 'ik
mevrouwen
'Bemoei
ik ben de mevrouw
en jij de
93emoei je er niet mee',
h66r,1166r
h66r?'
meid, h66r,
?'
'T6ch zal ik het zegge.'
`T6ch
zegge.'
'Zal
Ka, die een prachtkleur van kinderlijke blijheid
`Zal ik es proeve?'
proeve ?' vroeg Ka,
had.
'Nee-éé.
Z6veel sjokola
sjokola is er niet.'
`Nee-éé. Z6veel
'Nou
mamma?'
Allemaal, niewaar mamma
?'
`Nou maar de sjokola is van állemaal,
'Geen ruzie make Tosie.'
`Geen
... Het
koppie voor
voor ome.'
ome.'
'Nou-maar
zij mág
mág niet
niet proeve,
proeve, mamma
mamma...
Het is een koppie
`Nou-maar zij
báng voor het lekkers.
'Laat 'r maar eve proeve,' zei ik, bAng
Ka proefde met verliefde
verliefde roze-lipjes.
roze-lipjes.
'D'r is geen genoeg
genoeg suiker
suiker in,
in, moe.'
moe.'
`D'r
zij het
het
bij, Toos
roerde nog
Toos roerde
nog eens.
eens. Toen
Toen likte zij
Netje schepte wat suiker bij,
roervingertje af,
af, wou me het kopje brengen.
'Nee dat mot ik doen! Ik ben de dochter!' protesteerde
protesteerde Ka
Ka en
en Netje
Netje snibzij de meid was
was en
en dat
dat de
de meiden
meiden booduit haar
haar humeur, pruilde dat zij
big, uit
schappen moesten doen.
'Wie
mot het
het bren
ge, ome
ome?'
brenge,
?'
Vie mot
'Nou,'
nou mevrouw
mevrouw het brenge en over een
een kwartier
kwartier
`Nou,' meende
meende ik,
ik, 'laat
'hat nou
en over
over n6g
n6geen
een
moet ik nog een koppie en dat moet de dochter brenge en
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bij me komme. Ik ben dól
kwartier moet het dienstmeissie bij
(161 op zulke chocola??
cola
dan gewichtig-pasjes-nemend,
gewichtig-pasjes-nemend, met
met het
hetvingerhoed-dopje
vingerhoed-dopje voorToos dan
zichtig voor zich uit,
uit, bij
bij mijn
mijn knie.
'Asjeblief
meneer en wél bekomme het u.'
`Asjebliefmeneer
'Dank u wel mevrouw.'
'Nee,
Nee, u mot het drinke.'
drinke.'
'Ja
Het is hééllekker.'
"la zeker mevrouw. Het
11661 lekker.'
'U
`U drinkt niet.'
'Jawel
jawel mevrouw.'
'Laat dan es kijke.'
`Laat
'Da's niet beleefd mevrouw.'
`Da's
Hé, drinkt u het nou uit, ome, het
het is
is zó
z6 lekker!'
né,
'Mag
geve?'
`Mag ik de dames ellek een slokkie
slokkie geve
?'
Ka en Netje aan
aan het proeven
proeven en
aan het nalikken van
Toos, Ka
en Toos aan
van het
grondsop. En dan
het hoekje
hoekje bij
bij het
hetraam,
raam, om
omhet
hetserviesje,
serviesje,
dan weer in het
knoeiden zij verdere kopjes, zoet, gezellig-kinderlijk morsend, soms met
alle drie
drie met
metvieze
viezebruine
bruinevingertjes
vingertjesen
en chocolade-mondkleine ruzietjes, alle
keek ik
ik naar
naar
en Ka wel eens sámen op mijn knieën, keek
jes. Ook zaten Toos en
buiten naar
naar het lange,
lange, groenloze tuintje, waar de kippenren
kippenren was en de
verteldewonderlijke
wonderlijke histories van reuzen, goede
zwangere hond rondliep,
rondliep,vertelde
koningen en
en toverheksen. Bijwijlen
glimlachend,
Bijwijlen luisterde
luisterde Georgine, glimlachend,
koningen
keken de zes ogen
ogen naar
naar mijn
naar de
de
mijn mond, kéék ik naar
naar het
het kale
kale tuintje, naar
overzijde van ramen, gordijnen, kamerende mensjes, groeide het
het bizarre
bizarre
kinderverhaal naar
naar de
de fletse regenwolken, óver
6ver de vierkantlijn der dapurperrode prinses,
prinses, die
die op
opeen
een
ken -— kleurend
kleurend de
de avonturen
avonturen van
van een purperrode
door witmarmeren
witrnarrneren paleizen
paleizenaan
aan het
het dwalen
dwalen was
was om
om
kopergroene zwaan door
marsepeinen prins te
te zoeken
zoeken op
op wie
wieze
zerazend
razend verliefd
verliefd was.
was.
een marsepeinen
Karel
bezoek, druk,
druk, vertellend
vertellendvan
vanzijn
zijnsigaren,
sigaren,henhenKarel kwam
kwam wel eens op bezoek,
naar een
gekscherend over
overde
de 'weddingschap'
een nieuwe bestelling, gekscherend
gelend naar
`weddingschap'
Zijn klein eigenbelang had
had hem
hem tóch
bij
t6ch maar
maar doen blijven bij
bij Thomas. Zijn
de mensen die ons
ons zo
zo christelijk
christelijk verjaagd
verjaagd hadden.
hadden. Hij at er zo goedkoop.
Hij
waren zo góéd
tlij sliep er
er zo goedkoop. Ze waren
g6éd voor hem. Eens werden we
verrast door Lisy, de vriendin van Georgine, die ik in Den Haag
Haag had
had lekennen. Ze had
had haar
haar man
man 'laten
ren kennen.
`laten stieken, den Scheiszdreck,' nu
nu de
varkens 'gedresseerd'
leefde met een
een rijk
rijk diamantjoodje.
`gedresseerd' waren,
waren, leefde
diamantjoodje. Duur
aangekleed,
die Georgine op honderd gulden taxeerde,
taxeerde,
aangekleed, met een mantel, die
vol uur
uur het
hetpover
povergemeubileerd
gemeubileerdkamertje,
kamertje,dronk
dronkeen
een
benauwde ze een vol
van een
een champagnefuifbij
half flesje port, deed verhalen van
champagnefuif bij Van Laar samen
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met ándere
ándere maintenees
mainteneesen
enmainteneurs.
mainteneurs.
met
demeeste
meestemiddagen
middagenbij
bijons.
ons.Hij
Hij`werk'werkMoos, stil,
stil,in-zichzelf-gekeerd,
in-zichzelf-gekeerd,atatde
Moos,
aan een treurspel,
treurspel, kwam tegen
tegen etenstijd,
etenstijd, hol
hol van
van ogen,
ogen, vermoeid,
vermoeid,
te' aan
met Kaatje,
Kaatje, ging
ging weer
weerdadelijk
dadelijk na het eten weg.
weg.
speelde met
langdurigste, gedeeltelijk
gedeeltelijk pijnlijkste
pijnlijkste bezoeken
bezoeken waren
waren die
die van
vanDirk.
Dirk.
De langdurigste,
Ba/-marqué in
in het
het `Paleis'
'Paleis' hadden Georgine
Georgineen
enik
ikGuus
Guusbij
bij
Op een publiek Bal-masqué
champagne gezien met de
de oude
oude bankier,
bankier, die
die wel
wel eens
eensbij
bij de
de
oesters en champagne
bevoeldehaar
haar
Mijtelaar 'soupeerde'.
csoupeerde'. Zij
Zij was
was dronken. Hij, ook dronken, bevoelde
armen tot
tot onder
onder de
de oksels.
oksels. Achter
Achteronze
onzemaskers
maskers hadden
hadden we
weververblote armen
volgende dag
dag bitteren.
bitteren. GeorGeorbaasd toegekeken. Dirk kwam toevallig de volgende
gine was in de keuken.
uit de
de stad
stadgeweest
geweest?'
vroegik.
ik.—- `Uit
'Uitde
destad
stad??Welnee.
Welnee.Hoe
Hoekom
kom
'Ben je uit
?' vroeg
Bal-marqué in het
hetPaleis
Paleis?'
- 'Nee,
was
je dáár
dáár op
op?'
- 'Was
?' —
'Nee, Guus was
je
?' —
`Wasje
je op
op het
het Bal-masqué
niet lekker.'
lekker.'—- `1•Tiet
'Niet lekker?
ze?'
- 'Maagpijn.
zeven
niet
lekker ?Wat
Wat scheelde
scheelde ze
?' —
`Maagpijn. Om zeven
ze al
al in
inbed
bedgekrope.'
gekrope.'—- `Zo.
'Zo.Heeft
Heeftzij'Zijjejedat
datverteld
verteld
?' -`Ik
'Ikheb
hebhaar
haar
uur is ze
?' —
zelf naar huis gebracht.
gebracht.Wat
Watvráág
vráágjejetoch
toch?
wat'/'
- 'Weet
ik
zelf
? IsIsererwat
?' —
`Weet je dat ik
op mijn
mijn woord
woord beloofd
beloofd heb,
heb, je
je tetezullen
zullenwáárschuwen
wáárschuwen?'
- 'Wát
je eens op
?' —
`Wit
dan?'
- 'Guus
dr6nken
is er dan
?' -—Zijn
Zijngezicht
gezicht spande
spande in aandacht. —
`Guuswas
was gister dr6nken
Ba/-marqué met die oude
- 'Met?
.. .' - 'Met
'MetVan
Van
oudezwabber
zwabberVan
VanGool.'
Gool.'
'Met ?...'
op het Bal-masqué
Gooi, die alles
alles k66pt,
k66pt,die
die'r'rtrakteerde
trakteerdeop
opoesters
oestersenenchampagne.'
champagne.'—- GeGool,
bukt-zittend
zei hij
hij alleen
alleen maar
maar dof-woedend:
dof-woedend: 'Wei
'Wel
zittend voor zijn bittertje, zei
bukt
mogelijkheid bestond
bestond
g6dverdomme... Wel g6dverdomme.'
g6dverdomme.' —
- 'Als
g6dverdomme...
`Als er mogelijkheid
voor een vergissing
vergissing zou
zou ik
ikm'n
m'n mond
mond gehouwen
gehouwen hebben.
hebben. Maar
Maar die
die momogelijkheid
was
er
nfét.
Georgine
en
ik
hebben
gezien.'
Bleekhet
duidelijk
gezien.'
Bleekgelijkheid was er nfét.
hij in de
de leunstoel,
leunstoel, de
de ogen
ogenonzichtbaar
onzichtbaardoor
door het
hetgladgladzwijgend, hoekte hij
souperzaal...
glimmen der brilleglazen. --- 'Ze
gedemaskeerd in de souperzaal...
`Ze had zich gedemaskeerd
Ze was
was dronken...
dronken ... lachte
lachteakelig
akelighard...
hard...Ik
Ikhad
hadvanavond
vanavondbij
bijjejeaan
aan willen
willen
komen.' —
- Roerloos
het
Roerlooshokte
hokte zijn
zijnlichaam.
lichaam.De
De brilleglazen
brilleglazen spiegelden in het
lamplicht.
om zijn
sekreet,' gromgromlamplicht. Ik
Ik verschoof
verschoofom
zijn6gen
6gen te
te zien -—'Wat
Vat een sekreet,'
de hij,
hij, hees
hees —
- 'wat
'Jezult
zultverstandig
verstandigdoen
doenhaar
haar af
afte
te
`wat een
een sekréét.'
sekréét.' -`Je
schrijven
.. .' -—'Wat
schrijven!. .. Wat schrijven, Goddome!...
Goddome! ... God
God mag
mag 'r
'r
schrijven...'
Vat schrijven!...
genadig
zijn als
als ik
ik'r'rzie,
zie,die
dieh6ér,
h6ér,die
dieh6ér!'
h6érl'—- %Tees
'Wees verstandiger
kereL.'
genadig zijn
verstandiger kerel...'
cente meer
meer heb...
heb ... Nou me zaak in aardappele en
en kole
kolenaar
naar
-—'Nou
Nou ik geen cente
de gloeiende verdommenis is...
is ... Nou ik haar
haar niet meer kan v6éren...
v6éren ... Die
h6ér!... Dat sekréét!... Als ik 'r hier had!
had! Goddome
... als ik
ik haar
haar nek tusGoddome...
sen m'n pote had...
had ... Godverdomme!...
Godverdomme! ... Godverdomme!...
Godverdomme!... een
een man
man zo
zo gegemeen
belazeren!... Dat
Dat kréng!'
kréng!' —
- Rood
puilden zijn
zijn ogen achter
achter de
de
meen te belazeren!...
Rood puilden
brilleglazen. De aderen van zijn
bleke vel.
vel.
zijn slapen
slapen zwollen
zwollen in het bleke
'Wat
hier?? Hebbe
ruzie?'?' vroeg
uit de
dekeukeuHebbe jullie ruzie
vroeg Georgine die uit
Vat gebeurt hier
verteld:—
- ~Waarken kwam, -—'Nee,
van gisternacht
gisternachtverteld.'
'Nee,Mol.
Mol. Ik
Ik heb hem van
Vaar-
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om heb je
je dat
datnou
nougedaan,
gedaan,Alf?'
Alf?'—- cOm
'Om hem te
te waarschuwen.'
waarschuwen.'—- 'Had
'Hadieie
verneuke!' kwam
kwam Dirk
Dirkbleek-driftig
bleek-driftiglos,
los,
soms mee
mee motte helpe om me te verneuke!'
... Me hele erfenis opgemaakt
... Me
Me halve
'álles heb
'Alles
hebik
ikan
and'r
d'r gespendeerd
gespendeerd...
opgemaakt...
verzope... En me
me nou
nou z6
z6 tetebelazere...
belazere... Zo
Zogodsnakend
gods nakendgegezaak heeft ze verzope...
meen ... met een ouwe patser...
patser... Die
Die stinkhoer...!
stinkhoer ... !Maar
Maarze
zezal
zal het
hetwéte!...
wéte!...
meen...
Levend komt
uit me
me klauwe...
klauwe... Ik
Ik vermoor
vermoor d'r!...
d'r!. .. Ik
Ikwaag
waag er
er
Levend
komt ze
ze niet uit
twintigjaar
jaaran...
an ... Niks
Nikskan
kanme
memeer
meerverdomme!
verdomme!Bonjour!
Bonjour!—- `Hoho!
'Hoho!
tien, twintig
Hé ... Wees
Wees niet
niet krankzinnig...
krankzinnig ... Sluit
Sluit z'n
z'n hoed
hoedesesweg,
weg,Georgine...
Georgine...
Hé...
Ben je
zitte!. .. Is
Is Guus
Guus een
een
Ben
je gék,
gék, kerel...
kerel... Wil
Wil je wel es gauw weer gaan zitte!...
vrouw om een moord
moord an
an te
tebegaan
begaan?...
? .. Respecteer
Respecteer jezelf
jezelf toch...
toch ... Denk
Denk es
es
na... Is ze niet té verachtelijk,
verachtelijk, tétérot!...
rot!...Die
Diewil
williever
lieverde
degeldhoer
geldhoerzijn
zijnvan
van
na...
een ouwe dan de
de vrouw
vrouw van
van een
een jonge
jonge man!...
man!... Laat
Laathaar
haarverrékken...
verrékken ...
een
d'r vuil!...
vuil!. .. Dank
DankGod
Goddat
datieiejejeverlost
verlostvan
vanzo'n
zo'nslet!
slet!
Laat haar stikken in d'r
Die vrouw was
. .' 'D'rvermoorde,'
vermoorde,'vulde
vulde Gewas de
de kánker
kánker van
van jouw
jouw leven!.
leven!..."D'r
an ? .. Guus
Guus heeft
heeft zich
zich vuil
vuil gedrage...
gedrage...EchtEchtorgine aan, 'wat
`wat heb je daar an?...
gemeen
... Net zoals ik van d'r wachtte...
wachtte... Bederfje
Bederfjetoekomst
toekomstniet
nietom
omzo'n
zo'n
gemeen...
al niet
nietuitgehaald
uitgehaaldv66r
v66rjijjijmet
metd'r
d'rwas
was?
mé(d!
heeft ze vroeger
vroeger al
méíd! Wat heeft
?.....
Jezis, weet je daar niks
niks van
van?? Vraag maar es an Duif!... Die weet er
er meer
meer
ons ... Ze
Ze heeft
heeft het
hetaangelegd
aangelegdmet
meteen
eenkelner
kelnervan
vanKras
Krasen
en
van dan één van ons...
dat ieie zich
zich opgehangen
opgehangen heeft...
heeft ...Zij
Zijen
en
die heeft ze het leven zo verzuurd dat
Trees, da's een
een stélletje...
stélletje ... Naar
Naar bed
bed gaan
gaan met
met een
een ouwe
ouwe vent...
vent... met
metzo'n
zo'n
viezerik as
die
Van
GooI...
as
je
een
eigen
man
heb,
waarvan
je
houdt
...
as
Gool... as je een eigen man
houdt...
het
Alfheeft
... Breng je
... Misschien is het
Alf
heeft groot
groot gelijk
gelijk...
je niet
niet in ongelegenheid
ongelegenheid...
wel g6éd voor je
... Want een
een vrouw
vrouw voor
voor je
je was
was ze
ze zeker
zeker niet...
niet...Dee
Deeze
ze
je...
wat an
anje
ondergoed?...
? .. Je mot
mot me
me niet
niet kwalijk
kwalijknemen,
nemen,maar
maarals
alsik
ikbij
bij
ooit wat
je ondergoed
.. .' -`Nou-nou-nou,
'Nou-nou-nou,Georgine...
Georgine ...Dat
Datheeft
heefthier
hiernou
nouniet
nietmee
mee
jullie kwam
kwam...'
te make.'
make.' —
- 'Zo-o?
vrouw
`Zo-o ?Zo-a?
Zo-o ?Heeft
Heeftdat
datererniet
niet mee
mee te make? Als een vrouw
man houdt
houdtdan
danpast
pastzezeopopz'n
z'nboeltje...
boeltje...Dan
Danlaat
laatzezehem
hemniet
nietlope
van een man
lope
zonder een knopie an z'n hemd en met zulke kapotte
boorde... Dat
Datmerke
merke
kapotte boorde...
wij vrouwe het best...
best... D'r
D'rzijn
zijn nog
nog vrouwe
vrouwegenoeg
genoegop
opde
dewereld,
wereld,Dirk...
Dirk.••
wij
niet hangen,
hangen, hoor!...
hoor!...Dan
Danheeft
heeftzij
zijerernog
noglol
lolvan...'
van .. .'—Laat je hoofd maar niet
bleefbeweegloos,
handenslap-hangend
slap-hangendop
opz'n
z'nbuik.
buik.—- 'En
'EnAltijd
áltijd
Dirk bleef
beweegloos, de handen
die Duif bij
vloer.. .' -`Maar
'Maarlieve
lieve snoet,
snoet, isis dat
datnou
noueen
een
die
bij jullie
jullie over
over de vloer...'
voor Dirk, als
als je over z'n
z'n vroeger
vroeger huishouden
huishouden kwaad
kwaadspreekt
spreekt?'troost voor
?'
'c...Was
...Was het dan niet
niet waar
waar?? Niks dee
dee Guus
Guus voor
voor hém...
hém ... Elleke
Elleke avond
avond bij
bij
... en sardines kope...
kope ..• en gerookte
gerookte paling...
paling ...en
enblikkies
blikkies
La Fuente vis kope
kope...
man past...
past ...
zallem ... Dat d6ét
boeltje van
zallem...
d6ét geen
geen vrouw
vrouw die
die op
op het
het boeltje
van d'r man
... kon het me
me niks
niks verdomme
verdomme
Vroeger dee ik ook allemaal
allemaal zulke
zulke dingen
dingen...
hoeveel geld
werd... maar
maar tegenwoordig,
tegenwoordig, tegentegenhoeveel
geld er
er voor
voor me uitgegeve werd...
Alf,en
enhou
houik
ikde
de
toch wel
wel een
een goed
goedvrouwtje,
vrouwtje,nietwaar
nietwaarAlf,
woordig ben ik toch
—
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cente bij
áls ze
•• Maar
... Ik zat
zat me
me dikdikbij mekaar, Als
zed'r
d'r zijn,
zijn, nietwaar
nietwaar ??...
Maar Guus
Gilds...
kels
ergere... Altijd de baas
baas spele...
spele... Altijd
Altijd het
het hoogste
hoogste woord...
woord ...Altijd
Altijd
kels te ergere...
datze
ze hem
hem voor
voor
geld wegsmijte
... En als je me nou eerlijk vraagt:
denk je
je dat
wegsmijte...
vraagt: denk
't éérst bedroge
bedrogeheeft
heeft?...
?... God, wat was jij onnozel Dirk...
Dirk ... Begreep-je
Begreep-je dan
?... Weet
niet, dat
datze
ze je
je altijd
altijd zat
zatvoor
voorteteliege
liege?..
Weetjejenog
nogdie
dieavond
avondbij
bij Appollo...
toen
hij zo woedend
woedend was op
op die
die gemene
gemene liedjes...
liedjes ... Herinner
Herinner je
je je
je niet
niet
toen hij
meed
... Toen
pakke!. .. Niemand
Niemand van
van ons
ons geloofde
geloofde dat
dat zij
zij
meer ?...
Toen had ze je
je al
al te pakke!...
de hele avond was
... Dat
Dat kón
k6n zij
zij niet en dat
dat kån
kán ze
ze nog
nog niet!
niet!
was thuisgebleve
thuisgebleve...
Als
voor d'r
d'r deur
deur stond,
stond, was
was zij
zijmet
metAndere
ándere uit.
uit. Anders
Anders niet.
niet.
Als jij
jij voor
Van d'r
d'r moeder
moeder en
en d'r
d'rzussies
zussies geloofik
geloofikgeen
geen jotal...Wees
jota!. .. Wees
d'r verhalen van d'r
es zien
zienwat
watze
zedan
daneen
een
jij de verstandigste
engeefjij
geefjijHAIháár de
de bons...
bons ...Je
Je zult
zultes
verstandigste en
goed te
te make...
make... en
en als jij dan
bij stuk
moeite zal doen om het weer goed
dan voet
voet bij
houdt
... heeft
weet
niet ...IkIkweet
weethet
hetniet,'
niet,'zei
zei
houdt...
heeft'Zij
zijde
depest
pestin.'
in.'- -'Ik
weet
hethet
niet...
Dirk, suf, moe.
moe. -- 'Heb
`Heb jij
jijálles
Allesvoor
voordie
dievrouw
vrouw gedaan?'
gedaan ?'vroeg
vroeg ik
ik weer.weer.leven??-- 'God
me verver'Alles.
`Alles. Bij
BijGod.'
God.'-- 'Wil
`Wil je
je verder
verder met
met haar leven
`God mag me
dommen
laat
dommen als
als ik
ik haar
haar ooit
ooit weer
weer aanraak!'
aanraak!'-- 'Dan ga jij jouw weg en laat
houen, heb
heb jij
jij niet
niet het
het
haar doen
doen zoals
zoals zij
zij wil...
wil... Met
Met van
van een
een vrouw te houen,
recht op haar
het
haar leven
leven en
en zo'n
zo'n 6neerlijke
6neerlijkedaad
daadmoest
moestjeje z6
z6 stuiten,
stuiten, dat het
in je gedachte
gedachte moest
moestopkomen
opkomen om
om er
erwraak
wraakover
over te
te nemen...'
nemen .. .' -- Dof
Dof
niet in
luisterde hij,
hij, oud-van-zitten
oud-van-zittenen
enmijzelf
mijzelfklonken
klonken die
die woorden
woorden vréémd.
vréémd. Als
Als
ik Georgine
Georgine aankeek,
aankeek, die bij
bij zijn
zijn stoel
stoel stond,
stond, flitsten
flitsten woelingen
woelingen van
van
het wezen
wezen zou
zou als
als ik
ik zo
zo iets
wraak door mijn hoofd bij
bij het bedenken h6é het
van háár hoorde. Dirk scheen iets dergelijks te voelen. - jij
'Jijheb
hebmakkemakkelek lulIe,'
bérédénére ... Théorie is
is zo
zogodluiziggodluiziglulle,' zei
zei hij,
hij, 'jij
cjijkunt
kunt het bérédénére...
zo
verdomd-mooi
...
Ik
wou
jou
wel
eens
zien
..
.'
Koppig
hield ik
ik
mooi
...
mooi... verdomd-mooi...
eens zien...' Koppig hield
ik... dat
dat méén
méén ik...
ik ... Een
Een vrouw
vrouw bedriegt
bedriegteen
een man
man alalaan: 'Nou,
`Nou, dat méén ik...
mét een
een ander
anderanlegt...
anlegt ...Als
Alsze
zejejeeerlijk
eerlijk
leen als ze mooi
mooi weer
weer speelt
speelt en het mét
ik hou
hou niet
nietmeer
meervan
vanjou
jouen
enik
ikwil
wilvrij
vrij zijn
zijn -- dan
danheb
hebjeje
zegt, z6 en z6 - ik
houenen
endan
danbedriegt
bedriegtzezejejeniet...
niet...Guus
Guushééft
hééftjou
joubedrobedrogeen récht 'r'rtetehouen
gen ... verdómd
verd6md vies...
vies ... Maar
Maar om
om z6'n
z6'n soort
soort bedrog
bedrogmoet
moetjejehelemaal
helemaal niet
niet
gen...
'Klets! Klets!
Klets! Klets!'
Klets!' vlamde
vlamde Dirk
Dirkop.
op.`...Allemaal
' ... Allemaal
woedend worden.' - `Klets!
Allemaal theoretische
theoretischek61,
kul, niks
niks anders!
anders!Ik
Ikvóél
v6élme
mevrouw
vrouwals
alseen
een
ernaast! Allemaal
'Ja,jij
jij zegt
zegtook
ookrare
rare
bezit en als ze
ze hier
hier was,
was,zou
zouikikd'r
d'rhersens
hersensintrappe!'
intrappe!' - la,
dinge,' meende
meende Georgine,
Georgine,'clan
'dan zou een man an een vrouw kunne
kunne zeggen:
zeggen:
dinge,'
niet meer
meer van
van j6u
j6u én
én bejour!
bejour! Nee
Nee die
die is
is goed!
goed! Da's
Da's nou
nou toch
toch ook
ook
ik hou niet
kemiek .. .' - 'En
'En wat
wat doe
doe jij dan met jouw man
man?'?' vroeg
kemiek...'
vroeg ik,
ik, redenerend. 'Metmijn
mijn man
man?? Da's een
een héél
héél ander
ander geval...'
geval...'--EnEnwat
wat
ándersanan?”t'
'Met
is iserer
Anders
'Nou, dat
datweet
weetjij
jij ook wel.' - 'Nee.
'Nee.Dat
Datweet
weetikikniet.
niet.IkIkwil
wilvan
vanjou
jounou
nou
- `Nou,
onderscheid horen.'
horen:--`Hè,
'Hè,wat
watzáág
záágjij!
jij! Is
Is het
hetmet
metmij
mijniet
nietAnánwel es het
het onderscheid
ders?'
hieldik
ikaan.
aan. -- `Mijn
'Mijnman
man
ders
?' zei
zei zij
zijgeprikkeld.
geprikkeld. -- 'Zeg
`Zeg dan maar wát,'
wit,' hield
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.. .'—
- 'Dat
niks te maken, kind, met wat ik zei...
zei ...
me...'
`Dat heeft niks
was slécht voor me
... Jij
Jij bent ruiterlijk met
met mij
mij gaan
gaan samenánder...
Jij hield niet meer van die ánder
geschreven hóé
niewaar? ... Hém bedrieg
wonen en je hebt hem geschreven
h6é en wát, niewaar
En nou
nou móét
hij zich schikken, nléwaar?
jij dus
niet... En
m6ét hij
nféwaar ... D'r helpt geen
jij
dus niet...
es hier
hier kwam
kwam en
en jóli
liefan.'
an.' -— 'En als ie nou
nou es
moedertje lief
WI vermoordde?'
vermoordde ?' —
mee te
teredeneren.
redeneren. -— 'Dan zou ik me verdedigen of
begon Dirk, afgeleid, mee
politie erbij
erbij halen. Want
Want jé enige huwelijk is toch
toch maar
maar dat van
van twee
de politie
- 'Goed
redeneerde Dirk,
als Georgine
Georgine jóli
willen .. .'—
vrije willen...'
`Goed en wel,' redeneerde
Dirk, 'maar
'mar als
jód
morgen de bons
bons geeft?
natuur weg?'
morgen
geeft ? Redeneer jij de natuur
'Ste' je es voor,
weg?' —- 'Stel
Georgine, haar
haar armen
armen om
om mij
mij heen
heen slaand, -—"Ja
'Ja -—jóUw
mijn Alf,' zei Georgine,
jóliw Alf.' -—
wát dan
dan?? Dan
jij het
het goed,
goed, hé
hé?? en dan beredeneer
beredeneer jij
nieuwe
Dan vin jij
Wát
jij de
de nieuwe
man?? Onzin! Klets!'
'Ik hoop
me niet
niet
rechten van de nieuwe man
Klets!'- `Ik
hoop dat
dat het me
zal gebeuren,
gebeuren, Dirk.
Dirk.Maar
Maarals
alszij
zij zich
zieh niet
nietgelukkig
gelukkigbij
bijme
mevoelt
voeltofofop
opeen
een
het maar
maar éérlijk zegt.
ander verliefd raakt, dan is ze volkómen vrij -— als ze het
Wie heeft
heeft een
een <recht>
En als
als je wil, hoe
hoe
<recht> om
om een ander
ander vast
vast te houwen. En
kûn je
je?? Wat hebben de
de kracht
kracht en de ploertigheid van een man
man bereikt
bereikt
nou es zelfl
... Niks. Geen
Geen bliksem. Je hart
tot op vandaag?
vandaag ? Zeg nou
zelf!...
hart en
en je ziel
zijn geen
geen gedresseerde
gedresseerde juffershondjes,
juffershondjes, geen
voorbijgangers an
zijn
geen voorbijgangers
an wie
wie te
kommandere valt <Rechts houen>, geen
vlooien die
die je
je maar
maar te
te
kommandere
geen lastige vlooien
.. .' —
- 'Nétjes,
knappen hebt
hebt...'
`Nétjes, nétjes,' vermaande Georgine. -—'Nou
`Nou já!... Of
willen of
ofniet,
niet,dedepastoors,
pastoors,dededominees,
dominees,heel
heelchristelijk-fatsoenlijk
christelijk-fatsoenlijk
ze willen
ding van
van vrije
vrije wiler nou
nougeen
geen<vrije>
<vrije>
Holland: liefde
Holland:
liefde is een ding
wil — al bestaat er
door maatschappelijke
maatschappelijke omstandigheden."En
omstandigheden.' 'En toch lûl jij!'
jij!' zei Dirk
wil door
net zo
zo goed
goed als
als ik,
ik, dat
dater
er ogenblikken
ogenblikken in
in je
je leven
levenzijn,
zijn, dat
dat
bot, 'jij voelt net
warme strot
strot tussen
tussen je
je
je niet vráágt, niet dénkt, alleen
alleen lust
lust hebt
hebt een warme
knijpen.' -—'Mogelijk,'
'maarjejezult
zultmoeten
moeten toestemhanden te knijpen.'
`Mogelijk,' zei
zei ik, 'mar
jóU al vast overtuigd
overtuigd heeft
heeft dat
dat een
een geval
geval als
als dat
dat
men dat 6ns geredeneer jóti.
helemaal niet besproken
besproken kan
kan worden,
worden, dat
dat datzélfde geredegeredevan Guus, helemaal
glashelder zegt,
Guus te
te vér van je afstaat om notitie van
van
neer je glashelder
zegt, dat Guus
haar te kunnen
kunnen nemen.' - 'Ja
en weet
weetjejewat
watjijjijbent,'
bent,'viel
vielGeorgine
Georgine
haar
la en
man die
die ik
ikniet
nietvertrouw!
vertrouw!Jij
Jij heb
hebachterdeurtjes
achterdeurtjes voor
voor
uit, 'jij
`jij bent een man
álles.'—- Zij
echt-vrouwelijk gepikeerd
gepikeerd over
over mijn
mijn beschouwingen,
besehouwingen,
álles.'
Zij was echt-vrouwelijk
het een
een schande
schande
bepleiten, dat
dat het
begon de trouwheid van man en vrouw te bepleiten,
en nóg gemener als je zo maar
was als ze elkaar bedrogen
bedrogen en
maar op
op een
een goeie dag
begin en
en het
hetend?
end?En
Enhoe
hoe
elkaar genoeg kon krijgen. Waar
Waar was
van elkaar
was het begin
gemakkelijk dat voor de mánnen zijn
gemakkelijk
zijn zou!
zou! Die konden dan
dan wel elke dag
een andere vrouw nemen,
nemen, hé
hé?? Zo zou je één groot bordeel
bordeel krijgen,
krijgen, nieze van
vanelkander
elkanderhielden,
hielden,zoals
zoalszij
zijvan
vanmij
mijbijvoorbeeld,
bijvoorbeeld,
waar?? Nee, als
als ze
waar
dan moest
moesterer strafop staan als de man
Dan had
had ie maar
maar niks moeten
man wegliep. Dan
beginnen.
Ze
wond
zich
op.
Wat
een
ónzinnige
redenering.
Als ik haar
beginnen.
Wat een 6nzinnige
?...

?...
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hou niet
niet meer
meer van
van jou
jou —- ik ga met
met Lisy of Trees of
of
dus zei: Georgine, ik hou
Lilly samenleven, dan moest zij het goedvinden,
goedvinden, dan
dan kon
kon zij
zij verkassen.
mijn ogen uit.
uit. Als
Als ze
ze me
me ooit met een
een andere
andere
Jawel. Liever krabde ze mijn
vrouw zag,
zag, zou
zou ze ik-weet-niet-wat
ik-weet-niet-watdoen.
doen.
vrouw
om haar
haar opwinding
opwindinglachen.
lachen. Die
Diemiddag
middagbleef
bleefhij
hij mét
Zelfs Dirk moest om
om drie
drie uur
uur 's nachts bracht ik hem
hcm naar
naar
Scherp bij
Scherp
bij ons
ons eten en eerst om
Mast waar
waarhij
hij zou
zou logeren.
logeren.
Mast

OUDEJAARSAVOND TE
TE ROTTERDAM
ROTTERDAM
XVIII OUDEJAARSAVOND

Oudejaar. 's Morgens half tien, terwijl we te
te bed
bed lalaAl doende werd het Oudejaar.
glazen voordeur
voordeur door
door gebons
gebons en
en geschop. Georgine
gen, dreunde de glazen
het gordijn
gordijn door,
door, trok
trokeen
eenpaar
paarrokken
rokkenaan,
aan,deed
deedde
de
stond op, keek onder
onder het
stond
de alkoof
alkoof hoorde ik het volgende
volgende gesprek,
gesprek, dat
datGeorgine
Georgine
deur open. In de
probeerde te
te voeren.
voeren.
fluisterend probeerde
0 zo...
zo... Nee terugkomme doe ik niet...
niet ... We lope
lope niet
niet voor
voor kwaDe stem: 0
jongens... Laat
Laat hem
hem maar
maares
es kijke.
jongens...
Georgine (onverstaanbaar,
(onverstaanbaar, fluisterend).
nee??
juffrouw.—- We begrijpe d'rálles
... Wil u betale
ofnee
d'r álles van
van...
betale ja of
De stem: Nee juffrouw.
Georgine((angstig
angstig van fluisteren).
Georgine
hem zien.
ie hier
hier??
mot hem.
zien. Staat ie
gå niet weg ofik mot
De stem: Ik gá
Georgine(zenuwachtig,
(zenuwachtig, onhoorbaar).
Georgine
De stem: Néé juffrouw. Néé. Ik loop nou al maandé.
Georgine: ...
Georgine:...
dat zijn
zijn allemaal
allemaal verzinsels...
verzinsels ...
m.e niet kwalijk neme, dat
De stem: Nee, u mot me
...
We motte drieëndertig gulden hebbe of ánders
inder s...
Georgine:
Geor
gine : ...
De stem (driftig):
Néé, juffrouw.
juffrouw. Ik ga hier niet vandaan.
(driftig): Néé,
Georgine:
...
Georgine:...
De stem: Ja ik begrijp er
er alles
alles van...
van ... Maar
Maardaar
daarzal
zal u lelijk tegen anlope
...
anlope...
Georgine:
...
Georgine:...
De stem:
... Néé, éérst geld!
stem:...
Op deze hoogte van het gesprek,
gesprek, waarvan
waarvan ik
ik niet
niet véél begreep, sprong ik
woest het
het bed
beduit.
uit.De
Dezachte,
zachte,onverstaanbare,
onverstaanbare,smekende
smekendevrouwenstem,
vrouwenstem,
overblaft door de zékerde, harde, zich-niet-generende mannenstem, hitste
me
van de
de keuken,
keuken, in
in mijn
mijn hemd,
hemd, begon
begon ik
ikmee
mee tete
me op.
op. Achter de deur van
doen.
'Wat
daar, godverdomme!'
godverdomme!'
Vat isisdaar,
'Daar
maar gauw
gauw weg,'
weg,'smeekte
smeekteGeorgine
Georginezachtjes,
zachtjes.
`Daar is me man. Ga nou maar
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De mansstem klonk
klonk opmerkelijk tammer.
tammer.
"Ja
maar
juffrouw...'
'Ja
juffrouw.. .'
'Donder
`Donder je op!' snauwde ik.
'Ja
maar dat gaat
gaat zo niet...
niet ... Zeg
Zeguuzelf
zelfes
es juffrouw...
juffrouw... D'r
D'r staat
staat nog
nog drieëndrieënla maar
gulden...'
dertig gulden
.. .'
'Als
... áfzetter!'
sehreeuwdeik.
ik.
`Als ik er uitkom, pak ik je in je
je nek
nek...
ifzetter!' schreeuwde
'Afzetter?
'de juffrouw
juffrouw zet
zet6ns
6nsaf!'
af!'
`Afzetter ? Afzetter?'
Afzetter ?' zei
zei de man vrij-gedwee,
vrij-gedwee, cde
Met een ruk
ruk vloog
vloog de
de keukendeur
keukendeur open. Het
Het had
had iets
iets van
van een
eenklucht.
klucht.
Georgine
angstigtegenhoudend
tegenhoudend—- de
de man
man retirerend
retirerendnaar
naar de
dekeukenkeukenGeorgine mij angstig
kast en tegelijk
tegelijk Doedelaar
Doedelaar en zijn
zijn vrouw
vrouw door
door de
deandere
andereopenstaande
openstaande
deur kijkend, wAt
wát er aan het handje was.
was.
'Mijnheer,'
niet zo'n
zo'n
`Mijnheer,' vermaande
vermaande Doedelaar,
Doedelaar, 'iek
ciek heb
heb juist
juist klante.
klante. Wiel u niet
spektakel make?'
make ?'
De koude tocht
tocht van
van de
de buitendeur
buitendeurwaaide
waaide om
om mijn
mijn blote
blote kuiten.
kuiten.
'D'r
`D'r uit!'
'Hou
beetje in,
in, Alf!'
Alf!'
`Hou je een beetje
'Goed
- Ik zál gaan. Maar de juffrouw
... een naaimachine
`Goed —
juffrouw zal
zal van
van me
me hore
hore...
op afbetaling kope en hem naar
naar de lommerd brenge...
bren ge... De juffrouw zal er
van h6re!'
hij in de gang beland. Ik deed de deur op slot,
slot, kroop
kroop
Voorzichtigjes was hij
Georgine aan het huilen. Als ik
ik me
me er niet
niet mee
mee bemoeid
bemoeid had,
had,
weer in bed. Georgine
zijn. Als Singer wou en die zou nód
n6u natuurlijk
natuurlijk
zou het véél beter geweest
geweest zijn.
willen, ging
ging zij
zij de
de kast
kast in...
in ...Ik
Ikhaar
haar aan
aan het sussen.
sussen. Vandaag
Vandaag nog
nog zou
zou ik
ik
lenen of
ofmijn
mijn resterende boel
boel verkopen
verkopenom
omde
demachine
machineafaftetebetabetaergens lenen
Of ze haast
haast in
in bed
bedkwam
kwam?
samen hoorden
agent van
van
len. Of
? En samen
hoorden we hoe de agent
was aan
aan juffrouw
juffrouw Doedelaar,
Doedelaar, die
die lieveriglieverigSinger de zaak aan
aan het
het uitleggen
uitleggen was
dat zij
zij er
er niks mee te
te maken
makenhad
had—
- dat zij er niks aan
helder antwoordde dat
doen kon, er echter een blij genot in vond
vond om
om de
de man
man handigjes
handigjes uit
uit te
tehohoren:
'Nou maar
maar de juffrouw
wel betale
betale —
- as
gelege
Nou
juffrouw sal u wel
as uu maar
maar op
op een meer gelege
.. .'
tijd komt
komt...'
'Datdoet
doetererniet
niettoe.
toe.IkIkzeg
zegmaar
maarjuffrouw
juffrouw dat
dat het
het een
een gemene
gemene streek
streek is,
is,
'Da
andermans goed
goed naar
naar de
de lommerd
lommerd te
tebrenge...
brenge...Jawel
Jawelwe
wezijn
zijner
erachachom andermans
gekomme... Als
Alsde
deMaatschappij
Maatschappij wil,
wH,dan
danisisde
dejuffrouw
juffrouwererlelijk
lelijkbij,
bij,
ter gekomme...
hoor.'
'Nou ja...
ja ... Nou-ja...
Nou-ja ... so'n
so'n vaart
vaart sal
sal het
het niet
nietlope.'
lope.'
`Nou
'Nou dag juffrouw.'
juffrouw.'
`Nou
'Nou dag meneer.'
`Nou
'Wat dié
dlé een lol
lol heeft,'
heeft,' zei
zei Georgine woedend, `zo'n
'zo'n vdilik
vUilik om
om die
die man
man
Vat
te hore...
hore ... laat
'Laat
haarplezier
plezierhebbe.'
hebbe.'—- 'En allemaal jótlw
j6uwschuld.'
schuld.'—uit te
zeze
haar
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'wel zéker.'
zéker.'—- cik
'ik had hem
hem wel
wel weggekrege met een of
of twee gulden
gulden op
op
'Wei
afbetaling... Dat
Dat ellendige
ellendige wijf... Die gr6éit erin...
erin ... Die
Die heeft
heeft nou
nou lol
lol voor
voor
afbetaling...
zés ... Ze heeft toch zo
zo de
de pest
pestan
anme...
me ...Als
Als ze
ze me
me wat
watzegt,
zegt,zal
zalikikhaar
haareses
zés...
d'r plaats
plaats zette!...
zette!... Stop me nou
nou es
es in...'
in .. .'—- Om één uur, terwijl
terwijl we
we koffie
op d'r
- - `Mijnheer,
'Mijnheer, d'r was vanmorge
vanmorge zo
zo één
één
dronken, klopte Doedelaar aan. —
wienkel
spektakel...
Wiel
asjeblief
dat
voortaan
aan
denke
dat
v66r
die
u
asjeblief
er
spektakel... Wiel
ies.' - —
'Jawel.
Zeker. Je hebt
hebt groot
grootgelijk.
gelijk. Maar
Maarje
je moet
moet toegeven,
toegeven, Doedeies.'
Zeker.
dat streelde
streelde hem,
hem, z'n
z'n waterige
waterige oogjes stonden
laar, als verstandig man,' dat
helderder, cdat
'dat het
het van
van die
die vent
ventonbehoorlijk
onbehoorlijkisisom
omzo
zo vroeg
vroeg
een moment helderder,
Het geld
geldheb
hebik
ikin
inme
meportefeuille.
portefeuille. Maar
Maarals
als de
de mense
men se brutaal
te komen. Het
worde(166
d6é ik het niet,
niet, al
al gaan
gaan ze op d'r
d'r kop
kop staan.'
staan.' —
- 'Daarien
ge`Daarien heb
heb u geworde
d'r was een klant,
dat mijn vrouw schoeld
schocld had —- en dat
klant, dfé dacht dat
lijk. Maar d'r
onplijzierig,niewaar
niewaar?'
'Het zal niemeer gebeure. Mag Frits
Frits strakjes
ies onplijzierig,
?' —- `Het
'wel zeker, mijneer...
mijneer... Iek
lek zeg altijd
altijd maar:
maar: der
der
betale?'?'—- 'Wei
die mense gaan betale
ook schoelde
maar als ze ien de hemel
hemel skandaal kwame
schoelde —- maar
goeie Got heeft ook
'U mot
make, dan zou die ook
ook zegge:
zegge: denk
denk an
an mijn
mijn bure,
bure, niewaar
niewaar?'
- `U
?' —
make,
zeiGeorgine
Georginebenepen
benepenglimlachend.
glimlachend. —
- 'Ach
met God
God spotte,'
spotte,'zei
`Ach was!
niet met
tegen een
een grappie,
grappie, wie
wie?'
- `Mense
'Mense die met God
God
?' —
Die ouwe jongen kan tegen
meende Georgine,
hoogGeorgine, met iets hoogspotte, worde vroeg of laat gestraft,' meende
dat de
de barbier
barbier het
hetzo
zo goed
goed opnam.
opnam. -—'Ach
`Achwas,'
was,' lachte
blijds in haar stem, dat
'hij durft mij niet an!'
an!' -—'Nou-no
u-nou, meneer DoedeNou-nou-nou,
Doedelaar flets, `hij
laar.'—- `11(
'Ik weet te-veel van iem, hahaha!'
hahaha!' —
- 'Het
goed,' glimglim'Het isis toch
toch niet goed,'
laar.'
Georgine. —
- 'Onze-Lieve-Heer
wie? Je
Jemag
mag niet
lachte Georgine.
`Onze-Lieve-Heer isis een schuine, wie?
gedaan en
en met
metdie
die ouwe
ouweSarah
Sarah ??.....
echtbreke
... En
En wat heeft hij met Maria gedaan
echtbreke...
Allemaal buitebeentjes, wie? Dat
Dat ies
ies een 6uwe
hahahal..... En
6dwe snoeper, hahaha!.
.. Hahaha!
.. .' - `Zal
'Zal uu Frits
Frits om
om drie
drie
zo weet iek nog
nog véél
véél meer
meer van
vaniem
iem??...
Hahahal...'
uur even naar mijn woonhuiszende?'
Gaatu uuituitdedestad
stad?'
uur
woonhuis zende ?'-'Jawol...
jawol... Gaat
?' —- 'Ja.
Zaluu goed
goedop
op KaatKaatMijn vrouwen
vrouw en ik vieren het ouwe jaar in Rotterdam.
Rotterdam. Zal
je passen
passen?'?' -—'Natoerlijk
... Ze
.. .'—
- 'Morge
kastanjes...'
`Morge
Natoerlijk...
Ze krijgt pons en hete kastanjes
zal ik
ale.' -—'0
verlegen. Mijn vrouw
Iek ben niet om geld verlegen.
'0 da's best. lek
ik uit bet
betale.'
zij een
handdoek
en
servet
miest.' -—'Die
heeft nog geklaagd dat zij
'Die zal
zal ik
een handdoek en
miest.'
geve... Die
Die heb
heb ik
ik nog
nog in
in gebruik.'
gebruik.'—
- 'Goed
... Mot u nog
haar morge wel geve...
`Goed...
geschore worde
... JJáá ?'?"Ik
'Ik kom dadelijk.'
dadelijk.'
worde...
Om zes
was ik
ik thuis geweest.
zes uur zaten we in de trein. In geen máánden was
de huisgeMoeder had
had me
me zo
zo dringend
dringend geschreven
geschreven en
en ik
ik voelde
voeldedat
dat ik de
op oudejaarsavond
oudejaarsavond niet
niet weg
wegdurfde
durfde
verwaarloosd had,
had, dat ik op
noten z6 verwaarloosd
blijven.
bij een vroegere vriendin
vriendin en
enzo
zo
blijven. Georgine zou een kamer nemen bij
vr6ég als
håár komen
komen om toch een
lozin van huis, zou ik bij háár
als ik maar weg k6n
deel van ouwejaarsnacht bij háár
zijn. Gearmd gingen we Rotterdam
Rotterdam
hdir te zijn.
262

door, de rechte burgermansstraten
naar de Diergaardesingel,
Diergaardesingd, een nauw
burgermansstraten naar
door een
een stinksloot van de Diergaarde gescheiden
gescheiden is.
is.
straatje, dat door
thuis. Een
Een schelle
schelle vrouwestem riep van boven
Juffrouw Cornet was niet thuis.
dat de juffrouw
juffrouw oudejaar
oudejaar vierde
bij een vriendin op
op het
het Tarwenakker.
vierde bij
Waar
was?? De schelle stem drensde
drensde de uitleg. We
We namen
namen de
de tram,
tram,
Waar dat was
'wel got
got Georgine,
Georgine,
vonden juffrouw Cornet
adres. 'Wei
Cornet aan
aan het opgegeven adres.
ben jij
het ? Jezis,
jij het?
doet me
me dat
dat een
een pleJezis, ben jij het ?? Wel allemachtig, wat doet
zier!' betoogde ze, buiten adem van het trapaflopen. In de schemer van
zier!'
zag ik
ik een
een kleine,
kleine, gedrongen,
gedrongen, magere
magere vrouw.
vrouw. Georgine
Georgine vroeg
vroeg
de gang zag
ofze een kamer over
ofze
over had.
had. Nou
Nou dat was wel lastig. Ze had alles verhuurd.
Maar dát was waar, de buikspreker, die bij Pfläging optrad,
optrad, was met de
laatste trein naar
naar Leiden
Als
Leiden gegaan,
gegaan, waar
waar een
een zuster van hem woonde. Als
Georgine het voor lief wou nemen. Natuurlijk sch6ne
... Nee
Nee maar,
maar,
schóne lakens
lakens...
vuile lakens
lakens van
van de
de buikspreker! Georgine
gaf haar
haar een
verbeel je, de vuile
Georgine gaf
fluisterende verklaring
de 'meneer'
op een
een kleine
kleine afstand
afstand
fluisterende
verklaring van
van de
`meneer' die
die op
wachtte. Wel
hoc onpleizierig om alleen een oudejaarsavond
oudejaarsavond door
wachtte.
Wel got, hoe
mee naar
naar boven. Nee, dat
dat wou
wou Georgine
Georgine niet.
niet. Ach
Ach
te brengen. Ze moest mee
wat! Ze
had zich niet te
te genere!... Het was het huis
huis van
van Leentje
Leentje Staas.
wat!
Ze had
Of ze zich Leentje
Leentje Staas niet meer herinnerde...
herinnerde ... die lange
lange Leentje...
Leentje ... die
die
gezongen had.
had.
66k in de Vic gezongen
Woont Lééntje hier, die ouwe
ouwe Leen?
Leen ? —- informeerde Georgine met verbawel já
já—- die was fatsoenlijk
f:'ltsoenlijk getrouwd met
met een
eenmanke
mankeex-kapitein.
ex-kapitein.
zing. Wel
Dfé had 't best
... -— 'Kom
... zo invalle...
invalle...
best...
'Korn nou
nou maar
maar gerust mee.' -— 'Nee
'Nee_
je wel zegge.' -—'Als
ik
je
inviteer
is
het
goed'
...
'Nee,
dat
Wat zal Leent
Leentje
`Als
goed'... —
dórrefik
zo niet...'—`Cornet,
niet .. .' - 'Cornet, waar hlijfje?Is
-riep een vrouwend6rrefik zo
blijfje? Is er iets?'
iets ?'—riep
een openstaande kamerdeur klaterde stemmen
gepraat en gestem. Uit een
stemmengepraat
- 'Leen
... L6én...
Léén ... weet je wie
wie hier
hier isis?'
...
lach. —
`Leen...
?' -—'Nou-ou?'
`Nou-ou ?' -—'Georgine
`Georgine...
Georgine Casper!'
Casper!' -— 'Wel]ezis,
benjij
jij daar?'
Georgine
'Wei Jezis, Georgine
Georgine ben
daar ?' —- Een jonge, blonde vrouw,
vrouw, fris
fris in haar
haar rode japonnetje, kwam op de stoep
stoep en
en wéér een gehellichte belangstelling.
belangstelling.—
- `Nou
'Nou maar, je gáát mee!'
zoen, en vragen, een
ccn hellichte
Leen ... het
het staat
staat zo
zo gek
gekvoor
voorjejeman.'
man.' -—'Allo!
—- 'Nee, Leen...
`Allo! Je gáát mee!
mee! Me
Geef es
es een
een hand,
hand, Cornet.'
Cornet.' -— 'Pas op, malle mense!
man vindt alles goed. Geef
man goeienavond
Jullie trekkede
trekke de arme uit me lijf!...
lijf !... Laat me dan eerst
eerst me man
teentje, 'waarom
zegge.' - 'Is
cis je man er?'
er ?' —- vroeg Leentje,
`waarom zeg ie dat niet eerder?
eerder ?
Laat
open tafel!'
tafel!' Georgine
Laat je man ook meekomme. Vanavond houe we open
fluisterde. -— '0
... ó
... Nou dan
dan jij
jij alléén
... Kom
'O...
6...
alléén...
Kom gauw. Ik zal de deur an
staan, hoor!
hoor! Wel,
had dat
dat gedacht,
gedacht, die
die 6uwe
late staan,
Wel, wie had
66we Georgine.
Georgine. En ze
ziet er goed uit ook,
ook, hé?'
... —
- `Ik
'Ik kom dirék, hoor.'
hé ?'...
hoor.' In
In de
de vale schemering van het hoog
hoog in de sneeuwwolken
huivende huis,
huis, zoenden
zoenden we
weelkaar.
elkaar.
sneeuwwolken huivende
'Zul je an me denke?'
- 'Ja
vrouwtje.' -—'Zul
niet naar
naar andere meissies
`Zul
denke —
la vrouwtje.'
`Zul je niet
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kijker' - 'Néé,
- 'Heus
je zuszus`Néé, kind.' —
"Heusniet?
niet ?Niet
Niet naar
naarvriendinnetjes
vriendinnetjes van je
kijke?'
ters?'
niet.'—
- 'Ben
op de
deDiergaarDiergaarters ?' -—'Die
'Diekomen
komenvanavond
vanavond niet.'
'Ben je
je om
om één uur op
desingel
- 'Half
tweeuiterlijk.'
uiterlijk.'—- 'En zul je voorzichtig
voorzichtigzijn
zijn?? Het
hier
desingel ?'?'—
'Half twee
Het isis hier
zo'n rare
rare stad en
zo?'
'Gajijjijmaar
maar rustig
rustignaar
naar boven
bovenen
en amuamuen ze schiete zo
?' -`Ga
seer je. Dag
Dag vrouw.'
vrouw.'—
- 'Dag
'Dag mannetje.'
mannetje.' —
- Er
stuifwind.
Er waaide
waaide een gure stuifwind.
schaduwblok der huizen,
huizen, tegen
tegen
straat. In het schaduwblok
Weinig mensen liepen op straat.
in, wandelde
wandelde ik
ik op.
op. Het
Hetspeet
speetmij
mijdat
datzij
zijbij
bijvreemden
vreemden moest
moest
de wind in,
achterblijven.
gaan, juist op
op
achterblijven.Was
Washet
hetniet
nietláág
láágom
omvan
vanjejevrouw
vrouwweg
weg te gaan,
een avond
avond dat
dat behoefte
behoefteaan
aankamergezelligheid
kamergezelligheid groot
grootwas
was—- om
om aan
aan jeje
Hetwas
wasde
deéérste
éérstemaal
maaldat
datikikhaar
haarals
alsmatmaiouwelui een
een plezier
pleziertetedoen
doen?
ouwelui
? Het
Ze zou
zou het
hetwel
welv6élen.
v6élen.Zij
Zij
tres behandelde, al had ik het niet zo bed6éld. Ze
voelde ålles.
álles. Koud,
Koud, met
met een
een ziekelijke
ziekelijke bekruiping
bekruiping van
van sentimentaliteit,
sentimentaliteit,
aan, stampte mijn
mijn koude
voelde niet
niet het
het
schelde ik aan,
koude voeten
voeten op de stoep, voelde
geringst verlangen één van
van de
de huisgenoten
huisgenoten tetezien.
zien.Ik
Ikberedeneerde
beredeneerdemijmijzelf
toch wat
wattétéerg
ergwas
was—- nou
nou je
je ze in
in zo'n
zo'n tijd
tijd niet
nietgezien
gezienhad,
had,
zelf dat dát toch
maar de onbehaaglijkheid
onbehaaglijkheidwas
wasstérker.
stérker.—- 'Familie
'Familiethuis
thuis?'
- Wat
?' —
Wat een klétsklétszo uit
uitde
de hoek
hoektetekomen.
komen.Het
Hetpaarspropere
paarspropere dienstdienstvraag. Hoe stom om zo
meisje knikte. Ze
Zekende
kendeme
meniet.
niet.Ma
Maveranderde
veranderdeelke
elkeveertien
veertiendagen.
dagen.—Jij heet
heet zeker
zekerSien
Sien?'
- 'Nee,
Antje.'—
- `Zo-zo.'
'Zo-zo.' —
- De
De lange,
lange,brede,
brede,
'Zo.
`Zo. Jij
?' —
'Nee, Antje.'
koud van
van marmer-witheid
marmer-witheid met
metde
dedonker-purperen
donker-purperenloper
loper
klassieke gang, koud
lag voor mij. Aan de klerenstandaard
pelsmutsen.
klerenstandaard staken
staken hoge
hoge hoeden en pelsmutsen.
... Daar
hem! Zo
ZonAre,
náre, náre
náre jongen!
jongen!
- 'Daar
—
'WarisisAlf!
Alf!Daar
DaarisisAlf!
Alf!...
Daar heb
heb je hem!
eindelijk?'
... Wat
... Dåg
DágGér
...
Kom je eindelijk
?' -'Dag
— 'DagCoba
Coba...
Watben
benjij
jijdik
dikgeworden!
geworden!...
Gér...
Dág Gér...
Gér... Wat
Wat zien
zien jullie
jullieerergoed
goeduit!...
uit!...Waar
Waarzijn
zijnpa
paenenma
ma?'
Dág
?' 'Achter.' —
- 'Is
- 'Hé-jássus!
toch
'Achter.'
'Iserervisite?'
visite?'-—'0,
'0,een
een héle familie!' —
'Hé-jássus! Het
Het is toch
al een
een plepleveel gezelliger
gezelliger onder
onder mekaar...
mekaar... —
- 'Got,
`Got, we
we dachte er jou nog al
te doen!'
doen!' —
- 'wel
... Wat zie je er goed
goed uit!...
uit!...Wat
Watben
ben
zier mee te
'Wel dág:
dág: jonge!
jonge!...
ik blij
blij dat ik je
.. .' -—IkIkzoende
wangen, mijn
mijn
je weer
weer es
es zie
zie...'
zoendehaar
haarop
opde
de twee
twee wangen,
oude goede
goede moeder.
moeder.
Om elf uur begon het souper in de burgerdeftige ceetzaal'.
'eetzaal'. Op het
het effen
effen
beten de
de ouwerwetse
ouwerwetseDelftse
Delftseborden
bordenronde
rondegaten
gatenvan
vanstrakstrakgroen behang beten
Dezwart-bruine
zwart-bruinegordijnen
gordijnen gierlandden
gierlandden om
om het
hetwit
witder
der
glimmend blauw. De
stond een
eenmassief,
massief,gebeeldhouwd
gebeeldhouwdbuffet
buffetmet
metpullen
pullen
hangende tules. Er stond
en vazen —
- aan
stillevenvan
vanciciaande
de raamkant
raamkant hing
hing een dof-zwart-omlijst stilleven
troenen, aardbeien, meloenen en hoge wijnkelken.
nichtje Tilly, slank
slank zenuwachtig
zenuwachtig meisje,
meisje, en
en naast
naast mevrouw
mevrouw
Ik zat naast nfchtje
Busse,
huisvriendin. Meneer
Meneer Busse
Busse wig
n6gvrolijk
vrolijkover
overzijn
zijnwhistpartij,
whistpartij,
Busse, huisvriendin.
praatte met
met mama, had voorándere
die druk
praatte
voor ándere buurvrouw
buurvrouw nichtje Jeannette,
Jeannette, die
met hem giechelde,
giechelde, wat
wathaar
haar man,
man,Jules,
die
mevrouw
Busse
flankeerde,
Jules, die mevrouw Busse flankeerde,
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niet erg aangenaam
tante,
aangenaam scheen
scheen te
te vinden.
vinden. Naast
Naast pa,
pa, statig-deftig, zat tante,
die verleden jaar haar
haar man
was er
er nog
nogeen
eenjuffrouw
juffrouw
man verloren
verloren had.
had. Dan was
Henriëtte
Rons,ouwe
ouwevriendin
vriendinvan
vanGerda,
Gerda,die
diemet
metCo
Coaan
aan het
het voeteneind
voeteneind
Henriëtte Rons,
zat.
Op het glanzend oog-vochtig
tafelkleed lag
lag een loper
loper van
van blauw
blauw geruid
oog-vochtig tafelkleed
geruld
papier, die het blokjeswit in tweeën verdeelde. De zware
papier,
zware zilveren lepels,
vorken, dessertvorken,
dessertlepels schitterlachten
schitterlachten met
stralende
dessertvorken, dessertlepels
met stralende
schamplichtjes.
steekjes op het servies
servies van
van
schamplichtjes. De servetten
servetten priemden
priemden in
in steekjes
wit-met-blauwe
randen. Blinkend
Blinkend van
van glanzige
glanzige buikigheid stonden
wit-met-blauwe randen.
de glazen; voor elk bord
bord een waterglas
waterglas met kristallen
kristallen voegen, een
een dun
dun
spits wijnglas, een mat-groen witte-wijn-glas.
Op de
de baan
baan van
van teerblauw
witte-wijn-glas. Op
vloeipapier hoekten in elegant
elegant slordige
slordige regelmaat
regelmaat schulpvormige schaaltjes van wit-met-blauwe rand,
rand, vlootjes
vlootjes van
vangele
gelecitroen-strakheid,
citroen-strakheid, prunellen in bruine glimsaus, amandelen, rozijnen, pistaches en andere
andere kleuwas van
van een welgedane,
welgedane, zacht-vriendelijke
zacht-vriendelijke weelrige lekkernijtjes. Het was
derigheid.
- 'Maar
die papa
papa bij
bij zijn achternaam
derigheid. —
%/bar Spier,' zei tante, die
achternaam noemde,
'dat
`dat is een héel souper.' - 'Nou
Nou een hééI
11661 souper,' zei pa, zich inknuffelend
in de leunstoel,
leunstoel, 'een
- 'Nou
ceen soupéétje.' —
Nou als uu dát
dit een soupeetjé noemt,'
wat een
een souper
souper is.' -— 'Het
helder-lachte Busse, 'dan
'clan weet ik niet wat
`Het lijkt wel
een fééstdiner,' zei
zei Jules, huiverig
huiverig van het gaan door de marmergang.
'En
marmergang.- `En
heeft er zo
zo kéurig
gedekt?'
wie heeft
kairig gedekt
?' informeerde tante. -— 'Ik
`Ik tante,'
tante,' knikte
Coba,
'ik helemaal alleen.' -—'Nou
beCoba, `ik
`Nou - ik heb de servetten gevouwen,' beknibbelde Gerda, lachend. -— 'En
`En heb ik jullie niet meegeholpe?'
meegeholpe ?' vroeg
hoog-van-stem, `wie
'wie heeft de glazen nagewreven?'
- Da bracht de
Tilly, hoog-van-stem,
nagewreven ?' —
bruin-glimmend met
met voorsnijmes en vork ereendebouten binnen, vier bruin-glimmend
'Maar méneer
... vfér eendeboute
... Hoe
Hoe kome
naast. - `Maar
méneer...
eendeboute...
kome we daardoor,' láchte
'We
k6me erdoor,'
juffrouw Henriëtte Rons sentimenteel-verwonderd. -—
k6rne
rondziend met blije genoeglijkheid in de ogen
ogen nu
nu de
de
zei vader, de tafel rondziend
te
attentie hadden.
hadden. Zonder
Zonder een
een groot
groot eter
eterte
vier eendebouten de algemene attentie
hij er,
kinderlijk plezier
plezier in
in wanneer
wanneerde
de enorzijn, had hij
er, als
als er
er gasten waren, kinderlijk
vis of
ofgevogelte,
gevogelte,die
diehij
hij zélfkocht,
me kwantiteiten vis
zélf kocht, verrukking
verrukking ofverof vergaven. —
- 'Zo
man altijd,' zei moeder, caltijd
'altijd bang dat er
wondering gaven.
`Zo is me man
weinig is...
is ... Ik
Ik zou
zou er
er maar
maar twee
twee aansnijen...
aansnijen ... anders
te weinig
anders wordt er niets van
andere gegeten.'
gegeten.' —
- 'Och
gáátwel
welop,'
op,'beweerde
beweerdeGerda
Gerda vlughet andere
`Och ma het gift
wist hoe
hoepa
paeen
eenhekel
hekelhad
hadaan
aan zulke
zulkeopmerkingen.
opmerkingen. —
- 'Ze
handig. Ze wist
`Ze zijn
tafel en ze zdllen
zullen gegeten
gegeten worden.
worden. Vier eendebouten
eendebouten met zijn
zijn twaalop tafel
ve ... Het
Het isis op
op het
hetrandje
randje af.' —
- 'Gut,
dat?'
ve...
'Gut, meneer hoe reken u dat
?' vroeg Hensentimenteel-lie( —
- 'Kun
of van een eendebout'
eendebout'—-lei
riëtte sentimenteel-lief.
`Kun je
je van een kip of
lei
vader uit, terwijl
terwijl het zilveren
zilveren mes
mes het
het bruine
bruine vlees
vlees sneed,
sneed, `féts
'féts anders
vader
wit ?...
? .. Nee niewaar.
niewaar. Mijn vrouw zou
eten dan de vlerken, de poten, het wit
—

—

—
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graag iedereen
maar dat
alleen als
als we
we entreentregraag
iedereen een
een klUff
kl(iff geven,
geven, maar
dat doen
doen we alleen
... Hoeveel
Hoeveelisisvier
viermaal
maal vier
vier??..... Zestien,
Zestien,niewaar
niewaar?..
?. Wie heeft
heeft dus
dus
nous zijn
zijn...
of me vrouw
vrouw?'
... —
- 'Wat
eenredenering,'
redenering,'zei
zeimoeder,
moeder,haar
haarneus
neus
gelijk, ik of
?'...
Vat een
vertrekkend. - —
... ''Laat
beste piepa...
piepa ... Als
Als ie
vertrekkend.
1_4= hem maar gaan
gaan moe, die goeie beste
heeft,' suste
susteGerda.
Gerda.—
- 'Als
heb,' zei
zeiJuJuer plezier in heeft,'
`Als ik
ik één
één zo'n vlerkje op heb,'
les, zijn
... 'heb
genoeg ... Wat
Wat
zijn witte
witte handen
handen wrijvend
wrijvend...
`hebik
ikvoor
voor twéé
twéé dagen
dagen genoeg...
een k6lossale
kólossale beeste!
nog nooit
nooit zo
zogroot
grootgezien.'
gezien.'—
- ja
'Jaze
zezijn
zijn
beeste! Ik heb ze nog
'watzegt
zegtonze
onzeschrijver
schrijverervan
ervan?'
Als hij
hij zo
zo iets
ietszei,
zei,
énorm,' knikte
knikteBusse,
Busse,`wat
?' Als
won hij het hart van vader,
vader, die
die boeken schrijven
schrijven een
een nutteloos
nutteloos ding vond,
maar
krantenrecensies, waarin
waarin zijn naam
maar na een paar krantenrecensies,
naam met 'lof',
'la', met 'veel
'wet
genoemd werd,
werd, nooit
nooit verzuimde
verzuimde voor
voor tetestellen:
stellen:`Mijn
'Mijn zoon...
zoon ... de
de
lof' genoemd
schrijver.' -—'Jajazezezijn
met meer
meerhonger
honger
schrfjver.'
zijnheel
heelmooi,'
mooi,'zei
zei ik
ik verheugd, met
tot gepraat.
gepraat. —
- 'Oe,
knárs u oom,' zei Tilly,
de vingers
vingersin
inde
de
dan lust tot
`0e, wat knárs
Tilly, de
'Vindtuu?
Ik kan
kan er best teteoren stoppend. -—'Ja
jada's
da'seen
eenakelig
akeliggeluid.'
geluid.'-Windt
? Ik
gen.' —
- 'Jij
... Wil
heeft geholpen
geholpen
"Jijkan
kantegen
tegenálles
álles...
Wiljejegeloven
geloven dat
dat ie laatst heeft
raam was
bloedde,zo
zovrévréom iemand die uit het raam
was gevallen en die zo ákelig
ikelig bloedde,
leggen?'
er dan
dan an,'
an,' verdedigde
verdedigde
selijk bloedde,
kar te leggen
selijk
bloedde, op
op een
een kar
?' -—'Wat
Vat is er
zo hoog-op
hoog-opaan
aantafel
tafel verteld
verteldwerd.—Traat
werd.-'Praat
zich Busse,
Busse, blij dat zijn heldenfeit
heldenfeit zo
alsjeblief niet van bloed,' vermaande
vermaande tante,
tante, cals
'als Tilly
Tillyer
ermaar
maar van
van h66rt
hóórt
spreken valt
valt ze
ze flauw.'
flauw.' —
- 'Gut,
griezeligsan
an bloed.
bloed.Maar
Maarkraskras`Gut, ik
ik vin
vin nîéts
niéts griezeligs
zij. 'Vs
Dá'sverschrikkelijk.'
verschrikkelijk.'—- 'En
'En een
eenspinnekop
spinnekopdan
dan?
Ben jij
jij ook
ook
sen over zij.
? Ben
7' —
- 'Nou
spinnekoppen
zo bang voor
voor spinnekoppen
spinnekoppen?'
`Nouik
ikzal
zalniet
niet zégge
zégge dat spinnekoppen
tot mijn
mijn geliefde
geliefde huisdieren
huisdieren behore...
behore... maar
maar báng,
báng, néé
... waarom
...
néé...
waarom bang
bang...
een spinnekop
spinnekop zal
zal je
je nooit
nooitkwaad
kwaaddoen.'
doen.'—
- 'Ben
'Ben je
je nog
nog in dat damescomiCo?'
- 'Bedoel
... Waar
Polte en
en
té, Co
?' —
`Bedoeluu van
van armenbezoek?'
armenbezoek ?' -—'Ja
la...
Waar die
die dames Polte
Vinlij ook
... en
... IsIshet
'0ja...
ja...Elke
Elkeweek
week
Vinlij
ook lid
lid van
van zijn
zijn...
endie
dieadvocaat
advocaat...
hetniet?'
niet ?'- '0
Het isishéél
héélinteressant...
interessant ...Maar
Maar altijd
altijd zo'n
zo'n lucht
luchtvan
vanpijpjes
pijpjes en
en
vast
... Het
vast...
die huize...
huize... Vréselijke
Vréselijke mensjeslucht...
mensjeslucht... Da's
Da's het
het6naangename.'
ónaangename.'
mensjes in die
is gege-—'Kom
geef
nunu
eens
door
.. Nee,
Carolien,
bedien
je nou
góédg6éd...
... D'r. is
'Korn
geef
eens
door..
Nee,
Carolien,
bedien
je nou
D'r isis in
inovervloed...
overvloed ...Waar
WaarisisAntje
Antjenou
nou?'
- Coba drukte op het
het
noeg... D'r
noeg...
?' —
knopje van de elektrische schel die
die aan
aan de gaskroon hing en
en het
het propere
propere
dienstmeisje,
dat
de
deur
geopend
had,
nam
de
schotel
over,
bediende
dienstmeisje, dat
deur geopend had, nam de
over, bediende
de gasten
gasten een
een voor
vooreen.
een.—
- Dat
een vergenoegde
vergenoegdestilte.
stilte.—- Ze
Zebedienden
bedienden
Dat gaf
gafeen
of hapten al. Het
Het rode
rode licht
licht van
van de
de gasbranders
gasbranders zette
zette de
de hoofden
hoofden in
in
zich of
hij met
met
verjongde lijnen.
lijnen. Alleen Jules
ouwlijker uite. Toen
Toen hij
Jules zag
zag er
er geler,
geler, ouwlijker
huwelijk, het
hetsasanichtje Jeannette
jeannette huwde leed hij
hij alal aan
aan zijn
zijn ziekte.
ziekte. Het huwelijk,
met een
eengezonde,
gezonde,zinnelijke,
zinnelijke,j6nge
jóngevrouw
vrouwschrapte
schraptehet
hetvernis
vernis
menleven met
weg dat
dat een
een `kuur'
'kuur' hem gegeven
gegevenhad.
had. Geen
Geenweek
weekging
gingvoorbij
voorbijofofde
dedokdokweg
tocht,zat
zathij
hij meestmeestter kwam bij hem aan.
aan. Kouwelijk,
Kouwelijk, huiverig,
huiverig, bang voor tocht,
al stil,
stil, droefgeestig.
droefgeestig. De
Delevenslustige
levenslustigejonge
jongeman
manwas
wasinintwéé
twééjaar
jaar oud,
oud,
al
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verduft
verduft geworden,
geworden, onder
onder de
de plak
plak van
van de
de vrouw,
vrouw, die hem, met het meermeerderheidsgevoel van
derheidsgevoel
kribbigheid
van haar
haar sterke,
sterke, jonge
jonge lichaam
lichaam en met al de kribbigheid
van
dingetjes zei.
van onbevredigde
onbevredigde zinnelijkheid, telkens vinnige
vinnige dingetjes
zei. Er was
was n6g
n6g
een ander ongelukkig
ongelukkig paar
een
paar aan
aan tafel.
tafel. Het
Het komt
komt mij-zelf
mij-zelf gezocht
gezocht voor
voor om
om
de tégenstelling
tégenstelling te
de
te beschrijven, maar
maar het
het is beneden mij om énige
énige effecteffectmakende 6nwaarheid ten
makende
dezer herinneringen
herinneringen te verzinnen.
verzinnen. Die
ten bate dezer
Die
ouwejaarsavond viel mij
mij het contrast sterk op
... Naast mij zat
ouwejaarsavond
op...
zat het
het vrouwvrouwtje van Busse, blond,
drieëntwintig. Al
Al haar
haar bekenblond, tenger, van nog geen drieëntwintig.
den
dat ze
zegeopereerd
geopereerdwas.
was.InInhaar
haaronnozelheid
onnozelheid vertelde
vertelde zij
zij het
het
den wisten dat
zelf. In
bevallen, was
In de
de maand
maand dat
dat andere
anderejonggetrouwde
jonggetrouwde vrouwen bevallen,
was haar
haar
baarmoeder uitgesneden. Hoe
Hoe ze zo
aan tuberculose
tuberculose kwam,
kwam, bebaarmoeder
zo plots aan
grappenmaker bij
bij
greep Busse hélemaal niet. Hij was volbloedig-vrolijk,
volbloedig-vrolijk, grappenmaker
de dames die vonden dat hij
hij zulke interessante ogen
ogen had. Ook hij zat onder
de plak.
hij soms
plak. Als
Als zijn
zijn vrouw
vrouw hem
hem onverwacht wat vroeg of zei, keek hij
naar
naar haar
haargrijze
grijzeogen
ogenmet
methet
het schuldig
schuldig schuin-wit
schuin-wit van een hond. Aan de
de
feesttafel maakten
mannen een penibele indruk,
indruk, de een door
door
maakten die
die twee mannen
zijn
ander door
door zijn
zijn volbloedige
volbloedige rusteloze
rustelozevrolijkheid.
vrolijkheid.
zijn gedruktheid,
gedruktheid, de ander
`Ga u een filepien met me an ?' lachte Busse.
'Ga
Jeannette, naast hem, gezond-rood met goed onderhouden tanden, vond
vond
het wel wat vr6ég om een filepien an
gaan bij
bij de eendebout.
an te gaan
eendebout. —- 'Neé,
`Neé,
Jeannette, nog niet
niet aan
- 'Alleen
aan de amandele komme!' zei Gerda. —
'Aileen maar
die éne,' verzocht
verzocht Busse,
Busse, het
het is
is een
een trefals
tref alsje
jein
in eens
eenseen
eenfilepien
filepien te
te pakke
hebt,
nietwaar. Da's
Da's een
een toeval,
toeval, niet!...
an?'
'Nou, goed,'
hebt, nietwaar.
niet ?... Ga u hem an
?'-`Nou,
lachte Jeannette. -— 'Om wátte dan,' lachte Busse.
Busse. -—'Wie
Vie het eerst wat
anneemt, die moet de
de ander
ander een cadeautje
cadeautje geve.'
geve.' -— 'Best! Best!' -lachte
— lachte
Busse.
Busse.—- 'Je eendebout wordt k6Ud,'
gedwee. -— '0.
o.
laStid,' zeiJules
zei Jules zachtjes gedwee.
'O. O.
pikanterie van
van je,
je, 66we
6Uwe man?'
Weer een pikanterie
man ?' -—antwoordde
antwoordde Jeannette, bitsbeleefd-in gehouden-vinnig, met rad
rad mummelen
mummelen der
der dunne,
dunne, praatjes, beleefd-ingehouden-vinnig,
eerlijk. véél
'Ik zeg toch niks, kind.' —- 'Ja
grage lippen. —- 'II(
"la -—éérlijk
éérlijk is eerlijk.
Véél heeft
niet gezegd,'
gezegd,'glimlachte
glimlachteGerda,
Gerda, chij
'hij zei alleen
alleen maar:
maar: je
je eendebout
ie je niet
prunellen, Jeannette
Jeannette ?' —- Mevrouw Busse,
Busse, sympawordt koud. —- Wil je prunellen,
thiek-blond-fijn, was een gesprek
gesprek met
met me
me `begonnen'.
'begonnen'. Telkens een klein
klein
thiek-blond-fijn,
eendebout op de zilveren
zilveren vork
vork en
en een
een hoofdknikkend luisteren.
hapje eendebout
mach tig vervelend,
vervelend, voor
voorde
de zésde maal vragend naar letterEerst deed ze machtig
letterhoe Van Deyssel
Deyssel er
er uit
uit zag, hoe Kloos
Kloos gekleed
gekleed was
was én 6f
kundige dingen, hoe
getrouwd was; of ik Verwey
Verwey een dichter
dichter vond;
vond; wAárom
wáárom de jongere
die getrouwd
hadden, terwijl
terwijl het
hettoch
tochzo
zo
tijdschriften mijn
mijn laatste
laatste boek doodgezwegen
doodgezwegen hadden,
'mooi' was;
was; of
of ik het nou
nou hétis
hé6s méénde
méénde dat ik het
het lelijk
lelijk vond;
vond; waarán ik
'moo?
n66 bezig
bezig was én of
of die Ten
Ten Brink
Brink héds
hé6s zo'n kwiebus
kwiebus was én ofik
of ikJanVeth
JanVeth
n6t5.
wel es
es gezfén
gez1én had én
én dat zij het d61 zou vinden
vinden met
met artiesten
artiesten om
om te
tegaan.
gaan.
wel
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gemaakt met
met een
een actrice
actrice van
van Le
Le Gras
Gras en
en Haspels.
Haspels. Als
Als die
die
Ze had kennis gemaakt
bij haar
het leht
heerlijk. Ofik
Of ik Breitner kende?..
kende?... Maar
Icht heerlijk.
bij
haar thee
thee dronk vond ze het
toen ze merkte, dat
dat het
het me
me dik
dik verveelde
verveeldemee
meetetedoen
doenaan
aandie
diejuffrouwenjuffrouwen.
extase voor cmystieke'
'mystieke' mensen en dingen, werd
werd ze
ze stiller,
stiller,begon
begonna
naeen
een
niet intresseert...
intresseert...maar
maar
... 'Ik
poosje haast
haast fluisterend:
fluisterend:...
`Ik weet
weet wel dat het uu niet
ik heb die figuren van Hermine en Dolf
zo innig-wiár
innig-wáárgevonden.'
gevonden.'—- 'WerDolfzo
%Terkelijk, mevrouw
mevrouw?'
spoelde de
de lieve vraag weg met
kelijk,
?' —- Een hapje eendebout spoelde
typisch
Zij vervolgde:
vervolgde: 'Hoe
'Hoe komt
komt het
het dat u zo typisch
een slokje Laubenheimer.
Laubenheimer. Zij
at ik
ikmijn
mijnmond
mondleeg.
leeg.—- 'Ja
voelt 1166
h6é een
voelt?'
... Bedaard
Bedaard at
juist voelt
een vrouw voelt
?' ...
u, dat
dat isis heel
heelmoeilijk
moeilijk te
tezéggen,'
zéggen,'weer
weerwipte
wiptededemassief-gezellige
massief-gezellige
ziet u,
'da's héél moeilijk
moeilijk té zéggen'
zéggen' —
- én
tipje eendeeen devork een prunel op, `da's
én het tipje
op, `dat
'dat kun
kun je
je zo
zo maar
maar niet
niet zéggen:
zéggen: da's
da's haast
haast niet
niet
boutenvlees wipte op,
- én
er bij,
bij, cda's
'da's zuiver
zuiver ininm6gelijk' —
éneen
een brokje
brokje gebakken
gebakken aardappel ging
ging er
tuïtie' ... Dat
Datlaatste
laatstezei
zeiikikmet
meteen
eenvolle
vollemond.
mond.—- 'Het
'Het was
was héél
héél waar
... En
waar...
tuitie'...
zulke gevallen komen
komen méér
méér voor
voor dan
dan uu misschien
misschien denkt.'
denkt.'—
- Zo toonloos
zdlke
het zei,
zei, schrikte
schrikte het
hetme
mewonderlijk
wonderlijk op.
op. In
Ineen
eenrealistische
realistische
rustig als ze het
geleden een
een jonge
jonge vrouw
vrouw beschreven
beschreven die
die jaren
jaren lang
lang
novelle had ik lang geleden
bemerkt, dat
dat haar
haar man
man haar
haar bedriegt.
bedriegt.
ziekelijk blijft en aan
aan kleinigheden bemerkt,
-—'Nu,'
ge
Nu,' zei ik vals-vergoelijkend, retirerend
retirerend om
om het
het pijnlijke
pijnlijkevan
van háár
háir ge
val, waaraan
waaraan ik
moet altijd
altijd dénken dat een pennepen neik nu
nd eerst dacht, 'nu, u moet
likker een
een rekbare
rekbare fantasie
fantasieheeft.'
heeft.'—- 'Nee,'
zei ze zacht-beslist
zacht-beslist —
- een
Nee,' zei
prunel
dessertlepeltje balancerend,
balancerend, 'dát
geval van
van Hermine
Hermine en
en
prunel op
op het dessertlepeltje
`dit geval
Dolfwas
waar, trágisch waar...
waar... U
U had
had het
het nog
nogtrágischer
trágischerkunkunDolf
was volkomen waar,
glimlachte ze
ze fijn-vriendelijk,
fijn-vriendelijk, van onder de blonde kuivende
kuivende
nen maken,' glimlachte
haren,
geval behandeld
behandeld had
had van
van een
eenvrouw,
vrouw,ziekelijk
ziekelijkbijvoorbijvoor.
haren, 'als
`als u een geval
schuld van
van haar
haar man.'
man.' Nog altijd balanceerde de prunel in
in
beeld door de schdld
van het
hetzilveren
zilverenlepeltje.
lepeltje.—
- 'Hoe bedoelt
bedoelt uu?'
vroeg ik
ik
het glinster-ovaal van
?' vroeg
ontwijkend, met een sterk
sterk opwellend
opwellend vriendschapsgevoel.
vriendschapsgevoel. —- 'Wei,'
'Wel,' zei
zei
ontwijkend,
ze
... 'wél...
wél... bijvoorbeeld
... is
Het
is héél
moeilijk
een
voorbeeldte
te
ze...
wél... bijvoorbeeld...
Het
héél
moeilijk
omom
een
voorbeeld
altijd v66rbeelden geven...
geven ... Het doet er ook weinig
geven ... Je kunt niet altijd
geven...
toe, nietwaar
nietwaar?..
maar eens een voorbeeld...
voorbeeld... Pennelikkers
Pennelikkers
?... Verzin
Verzin uu zelf maar
hebben toch
toch zulk
zulkeen
eenrékbare
rékbarefantasie
fantasie?..
En
da's
een
tragischer
sin6g
tragischer
si?...
'Ja la
da's
tragischer.'
- 'Vin
"Jada's
da'swél
wéltries·
triesniet ?' -—'Ja
tuatie, nietwaar?'
nietwaar ?'- —
da's
tragischer.'
— uu niet?'
- 'En
... nou maken wij simen
sámen een
eenboek,
boek,hé
hé?..
tig.' —
'Endan
danmoet
moet uu...
?... Da's wel
gráppig,vin
vinuuniet
niet?-dan
vrouw...
grippig,
? — danmoet
moet uu g6éd
g6éd aangeven de walg van de vrouw...
en d'r
d'r schrikkelijke
schrikkelijke avonde alleen...
alleen ... en d'r
d'r smeken
smeken dat
datGod
Godhaar
haarmaar
maar
- Want
vrouw, een
een vrouw
vrouwdie
die
gauw zal laten doodgaan. —
Wantwát
wit is een zieke vrouw,
n66it beter
beter wordt
wordtvoor
vooreen
eenman
man?
- En
om mooie
mooieboeken
boeken
?—
En dan
dan d'r genot om
te lezen en
en zich
zich in
intetespuiten
spuitenmet
metmorfine.
morfine.—- Wat isis morfine
morfine goddelék!
goddelék! -—
Ben u nooit ingespote?
om je
je pijn
pijn te
te verzachte,
verzachte,
ingespote ? —- Eerst geven ze het je om
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een behoefte...
behoefte ... Ik
Ik heb
heb iltijd
áltijdeen
eenspuitje
spuitjebij
bij me...
me...Ken
Kenuu
later wordt het een
Prins?'?' -—'Ary
me
Prins
'AryPrins?
Prins ?]aJadie
dieken
kenik.'
ik.'-—'Me
`Meman
manleest
leestweinig.
weinig. Ik heb me
`Da'seen
een heNieuweGids,
Gids, op Elsevier
Flsevier en op Nederland.'
Nederland.' —
- 'Da's
geabonneerd op De Nieulve
lektuur.' —
- 'En
aardige dingen
dingenin
in Elsevier.
Elsevier. En De
le lektuur.'
'En heus
heus er
er staan
staan wel eens aardige
Nieuwe Gids
Gids begrijp ik niet altijd. Dom
Dom van
van me,
me, niet
niet?...
? .. Het
Hetzal
zalwel
welan
anmij
mij
Nieuive
liggen,niet
niet?'
- We
gestoord.
liggen,
?' —
We werden
werden gestoord.
onze schrijver
schrijver voor geheimen
geheimen met
metjou?'
jou l'informeerde
informeerdeBusse,
Busse,
'En wat heeft onze
'zeker over literatuur,
literatuur, hè?
hè? Mijn
Mijn vrouw,
vrouw,meneer
meneerSpier,
Spier,da's
da's
luidruchtig, czeker
puikje. Die
Dieleest
leestmeer
meerdan
danalle
alleRotterdammers
Rotterdammersbij
bijelkaar.'
elkaar.'—- 'Tilly,'
'Tilly,'
een puikje.
'leest66k
66kde
dehele
heledag,
dag,niewaar,
niewaar, Til?
Til?Dumas
Dumas en
en Augier
Augier en
en VicViczei tante, leest
Hugo. Wat
Wat wordt
wordter
er ook
ook voor
voor g6éds
g6édsin
inHolland
Holland geschreven,
geschreven,nietwaar.
nietwaar.
tor Hugo.
wij één
één Dumas
Dumas?? Nee. Is het
het waar
waar of
ofniet?
niet? Noem
Noemjij
jij nou
nou eens
eens een
een
Hebben wij
Hollands boek
boek voor
voormeisjes,
meisjes,Alfred.'
Alfred.'—- 'Een
`Een Liefde
Liefde van Van
Van
geschikt Hollands
zei ik,
ik, effen,
effen, sterk
sterkmijn
mijn been
been wiebelend
wiebelendom
omniet
niettetelachen.
lachen.—Deyssel,' zei
'Daar heb
heb ik
iknooit
nooitvan
vangehoord,'
gehoord,'zei
zeitante.
tante.—- 'Of
'Ofde
de gedichten
gedichtenvan
vanBoeBoe'Mar
droogkomiekteik,
ik,zonder
zonderdat
dat iemand
iemand er
er iets
ietsvan
van begreep.
begreep.Als
Alsik
ikdedeken,' droogkomiekte
in Amsterdam
Amsterdam zou gezegd
gezegd hebben,
hebben, zou
zou ik
ik er
er minstens
minstenszélf
zélf
ze flauwiteit in
van geworden
geworden zijn,
zijn, maar
maar in
in Zaken-Rotterdam,
Zaken-Rotterdam, verdord,
verdord, vermatevermatewee van
rieeld, st6m Rotterdam,
Rotterdam, isiszo'n
zo'nmopje
mopjewel
welaardig.
aardig.—- 'Eten
'Etenjullie
jullienou,'
nou,'
rieeld,
maande vader,
dat g6éd
g6éd
maande
vader, 'zo'n
czo'n boutje
boutje eet
eet je
je maar
maar ééns
ééns in
in je
je leven. Eten dat
kostisisde
deaandacht
aandachtwaard.'
waard.'—- `Ze
'Zezijn
zijnvoortreffelijk,'
voortreffelijk,'kluifde
kluifdeBusse
Busse
geld kost
vetteverrukking,
verrukking,`én
'énvoortréflijk
voortréflijkgebrade."Da's
gebrade.' 'Da'sme
medochter
dochterGerda,'
Gerda,'
met vette
mama blij-moederlijk:
blij-moederlijk: 'Niewaar
Gér?'
pootje,]
ules?'
zei mama
Niewaar Gér
?' -—'Jij
nognog
eeneen
pootje,
Jules
?' —'Nee,' zei
zei]ules,
'op de late nacht durfik niet
niet
Jules, stil op de hoek van de tafel, cop
zoveel eten."Weet
eten.' 'Weetu,u,mevrouw,'
mevrouw,'vroeg
vroegBusse
Bussedroog
droogan
anzijn
zijnbuurvrouw
buurvrouw
]eannette, 'wát
'wátgebakken
gebakkenwordt
wordtenenwaarvan
waarvanniemand
niemandhoudt
houdt?'
'Nou
Jeannette,
?' —- `Nou
zeker weer
weerzo'n
zo'n echt-flauwe
echt-flauweaardigheid,'
aardigheid,'waarschuwde
waarschuwdeGerda.
Gerda.
heeft ie zeker
- 'Wat
gebakkewordt...
wordt ...enenwaarvan
waarvanniemand
niemand
houdt?'
mijmerdeJean]ean—
Vat gebakke
houdt
?' mijmerde
nette, glimlachend,
glimlachend, met
met een
een prunel
prunel halfwege.
halfwege. —
- 'Da's
de terie,'
terie,'
`Da's de
de sil en de
ginnegapte
.. .' 'Wat
'De sil en de
de
ginnegapte Busse.
Busse.-—'De
`Desilsilenendedeterie
terie...'
Vatzegt
zegt ie?'
ie ?"De
terie
.. .' —
- 'Hé,
onzin,' zei
zeizijn
zijnvrouw.
vrouw.--- `De
'Desil
silen
deterie.'
terie.' .. .'Wat
terie...'
'Hé, wat een onzin,'
en de
is een sil
si!?'
vroeg moeder.
moeder.—
- ''...De
... De baksil...
baksi!...en
ende
debákterie.'...
bákterie.' ...'Hahahar
'Hahaha!'—?' vroeg
'Hé,
flauw.' -—'Hoe
een
`Hé, jassus
jassus wat
wat flauw.'
'Hoekomt
komtiemand
iemandop
opde
de onzin.'
onzin.' -—'Wat
Vat is een
báksil,' zei Henriëtte,
Henriëtte, verwonderd.
verwonderd. —
- 'Een
je niet,
niet,die
die
báksil,'
'Een baccil...
baccil... Weet je
kleine
bééstjes?'?' werd
- '0
ja... Hé,
Hé,wat
wat
flauw.'
']assus!
kleine bééstjes
werd uitgelegd. —
'0 ja...
flauw.'
— -"Jassus!
Waar
De
Waar haalt
haalt ie het vandaan!' -—ErErwas
waseen
eenalgemeen
algemeen wéé glimlachen. De
hele avond had
grapjes vergast.
weet
had hij
hijzijn
zijnwhisttafel
whisttafelop
op zulke
zulke grapjes
vergast. -—'Wie
Vie weet
precies
is?'
tijd,' zei vader,
vader, 'alle
'alle
precies hoe
hoe laat
laat het is
?' -—'0,
'0,we
we hebben
hebben nog
nog alle
alle tijd,'
tijd,
al die
dietijd
tijdeten
eten?'
vroeg
tijd, het is nog v66r
vexir half
half twaalf.'
twaalf.' -—'Moeten
`Moeten we al
?' vroeg
]ules.
nieuwe in, met
met een
een volle
volle maag.
maag. Neem
Neem
Jules. -—'Ja,
la, we
we gaan
gaan etend
etend het nieuwe
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dan wat wit.
wit. Wit
Witisis héél verteerbaar op de nacht.'
nog een pootje. Neem dan
- 'Nee, dánk u oom.' -— Er kwam een ogenblik van doezelstilte. De vormet kristallen
kristallen glazen,
ken beklikten de borden. Het roderig licht speelde met
met blanke zilverlijven van vorken en lepels, sneeuwde op het
het plooiwit
der servetten, op
op de stijfselhardheid der herenboorden. Er was onaanalsof iets
iets dof-kils
dof-kils door
door de
de warme
warme kamer
kamer
genaams in die evene stilte, alsof
waarde. De afmatting van die-héle-avond-bij-elkaar
die-héle-avond-bij-elkaar in opgewekte familietoon begon zich te
te wreken.
wreken.
'Daar
een pastoor
pastoor en
en een
eenrabbi
rabbi voorbij,'
voorbij,' zei
zeiBusse,
Busse,uit
uit
`Daar gaat een dominee, een
als het zo
zo ineens
ineens stil
stilis,'
is,'beweerde
beweerdejuffrouw
juffrouw
de toon.
toon. -— 'Ja,
`Ja, hoe vreemd als
Rons, 'dat
Henriëtte Rons,
cdat breekt de gezelligheid eer je
je het weet.' - 'Dat
`Dat komt
jij nog es in, Alfred
Alfred -—jejekunt
omdat jullie niet drinke,' zei vader, 'schenk
cschenk jij
kdnt
kun je ze drinke
... Wanze drinke...
drinke ... als
als ik zeg dat je ze drinke kunt, dan kiln
drinke...
Marie?? was
- `'Zowat
neer is ze in huis gekomme, Marie
was dat
dat niet in '70?'
'7o ?' —
Zowat om en
Frans-Duitse oorlog,'
oorlog,' bevestigde
bevestigdemoeder.
moeder. -—Juffrouw
om de Frans-Duitse
Juffrouw Henriëtte
Rons nam
nam nog wat eendeboutenwit.
eendeboutenwit. Ze was lang, mager, een vrouw van
een jaar of vijfendertig, ouwelijk, met een
een jongemeisjes-vlecht. De vlecht
Tillyeen
een zenuwjeugd aan.
aan. Busse trok een fles open, wat Tilly
gaf de eeuwige
eeuwige jeugd
'Watben
benjijjijschrikachtig,'
schrikachtig,'zei
zeiik.
ik. -—'Ik
achtig gilletje deed geven. Vat
'Ik kan
kan het
zo horen
horen kunt,'
kunt,' zei
zeiJules,
Jules,
- 'Goed
niet zo
niet h6re.'
hélre.' —
`Goed dat je hier het schieten niet
'dan
'clan zou
zou je anders spreke.' Coba drukte op het schelknopje. Da en Antje
kwamen afruimen,
afruimen, Da met een messenmand, Antje met een bordenbak.
Dan werden er schone borden
borden wit met
met blauwe
blauwe rand
rand gegeven,
gegeven,kwam
kwamerer
dat
Gerda
wou
gaan
er een reuzenstuk kalfsvlees
met
gehakt
gevuld,
kalfsvlees met
gevuld, dat Gerda wou gaan
voorsnijden. Maar
pa
moest
het
eerst
zien
en
de
ouwe,
vochtige
genoegeMaar pa moest het eerst zien
vochtige
Henriëtte,proprolijkheid glansde in zijn ogen, omdat Jeanette en Busse én Henriëtte,
verbazing waren
waren over
over z6'n
Antje,
testeerden of in verbazing
zó'n prachtig
prachtig stuk vlees. Antje,
leggers.
broos in haar
haar paars
paarsjaponnetje,
japonnetje,lei
leinieuwe
nieuwe vorken
vorken en messen op de leggers.
Da zette
rode wijn
wijn op
op tafel.
tafel. -—'Waar
zette rode
Vaar heeft die Gér het voorsnijen geleerd!'
dat doet
doet ze héél goed. Me
Me man
man snijdt altijd het gevogelte.
gevogelte.Maar
Maarme
me
'Ja, dat
—- la,
dochter Gerda,
Gerda, die
Me man
man snijdt
snijdt het
het tetedik.'
dik.' -— 'Een
dochter
die snijdt
snijdt het vlees. Me
Ten
.. .' —
- '0
mooie borst
borst...'
'0 onze slager heeft zulk
ztilk mooi vlees.' -— 'Dat
`Dat vin ik nou
zeiBusse,
Busse,com
'om naar
naar kalfsvlees
kalfsvlees te
tekijken
kijken dat
dat voorgezo'n préttig gezicht,'
gezicht,' zei
snejen wordt.' -—'Hé,
uitval!' -— 'Nou,
brede,
'Hé, wat een uitval!'
Nou, t6ch waar.
waar. Zulke brede,
Het snijen is haast gezelliger als
repen vin ik gezellig...
gezellig ... Het
witte repen
als het eten.'
- Het gesprek
gesprek snikte
snikte vervelend
vervelend op
op dat
dat onderwerp
onderwerp voort.
voort. `Nou
'Nouik
ik éét het
niet graag
graag éét, maar
liever,' zei
zei Jeanette. -—'Ik
'Ik zeg ook niet, dat ik niet
maar het snijgraag zien.' -—'Weet
Marie,' -— zei tante met iets stemstemen mag ik graag
'Weet je wel, Marie,'
haar overleden
overleden man
man -—'voormigs-berustend, 'hoe Herman' -— dat
dat was haar
`voor.. .'—- 'Ja,
die snee
snee prachtig
prachtig voor,'
voor,' zei
zei vader,
vader, `die
'die maakte
maakte van
van het
het
sneed
sneed...'
la, die
—

—

—
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slechtste een mooie
mooie schotel.'
schotel.' -—'Dfé
`Dié had u moeten zien voorsnijen,' lei
moeder aan Busse uit, 'als dfé een kip of
of een
een fazant
fazant voorsneed, zocht ie
kiil been
naar de geledingen en
en als
als ie
ie klaar
klaar was,
was, lag
lag er
er alleen
alleen een
een káál
nooit naar
schaal.' -— 'En
hoe die
die huzarensla
huzarensla assaisoneerde,' zei tante
tante dro'En hoe
op de schaal.'
merig, zonder een zwéém van sentimentaliteit, 'als
opmaakte,
cals die hem opmaakte,
—
meneer Busse, dan
tuintjeltist om te zien -— net een Engels tuintje
dan was het een lûst
allemaal práchtige
en bieten
bietenen
enaugurken,
augurken,niewaar,
niewaar,
figuren van eigeel en
allemaal
prichtige figuren
.. z6
het zelfs
zelfs bij
bij Witzen
burg niet.' -—'Ja,
`Ja, da's een héle
Witzenburg
Zó mooi zie je het
Marie ??...
wel zo'n
zo'n mooi
mooiopgemaakte
opgemaakte schotel.
schotel.Daar
Daar
gaaf,'
Busse, 'ik mag het wel
gaaf,' zei Busse,
krijg je
zou dat
dat kommen?
? .. Een haring
kommen ? Gek, hé ?...
krijg
je meer
meer appetit
appetit van. Hoe zou
met wat groen
groen erom
erom is lekkerder
lekkerder dan
het vat...
vat ... En
En een
een
dan zo
zo een vers uit het
taart
... Wat
is dat
dat niet
nietaangenaam
aangenaam met
met confituurvakjes en
ingelegde
en ingelegde
taart...
Wat is
over nagedacht
... H6é
vruchten
... Ik heb er al es meer over
komt...
1166 komt
nagedacht hoe dat komt
vruchten...
het dat het oog
oog er
er zoveel
zoveel an
an doet
doet?'
meende vader,
vader,
?' —- 'Da's
`Da's net het zelfde,' meende
een opgeruimde
opgeruimde of
of in een
een
prettig ingeknuffeld in zijn stoel, 'of je eet in een
slordige kamer.' -— 'Ja,
dat wéét ik wel,' hield Busse
1166k6mt
kómt
Busse vol,
vol, 'maar
'mar h6é
la, dat
het... Het
Het isis een
eenfeit,
feit,maar
maar wat
watisisde
de 66rzaak?'
- 'Nogal
zei JuJuóórzaak ?' —
`Nogal logisch,' zei
het...
les, je hebt geen
geen trék om te eten
eten in
in een
eenslordige
slordigekamer.'
kamer.' -—'Jáwel,
`Jiwel, jáwel,'
Busse zéker,
zou de
de 66rzaak
óórzaak
maar wát
wit zou
zei Busse
zéker, 'dát
`dit weten we allemaal —- maar
zijn?? Als ik dit glas
glas neerzet
neerzet dan
dan weet
weet je
je dat
dat mijn hand
Maar
hand het doet. Maar
zijn
hoe kun
kun je
je nu
nu verklaren
verklaren dat
dat dit
ditkalfsvlees
kalfsvlees er
erzoveel
zoveel béter uitziet en
hoe
figuurtjes van dril om liggen en omdat
omdat
zoveel meer trek geeft, omdat er figuurtjes
goed bij
bij is ?.
... Hoe k6mt
kómt
?.. Zie je, z6
zó redeneer ik
ik...
er pieterselie ofhoe heet dat goed
dat nou?'
nou?' —
- 'Omdat
'Omdat jij een
een glaasje
glaasje teveel
teveel op heb,' zei zijn vrouw kalmpjesgrappig. En dat gaf
maar es gegaf een algemeen gelach. -— 'Schenk jij je nog maar
rust in, Busse,'
Busse,' zei
zei vader,
vader, `de
'de vrouwen
vrouwen zijn
zijn altijd zo.' -—'Mooi,
`Mooi, geef u
op de vrouwen,' knikte Henriëtte, sentimenteel vriendelijk, 'maar
'mar
maar af
afop
z6nder de vrouwen zouen de mannen het hélemaal niet kunnen stellen.'
zónder
- '0
Gerda boven
boven het
hetkalfsvlees.
kalfsvlees. -— 'Daar
kunnen alleen
alleen de
de vrij'Mar kunnen
—
'0 zo,' zei Gerda
gezellen over oordelen,' knipoogde
knipoogde Busse,
Busse, 'getrouwde
mannen worden
`getrouwde mannen
... één-zijdig...
één-zijdig ... éénzijdig...
éénzijdig... niewaar meneer, hahaha!...
hahahal... Wat
altijd eenzijdig
eenzijdig...
- 'Ik zeg niks.'
'Hij zegt niks. Wie weinig zegt,
zegt, heeft
heeft
schrijver ?' —
niks."Hij
zegt onze schrijver?'
te verantwoorden.'
verantwoorden.' -—'Meneer
galinte avonturen,' zei vader
weinig te
`Meneer heeft galánte
'op zijn
zijn jaren
.. .' —
- 'Nou,
... niet van
zo...'
`Nou, nou, nou
nou...
glimlachend, cop
jaren was
was ik ook zo
die gekheden, ouwe
ouwe Don
Don Juan,'
Juan,' zei moeder,
moeder, kribbig. -—'Zo,
`Zo, z6
zó heeft nefie
avonturen,'
Jeannette, 'Schuine!
dat een
een geWat is dat
`Schuine! Schuine!... Wat
avonturen,' vroeg Jeannette,
boek van je, dat Een
Een hartstocht!...'
hartstocht!. ..'—- 'Meneer
schrijft boeken,'
boeken,' zei
`Meneer schrijft
méén boek
wegsluiten.' -— 'Maar
we lezen
lezen
'Mau we
vader, 'die
`die ik voor zijn
zijn eigen
eigen zusters moet wegsluiten.'
dat ik
ik galante
galante avonturen
avonturen heb?'
ze toch!'
toch!' hel-lachte
hel-lachte Coba.
Coba. -—'Wie
`Wie zegt dat
heb ?' —
'Ol 0-o-o!
O-o-o! Nou durft
durft ie
ie nog
nogvragen
vragennaar
naar de
de bekende
bekende weg,'
weg,'lachte
lachteGerda
Gerda
'0!
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m66ie vrouw,
geheimzinnig. -—'Ja,
la, wie
wie was
was die blonde vrouw, die gr6te m66ie
paar dagen geleden
geledendoor
doorde
deKalverstraat
Kalverstraatheb
hebgelopen
gelopen?'
waarmee je een paar
?'
aan, 'was
'was dit
dátgeen
geengalant
galantavontuur
avontuur?'
- 'Je
ben
drong Coba, spottend, aan,
?' —
le ben
haar binnengegaaan in
in een
eenBodega.'
Bodega.'—
- 'En je liep z6
z6 druk
druk met
methaar
haar
met haar
te prate,
prate, dat
- 'Ik?'
- 'Ja-jij.'
-'Wiezegt
zegt
datjejegeen
geenbekenden
bekendenwou
wougroeten.'
groeten.'
— `Ik
?' — —Vie
dat?'?'-—'Ja,
weniet.'
niet.'—
- 'Iémand
je gezien.'
gezien.'—
- 'Dan kletst
kletst
dat
la,dát
dit zeggen
zeggen we
clémand heeft je
die iemand,'
iemand,' zei
zeiikikgepikeerd.
gepikeerd.—- 'Floor
'Hoor je,
je, meneer
meneerBusse
Busse?'
zeiGerda.
Gerda.—
- '0
?' zei
'0
- isis meneer
zegsman?'
zeiikikkalm.
kalm.—- `Ik
'Ik heb
heb er
er niets
niets kwaads
kwaads
—
meneer Busse de zegsman
?' zei
mee bedoeld,' verontschuldigde zich Busse,
Busse, 'het
'het kwam
kwam er
er terloops
terloops uit...
uit...
toen ik
ik in
in Amsterdam
Amsterdam voor
voor zaken
zaken was
was en
en dat
dat zei
zei ik
ik
Ik had u zien lopen, toen
zo tegen
tegen uw
uwmama...
mama ... en
en zonder
zonder er bij
bij te
mét een
eendame...
dame...
te denken,
denken, zei ik mét
bij .. .' 'Ja,daar
daar fantaseren
fantaseren wij
wij net
net
Da's alles...
alles ... En
En daar fantaseren uw
uw zusters
zusters bij..."Ja,
Ben je
je érreg
érreg verliefd
verliefd?'
plaagdeGerda.
Gerda.—`Als
- 'Als je maar geen d6mheden
d6mheden
bij!... Ben
?' plaagde
doet,' vermaande
vermaandevader,
vader,`een
'eenhofmakerij
hofmakerijvoor
vooreen
eenjonge
jongeman,
man,da's
da' sheel
heelaaraardoet,'
- 'Bijvoorbeeld
te trouwen,'
trouwen,' lachte
lachte
dig —
- maar
d6mheden .. .' —
maar geen
geen d6mheden...'
`Bijvoorbeeld door te
hondewit van
van zijn
zijn ogen
ogenkroop
kroop
grof. —
- 'Jan,'
Busse grof
'Jan,' zei
zei zijn
zijn vrouwen
vrouw en het hondewit
totininhet
hetgrijs
grijsvan
vandedehare.
hare.—- `116éveel
'H6éveelliefdes
hebjij
jij al
al in
in AmsterAmsterschuw
schuw tot
liefdes heb
n6û, n66,
n6û,dat
datzijn
zijngeen
geen
dam versleten ?'?'informeerde
informeerdeCoba,
Coba,nestig.
nestig.'Nou,
Nou, n66,
meisjes,' zei
zei moeder,
moeder, `bel
'belAntje
Antjeeens.'
eens.'—
- Antje
met
gesprekken voor meisjes,'
Antje ging met
Ma presenteerde
presenteerde fijn-gehakte sla.
sla. —
- 'Maar
het kalfsvlees rond. Ma
'Mau hoe láát
lift isis
nou,' vroeg Henriëtte, 'wat
hier geen klok is.'
is.'—
- `Ik
'Ik
`wat jammer dat er hier
het nou,'
gaskroon hangen,' zei Busse,
Busse, `precies
'precies veertien mimizal me horloge an de gaskroon
twaalf~ op
op de
de seconde
secondeaf.
af. Bij fietswedstrijden
wel
nuten voor twaalf,
fietswedstrijden neem ik er wel
eens de tijd mee op.'
op.' -—'We
kunnen
de
klok
buiten
horen
slaan,'
zei
vader.
buiten horen slaan,' zei vader.
Ve
Wéér bij
klikken van
van borden
borden en vorken
vorken matte een stilte.
stilte. Maar
Maar de
de
Wéér
bij het
het klikken
schijnvrolijkheid van Busse en ]eannette,
vanHenHenJeannette, de lieve belangstelling
belangstelling van
álles wat
wat gesproken
gesproken werd,
werd, het
hetgewild
gewildvragen-en-antwoorden
vragen-en-antwoorden
riëtte in álles
anderen, doortetterde de rood-schemering der kamer, die in rustige
rustige
der anderen,
afwachting der klokkeslagen stond.
stond.Ik
Ik zelf
zelfwerd
werd stiller
stillernog,
nog,moe
moevan
vanhet
het
gepraat, van het
het (ingewoon
6ngewoon stemmengegons.
stemmengegons. Er waren momenten
vele gepraat,
doezelig, lichtschuw-doorleven
lichtschuw-doorleven der
der dingen
dingen—
- witte
wittetafelmatheid,
tafelrnatheid,
van doezelig,
borden, zilverraketsels,
zilverraketsels, kristalsprankels.
kristalsprankels. De loper van
glansstriemen op borden,
blauwig rulpapier
rulpapier frommelde
witte tafelvlakte
tafelvlakte over. Lichtgroene
blauwig
frommelde de witte
wijnglazen kelkten naast
naast felrood
felrood van r6de
r6de wijn...
wijn ... En wéér had ik de sensatie van het z6 in dfé
dfé rangschikking, in dfé verhouding tot
tot de
de gebogen
gebogen
omringende hoofden
hoofden méér
méér gezien
gezien te
te hebben,
hebben, als
als iets
iets léégs,
léégs,iets
ietsvan
van verflauverflauomringende
wende herinnering, iets,
iets, ongewild-opschemerend
ongewild-opschemerenduit
uitlanggeleden
langgeledendagen,
dagen,
tot léven,
léven, er
erkil-wijd
kil-wijd van
van ifstaat...
áfstaat ...Het
Hetkalfsvlees
kalfsvlees
iets dat zich
zich opblaast
opblaast tot
smaakte
wellékker
- en er zei iemand:
iemand:`wél
'wélzéker'.
zéker'.—- Co
Co zei
zeihet.
het.—
- Co had
smaakte wel
lékker —
'wél
zeker'
gezegd
en
nou
deed
ik
een
stukje
dril
op
mijn
vork
en het
het
`wél
gezegd — en nou deed
mijn
en
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af - nou
nou n6g
nóg eens -—wat
wateen
eenlást
lástkan
kan je
je met
met een stukje
stukje
glibberde er weer af—
dril hebben —
- en
kleur isis een
een stukje
stukjedril
dril—
- lichtbruin
lichtbruin
en wat
wat het mooi van kleur
doorschijnend met uitvloeiende
uitvloeiende randen,
randen,een
eenstukje
stukjedril,
dril,—- nou
nou isis het
heterer- nee,
stukje dril.
dril. —
- En
man lácht...
lácht...
op —
nee,nou
nouglijdt
glijdt het
het weer af, een stukje
En die man
dát isis die
die kérel,
kérel, die
die ploert...
ploert ... wat
watisisdat
datallemaal
allemaalgék,
gék,hopeloos,
hopeloos,
ja dát
kránkzinnig, radeloos-gék...
radeloos-gék ... die
die vorken...
vorken ...die
die op
op en
en nee;
neeJ;spiegelende
spiegelendedindinkránkzinnig,
gen
... 't uittappelen van rood, r66d, uit
uit een
een zwarte
zwartefles...
fles ... die
die tule
tulegordijgordijgen...
erachter... het
het horloge,
horloge, tik-tik,
tik-tik, tik-tik,
tik-tik,vlak
vlakbij,
bij, aan
aan de
de
nen met zwart erachter...
gaskroon
... en even
even wat
watantwoorden
antwoordennáást
náástjeje—
- 'Wat
zegu?'
u?'—- `Geefu
'Geefumij
mij
gaskroon...
Vat zeg
de augurkjes
augurkjesesesan...'
an .. .'—- '...0
' ... 0dedeaugurkjes
augurkjes
Asjeblieft.. .'—- Asjeblieft...
Asjeblieft ...
—-Asjeblieft...'
augurkjes ... de
deaugurkjes...
augurkjes ... wat
wateen
eenradeloos-krankzinnige
radeloos-krankzinnige weerweerde augurkjes...
stand van de dingen,
dingen, wat
wat een
eenzacht
zachtgeglimmer
geglimmer—
- mat
mat aanpuilen
aanpuilen van
van
rood, groen, blauw, geel op de vlakte
vlakte van
van glanzende
glanzende blokjes...
blokjes ... Als
Als het
het
rood,
dwáás stond...
stond... hevig-ridicuul,
hevig-ridicuul, zou
zou jejekunnen
kunnenachteroverhokken
achteroverhokken
niet dwiás
lachen, tot
tot stikkens
stikkens toe,
toe,schateren-op-schreien-af
schateren-op-schreien-afom
om
in je stoel, kláár lachen,
hopeloos-gekke fluistering
fluisteringvan
vanschalen
schalen—- wit
witmet
metblauw
blauw
vorken,
de hopeloos-gekke
—- vorken,
messen,
lepels, amandelen,
rozijnen, vla's, om
om de
dezwijgenis
zwijgenis der
der kamer,
kamer,
messen, lepels,
amandelen, rozijnen,
der groene
groene wanden,
wanden, der
der Delftse
Delftse borden,
borden, om
omde
dezwarte,
zwarte,dikke
dikkewereldwereldduisternis, waarin
waarin dit
dit feestelijk-lichte
feestelijk-lichte vierkant
vierkant te
televen
levenscheen.
scheen.WereldWerelddroefenisjes
kalfsvlees met
augurkjes. En
En een
een stukje
stukje
droefenisjes achter
achter kalfsvlees
met sla
sla en augurkjes.
dril. Heel mal.
mal. Van een zéér bijzondere vurig-laaiende malheid. Maar de
benauwenis van die grenzeloze,
grenzeloze, radeloze
radeloze malheid,
malheid, gloeide
gloeide z6
z6 in
in me
me op
op
benauwenis
dat ik
ik praten
pratenm6ést:
m6ést:`Hou
'Houjijjij66k
66kzozovan
vankalfsvlees,
kalfsvlees,Til
Til?'
'Ja, ik mag
mag het
het
dat
?' —- "la,
wél.' —
- 'Die
lekker, hé
hé?'
- 'Waar
eetjejeininAmsterdam
Amsterdam?'
'Die Gerda
Gerda kookt lekker,
?' —
Vaar eet
?' —'Dan es
es hier,
hier, dan
danes
esdaar.'
daar.'—
- 'Staat
niettegen
tegen?'
'Dat
'Dan
`Staat het
het restaurant-eten
restaurant-eten niet
?' —- `Dat
schikt
nogal.'—
- 'Waarmee
poetsjijjijtoch
tochjejetanden
tanden?'
'Hoedát
dátzo?'
zo?'—- `Ze
'Ze
schikt nogal.'
Vaarmee poets
?' —- 'Hoe
zijn zo mooi
mooi wit.'
wit.'—
- `Kamfer
'Kamfer tandpoeder
tandpoederisisgeloof
geloofikikgoed.'
goed.'—- 'Poets
je ze
ze
'Poets je
eenmaal of tweemaal?'
- 'Onze
het 's mortweemaal ?' -—'Eenmaal.'
lenmaal.' —
`Onzedokter
dokter zegt
zegt dat het
gens niks geeft...
geeft... Heb
Hebieiedat
datwel
welesesmeer
meergehoord?'
gehoord?'
'Nee,'—"s
- "s Avonds
Avonds
—- 'Nee,'
moet het
het véél
véél beter
beterzijn.'
zijn.'—
- 'Waarom
- 'Dat
dokterzegt
zegt
moet
Vaarom ?'?'—
`Dat weet
weet ik niet. De dokter
het.' —
- 'Zo-6.'
heeft daar
daarnu
nuidee
ideeinin?'
- 'Ja
datvin
vinikikook.'
ook.'
het.'
`Zo-6.' -—'Maar
'Man wie heeft
?' —
ja dat
—"s Avonds maak ik
... Hou jij van de
de
ik dat
dat ik
ikzo
zogauw
gauwmogelijk
mogelijkinin bed
bed kom
kom...
avond, ik
ik bedoel
bedoel van
vande
denacht
nacht?'
- 'Jawel.'
- 'Ik
doe me
me deur
deurop
op
?' —
jawel.' —
`Ik niet. Ik doe
nachtslot, kijk de kasten
kasten na
na en
en nóg
n6g ben
ben ik
ik bang...
bang ... Ik
Ikweet
weet 't niet,
het nachtslot,
je niet
niet??..... Ellek geluid...
geluid ... En
En je
je kan
kan
maar 's nachts is alles zo griezelig, vin je
zien'.—
- 'wil
nogeens
eensbedienen
bedienen?'
'Alsjeblief...'—
- Mevrouw
Mevrouw
zo niks zien'.
Vil jejenog
?' —- `Alsjeblief...'
Busse
de kamer
kamergeweest.
geweest.—
- 'Nee, ik
ik zal
zal nféts
nféts meer
meereten,'
eten,'
Busse was
was even uit de
niet lekker,
lekker,Aal,'
Aal,'vroeg
vroeghaar
haarman.
man.—- `Ik
'Ik heb
hebeven
even
weerde ze af. -—'Was
Vas je niet
gewassen. lk
Ikwas
waswat
watzenuwachtig.'
zenuwachtig.'—- 'Ben
'Benuuweer
weerhélemaal
hélemaal
me handen gewassen.
beter?'
ik belangstellend.
belangstellend.—- 'Tic
'Ik heb
injectie gegeven...
gegeven ... gauw
beter
?' zei ik
heb me een injectie
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voorkamer... Hè, dat maakt dadelijk een ander mens
mens van
van je,'
je,' fluisin de voorkamer...
stonden groter,
groter, strakker.
strakker.Haar
Haar handen
handen beefden
beefden in
terde ze. -- Haar ogen stonden
.. .' - `Goed.
'Goed. Goed!...
Goed! ... Wat kan mij
mij
lichte ontroering. -- 'Is
'Is dat wel g6éd
g6éd...'
Da's mijn
mijn sigaretje.'
sigaretje.' -- 'Hoe laat is het
het?'
'Zeven minuten.'
dat schelen! Da's
?' -- `Zeven
- `Zeven
'Zeven en een half'
half.' -- 'Dan kunnen we net
net an
an het
het dessert
dessert zijn.
zijn. Co,
Co, bel
bel
ruimden af,
af, zetten
dessertbordjes op tafel. Vla, gezetten dessertbordjes
jij eens.' -- De meiden ruimden
bak werden rondgediend en vader schonk zelf de glazen nog eens in. Het
gesprek
niet meer.
meer. Buiten klonken flauwe schoten
schoten en een
een enkele
gesprek vlotte niet
stoomboot op de rivier
rivier begon te
te toeteren.
toeteren. In
In de
deoude
oude doezels
temming,
doezelstemming,
duwend de zilveren lepel
lepel in
in de
de stijfdrillende vla, dacht ik hoe het wezen
kamer op het Tarwenakker, of Georgine ook
Andere hel-lichte kamer
zou in die ándere
tafel met zilverglimmers, of ze aan me dácht,
dAcht,
z6 zitten zou voor een witte
witte tafel
aan me dácht.
wonder niet
niet gr66t
als er een gevoelstroming
(kick. Was het wonder
gr66t -- als
aan
ging -- hoog door grijze luchten -- van
van het ene leven tot het ander?
ander ?-- en
mij interesseerwIé
verlichtekamers,
kamers,die
diemij
wfé waren er nog meer verspreid in verlichte
den?? -- Die én die én die
... Scherp waar zou die zijn ??...
... Waarom was ik
die...
den
maar
Waren dat niet dé
samen ? Waren
maar niet
niet met Georgine én Scherp én Kaatje samen?
burgerlijk-weelderige kamer
nAAst stonden, was ik deze burgerlijk-weelderige
levens die me het náást
Zat ik er niet als
als een vreemde,
vreemde, een
een belangstellendniet vér ontgroeid
ontgroeid?? Zat
vreemde, als Busse, Henriëtte
?... Het dééd me niks -- dat lekker eten -- het
Henriëtte L.
deed me niks dat 'gezellig'
`gezellig' samenzijn -- zo huiselijk -- zo feestelijk -- in de
familiekring. -- Toch waren
waren het wel goeie mensen...
mensen ... had
had moeder iets onverklaarbaar-aantrekkelijks
was
vader
de
ouwe,
de
ouwe -- maar
maar wat
verklaarbaar-aantrekkelijks was vader de
werden de zusters vréémd en de ándere
familie
...
bericht
kreeg
datfamilie...
Als
je
bericht
kreeg
indere
ze d66d
waren -- zou het je wat doen
doen??- zou
zou het je wat d6én ? Het
Het was ge&id waren
hier bij
bij de dessertborden, de gevulde
gevuldeglazen.
glazen.
aan zo iets te denken hier
méén aan
Hoe kwam je op de idee?
Was het niet stuitend
stuitend van
van cynisme?
cynisme ?-- Als
idee ? -- Was
]eannette
of Tilly,
Tilly,of
ofCoba.
Coba. -- Got, wat gékke gedachte
... Ze
gedachte...
Jeannette dood ging of
wáren niet dood...
dood ... Als
Als ze dood waren was het tijd genoeg
om te
te zien
zienof
ofhet
het
genoeg om
wAren
... De levendige Co...
Co ... Hé-jassus, hoe kwám
beroerde
kwAm je op de beroerde
dééd...
je wat dééd
... maar áls
... Nou
het je wél spijten
...
gedachte
... Nou
spijten...
Nou dan zou het
áls...
gedachte...
Nou ja, maar als
als...
... ja, het was toch wel een
kind...
je zou zeggen: het was toch wel een g6éd kind
netjes gedékt
... en dat kalfsvlees aan
aan
goed kind...
kind ... en ze had t6én nog zo netjes
gedékt...
'Bonjour Filip!' juichlachte
juichlachte jeannette,
Jeannette, die Busse iets aangegeven
aangegeven
repies. - `Bonjour
n66. al verloren?'
Henriëtte. - `Ik
'Ik ben er inge'Heeft ie het n66
had. - `Heeft
verloren ?' vroeg Henriëtte.
.. .' -- 'Wat
hebje
je hem
hem angereikt,Jeanangereikt, JeanVat heb
`éérlijkingelope
ingelope...'
lope,' lachte Busse, 'éérlijk
ezel!' - `Ik
'Ik heb es
nette?' - 'De amandeIe!'
amandele!' -- 'De amandeIe?
amandele ?00 wat een ezel!'
tante. - `Stil,'
'Stil,' zei vader. Er was plots
een filepien gedaan, met...' begon tante.
ernst! - `Sust
'Sust dan!' - `Sust!'
'Sust!' -- In
Inde
dedonkerte,
donkerte, buiten,
buiten, bromden
bromden zwevende
zwevende
klokkeslaagjes. - 'De
'De kapelklok
kapelklok slaat.' - `Hoera!
'Hoera! Leve het nieuwejaar!'
...
nieuwejaar!'...
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stond op, zoende hem op
op de prikprikPa werd omhelsd door Co en Gerda. Ik stond
kelhaartjes van zijn
zijn grauwe
grauwe baard,
baard, din
dánmoeder.
moeder.—
- 'Jonge,
nogveel
veeljáré,
járé,
longe, nog
zoenen, handenschudden, een gemaakte sentihoor.' - En een algemeen zoenen,
mentele, blije
blije opwinding, een
een érg-luidruchtige vrolijkheid, nu de lamenminuten van het oude
oude voorbij
voorbij waren.
waren. Antje en Da
Da kwatabel-gerekte minuten
half-verlegen, half-vrijpostig handen-gevend aan
aan de hele
hele tamen boven, half-verlegen,
lagen de stoomboten
stoomboten in
in lawaaiend
lawaaiend getoeter.
getoeter. Dan
Dan zat
zat ieder
ieder
Buiten lagen
fel. Buiten
weer, was er een vreemde verwondering over die opwinding, een
een ingehouden triestigheid, dat
dat alles
alles zo gebléven was. Busse doorpeuterde zijn
zijn
tanden, achter zijn hand. Jules
van de
detafel
tafel
Jules zat vermoeid-bleek een eind van
a(
naar een
bij het opstaan
opstaan omgestoten
omgestoten
af. Moeder keek naar
een glas
glas wijn
wijn dat
dat Tilly bij
krijgen. Het
Het nieuwe
nieuwejaar
jaar zette
zette
Vader was
had. Vader
was opgestaan om sigaren te krijgen.
Maar de koffie werd gebracht en ze schoin met eet-paffe gemelijkheid. Maar
bij. Alleen
Alleen Jules,
Jules, onlekker, moest
op en
en
ven allen
allen weer bij.
moest in de gang wat op
een whist
je,' zei Busse.
Busse. -—
neer lopen. -— 'Ik
`Ik zou n6g wel trek hebben in een
whistje,'
'Nou dat zal je wel late,'
late,' zei
zei Gerda.
Gerda. -— 'Hoe heb ik die solo gewonnen, me`Nou
'Nou je hébt hem gewonnen...
gewonnen ... Maar
Maar als
als me
me schoonzuster
neer Spier?'
Spier ?'-`Nou
had gelet, dan
dan had
had ie gelégen
.. .' - `Nou...n66...
'Nou ... n6U ... Dat had ik
op d'r boer had
gelégen...'
wille zien...
zien ... Hij
Hij was
was zwak,
zwak, maar
maar toch sterk
... Ik had prachnog wel eens wille
sterk...
- 'Nou,
práchtig.. .'—
- "ja
'Ja zeker...
zeker... prachtig
...
tige bijkaarten, niewaar?'
prachtig...
niewaar ?' —
`Nou, prAchtig...'
Wat noem
noem u anders práchtig?'
- 'Prachtig
... Dan
prichtig ?' —
`Prachtig dat noem
noem ik ánders
ánders...
.. .'—- 'Dan kunnen
kunnen ze n6g afgeafgemoet ik minstens
minstens drie
drie azen
azen sec
sec hebben
hebben...'
troefd worde...'
worde .. .'—- `Piepa,
'Piepa, neem u een conjakje
?' —
- 'Nou
van avond
conjakje ?'
`Nou voor van
ééntje—
-een
... Da's échte cognac, Busse, da's niet van die aangezetééntje
een halfje
halfje...
vuiligheid ... Nee,
Nee, da's
da's échte
... Die krijg
krijg ik gezonden van een vriend
vriend
te vuiligheid...
échte...
... Hoe
Hoe vin
vin je
je die?'
die?' -— En vader
uit Bordeaux met wie ik jaren in zaken
zaken ben
ben...
droogde
zucht van
van welbehagen
welbehagen de
de cognac-natte snor. -—'G6éie
droogde met een zucht
`G6éie
cognac ... Bést
... Best.' —
- ']ules,
glaasje. Dat zal je opcognac...
Bést...
'Jules, drink
drink jij
jij ook
ook een
een glaasje.
knappen.'
- 'Nee. Dank
Dank u.
u. Ik
Ik mag
mag geen
geensterke
sterkedrank
drank drinken.'
drinken.' -—'Sterke
knappen.' —
`Sterke
drank én sterke
drank ... Een
Een kwárt
'Nee, dank u.
sterke drank...
kwArt glaasje?'
glaasje ?"Nee,
u. Heus niet.'
Geelbleek, hoekig, met dof-omwalde ogen, hing
hing hij
hij lusteloos in de luierstoel, die voor hem gehaald was.
—

weg, plakten
plaktenwe
wenog
nogwat
watininde
devoorkamer.
voorkamer. -—'Gaan
Eén uur was de visite weg,
`Gaan
naar je bed, meisjes,'
meisjes,' zei
zei moeder.
moeder. -—'Zien
morgen nog,
nog, Alf?'
Alf?'
jullie naar
`Zien we je morgen
kan niet. Ik ga
ga v66r twaalf terug.' -—'Waarom
vroeg Coba. - 'Nee. Ik kan
Vaarom
zo'n haast
haast?',
?', vroeg vader. -—'Ik
`Ik moet noodzakelijk voor twaalfin
twaalf in Amsterhet werk.'
werk.' -—'Hé
dam zijn.
zijn. Ik
Ik zit zo druk in het
'Hé wat een náre jongen wor jij
toch,' verweet
verweet Gerda,
Gerda, 'eens
maanden komt
een
ceens in de drie maanden
komt ie over voor een
paar uur.' -—'Ja,
da's
niet
aardig,'
zei
tante,
die
met
haar
dochters
en
Jules
ja,
aardig,'
die met haar dochters en Jules
—
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bij ons
- 'We
wereld,' zei
zei
bij
ons logeerde. —
`Wezijn
zijnniet
nietenkel
enkelvoor
voorons
ons plezier
plezier op de wereld,'
ontwijkend. —
- 'Die
Coba,
ik, ontwijkend.
'Die blonde
blonde dame
dame trékt
trékt hem -—dát
dátisishet,'
het,' lachte Coba,
- 'Vervreemden!
AlsGer
Gerjarig
jarig
'náárling
- je
`niárling —
jezo
zo helemaal
helemaal te vervreemden!'
vervreemden!' —
'Vervreemden! Als
is —
- ben
over.' —'Hartelijk
- 'Hartelijk ben je
je niet,'
niet,'
benjejeniet
nietin
injanuari
januarijarig,
jarig,kom
kom ik
ik weer over.'
moeder. —
- 'Maar,
moedertje, ik
héós hard
hard tetewerken.'
werken.'—verweet moeder.
'Mau, moedertje,
ik heb hétis
'Dat
kunjejehier
hiertoch
tochook
ookdoen.'
doen.'—- 'Cherchez
vader.—
- 'En áls
'Da kun
Cherchez la femme,' zei vader.
vroegik
ikkalm.
kalm.—
- '0
wateen
eenschuine
schuineneef
neefheb
hebik
iktoch!'
toch!'lachte
lachte
dat zo was,' vroeg
'0 wat
- 'Nou,
naar boven.
boven.
Jeannette. —
`Nou, dag
dag Alf.'
Alf.' -—Tante
Tanteen
en de
de meisjes
meisjes gingen naar
Pa, Ma, Jules
zaten om
om het
hetvlammend
vlammendhaardvuur.
haardvuur. —
- 'Nu
Pa,
Jules en ik zaten
'Nu er geen
meisjes bij
bij zijn, Alfred,'
Alfred,' zei moeder, met een verlegen
verlegen trekken
trekkenom
om
jonge meisjes
iktoch
tochesesvragen...'
vragen .. .'—- `Nou,
'Nou,vraag
vraag dat
datn66.
n6ó maar
maar niet,'
niet,'
de mond, `moet
'moet ik
meende
vader.—
- 'We
dat voor
voorgekheid
gekheid?
- Vanmeende vader.
'We zijn toch entre-nous-watis
entre-nous—wat is dat
?—
avond met jullie gewhist
gewhist en
en met
metalaldat
datgeginnegap
geginnegapvan
vande
demeisjes,
meisjes,heb
heb
geen gelegenheid
gelegenheidvoor
voorgehad.
gehad.—
- Is
het waar
waar dat
dat jij...
jij ... dat
datjij...
jij ... een
een
ik er geen
fs het
maitres
... heb?'
'Wie
zulke dingen
dingen?'
- 'We
gemattres...
heb ?'- —
Vie vertelt
vertelt u zulke
?' —
'We hebbe
hebbe het gehoord.'
... —
- 'Van
vanavondwas
was?'
- 'Wie
eenploert
ploert?'
hoord.'...
'Vandie
die ploert,
ploert, die hier vanavond
?' —
Vie isiseen
?'
z'nwenkbrauwen
wenkbrauwenfronsend.
fronsend.—- 'Die
'Die Busse,
Busse,natuurlijk...
natuurlijk ...
-—vroeg
vroeg vader
vader z'n
Dat vin ik een ellendig individu.' -—'Jijheb
hebook
ookzo'n
zo'nráre
ráresmaak,'
smaak,'zei
zeimoemoehetníét...
nfét ...We
Wehebben
hebbenhet
hetvan
vanméér
méérdan
dan één
één gehoord...'
gehoord .. .'
die isis het
der, 'maar
'mar die
-—`Zo.
'Zo. Informeer u dan maar
maar verder
verder bij
bij díé
dfélui.'
lui.'—- `Dus
'Dusisishet
hetwaar
waar?'
?' —'watisisdat
datook
ookvoor
vooreen
eeninin'Zaag
niet verder,
verder, Marie,'
Marie,' zei
zei vader,
vader, `wat
`Zaag nu toch niet
discrete vraag.
doeten
en wijs
wijs genoeg
genoeg
vraag. Hij
Hij isis 6ód
66d genoeg om te weten wat ieie doet
'Zeker,zeker,'
zeker,'zei
zeiJuJuom geen
geen domheden
domhedentetedoen...
doen ...Wat
Wat
Jules?'?'—- `Zeker,
zegzeg
jij,jij,
Jules
les vermoeid.
vermoeid.—
- 'Als
maar in
in godsnaam
godsnaam geen
'Alsje
jehet
het hof maakt, àd la bonheur, maar
collage, geen d6mme dingen,'
dingen,'herhaalde
herhaaldevader.
vader.—
- 'D'r
be'D'r zijn
zijn toch
toch lieve, beschaafde
zei moeder,
moeder, een
een cknappe
'knappe jongen die een
een naam
naam
schaafde meisjes
meisjes genoeg,' zei
niewaar??...
.. Elk ogen
blik vragen meisjes
meisjes naar
naar je of
of ze niet
niet es
es met
metjeje
heeft, niewaar
ogenblik
kunnen maken.'
maken.' —
- 'In mijn
mijn jeugd,'
jeugd,' begon
begonvader
vadergemoedelijk.
gemoedelijk.—kennis kunnen
'Vertel nou maar
maar niks van jouw
jouw jeugd,
jeugd, ouwe
ouweDon
DonJuan!'
zeimoeder
moedergrapgrapJuan!' zei
bits. —
- 'In
het hof
hofgemaakt
gemaakt—pig bits.
'In mijn
mijnjéógd'
jétigd' vervolgde
vervolgde vader,
vader, 'heb ik het
maar in de v6rmen
v6rmen—
- v66ral
bevexiral geen collage. -— Collage dat is het ergste en bemet getrouwde
getrouwdevrouwen.'
vrouwen.'—
- 'Is het nu uit! Is het
het uit!
uit! Met
Met
gin v66ral niks met
málleraadgevingen!
raadgevingen! Zdlke
Zulkelessen
lessen heeft
heeft ieieniet
nietvan
van je
jenodig.'
nodig.' —
- 'Wat
je mille
Vat
weet jij van de wereld,'
wereld,' repliceerde
repliceerde vader,
vader, gemoedelijk
gemoedelijkachter
achterde
dewalmen
walmen
weet
van zijn sigaar, 'een jongmens
jongmens mig
mágiets
ietsmeer
meerdoen
doendan
daneen
eenjong
jongmeisje
meisje—?' -—'Zeker,
slap-weggezakt.—- 'En
'En
wat zeg
zegjij,
jij, Jules
Jules ?'
wat
`Zeker,natuurlijk,'
natuurlijk,' sufteJules,
sufte Jules, slap-weggezakt.
als het maar
maar binnenshuis gebeurt.
gebeurt.Een
Eengekkigheidje
gekkigheidjebinnenshuis...'
binnenshuis .. .'—- 'Ik
'Ik
kan
dat je
je een
een cognacje
cognacje ophebt,'
ophebt,' zei
zeimoeder,
moeder, ijverig,
ijverig, `schei
'schei nu
nu
kan wel zien dat
met je
je nonsens!...
nonsens!. ..lk
Ikhou
houniks
niksvan
vanzulke
zulkepraat!'...
praat!' ...—- 'Als ie
ie maar
maar geen
uit met
aanstoot geeft,' hield vader
vader vol,
vol, cmag
'mag die
die voor
voormijn
mijn part
part doen
doen wat
wathij
hij wil.
wil.
276

Wat drommel het is geen
geen kind
kind meer.
meer. Wij
Wij hebben hem
hem geen
geen les
lestete lezen
.. .'
lezen...'
'Ik
antwoordde,' begon moeder
moeder weer: 'het
'het zou
`Ik wou dat je me zélf eens
eens antwoordde,'
maitres...'
me toch zo
zo spijten
spijten als
als je een maitres
.. .'
Ze zei het zinnetje niet
niet helemaal
helemaal uit,
uit, in vaagschuchtere bedeesdheid voor
de
geheimenissen, die
achter zo'n
zo'n woord
woord spoken.
spoken. Innig-fatsoenlijke
de geheimenissen,
die achter
zo een
een woord
woord haar
haar op.
op. Een
Een
vrouw uit een
een welgestelde
welgestelde familie,
familie, schrikte
schrikte zo
mattres was haar
iets. Had
Had
maitres
haar een
een dreigend,
dreigend, afschuwelijk,
afschuwelijk, vooral mysterieus iets.
net, Augier, al
beschreven hoe een
je niet Oh
Ohnet,
al die goeie Franse schrijvers die beschreven
jongmens door
dooreen
eenmattres
mattresomlaag
omlaagwordt
wordt
getrokken
de poel
des verderft, zowel
jongmens
getrokken
in deinpoel
des verderfi-,
zedelijk
en lichamelijk?
lichamelijk? Ik antwoordde gemoedelijk.
gemoedelijk. 'Mama
'Mama -— wat u een matmaizedelijk en
... wat ik wél heb -— zal ik u later wel eens
tres noemt heb ik goddank
goddank niet
niet...
zeggen. We zitten
te aangenaam
aangenaam te
te digereren
digereren om
om het
hetelkaar
elkaar laszitten hier veel te
tig te maken, vindt u niet
niet?'
- 'Als
?' —
`Als je ons maar
maar nooit
nooit die 6néér aandoet om
antwoordde ze,
ze, geïntije met een maitres in het openbaar te vertonen,' antwoordde
geintimideerd, cjongen,
'jongen, jongen, waarom
waarom tr6ûw
... Je zou een heel
tr6dw je toch niet!
niet!...
twee vetvetandere
... Vanavond
andere oppassing
oppassing hebben
hebben...
Vanavondlette
lette ik
ik nog op, dat er twee
vlekken op je jasje zijn.' -—
'Ja,'zei
zeijules,
Jules, 'als
cals je trouwt hebt je het veel bétér
dan als jonggezel.'
jonggezel.'—
- 'Geen
`Geen vrouw,' zei ik spottend, 'geen
`geen vrouw uit onze
stand zou weten r6nd te komen met wat ik tegenwoordig
tegenwoordig verdien.'
verdien.' -— 'Je
"je
bij het
het raam.
raam.
meisje mét geld,' zei
zei mama,
mama, uit
uit de
de hoek
hoekbij
krijgt makkelijk een meisje
laat u mij
-—'Laat
mij maar
maar mijn
mijn gang
gang gaan, moedertje, álles
illes komt in het leven op
z'n pootjes terecht en zolang ik u niet lastig val, niewaar?'
...
niewaar ?'...
'Wij
geen aanmerkinge,' zei vader.
vader. 'Ik
maken geen
`Wij maken
`Ik zal me wel wáchten te
laten moet...
moet ... jij
Jij bent ons te
te veel
veel anarchist,
anarchist, sociasociazeggen wát je doen en laten
list, bommengooier, hahaha...
hahaha ... Je
je zult zien, Jules, hij
hij gooit nog es met dynamiet .. .'—- 'He, wat
wat een
een gééstige
gééstige voorspellingen...
voorspellingen ... Jouw
Jouw witze
witze zijn altijd
namiet...'
misplaatst ... Wie zegt
zegt nu
nu zulke
zulke grappen,'
grappen,' zei
zei moeder
moeder korzelig.
- 'Maak
misplaatst...
korzelig. —
`Maak
jij ze béter...
béter... ouwe mopperaarster!... Ze begint
begint alweer
alweer in het
het nieuwe
nieuwe
jij
jaar.'
'Oom en tante,
tante, ik
ik ga
ganaar
naar bed,'
bed,' sufte
sufteJules,
Jules, die
die moeilijk
moeilijk opstond.
opstond. Buiten
Buiten
`Oom
bepoederend
motte fijne sneeuw, zacht aanwittend de dakenlijnen, teer bepoederend
de droge keien.
wel steekwormigst aller
aller Hollandse
Rotterdam in
in
Rotterdam is wel
Hollandse steden, Rotterdam
Geld-eigenwaarde, Rotterdam,
Rotterdam,dom
dom conservatief
conservatief—zijn zelfgenoegzame Geld-eigenwaarde,
c6n-sér-vá-tief-provinciestadje, prul-stedeke van verwaten
verwaten kantoorjogc6n-sér-vd-tief-provinciestadje,
komende tijden
tijden een hoon en een
een spuwbak. Want wdren
wáren nu
gies, voor komende
bewegingenvan
vangevoel
gevoelen
enintellect,
intellect,zelfs
zelfsininachterbuurten
achterbuurtenen
enslopslopgrote bewegingen
Bureau-Rotterdam, sjagger-Rotterdam,
sj agger-Rotterdam,hoge-borst
hoge-borstals
alseen
een reumapen, —- Bureau-Rotterdam,
tische koning met een
een stoet
stoet van
vanbleke,
bleke,gatlikkende
gatlikkendeklerken,
klerken, bespot
bespot in
in
geestelijk proletariaat, dat er zich thuis
thuis voelt
voelt
zijn Geldbewustheid het geestelijk
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stinksloot. Kroon-stedeke
Kroon-stedeke van
van Hollands
Hollands
als een roodkieuwige vis in een stinksloot.
volk uuzijn
zijn slagen
slagenzal
zal
achterlijkheid -—ererzal
achterlijkheid
zaleen
eentijd
tijdzijn
zijndat
dat het
het échte volk
Vergiffenis is voor álles,
moordenaars, voor
doen gevoelen. Vergiffenis
Alles, voor
voor hoeren, moordenaars,
álle noodlotsindividuen
ogenblik, maar
maar voor een stad
stad
Alle
noodlotsindividuen van een passioneel ogenblik,
die zijn
zijn intellect verhoereert, die zich zelve verslet
verslet zonder
zonder enig
enig lichtpurlichtpurkomende tijden,
tijden, ander
ander woord
woord dan
dan verachting
verachtingvan
van
per ideaal, zal
zal in geen komende
te spreken
sprekenzijn.
zijn. Patroontjes, bureau-potentaten,
zéér-uit-de-hoogte te
bureau-potentaten, dit
niet te
teharde
harde boekstaving
boekstaving van
van uw
uwverleden
verleden en
enhéden.
héden.
is de eenvoudige, niet
Gij zijt Holland op
op zijn
zijn wAlgelijkst.
wálgelijkst. Een denkend man doet beter uw
uw mufmufbederfsfeer tetemijden,
mijden,—-lIhéráál-cónsér'PJtléf
puur klootjesklootjesfe bederfsfeer
llbérlil cónsératief stedeke van puur
volk.
maar zo terloops, zonder
zonder mezelf
mezelfwarm
warm te
te maken.
maken.
Ik zei dit maar
-

Georgine maakte de
de deur
deuropen
open—
- 'Een
gezegend nieuwjaar,'
nieuwjaar,' zei
zeize
zeinin 't
`Een gezegend
tehuilen.
huilen.—
- 'Korn,
'Kom, wat is dat
dat nou!'
nou!'—
- 'Ik
donker portaal, begon te
`Ik ben zo
zenuwachtig
.. .' 'Isererwat
watgebeurd
gebeurd?'
hééllief
zenuwachtig..."Is
?' - 'Nee - ze waren
waren 11661
liefvoor
voor me,
ze hebben
hebben alles
alles voor
voorme
megedaan...
gedaan ...maar
maarz6nder
z6nderjou...
jou ...z6nder
z6nder
j6li!'—
- 'Toe
'Toe
j611!'
verder. Het is kwart voor twee...
twee... We
We hebben
hebben nog
nog een
een héle
héle
huil nou niet verder.
hè?'?"Nou
'Nou gaan wij het
het échte
échteouwejaar
ouwejaarhouen,
houen,11.6
hè?..'
'Sta
nacht voor ons, hé
?..."Sta
al tetevrije
vrije?'
- schreeuwlachte
boven aan
aan de
detrap,
trap,
n6û al
je n66
?' —
schreeuwlachte juffrouw Cornet boven
'got-wat-e-verliefde! Nou!'
Nou!'—- 'We
komme al...
thuis niks,
niks,
`got-wat-e-verliefde!
`We komme
al... Vroege ze je thuis
Alf?
...
Zei
je
ma
niks?'
'Ze
zei
dat
ik
er
zo
schándelijk
uitzag.'
'Hélis
Alf?...
ma niks ?' `Ze
zo schindelijk uitzag.' — 'FM& ?'?'
- 'Dat
me jas
jas v61
zat .. .' —
- 'Zie
hem niet
nietwille
wille
'Da me
v61 vetvlekken zat...'
`Zie je!...
je!... Heb ik hem
schoonmake
metnaftaline
naftaline?...
?... Ik
Ikzei
zeihet
hetnog
nogzo.'
zo.'—- 'En dat me boorde
boorde zo
schoonmake met
slecht gestreke zijn
.. .' 'Hè, wat sta je te jokke
.. .' -'En
'Endat
datik
ikgauw
gauwmoest
moest
jokke...'
zijn..."Hè,
... - 'Was
er visite?'
meisjes, die
die me
me
Vas er
visite ?' - 'Allemaal
`Allemaal beeldschone meisjes,
gaan trouwe'
trouwe'...
állemaal
... Een
miljoen contant
contant en
en
Een was
was erbij
erbij met
met zeven miljoen
Allemaalhet
het hof
hof maakten
maakten...
drieëntwintig
miljoen als
als d'r teringachtige
teringachtige papa
papa komt te
te overlijden
.. .' -—
drieëntwintig miljoen
overlijden...'
'Toe,
nou .. hou me niet voor de gek...'
gek .. .'—
- 'Strakkies.
`Strakkies. Eérst
Eérst boven wat
`Toe, zeg nou..
- 'Wat
benik
ikg6ddelijk-gelukkig
g6ddelijk-gelukkigdat
datjejeererweer
weerben,
ben,hé!
hè!
worden .. .'—
warm worden...'
Vat ben
- Gearmd
kleine burgermansburgermans—
Gearmdliepen
liepenwe
wede
denauwe
nauwe trap
trapop.
op. Het
Het was een kleine
kamer, met witte
rolgordijnen, veel portretten,
portretten, van
van speciale mensen.
- 'U
kamer,
witte rolgordijnen,
mensen. —
`U
niet rondkijke,'
rondkijke,' exuseerde
exuseerdejuffrouw
juffrouw Cornet,
Cornet,cik
'ik had
had vanmiddag
vanmiddaghet
het
moet niet
'Heb
opgenome omdat
omdat me
me buikspreker
buikspreker niet
niet thuis
thuiszou
zoukomme...'
komme.. .'—- `Heb
kleed opgenome
zittekaarten
kaarten?'
- 'Georgine
... niewaar Gehebbe...
u zitte
?' —
`Georgine wou de kaart gelegd hebbe
orgien?'?'- `Hou
'Houje
je mond
mond maar...
maar... Zo'n
jare niet
niet
orgien
Zo'n geméne
geméne kaart
kaart heb
heb ik in jare
gehad, niks dan trane,
trane, een huis dat gekeerd ligt en gauw
gauw een
een heel
heel groot
groot
verdriet ... Dat heeft me
me n6g
n6gzenuwachtiger
zenuwachtigergemaakt.'
gemaakt.'---- `Zal
'Zal ik je nog eve
eve
verdriet...
.. .' —
- 'Gauw
- Juffrouw
glimlachendinináfdekke,
Afdekke, Georgien
Georgien...'
`Gauw dan.' —
Juffrouw Cornet,
Cornet, glimlachend
bij de lamp,
lamp, bewriemelde
bewriemeldede
dekaarten.
kaarten.—
- `Zo...
'Zo ... Harte zeven
...
gespannen bij
zeven...
—

—

—
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Hartzeer... Je
Je ben niet gelukkig...
gelukkig ... Klaveren
Klaveren tien'
... —
- 00 got,' zuchtte GeHartzeer...
tien'...
orgine.
'Klaveren negen
... En de schoppenboer die dékt je.' --- '0
Jezis
orgine.-`Klaveren
negen...
'0 Jezis
wát een ongelukskaart!'
er dan
dan érgs an
wát een ongelukskaart! Wát
ongelukskaart!' —- 'Wat
Vat isis er
lachend. -—'Lach
niet... Klaveren
Klaveren tien,
tien, klaveren
klaveren negen
negen en
en
vroeg ik lachend.
`Lach nou niet...
schoppenboer da's het gr66tste ongeluk
... Daar
Daar heb ik hartklopping van
ongeluk...
waar, Cornet
Cornet?'
gekrege!' -Nou-nou-nou...'
'Nou-nou-nou .. .'—- 'Is het niet waar,
gekrege!'
?' -—'Ja,
ja, het is een
... Zal ik u ook es even legge, meneer...'
meneer.. .' - 'Wel
lélijke kaart
kaart...
'Wei ja, leg u mij
ook es,' zei ik, gezellig
gezellig aanschuivend.
aanschuivend. -—'Je
hem uitkruise
.. .' - `Nou
'Nou
je moet hem
uitkruise...'
geduld ... Ruitenheer dat
... Ook
mooie kaart...
kaart ... De schopdat bent
bent uu...
Ook geen
geen mooie
negen ... Zie
Zieje,
je, Georgien
- 'Wa'
pen tien met de schoppen negen...
Georgien ?'?' —
`Wa'ss dat?'
dat ?' inforvan meerderheid.
meer ik, lachend met overheersend gevoel van
meerderheid. —- 'Da's
`Da's een
schrik op de late avond.' -—'Nou,
Nou, da's zo érg niet.' -—'U
`U leg van Georgien
vrouw, door
door een
een weduwvrouw
weduwvrouwan
anwie
wie u véél
gescheiden door een zwarte vrouw,
denkt, zie je,
je, Georgien?'
'Waar ligt Georgine,'
Georgine,' glimlach
glimlach ik.
ik. -— 'Daar,
denkt,
Georgien ?"Waar
'Dan,
hartenvrouw.' - `Zo
'Zo zo.' -—Juffrouw
met een
een rouwende
rouwende vinhartenvrouw.'
Juffrouw Cornet volgt met
ger de kaarten,
kaarten, legt verder
verder uit:
uit: 'Binnekort
avond krijg
krijg u groot
groot
`Binnekort op een avond
veel fortuin
fortuin -— zie je de ruiteboer?
- Er
een dooie
dooie onder
onder
nieuws en veel
Er komt een
ruiteboer ? —
bloedverwante ... Rondom
leve komme
komme
uw familie of bloedverwante...
Rondom de
de boom
boom van
van uw leve
zware muizeneste
... U krijgt een kind van het vrouwelijk geslacht,
geslacht, waarmuizeneste...
krijgt ... U gaat gauw op reis.
reis. -— Zie je
over u in familie bij drank ruzie krijgt...
klaverenaas, Georgien ?? —
- enenuw
gekeerd. -— Da's harteaas
.. .' -—
uw huis
huis ligt gekeerd.
harteaas...'
'Got
wat-e-rare-kaart,' meent Georgine,
Georgine, `daar
'daar isis schoppeaas ook -— dan
`Got wat-e-rare-kaart,'
gaat ie met de
de zwarte
zwarte weduwvrouw
weduwvrouwnaar
naar bed,
bed, niet?'
- Haar gespannen
niet ?' —
kindergezicht kijkt bedenkelijk van
van de
dekaarten
kaarten naar
naarmij.
mij. -—'Ruite
`Ruite tien
hem.' -—'Ruite
tien?'
- 'Geld,' zegt juffrouw Cornet. -—'Géld,'
dekt hem.'
`Ruite tien
?' —
`Géld,' zegt
Georgine. -— 'Géld,'
ruim ze nou
`Géld,' zeg ik. -— En we lachen alle drie. -—'Zo
`Zo- ruim
maar gauw op, juffrouw Cornet, anders krijg
nog ruzie
ruzie
maar
krijg ik
ik met me vrouw nog
over de zwarte weduwvrouw.'
weduwvrouw.'—Nou
-'Noumaar
maar érg kosjer
kosjer is
is zo'n kaart niet,'
schudt Cornet.
Cornet. -—'Dat
niet gelove, als
`Dat wil die nou niet
als ik 't
't hem
hem zeg,' zegt
Georgine, 'en
was het nou
nou bij
bij je
je thuis?'
- Ik vertel en
en Georgine
Georgine
cen hoe
hoe was
thuis ?' —
ook haar
haar verhaal.
verhaal. Die Leentje
Leentje Staas
Staas was
was éngelachtig lief geweest.
doet ook
nette man.
man. —
- 'Ja
bevestigtCornet.
Cornet. -— 'Die is dan
dan
En wat een nette
la een lobbes,' bevestigt
maar goed
goed op
op d'r bene terecht
terecht gekomme,' peinst Georgine, 'ik
toch maar
`ik zie 'r
nog in de Vic -— als ze een stukkie schmink kwam lene
- of als ze op appellene —
bolIe trakteerde...
trakteerde ... Herinner
Herinnerjejejejenog
nogwel
welCornet?'
Cornet?'
'Nou—- 6f
bone
—- `Nou
6f ik,' zegt
Cornet, vochtig
vochtig van
vanherinneringsogen,
herinneringsogen,`toen
'toenwas
wasMichel
Michelererook
ooknog.'
nog.'—
'Ach
got ja
ja —
- die
Michel' ... 'En
... Weet jij nog van Chris
Chris?'
`Ach got
die goeie Michel'...
'En Chris
Chris...
?' -—
' ...Juist. Jdfst...
JUist ... die is hier voor
voor een
een jaar
jaar gestorreve.''Was dat die lange?'
lange ?"...Jdíst.
gestorreve.' —
die lange
lange Chris
Chris dood?'
- 'Ja
je Staas
Staas getrouwd en
en jij
jij
'Got, is die
dood ?' —
ja ja. -— Leent
Leentje
'N6u
... getrouwd .. .' aarzelt Georgine. -—'Dubbel
getrouwd.' -—
getrouwd...'
`Dtibbel getrouwd
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dan,' lachschudt
... 'en
... ik
... wat kan het gek
gek lope
lope in
in de
de wewedan,'
lachschudt Cornet:
Cornet:...
cenik
ik...
ik...
vijfjaar kende,
kende, dat ik
ik
reld, hè, Georgien ? Wie
Wie had
haddat
datgedacht
gedacht die
die me voor vijfjaar
in Rotterdam,
Rotterdam,hé
hé?
Toenmaakmaakkamers zou verhureop
verhure op de Diergaardesingel
Diergaardesingel in
? Toen
te ik
ik nog
nogme
mekuiteflikkers
kuiteflikkershèhè?'
- In een dronkenschap van
van herinnering,
herinnering,
?' —
springt
zeop,
op,slaat
slaateen
eencancan.
cancan.—- `Zo
'Zo jongens,
jongens,godverdomme
godverdomme—- neem
neemme
me
springt ze
- z6:
niet kwalijk meneer —
z6:alalben
benikikoud,
oud,de
defut
fut zit
zit er
er nog
nog in!... En nou zal
potje bier
bier schenke.'
schenke.' —
- 'Die
Georgine,
ik jullie es een potje
'Die ouwe
ouwe Cornet,' lacht Georgine,
'wil je gelove
gelove Alf,
Alf, dat
dat zij
zij voor
voor vijfjaar
vijf jaar een
een van
van de
desjiekste
sjiekstemintenees
minteneeswas
was
`wil
Haag?? Got,
wat had
had die
dieeen
eenmeubeltjes...
meubeltjes ...Daar
Daarkreeg
kreegjeje
van Den Haag
Got, got, wat
trane van in je oge
.. .' —
- 'ja
wel,'
trane
oge...'
ja me voorkamerameublementje,
voorkamerameublementje, wéét
wéét je wel,'
zegt Cornet
Cornet met
met verliefd-gelukkige
verliefd-gelukkige herinnering
herinnering op
op het
het ouwelijk
ouwelijk gezicht,
gezicht,
zegt
.. Ik
'ja
- 6f
Ja, hè ??...
"ja meneer
meneer —
6fzal
zal ik maar Spier zegge? ja,
Ik ben
ben nog
nog zo'n 6uwe,
66we,
zo'nheel6uwe,jongens-zeg,
datik hem
hem een
een beetje
beetje
zo'n heel Calwe, jongens —zeg,tussen
tussenhakies,
hakies,ikikgeloof
geloofdatik
ja me voorkamer,
voorkamer, wat was dfé
goddelék,hè
hè—
- hoe
heb gekrege.
gekrege.—- Ja
om heb
clfé goddelék,
es .. .'
dieGeorgien
Georgien??—
- Vertel
was die
Vertel jij
jij het es...'
' ...ja die was nou nét wat
wat je
je noemt
noemt g6ddelek,'
g6ddelek,' zegt
zegt Georgine,
`...Ja
Georgine, 'van die
als je
je bij
bij d'r
d'r
zalmkleurig moiré
moiré met
metvergulde
verguldeleuninge
leuninge—- als
meubeltjes van zalmkleurig
kwam zag
zagje
jeéérst
éérsteen
eendonkerrood
donkerroodtapijt.
tapijt.—- Nou daar
daar dee
dee het moiré
binne kwam
goud prachtig
prachtig bij
bij en héél
hééllicht
behang, nietwaar...
nietwaar... Ja,
ja, dat
dat was de
en het goud
licht behang,
- 'Ze
bij me kwamme,' vervolgde
vervolgde
échte sjfék...'
sjfék .. .' —
`Ze ware
ware allemaal
allemaal dol,
dol, die
die bij
Cornet, met
met een
een nattig-verliefd
nattig-verliefdkijken
kijken naar
naar de
de peer
peer van de lamp, cgot-o'got-oas je d'r in
te gaan
gaan
got
wat een heerlijke suite
... as
got wat
suite...
in zat
zat dacht
dacht je
je d'r
d'r niet
niet an om te
wandeIe... achter was alles sty/e
... style...
sty/e... nou de sty/e
... alstyle doet er niet toe
wandele...
style...
toe...
les was wit met
met gouwe
gouweoplegsels
oplegselsuit
uitde
detijd
tijdvan
vanNapoleon
Napoleonniet
niet?
?..... En een
grond... Als de lichte
lichte opwarc,
Gcorgien, hè ?...
? ..
donkergroen kleed op de grond...
opware, Georgien,
as de lichte
lichte op
op ware
ware en
en jejealal de
destukkies
stukkieskristal
kristalan
ande
dekroon,
kroon,
Got-o-got as
... Enne wat een
blinke... en de /ustres
lustres opzij van de schoorsteen
schoorsteen...
achter, zag blinke...
kop bouillon
bouillon bij
bij me
me gedronke
gedronke
servieze
... Weet je nog wel, dat je
je es een kop
servieze...
? •. En bove me badkamer...
badkamer... Zo'n badkamer
badkamer is d'r in heel Rotterdam
Rotterdam
heb ?...
heb
niet —
- kraantjes
niet
kraantjes voor
voor warm en koud en douches op je hoofd en douches op je
rug
...
En
me
slaapkamer?
H6é was me slaapkamer,
slaapkamer, Georgien?
Georgien ?..... Was
rug... En me slaapkamer ?..... H6é
niet?'
... ik
gezien.'
rijk of
die rijk
ofniet
?' -—'Prachtig
Trachtig...
ikheb
heb nog
nog nooit
nooit zo
zo iets
iets moois meer gezien.'
verliefd ... vérliefd...
vérliefd... Al
Al die
die
'Niewaar?
Niewaar ?..... Op me wastafel was ik gewoon verliefd...
odeurtjes
... die lékkere odeurtjes...
odeurtjes ... en die mooie doossies...
doossies ... alles
alles zo
zo ruim...
ruim ...
odeurtjes...
Georgien?? Hè ??...
.. Zat
goed in
in me
me meubeltjes
meubeltjes?
niet
hè, Georgien
Zat ik niet goed
? Ware jullie niet
pestzo
zojaloers
jaloers?...
? .. En
En zo
zoin
ineens
eensAlles
álleskwijt,
kwijt,hèhè?...
? .. Hoe verallemaal as de pest
zeg!... Me
Meminteneur
min teneurzakt
zakt in
in mekaar
mekaar en z'n femilie zet me
me op
op
domd gek, zeg!...
straat
... Lollig, zeg!.
drie handdoeken
handdoeken met
met een kroontje
kroontje gestraat...
zeg!..... ik heb net drie
gapt!... Hahahal...
Hahaha!... Hoe vin je hem
hem ??...
.. ja,
nou altijd
altijd gegeJa, zo
zo lollig ben ik nou
heb, kan
kan je
je wat
wat navernaverweest, niewaar
niewaar Georgien
Georgien?? As je wat meegemaakt heb,
weest,
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telle, wat
wat??..... Vanmorge
Vanmorge dacht
kom ik op Nieuwejaar an
dacht ik:
ik: hoe kom
an warm
6ngegeneerd, jongens! -— ik ben
vrete —
- 6ngegeneerd,
en verd6md
ben een ouwetje! en
verdómd vanavond komme
bij me
me invalIe!
dan niet de ouwe
ouwe bofkont
bofkont
komme jullie bij
invalle! Ben
Ben ik
ik dan
gebleven, Georgien, hahaha!
hahaha! Hahaha!...
Hahahal... En
En wat wille jullie nou ete, een
een boterham z6nder
boterham mét kaas of
ofeen
zónder kaas.
kaas. D'r is van alles, hahaha!
Wat jij, Georgien
? .. Altijd maar vrolijk zijn. -— Met knieze kom
Georgien ?...
kom je geen
streep verder!.
jij, Spier
Spier?'?' —
- 'Liever
eet ik
ik niks.
niks. Ik
Ik heb
heb zwaar
zwaar
verder!..... Wat eet jij,
'Lever eet
pons en
en een
een
gegete.'
- 'Nou
gegete.' —
`Nou wij
wij niet, niewaar Georgine,
Georgine, pons
pons en nog es pons
roomsoes en pons en sinaasappeIe
sinaasappele en n6g
nóg es pons en droge gebakkies van
drie cent
... Ik voel me ibbel... Ik mot een gez6nde
... En
En jij
jij Gecent...
gezónde boterham
boterham...
orgien ?' —
orgien?'
- 'Dan stop ik er ook een in voor
voor de gezelligheid,'
gezelligheid,' zeg ik, me érg
prettig
voelend bij
bij die ouwe
chanteuse. Ze
Zescharrelt
scharreltin
ineen
een zijprettig voelend
ouwe armoedige chanteuse.
kamer. Georgine kijkt
kijkt me
me triestig
triestigaan,
aan, zegt
zegtzachtjes:
zachtjes:`Da's
'Da' snou
noumijn
mijn voorland'
... 'z6.
z6. Wil je me
me es gáuw
.. .' 'Heeft je ma je n6u
land'...
'Zó. Zó.
gAdw afzoene
afzoene..."Heeft
nód al
al niet
'Hahaha!' 'Lame
tégengemaakt met der aanmerkinge op die vetvlekke?'
vetvlekke ?"Hahaha!"Lame
presenteerblad met brood,
brood,
66k es lache,' zegt Cornet, die een verveloos presenteerblad
boter en een stukje
stukje kaas
kaas andraagt. 'Daar
'Dan hebbe jullie nou áIles,
Alles, jongens,
wat er in huis is
... Ben ik niet
niet rejaal ??..... Nou zulle wij ook es fijn soupere,
is...
ik vanmiddag
vanmiddag gegete heb?
wat??..... Weet je wat ik
wat
heb ?..... Raai es!.
es!..... Me buikspreNietmondjesmaat!
mondjesmaat!
ker en ik hebbe voor een maffie gedineerd
gedineerd en
en lékker
Aker......Niet
Om de dood niet!
niet! Vol
Volop
Doejij
jij me
me dat
dates
es na!.
op......Doe
nal..... Een prachtige schelvis
van drie stuivers, een stuiver margarine en vijf
cente aarpels!...
aarpels l.o. Hahaha!...
vijfcente
Hahahal...
toch scharreIe
... Ik
wel. Ik heb er lol in...
in ... Je
Het is toch
scharrele goddome!
goddome!...
Ik mag het wel.
een min
teneur, maar dan laat
op me
me ouwe
ouwe dag
dag krijg
krijg ik
ik nog
nogeseseen
zult zien op
minteneur,
naam zette,
wat?? —
- Want de man álles
ik alles op mijn
mijn naam
zette, wat
Alles van jou profitere en
jij later
de Diergaardesingelwat??
jij
later een villa op de
Diergaardesingel — da's
da's niet comme-'il-faut,
comme-T-faut, wat
N' est-ce pas, monsieur?
monsieur? Ah nom de
de nom je parle
parle mon
mon franfais
français et ifijyou like
like I will
wil/
N'est-ce
Eng/ish too!
tooI 00 zo, je mot me
me zo
zo min
min niet
niet taxere! Nou,
Nou, wat
wat wille
wille
reply in English
.. Mét of zónder
z6nder kaas...
kaas ... Dobbele jongens wie
wie de
de korst
korstkrijgt!'
krijgt!' -—
jullie ??...
'Zou d'r nog niet
niet een
een winkel
winkelergens
ergensopen
openzijn,
zijn, juffrouw
juffrouw?'
- 'Juffrouw?
`Zou
?' —
luffrouw ?
Juffrouw?
Zeg maar
maar Cornet. Geneer
Geneer je
je niel.o.
Da's nou
nou
Juffrouw
? Zeg
nie!... Een winkel open! Da's
Zo! Ik het korstje! Ik
een Rotterdammerr! Alles is potdicht! Zo!
Ik ben
ben de
de gástgistToemaak
maak nou
nou geen
geen kale
kale complimente!'
zeg ... Toe
vrouw, zeg...
dan eet ik niet.'
niet.' —
- 'Hè,
flauwsies.'—
- 'Als ik es bij
bij
'Nee —- Cornet dan
'Hè, wat een flauwsies.'
kom logere,
logere, ete jullie de korstjes!
korstjes! Wacht
Wacht nou
nou zal
zal ik
ik an
an je
jeman
man me
me
jullie kom
portretalbum es late
late kijke, hè!
hè! Dan kan die zien hoe
hoe ik
ik er
er vroeger
vroeger uitportretalbum
zag... Je bent toch
toch niet
nietjaloers
jaloers op
op me
me ?...
? .. Ouwetjes telle
telle niet mee,
mee, hoor!'
hoor!'
zag...
de boterham,
boterham, blader
blader in
in het
het album.
album. '...Hier
' ... Hier hè-je me voor het eerst
...
Ik eet de
eerst...
tricot??..... Het
Het is
is erreg
erreg verschote...
verschote ... Toen was
was
me herkenne in dat tricot
Zou je me
achttien ... Wat
Wat denk
denk je
je dat
dat ik toen
toen dee?—Niet
dee? - Niet zegge,
zegge, Georgien!
Georgien! —- Nou
ik achttien...
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- Toen
ik an
an de
detrapéze...
trapéze...Voel
Voelmemebiceps
biceps
Staal,hèhè?
raai es! —
Toen werkte
werkte ik
es.es.
— -Staal,
?
- Ik had
zus—Ik
hadjejegenome,
genome,jongetje!
jongetje!Ik
Ikzette
zetteeen
eenvijftigponder,
vijftigponder, hahaha!
hahaha! Me zusdood is
is werkte
werktean
anme
mebene...
bene ...Daar
Daarheb
hebjejed'r.
d'r.—
- Mooie meid
meid gegeter die dood
hè?Die
verzwabberdals
als
weest,hè
weest,
?—Maar
Maarfatsoenlijk.
fatsoenlijk. -—- —
Dieheeft
heeftzich
zich niet
niet zo verzwabberd
ik. —
- En
- Onze-Lieve-Heer
die vráågt
vráágtofofjejezwabbert!
zwabbert!
ik.
Entóch
tóch dood
dood gegaan! —
Onze-Lieve-Heer die
- Die
- Ozo.
niet
—
Die néémt.
néémt. —
Ozo.-—Weet
Weetjejewie
wiedát
dátis?
is ?Raai
Raaies?
es ?God
Goddat
datziet
ziet die niet
eens! Dat
Dat ben fk
ik weer.
weer. Veranderd,
Veranderd, hè
hè?? Toen
Toen zong
zongikikbij
bijMulder
Mulder—- bij
bij
Stijfsel, zég,
zég, naast
naast de
de Houten
HoutenVerdommenis
Verdommenis—- dat
dat was allemaal vóór
Piet Stijfsel,
jullie tijd.
tijd. —
- Me heup
heup was ontwricht. —
- Nooit
gekomme ...
Nooit meer in orde gekomme...
jullie
als ik je álles
álles most vertelle,
vertelIe, kon ik je
je wel
wel de
de hele
hele nacht
nacht bezig
bezig
Ach jezis als
houe ... Da's
Da's me
me getrouwde
getrouwde zuster.
zuster. Goed
Goed getrouwd
getrouwd in
in Duitsland,
Duitsland, helehelehoue...
moffingeworde.
geworde.
Anderseen
eenaardige
aardige
meid.
Daarheb
heb
hereen moffin
maal een
—-Anders
meid.
— -Daar
je je
—- herwas krankzinnig
nóg, Georgien
Georgien —
- Lutteputje!
Hahaha!... Die was
ken je die nóg,
Lutteputje! Hahahal...
drie maande
maande tijd
tijd hadde we
we samen
samen een
een kwart
kwart ton
tonverdonderd,
verdonderd,
op me! In drie
ondercuratele
curatelegezet.
gezet.—- Die
Diearme
armeLutteputje.
Lutteputje.—- 06k
Oókgestorve.
gestorve.—werd ieie onder
sterveállemaal.
állemaal. —
- En
Drink nog
noges.
es.D'r
D'rzijn
zijn
Ze sterve
Enikikhou
houhet
het uit
uit in me villa. Drink
d'r strakkies twaalf
twaalfuit
uit de
de artiesten-sociëartiesten-sociënégenflessies.
flessies.—
- We hebbe
hebbe d'r
nog négen
mee gepiemeld!
Da'sme
mejongste
jongstezuster.
zuster.
Ja,we
wehadde
hadde
teit van
vanDe
DeHeer
Heermeegepiemeld!
teit
—-Da's
—-Ja,
hele familie.
familie. —
- Me
meedoenhoor!
hoor!—
- Van
zuster heb
heb ik
ik
een hele
Me vader kon meedoen
Van dié zuster
gehoue... Die
Die heeft
heeft een
eenboel
boelvan
vanme
megekrege
gekregetoen
toenikikhet
hetgoed
goedhad,
had,héhè?
gehoue...
? nóg es.
es.Toen
Toenwas
wasikikvijftig.
vijftig.—- Dat was uit de tijd van GeorDaar heb je me nóg
Leentje Staas.
Staas. - Een ouwe vrouw
vrouwen
nog succes.
succes. - Da's me
en toch nog
gien en Leentje
láátste minteneur,
minteneur, die
die ouwe
ouwe heer
heer uit
uit Den Haag.
Haag. - Wat hebbe
hebbe we dikliátste
as die
dieachter
ach ter
wijls om
gelache hè
hè?? -—Weet
Georgien, as
wijIs
om hem gelache
Weetjeje nog
nog wel, Georgien,
kwam
z' n pruikie
pruikievan
vanz'n
z' nhoofd
hoofdtrok.
trok.—Je
-Je had hem in bed
bed
kwam in de Vic en ik hem z'n
moeten zien
zien met
metz'n
z'nkale
kaleknikker,
knikker,helemaal
helemaalkaal,
kaal, nét
néteen
eenEdammertje...
Edammertje...
was—Leentje heeft hem eens zien liggen
liggen op
opde
decanapé
canapétoen
toendie
dieingedut
ingedutwas
Got-o-got,
watheeft
heeftdie
diemeid
meidgelache...
gelache...IkIkhad
hadhem
hemeen
eenbellekleedje
bellekleedjeom
om
Got-o-got, wat
z'n knikker
knikkergelegd...
gelegd ...Ja,
Ja,ja...
ja ...Maar
Maarda's
da'snou
nouallemaal
allemaalgedaan
gedaan
Jezis,
jon— Jezis, jongens, ik heb
heb nog
nog een
een zakkie
zakkiemet
metkoek
koek—
- wachte
'Van dat
dat
wachte jullie
jullie es
es eve!'
eve!"Van
mens hóuik
Georgine.-'Wat
smoestzezevan
vanme
me?
Denkeran:
hód ik nou,' zegt Georgine.—
Vat smoest
?..... Denk
er an:
vroeger stak
stak ik
ik vijftigponders
vijftigponders op,
op,hoor!
hoor! Asjeblief!
Asjeblief!Vers
Versvan
vaneergister.
eergister.Een
Een
present van me buikspreker.
buikspreker. Daar
portret.'
Daar op
op de
de schoorsteen
schoorsteen staat z'n portret.'
Om de lamp
lamp zaten
zaten we
wemet
metz'n
z'ndrieën,
drieën, pratend
pratend tot
totdiep
diepin
inde
denacht.
nacht. Eerst
om halfvijf ging Cornet
Cornetnaar
naar haar
haar kamer.
'`...Geen
... Geen léve make,
gemenigheidjes doen
het nieuwe
nieuwe
make, jongens!
jongens! Geen
Geen gemenigheidjes
doen in het
jaar.
alkoo( Als je je omdraait
omdraait kan ik
ik het
hethore.
hore.
jaar. Ik
Ik slaap
slaap vlák naast jullie alkoof.
Jullie snurke toch niet
niet?? -—Driemaal
beschot
Driemaalininde
denacht
nachtmot
motik
ik tegen
tegen het beschot
buikspreker ingemaft
in gemaft is
... Ik
Ik heb
heb hem
hem gezegd,
gezegd,dat
datik
ikhem
hem
stompe, as me buikspreker
is...
nooit meer terugneem. Goddome, da's zo vervelend. Me
Me hele
hele leven
levenheb
heb
—

—

—

—
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ik een man naast me gehad. En nou d'r een beschot tussen is gekomme,
gekomme,
Als we
we om
om één
één uur
uur ontbedank ik
jongens! ... Als
bedank
ik voor
voor het
het gesnurk.
gesndrk. Nou
Nou dág
dig jongens!...
bijte is
... 0 ja
ja zeg. -- Leg
Legeen
een pop
pop uit
uitvoor
voor je
je ontontis het
het zeker
zeker vroeg
vroeg genoeg
genoeg...
Anders krijg je niks. Nou dag. Geen
Geen gemenigheidjes
gemenigheidjeshoor!'
hoor!'
bijt. - Anders
In de koude, witkalkige bedstee
bedstee kroop
kroop Georgine dicht tegen
tegenme
meaan
aanin
in
de kilrilligheid der frisse
us van me?'
m'n vrouvroufrisse lakens.
lakens. -- 'Hou
`Hou je hé
héds
me ?'-- 'Ja,
ja, m'n
'Ikvoel
voel
tje.'
'En hebbe
hebbe ze
ze je
je niet
niet opgestookt
opgestookt?'
'Nee. Heus
Heus niet...'
niet .. .' -- `Ik
tje! -- 'En
?"Nee.
vanavond. Ik
Ik weet
weet zelf
zelf niet
niet wit
wáthet
hetis."Ga
is.' 'Gamaar
maarweer
weer
me zo 6ngelukkig vanavond.
Nooit?'
- 'N66it!'-- `Het
'Hetwas
was
lekker slape.'
slape.' -- 'En zul je me
me nooit
nooit verlate?
verlate Nooit
?' `1\166it!'
er zo náár
zoléég
léégbij
bijdie
dieLeentje...
Leentje...en
entoen
toende
destoombote
stoomboteop
opde
deMaas
Maaszo
zo
niir -- zo
... Ach
z6veel van
van je!
je!
krankzinnig loeiden, werd ik
ikzo
zowanhopig
wanhopig...
Ach got ik hou z6veel
Laat
steek!' 'Wiepraat
praatdaar
daar nu
nu van
van?? Ga nou slápen
...
Laat me
me toch niet in de steek!"Wie
slipen...
Toe nou...'
nou .. .'
Naast ons kraakte een bed.
bed koud!...
koud! ... Hé!
Hè! Hé!...
Hè! ...Ik
Ik
'Légge
jongens ?-- Goddome wat is dat bed
légge jullie jongens?
maar behelpe!
behelpe!
heb voor morge alleen gr6éne
gr6éne zeep
zeep in huis,
huis, hoor.
hoor.]e
Je mot je maar
dág.Slaap
Slaap lekker!'
lekker!'
Nou dig.
'Nacht
`Nacht Cornet.'
'Na-ácht
... Nou schei uit met dat gezoen!'
gezoen!'
`Na-icht...
'Na-ácht!'
`Na-icht!'
'Na-acht.'
`Na-acht!

XIX
GEBEURTENISSEN
XIX GEBEURTENISSEN

'Je
vaderisisnaar
naarDe
DeHaag,'
Haag,'vertelde
verteldeGeorgines
Georginesmoeder,
moeder,haar
haarmantel
mantel loslosle vader
knopend.
bij je
je broer.'
broer.' -'Naar
Haag?'
Georgine verwonderd.
verwonderd. - 'Ja - bij
'Naar De Haag
?' vroeg Georgine
n6u pas?'
Haag isis toch
toch
'Waarom
Vaarom zeg u me dat rxiti
pas ?'verweet
verweet Georgine,
Georgine,-- 'De Haag
je vader
vader niet.'
niet.'
geen Amerika ?..
?... Morgen
Morgen ga ik naar
naarhem
hem toe.
toe. Ik vertrouw
vertrouw je
'Watongezellig,
ongezellig,zozojejehele
helefamilie
familie weg.'
- Vat
'Tja,'
'je bent niet voor
voor je plesier
piesier in de
de wereld.'
wereld.'
`Tja,' hoofdschudde de moeder, cje
- Ze
Zekwam
kwamhet
hetlaatste
laatsteavondje
avondjebij
bijons
onsdoorbrengen.
doorbrengen. Georgine
Georginezette
zettekofkofFrits taartjes
taartjes halen.
'Trek dan
dan uw
uw mantel
mantel uit,
uit, moeder...
moeder... Wat
Wat isis
fie, liet Frits
halen. - 'Trek
hé
vrindelijk van
dat vrindelijk
van vader
vaderom
om niet
niet eens
eens goeiendag
goeiendag te
te komme
komme zegge - hé
Netweer
weeriets
ietsvan
vanhém...'
hém .. .'- -`Alles
'Allesisisbij
bijons
onsgeen
geenrosegeur,'
rosegeur,'
wat iirdig!
áárdig! Net
bedrukt. Haar
Haar mantel deed
deed ze
ze uit,
uit, het
hetkrakrapraatte het dribbelvrouwtje, bedrukt.
roezig
len notedophoedje met de blauwe bloemetjes schommelde op het roezig
eenhistories,
histories,
haar.
neusje: 'Wat
haar. De
De lorgnet
lorgnet sneed
sneed vinnig
vinnig in
in het wippend neusje:
Vat een
wat een histories!...
histories! ... Je
]e broer
broer Jan
... wat doet ie
ie ons
ons een
een
Janisiseen
eenstommeling
stommeling...
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an!..... Nog altijd
verdriet an!.
altijd is die met die nááister.
altijd ...Begrijp
Begrijpjij
jij
niáister. Nog
Nog altijd...
zo'n stomheid...
stomheid ... Se
Se is swanger van hem -—s6ver
het late
late komme...
komme ...
sóver het ie het
los. -— Hij
engagement genome in
laat sij hem niet los.
En nou laat
Hij het een engagement
in De
Haag bij
bij de Franse
Franse opera.
opera. -— En
En toen
toen wou die het afmake.
afmake. —- Sij mocht de
...
meubeltjes houe sei die. -— Maar sij wou niet. -— Se wou zich verdrinke
verdrinke...
Hoor es an!.
Verdrinke doe
maar niet
... Nou het
het ie
ie d'r
d'r t6ch
an!..... Verdrinke
doe je je so maar
niet...
tóch
meegenome naar
naar De Haag.
Haag. -— En
ie 6ns geen cent! -— Geen
En nou
nou sendt
sendt ie
cent! -—Je
te doen
doen en
en hij
hij geen
geen cént
Je vader het niks te
cént —- geen cént!
cént! —- Da's je
dank. -— Da's
je kindere en dat allemaal om so'n smerige
Da's de dank van je
niet. -— Se sit de hele dag thuis.
thuis. -— As ik tege d'r
meid. -— Uitgaan doet se niet.
se: nee
nee ik
ik heb
heb geen
geensin.
sin. -— As ik seg
seg: ga es mee een straatje om zegt se:
esnaar
naar de
de kemedie gaan:
late we
we vanavond
vanavond es
gaan: nee
nee ik
ik heb geen sin. -— Se
Se het
sin. -— Da's een stráf
in niks geen sin.
strif so'n meid, hoor. As dfé d'r natje en d'r
droogje het is sij in dér sas. -— Vroeger
Jan me s6veel
sóveel in de week
Vroeger stopte Jan
toe. -— Nou geen cent.
cent. -—Verléje
je vader
vader ook
ook naar
naar De Haag
Haag geVerléje week is je
gaan.—- Die het
het altijd
altijd sulleke ideeë dat er buiten Amsterdam méér te vergaan.
diene is. -—Nou
... ' Uit haar
haar zak kwam
kwam een
een
Nou motte jullie sijn brief es lese
lese...'
slagers
briefje, een vervouwen papiertje én de brief.
brief. Eerst las
las Georgine
Georgine
slagersbriefje,
hem. Toen ik.
vrouw! ik ben hier van middag om 2 uur
wel aan
aan gekoLieve vroinv!
uur gezond
gezond en wel
me en ik hoop als
als dat ge deze ook in gezondheid mag ontvangen toen ik
naar de
gegaan maar Jan
hier aan
aan kwam
kwam ben ik eerst naar
de schouwburg gegaan
Jan had Repetiete dus kon ik hem niet
niet spreken
spreken toen
toen ben
benik
ikna
naDoor
Doorge
gegaan
gaanwaar
waarzij
zij
wone en dat was
was een
eengoede
goedeontvangst
ontvangstalalhoe
hoewel
welDoor
Doorer
er slegt aan toe is
daar na
theater ge
gegaan
gaanen
entoen
toenkwam
kwamJan
Janvan
van
daar
na ben
ben ik weer eens naar het theater
hij te keike toen hij mij
mij zag dat kan
kan je
je begrijpe
de Repetiete wat stond hij
zo op eens,
eens, nu
nuwij
wijzijn
zijndadelijk
dadelijknaar
naarhuis
huisge
gegaan
gaanalwaar
alwaarhij
hij dan
dan voor
voormij
mij
een kamer
kamer heeft
heeft ge
ge huurt
huurt voor
voor een
een gulde vijfentwintig voor
voor 8 dagen anzo ver
vergoed
goedmaar
maar Door
Door die
die is
is er slegt an
an toe, van af donderalles is zo
fein alles
geloof
dag ligt zij al op bed en ziet er uit als een geraamte, onder ons ik geloof
zij nog twee maande
maande leef,
ik hou
hou het
hetvoor
voortering.
tering. 2 Zij kon
niet als dat zij
leef, ik
haar, nu
nu moet ik hier het
niet eens regt op zitte in bed, het is slegt met haar,
huis houding doen,
morgens om
om 8 uur
jan om IQ
doen, ik sta morgens
io uur
uur op om dat Jan
alle morgen Repetiete heeft
hij houd
houd van
van lang
lang slapen,
slapen, zo
zo
heeft en
en ge
ge weet hij
moet ik de kachel
kachel aan leggen kopjes
kopjes wasse de kamer
kamer in orde
orde brengen
brengen
mid dag
dag eten
etenzorgen.
zorgen. Anfein ik moet alles
alles doen,
doen, maar
maar dat doe
voor het mid
ik graag
ge wel.
wel. Anfein het is hier slegt gesteld met
met Door
Door daar
daar
graag dat
dat weet ge
bij komt
kom zo
zo
bij
komt nog
nog dat
dat er
er geen
geen Geld
Geldis,
is, ge
ge vraagt
vraagtom
om Reis
Reis geld,
geld, ik kom
van den
denBerg
Bergwaar
waarik
ikDoor
Doorhaar
haar japon
japon heb verpant voor twee guleven van
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al vijf en twintig guide
gulde voor
voor schot
schot ge
ge had
had
de en veiftig centen.
centen. Jan heeft al
zijn maand
hij niets
nietsmeer
meer
van de maand en de eerste is eerst zijn
maand om.
om. Zo
Zo dat hij
leen kreigen
kan voor uit kreige. Jan
Jan heeft
heeftge
gezegt
zegtals
alsge
ge het
het geld kan te leen
dan
wat vinde,
vin de,ikikkan
kanjeje zeggen ik
dan kan
kan ge hier komen en dan zal ik wel wat
kom niet
niet
ben
nergens ge weest
weest niet
nieteens
eensmet
metJan
Jan naar
naar de
de opera
opera ik kom
ben nog nergens
dan wonen wij
wonen om
om bootschappen dan
wij
verder
verder als
als de
de straat
straat waar
waar wij wonen
water op
op hale
hale of
of droge kolen
be neden
neden halen,
halen, anfein
hier 2 hoog
kolen van be
hoog water
moet er
er gedaan
gedaan warde.
worde. Jan
Jan die heeft
ik doe het voor Jan
Jan en Door, dus wat moet
niets, niet
niet voor
voor de
de eerste
eerstefebruari
februari dus
dus lieve
lievevrouw
vrouw ziet
ziet wat
wat ge
gedoet
doet
niets,
ziet dat ge
ge geld
geld voor
voorde
deReis
Reiskrijgt
krijgten
enkom
komdan
danhier,
hier,da
daga
gaik
ikzien
ziendat
datikik
wat kreig, in de hoop op een
een spoedig
spoedig antwoord nu lieve
lieve vrouw in de hoop
als
in gezondheid
gezondheid mag
mag ont van gen zo als wij
wij het
het zijn
zijn en
en na
na
als dat
dat ge deze in
vele groete van Jan en Door
Georgine je liefhebbende man -Door aan Alfred en Georgine
ARlE
ARIE CASPER

'Maar weet
weet je
je wát
is,' pakte
pakte mama
mama Casper
Casper uit, die al
al die
die tijd
tijd
wAt het vuile is,'
'Mau
zenuwachtig had
had zitten
wiebelen, 'da's
`da's dat ik er niks van geloof. Net een
zenuwachtig
zitten wiebelen,
brief van Door sellef. Nou ás se d'r s6 slecht an
an toe
dag later krijg ik een brief
is, as se niet kan opsitte in d'r bed -— hoe kan se dan schrijve?
schrijve ? —- Da's weer
denkt daar
daar nou es lekker te swábbere. Die is seker
so ies van je vader. Die denkt
belletjes wegélleke avond half ofhéél.
of 11661. Maar ik ga morrege. - Ik heb me belletjes
gebracht.. .'
gebracht...'
'Met
steentjes erin
erin ?' vroeg Georgine
Georgine meelijdend.
meelijdend.
'Met de steentjes
blijfer ook. Lees nou es van Door
.. .'
'Precies.
`Precies. —- En hfj
híj mee terug ofik
ofik blijfer
Door...'
Weer circuleerde
circuleerde een
een brief.
brief.
nou van
van Door hoor ik ook niets meer
meer ach
Beste juffrouw.
juffrouw. u zal wel denken nou
zo ziek
ziekgeweest
geweesthet
hetisisvan
vandaag
daagdedeeerste
eerstedag
dagdat
datikikop
opben
benwat
wat
ben zo
ik ben
niet
ik gemankeert heb
heb begrijp
begrijpikikniet
nietikikben
benzo
zozwak
zwak geweest
geweest dat
dat ik niet
beneden bij
bij die
die men
se gegeten
lopen kon jan
jan heeft
heeft toen 33 dagen
lopen
dagen beneden
mense
maar och u weet hoe of dat dan
gaan koken
koken maar
maar
dan gaat
gaat nu
nu ben ik weer gaan
mij kruipende
wier ik
ik helemaal
helemaal vergeten
vergeten
geloofmij
geloof
kruipende en
en toen
toen jan
jan beneden
beneden at wier
te vragen
vragende
demensen
mensenzijn
zijnhier
hierheel
heelaardig
aardigmaar
maar 0o Gat
dat hoef u niet te
dat
Got
geen water
water gooi
je ze voor je leeg nu
nu beste
beste juffrouw
juffrouw u
als je iets
iets mankeert geen
gooije
hopendat
dathij
hijiets
ietskrijg
krijg
man heef hier een heel
heellief
liefkamertje
kamertjeen
ennu
numaar
maartetehopen
leg ik
ik mij
mij een ongeluk
ongeluk te
te
maar ik
maar
ik moet
moet wel eens lachen als ik ziek ben dan leg
maar ik kan mij
mij zelf
niet dat ik weer wat her stelt
stelt ben
ben nu
nu dag
dag besbidden maar
zelfniet
groette aan
aan u dochter 0o ja wij hebben erggens gete juffrouw doet u de groette
wij zoep toen denk ik ik
er
woond en daar aten wij
ik zal
zalvoor
voor jan
jan het
het bovenste er
af scheppen dat is lekker en ver beel u, het was
was karemelk u begrijp jan
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woedent en
enniet
nietopgegeten
opgegetenikikheb
hebhet
hetiningodsnaam
godsnaammaar
maargebruik
gebruik
was woedent
niets nu
nu dag
dagjuffrouw
juffrouw in
in gedachte
gedachtegekus
gekusvan
van
anderen was ook niets
want dat anderen
Door groeten
groeten van
van jan
jan die zal ik eens voor
voor u kussen
kussen dag
dag juffrouw
juffrouw Georgine
Georgine
dag schrijfeens
schrijf eensgauw.
gauw.—
- Gekust
hou jullie maar goed hoor dag
Gekust DOOR.
D0 0R.
'Ze mot midig
n6dig de
de komplemente
komplementedoen,'
doen,'mopperde
mopperdeGeorgine,
Georgine,`zij
'zijen
enJan
Jan
`Ze
bij me geweest,
z6langik
ik met
metAlfred
Alfred ben.'
ben.'
zijn nog niet bij
geweest, z6lang
'Nou
dáár weet je de reden
reden wel
wel van,'
van,' verontschuldigde
verontschuldigdemoeder
moeder Casper,
`Nou dáár
'éérst
man waarschuwe.
waarschuwe. Dat heb
s'n hoofd
hoofd
heb ik hem toen uit s'n
céérst wou Jan je man
niet bij
bij je komme
gepraat. J6uw
J66w sake sijn sijn sake niet maar hij
hij wou
wou toch niet
in .. .'
voor Isaac.
Isaac. Daar
Daar het
het ie nou s6'n ongelijk niet in...'
'Laat
n6dig!'
'1.4= hem wegblijve! Ik heb hem n6dig!'
'Tja
... En je vader an
an het
het pierewaaie.
pierewaaie. Ik
Ik ga
ga morge
morge naar
naar De Haag. Dan
Dan
`Tja...
En Door
Door die
die mot
motméé
méénaar
naar Amsterdam
Amsterdam terug.
terug.Als
Alssij
sijbij
bij
sullé wij es sien. En
sdllé
cent,dat
datbegrijp
begrijpjejehé
hè?
Metjejevader
vadersijn
sijn
Jan achterblijft krijge
krijge wij
wij geen cent,
? Met
gesmoes dat ie niet
niet verder
verder komt
komt dan
dan de
de straat
straat om
om boodschappe
boodschappe te
te doen!
doen!
Een lekker dier
dier?? Dan
kroege in
in dfé straat!'
straat!'
Dan sijn
sijnd'r
d'rseker
seker sesendertig
sesendertig kroege
'Nou-nou-nou,' zei Georgine, verveeld,
verveeld, `wat
'wat heeft
heeft Alfred
Alfred nou
nou met
met al
al onze
`Nou-nou-nou,'
hetmij
mijdan
danals
alswe
wealleen
alleenzijn.
zijn.—
- Doe
Doe uw
uw hoed
hoed
verhále te make!...
makel ... Zeg
Zeguuhet
verhåle
nou af en
en wees
wees es een beetje gezellig.'
gezellig.'
v61 uur mag u praten, dan moet uu wat
watgaan
gaanlezen,
lezen,
'Wel
'een v61
'Wei ja,' zei ik, `een
half negenrn6ét
m6étikikiets
ietsschrijven,
schrijven,niewaar
niewaarGeorgine
Georgine?'
want om halfnegen
?'
die om
om half
halftien klaar
klaar en legge
legge we
weeen
eenkaartje.'
kaartje.'
'En dan is die
'Ja
ja jullie
- jullie
hebbe
goed
prate
maar die...
die ... Door is een straf
straf—
- een
een nagel
nagel
la ja
hebbe
goed
prate
—- maar
.. .'
an me doodkist
doodkist...'
half negen
te schrijven.
schrijven. Schoonmama
Schoonmama had veel zin
zin in
in
Tegen half
negen begon ik te
Wereldvrede
vierde of
ofvijfde
vijfde
bladerde voor
voor de vierde
Couperus, Georgine bladerde
Wereldvrede van Couperus,
maal in
tikte. De koffie pruttelde. Wélwélmaal
in Kloos.
Kloos. Het
Het gas suisde. Hét klokje tikte.
bekende burgermansgezelligheid én huiselijkheid.
huiselijkheid. Het had
had veel
veel van
van een
een
literair
avondje.
Schoonmama
sloeg
mudjeshanden
Couperus
om,
Schoonmama
sloeg
met
mudjeshanden
Couperus
om,
literair avondje.
endje, knipperde
knipperde slaslatwintig, dértig
dértigbladzijden
bladzijden tegelijk.
tegelijk. Dan lás
lás ze een endje,
twintig,
perig achteruit,
achteruit, schokte met een
een kleine
kleine schrik
schrik rechtop,
rechtop, sjokte
sjokte met
met de
de
perig
mudjeshanden een
met een
eensoezerig
soezerig
mollige mudjeshanden
een hoofdstuk
hoofdstuk verder,
verder, las,
las, lás
lis met
welwillend kijken
kijken van
van oud
oud vrouwtje
vrouwtjedat
datde
debijbel
bijbelbeslaapt.
beslaapt. Na een kwarwelwillend
koffiegepruttel, het
het gastier k6n ze niet meer, werden de kamerstilte, het koffiegepruttel,
gesuis, het klokkegetik
klokkegetik haar
haar te machtig.
machtig. Maar
Maar ze
ze geneerde
geneerde zich
zich voor
voor
gesuis,
schoonzoon,
... 'Het
wel héél
héél
schoonzoon, nam
nam een
een aanloop
aanloop voor
voor haar
haardutje
dutje...
'Het is toch wel
mooi,' zei
zei ze,
ze,wijs-knipperend
wijs-knipperendnaar
naarde
delamp
lampkijkend,
kijkend,'11661
'héél mooi,
mooi, héél
héé1
mooi
... Wat is het
het hier
hierstil,
stil,hé
hè?'
overgang, als
als in
in bepeinbepein?' En in die sluwe overgang,
mooi...
achteruit, tukte,
tukte, met
met het
hethoofd
hoofdslap
slap wiegewie gezing der lectuur, leunde ze achteruit,
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de lorgnet
lorgnet afviel,
afviel, aan
aan het
het kettinkje
kettinkjebengelde.
bengelde.Na
Naeen
eenpaar
paar milend, tot de
nuten snurkte ze hárdop. Georgine keek me angstig aan,
aan, wetend
wetend dat
dat ik
ik
geluiden kon velen
velen bij
bij het
het werk,
werk, maar
maar schoonmama werd met een
geen geluiden
schrik wakker, zei
zei suf
sufslaperig.
slaperig. 'Heb
L. Ik dacht dat ik sliep
.. .'
sliep...'
cfleb ik geslápe
geslápe ?...
vervolgde Couperus,
Couperus, die
die voor
voor schoonmama's geknipt
geknipt is, telkens weder
en vervolgde
omslaand met mudjeshanden, zoekend een hoofdstuk
hoofdstuk van
van spanning tot ze
slaapgeknikkel.
ganselijk wegknuffelde in zacht snurkend slaapgeknikkeI.
las Ka
KlÓós.
avondje, Kloos
Kloos en Cou5s. Wérkelijk het was een literair
literair avondje,
Georgine las
bestudeerd door
door mijn
mijn vrouw
vrouwen
mijn schoonmama. Van Eeden ontperus, bestudeerd
en mijn
het helemaal
helemaal modern
modern te
te hebben.
hebben. Georgine
Georginelas
las K166s,
brak nog om het
K166s, terwijl
schoonmama met Wereldvrede
Wereldvrede in haar
haarschoot
schoot vriendelijk snurkte.
snurkte. Georgine
w6û Kloos begrijpen, meesprekend over
over verzen
verzen áls over verzen gesproken
w6d
haar. Ze wou
wou In
las, herlas,
herlas, voelde
voelde
fn hem
hem komen, las,
werd. Kloos hanteerde haar.
openheid, maar
maar wát
een vers was
wit een
was stond
wel een énkel gezegde van volle openheid,
buiten haar
haar teer-vrouwelijk-huismoedertjes-doen.
teer-vrouwelijk-huis moedertjes-doen. M66i vond ze De
nog buiten
stoel-— van hoe-heet-die-kerel-ook-weer
hoe-heet-die-kerel-ook-weer -—m66i
twee broebroeledige stoel
m66i vond ze De trPee
ders voor
voor Bommel
Bommel van Bilderdijk, v66ral in gedeelten
gedeelten als:
als:

'Zijn
- '0 Meld
Meldhem!'
hem!'—`
-' Van
Vander
derZaan'
Zaan'
` Zijn naam' —co
Gerechte Hemel!
Hemel!hoe!
hoe!
Mijnbroeder!
broeder!—- Heb
Heb ikik wel
welverstaan?
verstaan?
Mijn
Mijn God,
God,waar
waarkwam
kwamikiktoe!
toe!
Mijn
valthij,
hij, zwijmende,
zwijmende,als
alsversteend,
versteend,
Daar valt
Spanjaardop
ophet
hethart;
hart;
Den Spanjaard
zijnborst;
borst;
Zijn armen klemmen om zijn
En deze staat
staatverward.
verward.
mijn Bloemlezingen
Bloemlezingen had ze het gevonden. Bij
In een van mijn
Bij het
het slot:

sprak. Het
Hetflikkert
flikkertvan
vandedewal,
wal,
Hij sprak.
bulderenhoort,
hoort,
En eer men't
men't bulderen
Heeft de eigen kogel uit
éEn slang
slang
uit ién
Hun beider
beiderborst
borstdoorboord.
doorboord.
kreeg ze rooie ogen. Dát was nou een gedicht. Dát pakte haar.
haar. Maar die
Kloos, die vertelde
was allemaal
allemaal zo hoogdravend, zo
zosentimenteel.
sentimenteel. Of
K/oos,
vertelde niet; dat was
ik ook niet vond dat Bij de wieg
wieg van Jan
Jan van Beers goddelijk
goddelijk was?
was ? Dat kon
...
je je v66rstellen. Dat was ten minste waar:
waar:...

Doch spoedig worstelt
worsteltgij
gijdoor
dooralalden
denrouw,
rouw,
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Die uwe jeugd
bedreigt,enenwordt
wordtdan
danvrouw
vrouw
jeugd bedreigt,
moeder —
- Moeder!
datwoord
woordklinkt
klinktschoon
schoon
En moeder
Moeder! o0 dat
Niet
waar?... Dat
Datisisgelijk
gelijkeenhemeltoon...
een hemeltoon...
Niet waar

r...

gebeurde was het geen
geen vers.
vers. Maar
Maar mijn
mijn stille geglimAls in een 'vers'
`vers' niks gebeurde
haar. wéér
lach irriteerde haar.
Wéér las ze. En
En die p6ging
póging zélf voelde
voelde ik als iets
als een lief
lief tasten
tasten naar
naar de
de
h66gvrouwelijks, als
mooi gebaar,
gebaar, als
als een zeer mooi
schemering waarin
waarin ik voor háár
haar op de
hiár stond.
stoma. Zachtkens
Zachtkens zoende ik haar
ogen, wat schoonmama snurkend goedkeurde, het geluid van Kloos ging
kamertje en Wereldvrede
...
door het kamertje
Wereldvrede wiegde op schoonmama's schoot
schoot...
Gelijk een bloem bij
bij avond
avondnauw
nauwbeweegt,
beweegt,
Maar ininde
de windlooze
windloo'ZCatmosfier
atmosfierzich
-zichheft,
heft,
Maar
Klaar-schijnend
ophet
hetkristallyn
kristallynder
derlucht,
lucht,
Klaar-schijnend op
Rees Afrodite
AfroditePoor'
voor t'tonmeetlijk
onmeetlijkruim
ruim
Van
licht,dat
datom
omhaar
haarwas,
was,lénéénreine
reineeindloosheid,
eindloosheid,
Van licht,
'Zacht,maar
maardanste
dansteniet,
niet,bewogen
bewogen
En danste zacht,
Maar even door bet
het beven
beven van
vanhaar
haarziel,
'Ziel,
schoonst in school...
school...
En wat
n) at daar schoonst
Ik
zelf wist,
wist, h6é te lezen,
lezen, maar
maar zij
zij werd
werd
leerde haar,
haar, voor
voor zover
zover ik
ik het zelf
lk leerde
omdat je
je me
me uitlacht!'
uitlacht!' -— 'wel
'Wei nee,
nee, ik vin het
boos. -—'Nou
`Nou zoen je me, omdat
fris van je
... zo
zo eerlijk...
eerlijk ... hoe
hoe zal
zal ik
ik het
hetje
je zeggen
... zo kinzeggen...
je...
juist allemaal zo fris
'Ik vin er niks kinderlijks an!' -—'Dat
Mol!'—derlijk
.. .'—
- `Ik
niet, Mol!'
`Dat weet je zélf niet,
derlijk...'
'Ik merk
je spot
.. .' 'Je moeder keek ook zo
.. .' —
- 'Watte
? Watte?
zo...'
`Watte?
Watte?
'Tic
merk wel
wel dat je
spot..."Je
Wereldvrede opnemend.
gesnurkt ?' kwam schoonmama wakker, Wereldvrede
Heb ik gesnurkt?'
'Welnéé,' lachte ik terwijl
terwijl zij het laatste hoofdstuk begon.
`Welnéé,'
'Dat heb u gádw
gáûw geleze,' lachte ook Georgine, 'schei
n6û maar uit. Alf
`schei uun611
`Dat
is klaar.'
'Als
... hoe
slaap...
`krijg ik altijd so'n slaap
`Als ik 's ávonds lees,' lei schoonmama uit, 'krijg
sou ik nou an so'n slaap komme, hè?
Een
m66i
boek,
hè?
Vin
je
hè?
niet,
hé
?
hè ?
hè ?
... Wat
Wat lache
lache julD'r komme passages in, precies as
as het
het nieuwe testament
testament...
je nou
nou lees:
lees: <SulIe
lie nou ?...
? .. Is
<Sulle wij die
seg ?..... As je
Ts het
het nou s6
só gek wat ik seg?
van daar
daar
sal het toch van
balsemen ? Of sal
wonde plek van ons land ooit kenne balsemen?
as je dát lees
... is dat niet
niet precies
precies het
het
lees...
altijd blijfe voortkankere?> Nou, as
nieuwe... Hè
j6û om so te lache!'
nieuwe...
Hé wat een onsin van jóli
'Maar moe!.
Lach nou niet! Ik zou er het 6ûwe
6dwe testament ook bijhale!'
'Mau
moe!..... Lach
'Het ouwe
ouwe testament
testamentisisniks
niksdan
dan fláûwe
van! -—
Daar spreek
spreek ik niet van!
fládwe kul! -— Daar
'Het
-— Het Ouwe
Ouwe Testament!
Testament! Adam
Adam en
en Eva
Eva dat
dat ware
ware de
de eerste
eerste men
se, niemense,
fláó.we,
érrcg
fláó.we
waar?
Allemaal
gekomme?
Allemaal
érreg
fládwe
dfé vandaan gekomme?
waar
? —- Waar zijn dîé
2888
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kul. Daar
Daar komt nooit
nooit geen
geen mens
mens achter!
achter! —- Krijg je geen brieve van Isaac
Isaac??
kul.
'Nee.'
'Nee.'
'Sendt ie je geen geld
geld meer
meer?'
?'
`Sendt
watAnders
ánders prate...
prate ... Kaartje
Kaartje make, Alf? zei
zei
'Néé. Late we
we nou
noumaar
maar over
overwat
`Néé.
Georgine onrustig.
'Ga eens
eens bij
bij Ka
Ka kijke, Georgine, ik
ik hoor
hoor 'r zo hoeste,'
hoes te,' zei ik.
`Ga
kou —
- warrem
schoonrna, 'een héle gegewarrem houe,'
houe,' adviseerde schoonma,
'0 niks —- een kou
hoest.'
wone hoest.'
Jufkaartje, dat bij
bij de
de eerste
eersteronde
rondealalgestoord
gestoord werd.
werd.JufWe begonnen een kaartje,
frouw Doedelaar kwam n6g eens klagen. Al zesmaal had ze nou gevraagd
handdoek en d'r servet
servet en wát of daar nou mee gebeurd
gebeurd was.
was.
om d'r handdoek
'Gut, juffrouw, mot u me daar om
terwijl me
me moeder
moeder
om komme lastig valle, terwijl
`Gut,
vinnig.
hier is ?' zei Georgine vinnig.
'Nou jáwel,'
jáwel,' pruttelde juffrouw
juffrouw Doedelaar, 'maar
aan álle geduld komt
'man aan
`Nou
wéke lang vraag ik d'r om.Wéke
om.wéke lang. En 's morgens
morgens kan ik hier
een end. Wéke
handdoeke en servette heb...'
heb.. .'
nooit terech. U begrijpt dat ik niet s6veel handdoeke
zei ik uit
uit m'n
m'n humeur,
humeur, 'heb u d'r n66
n6u niet om te vrage.'
'In elk geval,' zei
'Seker —
- uu heef
meneer, maar
maar de
de juffrouw scharrelt télkes met het
`Seker
heef gelijk, meneer,
de was
was mot...'
mot .. .'
goed dat in de
'Wát schárrel
ik?'
uit, zéér verontwaardigd.
schArrel ik
?' viel Georgine uit,
`Wit
'Goed. Goed. Kom u morgen maar
maar terug,' zei
zei ik
ik weer.
weer.
`Goed.
het dan
dan maar
maar krijg,'
krijg,' brompruttelde juffrouw Doedelaar, 'pas een
'As ik het
erin .. en twee
twee koppiesdoeke stuk
.. .'
stuk...'
tafellaken met een gat erin..
Het
zijn me d'r koppiesdoeke na,' zei Georgine ruzieachtig.
Het zijn
'En u mishandelt het goed,' bruiste
bruiste juffrouw Doedelaar ineens rood van
je alles
alles runigeen manier!
manier! Zo
Zokan
kan je
kwaadheid op, 'da's
cda's geen manier! Da's geen
were ... En
En nou m6t ik morrege me handdoek en me servet hebbe!
... Is me
hebbe!...
were...
Driftig nakakelend sloeg ze de gladat een geval! Is me dát een geval!' Driftig
zen voordeur dich
dicht.t.
'Wat
een válderappus,' zei schoonmama.
Vat een
'Dat
boosheid, 'dat
cdat je ze van
Alf,' zei
zei Georgine,
Georgine, wit van boosheid,
`Dat komt nou alléén, Alf,'
de maand
maand niet hélemaal heb betaald. Nou krijge ze praats!'
Beneden hoorden
hoorden we een twistend
twistend bromgesprek.
'Ze
ruzie,' meende Georgine.
`Ze hebbe rdzie,'
'Sst...
`Sst... Sust!' zei schoonmama, luistergraag.
het geschil
geschil beneden
beneden aan
aan het
het uitleggen.
uitleggen. Doedelaar vond
De vrouw was
was het
hij z'n stem in hysterische
...
het ongetwijfeld z6 erg, dat hij
hysterische woede
woede uitzette
uitzette...
'Nou
wij m6éte
terug! ... Zijn
oben helemaal
helemaal bebeZijn die
die lui oben
`Nou en wij
m6éte oens
oens goet terug!...
... Laat hij
lazerd!
... Iemand zijn goet ruiniere
... en telkens stroent met ze!
ruiniere...
ze!...Laat
lazerd!...
erst betale en dan praats
praats hebbe!'
hebber
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'Zeker dronken,' meende ik.
ik.
`Zeker
'Sust, sust!'
sust!' susten
susten de
vrouwen, verzot
verzot orn
om te
te h6ren.
h6ren. 'En
'En die
die
de twee vrouwen,
`Sust,
schoonhoue van
van die
die plee...
plee ...en
entelkens
telkensdie
dieemmer
emmerrnit
mitvuil
vuil
kakkie over dat schoonhoue
de tuindeur...
tuindeur ... en
endat
dat spektakel
spektakelvan
van laatst
laatstmet
metdie
dieSienger-machien...
Sienger-machien ...
voor de
bedoendert!. .. Iek
lek ben
ben zijn knechtje niet...
niet.: Iek
lek ben wel
wel net
net
Sind die Leute bedoendert!...
hij!... En
En jij laat jou nieks rneer
meer zegge
... Nieks
Nieksmeer!
meer!
mijnheer als hij!...
goet mijnheer
zegge...
meer!'
Nieks meer!'
'Ik zou hem morge
morge de
de huur
huur opzegge,'
opzegge,'raadde
raaddeschoonmama
schoonmamaaan.
aan.
`Ik
'Ach wel nee,'
nee,' zei
zei ik
ik kregel,
kregel, met
meteen
eenbenauwde
benauwdekrop
kropininmijn
mijnkeel,
keel,`wel
'wel
`Ach
heeft, kan
kan ieie hier
hier
nee... Late we dMrspele...
d66rspele ... Als die vuilik wat te zeggen heeft,
nee...
kommen ... Ik ben niet verplicht af te luisteren
beneden vertelt.
vertelt. Als
luisteren wat ie beneden
kommen...
.. .'
Georgine die handdoek en dat servet op tijd had
had teruggegeven
teruggegeven...'
Trekmaar
maar partij
partij van
van vreemde
vreemde
'Jawel! ... Nou krijg
krijg ik
ik weer
weer de schuld!... Trek
"Jawel!...
mense... Heb
Heb jij
jij die servet
servet niet
nietverschroeid
verschroeid met
methet
hetglas
glasvan
vande
delamp
lamp?'
mense...
?'
.. .' verweet
verweet ik.
ik.
'Was dat voor j6û
`Was
j66 een reden
reden...'
geen rusie
rusie om,'
om,' vroeg
vroegschoonmama,
schoonmama, zenuwachtig.
zenuwachtig.
'Krijge jûllie
`Krijge
Allie d'r nou geen
erg aangenaam ding.
ding.
Een schoonmama is een erg
mee!' adviseerde
adviseerde Georgine,
Georgine,haar
haarkaarten
kaarten opnemend,
opnemend,
'Bemoei uu d'r niet mee!'
`Bemoei
me
geval zulle
zullede
dekindere
kindereniet
nietmeer
meersáme
sámeslape!...Klaveren!...
slape!. ..Klaveren! ...IsIsme
'in elk geval
huis! ... Vanmorge
Vanmorge lag
lag d'r
d'r weer
weer een plek
plek hondepies
hondepies van
van die
die vent
vent
dat een huis!...
plas ... Dáår
Dáár bij
kastje... en op
op het
het brood
brood
b6ve... Ruiteheer!.
bij het kastje...
Ruiteheer!..... Z6'n plas...
... Die
Die vieze
viezemoffin!'
moffin!'
was een haar van d'r
d'r...
Ik begon
begon tete neunietmeer
meerverstaanbaar.
verstaanbaar. Ik
Beneden zoemde stemgebrom, niet
riën
... To-ré-a-dor-en-ga-á-á-á-árde
... To-ré-ádor!...
To-ré-ádor!. ..Tor-é-a-dor!'
Tor-é-a-dor!'
To-ré-a-dor-en-ga-6-6-i-årde...
riën...
'Wat
eensar
sarben
benjij,'
jij,'lachte
lachteGeorgine,
Georgine,terwijl
terwijlikikvoortneuriede,
voortneuriede,immensimmensVat een
triestig. Zimmerschmerz-kamertjesklamheid.
Zimmerschmerz-kamertjesklamheid. We maakten onze twééde
twééde
ronde, wéér gestoord door
door Dirk,
Dirk, die
die met
meteen
eenbons
bonskwam
kwambinnenvallen.
binnenvallen.
ronde,
'Wat
ziejijjijd'r
d'ruit!'
uit!'riep
riep ik.
ik.
Vat zie
'Wat
er?'
"Nat isis er
?'
kap6t!' schreeuwde
schreeuwdehij.
hij.
'Jezis,
lezis, ik ben kapot! kap6t!'
'Wat
dan?'
?'
Vat isisererdan
'Stientje
`Stientje legt op sterve!'
'Ach
`Ach got!'
'Stientje
`Stientje van Duif?'
'Wat
?' Het
Het was een koor
koor van
van angststemmen.
angststemmen.
`Wat zeg je, Stien ?'
'Ga
mee, Alf?'
Aln' vroeg
vroeghij.
hij.
`Ga je even mee,
'Ik
`Ik ga 66k mee,' zei Georgine.
'Néé.
`1\166. Je blijft thuis!'
d'r vader
vader nog
nog zoeke!'
zoeke!'
'Nee,
Georgine, ga
gajij
jij niet
niet mee.
mee. We
We moeten
moetend'r
'Nee, Georgine,
bij Duif
Duifgaan
gaan?'
?'
'Kan ik dan niet
niet zolang
zolangbij
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`Ach nee kind, wat heb je er mee nodig!'
'Ach
Ze w66.
w6u mee en er
er moest
moest11661
héél wat
voor het
hethaar
haar uit
uit
watgeredeneerd
geredeneerd worden, voor
het hoofd gepraat was. Ik moest beloven
beloven voor
voor twaalfuur
twaalf uurthuis
thuistetezijn.
zijn.
'Da'
mislukt karetje,'
karetje,'meende
meendeschoonmama
schoonmama—
- Kloos opnemend
...
`Da'ss 66k een mislukt
opnemend...
Meijer was
was nergens
nergens tetevinden,
vinden,bij
bij
Een
Een dik
dik uur
uur zochten
zochten we de stad af. Meijer
Xu_elle niet, De groote Slok
Mast niet, in de §J.J!dle
slok niet, bij
bij Suisse niet. —
- 'Late
'Late we
naar
gaan,' zei Dirk,
naar Duif
Duif gaan,'
Dirk, `je
'je zult hem
hem vanavond
vanavond nérgens
nérgens vinde.
vinde.VoorVoorgetrouwde vrouw
vrouw uituitstelling heeft ie niet. GM
G6d weet
weet waar
waar die met z'n getrouwde
hangt.' —
- 'Nee.
m6éte hem
hem hebbe.'
hebbe.'—
- 'We
... We moete!...
moete!...Me
Me
Nee. We m6éte
'We moete!
moete!...
op.'—
- 'Hij
érgens zitte.'
zitte.'—- 'Het
'Hetisisover
overelve.'
elve.'—- `Weet
'Weetjeje
geduld isis op.'
`Hij zal wel érgens
van je,
je,zég,
niet waar die getrouwde
getrouwde vrouw
vrouwwoont
woont?'
- 'Die
?' —
'Die is
is ook goed van
zég,
nee dfé is verdomd goed!...
goed!...Bel
Beljij
jij maar
maar es an en vraag om ménéér te
te sprespre'Ik geneer
geneer me
meer
erniks
niksvoor.'
voor.'—- `Onzin.'
'Onzin.' —
- 'Zulle
nog
ke!'
lachteDirk.
Dirk.—- `Ik
ker lachte
`Zulle we nog
es kijke bij
bij Kras
Kras?'?' -—'Daar
... Is
Is die
die
`Daarkomt
komtieien66it.'
n66it.' -—'Een
`Eengeringe
geringemoeite
moeite...
dáár
niet, dan
dan gaan
gaan we
we naar
naar Duif.'
DuiC
didr niet,
V66r was
hij niet. Achter,
Achter, zoekend,
zoekend, tafeltje
tafeltje na tafeltje,
tafeltje, zagen we
we hem
hem
was hij
zitten,
gelukkig—
- in
de ouwe
ouwedame,
dame, die
diehem
hem`mentineer'mentineerzitten, gellIkkig
in gezelschap
gezelschap van de
de' zoals Duif
Duifhet
noemdeen
envan
vande
deman
mandezer
dezerdame
dameals
als facheux
facheux troisième:
troisiJme:
het noemde
Dirk riep hem even weg
wegvan
vanzijn
zijn halve
halve gebraden
gebraden eendebout.
eendebout.Hij
Hij schrikte.
schrikte.
het geverfd
geverfd gelaat.
gelaat.
Zijn mond werd spits-klein
spits-klein in het
'Watzeg
zegje!je!Wat
Watzag
zagje!je!IkIkgagadadelijk
dadelijkmee.
mee.—- II(
Ik zal
excusere.. .'
Vat
zal me even
even excusere...'
Met zijn
zijn servet
servet veegde
veegde hij
hij het
het eendeboutenvet
eendeboutenvet van
vanzijn
zijn mond,
mond,praatte
praatte
radjes met de dame,
dame, wier
wierouwelijk-sentimenteel
ouwelijk-sentimenteelgezicht
gezichtspijtig
spijtigvertrok.
vertrok.
radjes
met een
eenglimlach
glimlachvan
vanzou-je-niet-eerst-af-eten
zou-je-niet-eerst-af-eten
halveeeneenZij wees met
? ?naarde
naar de halve
De meneer
meneer spreidde
spreidde zijn
zijn handen in vragend gevouw,
gevouw,maar
maar MeijMeijdebout. De
driftigjes het hoofd,
hoofd, wees
wees op
op ons,
ons,boog
boogeen
eenpaar
paarmaal,
maal, trok
trok
er schudde driftigjes
zijn pels aan.
'Wel godverdomme
godverdommeDirrek,
Dirrek,isishet
hetz6
z6erg
erg?'
'Wei
?'
'Bár errig.'
`Bár
woue die
die mense
mense me
menog
nogniet
nieteens
eenslate
lategaan
gaan—- Zij, die dame, was
was
'En nou woue
- Ik
te zeggen
zeggen—- begrijp je? Begrijp je? Dat
Dat
jarig. —
Ikhad
hadgeen
geen lust
lust de reden te
allemaal nutteloos
gedonderjaag... Is
érrig??...
.. Het zal
zal wel
wel
geeft allemaal
nutteloos gedonderjaag...
Is het zo érrig
overdrijving zijn,
zijn, hé
hè ??...
.. Ik zou
wille dat
dat mijn
mijn kind...'
kind .. .'
overdrijving
zou om de dood niet wille
Bij het
hoogtein.
in.
Bij
het 'mijn'
`mijn'schoot
schoot zijn
zijn stem
stem met lichte pathos de hoogte
Het toneel
toneel liet
liet hem
hem niet
niet los.
los.
Het
'De dokter
dokter heeft
heeft haar
haar opgegeve.'
'De
opgegeve.'
'wélkedokter
dokter?'
vroeg hij
hij gejaagd.
Vélke
?' vroeg
'Smid.'
`Smid.'
.. Opgegeve?
zegje
me daar
daar??...
.. Ben je goddome gék! OpgeOpge'Smid ??...
`Smid
Opgegeve ? Wat zeg
je me
geve?
...
mijn
éngel
van
een
kind!...
Voor
veertien
dagen
zag
ik
haar
nog
geve ?...
kind!... Voor veertien dagen zag ik haar nog
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gezond en
en wel
wel...'
gezond
...'
`Hartkwaal Meijer
'Hartkwaal
... De
Meijer...
De laatste maande was
was ze
ze al
al niet
niet goed.'
'We
... En is
'We zulle een apie neme, hè 1?God,
God, God,
God, mijn
mijnéngel
éngel van
van een
een meid!
meid!...
Duifd'r
Duif
d'r ook
ook?'
l'
`Natuurlijk,' zei
zei Dirk.
'Natuurlijk,'
`Da's vervloekt
... Dat kreng!...
kreng!. .. Maar
Maar bij een sterfsterf'Da's
... Dat serpent
vervloekt spijtig
spijtig...
serpent...
niewaar!... Bij
bed niewaar!...
Bij een
... De dood doet je Mies
álles vergete...
vergete... Opgeeen sterfbed!
sterfbed!...
Opgegeve ?...!
7••• ! wel
afschuwelijk. —
- Afschuwelijk.
- Hallo!...
jij vrij
vrij 1?...
... Zit
Zit
Wel afschuwelijk.
Afschuwelijk. —
Hallo!... Ben jij
goddome niet
niet te
te slape
slape kerel!...
kerel!...Vlug
Vlugrije
rijenaar...
naar... naar...
naar... Geefjij
Geefjijhet
hetadres
adreses
es
op, Dirrek!'
deachterbank.
achterbank. Vanuit
Vanuit het
hetschemerdonker
schemerdonkeronder
onder
Hij
Dirk op
op de
Hij zat naast Dirk
mijn
aan te kijken, telkens als
als we
we voorbij
voorbij een
een Ianlanmijn hoedrand,
hoedrand, zat
zat ik
ik hem aan
taarnpaal
glimmentaarnpaalreden.
reden. Op
Op het
het bruingeverfde haar
haar spiegelzwartte
spiegelzwartte de glimmende, hoge hoed. De pelskraag
pelskraag sloot
sloot om zijn
zijn gladgeschoren,
gladgeschoren, mager gezicht.
die `de
'de dame' hem gegeven
gegeven
Hij
Hij zag
zag er
er gentlemanlike
gentlemanlike uit in z'n dure pels, die
had.
mal van contrast met
had. Een
Een zoete vrouwenodeur
vrouwenodeur ging
ging van hem uit, mal
het stalluchtje
stalluchtje van het
het rijtuigje.
rijtuigje. Soms zag ik hem minutenlang
minutenlang niet,
niet, dan
dan
plonsde hij
gedistingeerd
hij op
op uit de donkere hoek, welgedaan in zijn pels, gedistingeerd
totbezorgde
bezorgdedroomoogjes
droomoogjesververonder
Zijn ogen waren
waren tot
onder zijn
zijn glimhoed.
glimhoed. Zijn
totde
de
kleind.
weop
opasfalt
asfaltreden,
reden,praatte
praattehij,
hij,informeerde
informeerde hij,
hij, tot
kleind. Zolang we
glasgerinkel het
het gesprek
gesprekoverbeukten.
overbeukten.
rammelende
rammelende straatkeien
straatkeien en
en het glasgerinkel
'Hoe laat was de dokter
dokterer
er?'
?'
'Tien
'Tien uur.'
metgoeie
goeieversterkende
versterkendemiddele...
middeIe...isiserertoch
tochwel
welwat
wattetedoen,
doen,hèhè?'
'Maarmet
'Mau
?'
'Niks
... Ze
Zekán
kán misschien
misschienal
al dood
dood zijn.'
zijn.'
`Niks...
'Watzeg
zegje!
je!Ben
Ben je godverdomme
godverdomme krankzinnig,
krankzinnig, Dirrek!'
Dirrek!'
Vat
'Ik zou me
me maar
maar op alles
alles voorbereide...
voorbereide... Als
er
een
tweedebenauwdheid
benauwdheid
`Ik
Als
tweede
is ...?'?'
gekomme is...
'Maar die fs
is niet
niet gekomme...
gekomme...Zo
Zozwaar
zwaarzal
zalGod
Godmij
mij niet
nietstraffe!...
straffe!...Mijn
Mijn
%bar
Stien... Mijn
Mijn énig
énig kind!'
arreme Stien...
Uit de
de zak
zak van
van zijn
zijn pels
pels kreeg
kreeg hij
hij een
een zakdoek,
zakdoek, snoot
snootzijn
zijn neus.
neus. Het was
was
Uit
én t6ch
t6ch hoe
hoegeméénd
gemééndzijn
zijnsmart
smart was. Hij zat zich
opmerkelijk hoe in-váls én
goeder trouw
trouwde
deeigen
eigensmart
smartals
alseen
eenteteleren,
leren,
waarschijnlijk volkomen
waarschijnlijk
volkomen te goeder
stellen, trachtte
trachttein
inde
de'stemming'
'stemming'tetekomen,
komen,daar
daar
te intoneren rol voor te stellen,
metwitte
wittewijn
wijnnaar
naareen
een
overgang van
van een
een halve
halve gebraden
gebraden eendebout
eendebout met
de overgang
te sterk
sterk was.
sterfbed zelfs hém te
dat vålse
válse voelde.
voelde.
'Ja —
- ja,'
Dirk, die
die mogelijk
mogelijk ook
ook dat
"Ja
ja,' zei Dirk,
Ik
'Veertien dage gelede
gelede ging
gingze
zenog
nogvoorbij
voorbij Mast
Masten
enkwam
kwambinnelope...
binnelope...Ik
Teertien
nog van
van me
me gebakke
gebakkeaardappels
aardappels late
late proeve...
proeve...Pa
Pazegt
zegtze:
ze:ikikspeel
speel
heb d'r nog
over veertien
veertien dage
dagebij
bij Van
Van Lier!...
Lier!. .. En
En nou
nou zo
zoziek!...
ziek!. ..Nee-66.
Nee-éé.Nee-66-66!
Nee-éé-éé!
over
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mijn enigste
bezitting wegneme!...
wegneme! ... Stien is de enige die van
van
God zal niet mijn
enigste bezitting
dochter... wille
houdt. Mijn
Mijn kind!.
Mijn dochter...
Wille jullie gelove dat ze een
kind!..... Mijn
me houdt.
hart van goud heeft
heeft -— dat ze honderdmaal
honderdmaal tegen me zei:
zei: pá,
p6, van al het
u!.....
kwaad dat ma van u vertelt geloof
ik geen woord, ik hou
hou alleen
alleen van
van u!.
geloofik
alles, da's
liefste op
op
da's nou
nou m'n liefste
éngel! Z6'n éngel... Dat kind is m'n alles,
Zo'n éngel!
aarde. -— Als jullie wiste hoe ik om dat kind geleje heb -— wat een smart ik
heb uitgesta-aan-aan
.. .' Ratatata...
Ratatata...
uitgesta-aan-aan...'
rijtuig schobberde over
keien van het Rembrandtplein. In
In de
over de keien
Het rijtuig
Utrechtsestraat begon ie weer.
Utrechtsestraat
'w
át voor hartkwaal heeft ze?'
ze ?'
Vát
'Reumatiek.'
`Reumatiek.'
'Wat
zeg je ??...
.. Reumatiek
Reumatiek ?...
? .. Je zult zien dat ze er van opkomt
... Mijn
opkomt...
Vat zeg
schatje
Mijn oge had ze, hè
... En wat ze verdomd goed Veltman en Frenhé...
schatje.... Mijn
kel en Frits Bouwmeester
Bouwmeester kon
kon nadoen,
nadoen, hè?
haar geleerd...
geleerd ... En
116 ? Dat heb ik haar
neem t God
God mij
mij niet weg
wegals
als er
er iemand moet
moet worde
nou zo ziek!.
ziek!..... Waarom neemt
?. Ik
grote en
en sterke
sterke man.
man. -— Ik
kan tegen
tegen hje,
weggenomen?..
Ik ben een grote
Ik kan
lije,
weggenomen
nietwaar?
genote. —- Maar
Maar zo'n
zo'n engeltje,
engeltje, zo'n
nietwaar
? —- Ik heb alles van het leven genote.
toch z6, hè!...
hè!. .. Zo innig-veeL.'
innig-veel...'
hart! Van dat kind hield ik toch
Het
was precies ofik hem op het toneel hoorde
- zin
- woord voor
hoorde—
zin voor zin
zin—woord
Het was
woord.
'Ja het was een liefkind,' zei Dirk, 'werkelijk
`werkelijk een door en door goed kind.'
ja
'Goed,
meneer?? Niet d'r
`g6éd, meneer
`Goed, meneer!' stoofhet
stoof het geluid van Meijer op, 'g6éd,
gelijkenis op de wereld!... Als ik haar
haar es een
een kwartje
kwartje gaf
- je begrijpt:
begrijpt:
gelijkenis
gaf —
méér dorst ik haar
haar niet geve voor het
het keelgat
keelgat van
vand'r
d'rmoeder
moeder -— vroeg ze
misse kon...
kon ... En wat een m66ie oge, hè!...Wat
hè! ... Wat een godn6g of ik het wel misse
meisje van die
die leeftijd...
leeftijd ... Wat
Wat een
een ogen van een
een enenvoor een meisje
delijke oge voor
geltje... Heb je 66it
? .. En
die an
an niks
niks dacht
dacht -— ik
geltje...
Mit zulke ogen gezien
gezien ?...
En ik die
te soupere
soupere met
metmeneer
meneeren
enmevrouw
mevrouwVan
Van Burksen en
die daar rustig zat te
van God en
wist ... Wat
Wateen
een toestande
... of je midtoestande...
en de
de wereld geen kwaad wist...
.. .'
den in een drama
drama...'
Ratatatatata
...
Ratatatatata...
We reden over het Frederiksplein naar
nog
naar de
de Pijp.
Pijp. wel
Wel probeerde Dirk nog
gerommel maakte
maar het keien
keiengerommel
maakte het gesprek onaanwat te schreeuwe, maar
genaam-hard. Soezend keek ik naar
naar de
geheimzinnig,
de man
man over
over me, die, geheimzinnig,
télkens met zijn
het rijtuig
rijtuig donker
donker opopzijn dure
dure pels
pelsen
en zijn
zijn hoge
hoge hoed uit het
werd -—télkens
télkens was
leefde, weer onzichtbaar werd
was een mom met droomoogjes
mom -—wéér
- het rinkelend glas-— donker -—wéér
wéér het rijtuigdonker
rijtuigdonker —
wéér het mom
gerommel benee, het geschok van de koets om ons zwijgen,
lawaai, het gerommel
om onze drie onbewogen
onbewogen levens.
De deur werd opengetrokken, toen het
het rijtuig
rijtuig stilhield.
stilhield.
293

'Ben jij
jij het,
het, Dirk?'
Dirk ?' riep een stem.
verzoend, Dirk
Dirk ?' vroeg ik, verbaasd.
'Ben je weer met Guus verzoend,
trap op.
Hij scheen niet gehoord te hebben, wipte met brede sprongen de trap
Meijer, deftig, voorzichtig,
voorzichtig, betastte
betasttede
detreetjes
treetjesmet
metzijn
zijngelakte
gelaktelaarzen.
laarzen.
Meijer,
Ik kwam achteraan.
In de achterkamer hing
hing de
de lamp
lamplaag
laag op
opde
detafel,
tafel, half-afgedraaid.
half-afgedraaid. Duif,
Duif, in
in
een vuil-bruine ochtendjapon, zat rood-van-huilen
rood-van-huilen in
armstoel, suf
in de armstoel,
van oogkijken. Op het nattig tafelzeil was een vîés
vfés gewar van flesjes, vuiEr mufte een lucht van roet
roet en
en medicijnen.
medicijnen. Naast Duif,
Duif, in
in de
de
le kopjes. Er
matschemering der
zwarte omslagder lamp zat een burgerjuffer met een zwarte
doek om het hoofd.
rode-bloemetjes-gordijnen voor
waren dichtgeschoven.
dichtgeschoven.
De rode-bloemetjes-gordijnen
voor de
de bedstee waren
Meyer,
met de
de hoed
hoed in de geglaceerde hand,kwam schuw-angstig
Meyer, met
schuw-angstig binnen,
zIJn
zocht in
de kamer,
kamer, vroeg
vroeg voor-het-eerst-éénvoudig-aarzelénd
in zijn
in de
voor-het-eerst-éénvoudig-aarzelénd in
doen
... 'Hoe is het met 't kind, Anna?'
doen...
Duif antwoordde niet.
burgerjuffrouw naast
mond, wees
De burgerjuffrouw
naast haar
haar lei
lei een
een magere
magere vinger op de mond,
naar
naar de
de bedstee.
.. .'
Guus zei zachtjes 'Dood
`Dood...'
De hoed beefde in de geglaceerde hand.
tafel, tussen
tussen het
het gewar van
Zenuwachtig-druk zette
zette Meijer
Meijer 'm op
Zenuwachtig-druk
op de tafel,
flesjes
kopjes, liep op de
de bedstee
bedstee toe,
toe,scheurde
scheurdeeen
een gordijn halfweg,
flesjes en
en kopjes,
snikte in de stilte
stilteder
der kamer,
kamer, waarin
waarin we allemaal
allemaal stonden te
te huilen.
huilen. Zijn
zwarte pels sloot de
de bedstee-openheid
bedstee-openheid af.
Maar
hij
zakte
op
de knieën,
knieën,
af
hij
datzo
zohartshartsvatte een
een klein,
klein, wit
withandje
handje in
inzijn
zijnhandschoenen,
handschoenen, begon
begon dat
tochtelijk te zoenen, dat de
de zoenslaagjes in de kamerbenauwdheid als
zachte klukjes klonken. Van
Van het bed was een tip laken te zien; tegen de
achterwand een plank met oude hoededozen. Meijer,
Meijer, gehurkt in de builende pels, bleef
bleef roerloos liggen. Duif snikte met neusproestingen achter
aan, die bot stond te
te kijken met
haar zakdoek. Guus huilde
huilde tegen Dirk aan,
een zakdoek
zakdoek in
in de
de andere
andere hand.
hand. De burgerjuffrouw
burgerjuffrouw
zijn bril in de ene en een
-— van tweehoog
- keek naar
schudde láng-aanhoudend
tweehoog —
naar de
de bedstee, schudde
ling-aanhoudend het
hoofd.
liep op
op Meijer
Meijer toe.
toe.
Guus, snikkerig, groot van vrouwelijk meelijden, liep
'Kom nou, Meijer!'
`Korn
Hij snikte weer,
weer, luid6p, zoenend
klein marmerhandje met de dofzoenend het klein
bleke vingertjes.
'Ogotogot ... dat scha-ááp
... dat scha-ááp,'
árreme wurm
...
scha-áip...
scha-áip,' snikte hij, 'dat
cdat Arreme
wurm...
`Ogotogot...
... geen
geen woordje
woordje meer...
meer... niks
niks meer...
meer... Ogotme niet eens goeiedag gezegd
gezegd...
ogot!'
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'Kom
... D'r valt niks an te doen
.. .' snikte Guus, 'ze is nou bij
bij God
.. .'
'Korn nou
nou...
doen...'
God...'
Meijer stond op, leunde tegen
tegen de
de bedsteeplank, droogde zijn
zijn ogen, keek
Meijer
naar het
gezichtje, doodswitter n6g door de
naar
het dode meisje dat
dat met
met het
het witte
witte gezichtje,
te rusten lag in de zwarte
zwarte warring
warring der
der haren.
haren.
rosse schijn der lampekap, te
Meijer n6g eens deed losbarsten,
losbarsten, maar
maar
Duif en Guus snikzuchten, wat Meijer
hij al
lag de
de emotie
emotievoor
voorhem
hemals
als
nu was hij
al over zijn
zijn natuurlijk
natuurlijk gevoel
gevoel heen, lag
worden. Bijna
Bijna werd het een
een
iets bezonkens dat in w66rden gezegd kon worden.
monoloog ... 'Mijn
... Mijn arm dochtertje
... Nou
Nou kijk
kijk je
je
grove monoloog...
`Mijn arm
arm kind
kind...
dochtertje...
ui
op je
je rampzalige
rampzalige vader
vaderneer,
neer,die
diejejezo
zograag
graag had
had wille
wille houe!
...
uitt de hemel op
houe!...
o0 God -— ik kan het haast niet gelove dat je dood ben!
ben! -— Zeg me dat het
meelij met
metje!
je! En
En
nietwááris!
niet
wáár is! -Ogotogot
— Ogotogot arreme stakker, wat heb ik een meelij
zo in eens dood! En niemand die
heeft! -—Je
die me gewaarschuwd heeft!
Je eigen moete
der niet, kind! -—JeJeéfgen
éfgen moeder,
moeder, die me
me niet gegund heeft je ogen toe te
drukke .. .'
drukke...'
'Dat Hég
lfég je, godverdomme!',
godverdomme, kwam Duif ingehouden-woest los, 'ik heb
.. .'
Dirrek na je toe gezonde
gezonde...'
'Sust!'
`Sust!'
'Sust,
Duin'
`Sust, Duif!'
'Laat hem dan zijn smoel houe
.. .'
`Laat
houe...'
'Sust! Sust!'
`Sust!
.. .' vermaande de juffrouw
'Juffrouw
juffrouw d'r leit een dooie
dooie...'
juffrouw van
van tweehoog.
Meijer hield
meer. De
De lamp
lamp roodde
roodde suf
jes op hoofhoofMeijer
hield op.
op. Niemand snikte meer.
sufjes
den en vormen. Boven begon een kind zeurig te
te bléren.
'U mot mijn
mijn effe ekskusere,' zei de burgerjuffrouw, verlegen.
`U
voor tree
tree onder
onder het
het gestamp van haar
De trap kraakte tree voor
haar voeten.
voeten.
'Arme, arme Stien' -— begon Meijer opnieuw -— 'árm
kind.—Ik
-Ik
`Arme,
'Armongelukkig
ongelukkig kind.
ik je iets
iets misdaan
misdaan heb
heb -— als ik
voor je
je gevraag je vergiffenis als ik
ik niet goed voor
bij God voor je
je ongelukkige vader. -— Stakker, stakker,
weest ben. -— Bid bij
ik zie je nog v66r me, an het tafeltje
tafeltje bij Mast -— toen je me zag zitte
... 0zitte...
0gotogot!'
Hij zweeg
snotterendin
ineen
'Arrem
zweeg even, snotterend
een van de gebloemde
gebloemde bedgordijnen:
bedgordijnen: `Arrem
schaap!
... Hoe ze de gebakken
gebakken aardappels
aardappels van me vork at!
... En nou d66d
schaap!...
at!...
d66d!
... doo-oo-66d!...
doo-oo-66d! ... doo-ood!...
doo-ood!... En ik niet bij
bij der sterfbed.
-Ik
d66d!...
Ik d'r vasterfbed. —
der -— d'r vader -— d'r vader -— van wie ze álles hield. -— Ik, die d'r nog es een
.. .'
gelukkig uurtje
uurtje bezorgd heb
heb...'
'Kijk
kwaadaardig,`jij
'jij heb
`Kijk 'm nou huiie,'
huile,' fluister-siste Duif
heb nog al het
Duif kwaadaardig,
huiie ... stinkende egoïst
... Je héb wat voor d'r gedáán!'
recht om te huile...
egoist...
gedáån!'
'Hou je smoel,' zei Meijer,
ballend, 'Hou
smoel bij
bij een sterf`Hou
Meijer, z'n
z'n vuist ballend,
`Hou je smoel
bed!'
'Wat
... Wat gedáán!...
gedáán,' herhaalde
nerveusgedián!...
Vat gedáán!
gedáán!... Wat
Wat gedáin,'
herhaalde Duif nerveus295
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angstige toon...
toon ...cd'r
'd'r late
lateverrékke...
verrékke ...
koppig, altijd in dezelfde gedempte angstige
péls!... Mijn
Mijn voor
voor alles
alles late
late
d'r late vérrékke, gemene sodemieter met je péls!...
opdraaie! Mijn alleen!'
'Toe
nou Duif,
Duif,maak
maak nou
nou geen
geenhérrie,'
hérrie,' smeek-fluisterde
smeek-fluisterde Guus...
Guus ... 'hoe
'hoe kin
kán
'Toe nou
- waar
... Wil je wat drinke ??...
... Toe
Toe drink nou
nou
je dat nou doen —
waarjeje kind
kind leit
leit...
wat?'
wat
?'
Duif slobberde van een glas, begon
begon tegen
tegenGuus
GuusdAngeleund
áángeleund zachtjes
zachtjes toetoeDuif
vals-achtig met bedwongen
bedwongen hysterische
hysterische gillen
gillen te
tesnikken...
snikken ...
'Hè, t6é-nou Duif! Je maakt ons
ons allemaal
allemaal zo
zo Akelig.'
ákelig.'
'Flè,
Meijer -—om
stil bij
bij de
de bedsteebedsteeMeijer
omgeen
geennieuwe
nieuweergernis
ergerniste
te geven,
geven, stond stil
kijkend naar
naar dood-Stientje,
dood-Stientje, wier
wier zwarte
zwarte wimpers
wimpers te
terusten
rustenleien
leien
plank, kijkend
blauw-wit vel.
vel. Zwijgen
Zwijgenvan
vandood-kindje
dood-kindje mengde
mengdezich
zichmet
metde
destilstilop het blauw-wit
te waarin zwáár
bits te.
zwAir van
van plompheid de vijandschap van man
man en
en vrouw bitste.
gauw zou
zou
Boven drensde
Boven
drensde zacht
zacht kindergebier.
kindergebler. 'Ik
`Ik dacht
dacht niet
niet dat
dat het z6 gauw
weze,' zei
zei Dirk
Dirk—
- báng
stilte.
weze,'
bing voor die stilte.
'Ze
tweede benauwdheid,
benauwdheid, n6g
n6ggeen
geenkwartier
kwartierlater,'
later,'fluisterde
fluisterde
`Ze kreeg een tweede
Guus.
Meijer keerde zich
breed-toeterend,nam
namde
dehoed
hoedvan
van
zich om,
om, snoot zijn neus breed-toeterend,
de tafel, streek hem op met zijn pelsmouw,
inwrijvend de
denatte
nattestriemen,
striemen,
pelsmouw, inwrijvend
debegrafenis
begrafenis?'
vroeg zachtjes:
zachtjes: `Winneer
'Wánneerisisde
vroeg
?'
'Woensdag,' zei Guus.
`Woensdag,'
'Wil
late wete,
wete,hoe
hoeláát
láát?'
'Wit je me late
?'
verschoten tapijt
tapijt betastend
betastend met
metde
dekraakjes-lachende,
kraakjes-lachende, verlakte
verlakte botbotHet verschoten
hij naar
naar de deur, 6nzeker van beweging.
beweging. Maar
Maar Duif,
Duif, die
diehem
hem
tines, ging
ging hij
op, posteerde
posteerdezich
zichvoor
voorde
dedeur,
deur,rauwde
rauwdehem
hem
had staan
staan te beloeren vloog
vloog op,
haar haat
jaren toe, pogend haar
haar stem te dempen
dempen tot
totdodendodenhaar
haat van
van lánge
tinge jaren
kamer-gefluister.
kamer-gefluis
ter.
'Fluim!
Ben je
je nou
noublij
blijda-je
da-jevan
van ons
onsaf
afben,
ben,hé
hè?...
?... Ben
Ben je gelukkig
gelukkig
`Fluim! Fluim! Ben
... Fluim!
Fluim! Fluim!
Fluim! Fluim!'
Fluim!'
dat je weer vrij ben
ben...
'Juffrouw,
u .. .'zei
zeiMeijer
Meijer hees,
hees, cik
'ik verzoek
verzoek u...'
u .. .'
luffrouw, ik verzoek u...'
Duif...denk
denktoch
tochan
an Stientje...'
Stientje .. .'
'Toe nou Duif..
'H6re
fijne pels
pels
'116re zal die vuile sodemieter, die stinkende makkero met z'n fijne
z'n fijne
fijnehoed!...
hoed!...Nou
Nouben
ben
van
?...Af,
áf,hé
hè?...
?...Af,
áf, hè
hè?..
Nou
en z'n
je je
van
onsons
Af,áf,hèhè?...
?... Nou
mijn kind dood is, hé
hè ?...
?... Nou het
het schaap
schaap je
je niet
niet meer
meer hoeft
hoeft tetegatlikken
gatlikken
mijn
of een kwartje, nou...'
nou .. .'
om een dubbeltje of
ofniet
niet?'
'La
door, of
Ta je me door,
?'
'Huilé! Huité!
Huilé! Jij,
an me
me kont
kont veeg,
veeg,komedietrane!
komedietrane!
'Huité!
Jij, huilé!
huité! Trane
Trane die ik an
Gemene patser om je hande van me af te trekke!...
trekke! ... Om me
me in
in de
de steek
steektete
late met me
me kind,
kind, om
om me
metetelate
latevrete
vretevan
vanme
meéfge
éÎgeverdienste!...
verdienste!...Ja,
Ja,rAåk
ráák
datje
eerste maand
maand
mees
mees
an!Jeoge
me
es an! Raak me
es an!
Je oge krab ik uitje
uit je smoel dat
je de eerste
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optreje!... Blijf van
van me lijf,
Dirrek...
niet kan optrejeL.
lijf, Dirrek
... Bemoei je d'r godverdomme niet
me
niet meel
... Zo'n judas!.
.. Zo'n
mákkero! ... Gemakkelijk, hè, je
mee!...
judas!...
Zo'n mikkero!...
je te
late voere door die ouwe
hoer en
en mijn
mijn zéven jaar te
ouwe hoer
te late opdraaie voor het
kind!... Je ben niet waard met str6nt
strónt gesmete te worden, vuile verdomZó denk ik over
meling! z6
over je! Z6!'
- En
haar woede
Zó!' —
En in
in het paroxysme van
van haar
die ze niet
die
niet helemaal
helemaal te uiten
uiten d6rst
schreeuwen,
dórst door luiduit, gillend
gillend schreeuwen,
spuwde ze hem een slijmkwal tegen zijn zwartdeftige pels.
'God-ver-dom-me!'
zijn geganteerde vuist opdrei`God-ver-dom-me !' brulde
brulde Meijer hees, zijn
gend, `vuile
'vuile hóér!'
h6ér!'
Dirk greep hem bij
bij zijn
zijn arm.
arm. Verwoed
Verwoed rukte Meijer
Meijer zich los.
los. Met
Meteen
een
scherpe klák viel de hoge hoed
hoed op de grond.
grond.
'La-me
`La-me los, Dirrek! Godverdomme la-me los!'
jij nou
'Wees
`Wees jij
nou verstandiger!'
'Toe
nou! In
In Godsnaam,
Godsnaam, Meijer!'
Meijer!'
'Toe nou!
'Mot ze me sp6ége,
spóége, dat kreng, dat varreke! Ben Ik
fk de herrie begonne?'
'Jij vuflik! Jij vuflik!'
in zenuwvuflik !' drensde
drensde Duif, uitraspend de woorden in
woede-op-toeval-af
woede-op-toeval-af - 'Jij vuflik
-yak -—durf
durf jij je smoel nog opendoen?
opendoen —- Ga es
bij je kind as je durref.
- Kijk d'r es in d'r oge! —
- Heb
bij
ddrref. —
Heb ik het vrete niet uit
klere niet gekocht, d'r
d'r grootgebracht?
- Heb
me bek gespaard?
gespaard ? —
Heb ik d'r klere
grootgebracht ?
Wat wou
wou jfj...
jfj ... Wat wou
wou jij
jij?? —
- Me vuil is nog te goed
goed voor
voorjou!
jou!—Denk
-Denk je
j6u nog wat mot
mot?? —
- Ik vreet liever
liever me
me nageboorte!
nageboorte! -— Van jód
j6U??
dat ik van WI
j6ó? -—Mákkero!
se
wijn
bij
je
Van WI?
Mákkero! Makkero!...
Makkero!... Bij
Bij Mast zitte en fles
flesse
bij vrete zuipe,
zuipe,héhé?
- Je
m6t me es anrakeL.
nog altijd
altijd
?—
Je mót
anrake!... Puh! Puh!' -— Hijgend, nog
spuwde ze
ze weer naar hem, zonder te
te raken.
raken.
ingehouden-krijsend, spuwde
toch an
an je kind!'
'Toe nou Duif! Jezus denk toch
'Laat hem nou door! Wat geve die verwijte.'
`Laat
'Laat ie
smoel houe! Laat
Laat ie
smoel houe!...'
houeL.' uitraspte
uitraspte
'Laat
ie dan
dan z'n smoel
ie dan
dan z'n smoel
buiten bezinning,
bezinning, 'wat
wat d6é
Duif, opgewonden, buiten
`wat doe ik dfé
dié mán,
min, wat
dóé ik
hem ... Wat wil
wil die
die kerel
kerel van me!... Die vuile sodemieter!
... Die lazerhem...
sodemieter!...
steen! ... Die flikker! Die kérel! Die kéééérel!'
steen
jij maar!'
maar!' hees
te Meijer,
Meijer, driftig fluisterend,
fluisterend, met diepe
diepe ademhij'Verrék jij
`Verrék
heeste
na elk zinnetje...
zinnetje ... 'had
'had 'r an mij
mij gelate!
... Ik
Ik zal
zal jóti
j6U onderhoue,
gingen na
gelate!...
hè ?... Dat jij alles
beste jaren
jaren niet
niet
hé
alles verzuipt!...
verzuipt!... Dronken hoer!... Heb je me beste
Heb je Stien niet gehoue
gehoue om er voordeel van te trekke!... Heb
verpést!... Heb
is beter
beter zó...
z6 ... God hoort me!...
me! ... God
ik 'r niet wille grootbrenge ?... Ze is
vloeken! ...Jij
Jij had er een lel, een hoer
hoer van
van gemaakt...
gemaakt ... zoals
zoals jij
jij zelf
zelf
zal me vloeken!...
hoer ben!...
ben! ... zoals je
je zélf
zélfben!...
opdondert Dirrek, anders
een hoer
ben!... Zeg dat ze opdondert
pak ik 'r in d'r strot!'
'God, Meijer, hou je toch
toch in!'
in!'
`God,
'Schame jullie
jullie je nou niet!'
niet!'
`Schame
!...

?...

?...
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bij God,
God, da's een schande!'
cja, bij
'Ja,
`Raak me
'Raak
an! Raak
Raak me
meesesan!...
an!. ..Het
Hetisismijn
mijnhuis,
huis,vuile
vuilemakkero!...
makkero!...
me es an!
Kom
... Kom
Oe! .. Die
Dieké-rel!...
ké-rel! ...Die
Die
Kom es
es an
an me
me lijn
lijf!...
Kom es
es an
an me!...
me!... Oe!... Oe!.
Oe!..... Oe!..
kééééérel!...
Oe!'
kééééérel!
... Oe! Oe! Oe!'
Haar
braakten over
vette strotbrullingen.
strotbrullingen. Voor
Voor
Haar ingehouden
ingehouden galmen
galmen braakten
over in
in vette
de deur
grond, de
de handen
handen krampachtig
krampachtig vastgewroet in de
de
deur viel ze op de grond,
Uit de
de vierkant-verrimpelde
vierkant-verrimpelde vlevleharen.
haren. Haar
Haar ogen
ogen glansden wijd-open. Uit
zige mond rauwde het
het gorgelende
gorgelendestrotgebrul,
strotgebrul,dat
datininde
dehalfdonkere
halfdonkerekakamer als dierlijk gejammer rondkrijste.
`F166 dan
an de
de
'H6U
Duif,' smeekte
smeekte Dirk,
Dirk, gedempt,
gedempt,cdenk
'denk toch
tochan
dan toch je bék, Duif,'
bure!'
Zijn sterke
sterke armen
armen schudden
schuddenhaar
haar heen
heen en
en weer.
weer.
biirer Zijn
`Ze heeft een toeval,'
'Ze
toeval,' zei
zeiMeijer,
Meijer, stroef,
stroef,die
diehaar
haar van
van ouds
ouds kende.
kende.
De juffrouw
juffrouw van
aan, duwde de
de deur
deur tegen
tegen de
devleesvleesvan boven klopte juist aan,
klomp op de grond, wrong
wrong zich
zich door
door de
de deurkier, knielde
knielde mee.
mee.
'Ach
stumper een
een toeval!...
toeval! ... Ach
Achjesis
jesis!!...
... Ze
Ze hield
hield ook
ook
`Ach gotogot!.
gotogot!..... Het de stumper
.. Ach gotogot!'
z6veel van die stfén!.
Stfén!...
Ze snoot haar
haar neus van aandoening in haar paars
paars schort, begon
begon Duif
Duifinin
de handen te kloppen.
ge,' zei Dirk.
'Late we d'r bij 6ns bren
brenge,'
Met hun
hun vieren
vieren droegen
droegen ze
zeDuif
Duifnaar
naar de
devoorkamer,
voorkamer, waar
waar het
hetrauw
rauwgegekrijs
krijs weerklonk.
licht-bevendnaar
naar de
de bedstee,
bedstee,keek
keeknaar
naar het
het waswit
waswitdodenhoofddodenhoofdIk ging licht-bevend
je, verrnarrnerd
gebloemdegordijnen
gordijnen voor
voor
vermarmerd in
in het slappe kussen,
kussen, schoofde
schoofde gebloemde
het schemervierkant.
schemervierkant. En
En gaande
gaande naar
naar de voorkamer
voorkamer trapte ik tegen
tegende
de
grond.
hoge hoed op de grond.
nerveus om
om Ka,
Ka, die naast Netje
Thuis wachtte Georgine, ongerust, erg nerveus
bezweet, hoogrood
hoogrood te
te woelen
woelen lag,
lag, telkens
telkensbenauwde
benauwde
in de gangbedstee, bezweet,
hoestbuien had.
had. Doedelaar
Doedelaaren
enzijn
zijn vrouw
vrouwwaren
warendadelijk
dadelijkna
na mijn
mijn vertrek
vertrek
hoestbuien
met sarren.
sarren. De hele avond hadden
hadden ze gezongen,
gezongen, lawaai
lawaai gegebegonnen met
maakt.
'Dat zal ik ze m6rgen wel inpeperen,'
inpeperen,' dreigde ik. - `Ik
'Ik ben
ben zo
zo ongerust!
ongerust!
'Da
Zo ongerust! De hond benede heeft strakkies
strakkies zo
zo akelig
akelig gehuild.' - 'Klee
`Klee
je nu
nu maar
maar uit...'
uit ... ' - 'En die dood van Stientje!... -- Als
AlsGod
Godmij
mijnou
noueens
eens
je
stráfte Alf,
slechtgedrag
gedrag?? Heb
Heb je
je jeje
stráfte
Alf, voor
voor mijn
mijnslecht
slechtgedrag!'
gedrag!'-- 'wélk
Vélk slecht
iets te
teverwijten
verwij ten?'?'
iets
vrouw!' huilde
huilde ze
ze greinend-nerveus.
greinend-nerveus.
'Ben ik dan geen sléchte vrouw!'
'Slécht?? Slécht?
slecht?'
`Slécht
Slécht ? wát
Wát slecht
?'
'Datik
ikmet
metjou
jou WE.
lééf...een
eengetrouwde
getrouwdevr6dw
vr6uwmet
mettwee
tweekindere!...
kindere! ...Als
AlsGod
God
'Da
me es in me Kaatje stráfte!'
stráfter
-
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'Kom!.
gekheidjes! ... D'r
D'r valt
valt niks
niks tetestraffe!...
straffe!... Je
Je bent
bent
Schei uit
uit met je gekheidjes!...
`Kom!..... Schei
volk6men eerbaar!
je te
te prakkizeren
prakkizeren?? Moet ik
ik je
je telkens
telkens weer
weer
volk6men
eerbaar! Wat zit je
de stomheid
stomheid van
vanandere
anderemensen
mensen?..
Mozes was
was een
een kwibus
kwibus
uitpraten de
?... Mozes
toen die zich zo'n z6tte voorstelling
voorstelling maakte van
van een
een God
God met
met tien
tien gegebodjes!...
Morgenzal
zalikikeen
eendokter
dokterhalen
halenhéhè?
bodjes
!... Maak
Maak je
je maar
maar niet angstig.
angstig. Morgen
?....
En wat
watzeg
zegjejevan
vande
descéne
scènebijbijDuif?
Duif?—- Schrikkelijk
Schrikkelijkhè
hè?'
?'
ik 'r'rbij
bijons
onsininde
dealkoof
alkoofneme
neme?'
'Ja,
vreselijk.—
- Hoor
la, vreselijk.
Hoor je
je Ka
Ka h6éste?
h6éste? Zou ik
?'
'Doe dat liever
liever morgen...
morgen ... Anders
Anders vat
ze nog
nog kou.
kou. Licht
Licht uitdraaie?
uitdraaie?
'Doe
vat ze
Leg je
je?'
?'
ongerust, opgeschrikt
opgeschriktdoor
doorStientjes
Stientjes
In bed begon ze n6g eens, tobbend, ongerust,
dood.
Aln' vroeg ze zacht-pratend
zacht-pratend onder
onder
'Weet
goddelijk zou vinde, Alf?'
`Weet je wát ik goddelijk
de dekens, de volle warmte
warmte van
van haar
haar jong
jonglichaam
lichaam tegen
tegenmij
mij aan.
aan.
wát?'
vertrouwelijk-fluisterdeik.
ik.
'Nee, wát
?' vertrouwelijk-fluisterde
'Als
bleefin je arme.'
`Als ik vannacht d66d bleefin
'Zo. Héél aardig
.. .' zei ik toonloos, met
metplotselinge
plotselingevisie
visievan
vanhet
hetlijkje
lijkje—`Zo.
aardig...'
één lijkje.
'Dood
arme, terwijl
terwijl je
.. .' klonk
klonk het
het
`Dood te gaan in jouw arme,
je nog
nog van
van me
me houdt
houdt...'
diep-moedeloos.
'Heb
méér onzin
onzin ?'
`Heb je nog méér
'En dan jij over mij an
schrikkelijk huile...
huiie... Wat
Watzou
zoume
medat
datgoed
goed
an het
het huile, schrikkelijk
doen.'
'Egoïst!'
'Egoist!'
'Jij zou wel weer een ándere vrouw
vrouw vinde...
vinde ...Wees
Wees nou
nouniet
nietkwaad,
kwaad,liefje...
liefje...
Ik zou het
het zo
zo héérlijk
héérlijk vinde...
vinde ... in j6dw
j6uw arme...
arme... en jij over me treure...
treure... een
een
lk
tijdlang
... en dikwijls gaan naar me graf
graf met bloeme...
bloeme... wat
wat héérlijk...
héérlijk ... wat
wat
tijdlang...
héé-éé-éérlijk... niks meer te make hebbe met de
de mense
mense buiten...
buiten ...niks
niksmet
met
héé-éé-éérlijk...
me mán...
mán ... niks met
metálles
... Als het zo donker
énigst ...
álles...
donker is, voel ik jou als het énigst...
wat kan
kanererhéérlijker
héérlijkerzijn
zijndan
danbij
bij dát
dáténigst
énigstinslapen,
inslapen,zoals
zoals ik
ik nou
nou
en wat
leg
... nooit meer wakker worde,
worde, nooit
nooit meer
meer al
al die
die vijanden
vijanden zien...
zien ... nooit
nooit
leg...
.
,
meer .... nOOIt
meer...
meer!...
nooit meer...'
tot me
me op,
op, inslurpend
inslurpend het
het grijslome
grijslome van
van het
het stilstilZe kroop weer warm tot
liggen in nachtdonker.
'Voel
niet?? Voel
angstig
`Voel je niet
Voel je
je niet?'
niet ?' vroeg
vroeg ze
ze vleiend,
vleiend, bijna
bijna stem
stem van een angstig
kind.
'Ja
héél voorzichtig-fluisterend,
voorzichtig-fluisterend, pogend
pogend
ja ja,' zei ik fluisterend, héél zacht, héél
antwoorden, klankjes-zeggend
klankjes-zeggend—
- om 6nafgeleid
6nafgeleid achter
achter de
devoelbaarvoelbaarte antwoorden,
droge oogleden
oogleden te denken
denken aan
aanháár
háárgenegenheid
genegenheid die
die de
demijne
mijne 6ver6verdroge
groeid scheen. Want,
Want, vaag-melancholiek,
vaag-melancholiek, als
als een
een zwaar-droevige
zwaar-droevige aanaangroeid
wuiving,
meende ik te
te voelen
voelen dat
dat háár
háárdoods-visie
doods-visie van
van een
een gelukkig,
gelukkig,
wuiving, meende

,
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naïef, burgelijk-sentimenteel
burgelijk-sentimenteel verlangen was —
- de
geen berusberusde mijne
mijne nog geen
nalef,
vorm had;
had; dat ik
ik voor
voor Mir
háárwereldcentrum
wereldcentrumgeworden
gewordenwas,
was,doodsdoodstende vorm
gedachte in
in haar
haar armen,
armen, hier
hier in
in de
de alkoofbenauwenis,
alkoofbenauwenis, als
als een
eenschrijning
schrijning
gedachte
m'nmoe
moehoofd
hoofdrondwaarde.
rondwaarde. Te
Te liggen
liggeninineen
eenalkoof
alkoofals
als
wanhoop in
in m'n
van wanhoop
als marmerkindje
marmerkindje in grauwe
grauwe kamerschemer...
kamerschemer... En
En ik
ik trachtte,
trachtte,
Stientje, als
naar Georgine's
te vinden,
vinden, een
een
luisterend naar
Georgine's adembeweeg,
adembeweeg, óók
66k een vorm te
dood. Maar
Maar moede
moede mensen
mensen lainnen
kunnen dat
dat niet.
niet.Helwakkere
Helwakkerelelevorm van dood.
nodig voor
voorkrachtig
krachtigberusten
berustenin
insterven.
sterven.InIneen
eenalkoof,
alkoof,
vensvreugde is nodig
met een
een barbiertje
barbiertje onder
onder je,
je, 66k
óók in
in een
eenalkoof,
alkoof,een
eenbarbiertje,
barbiertje,
's nachts, met
barbiertje, kun je niet, k(m-je-niet,
kun-je-niet, gáápt
zwarteduizelduizelgiipt zwarte
een doodskoppig barbiertje,
leegte met
metwit-wassen
wit-wassenhoofdje
hoofdjeop
oppeluw
peluwvan
vanzwarte
zwarteharen.
haren. 0 néé.
néé.00alsjealsjeleegte
blief néé. Bij
Bij dág
erover denken,
denken, btiften,
bUlten, bij
bij de Amstel,
Amstel, bij
bij watergeklots,
watergeklots,
blief
dig erover
blarengesuis ...enendan
danzéker
zékerzijn
zijn—- zeker
zeker—
- stérk-zéker
...
blarengesuis...
stérk-zéker...
Ka hoeste
hoes te?'?'
'Hoor je Ka
'Ga nou slape, kind!'
`Ga
metjejeogen
ogen6pen
ópenofoftoe
toe?'?'vroeg
vroegzij
zij weer.
weer.
'Legjijjijmet
leg
'wáárom vraag je dat
dat?'
?' schrikte ik.
Viirom
'Ik weet het
het niet...
niet...Ik
Iklag
lagalaldie
dietijd
tijdmet
metmijn
mijnogen
ogenopen
opentetekijken
kijkennaar
naar
jóU—
- zónder
zag—
- en
datik
ikjejezag
zag—- gék,
gék,hé
hè?
Gék!'
j66
zemder dat
dat ik je zag
en tóch
t6ch dat
? Gék!'
'Ja.. .'
'Jam'
'Ik lag met m.e
me ogen toe.'
'11c
veel hèhè?...
?... Gék
Gékisistoch
tochalles...
alles ...Heb
Hebjejeananmij
mij
'Dan zie je allebei
allebei éven
éven veel
'Dan
liggen denken
denken??
liggen
??
'Zou
om Ka
Ka dicht
dicht te
tedekken
dekken?'?'
`Zou ik opstaan om
'Nee. Blijfnou
Blijf nou rustig...
rustig ...Het
Hetzal
zalwel
welniks
nikszijn.'
zijn.'
Maar het wis
wáswat.
wat.De
Dedokter,
dokter,mijn
mijnouwe
ouwecvrind'
'vrind' Bax,
Bax, die
die me
me gratis
gratis helpt
helpt
Maar
'artiest'ben
ben—
- Merde!
Merde! —
- beklopte
Ka zat op
op mijn
mijn
omdat ik 'artiese
beklopte het borstje, Ka
schoot te huilen.
'Ol
O! Oooo!
... Niet doen!...
doen! ... Mamma!
Mamma! Mammal...
Mamma!... Niet
Niet an
an me
me komme!'
komme!'
O000!...
'0! 0!
'0,
wateen
eenkinderachtige
kinderachtigemeid,'
meid,'suste
susteBax
Baxvriendelijk.
vriendelijk.
'0, wat
'0,
mamma! ... Mimmal...
Mámma! ... Hij wil me snijje!...
mamma!...'
snijje!... 00 mammal...'
'0, mammal...
'Welnéé, snoet,' zei ik lachend, het
het bloot
blootlichaampje
lichaampje vasthoudend.
vasthoudend.
'Niet
kloppe!... Ome
Ome laat
laat ieieniet
nietkloppe!'
klopper'
`Niet kloppe!...
'Geef
Bax. Ze is bing
bángvoor
voorjejehamer.
hamer.Kijk
Kijknou
nou
%reefhet
het 'r'r even
even in d'r hande, Bax.
eens, domme
domme meid...
meid...Het
Hetisiseen
eenhamertje...
hamertje ...Sla
Slamij
mijnou
noumaar
maar es...
es ... Boem!
Boem!
Zie je wel dat
dat het
het geen
geenpijn
pijn doet
doet?..
Nou zal
zal ik
ikes
esbij
bij je
je kloppe...
kloppe ... Klop,
Klop,
?... Nou
klop, klop is Kaatje
Kaatje thuis ?...
?... Mamma
Mamma heeft geen brood
brood in huis...
huis ... Binne!
Binne!
Binne!'
'Hè,
lachte Georgine.
Georgine.
'Hé, wat een onzin!' lachte
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'Watben
benjijjijeen
eenhuisvader
huisvadergeworde!'
geworde!'zei
zeiBax,
Bax,die
diemet
metlachend-verliefde
lachend-verliefde
Vat
oogjes méér
méér naar
naar Georgine
Georginedan
dan naar
naar het
het kind
kindkeek.
keek.
oogjes
klop jij mij nou es
... Zie
Zie je wel,
wel, dat
dat het
hetgeen
geenpijn
pijndoet
doet?'
?'
es...
'En klop
gehoorbuizen der
der stethoscoop
stethoscoop in de oren,
oren, beluisterde
beluisterde het
het
Bax stak de gehoorbuizen
borstje voor
voor en
en achter.
borstje
wat ik
ik dacht...
dacht ... Een longetje wat
wat aangedaan...
aangedaan ... Goed
Goed warm
warm houen...
houen ...
'Net wat
niet uit
uit d'r
d'r bedje
bedje komme...
komme ... En trouw poeiertje slikke, hóór
h66r brave
brave
Mag niet
meid?'?'
meid
niet naar
naar school
school?'
'En niet
?' blij-lachte het kind.
'Nee, zoetjes in bed blijve.'
'Hè, ja,' zei ze verheugd,
'Acverheugd, met
met blinkschittering
blinkschitteringder
derblauwe
blauweoogjes:
oogjes: ik lék'llè,
ker ziek en Netje niet!'
informeerde nog
nog even in de keuken. En er kwam een stukIk liet Bax uit, informeerde
gesprek, bijna
bijna te alledaags van bruutheid.
bruutheid.
je gesprek,
kindvan
vanjou,
jou,Spier
Spier?'
'Is dat kind
?'
'Nee.'
'Z6.
Mooie meid,
meid,zeg...
zeg ...Verdómd-knappe
Verd6md-knappemeid.
meid.Scharrel
Scharreljejealallang
met'
lang met
'r r?'
?'
'Zó. Mooie
Het isis mijn
mijn vrouw.'
vrouw.'
'Ik scharrel niet. Het
'God, neem
kwalijk... Wannéér
Ik heb
heb geen
geen
`God,
neem me niet kwalijk...
Wannéér ben
benjijjijgetrouwd?
getrouwd lk
gekregen .. .'
communicatie gekregen...'
.. .'
'Ik ben niet op het stadhuis getrouwd
getrouwd...'
goeie!. .. Die
Die laat
laat
'Verrék dan!... Zeg
Zeg dat
dat dan
dan dádelijk!...
dádelijk!. .. Nee jij ben een goeie!...
`Verrék
iemand excuus maken!...
maken!... Van
Vanwie
wieheeft
heeftzezedat
datkind
kind?'
?'
'Van haar man in Amerika.'
'Wat
benjijjijdan
daneen
eengevaarlijke
gevaarlijke stiekemert!.
stiekemert!..... Jawel!... Scharrelen
Scharrelen met
Vat ben
een getrouwde
getrouwde vrouw!
vrouw! Brand
Brand je vingers maar
maar niet, ouwe jongen!...
jongen! ... Als je
schrijf mij dan een
een briefje,
briefje, zeg!'
zeg!'
het es uitmaakt, schrijfmij
'Ik hou niet van zulke
zulke grappen,
grappen,Bax...
Bax ...alal betáál
betáálik
ikje
je niet.'
niet.'
'Neem me niet
niet kwalijk!
kwalijk! Pardon
Pardon mijneer!
... Moet je dat zo ernstig opopmijneer!...
nemen?'
nemen ?'
'Ik
op. Kom
Kom je morgen terug?'
`Ik neem nooit iets ernstig
ernstig op.
'Natuurlijk.'
Natuurlijk.'
'Wat
pI6ért', zei Georgine
Georgine toen
toen ik
ik binnenkwam,
binnenkwam, 'ik
'ik heb
heb staan
staan luisluis`Wat een plóért',
teren.'
'Dat
zouikikvoortaan
voortaanmaar
maar niet
niet meer
meer doen.'
'Da zou
'Ik was zo ongerust
... Ik
Ik wou
wou horen
horen of
ofdie
die soms
soms iets
iets érgs
érgsvan
vanKa
Ka zei...
zei ...Ik
Ik
ongerust...
wil die vent niet
niet meer
meer hier hebbe
.. .'
hebbe...'
'Of
je dfé neemt of
of een ander; wát
wát isis het
hetverschil
verschil?'
glimlachteik,
ik,cze
'zedenden?' glimlachte
'Ofje
ken nu eenmaal
eenmaal zo.
te zeggen:
zeggen: aan
aan een
een vrouw
vrouwdie
diemet
meteen
een
zo. Om het plat te
man
lééft, zoals
zoals jij,
jij, menen
menen ze
ze állemaal
állemaal wat
wat te
tekunnen
kunnen
man uit genegenheid lééft,
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doen. -— Lach erom! Voel je zelfh6ger
zelf h6ger dan dat véé. Basta.
Basta. En
En hoe
hoe gaat het
met de kleine
kleine Ka ?'
Ze lag op een geïmproviseerd bed op vier stoelen in 6nze alkoof. 's Middags had ik haar verbed.
`Lékker, ziek, hè ome?'
'Lékker,
'Nou,
wát lekker!'
`Nou, wAt
'Toe,
Alf-hou
'Toe, Alf—
hou in Godsnaam op!'
mache?'
'Willst
Villst du dass ich das Kind bánge
bAnge mache
?' zei ik wéér in mijn
mijn schoonste
schoonste
Duits.
'Vin
Tin jejehet
hetprettig
prettigininde
dealkoof,
alkoof, Ka
Ka ?'
'Nou
wátte! Netje mag hier niet komme, wél?'
`Nou wAtte!
wél ?'
hier niet komme.'
'Nee. Netje mag hier
komme.'
`Ze het me geknepe vanmorrege, ome
'Ze
.. .'
ome...'
le mag
'Je
mag niet
niet klikke.'
klikke.'
'Nou-ou
`Nou-ou ás
Asze
ze me knij-ijpt!'
'Dan zal
zal jij haar
haar ook
ook wel
wel wat hebbe gedaan.'
'Nietes
... Zij
poepie... Enne
Enne toen
toen zei
zeiik,
ik,Aá jassus-kind wat stink
`Nietes...
Zij liet een poepie...
jij ... Nou-6U
jij...
Nou-611 en toen het ze me geknepe.'
'Nou
`Nou da's láng
lAng niet mooi van Netje.'
'Wat
gezellig, hè ome, dat ik u en mama kan zien legge,
hè?'
Vat gezellig,
legge, hé
?'
`Asjeblief.''
'Asjeblief.
'As ik nou wakker wor zeg ik: goeiemorgere
... goeiem6rrege,
goeiem6rrege,hè
hè?'
goeiemorgere...
?'
'Precies.'
Trecies.'
'Kijk zo: g6éiemorrege mamma, g6éiemorrege ome.'
`Kijk
Hel van zilverklank sprak
stemmetje door
door de
de kamer.
kamer. Haar oogjes
sprak het stemmetje
schitterden van koorts,
koorts, de
de wangetjes
wangetjesbolden
boldenpurperrood.
purperrood.
schitterden
'Heerlijk! D6lletjes
... Zal ik nou es zinge?'
`Heerlijk!
D6lletjes...
'Nee, snoet. D'r onder blijve.'
'Effe maar, hè
hè?? Effe?..
`Effe
Effe ?...

Daarwas
wasisiseen
eenmannetje,
mannetje,dat
datwas
wasniet
nietwijs.
wijs.
Daar
Datbouwde
bouwdez'n
z'nhuissie
huirsiealalopophet
hetijs;
ijs;
Dat
Het begon
begon te
te dooilélé,
dooiéééé, maar
maarniet
niettetevriezéélé...
vriezéééé...
Het
mostieie z'n huissie ver-tie-zééL.
Toen most
ver-lie-zééé...
'Nou slapies
slapies doen.'
`Nou
'Ja, mamma.'
ja,
Halftien, zachtjes
zachtjes lopend, kwam ik thuis.
thuis. Georgine
Georgine lei
lei met
met nog
nognatte
natte
Halftien,
bij het
het kermisbedje ingeslapen.
ingeslapen. Kaatje
Kaatje sliep. Haar adem zaagde piepieogen bij
ogen
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perig uit
uit het
het open
open mondje.
mondje. Voorzichtig
Voorzichtigging
gingikikbij
bij de
detafel
tafel zitten.
zitten.Kloos
Klooslag
lag
perig
Er naast
naast een
een aantal
aantal beschreven, genummerde
genummerde velletjes.
velletjes.
opengeslagen. Er
te lezen,
lezen, wat
wat nfét
nlét voor me
me bebeGlimlachend, dán heel ernstig begon ik te
Glimlachend,
stemd was. Boven
Boven het
het eerste
eerstevelletje
velletjestond:
stond:
stemd
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nagebootste drukletters,
drukletters, dan volgde
deze voorbereiding
voorbereidingop
opeen
eenkladje
kladje
volgde deze
in nagebootste

gepreun
geprezen
onderwezen
onderwezen
vreugdverheugt
verheugtjeugd
jeugd
vreugd
vlood dood
dood nood
noodlood
loodrood
rood
vlood
toverkrachtaangebracht
aangebrachtgedacht
gedachtzacht
zachtlacht
lacht
verwacht
toverkracht
verwacht
verdragenwagen
wagenvragen
vragenjagen
verdragen
jagen
gezien lien
lien
spiën gezien
verklaardopenbaard
openbaardverjaard
verjaard
verklaard
windbegint
begint
kind wind
scheefdreef
scheef
dreef
verwinnen
verzinnen
verwinnen beginnen verzinnen
gezicht
bericht
gezicht bericht
verwant
verstand
verwant verstand
fier getier
getier
wreek
smeek
wreek smeek
bericht
vergezicht
gewicht vergezicht
bericht gewicht
wagen dragen
dragen
benomen betonen
betonen
streven
zweven
streven leven geven beven zweven
gezworen
horenboren
borengloren
gloren
gezworen horen
verstiet
nietwinden
windenbinden
binden
verstiet niet
krachten smachten verzachtenklachten
verzachten klachtenbetrachten
betrachten
slagen behagen vragen
vlagenknagen
knagen
vragen vlagen
spijs wijs grijs
grijs
grafafstraf
graf af straf
kleed gereed
streedleed
leedmisdeed
misdeed
gereed streed
wijken gelijken
ge/ijkenrijken
rijkenbezwijken
bezwijken
gronde
stondesponde
sponderonde
rondemonde
monde
gronde stonde
profiteren
lerenkleren
kleren
profiteren leren
ontspringt
dwingtzingt
zingtklinkt
klinktwinkt
winkt
rinkt
blinkt
ontspringt dwingt
rinkt
blinkt
toon
toon gewoon
gezpoon hoon loon koon
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spe/en
velen helen
he/en
spelen velen
v/ijd
tijd nijd
snijdtspreidt
spreidtkrijt
krijt
nijd snijdt
vlijd tijd
huid bruid
bruid luid
luidkluit
kluitfluit
fluitruit
ruit
binnenschrijdt
wijd
binnenschrijdt wijd
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Stikdonkere nacht,
nacht,geen
geenenkele
enkelester.
ster.
Stikdonkere
Duister, gelijk
gelijkhet
hetgraf,
graf,zwart
zwart
mijn
gedachte
Duister,
mijn
gedachte
ge/ijk
een nevelondoordringbaar
ondoordringbaarisismijn
mijnziel
zie!
gelijk eennevel
o
geestdie
dieklaarheid
klaarheidgeven
gevel1
0 kon ik mijn geest
tot
wetenschap en
en poëzie
doordringen
tot wetenschap
pazie doordringen
o!
opmij
mijneer
neerhelderheid
helderheiddesdesgeestes
geestes
0! daal!
daal! op
Verscheur
die mij
mijhet
hetgenot
genotder
derpazie
poëzie
ontneemt.
ontneemt.
Verscheur die wolk, die
II
II
o
mijtoch
tocheens
eensgelukken
gelukken
0 mogt het mij
Mijn best
bestgevoel
gevoelininverzen
verzenuituitte tedrukken
drukken
Mijn
schonepoëzie
pazie
Een vers
vers van schone
Kon ik in verzen
verzenvoor
voorhethetmensdom
mensdomstrtjden
strijden
Aanuuzeggen
zeggenwwat
velenmoeten
moetenlijden
lijden
Aan
at velen
o
poëzie verheven Majesteit
Majesteit
0 poëzie

Dring! tot
totmij
mij door ontsluier
ontsluiermijn
mijngedachte
gedachte
Dring!
Mijn
boezemgloeit,
gloeit,laat
laatlanger
langermijmij
niet
wachten
Mijn boezem
niet
wachten
Geprezen!
gij!een
eengodheid
godheiduugewijdt.
gewijdt.
Geprezen! gij!
III
iii

het zonnetje
'ZOnnetjemint,
mint,
Even als de bloem die het
de vlinder
vlinderfladdert
fladdertals
alsdartelend
dartelendkind
kind
even als de
de roos
roos die
die heerlijk
heerlijkvan
vangeur
geur
bezaaid
doorparelendauw
parelendauwschitrend
schitrendvan
vankleur
kleur
bezaaid door
even als de vogel
vogel die hoogin
hoog indedelucht
lucht
vriendelijk
tjilptmet
metvrolijke
vrolijkevlucht,
vlucht,
vriendelijk tjilpt
bloemen en
wijl t'talaldoor
doorhaar
haarbloeit
bloeit
en vogelen
vogelen minnen de
de zon, wijl'
en alles in gouden glans gloeit
gloeit......
Maardeze
dezemin
minkomt
komtininvergelijkingnogniet
vergelijking nog niet
Maar
Die ik mijn lieven Alfred
Alfredaanbied.
aanbied.
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IV
iv
o
vreugdedoen
doenleven
leven
0 kon ik u in vreugde
o
vrolijkzijn
'Zijn
0 kon ik vrolijk
o
rozenop
opuw
uwweg
wegdoen
doenbloeien
bloeien
0 kon ik rozen
o
liefde uuvoor
voormij
mijdoen
doengloeien
gloeien
0 kon ik in liefde
o
uw hart
wanen
0 kon ik aan 472)
hart mij
mij veilig
veiligwanen
Dan zou
'Zouikikstaken
stakenmijne
mijnetranen
tranen
V

Ik heb
verdriet!!
beb verdriet!!
mij kwelt
kwelteen
eenbitter
bitterleed
leed
't is in mijn
mijn hart
hartgelijk
gelijkaan
aaneen
eenwoestijn
woestijn
Maar
'Zwijgarm
armhart
hart
smooruwuwzielekreet
'Zielekreet
Maar zwijg
enensmoor
Vertrouw
hem!Dat
Datgeeft
geeftu uzonneschijn
'Zonneschijn
Vertrouw opophem!
Wend
totbém
hém
Wend uutot
Hij zal
zaluw
uwrust
rustweer
weergeven
geven
terwijl
weemoedenenleed
leeduw
uwhart
hart
doorsmacht
terwijl weemoed
doorsmacht
Hij kust ze
ze weg!
weg!
de smart
dieuuhet
hethart
hartdoet
doetbeven
beven
smart die
wijl
hij toch
toch niets dan uw
uw geluk
gelukbetracht.
betracht.
wij1 hij

Donderdag. GEORGINE
VI

Ik sta uu bi)!!!
bifill
ik wil
wilmet
metuulijden
lijden
al
treftuuzware
'Zwarelevensstrijd
levensstrijd
al treft
inarmoedwi/'k
mijmet
metu uverblijden
verblijden
in armoed wil'k mij
ik sta uu bij!
bij!
weg de
de wolken
wolken van
vanuw
uwvoorhoofd.
voorhoofd.
kus weg
ik sta u bij!!!
bi)!!!
mochten 'Zorgen
nog 'ZOdrukken
drukken
zorgen uunogzo
'k ben met hart
en ziel
'Zieluw
uwleven
leventoegewijd
toegewijd
hart en
een kus van
van u! dat
slechtskan
kanmij
mijverrukken.
verrukken.
dat slechts
ik sta uu bij!
bij!
denk ik: mijn
mijn hoofd
hoofduw
uwschouders
schoudersaangerleid.
aangevleid.

Woensdagavond
305

VII
v
ii

Weer
gaateen
eenschip!!!
schip!!!
Weer gaat
met
honderdensoldaten
soldaten
met honderden
weer gaat
gaathet
hetschip
schipmet
metmannen
mannenininvolle
vol/ekracht,
kracht,
om in verre
verretropen
tropentetegaan
gaanstrijden.
strijden.
geschaardenenuiten
uitengeen
geenenkele
enkeleklacht
klacht
Ze staan
staan geschaard
vechten,nood
noodenenellende
el/endelijden
lijden
Nu gaan ze
ze vechten,
Nu gaan ze
ze vechten
vechtenverwijderd
verwijderdvan
vanons
ons
moeten hun
hun zoons
zoonsverliezen
verliezen
En de ouders moeten
En
moederhartbreekt
breektbijbijhethetlaten
laten
kind.
En''tt moederhart
vanvan
hethet
kind.
nietzijn
zijnleven,
leven,
Hoe menig man
man gaf
gafniet
verkocht
lichaamvoor
voordesdeshandgelds
handgeldsbloed'
bloed'
genprys
prijs
verkocht zijn
zijn lichaam
gen
om dat
dat zijn
zijnarme
armeouders
oudersdan
dantetegeven.
geven.
VIII
V II I

't is
Is laat
in de
de nacht
nacht
laat in
Men snelt
snelthuiswaarts
huiswaartshenen
henen
Men
Sneeuw vlokjes
vlokjes dwarlend
dwarlend in de lugt,
de kou bevangt
bevangteen
eenelkeen,
elkeen,
een snerpende vorst.
vorst. En toch een droefgezucht
droef gezucht
stil
smartgekerm,
gekerm,gesmoorde
gesmoordetranen
tranensprangen
sprangen
stil smart
t71Jee
kindertjesbedolven
bedolvenonder
ondersneeuw
sneeuwbevangen
bevangen
door
de kou
twee kindertjes
door
de kou
trachtend
erlangen
gave teteerlangen
trachtend van elk een gave
kermtde
devrouw.
vrouw.
Een kleine aalmoes kermt
Gij arme vrouw
vrouwgij
gij 'Zijt
weltetebeklagen
beklagen
zijt wel
'k voel
voel de
de smart
smartdie
diehet
hetuw
uwlijden
lijdendoet
doet
om zoo
zoo voor
vooruwe
uwekinderen
kinderenbrood
broodtetevragen.
vragen.
met u,
u, o0 weenf
ween!0,0,tranen
tranendoen
doenzoo
zoogoed.
goed.
Ik lijd
lijd met
Dinsdagavond.
IX
ix

Ook ik 72,as
was kind,
hadkinderen-illusie,
kinderen-illusie,
kind, ook ik had
Ook ik had graag't
mooisdat'k
dat'kbijbijand're
and'rekind'ren
kind'renzag.
zag.
graag' t moois
Doch niet
niet langmocht
lang mochtikikkinder-denken
kinder-denkenhouden.
houden.
'k Was
groot en slank, verdiende vroegreeds
vroeg reedsgeld.
geld.
Was groot
't Brood
verdiendeikikmet
metmijn
mijnarme
armeouders,
ouders,
Brood verdiende
zochtenhun
hunbestaan,
bestaan,
Die in den vreemden zochten
Geen thuis, geen
geen school,
school, was
wasmij
mijooit
ooittoegewezen
toegewezen
Alsparia
pariaininwoestheid
woestheidopgebracht.
opgebracht.
Als
306
30
6

0,
vreugdevollekinderjaren
kinderjaren
0, vreugdevolle

Wat
bracht gij
gij mij
mijblond
blondkind
kindvoor
voor vreugd
Wat bracht
vreugd en heil.
0,
gouden jeugd, vol zonnige lentedagen.
lentedagen.
0, goudenjeugd,

Voor mij geen lente
lenteen
envoor
voormij
mijgeen
geen heil.
dikwijls kwamen
heren.
En dikwijls
kwamen rijke heren.
vroegen aan mijn
mijnmoeder
moedermij
mijtetekoop.
koop.
Ze vroegen
Belustop
op't
blonde kinderhoofdje,
kinderhoofdje,
Belust
't mooie, blonde
goudblond haar, mijn
flinke vorm
vorm en leest.
Mijn goudblond
mijnflinke

o0 rijken, die
die armen
armenhet
hetbrood
brood ontnemen
Uw geile
geile zonen,
zonen,die
diemet
methun
hunkapitaal
kapitaal
afte kopen
De dochtren
dochtren ook trachten afte
Als zwarte
zwartezorg
zorg de ouders
ouders nijpend
drukt.
Als
niffiend drukt.
0,
makIijk valt
valt het
meisjes der
der hoge
hogestanden
standen
0, maklijk
het meisjes

Te smalen
smalenop
opdede diep gevallen vrouw,
vrouw,
Voor
hoeren
en dief
op tete halen
halen
Voor hoer
diefuu neuzen
neuzen op
gij op
op kostschool of bij
bij moeders
moederspappot
pappot zit.
Als gij
x
twee zwarte
zwarte kruisen staan,
staan,
Ik zag
zag twee
Geplaatst
Geplaatst inin ongewijde
ongewijde aarde,
aarde,
Geheel alleen in
in schaduw
schaduwhoek,
hoek,
Van
ongewijdeaarde.
aarde.
Van ongewijde

Ook stonden er kruisen wit
en zwart,
zwart,
wit en
Beschermd door muur
muurvan
vanrode
rodestenen,
stenen,
Beschermd
Daar
rustde
de dood,
dood, zonder
zondersmet
smetofof blaam
Daar rust
blaam
Door zonnegloed
beschenen.
zonnegloed beschenen.
zo klinkt
luid
Bimbam, zo
klinkt het klokje luid
Bimbam, met
met zware,
zware, lome galm
Bimbam,
Bimbam,
in ongewijde
ongewijdeaard,
aard,
Bimbam, 0o dood, in
Bimbam,
rustgijgijook
ook zacht
zacht en kalm?
Bimbam, rust
kalm ?
En 'therfitwindje
herfstwindje ruis-suisde zacht,
En't
zacht,
blaadjes vielen teder,
De blaadjes
teder,
Ze vlogen
vlogen op gewijde aard',
aard',
Toch ook op ongewijde
lagenzijzijneder.
neder.
ongewijde lagen
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Hetklokje
klokjebamde
bamdesteeds
steedsmaar
maarvoort,
poort,
Het
Kerkjetot
totbidden
biddennoodde.
noodde.
't Kerkje
innigbidden
biddenkon,
kon,
0, zo ik innig
Badvoor
poorelke
elkedode.
dode.
'k Bad
xi
XI
Lente, groot
grootininuwe
uwefiere
fieremachte
machte
0, Lente,

nog invorst
porstenensneeuw
sneeuwgeboeid,
geboeid,
Als alles nogin
wenendbloem
bloem en
en vogelen
pogelenwachten,
wachten,
En wenend
Op kus van
pan uuen'
en 'tt leven
Iepenbloeit.
bloeit.
Op
als ge
gekomt
komtop
opuwe
uwenieuwe
nieuweschreden
schreden
En als
als de
de aard',
aard',ininsom'
som'bre
brekille
killesmart,
smart,
En als
uwelippen
lippendrukt
druktopopbloemen
bloemen zwaar geleden.
En uwe
pan godheid, goude Lene
Lent'in'
in t'thart.
hart.
Glorie van
Die tere
terekus
kusdie
diebloem
bloemenenvooglen
pooglendoet
doetberleven.
herIepen.
Die
zichininzee
zeevan
panzonne
zonneglans,
En baden zicb
glans,
dauw, en
endartelend
dartelendvlinder
plinderzweven,
zwepen,
In frisse blanke dauw,
tooitgegeuumet
metgouden
goudenstralen
stralenkrans.
krans.
Dan, tooit
Heil dan
dan o0 lente,
lente,met
metuwe
uwegouden
goudenstralen,
stralen,
Heil
Betoop'rendschoon
schoon zijt
zijtgegedoor
door' 'tt zilveren
zilperengekweel,
gekweel,
Betoov'rend
~41s
zacht,leeuwrikken
leeuwrikkendoor
door't'tluchtruim
luchtruimdwakn
dwalen
Als blank zacht,
Van topazen
topazenblauw,
blauw,wolkjes
wolkjeszacht
zachtenengeel.
geel.
Aldus waren de naieve
naieve gedichten
gedichtenvan
vanmijn
mijn ingeslapen
ingeslapen vrouw.
vrouw.Een
Eenallerallerlaatst vers was zo begonnen:
begonnen:
XII
xi'

Ziek!
ziek
Ziekt Is ze ziek
mijn lieve
liepekinderkopje!
kinderkopje!
mijn roze
rozeknopje!
knopje!
bloeide ze
om me
meheen.
heen.
ze om
mijGod
Godnu
nuklagen
klagen
laat mij
0 laat
Hoor aan
aan mijn
mijnstil
stilenendroef
droefgeween
geween
Het is uw
klaagttbans
thansmijn
mijngeweten
geweten
SChlild4 zo klaagt
1477, schuld!,
Het is uw
uw schuld!
schuld!
0, ik kan niet
nietmeer
meerschreien
schreien
Ik
zal
...
Ik zal...

°
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begonnenteteschreien
schreienen
ennaar
naar het
het kinderbedje
Hier was ze zeker opnieuw
opnieuw begonnen
gegaan.
gedeeltelijkkinderlijk
kinderlijkstamelen
stamelen -— en Kloos
Naief-mooi, dat proberen, dat gedeeltelijk
ernaast. Het laatste vers
vers was
was ze
ze die
die avond
avond begonnen.
begonnen.De
Deanderen
anderenwaren
waren
ernaast.
van verschillende
verschillende datum.
datum. Jawel
Jawel-—jawel-lief-heel
jawel— lief— heel gebrekkig
gebrekkig -—gevoeliggevoelig... mij
mij kwelt een bitter leed'
...
regels ... 'Ik heb verdriet
maar wáárom die regels...
verdriet...
leed'...
waarom ?...
? •. was
gej6kt??..... Of hád ze dingen
dingen die ze
waarom
was dat verzenmakend gej6kt
heerlijk dat ze geen
geen literaire
nlét
zei?...
? .. Goeie snoet!.
snoet!..... Hoe heerlijk
nfét zei
literaire vrouw was,
géén aanstaand
Maatschappij, maar
maar een
een vrouw!...
aanstaand lid
lid voor de Hollandse Maatschappij,
vrouw!...
Georgine werd
werd wakker.
wakker.
Met een schrik sprong ik op. Georgine
'Dag Mol,
Mol, hoe
hoe is het
het met
met Ka
Ka?'
?' zei ik onnozel.
'Hetzelfde... Kom je pas
'lletzelfde...
pas binnen ?' vroeg ze wantrouwig.
'Nét.'
'Née
'Je
papiere.. .'
`Je heb toch niet me papiere...'

'w
élke papiere?'
papiere ?'
'Wélke
'Héûs
niet??..... Láter mag
magje
... Heb
Heb je heus niet geleze?'
n66 niet
'Ha's niet
je het lezen, nóu
niet...
geleze
'Heus niet.'
legde de
de velletjes
velletjes in
inKloos,
Kloos, sloot
sloothaar
haar gezamelijke gedichten in de la
la
Ze legde
van het kastje onder haar gewezen schminkdoos.
'Heb je gehuild ?'
'Ikke
... nee.'
'Ikke...
'En je heb zulke dikke oge.'
'Van de slaap.'
het kinderstemmetje
'Mamma!
Mamma!' Schrikkerig-angstig
Schrikkerig-angstig snerpte het
'Mamma! Mamma!'
uit de alkoof.
'Wat
schatje?'
Vat isisererschatje
?'
'0,
mámma! Mámma
Mámma ik hè
zo'n pijn!'
pijn!'
'0, mámma!
hé zo'n pijn, zo'n
'Toe-nou, niet huiie!
`Toe-nou,
huile! Bén je mamma's kindje! Niet-huile!'
hè zo'n pijn op me buik.'
buik.'
'Ik hé
Georgine. -—Poeiertje
Ka?? Lekkere poei'Da's
`Da's natuurlijk d'r borst, Georgine.
Poeiertje slikke Ka
er?'
er
?'
'Néééé! Néééér
Néééé!'
Néééé!
Kregel duwde zij het
het papiertje
papiertje uit
uit mijn
mijn handen.
handen. De
Depoeder
poeder stoof op de
Kregel
grond.
'Hé! Hé!... Wat een stoute meid
... Het
Het isis maar
maar suiker!... Proefes.'
meid...
mamma! ...Mammaatje!...
Mammaatje!. ..Ik
Ikhè
hè zo'n
'Nee-éé
... Nee-éé!...
Nee-éé!. .. Ik wil niet!.
'Nee-éé...
niet!..... 0 mammal...
pijn!'
Het klaaglijk
klaaglijk smartstemmetje huilde tegen Georgines
Georgines borst.
borst.
Het
'Wil
... Kom nou hartje.'
`Wil je niet wat drinke?
drinke ?...
'Nee-ee! Nee-ee!'
Nee-eer
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zacht eitje?'
eitje?'
'Een zacht
Niks drinke!'
drinke!'
'Nee-ee!. .. Niks
'Nee-ee!...
'Koppie chocola
chocola?'?'
`Koppie
'wél chocola...
chocola ... niks drinker
drinke!'
'Wél
'Maak jij een beetje
beetje chocola
chocolaklaar,
klaar, Alf...
Alf...en
endoe
doehet
hetpoeiertje
poeiertjeerin
erinhéhè?'
?'
`Maak
'Nee géén
géénpoewertje...
poewertje ...Ik
Iklus
lusgeen
geenpoewertjes
poewertjes!'
'Nee
r
keuken zocht
zochtik
ikwarm
warmwater.
water.Maar
Maarde
dekachel
kachelwas
wasuit.
uit.Beneden
BenedenhoorhoorIn de keuken
iemand scharrelen.
scharrelen.
de ik iemand
'Juffrouw!' riep ik zachtjes
zachtjes aan
aan de
de trapdeur.
trapdeur.
luffrouwr
geluid. Dan
Danmaar
maar even
even naar
naar benee.
benee.
Geen geluid.
was een
eennauw
nauwkronkeltrapje,
kronkeltrapje,door
dooreen
eengordijn
gordijn van
van de
dekamer
kamer gegeHet was
Metde
derug
rugnaar
naarde
detrap
trap zat
zatjuffrouw
juffrouw Doedelaar
Doedelaar De Rooie
Rooie Duivel
scheiden. Met
te lezen.
'Hm!'
Ze keerde zich verschrikt
verschrikt om.
om.
Ze
het! ... Is
Is dat
dat schrikke
schrikke !! Hé!'
Hè!'
'0 ben dti het!...
haar aan. In
haar mond stak een
een doorrookte
doorrookte
Enigszins verbaasd keek ik haar
In haar
bruine pijp.
pijp. Verlegen-grinnekerig
Verlegen-grinnekerig lei
hem neer,
neer, blies
blies een
een rookwolk
rookwolk
bruine
lei ze hem
weg.
'Wil u mij
mij voor het kind een beetje
beetje heet
heetwater
watergeven
geven?'?'
`Wil
'Seker.
Wel-seker,'
zei
ze
affabel,
'met
piesier.
Is
het kind
kind nog
nogniet
nietbeter
beter?'
`met plesier. het
?'
`Seker. Wel-seker,'
'Nee, nog
nog niet.'
niet.'
schonk wat water
water over. Terwijl
Terwijl keek ik vluchtig
vluchtig rond,
rond, zag
zag dat
dat de
de
Ze schonk
Doedelaars hun kelder voor woonkamer hadden ingericht.
Degrond
grondwas
was
ingericht. De
rood-achthoekige tegels, de
de wanden
wanden van
van aangeslagen,
aangeslagen, schimmelig
schimmelig
van rood-achthoekige
het kolenhok
kolenhok hadden
hadden ze een soort bedstee
bedstee van
van withouten
withoutenplanken
planken
wit. In het
Hetgaf
gafme
meeen
eenzonderlingzonderlinggetimmerd. Hier
Hier huisden,
huisden, sliepen,
sliepen,leefden
leefdenze.
ze.Het
dát —
- dát
tergend barbiersbarbiersvinnig
verwijt—
- dát
vinnig verwijt
dát -—dát
dátfátsoenlijk
fátsoenlijk miserabel,
miserabel, tergend
geleef in die kelder van rode tegels, wit-beschimmelde
wit-beschimmelde muren,
muren, gekalkte
gekalkte
hUn huiskamer,
huiskamer, in
in Him
hUn alkoof. Zij scheen wel
wel zo
zo
balken.
balken. Ik erboven. In him
iets te voelen,
voelen, zei
zei gegeneerd
gegeneerd glimlachend:
glimlachend:
'We bennen an de schoonmaak.'
'Het
hier 11661
héél gezellig
.. .' glimlachte ik stroef
stroefterug.
terug.
'Het is hier
gezellig...'
? .. Ja
een behangetje
behangetje
'Vin
niet ?...
Win u niet
Ja we
we krijge
krijge een
een nieuwe lamp en d'r komt een
het water...
water ...Als
Alsuuniet
nietgegedat we vandaag sijn
... Hier
Hier heb
heb uu het
sijn wese
wese uitsoeke
uitsoeke...
noeg het
het kan
kan uu meer
meer krijge...'
krijge .. .'
'Dank u.'
Ik
even nariep.
nariep.
lk stond al op de trap, toen ze me nog even
..
.'
haar
stem
schaduwde
'u sou
sou
'Meneer
...
meneer
weg in verlegenheid, `u
`Meneer... meneer...' haar stem schaduwde weg
soms denke
denke dat
datik
ikrook,
rook,hè
hè?
hè?'
? hè?'
10
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'Welnee juffrouw, ik
ik denk
denk niks
niks...'
'Welnee
.. .'
`Siet uu—
'Siet
- ik
... roke vin ik viés...
vfés ... maar
maar ik
ik ben
ben so
so hardlijvig
hardlijvig sietsietik rook
rook n66it
n66it...
uu...
... en
pijp van
van m.e
me man, ziet
ziet u,
en dan
dan trek
trek ik
ik wel
wel es
es an
an de
de pijp
u, hè-hè-hè!.
hé-hé-hé!.....
Begrijp-u??...
Anderskán
kánik
ik in
in geen
geen dage
dage...'
.. .'
Begrijp-u
.. Anders
'Natuurlijk.
... Da's er héél goed voor...
voor... ik ken
ken een
een dame
dame die
die
`Natuurlijk. Natuurlijk
Natuurlijk...
preciés voor
voor het zelfde sigaretjes
sigaretjes rookt.'
rookt.'
preclés
... Nou
mense te
te duur,
duur,niewaar
niewaar?
'So.
`So.welso
Welso...
Nou maar sigaretjes is voor ons mense
?.....
trek maar
Ik trek
maar es
es aan de
de pijp van
van Jacob, héhéhé!...'
hèhèhèL.'
`Morge of
tien gulde
gulde geve...
geve...juffrouw...
juffrouw•••
'Morge
of overmorge
overmorge zal
zal ik
ik uu de
de resterende tien
ik moet een hele boel
... dat
dat er
er nog
nog niet
niet is.'
is.'
boel geld
geld ontvangen
ontvangen...
'0, da's niks
niks meneer.
meneer. We
We sitte
sitteer
erniet
nietop
optetewachte...
wachte...As
Asde
dejuffrouw
juffrouw nou
nou
es die
die servet
servet en die handdoek geeft...'
maar es
geeft.. .'
zal het
het haar zegge
zegge...
'Ik zal
... Dag juffrouw.'
juffrouw.'
'Dag meneer...
meneer... Beterschap
Beterschap met
met het
hetkind...
kind ...As
Asik
ikuu nog
noges
es diene
diene kan.'
kan.'
'Dank u.'
Georgine
het kind
kindbij
bij de
degloegloeGeorgine had Ka
Ka in een deken gewikkeld, zat met het
ende kachel.
'Hoe
kán je nou die ellendige mense een dienst
dienst vrage!'
vrage!'verweet
verweetzij.
zij.
'Hoe kån
'Sust!...
`Sust!... Ze was heel vriendelijk.'
vriendelijk.'
lawel!... Vanavond wou
'Jawel!...
wou ik
ik Frits
Fritshebbe
hebbeom.
om citroene
citroenetetehale...
hale...en
enkwam
kwamde
de
boodschap,
niet meer
meer voor
voor me
me uit
uit mocht...
mocht...Zulke
Zulkelammelinge
lammelinge
boodschap, dat
dat Frits niet
as je
zit!'
je met een ziek kind zit!'
`Misschien zijn
ze
voor
mij bang
... ' veronderstelde
verondersteldeik.
ik.`Kijk
'Kijkes
esKa...
Ka ...Kijk
Kijk
'Misschien
zijn
mij
bang...'
mijn kind
... Lekker hè
hè??Eerst
... en
... en nou het
het wawaes, mijn
kind...
Eerst chocola
chocola...
en suiker
suiker...
ter...
?'
ter... Lekker,
Lekker,hé
hè?'
Slaperig-kregel keek ze toe, slikte lepeltje voor
voor lepeltje
lepeltje met
meteen
eenvies
vies gegezichtje.
'Niet
mamma! ... Schei nou uit!'
`Niet z6veel mammal...
'Nogéén
éénlepeltje.
lepeltje.—- Zo-o.
Zo-o.—
- Nou
naar bedje,
bedje,hé
hè?'
'Nog
Zo-o. Zo-o.
Nou weer naar
?'
'Nee-éé!
bed,' zei ze huilerig-kribbig.
`Nee
éé! Niet naar bed,'
huilerig-kribbig.
thermometertjeaan.
aan. Ze
Zehad
hadstevige
stevigekoorts.
koorts.
Ik legde het thermometertje
'Niet doen! Niet
Niet doen!'
doen!'
`Niet
'Zo.
het in
in je
je mondje
mondje neme,
neme, dan
dan kan
kan ome
ome beter
beter zien
zien
`Zo. —- En morge moet je het
hoe warm
warmjejevan
vanbinne
binneben.
ben.—- Gek,
Gek,hé
hè?'l'
hoe
haar bedje
bedje lag
lag ze
ze nog
nog te
te woelen
woelen toen
toen wij
wij slapen
slapen gingen.
gingen. Het
Het licht
licht
In haar
brandde laag.
laag.
brandde
'0
'0 God. —
- 0 God,
God, ik
ik ben zo ongerust!'
ongerust!'
'Hetisisnféts,
nféts,Mol
Molniks. Het komt
komt zo
zo dikwijls voor.'
'Het
— niks.
beetje, zei met piepende
piepende ademstootjes
ademstootjes brokken
brokken van
van kinderkinderKa ijlde een beetje,
krakend, lag
lag weer
weereen
eenpoosje
poosje stil,
stil,soms
soms kindersmartekindersmarterijmpjes, hoestte krakend,
-
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lijk zuchtend.
was een
een nåre,
náre, angstige
angstige nacht.
nacht. Droog-hortend
Droog-hortend klonk
klonk
lijk
zuchtend. Het was
het stemmetje...
stemmetje...`Onder
'Onderhet
hettafeltje
tafeltjedaar
daarikke
ikkezat
zat—- daar ikke gebrade
gebradevleesvleeshet
sie at...
at...daar
daarikke
ikkerooie
rooiewijntje
wijntjedronk
dronk—- die
diealal in
inmijn
mijn hartje
hartje klonk...'
klonk .. .'Zo
Zo
bleef ze doordrenzen,
doordrenzen, klaaglijk,
klaaglijk, hoestend, telkens
telkens over
over hetzelfde,
hetzelfde, schoolschoolbleefze
mutte—- tien
tien pond
pondgrutte
grutte—- tien
tienpond
pondkaas
kaas
rijmpjes ... `Iene
'Iene miene
mienemutte
liedjes, rijmpjes...
.. .'
-—jijjijben
bende
de baas
baas...'
Het
hele huis
huis was
wasstil,
stil,slaap-stil
slaap-stil—
- alleen het druk, benauwd,
benauwd, ijlstemmetje
ijlstemmetje
Het hele
mutte... Iene
lene miene
miene mutte...
mutte... Iene
Iene miene
mienemutte...'
mutte.. .'
klonk ... `Iene
'Iene miene
klonk...
miene mutte...
Georgine was
haar hemd
het
Georgine
was opgestaan,
opgestaan, lag
lag in
in haar
hemd op
op de
de blote knieën op het
hetrugje
rugjeals
als er
er een
een hoestbui
hoestbuikwam,
kwam,zachtzachtgehurkt, kloppend
kloppend het
koude zeil gehurkt,
als Kaatje
Kaatje koortsig
koortsigwakwak'Suja... Suja...
Suja ... suja...
suja... kindje,'
kindje,' als
klaaglijk neuriënd
neuriend `Suja...
kerkwam.
ker kwam.
Brandend van
naar die
vorm met
met
Brandend
van moeheid
moeheid keek
keek ik
ik toe naar
die witte,
witte, geknielde vorm
de afhangende
afhangende haren,
haren, naar
naar het kermisbedje,
kermisbedje, beluisterde
beluisterde het geijl,
geijl, de
de
schampere, vreemde klankjes...
klankjes ... 'Hake
'Hake en
en oge...
oge...tikke-takke-toge
tikke-takke-toge—- goud
goud
papier
- tierelierelier
.. .'
papier —
tierelierelier...'
moment de
de malle,
malle, klare
klare visie
visie
In mijn
mijn loomzware
loomzware hoofd kreeg ik één enkel moment
de ... lief
liefglimlachende
glimlachende man...
man ... met
met zijn
zijn hoog
hoog puntboord...
puntboord ... zijn
zijn mooie
mooie
van de...
das ... zijn glad geplakte
geplaktehaar
haar om een
een vierkant
vierkanthoofd.
hoofd.
das...
Volgende dagen waren in buien van
van gerustheid
gerustheid en
en spanning.
spanning. Het
Hetkind
kind
was hárd
hárd ziek, soms monter,
monter, vrolijk,
vrolijk, soms
soms kregel,
kregel, lusteloos,
lusteloos,maar
maar áltijd
áltijd
met koorts.
Juffrouw Stengevis
Stengevis kwam een keer op bezoek met kleine Toos.
'So, Sorsien...
Sorsien ... ik
ik kommie
kommienog
nogmaar
maares
esopsoeke...
opsoeke...Jij
Jij laat
laat niks
niksvan
vanjejehore...
hore .. .
brief met geld uit
uit Amerika...
Amerika ... heb
heb ik
ikmaar
maar voor
voor je
je afgetekend...
afgetekend .. .
D'r is een brief
goochem
vanme,
me,hé
hé?'?' —
- 'Met
... Met
geld?..
eenbrief..?
brief...'—
- 'En is die
die
goochem van
'Met geld?
geld ?...
Met geld
?... een
Ka so siek
... ?'?' -—'Jalamoeder
... ik
ziek. .. Dag
DagT6sier
T6sie!'—kleine Ka
siek...
moeder...
ik ben
ben lekker ziek...
'D'r
onder blijve,
blijve,Ka.'
Ka.'—
- 'Ja
me nou
nou
`D'r onder
"Jaome.'
ome.'-—'God
`Godwaarom
waaromzendt
zendt die
die man me
nog
... geld,'
geld,'zei
zeiGeorgine
Georgineangstig,
angstig,bleek.
bleek.—- "Ja,
'Ja, dat begrijp
begrijp ik ook
ook niet,'
niet,'
nog...
ik onaangenaam-verrast.
onaangenaam-verrast. —
- Juffrouw
van leed-lachje,
leed-lachje,
zei ik
JuffrouwStengevis,
Stengevis, vies van
met het oude
oude viezig
viezigvelbobbelen
velbobbelenom
omde
deblauwig-dunne
blauwig-dunneneus,
neus,wreef
wreefde
de
kalkhanden in
schoot.-'Wat
het?..
het??...
... Mot
Mot
kalkhanden
in de zijden schoot.
— Vat sou het
?... Wat sou het
niet voor
voorsijn
sijnkindere
kinderesorge,
sorge,die
dieswabber
swabber?'
moeie niet
?' —- ''U
1U had de brief niet moeten afhalen,'
athalen,' zei
zei ik.
ik.—
- `Niet
'Niet motte
motteafhale
athale?'
- 'Nee,'
zei Georgine,
Georgine,altijdaltijd?' —
'Nee,' zei
nog-bleek, cik
'ik wil
wil van hém
hém geen
geen cent
centmeer...
meer...IkIkzend
zendhet
hetz6
terug.'—- 'Wei
'wel
nog-bleek,
z6 terug.'
godallemachtig
nou n6g
n6g langer
langer
godallemachtigwat
wat een
een onsin,
onsin, Sorsien!...
Sorsien!... En
En mot
mot ik nou
wachte?..
weke krijg
krijg ik
ik wel
wel ?...
?.. Ik kan het so langer niet
niet uitsinuitsinwachte
?... Hoeveel weke
het
wel
late
...
Sal
jij
mijn
huur
betale
?'
'Over
het
geld
hoef u
ge
...
Je
sal
geld hoef
gem
het wel late... Sal jij mijn huur betale ?' — `Over
niet ongerust
ongerusttetezijn,'
zijn,'zei
zeiik,
ik,ongeduldig.
ongeduldig.—- `Seker.
'Seker. Seker.
Seker. Ik ben
ben ook
ook niet
niet
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ongerust. —
- Maar
weke ... dat
dat kan
kan ik
ikniet
nietuitsinge...
uitsinge ...
ongerust.
Maar het
het is
is nou wel seve weke...
hetkind!...
kind! ...Geef
Geefjij
jij mijn
mijn maar
maar het
hetgeld
geldvan
vande
deangeteangeteverschot van
van het
En verschot
- dan
van in
in je
je
kende —
dangeef
geefikikjou
joueen
eenkietansie
kietansie en
en steek
steek jij
jij er
er geen cent van
- IsIshet
niet
sak —
het waar
waar of niet?
niet ? -—Soveel
Soveelsendt
sendtieiejejeniet
nieten
en solang
solang je
je nog niet
gelijk
wat anneme
anneme voor
voor jekindere...
je kindere...Heb
Hebikikgelijk
gescheien ben mag je toch wel wat
of on
gelijk ?'?'...
... -—'Ja,
briefopenscheurend.
openscheurend.Ze
Ze
of
ongelijk
la,da's
da's waar,'
waar,' zei Georgine, de brief
greenbacks op tafel,
tafel, las
halve velletje
velletjepostpostlegde een paar greenbacks
las haastig het halve
verscheurde het
hetzonder
zonderme
me aan
aan te
te kijken,
kijken, wierp
wierpde
desnippers
snippersin
inde
de
papier, verscheurde
- 'Mócht
- 'Ach,
stond
kachel. —
'1\46chtikikhem
hemniet
niet leze?'
leze ?' vroeg
vroeg ik. —
'Ach,wel
weljá...
ji... D'r stond
... Niks wat jou kan interressere."Dan
interressere.' 'Danhad
hadjejehem
hemook
ookwel
welkunne
kunne
niks in
in...
... Zeker heeft
heeft ie
ie m'n
m'n
- 'Hé,
... d'r
late lezen.' —
'Hé,zanik
zaniknou
nouniet
niet...
d'r stond
stond niks in
in...
brief nog niet
niet ontvange'...
ontvange' ...—- `Dat
'Dat kán
kán niet...'
niet .. .'—
- CO?
dat niet
niet?..
Hoebrief
'0 ? Kán dat
?... HoeHij schrijft
schrijft enkel
enkel maar:
maar: hier
hierheb
hebjejevijf
vijfdoldoldoet zo'n
zo'nbrief
brieferover
erover?...
?... Hij
lang doet
?.. Denk
Denk je
je
... Anders
Anders niks...
niks ... Wat
Watkijk
kijkjejeme
me nou
nouan
an?...
lar en zoen de kindere
kindere...
dat ik
ik jok
jok?'
de
dat
?' -—'So'n
`So'nbrief
briefnaar
naarAmerika,'
Amerika,' meende
meende juffrouw Stengevis, de
banknootjes in de kalkhanden
kalkhanden verkreukelend,
verkreukelend,'...doet
' ... doetererwel
weleen
eendrie
drie weke
weke
banknootjes
het niet
niet?..
weken en
en drie
drie weke
weke dat
datsijne
sijne d'r
d'rses...
ses ...reken
reken
over, sou het
?... Drie weken
uit.'—
- 'Niewaar?'
Todan maar uit.'
Niewaar ?' zei Georgine, 'da's
cda's toch zo'n ongelovige To- 'Dan
... Daar kom ik dan
dan wel
wel
bias!' —
'Dankrijg
krijgik
ik nou
nou nog
nog vfér
vfér weke, Sorsien
Sorsien...
een dag
dag of
ofveertien,
veertien, hè
hè?...
?... Ik
Ik sal
sal nou
nou maar
maargauw
gauwweggaan
weggaanhé,
hè,
es om na een
wisselkantoor dicht...
dicht...Kom
Kom Tosie...
Tosie ...Dag
DagKaatje!
Kaatje!Beterschap
Beterschap
anders is het wisselkantoor
-"Dag moeder,'
riep Ka
Ka uit
uitde
dealkoof.
alkoof.
hoor!' —"Dag
hoor!'
moeder,' riep
'Zo iets moet
moet je nu
nu nMit
nóóitweer
weerdoen,'
doen,'zei
zeiikiktoen
toende
dedeur
deurachter
achterStengevis
Stengevis
`Zo
dichtging.
'Wátte?'
'Wátte
?'
'Je wéét wel wát.
make.'
wát..... Je zou me
me achterdochtig
achterdochtig make.'
`Je
achter.'
'Hé, schei uit!... Je zoekt overal wat achter.'
Tegen de
de avond
avond werd
werd Ka
Ka weer
weer onrustiger.
onrustiger.Bax
Baxwas
was 's middags geweest,
had de toestand vrij gunstig
gunstig gevonden.
gevonden.
'Als die dokter
jóû het
het maar
maar goed
goed weet.'
weet.'
dokter van j66
'Maak
over.'
`Maak je dáár niet ongerust over.'
'Kijk
`Kijk es hoe ze gloeit.'
'Afwachten. Rustig afwachten.'
'0 mamma!
... Een zware benauwde hoestbui deed het kleine
kleine
mamma! mamma!'
mammar...
kinderlichaam
gezichtje werd
werd
kinderlichaamin
in schokkende
schokkende krampen
krampen stuipen.
stuipen. Het gezichtje
blauw. Het
mondje zoog lucht
lucht met
met pijnlijke
pijnlijke fluitingen.
Het mondje
'0 God
schaap! Mijn
... Ik
niet ánzien,
ánzien, niet
niet ánánGod me arm schaap!
Mijn schatje!
schatje!...
Ik kan
kan het niet
zien!'
kind rechtop.
rechtop.
Zenuwachtig-huilend
hield ze het kind
Zenuwachtig-huilend hield
13
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'Kalmte, Mol...!
Mol...! Je maakt Ka nog méér overstuur...
overstuur... Het
Het zal wel overgaan
`Kalmte,
Niet zo
zo opgewonden.'
opgewonden.'
... Niet
Het borstje
borstje kraakte,
kraakte, de
de kuch
kuch reutelde
reuteldeop
opvan
van 11661
héél diep, als een benauwd
benauwd
Het
met snerpende
snerpende hijgingen.
stikgeluid, naslepend met
'0 mamma!'
'Ze stikt...
stikt ... God!
God! God!
God! Ze stikt!'
stikt!'
`Ze
krankzinnige trok
trok ze
ze zich
zich de
deharen
haren uit
uithet
hethoofd!
hoofd!Ik
Ikhad
hadKa
Kaop
op
Als een krankzinnige
genomen, hield
hield haar
haar wat voorover,
voorover, klopte
kloptezacht
zachtop
ophet
hetrugje.
rugje.
mijn schoot genomen,
Ka lachte
lachte weer.
weer. Maar
MaarGeorgine,
Georgine, 6p
óp van die rekkende
rekkende
bui bedaarde.
bedaarde. Ka
De bui
Ka
óp van moeheid, lag
lag in de
de voorkamer
voorkamer te snikken. Ik stopte
stopte Ka
spanning, 6p
dek, probeerde
probeerde haar
haar te troosten.
troosten. Zij
Zij weerde
weerde me
me af
af..... `La-me
'La-me
onder het dek,
gaan! d66d...
dóód ... God straft me!...
me! ... Me Kaatje,
Kaatje, me
me Kaatje!
Kaatje! 0
0 God!
maar dood gaan!
álles verrekte!...
verrekte!. .. als ik honger most lijde...
lijde ... als ik geen droog
o God!... Als illes
áJles!. .. Maar me Kaatje!...
Kaatje!. .. Me engel van
eten had!... Alles goed! Alles!...
brood te eten
Kaatje... Waar
Waar ik zo álles
áJles van hou...
hou ... méér dan van het andere
andere kind
kind al
al
een Kaatje...
het slecht
slecht van
van me!...
me!. .. Praat
Praat er
tegen in
in!.!..... Wat hellept
hellept prate!...
prate! ... Je
Je
er niet tegen
is het
ziet wel
wel dat
dat ik
ik haar
haar verlieze zal!...
zal! ... Verlieze!
Verliezer Verlieze!
Verliezer En het is me
me straf.
straf....
ziet
overspelige vrouw
vrouw??..... Is het
me stráf... de straf van God!... Ben ik geen overspelige
verachting an
an ??...
..
Allemaal met verachting
niet geméén wat ik doe ??..... Kijke ze me niet áJlemaal
geworde, geen hoer!...
God!... La-me toch illt6fthoer!... 00 God!...
Ben ik geen mintenee geworde,
doodgaan!!...
weetwel
weldat
dat ik slecht ben, slécht,
Ik weet
I
stappe!... La-me toch doodgaan
gemeen-slécht ... datiknietwaardbenomkinderetehebbe!...
0!a!
0! OIO!'
0!0!'
dat ik niet waard ben om kindere te hebbe!...a!
gemeen-slécht...
Haar hartstochtelijke smart
smart gaf
gaf mij tranen
me met
met een
een
tranen in
in de ogen, sloeg me
verwondering, alsof er iets kil-vreemds
kil-vreemds langs me
me ging.
ging. Zachtjes
Zachtjes redeneerde ik.
'Ik heb je laatst al gezegd, Georgine
.. .'
Georgine...'
' ... Rédénéér nou
niet! Toe,
Toe, kléts niet!
maakt me
me krankzinnig!
krankzinnig! Je
Je
niet! Je maakt
nou niet!
'...Itédénéér
maakt me gék.'
Ik keek haar alleen maar
armenom
ommijn
mijnhals:
hals: '0
maar aan
aanen
en plots
plots sloeg ze de armen
God,
mot niet
niet dénke over
- ik ben zo ellendig
... zo
ellendig...
zeg —
over wat ik zeg
God, Alf -— je mot
kapot
... God
God straft
straft me
me zo
zo zwaar,
zwaar, zo
zo schrikkelijk
schrikkelijk in me kind!'
kapot...
'Grote, gróte meid!
... Als je je god dan met gewéld wil voorstellen
voorstellen als
als een
meid!...
boeman .. .'
boeman...'
'Toe! Toe!', smeekte ze driftig, 'spreek
Gód!..... Ik smeek
`spreek geen kwaad van GÓd!.
het je!
je! Nóil
niet!. .. N66
Nóil niet!...
niet!... Ach
hou je mond...
mond ... Verzoek
Verzoek hem
hem
Ach toe, hou
N66 niet!...
niet!'
'Kom
wi/ het je
godlastering ?? Ik wil
Wié spreekt er van godlastering
'Korn wor kálm, Mol... wié
zeggen, nóg eens zeggen, nóg eens -— dat er geen god is, die
die mensen
mensen straft
straft
omdat ze van elkaar houen
... Pijnig jezelf
toch niet
... Verneder
Verneder God niet
niet
niet...
jezelftoch
houen...
tot een
een stompzinnige
stompzinnige ploert
ploert -— God
geen ouwe
ouwe orthodoxe
orthodoxe dominee,
dominee,
God is geen
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geen fanatieke pastoor
pastoor-stel
je, als je dat
god voor,
voor, maar
maar dán één
— stel je,
dat wil, een god
d'rrotte,
rotte,fatsoenlijk
fatsoenlijk
die schaterlacht om het gemier
gemier van
van de
demensen,
mensen,om
omd'r
gewurm!...
gewurm!
... En áls Ka
... maar daar
niet an
an dénken
- ze had haast
Ka...
daar moet je niet
dénken —
geen koorts -—je
je moet er hélemaal niet aan denken -— maar
maar stél
sta. het geval
... Dan is het
het geen
geen stráf
moet je
je niemand
niemand en niets
niets
dát ze
ze...
van God, dan moet
strif van
vloeken oflasteren,
je blij
blij blijven
blijven opkijken
opkijken naar
naar het Oneindige,
Oneindige,
of lasteren, dan mot je
trachten niet
gaan in
in de
dewanhopige
wanhopige verwarring
verwarring van
van de
de
trachten
niet mee onder te gaan
alles verwringen,
verwringen, bevuilen,
bevuilen, verpesten!
...
stumpers, de ellendelingen die alles
verpesten!...
Kom
vrouw ... Ik
Ik weet het beter dan
dan jij!...
jij! ... Ik zal je toch
Kom nou
nou kind, kom vrouw...
beHégen!'
niet belfégen!'
En in dezelfde moede, verwekende
verweken de wanhoopsstemming snikten we beiden.
'Als ze maar niet dood gaat!'
`Als
'Ze gáát
`Ze
giát niet dood.'
'Erger kan me niet overkomme
.. .'
`Erger
overkomme...'
'Ik zeg je, dat ze niet dood
dood gaat.'
gaat.'
`Ik
'Als
Dát!... Het is
is zo'n
zo'n heerlijk
heerlijk kind...
kind ... En
En jij
jij heb
heb me
me zo
zo
`Als dát gebeurde!... Dát!...
haar te houe...
houe... Want wéét je wel toen
toen je
je het
het éérst bij
geléérd van haar
bij me
kwam, die avond
avond bij
bij juffrouw Bok
... toen zag ik wel
wel an
an je oge, dat je d'r
Bok...
verwaarloosd von
.. .'
von...'
'Datvon
von ik nfét,'
'Da
nlét,' verdedigde ik.
'Datvon
von je
je wél... En ik was t6én een slechte moeder...
moeder... want dat tonee.l...
'Da
toneel...
en al de vûHike,
..
.'
vdflike, die me achterna liepe
liepe...'
'Doe je geen verdere
verdere verwijte
... Ben
geworden, toen
toen je
je
verwijte...
Ben je goed voor d'r geworden,
gaan slape,
hè?'
zélf
een thdfs
thMs had?..
zélfeen
had ?... Ja
Ja niewaar?..
niewaar ?... Je moest nu wat gaan
slape, hè
?'
'Nee, ik ga niet slape.'
bij mijn
'Jegaat
gaat wél slape...
slape ... Ik zal bij
le
mijn vrouwen
vrouw en mijn kind -— hoor je, mijn kind
En dan roep ik je tegen
tegen een
een uur
uur
-— in de alkoof gaan
op jullie
jullie passe.
pas se. En
gaan zitten, op
of
?... En dan zal ik terwijl zachjes koffie zetten.'
of elf, hè ?...
zetten.'
'Hè,
zitten?
`1
1é, ja, ome -— kom u in de alkoof
alkoofzitten
? Vlak bij me?'
me ?'
'Ja,dot.'
ja,
dot.'
?'
'Enne
`Enne mag ik opzitte
opzitte ?'
'Nee anders
anders ga
ga je weer hoeste
... Kijk,
zie je
je
'Nee
hoeste...
Kijk, mamma
mamma gaat
gaat in
in het grote bed, zie
-— en nou kom ik bij Ka
... z6
... z6...
z6 ... en nou slapies doen.'
Ka zitten
zitten...
z6...
'Ga
`Ga u nou strakkies bij
bij mamma legge?'
legge ?'
'Ja.En
En dan
dan passe
passe we
we samen
samen op
op Ka,
Ka, hè?'
la.
hè ?'
as u op d'r plaatsie legt
legt?'
'Is mamma op u ook zo boos as
?'
'Nou!
`Nou! En wat!'
'Op mijn vroeger ook.'
ook.'
'Ga
nou
slape
...
mamma
slaapt ook.'
`Ga
slape...
-
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'Vertel u dan wat.'
`Vertel.
'Roodkappie l'
`Roodkappie?'
'Nee-éé ...áltijd
áltijd Roodkappie!'
Roodkappie!'
`Nee-éé...
'Goed—- wacht maar
maar -—Zal
zussie van
van Piet
Piet de
de
Zalikikjeje cs
es vertelIe
vertelle van
van het zussie
`Goed
zó legge...
legge...Nou.
Nou.—- Nou.
Nou.—- D'r
D'rwas
waser
eres
eseen
een
Smeerpoets?...
? .. Ja, hé...
hè ... Ga
Ga dan
dan z6
Smeerpoets
Netje .. .'
meissie die heette Netje...'
'Nee-éé—- niet Netje;
Netje; Kal...
Ka!... Ikke!'
Ikke!'
`Nee-éé
Ka en
en dat
dat meissie
meissiedat
datwou
woud'r
d'rhaar
haar niet
nietlate
lateknippe
knippeen
en
'Goed... die heette
heetteKa
`Goed...
wier het
hetzo
zolang
langals
alsde
dehéle
héleKalverstraat
Kalverstraaten
en de
de hele
hele Jan Steen...
Steen ... Enne
Enne
toen wier
d'rhaar
haarover
overde
destraat
straaten
entoen
toen
ging ze
zewandele
wandeIe enne
ennetoen
toensleepte
sleepted'r
toen ging
diender en
en die
die viel
vielen
endie
diebleef
bleefinind'r
d'rhaar
haarvastzitte
vastzitte—- bebekwam er een diender
grijp je ??...
.. en
door Ka
Ka meegetrokke,
meegetrokke, alalmaar
maar meegetrokke
meegetrokke en
en
grijp
en die werd door
kwam er een koekiesbakker
koekies bakker die
die ook
ook wel
weles
es drama's
drama' s schreefen
schreefendie
dieviel
viel
toen kwam
kon 66k
óók niet
nietloskomme
loskommeen
eneen
eenslager
slageren
enmeneer
meneerDoedelaar
Doedelaaren
en
ook en die kon
... en
en die
die
juffrouw Doedelaar
Doedelaar met d'r kiespijndoek en juffrouw
juffrouw Stengevis
Stengevis...
viele allemaal
allemaal in het
het haar
haar van Ka en konde er niet meer uitkomme
ui tkommeen
entoen,
toen,
viele
- die
poli- als
zei de Koningin —
alsdie
diewat
wat zeit
zeit dan
dan mót het —
diezei
zei tegen
tegen al de politoen kwam
kwam er
er zo'n
zo'n grote
grote kip
kip
tie: hakke jullie
jullie me
me dat
dat haar
haareses af...
af .. enne toen
schaar en
... Enne
haar op de
met een schaar
en die
diezei
zei knip,
knip,knip
knip...
Enne toen
toen viel alal 't haar
d'r drieduizend
drieduizend mense
mensetwee
tweemaande
maandelang
langwerke,
werke,
toen moeste
moested'r
grond en toen
hethaar
haar op
op te
teruime...
ruime...en
enmeneer
meneerDoedeDoedetegen vijftig
vijftig cent
centper
perdag,
dag,om
omalal het
tegen
van te
te make...'
make .. .'
laar die
laar
die kocht
kocht het allemaal om valse vlechte
vlechte van
op, om
om tetezien
zien6fófze
zesliep,
sliep,maar
maarze
zelag
lagnog
nogklaar
klaarwakker:
wakker:
Ik hield slaperig op,
vattezezeeen
een
toen ome?'
ome?'—
- 'Nou
'En toen
`Nou en toen liep Ka zónder haar en toen vatte
zo'n kale
kale knikker
knikker had
had en
en toen
toenmoest
moestzezehonderdduizend
honderdduizend
kou omdat ze zo'n
te worde...
worde...En
En nou
nou isis het
hetuit...'
uit .. .'
beter te
poeiertjes slikke om weer beter
'Hè
`1-1éjassus,
jassus, nou al uit!'
'Nóg eentje
eentje?...
? .. Op een
een andere
anderedag
dag—- ja wát
wáttoen
toen?
- op een
een andere
anderedag
dag—?—
'Nóg
kniptoen wou
wou—
- toen
- jajawátte?
toen wou —
wåtte ?-—toen
toenwou
wouzezed'r
d'rnagels
nagels niet
niet late knippe,en toen groeiden
groeiden ze
ze an
an d'r voete
voeteen
envingers
vingersz6zólang—z6
lang-zólang
langals
alsde
deKalfKalf? .. en
voetc vastzitvastzitjeslaan! Schrikkelijk,
Schrikkelijk, hè
hé?...
en toen ginge de nagels van d'r voete
te an Naatje-van-de-Dam
Naatje-van-de-Dam—
- en
potdoen toen
toen zei
zei een
een andere
andere koningin:
koningin: Wel potdodatnou
nouweer
weer?
- En toen zei
zei de
deburgemeester:
burgemeester:da's
da'svan
vanKA.
Ká.rie wat isis dat
?—
—
Van
wélleke Ka, zei
de andere
andere koningin
koningin die
die d'r
d'r tande
tande liet
liet zien
zien van
zei de
Van wélleke
kwaadheid. -—Van
VanKa
Kamet
metd'r
d'rlange
langehare,
hare,zei
zeide
deburgemeester.
burgemeester. Toen
Toen kon
de koningin niet
niet eten
etenvan
vanschrik.
schrik.Ze
Zeliet
lietd'r
d'rvarkenskluifie
varkenskluifieenend'r
d'raardapaardaptoen kwame
kwame d'r
d'r zes
zes grote
groteoorlogsschepe
oorlogsschepe
pele staan zó
z6 boos als ze was en toen
Boem! Boem!
Boem! Boem!
... Maar het hielp niet
...
en die gin
ge an het schiete
... Boem!
niet...
Boem!...
ginge
schiete...
Toen kwame d'r zesduizend arbeiders
arbeiders en
die
gin
ge
hakke,
dat
de
stukke
en die ginge
tege de rame
rame vloge, tegen
tegen vijfenveertig
vijfenveertig cente
cente per
per dag.
dag. En
Endie
diewerkten
werkten
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zeven dagen
zeven
dagen en
ennachten.
nachten.Schrikkelijk,
Schrikkelijk, hè!...
hè! ... En 't hielp
hielp nog niet!
Maar
grote kikker
kikker en
en die
die riep
riep kwék-kwék-kwék
kwék-kwék-kwék en
en
Maar toen kwam er een grote
af. Ze
Ze ware
warezo
zo dik
dik als
als bome
borneen
enzo
zohard
hardals
als steen.
steen. - Enne
toen viele
viele de
de nagels
nagels af.
toen zei de
mense: die
die magge
magge jullie
jullie nou
nou hebbe
hebbe
de koningin
koningin tegen de arreme mense:
blij en zonge tot diep
diep in
in
om er soep van te koke en toen
toen ware
ware ze
ze allemaal blij
de nacht:
nacht: <Wég
<Wég met
met die
diesosiale,
sosiale, leve
leve Willem
Willem 1I!)
... Enne
toen ... Enne
III >...
Enne toen...
toen...
toen...'
toen
... Enne toen
.. .'
—

Ze was ingeslapen. Roerloos bleef ik
alkoof, bij
ademik in
in de alkoof,
bij het
het rustige ademhalen van mijn vrouw, bij het drukke,
drukke, droge
drogehijgen
hijgen van
van mijn
mijn kind.
kind.
Op de dag van de
de crisis
crisis was
was er
er véél
véél aanloop.
aanloop. Karel
Karel kwam sigaren
sigaren brenbrengen en Dirk, die ik in weken niet gezien had, bleef
een kwartier
kwartier bedrembedrembleefeen
meld praten. Hij vertelde van de
was in
in
meld
de begrafenis
begrafenis van
van Stientje.
Stientje. Meijer
Meijer was
Duif, die
die
een koets voor het sterfhuis gekomen, was
was beneden gebleven. Duif,
zich 'geneerde'
koffiehuizen te komen, dronk thdfs
thûfs brandewijntjes
brandewijntjes
`geneerde' om in koffiehuizen
Guus
met suiker en —
- oranjebitter.
oranjebitter. Ik
Ik vroeg
vroeg hem
hem niet h6é hij zich met Guus
verzoend had. Hij sprak
sprak er
er niet
niet over.
over. De oude geslotenheid was over hem,
plomp sterk-lijvige.
sterk-lijvige. Maar ik vóélde
v6élde zijn
zijn verdriet en
en zijn
zijn zorgen.
zorgen.
het plomp
gr6te verrassing.
verrassing. Er was een heer voor Georgine. In de
's Middags een gróte
gang hoorde ik haar opgewonden-blij:
'Watdoet
doetme
medát
dáteen
eenpleizier!...
pleizier!. ..Wat
Watzal
zalKa
Kablij
blij zijn!
... Hè,
Vat
dat
zijn!...
Hé, wat vin ik dat
aardig van je!'
kwam binnen
binnenmet
meteen
eenknap
knapjongmens,
jongmens, die
die op
op haar
haar leek.
leek. Zijn gezicht
Ze kwam
gladgeschoren-blozend, zijn
zijn neus mopachtig.
mopachtig.
was gladgeschoren-blozend,
'Alf
Alf!. .. Kom es uit
uit de
de alkoof...
alkoof... Da's
Da'sme
mebroer
broerJan
Jan—
- meneer Spier.'
Spier.'
'Alf Alf!...
'Dag meneer.'
'Bonjour
`Bonjour meneer.'
me brief
brief
'Mooie
`Mooie broer ben jij om zo wéfnig an
an te komme!... Hebbe jullie me
gekrege?'
gekrege
?'
zei ik:
ik:ikikgagaesesnaar
naarKaKa
kijke.
Weware
wareongerust.
ongerust.—- Ik
Ik
'Gistere ... toen zei
`Gistere...
kijke.
—-We
net een
eengoed
goeduur
uurvoor
voorme.
me.—- Vanavond
Vanavond spele
spele we
we Samson
Samson etet DEli/a
...
heb net
Dada...
waar is Ka.'
Ka.'
En waar
Het was
was een
eenraar-stijve
raar-stijveontm.oeting,
ontmoeting, een
een kennismaking
kennismakingals
als op
op straat
straatmet
met
Het
zo eventjes
eventjeswordt
wordtvoorgesteld.
voorgesteld.Hij
Hijwas
wasdikverdikvervreemde aan
aan wie
wie je
je zo
een vreemde
z'n houding
houding —
- ik
hem
legen met z'n
ik kalm-gereserveerd.
kalm-gereserveerd.Alles
Alleswat
wat ik
ik van hem
gehoord had, maakte
maakte dit
ditmuzikantje,
muzikantje,dat
datals
alsmaintenerend
maintenerendbourgeios
bourgeios
gehoord
leefde, niet bijzonder
bijzonder sympathiek.
sympathiek.
leefde,
'Dag Kaatje...
Kaatje ... Hoe
Hoe maak je het
het meid
meid ?...
? .. Kijk
Kijk ik es voor
voor je
je meegebracht
meegebracht
hebbe?'
hebbe
?'
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`Ze mag nou niet snoepe,Jan.'
snoepe, Jan.'
'Ze
het ? Steek er maar een
'Ach wat zou het?
een in je mond.'
'Nee, ze mág
mig niet.'
'Onzin! Onzin!...
best uit!
... Eet er maar
maar eentje, Ka,'
Ka,'
'Onzin!
Onzin! ... Het kind ziet er best
uit!...
hield hij aan.
'Nee, meneer
meneer Casper
Casper -— Ka
bewaKa mag
mag niet snoepe. We zullen het voor je bewaKa ? tot je beter ben,' kwam ik tussenbeide.
re, hé, Ka?
tussenbeide.
`Nou dan nlét
niét...
'Nou
... Mij
Mij goed.'
'En wat ben
ben jij dik geworde,Jan.'
geworde, Jan.'
'Kan je zo hebbe. Kan je zo hebbe. Goed leventje!'
'En hoe gaat het met moeder?'
moeder ?'
'Niet
stoep gevallen.
gevallen. Maar
Maar niet érg hoor. Niks erg.
`Niet best. Ze is laatst van de stoep
... Het
Het is
is hier
hier benauwd.'
benauwd.'
Been wat bezeerd. Stilzitte. Anders niks
niks...
'En hoe maakt het
het je vrouw?'
vrouw ?'
'Me
`Me vr6uw?
vr6dw ? Me vr6uw?
vr$56w ? Wat voor vrouw?'
vrouw ?'
'D66rtje
'D66rtje ?'?'
'Doortje?
`Doortje ? Hoe kom je daaran
daaran ?'
'Van moeder.'
Wat had
had
'God
wat kletse jullie vrouwe toch met
met mekaar...
mekaar... Wat
`God allemachtig wat
jij daar
daar nou
nou mee nodig!'
goed ... Mag
Mag je
je zuster
zuster niet
niet wete dat
dat je getrouwd ben ?..
'Die is ook goed...
?... Maak
jij daar
daar geheime
geheime van ?'
'Getrouwd!
van getrouwd!
getrouwd! Wie
Wie isiserer ge`Getrouwd! Getrouwd!
Getrouwd! Wat
Wat zaag je toch van
iets van
van jou!... Hatrouwd?? Ben ik getrouwd
getrouwd?
Nee da's weer zo iets
trouwd
? Hahaha! Nee
ha!'
'Nou ik dicht
dácht het,' lachte
lachte Georgine
Georgine mee,
mee, 'jij
ráre en
en men
men
`Nou
`jij bent ook zo'n tire
ziet je zo zelden ?'
ziet
'Nee ik trouw
trouw nMit
n6óit—- ofik
'Nee
of ik most es een meissie met een berg cente tegenmeneer??...
... Ik ben nog jong, hoor
hoor?'
komme! Haha! Wat zeg u meneer
?'
'Ja,dat
datzeg
zegik
ik ook.'
ook.'
la,
'0 zo.'
Door ?'
'Ben je dan niet meer met die Door
'Watmot
motjejetoch
tochvan
van Door,
Door, van
van Door!...
Door! ... Van Door!
... Ik ken eenJo
Vat
Door!...
een Jo en een
een Jansie!
Jansie! Haha!
... Dat kan ik me zo
Marie en een Rika en een Door en een
Hahal...
voorstelIe hoe moeder weer an
an het
het kletse is geweest...
geweest... Net iets
iets voor
voor d'r
voorstelle
met allemaal
allemaal dinge waarmee ze
ze niet nodig heeft!'
heeft!'
om zich te bemoeie met
'Wil u een sigaar,
sigaar, mijnheer
mijnheer Casper
Casper ?'
`Wil
gezellig ... wat
wat een
een lang
lang kippehok!'
'Asjeblief meneer. U woont hier wel gezellig...
'Nee, da's
da's niet
niet van
van ons.'
ons.'
'Nee,
zing jij
jij nog veel,
veel, Georgine
Georgine?'
'0 zo. En zing
?'
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'Nee. Ik zing
zing niet
niet meer.'
meer.'
'Nee.
'Zo.
`Zo. Zo.'
Een oude stilte van volkomen uitgesprokenheid, van elkaar niks meer te
zeggen hebben.
'Drink
een bittertje,
bittertje,Jan
Jan ?'
'Drink je een
'Ja,
wH ik wel. Eentje
Eentje maar.
maar. Anders verzuim
verzuim ik
ikme
metrein.'
trein.'
"fa,een
een bittertje
bittertje wil
'Omejan!
`Ome Jan ! OmeJannie!'
Ome Jannie!'
'Ja,Ka.'
la,
Ka.'
'Kom
'Korn u es hier.'
'Watisiser
erdan
dan ?'
Vat
'Ga u weer weg
weg?'
?'
`Ga
'Strakkies.'
`Strakkies.'
'Heb u me speelgoed
gezien!'
speelgoed al gezien!'
`Heb
'Nee.
`Nee. -— Laat me je speelgoed
speelgoed es kijke.'
'Da's
ben ne me poppe—enne
poppe-enne dat is een winkel—enne
winkel-enne
`Da's me keuken -— en dat benne
dat is een sevies
sevies —- enne dat is een pfénpien
pfénpien —- daar
daar mot u an draaie
draaie —- kijk
zóhè?'
u ? —- Mooi hé
?'
z6 — hoor u?
heb je
je dat allemaal
'En van wie heb
allemaal ?'?'
'Van me
me ome.'
ome.'
Tan
'Nou da's een góéie
g6éie ome.'
`Nou
'Waar
toe ?'
Vaar ga u strakkies na toe?'
'Naar De Haag.'
'Hier staat je bittertje,
bittertje,Jan.'
Jan.'
'Nou proost. Proost meneer
meneer en
en op de aangename kennismaking.'
`Nou
kennismaking.'
'Dank u.'
'En kom jij
Georgine,as
as het
hetkind
kindbeter
beterisis ?'
jij niet
niet es over naar De Haag, Georgine,
'Ze
`Ze is nog niet beter.'
'Kwestie
zegge had,
had, liet
liet ik
ik haar
haar op`Kwestie van een paar dage. -— Als ik erover te zegge
staan. Je maakt kindere ziek met ze in bed te late legge.'
wel wete.'
'De dokter zal het toch wel
'Ach wat. Dokters wete niks. Die raaie net zo goed.'
`Ach
'Da's
dokter weet
weeter
ertoch
tochaltijd
altijdmeer
meervan
vandan
danjij
jij ofik.'
`Da's gekheid -— een dokter
'Dat zit nog. Wat weten ze
ze van
van je
je?? Niks. Als
Als je dood mot,
m6t je dood.
'Da
m.ot, m.6t
opkomme.'
Laat daar een dokter maar es
es tegen opkomme.'
'Nou ja. Dood. Jij
grote woorde. Maar heb jij maar es
Nou
Jij komt
komt ook met zulke grote
kiespijn.'
'Dan steek ik een pruimpie tabak in me mond en hou me cente in me zak.
o0 zo. Kip ik heb je.'
'Dat
`Dat zou ik wel eens wille zien. Je heb mooi prate nou je gezond ben.'
'Nou
je blaze. Wat u meneer
meneer?? Geloofu
Nou an me lijf geen onkoste. Ik zou je
Geloof u an
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dokters?'
dokters
?'
begon mee
mee te
te praten.
praten. Wij
Wij praatten
praatten alle
alle drie, tot
tot het
hetuur
uurdat
dathij
hijbij
bij
En ik begon
wóu doorbrengen
verwezenloosdwas.
was.
ons w615.
doorbrengenininlauw
lauwgesprek-gegrinnik
gesprek-gegrinnik verwezenloosd
oGeorgine, bleek,
bleek, met
met blauwe
blauwe kringen
kringen onder
onderde
deoVroeg kwam ik thuis. Georgine,
Haastigveegde
veegdeze
ze de
de kaarten
kaartenvan
vande
detafel.
tafel.
gen, lag in de leunstoel. Haastig
'Watheb
hebjejegedaan
gedaan?'
Vat
?'
'Niks .. .'
`Niks...'
'Jawel. Je heb wat gedaan.'
jawel.
'Ik heb de kaarte
kaarte voor
voor Ka
Ka gelegd.'
gelegd.'
`Ik
'Hoe lain
kun je dat
dat doen!'
doen!'
'Hoe
'Ze staan op
op niks.
niks. lk
Ikkan
kanererniet
nietuit
uitwijs
wijsworde.
worde.Maar
Maarzezeis iszozoonrustig
onrustig
—`Ze
weer zo.'
zo.'
ze gloeit weer
Het isis vannacht
vannachtde
decrisis...
crisis ...Half
Halfnegen.
negen.—- Nou
Nou moest
moestjij
jij gaan
gaan
'Natuurlijk. Het
`Natuurlijk.
uit.'
slape. Je
Je ziet
ziet er érg vermoeid uit.'
'Ik ben dood op van
van vannacht en gisternacht.'
gisternacht.'
`Ik
'Ga dan slape. Ik ga zitte
zitte schrijve
schrijve tot
toteen
eenuur
uurofofdrie,
drie,hé
hè?
En dan
danwaak
waakik
ik
? En
`Ga
meteen.'
'Nee, laat
laat me
me opblijve.'
opblijve.'
'Nee,
'Je gift
gáátnaar
naar bed.'
bed.'
`Je
'Ik ben zo ongerust! Zo ongerust! Het
Hetisis net
netalsofer
alsof eriets
ietsboven
bovenme
mehoofd
hoofd
`Ik
hangt.'
'Datdoet
doethet
hetook.
ook.Kijk
Kijkmaar
maarnaar
naarde
despiegel!'
spiegel!'spotte
spotteik.
ik.'En
'Ennou
nounaar
naarbed,
bed,
'Da
naar bed! Dan heb jij
jij rust
rust en ik
ik rust.'
'Als je maar weet da ik
uur opsta.'
opsta.'
ik tegen twaalf
twaalfuur
`Als
'Goed. Goed.'
`Goed.
ikmet
metonfris
onfris hoofd
hoofd te
te werwerhet kamertje
kamertje begon
begon ik
In de rusteloosheid van het
ken. V66r
Vóór ging telkens het
hetschelletje
schelletjein
in de
debarbierswinkel
barbierswinkelover
overen
ende
degegesprekken bromden
bromden door de alkoof.
alkoof. Wachten tot
tot de winkel gesloten werd,
werd,
het helemaal
helemaal stil
stil was.
was. Even
Even keek
keek ik
ik naar
naarKa,
Ka, die
diemet
metgloeiend
gloeiendgegetot het
te ademhalen
ademhalen lag.
lag. Wåárom
Wáárom ik zo van dat
dat kind
kind
zichtje, benauwd-pieperig te
hféld??-—InIndedevoorkamer
dachtik
ik
hféld
voorkamerheen-en-weer
heen-en-weerlopend
lopend op
op mijn kousen, dacht
erover na, over
over die
die mogelijkheid
mogelijkheid van dood,
dood, die
die me
me desperaat
desperaat maakte.
maakte.
Kaatje was
leven in
in
was een
een deel
deel van mezelf geworden.
geworden. In haar adoreerde ik leven
zijn
wonderbaarlijkheid, in
zijn teerste wonderbaarlijkheid,
in zijn
zijn grootste
grootste geheimenis.
geheimenis. 0,
0, een kind
is
slaapt,
is mooi
mooi bij
bijdag
dagen
en bij
bij avond,
avond,als
alshet
het praat,
praat, als
als het
het gaat, als het slaapt,
bij ochtend
vraagt, droomt,
droomt,lacht,
ochtend en nacht,
nacht, een kind is mooi als
als het
het kijkt, vraagt,
lacht,
beweegt, begeert.
dag en
en de
de purpurEen kind is als
als zonlicht
zonlicht op weiden en de dagende, rodende dag
20
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vogelgefluitininbladerbrokaat
bladerbrokaat en
en liefdeweelde
liefdeweeldeinin
per-komende nacht en vogelgefluit
trotse slaan
slaan van
van de
de haan
haan en
en een
een ster
sterdie
dieverschiet
verschietals
alseen
een
groen en het trotse
ijsstotend
stotendininmaannacht,
maannacht,en
enlaaiende
laaiende
vonk en
en bazuinen
bazuinenvan
vanmarmerbleek
marmerbleekijs
vonk
van rots
rots en
en bladerloos
bladerloos takkengerag
takkengerag op
op de
de hei
hei en
enstuifstuifbrand in wolken van
inde
dewind
windenenvoorjaarsdauw
voorjaarsdauwop
opde
deblaren
blarenen
endiep
diepzwaarmoezwaarmoemeelgejoel in
dig nachtegaal-rouleren
nachtegaal-rouleren en vreugdegeschater over de wereld van
van bergen
bergen
dig
lichten, over
overde
dewereld
wereldininons
onskleine
kleinehoofd
hoofddie
diegróter
gr6ter
en dalen, zeeën en lichten,
eenkind
kindisiseen
eenvreugde,
vreugde,een
eensmart,
smart,
en wijder is dan
dan de kleine rondom. 0,
0, een
in het
het
een einde,
einde, begin,
begin, een
een weelde,
weelde, een
een vlam
vlam en
en een
een háát.
háát. En
En wie niet in
het al-schoonst
al-schoonst menselijke,
menselijke, niet
niet uit
uitkinkingezien en
en aanbeden
aanbeden het
kind heeft gezien
heeft gedronken
gedronken het
hetdl-heerlijkst,
ál-heerlijkst, het tot
tot goden
goden en
enzonnen
zonnenopopderogen heeft
levensgeluk,die
diestaat
staatnáákt
náákten
enjammerlijk
jammerlijk met
metzijn
zijn bevleesde,
bevleesde,
duizelend levensgeluk,
heelal, in
in deze
deze blauwzonnige
blauwzonnige koepel, die te
te
ruige, harige
harige botjes
botjes in
ruige,
in dit heelal,
en te
teluchtend
luchtenden
entetedoorzichtelijk
doorzichtelijkisis—- voor
voor zijn
zijn pover
pover doodkistje
doodkistje
hoog en
zoveel, bij
bij zóveel
z6veel en
en zóveel
z6veel duim.
duim.
van één meter zoveel,
zeggen dat
dat vaderliefde
vaderliefde isis liefde
liefde van
van een
een pa
pa voor
voor zijn
zijn (op
(ophet
hetstadhuis
stadhuis
Ze zeggen
Ik geloof
geloofen
en ik
ik zeg
zegdat
dater
ergéén
géénvaderliefde
vaderliefde
behoorlijk geregisteerd) kind. Ik
Gew66nlijk is
is vaderliefde
vaderliefde een
een vorm
vorm van
vanijdelheid,
ijdelheid,een
eenmaatschappelijmaatschappelijis. Gew66nlijk
trots op
op een
een naam,
naam, een
een náám.
náám.
ke trots
Liefde?? Liefde!
liefde! Wat
Wat weten
weten jûllie van Liefde!
Liefde! 0 liefde!
Liefde
pa z'n leven
leven
ijdelheid én stadhuis-verplichting. Waagt een pa
Vaderliefde is ijdelheid
kind?? 00 ja. Voorzeker. Multatuli
een pa,
pa, redde
Multatuli was 66k een
dan niet voor 'Zijn
zijn kind
zelfs zijn
meneer die
die een
een juffrouw
juffrouw uit
uit een
een bijt
bijthaalhaalzijn hondje.
hondje. En ik ken een meneer
de-én
éénmet
metzes
zesklewanghouwen
klewanghouweneneneen
eenlintje.
lintje.—- Opoffering
...Zorgen ..•
de — ééri
Opoffering...Zorgen...
Opvoeding
... Toewijding...
Toewijding ...Vaderliefde,
Vaderliefde, touchant,
touchant,dánd6énlijk.
áánd6énlijk. Zie
ZiehishisOpvoeding...
6nechte kinderen. Zie
Zie bordelen.
bordelen.
torie. Zie 6nechte
Een
man heeft geen baarmoeder,
baarmoeder, geen
pijnen, geen melk,
melk,
Een man
geen lange, lánge pijnen,
deaanmatigende
aanmatigendebijslaper
bijslapervan
van
geen warmkoesterend
warmkoesterendlichaam.
lichaam.Een
Eenman
manisisde
zijn
vaderliefde. Zie beesten
beesten en
en ongecultiveerongecultiveerzijn vrouw.
vrouw. Natuur kent geen vaderliefde.
de volken of
of omgekeerd.
geen vaderliefde.
vaderliefde. Er
liefde voor één kind,
kind, voor
voor het kind,
kind, liefde
Er
Er is geen
Er is liefde
die groeit, gekweekt
gekweekt wordt
wordtdoor
door het
hetgewoonteleven.
gewoonteleven.Je
Jehoudt
houdtvan
vanjejedadagelijkse
dagelijkse schoenen. Zo
Zo
gelijkse lamp,
lamp, van
van je
je dagelijkse
dagelijkse broek,
broek,van
van je
je dagelijkse
houd je
kind, dat
datjeje Elke
élke dag
je in
in meerdere
meerderemate
mateofleer
of leerjeje houden
houden van
van het kind,
ziet, hoort,
hoort, waarneemt,
waarneemt, waarvan
waarvan je bent gaan
gaan houden
houden omdat
omdat 't het kind
van je vrouw
vrouw is.
Maar in de
de beginne,
beginne, melieven,
melieven, hield
niet van
van dat
dat
is. Maar
hield je niet
poepende, zuurkwijlende,
zuurkwijlende, rode,
rode, haarloze
haarloze wurm.
wurm. Burgerlijk-lief-sentimenBurgerlijk-lief-sentimen321
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werd je
je aangedaan
aangedaan bij
bij het
het zien
zienvan
vanjejevrouw
vrouwinind'r
d'rkraambed.
kraambed.Je
Je
teel werd
na de angsten
angsten der
der baring. Je was blij
blij
gelukkige rust
rust na
had een
een gevoel van gelukkige
zij geen
pijn meer
meer had.
had. Maar
Maar die indringer
indringer die je
je vrouw
vrouw zolang
zolang
dat zij
geen pijn
misvormde, daar
alleen voor
van je
je vrouw,
misvormde,
daar voelde
voelde je
je alleen
voor omdat je van
vrouw, omdat
vrouw —
- die
martelpijnen om
zielsgelukkig mee
mee was.
was.
je vrouw
die er
er martelpijnen
om duldde
duldde er zielsgelukkig
bij een
eenleeuw
leeuwen
zijnwelpen.
welpen.Jij
Jij klootje.
klootje. 00 zo.
zo.
En je vergeleek
vergeleek je
je zelf
zelfbij
En
en zijn
Natuur. Je
advertentie. Eerst toen
toen er
er leven in
Zie niet Natuur.
Je plaatste
plaatste een
een advertentie.
in het
kind kwam,
kwam, toen
toen het
hetniet
nietmeer
meereen
eenkind
kindvan
vanlist,
lást,altijd
altijdwarm-nat
warm-natvan
van
onderen,
altijd schreeuwend,
eerst toen
toen z'n
z'noogjes
oogjes
onderen, altijd
schreeuwend, altijd
altijd storend
storend was, eerst
glansden
goud-bloeiende geheimenissen
geheimenissen en het
het stemmetje
stemmetje sprak,
sprak,
glansden van
van goud-bloeiende
gekomen, liefde
liefde die
dieje
jeeven
evenzo,
zo,even
even
vr6ég—
- eerst
vroeg, vr6ég
eerst t6én is er liefde gekomen,
waar, éven
éven waarachtig,
waarachtig, éven
éven natuurlijk
natuurlijk zou
zou gevoelen,
gevoelen,wanwangroot, even waar,
simpelwegeen
eenkind
kindinin(116
d1é jaren, een kind in zijn
zijn prachtigste
prachtigsteworworneer je simpelweg
wanneer—
- gesteld
je kwam
kwam van
van
dingsperiode zou
zou hebben
hebbenaangenomen
aangenomenofofwanneer
dingsperiode
gesteld je
landen —
- jeje vrouw
belogenhad
haden
enjejekind
kindhet
hetkind
kindvan
vaneen
eenander
ander
verre landen
vrouw je belogen
was. En,
melieven, ge
dat ge
ge allen egoïsten zijt, dat ge
ge allen
was.
En, melieven,
ge weet wel dat
geslachtsdriftjes te bedwingen, dat ge
ge allen uren
moeite hebt uw geslachtsdriftjes
uren hebt
begerige6gen
6genen
enalleen
alleenmaatschappelijk
maatschappelijken
enhuiselijk
huiselijkgeharregeharregehad van begerige
- godzaligen,
pastoortjes en-meerdere-kamen-meerdere--kamwar —
godzaligen, christenen, diakenen, pastoortjes
aantijgingen —
- de
fergebruikenden staan
staan natuurlijk
natuurlijk ver
ver boven deze aantijgingen
de domper zette
op
uwe
smakkers-wellust
jes.
zette op uwe smakkers-wellustjes.
Vad~rliefde, zusterliefde, broederliefde,
broederliefde, nevenliefde,
nevenliefde,tante-en-omesliefde
tante-en-omesliefde
Vaderliefde,
is een ding
ding zonder
zonder overheersend-natuurlijke
overheersend-natuurlijke band.
band. Er
het
Er is liefde voor het
kind in de ontwakende
ontwakendejaren,
jaren, liefde
liefdevoor
voorhet
hetlelebet kind
ontwakend kind, voor het
uit mysterie-windselen
mysterie-windselen breekt,
breekt, liefde
liefde voor
voor de
de ogen,
ogen,de
detrekken,
trekken,
ven dat uit
geluid van
van het
hetkind,
kind,zoals
zoalser
erbij
bij niet-groven
niet-grovenliefde
liefdekan
kanzijn
zijnvoor
vooreen
een
het geluid
luidloos-bloeiende
kamerplant.
luidloos-bloeiende kamerplant.
mijn vader houd; hij
hij van
te dringen is
is in
in
Weet dat ik van mijn
van mij.
mij. Niet
Niet terug te
6nze éérste gevoelens. Weet
Weet dat
dat ik
ik houd
houd van
van het
het kind
kind van
van mijn vrouw,
vrouw, er
als mijn kind,
kind, dat mij
mij vader
vader zou
noemen als
als ik het zo
zo wilde,
wilde,
van spreek als
zou noemen
voor mij
mij hééft de liefde van het kind
kind t6t
t6tvader.
vader.
dat het voor
En om dit alles, melieven, dat in uw hoofden
hoofden moge dringen, zult ge
ge bebete spreken
spreken niet van vaderliefde,
vaderliefde, maar
maar van
van gewoontegewoontegrijpen dat wij dienen te
genegenheid van een man voor één kind.
v66r was het stil
stil geworden.
geworden. Ik
Ik schreef
schreefmijn
mijn gedachtetjes op, niet
niet omdat
omdat
V66r
ik ze zo merkwaardig
merkwaardig vond,
vond, maar
maar om te
te trachten
trachten een
eeneenvoudige
eenvoudigewaarwaarheid te
te definiëren.
definiëren. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk zou
ik
het
verder
uitgewerkt
hebben,
zou ik het
uitgewerkt hebben,
spreekt van
van zelf,
zelf, dat
dat ze
zede
de
ware Georgine niet wakker geworden.
geworden. Het spreekt
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verspreide velletjes met
metmijn
mijn wijsheden
wijsheden over
over vaderliefde
vaderliefde las.
las. Even
Even zat
zat ze
ze
stil, toen me
me verwijtend
verwijtendaankijkend
aankijkend zei
zei ze:
ze: 'Als
`Als je van me hléld,
hiéld, zou je dát
dit
niet geschreve hebbe.'
'Niet
hebbe?'
`Niet geschréve
geschréve hebbe
?'
'Nee
... Want
Want ik verláng,
Nee...
verláng, áltijd
iltijd en áltijd, telkens weer, een kind van j6ó,
j66,
jij évenveel van
mij
van jou -— en als jij
van me hield, zou je 66k een kind van mij
willen hebben...
hebben ... er niet z6 over denke.'
Het was de eerste
eerste maal
maal dat ze over
over een
een kind sprak.
sprak.Het
Het sloeg
sloeg me
me tot dromerig nadenken. Als zij het z6 voelde kon het wel
wel juist
juist zijn.
zijn. Ik voelde het
het
niet. Hoe kwam dat?
dat ?
'En je h6Udt
warm, 'ik
h66dt ook niet van me,' vervolgde ze warm,
droom niet ellek
cik droom
ogenblik voor niks, dat je van me weggaat!'
weggaat!'
`Krijg ik nou ook al
'Krijg
al uitbranders
uitbranders voor wat jij
jij blieft te
te dromen?
dromen ? Droom
rat!' lachte
nIét!'
lachte ik.
In de alkoof
hoestte het kind, minder-droog, toch met
met benauwde
benauwde nakreualkoofhoestte
nen. Ineens zwégen we.
'Mamma!'
'Ja,
snoetje!'
la, snoetje!'
De hoes
hoestt kraakte in het
het borstje,
borstje, duurde
duurde kort.
kort. De zieke was aan het
het beteren.
beteren.
Koorts was er haast niet.
Ka vooruit, teerzwakjes in het bedje, met
En ook de volgende dag ging
ging Ka
nog van kregeligheid,
kregeligheid,maar
maarhet
hetgevaar
gevaarleek
leekvoorbij
voorbijen
enikik was er zeer
buien nog
gelukkig om,
om,gelukkig
gelukkigdat
datmijn
mijnblonde
blondekindje
kindjeweer
weerdruk
druken
envrolijk
vrolijkwas
wasen
en
gelukkig
luisterde met
met limpide kinderogen.
naar m'n malle verhaaltjes luisterde
kinderogen. Er gebeurde
irt die dagen, dat ik
ik een
een slordig
slordig geschreven
geschrevenbriefje-kreeg.
briefje kreeg.
alleen nog dit id

Beste Alf
Mijn moeder
gestorven, zonder
zonder dat
datik
ikaan
aan 't sterfbed
Beste
Alf Mijn
moeder is gister gestorven,
was. In haast. SCHERP.

XX EEN BRIEF. IK
IK RAADPLEEG
RAADPLEEG EEN
EEN ADVOCAAT.
ADVOCAAT.
XX
DOEDEL AAR
DE FAMILIE DOEDELAAR

Wij zaten aan
aan de ontbijttafel, toen Frits
Frits een
een brief
briefbinnen
binnen bracht.
bracht. GeorWij
scheurde het
het couvert
couvertopen,
open,las,
las,frommelde
frommeldehet
hetpapier
papier
gine werd bleek, scheurde
met het
het hoofd
hoofd op
op tafel:
tafel.' Ik nam het propje
propje papier,
papier,
samen, viel snikkend, met
glad, lás:
streek het glad,

Lieve vroulv
vrouwen
kinderen. Ofschoon
Ofschoon ik nog altijd
altijd niet
niet op
op tijd
tijd
Philadelphia. Lieve
Philadelphia.
en kinderen.
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van u ontvang, zo
zo moet
moet ik
ik u toch melden,
melden, dat
dat ik
ikverschenen
verschenen
brieven van
briefvan
van u ontvangen heb
heb en wel een brief
briefzonder envelop
Zaterdag een brief
de laatste
laatste tijd
tijd niet
nietenfin
enfindit
ditzal
zal
ik begrijp u manier van brieven zenden in de
zich naar
gij schrijft
schrijft dat weinige
weinige wat
watgij
gijmij
mij
naar ik hoop
hoop wel
wel ophelderen
ophelderen gij
schrijft
zo koud
schrijft zo
koud en
engevoelloos
gevoelloosdat
datikikerergeen
geenbegrip
begripvan
vanheb
hebikikben
ben
wasikikeigenlijk
eigenlijkniet
nietmaar
maarikikwas
waszozo
hele week
week ziek
ziekgeweest
geweestziek
ziekwas
een hele
neerslachtig en koortsachtig gejaagd
gejaagd dat ik niet
niet werken
werken kon
kon ik
ikben
bennu
nu
nog niet
nietop
opstreek
streekmaar
maar ik
ikkan
kan ten
tenminste
minsteweder
wedereen
eenbeetje
beetjewerken
werken
wel nog
weet niet
nietwat
wathet
hetisisen
enkon
konhem
hemnatuurlijk
natuurlijk niet
nietvertellen
vertellenwat
watikik
de docter weet
gevoelde hij
hij vroeg
vroeg mij
mij schertsend of
of ik verliefd was ik vertelde
vertelde hem
hem toen
toen
gevoelde
getrouwdwas
wastoen
toenzijde
zijdehij
hijnu
nubegrijp
begrijpik
ikhet
hetalalje
jemoet
moet ofje
ofje vrouw
dat ik getrouwd
in europa
europa blijven,
blijven, natuurlijk
natuurlijk kon
kon ik
ikhem
hemdaar
daar geen
geen
gaan halen ofje moet in
geven, doch
doch lieve
lieveGeorgine
Georgineik
ikben
ben besloten als ik over veerantwoord op geven,
op streek
streek ben
ben om
om je
je dan
dan tetekomen
komenhalen
halenlieve
lieve
tien dagen weder geheel op
Georgine, het
hetisisdan
danongeveer
ongeveerjejeverjaardag
verjaardagen
endan
dan breng
brengik
ikjejemeteen
meteeneen
een
Georgine,
horloge mede
mede hoor
hoor en
en dan
dan gaan
gaan wij
wij een paar
paar dagen uit de stad
stad
mooi goud horloge
uitstekend bevallen
bevallenhier
hier
en dan gaan wij te samen hier naar toe het zal je uitstekend
Georgine in de hoop
hoop dat
dat ik
ik u later meer
meer daar
daar
dat verzeker ik je nu lieve Georgine
van zal schrijven omhels ik u alsmede de kinderen.
je liefhebbende
liefhebbende I.
VlDSON.
DAVIDSON.
1. DA
Georgine snikte,
snikte, Ka
Ka begon
begon van
van angst
angst tetehuilen.
huilen.
'Hij is al in de stad, Georgine,'
Georgine,' zei ik, met een plotseling
plotseling voelen
voelen dat
dat dit
dit
een leugenbrief was, dat
dat hij
hij álles wist, dat
dat hij
hij géén veertien dagen
dagen gewacht had. -—'0
... waarmamma...
'0 mamma
'0 God, néé. Maak me niet angstiger.' -—'0
om huil u nou zo?'
- 'Stil
woede bonsbonszo ?' —
`Stil Kaatje.' -— Ik dacht na en een grote woede
geschreven...
de als een vloedgolf in me op. -—'Georgine
... Heb je je
je man
man geschreven
...
`Georgine...
van 6ns?'
- Ze bleef
bleef snikken.
snikken. -—'Hoor
'Hoor je me!' -— Ze antwoordde niet. -—
6ns ?' —
Mijn vuist stompte
stompte zo
zo driftig
driftigop
optafel
tafeldat
datde
dekopjes
kopjes en
enbakjes
bakjes rinkelden.
rinkelden.
-'
... Heb je geschréven,ja
nee?'
- Haar
verschrikt aan.
aan.
Haar ogen
ogen keken me verschrikt
?' —
geschréven, ja of nee
—`...Heb
-— 'Begin jij
jij nou ook, Alf... juist
heb ?' -—'Geef
`Geef me antjdist dat ik je zo nodig heb?'
woord! .. .' - 'Ik
'Ik heb 'm geschreve...'
geschreve .. .'—- 'Je
liegt! Je
Jeliegt!
liegt!Je
Je liegt!'
liegt!'
le liegt!
woord!...'
schreeuwde
... 00 mámma
mámma?'
- Huilerig klonk het kinderstem'0 ome!
ome!...
?' —Huilerig
schreeuwde ik. -—'0
metje, dat me n6g sterker irriteerde. -—'Stil
`Stil Ka! Hou je mond!... Waarom
belieg
me?'
.. .'—
- 'Je
liegt! En
En máák
Vermáåk het niet erger! -—Verle liegt!
niet...'
?' -—'Ik
'Ik lieg niet
belieg jij me
sta je! Versta
Versta je!' -—'0
gaat hij ook nog
'0 God, wat ben ik ongelukkig! Nou gaat
tegen me
me opspelen! 0,0,
o! Was ik maar dood, d66d!'
- 'Dat
n66 nog
d66d!' —
`Dat je n6u
0, o, o!
ál die
liegt!' vervolgde
vervolgde ik
ik driftig.
driftig. 'Dat
die tijd
tijd zo
zo gemeen,
gemeen, zo godsgru`Dat je me Al
welijk gemeen bel6gen heb! Wat vin
vin ik
ik dat
dat beroerd
beroerd en
en laag
laag van jou!... En
de brief van die man, die hier komt, niks
niks van
van j6û
weet,
alles
van anderen!
j66
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... En ik, die hier sta
sta als
als een inbreker,
inbreker, als een ploert, als een dief!.
dief!..... Heb je
verscheurd,zodra
zodrajejeze
zekreeg...
kreeg ...Bah!
Bah!Bah!
Bah!Bah!'
Bah!' -—
daarom al zijn brieven verscheurd,
'Ik was zo bá-ang
wie?? Voor wat?'
`Ik
bá-ang —- zo
zo schrikkelijk ba-ang.' -—'Voor
Toor wie
wat ?' —.. .' 'Je dorst niet!
niet! Je d6rst niet! wél
'Voor hém...
hém ... Ik dorst niet schrijven
Toor
schrijven..."Je
Wél
dorst je
je mij
mij beliegen
beliegen vier,
vier,vijf,
vijf, zesmaal,
zesmaal, dat
dat ik je gevraagd heb, of je éérlijk
dorst
.. .'—- cAch
'Ach God ... schei
schei nou uit! Schei nou
nou uit! Heb
met dfé
(116 man omging
omging...'
geen meelij
meelij met
met me...
me ... Ik was zo ba-áng.
...
je dan geen
ba-Ang. Dat kun jij niet begrijpen
begrijpen...
ie me
me zou kommen vermoorden!.
Ik was áltijd zo ba-ang, dat ie
vermoorden!..... Ach-God,
Alf.. vergeef
maar. .. vergeef
vergeef..
lieve Alf...
vergeef het maar...
.. het.
het..... maar.
maar...'.. '—- Zij zoende mijn
tranen werd.
werd. -—'Nou
zei
hand, die nat van hete tranen
`Nou geloof
geloof ik je nooit
nooit meer,'
meer,' zei
ik ontmoedigd,
diep terneergeslagen,
terneergeslagen,'in
'inniks
niksmeer!
meer! Gék, die ik was! Gék
ontmoedigd, diep
om te menen dat ik
ik jou opgeheven had.'
'Ol 0!'
Ol' huilde zij, hartstochtelijk-snikkend, 'schei
'0!
cschei nou uit!.
uit!..... Het leven
... Laat me niet in de steek!'
steek!' -— 'Wie
spreekt
is toch zo náár.
niár..... Hou nou op!
op!...
Vie spreekt
? .•
de steek
steek laten
? .. Wat zeg je n6û
er nou van in de
laten ?...
viesheden ?...
n66 weer voor viesheden
huilen dat
dat je
jeme
me zo
zo belogen
belogen heb
heb -— dat je me
me zo náIk zou erom kunnen huilen
staan ... Als
Als die
die man
man n66,
n6û, dádelijk, binnenkwam
... binnenkwam
kend laat staan...
binnenkwam...binnenkwam
houding geen
geen raad
raad weten...
weten ... zou
zou ik
ik staan
staan als een ge... zou
zou ik met m'n houding
pátser! ... En jij die
wone, scharrelende pátser!...
die weet
weet hoe ik liegen háát, háát, háát,
dat er niks
niks érger voor me op de wereld is.'
is.' -— Zij snikte met het
het hoofd
hoofd in
in
de handen. Ka
Ka zat met
met angstig
angstigpruil-bakkesje.
pruil-bakkesje. -—'Aln
... Alf.. Waarom
Waarom
'Alf!...
weende ze. 'Wil
zeggie me dat
dat alles n6û,'
n66,' weende
Vil je dat ik me dan verdrink!...'
Mijn woede zakte. Kijkend door de ramen hoorde ik haar
haar snikken,
snikken, snikhet kippenhok
kippenhok in
in het
het
ken als zuchten uit een grijze verte. Goor zwart lag het
zwart kale tuintje.
tuintje. Kippen
Kippen kakelden,
kakelden, bepikten de zwarte grond. De hond
met drillende,
drillende, platte,
platte,weke
weketepels
tepelssnuffelde
snuffelde rond.
rond. Aan
Aan de
de
van de barbier met
overzij,
fletse lucht, stompte
stompte de
de rode-steentjes-muur
rode-steentjes-muurop,
op, raoverzij, triestig in de fletse
'Ik was
men, kozijnen én horretjes én rode gordijntjes
én tuindeuren...
tuindeuren ...—- clk
gordijntjes én
zo ba-ang,' begon zij
zij weer achter
achter me,
me, 'zo
... Dat vat
vat jij
jij
czo vreselijk
vreselijk ba-ang
ba-ang...
Als ik hem schreef dacht ik dat er
er een
een end
end zou
zou kommen
kommen aan
aan álles.'
niet ... Als
niet...
zo weinig vertrouwen
vertrouwen in
in me
.. .'—
- 'Ach,
—- 'Had
'Had je dan zo
me...'
'Ach, ach,
ach, ik vertrouw je
álles
... maar
.. .' —
- 'w
élke dingen ?' -—'Voor
Alles...
maar ik
ik ben
ben zo báng voor de dingen
dingen...'
Vélke
Toor
... dé dingen
... Ik kan het
het je niet zeggen
... Ik weet het niet...
niet ... LaLadingen...
dé dingen
dingen...
zeggen...
... Ik ben toch g6éd voor je.' -— 'Daar
me nou niet in de steek, Aln
'Mar dénk ik
Alf!...
gebeurd ??.....
an ... Huil toch niet zo!... Is er nou z6 iets verschrikkelijks gebeurd
niet an...
zoen ... En lieg
lieg niet
niet meer...
meer. .. nóóit
meer!... Hoor je me
me?'
Geef me
me een
een zoen...
n66it meer!...
?' -—
rustig,
'Nooit meer!
meer! Nooit
Nooit meer!'
meer!' -— We
zwegen even.
zei ik rustig,
'Nook
We zwegen
even. Toen
Toen zei
stad.' -— 'wel
in zékere voor-voeling: 'Hij is in
ze. —
in de stad.'
'Wei néé,' schrikte ze.'Hij is cr,
zeg
ik
je
...
Die
veertien
dagen
is
niks
daneen
een smoesje.'
smoesje.' -—'Geer,
je...
veertien dagen is niks dan
`Geloofje
je?'
- 'Zéker.'
meer. .. Hij weet het
het
loof
?' —
`Zéker.' —- 'Dan blijf ik hier geen minuut meer...
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adres
... En die huisdeur
huisdeur die
die altijd
altijd 6penstaat
... Is
voordeur op slot
slot?'
adres...
6penstaat...
Is de voordeur
?'
riep ze angstig. -—'Als
`Als je z6 begint,
begint, ben
ben je
je goed
goed op
op weg!
weg!Je
Je blijft
blijft hfér. We
.. .'—
- `Als
'Als je maar
maar geen
zullen kalm afwachten
afwachten...'
geen ogenblik
ogenblik van me weggaat,'
smeekte ze bleek
bleek van
van angst.
angst. -—'Malligheid.'
- 'Ach
Alf!' -—'Dwaas`Malligheid.' —
`Ach toe, Alf!'
`Dwaasheid. Die man doet je niks. Die mán-mét-het-contract!...
mán-mét-het-contract!... Wil je me nog
een boterham
boterham snijden ??..... ' - 'Hoe
eten!' -—'Ik
'Hoe kun je nou eten!'
`Ik heb trek.
trek. Wat zeg
'Niet m.et
met twee handen
handen eten,
eten,grote
grotemeid.'
meid.'—Ka?'
jij, Ka
?' -—'Ikke
`Ikke ook, ome.'
ome."Niet
'Is pappa
pappa terug, ome?'
- 'Je
... ?'
- `Hou
'Hou je mond,
mond, nest!
nest! Je
Je mag
'Is
ome ?' —
"je pappa
pappa...
?' —
niet meepraten
meepraten als grote
grote mense spreken,
Georgine. -—
spreken, hoor je!' verbood Georgine.
het kind. —
- 'Nfét
'Nou-ou! .. .' protesteerde het
`Nou-ou!...'
'Nf.6t zo met 'r omgaan, Mol!.
Mol!..... Hou
Ka?'
páppa ?...
? .. Ja, niewaar, mamma ??...
.. Ik mot van
je van je pappa, Ka
?' —- 'Van
`Van páppa
me pappa houe, niewaar, mamma
mamma?'
van je
je pappa
pappa
?' - 'Van
`Van wie hou je meer, van
of van mij?'
.. .' —
- 'Wil
liever van
van mamma
mamma en
en ome weg
of
mij ?' —- 'Van
`Van U, ome
ome...'
`Wil je liever
en naar pappa toe?' - 'Nee-éé.
Nee-éé!... Bij d en mamma blijve.'
- 'Als
'Nee-66. Nee-66!...
blijve.' —
`Als
ik je nou
nou een
een prachtige
prachtige pop
pop geef,'
geef,' hield
hield ik
ikaan,
aan, 'zo
kijk es: z6 een,
czo een, kijk
hé?..
Wiljejedán
dán?'?'—
jedan
danniet
nietliever
lievernaar
naarjejepappa
pappaen
envan
van ons
ons wég,
wil je
wég, hé
?... Wil
'Nee!
Nee-éé! Bij
Bij u blijve!'
'Hou nou op, Alf, anders gaat ze nog
nog huiie.'
huile.'
`Nee!.... Nee-66!
blijve!'- `Hou
's Middags kwam ik terug
terug van
van een
een boodschap,
boodschap, klopte
klopteaan
aan de
dedeur
deurdie
dieop
op
slot was. Georgine
Georgine keek
keekdoor
dooreen
eenkier
kiernaast
naasthet
hetgordijntje,
gordijntje,maakte
maakteopen.
open.
is er?
je?'
Haar
van huilen.
huilen. -— 'Wat
Vat is
Haar ogen waren rood-gezwollen van
er ? Wát heb je
?'
'D'r is
is z6'n
... ogotogot!'
ogotogot!'—- 'Met wie?'
wie ?' —- 'Met
scène...
`D'r
an scène geweest! Zo'n scène
dat kréng,
geweest ?' -—'Waarom
Vaarom ben je
kr6ng, met die Stengevis!'
Stengevis!' —- 'Is die hier geweest?'
niet thuis gebleven!.
.
.'
'Wat
is
er
dan!.
..
Dag,
Toosje
...
Kom
jij
jij weer es
Toosje...
gebleven!...' Vat is er dan!...
met Ka spelen?'
'Nee,
Toos
blijft
ook
hier.'
'Blijft
Toos
hier?'
vroeg ik
—
`Blijft
hier
?'
spelen ?' — 'Nee, Toos blijft ook hier.'
verrast.
'Ja. Ze blijft.
blijft. Jk
meer hebben
hebben dat
dat zij d'r meenam. Ik heb zo'n
"Ja.
fk wou niet meer
meelijden met je!... Dat ik je al die last aandoe!...
meelijden
meelijden met jou! Zo'n meelijden
.. 0,
toch érg!'
- 'Wil
Twee kinderen!.
érg!' —
`Wil je me nou liever
kinderen!...
0, wat is het leven toch
wat er
er gebeurd
gebeurd is!'
is!' -—'Vreselijk!...
`Vreselijk!... Verschrikkelijk!...
Verschrikkelijk!... De politie
vertellen wat
is er an te pas
pas gekomen!.
zie je
je hoe
hoe dromen
dromen uitkommen!.
Jij, die
uitkommen!.....Jij,
gekomen!..... Nou zie
... Heb ik t6én niet gedroomd
gedroomd van paarden van de tram
tram die
in niks gelooft!
gelooft!...
bijten!. .. Zo'n schandelijke herrie!... We kunnen hier niet blijme wouen bijten!...
ven wonen, hoor!
hoor! Als je dát maar weet!.
hoor!..... Het
weet!..... We moeten weg, hoor!.
is hier onmogelijk geworden.'
geworden.'
'Vertel het nou asjebliefkálm. Niet
Niet zo opgewonden.'
`Vertel
bij momenten
momenten werd
werd ze
zegejaagd,
gejaagd,
Zij
probeerde rustig te vertellen,
vertellen, maar
maar bij
Zij probeerde
moest
ik haar
haar wenken
wenken om
omkalmer
kalmertetezijn.
zijn.
moest ik
'Nou
verbeelden ... Hè,
zenuwen ...
116, ik kan haast niet praten van zenuwen...
`Nou moet je verbeelden...
Nou moet
moet je
je verbeelden
verbeelden dat
dat ze
ze om
om twee
twee uur
uur met
metzo'n
zo'nopgestreken
opgestrekenzeil
zeil
...
Ze
moest
een
week
of
vier
of
zo
iets
hebben.
Ik
zeg
tekomt om d'r geld
lk
geld...
moest
week of
of
—
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me man
man is
is d'r
d'rnou
nou niet,
niet,kom
kom vanavond
vanavond terug.
terug. Heb ik haar nou n6g
gen d'r
d'r me
geleden vijf dollars gegeven
? .. Toen begint
begint ze
ze me
me op te
niet twee weken geleden
gegeven ?...
spelen ... Net
Net of
ofhet
gek was.
was. -— <Wélke
man>, zegt
zegt ze, <jij
spelen...
het mens gek
<Wake man, wélke
wake man>,
< jij
opna.>
na.) -— <Zeg es, ben je dol>,
dob, zeg ik
-waar
houdt er zo'n b6él mannen
mannen op
ik—
waar begenoeg áls jij je eente
krijgt?)
moei jij je mee?
mee ? Is het niet genoeg
cente krijgt
?> Daar begint ze
me te schélde,
schade, te schélde,
schade, te gemeen om te herhalen -— die koppelaarster!
-— en te schrééûwen!
...
schréédwen! Hou je smoel, zeg ik. Denk een beetje
beetje an de mense?
mense ?...
Maar ze déé het erom, die vuilik, ze smeet er alles
alles uit. Ze had
had gehoord
gehoord
IS2ac weer naar Holland kwam en nou
nou wou
wou ze
ze d'r
d'r cente.
dat Isaac
cente. —- Van wie
hebben?? Van wie?
over??
zou ze het gehoord hebben
wie ? Daar maak ik me ongerust over
weten?? Van me schoonmoeder?
Van wlé
wié zou ze het weten
schoonmoeder ? Of zou hij
hij d'r
d'r zelf geje?? Vin
jij?'
schreven hebben
hebben?
? Wat denk je
Vin je
je het niet vreemd?
vreemd ? Wat dénk
dénk jij
?'
'Vertel eerst
`Vertel
eerst af.'
'Ze
w6û d'r cénte hebben. Ze
Zewas
wasbang
bangdat
datzezeze
zeanders
andersvan
vande
deeen
een of
an`Ze w66
ofander niet zou krijgen
... Mens, zeg ik: hou je fatsoen, denk
denk an
an de
de bûren.
krijgen...
bliren. D'r
is v66r
Kom vanavond,
vanavond, dan
dan zal
zal Spier
Spier je
je betalen!... Nee, ze
v 66r een winkel... Kom
weg. En
En weer
weer an het
het schelden
schelden en
en an
an het
hetschelden
scheldenop
opjou,
jou, dat
datjij
jij
ging niet weg.
zo'n kale rot was, dat ik te stom was om voor
dan se dat
dat ik
ik met
met
voor de
de duvel
duvel te danse
armoedzaaier de hoer
hoer speelde
speelde -— dat waren d'r
d'r eigen
eigen woorden!
woorden! Hoe
Hoe
zo'n armoedzaaier
vin je het
het?? Wat zeg
zegje
je er van ?Is
? Is het niet beestig! Hè
Hé ??-datikhet
— dat ik het zo goed
hebben als
als ik met die resident
resident -— hoe heet die vent
weer??
had kunnen hebben
vent ook weer
als huishoudster
naar Indië
Indië was
was gegaan!.
—- die Vermeulen als
huishoudster naar
gegaan!..... Toen wer ik
woedend en schold ik háár uit...
uit ... en haar man...
man ... die lummel
lummel die
die d'r
d'r helpt
om de was te boenen!... En toen
toen zij
zij d'r bovenop!... Alles
flapte
ze eruit!
Alles
me wist!... Want ze wist álles, álles
...
En
daarvoor
Alles
Alles wat ze maar van me
álles...
bang ... Maar
Maar nou
nou bén ik niet meer
meer bang
bang voor d'r!... Nou heb ik er
was
was ik bang...
... van die bankierszoon! Van die
ook de waarheid gezegd!.
gezegd!..... Van Barend
Barend...
expres-hardop, dat
dat ze
ze
officier van de marine, alles schreeuwde ze hardop, expres-hardop,
het benejen zouen horen, dat ze het zouen horen
... Dat serpent
... Dat varhoren...
serpent...
ken!... Dat me half op de verkeerde weg heeft geholpen met
met d'r
d'r raadgeafhad
vingen!... En toen die vuilik benejen, die pestmof alles
alles goed af
had geluisterd, toen kwam die binnen en begon ook op te spelen, dat er klanwinkel waren,
waren, dat
dat het
heteen
eenschandaal
schandaalwas!
was! -— Geen énkele klant
ten in de winkel
zoog
was er! Op me woord van eer
eer —- er was er niet één. Dat loog die. Dat zoog
die uit z'n duim om binnen te kunnen komen. En toen ging die Stengevis
an het
hetvertellen
vertellenen
enan
anhet
hetschreeuwen
schreeuwenen
entoen
toenzei
zeiik
ikdat
datals
als ze
ze de
de
nog es an
kamer niet afging,
afging, ik haar
haar d'r
af zou smijten. God, ik was
d'r af
was zo
zo woedend. Ik
had'r
vermoorden. Die Judas. Dat wijf.
wijf. Dat kreng
om alles z6 te
had
'r kunnen vermoorden.
kreng om
schreeuwen
vuiliken benejen het konden
konden horen!... En toen die
schreeuwen dat die vuiliken
mof weer. Of het nou
nou god-hier-en-daar
god-hier-en-daar gedaan
gedaan was,
was, dat
dat z'n
z'nhele
hele affaire
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verliep -— een affaire!
affaire! Wat heeft ie te
te doen?
Een affaidoen ? Anderhalve klant! Een
re! Og, een affaire!
lachen als
als ik eran denk! -— dat ie van z'n huis
affaire! Ik
Ik moet lachen
maakte! Wat zeg je
je dáárvan?
geen hoerekast maakte!
dáárvan ? Nou wat zeg je dáárvan?
dáárvan ?
Zo'n vuilik!
... En zijn
vuilik!...
zijn vrouw er ook bij en hém an het opwarremen. God,
wat een
een schandaal!
schandaal! -— Toen begon die Stengevis mijn partij
god wat
partij op te nemen
-— heb je ooit zo'n geschiedenis gehoord
gehoord?? —
- en de mof uit te schelden dat
ie er geen
geen bliksem
bliksem mee
mee te
temaken
maken had,
had, dat
dathet
hetininalle
allegeval
gevalmijn
mijnkamer
kamer
als zij hem gehuurd had,
had, zij
wat ze
ze zou
zou doen,
doen,
was en dat als
zij wel zou weten wat
zei de
de mof
en toen zond ie Frits om een agent.
dat zal ik jou eens late zien, zei
mofen
o0 Jezis,
Jezis, Alf! 00 God, Alf! Die kréngen. Om zo tegen me op te staan als jij
er niet ben -— om me zo de dampen an te doen. Ka
Ka en
en Tosie an
an het huilen
toen de agent kwam. Toen
Toen zei
zeide
de agent:
agent: wlé
wié is hier de baas. Dat ben ik, zei
de kamer
kamer van
van de
de juffrouw.
Doedelaar.
Doedelaar. Dat lieg ie zei Stengevis; het is de
begonnen?? Had ik de herrie uitgelokt?
Nou toen wer ik woedend. Was ik begonnen
uitgelokt ?
Had ik haar
te donderen.
donderen. Nou toen zei
haar niet
niet zesmaal
zesmaal verzocht om op te
zei ikik—
daar heb ik nou
nou n6g plezier van -— in godsnaam,
godsnaam, de kogel is
is door
door de
de
en daar
dat wijf van me kamer!>
die eerst
eerst nog
nog an
an
kerk:
kerk: <Agent, zet dat
kamer! > Toen vroeg die
Doedelaar ofhet
- die man was half-krankzinnig
half-krankzinnig
of het goed was en Doedelaar
Doedelaar —
drift-die
schreeuwde: <D'raus!
aus met de hele hoerevan drift
— die schreeuwde:
<D'r aus! D'raus!
D'r aus! D'r aus
als een
een lijk
lijk -— als een lijk!
lijk! -—En
boel!> - Stengevis was zo wit als
an het
En weer
weer an
voor de agent
agent en
en toen
toen ik
ikde
dedeur
deur op
op
schelden. Maar
Maar toen
toen moest ze weg voor
vrouw! ... Alles komt
slot gesmeten!.
.. O!
gesmeten!...
0! O!
0! wat ben ik een ongelukkige vrouw!...
op één dag!
... Wat een ellende!'
ellende!'
dag!...
Ka
en
Toos
zaten
stil
in een hoekje, beduusd door het gesnik
gesnik van
van GeorKa en
kalmte, klopte
kloptede
debarbier
barbier op.
Wit
van
ingehouden
gine. Ik bracht haar tot kalmte,
op.Wit
met blauwige zenuwtrekken
zenuwtrekken onder de ogen, kwam
kwam hij
hij
angst-opwinding, met
Volmaakt-rustig, uit
uitde
dehoogte,
hoogte,met
metiets
ietsininmijn
mijnstem
stem dat hem op
binnen. Volmaakt-rustig,
houden, zei
zei ik:
ik: 'Meneer
Doedelaar—- mijn
een afstand scheen
scheen te houden,
`Meneer Doedelaar
mijn vrouw
dat er
er straks
straks een
een kleine
kleine onaangenaamheid
onaangenaamheid gebeurd
gebeurd is
.. .' -'Klei'Kleivertelt
me dat
is...'
vertelt me
hij verrast...
verrast ... 'kleine
ne onaangenaamheid,' zei hij
`kleine onaangenaamheid! Noem
- 'Pardon. Ik verzoek u mij
... U is te veel man
dat .. .'—
u dat...'
mij te laten uitspreken
uitspreken...
te weten
wetenhoe
hoehet
hethoort.
hoort.Straks
Straksisiser
ereen
een kleine scèvan de wereld om niet te
geweest.. .'—- `Iek
'lek hab die partij van de joefrou
joefrou auf
- 'Daar
aufgenommen.'
genommen.'
'13=
ne geweest...'
ik u de huur opzeg
dank ik u wel zeer voor. Wil u er nota van nemen dat ik
tegen eind van de volgende
volgende maand
.. .' —
- 'Dadelijk,
Alfred' viel Georgine
maand...'
`Dadelijk, Alfred'
mij en de rede -—'Stil...
eind van
van deze
deze maand
maand vertrekken...
vertrekken ...dan
dan
`Stil... we zullen eind
mij
kunt u twéé maanden
... Tot zolang zult u wel zo beleefd wilmaanden ontvangen
ontvangen...
tenemen,
nemen, niettegenover mijn
mijn vrouw geheel
geheel in
in acht
acht te
len zijn
zijn de vormen tegenover
waar?'
lekmoet...'
moet .. .'—- 'Pardon. Ik verlang er niet
Wel zeker. fek
waar ?' -—'Natuurlijk.
`Natuurlijk. wel
over te
te redeneren.
redeneren. U heeft me g6éd verstaan:
vormen in
in
verstaan: volkomen
volkomen de vormen
—
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acht te nemen, tegenover
tegenoverdeze
dezedame,
dame,anders
anders zou
zou ik
ik verplicht
verplichtzijn...
zijn ... Maar
Maar
te veel
veel man
man van de wereld
wereld om mij niet tout
tout àá fait te begrijpen
.. .' - 'Alu is te
begrijpen...'
le respect voor û
Van u zal ik altijd met lof
ti mijnheer.
mijnheer. Alle respect. Van
lof spreken, maar
maar die joeffrou, die joeffrou...'
joeffrou .. .' —
- 'Permitteer
`Permitteer me te zeggen, dat ik
nféts benieuwd ben naar
naar uw opinie
opinie over
over mijn
mijn vrouw
.. .'—
- ''Laat
vrouw...'
1_4= u mijn
nou ook eens uitspreke, asjeblief mijnheer.' -—'Ik
`Ik zeg u dat u aan
aan het
het eind
maand twee
twee maanden
maanden huur
huur betaald krijgt.
krijgt. Anders heb ik met Û
van de maand
maar, jawel mijnheer
... Iek
lek wou u toch ook eens
niets te bepraten.'
bepraten.' —- 'Ja
la maar,
mijnheer...
zeggen
.. .'—`Mag
-'Mag ik u verzoeken?'
die kale
kale kakkie! Als
verzoeken ?' -—'Mijn
`Mijn goed! met die
zeggen...'
iek mijn huur maar bekom!'
Bradend -—v6órzichtig
retireerde hij.
hij.
v66rzichtig bradend in de kaantjes van zijn drift, retireerde
hij dapper,
dapper, laaide
laaide zijn
zijn barbiertjespassie op, schreeuwde
schreeuwde hij
hij
werd hij
Beneden werd
heldhaftig
gemoedelijke stemming.
stemming.
heldhaftig dat het uit was, uit. Ik was in een te gemoedelijke
Met de twee
tweekinderen
kinderen op
opm'n
m'n knieën
knieënspeelde
speeldeik
ikvan
vanhaken
hakenen
enogen
ogen -—tiktikbenjij
jij een
een vreemde
vreemde
- tierelierelier.
tierelierelier.—- 'Wat
takke toge -—goudpapier
goudpapier —
ke takke
Vat ben
man,'
de zoveelste maal,
man,' zei Georgine, voor de
maal, 'trek je je
je nou
nou van niks wat
je?'
- 'Malle
jes kan ik me vanan, of
of hoe heb ik 't met je
?' —
`Malle Mol: van barbiert
barbiertjes
wijsgeer. Ik heb ergens
daag niks aantrekken. Ik ben minstens een halve wijsgeer.
Hónderd pop, hoor je?
hónderd pop losge~erkt.
h6nderd
losgew. erkt. H6nderd
je ? En geen Doedelaar is in
gulden?'
staat een zo zeldzame vreugde te
te bederven!'
bederven!' -—'Heb
`Heb je honderd gulden
?'
zij verrast.
verrast. -—'Honderd!
gulden vijfenzeventig
vijfenzeventig
`Honderd! Negenennegentig gulden
vroeg zij
cent. Ik heb een kwartje sigaren gekocht.'
gekocht.' -— 'Wat
eenuitkomst!
uitkomst!D'r
D'rstaat
staat
Vat een
twintig
gulden
bij
de
kruidenier
an
de
overkant
én
..
.'
'Bederf
jij
nou
me
twintig gulden bij de kruidenier an de overkant én...' — `Bederf
..
Deftig,
plezier niet!... NA
Ná het
die mof?
het eten asjebliefL
asjeblief!..... Hoe was ik met die
mof?...Deftig,
... Net
alsof ik
ik mezelf in een boek hoorde spreken...
spreken ... En
En
? .. Prachtig hè
hè ?...
hé...
Net alsof
Ka me
me een
een lekker
lekker bittertje,
bittertje, hè?'
.. .' 'Mag je niet
nou geeft Ka
hè ?'-—'Ja,
ja,pappa
pappa..."Mag
.. .'—- 'Dan heeft mamma
mamma zich verzeggen ...'—- Mamma heb 't me gezegd
zeggen...'
gezegd...'
laat het
het haar
haar zegge...
zegge... Jij
Jij ben
ben zo goed, zo'n
zo'n goeie
goeie engel
gist.' -—'Hè
'Hé toe, laat
.. Ik ben jullie ome met negenjongens, wel ??...
voor ons allemaal...'
allemaal...' —- 'Nee, jongens,
vijfenzeventig cent...
cent ...en
enwil
wiljij
jijwel
weles
esniet
nietop
opjeje hoofdennegentig gulden vijfenzeventig
... Hoereboel...'
van onder
onder op. -—'Als
`Kakkie...
Hoereboel...' lijsde het van
je krabbe, Toos!' -—'Kakkie
`Als
ik hier wegga boor ik een gaatje
gaatje in de waterleiding! Dat
Dat tuig!'
tuig!' zei
zei Georgine, wraakzuchtig.
'Kerel, wéés nou toch praktisch,' zei Dirk.
Dirk. Guus
Guus was
was uit
uitde
destad.
stad.Hij
Hij én
`Kerel,
Karel kwamen
dat wil
wil zeggen een avondje ná elf
Karel
kwamen een avondje verpraten, dat
Georgine. -—'Jawel,
jawel.'—- "Je
'Je kunt nou eenmaal
uur. 'H6or
`I-I6or je, Alf?' riep Georgine.
jawel, jawel.'
alles theoretisch
theoretisch doen,'
doen,' beredeneerde
beredeneerde Dirk
Dirk achter
achterzijn
zijn biertje,
biertje, 'je
niet alles
`je
wel ziekelijk
ziekelijk dromen,
dromen, maar
maar van dromen
dromen eet
eet je
je niet
nieten
en mét dromen
kunt wel
jullie állemaal nog ongelukkig.'
'Jawel! jawel!' zei ik onverschilworden jullie
ongelukkig.'- jawel!
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lig. -—'0
ben ik
ik sigaren
'0 zo,' meende Karel, 'toen
ctoen ik geen engagement had ben
gaan maken!
maken! Jij
Jij met je eeuwig: jawel!' -—'Jawel!
gaan
lawel! jawel!' herhaalde
herhaalde ik. -—
es ernstig,
ernstig, Alf' -—'0,
'Wor nou es
'0, ik ben akelig,
akelig, volkomen
volkomen ernstig.'
ernstig.' -— 'Of jij
hield Dirk aan,
aan, 'of jij redeneert als Brugman, je moet met de
rédénéért,' hield
houen...
zo
praktijk rekening houen
... Jij zegt dat de
de man-met-het-contract
man-met-het-contract niet
niet zo
dwaas
houdt en
en
dwaas zal
zal zijn
zijn z'n
z'n vrouw 6p te eisen, nou ze niet meer van hem houdt
Andere man genomen heeft -— dat is kul! Kul!
een ándere
Kul! ... God, kerel wees toch
niet zo volslagen idioot. Je m6ét en je m6ét naar een advocaat...'
- 'Ach
advocaat...' —
de politie
politie kan
kan ie
ie Georgine
Georgine én de kinderen laten wegloop heen!' -— 'Met
'Met de
halen.
- Ja,
Alf, de kinderen.' -—'Ik
halen. —
Ja, de kinderen!' -—'0,
'0, got, Alf,
'Ik ga naar geen
advocaat,' zei ik voor de
de zesde
zesde maal.
maal. 'Ik
nfét.Denk
Denkje
je dat
dat ik
ik zo
zo
clk d6é het rat.
fielterig
vrouwen
te pr6cédérén?..
fielterig ben
ben om een vrouw
en kinderen te
prócédérén ?... Is er dan nog
... Zijn leeen mensenmarkt!... Zijn jullie
jullie getikt! Is een vrouw eigendom!
eigendom!...
vende, ademende kinderen, die straks d'r éfgen denken hebben eigendom?
... Is er geen vrije wil?..
?... Ik verd6m
het! ... Ik pr6cewil ?... Is er geen liefde ?...
verdóm het!...
prócedéér niet. Wat
Wat hebben
hebben ze
ze te
te maken
maken met
met mijn
mijn huwelijk!
huwelijk! Is huwelijk uituit- of
of
inwendig
?... Denken jullie dan es
es na!...
Zijn
inwendig ?...
nal... Maar dénk dan toch es
es na!
na! Zijn
onze twee vrije
vrije willen allemansgoed
?... Is liefde een
anderen,ananallemansgoed ?...
een ding
ding wat anderen,
ruwe knobbelknuisten te doorknejen hebben
hebben?...
?... Ik verd6m
deren met ruwe
verdóm
advocaat!'
het!... Ik neem geen advocaat!'
jij die
die redenering
redenering tot de
de
'Allemaal kul,' zei
zei Dirk
Dirk verstandig-bot,
verstandig-bot, 'hou
chou jij
man tecommissaris
commissaris van
van politie,
politie, als
als ie
ie Georgine
Georgine en
en de
de kinderen naar d'r
d'r man
rugbrengt.'
g t.'
rugbren
een oogknippen als,
'En zijn
zijn het niet 'Zijn
zijn kinderen?'
kinderen ?' vroeg
vroeg Karel,
Karel, met een
'wat zeg je dáártegen
dáártegen ?'
?'
cwat
het zijn
zijn háár
ontkende ik
ik woest,
woest, 'stel
gelijk
'Nee het
hAár kinderen,' ontkende
`stel jij een vrouw gelijk
stuk land
land waarin
waarin je
je maar
maar zaait
zaai t ?'
met een stuk
'Goed en wel,' zei Dirk, 'je
Laten we
we annemen
`Goed
cje m6ét
m6ét een advocaat nemen. Laten
d'r man
man in
in de
de stad
stad is,
is, dat
dat hij
hij gaat
gaat rechten,
rechten, dat
dathij
hij wettelijk
wettelijk je
je poten
poten
dát d'r
rotte wetten
wetten 'Zijn
eenmaal! Wees
Wees jij een Don Qgichote!'
bindt. De rotte
zijn er nou eenmaal!
Quichoter
Alf, luister
eigenzinnig ...
'Ach lieve Alf,
luister toch naar goeie raad!.
raad!..... Wees niet zo eigenzinnig...
me kinderen
kinderen kwijt
kwijt raken
raken?..
rajen .. .'
?... Ach lieve engel láát je toch rajen...'
Mot ik me
Nee! Nee!...
Nee! ... Genegenheid verdedigen met
met advocaten,
advocaten, deurwaar'Nee! Nee!
vonnissen! ... Laat ze stikken in d'r
straten-horizon. MoeMoeders, exploten, vonnissen!...
d'r straten-horizon.
we nóg
n6g eens práten over het huwelijk!
huwelijk! Is het niet
niet bedonderd
bedonderd gen6ég
ten we
dat we
we vastzitten
aan het
het wettenzoodje
wettenzoodje dat een
een vrouw
vrouw eigendom
eigendomisis zoals
zoals
dat
vastzitten aan
aande
deman-zaaier
man-zaaierheeft
heeftop
opteteleveren
leverenzoals
zoalseen
eenakker,
akker,
een akker, vruchten
vruchten aan
rest liggen
liggen blijft
blijft voor
voor hetgeen
hetgeenze
ze is! Ja, al schud jij nog zo je kop,
voor de rest
Dirk, het
het kan
kan me
me geen
geen bliksem
bliksem schelen.
schelen. Ik word elke dag
dag een tikje
tikje wijzer.
wijzer.
Dirk,
Het is
is om
om te
te vloeken
vloeken dat
datjejemet
metjejebeetje
beetjelevensgeluk
levensgelukmachteloos
machteloos staat,
staat,
Het
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met handen-en-voeten-gebonden
handen-en-voeten-gebonden aan de
de wetten-van-het-bezit!'
wetten-van-het-bezit!'
'Nou,'
`Nou,' lachte Dirk, 'jij
cjij d6ét nogal als een machteloos mens! - God zal me
kraken! Jij brengt
brengtjé
jézuivere
zuiverevrije
vrijeliefde
liefde in
in praktijk!
praktijk!Wat
Watwil
wiljejemeer
meer?'
?'
als een
eenstier
stierop
opeen
eenrode
rodelap.
lap.MAAnMáánOp dat
dat woord
woord`vrije
'vrije liefde'
liefde' viel
vielik
ikaan
aanals
maanden
den had ik over de verhouding van Georgine
Georgine en mij nagedacht, maanden
getobd om uit de warwinkel van `theorietjes'
'theorietjes' te
te komen.
komen.
`Nou nog
'Nou
Dirk,' zei
zei ik
ik ernstig,
ernstig, `nog
'nog eens
eens voor
voor het
het
nog eens
eens voor
voor het laatst, Dirk,'
dit ogenblik
ogenblik van
van<vrije
<vrije
állerlaatst
Allerlaatstzal
zalik
ikje
je mijn
mijn mening
mening zeggen.
zeggen. Wie op dit
liefde>
.. .'
liefde>praat,
praat,zwetst,
zwetst, kletst,
kletst, wauwelt de gruwelijkste onzin
onzin...'
'Argumenten!'
vielhij
hij in
in de reden.
`Argumentenr viel
plenty! Wat Georgine
en ik
ik gedaan
gedaan hebben,
hebben,isiseen
een zuizui'Die zul je hebben en
enplenty!
Georgine en
ver revolutionaire daad geweest tégen de drukkende
huwelijkswetten.En
En
drukkende huwelijkswetten.
we m6ésten wel. We m6ésten.
m6ésten. We
We m6ésten.
m6ésten.DAL.
Dáár valt niet
niet tegen
tegenteterederededat er
eréén
één liefde
liefde vrij kan zijn
van
neren. Maar geloofjij
geloof jij dat
zijn als
als het
het fundament van
denk aan
aan de
de
de tegenwoordige
tegenwoordige maatschappij
maatschappij modderkluit
modderkluit blijft
blijft?? Als ik denk
misselijkheden, de
patserigheden, waarmee
waarmee Georgine
Georgine
misselijkheden,
de ploertigheden, de patserigheden,
zij duizendmaal
duizendmaal meer
meer dan
dan ik!
ik! -- geloof
geloof
en ik dagelijks
dagelijks te maken hebben - zij
dit of
ofdat
dat kakajij dan dat er iets, ook maar iets, iets vrij's is aan ons hokken in dit
mertje?? Vrije liefde is
een van
van die
die slappe,
slappe,
mertje
is een
een zeepbel,
zeepbel, een
een nonsenspraatje,
nonsenspraatje, een
kwal ach ti ge burgerlijke idealen, waarover
waarover ongetrouwde
ongetrouwde juffrouwen
juffrouwen op
op
kwalachtige
Daaraan heb
heb ik
ik n66it,
n66it, n66it
n66itgeloofd.
geloofd. Maar
Maar jé
jé vrije
vrije
theekransjes leuteren. Daaraan
man maatmaatliefde, je werkelijk vrije liefde krijg je eerst
cerst als de vrouw én de man
schappelijk zelfstandig
zelfstandig kunnen
kunnenleven,
leven,de
devrouw
vrouw6nAfhankelijk
6náfhankelijk van
van de
de man,
man,
als
de
huwelijkswetten
z6
vereenvoudigd
worbeiden los van het Bezit, én
én als de huwelijkswetten vereenvoudigd wordat de
de wil
wil van
van de
de man
man 6f
6fdie
die van
vande
devrouw
vrouwvoldoende
voldoendeisisom
omhet
het<con<conden, dat
tract)-- je
verbreken. Laat
Laat me
me nou
nou even
even uitpraten.
uitpraten.Ik
Ikben
benerer
tract>
je contractcontract - te verbreken.
de overwinning
overwinning der
dersocialisten
socialisten
dádelijk! -- De vrije liefde
dAdelijk!
liefde komt
komt eerst mét de
verhoudingtussen
tussenman
manen
envrouw
vrouw
na eeuwen. Want je krijgt géén zuivere verhouding
geleuter over
over
dan op zuivere economische basis.
basis. Daarom is
is het
het burgerlijk geleuter
liefde én het geknoei
geknoei van
van <vrije
<vrije vrouwen)
van honhonvrije liefde
vrouwen> én
én het
het wurmen van
derden
voor<rechten
<rechtenen
enbelangen
belangenvan
vande
devrouw>
vrouw>werk
werk
derd
en een verenigingen
verenigingen voor
achterlijke dames,
dames, knoeiers,
knoeiers, suffers,
suffers, burgerlijke
burgerlijkewereldverbeteraars.
wereldverbeteraars.
van achterlijke
helemaal vertrappen,
vertrappen, dan
dan m6éten
m6éten
Willen we ons beetje levensgeluk niet helemaal
wel-als
n6dig is
is voor
voor het
het huwelijkhuwelijk -anarchistisch,
krachtiganaranarwe wel
-als het n6dig
anarchistisch, krachtig
vooreen
eenieder
ieder
optreden -- maar
maarvoor
voor een
een duurzame
duurzame verbetering
verbeteringvoor
chistisch optreden
bij de
de socialisten
socialisten met
metde
debeste
bestetactacbestaat maar
maar 6én
één middel:
middel: sluit
sluitje
jeaan
aan bij
bestaat
bijde
denieuwe
nieuwelevensbeschouwing
levensbeschouwingdie
diede
deverouderde
verouderde
sluitjejeaan
aanbij
tiek - sluit
debatteren over
over
voortbrengingswijze aan de dijk zet!
zet! De rest, het prullig debatteren
rechten van
van de vrouw, het
het blaadjes
blaadjes uitgeven
uitgeven voor
voor de vrouw,
vrouw, het
het afzonafzonde rechten
ageren voor
voor de vrouw is
is geen
geen cent
cent waard,
waard, verzwakt,
verzwakt, versnippert.
versnippert.
derlijk ageren
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en die gaan Georgine en
Er is maar één weg, een koninklijke weg, één weg
weg en
de daken schrééuwen,
ik. En als ik het zou kûnnen,
kdnnen, zou ik het van de
schréé6wen, van de
daken
Hetsocialisme
socialisme isis de
de énige weg naar
naar het zuivere
zuivere hudaken schreeuwen:
schreeuwen: Het
welijk, de énige, de énige!'
éniger
'Nou!
stuitteDirk
Dirkmijn
mijnwijze
wijzewoordenvloed,
woordenvloed, 'wácht
`Nou! Nou!' stuitte
`wácht dan
dan met
de daken
daken ben.
ben. De
Deburen
buren zullen
zullen denken
denken dat
dat er
er ruzie
ruzie
schreeuwen t6t je op de
is!'
Wij
diep in
in de
de nacht.
nacht. Maar
Maar op
op een
een gegeWij lachten, redeneerden
redeneerden voort,
voort, tot diep
ven ogenblik begon Georgine te huilen, maakte
maakte een
een eind
eind aan
aan het
het dor
dor gete gelijken
gelijken op het
het gesprek
gesprek dat
dat ik
ik lang
lang gelepraat dat wonder veel begon te
Scherp in de Bar had, v66r
den met Scherp
vex5r ik trouwde. Om háár gerust te stellen
man-met-het-contractachtervolgde
achtervolgdehaar
haar -—bel66flen —- de angst voor de man-met-het-contract
be166fslotte te
te gaan
gaan horen bij
tot îéts
de ik ten slotte
bij een
een advocaat zonder me tot
féts te verde volgende
volgende namiddag
namiddag een
een onderhoud
onderhoud
binden. Aldus
geschiedde, dat de
Aldus geschiedde,
noemen een kluchtige
kluchtige 'verhandeling,'
plaats had,
plaats
had, dat men zou kunnen noemen
cverhandeling,'
waarin ik de niais-rol speelde. Ik geef het zo weer:

XXI HOE
XXI
HOE IK
IK VERNAM
VERNAM DAT
DAT IK
IK NIETS
NIETS VAN HET
HUWELIJK WIST

Gegeven een advocaat.
advocaat. Gewone
Gewone mise-en
mise-en scène,
Ik,
scéne, correct,
correct, veelwetend. Ik,
je ininzuiver
zuiverboeren-Hollands
boeren-Hollands een
eendweper
dweper noemt,
onnozel, niais, wat je
noem.t,
geval bredelijk uitleggend -— de advocaat
advocaat bredelijk luisterend)
Ik: (het geval

advocaat: 'U is zeer onvoorzichtig
onvoorzichtig geweest.'
geweest.'
De advocaat:`U
'Waarom?'
?'
Ik: Vaarom
advocaat: 'Ik
raad willen
willen geven
geven u zo spoedig
`Ik zou u in de eerste plaats de raad
De advocaat:
te retireren'
mogelijk te
Ik: 'Te
`Te retireren ?'
advocaat: 'Het
kan uw bedoeling
bedoeling toch
toch zeker niet zijn, wat men noemt,
De advocaat:
`Het kan
juffrouw, nietwaar?
nietwaar
te blijven hángen aan die juffrouw,
Ik: `Ik
'Ik bemin de dame in kwestie,
kwestie,wil
wilhaar
haar natuurlijk
natuurlijk voor
voor mij
mij houden.'
houden.'
/k:
advocaat: 'Jawel.
neem ik
ik aan.
aan. Maar u komt om
om raad.
raad. En nu
nu is mijn
mijn
De advocaat:
jawel. Dat neem
dat het
het voor
vooriemand
iemand van
van uw
uwstand
standheel
heelgevaarlijk
gevaarlijkisis een
een liailiaieerste advies dat
Datnoemen
noemen wij
wij collage.
collage. Of
Of wil u de dame trouson z6 te laten inwortelen.
inwortelen. Dat
wen?'
wen ?'
Ik: 'Ik
haar getrouwd.'
`Ik heb haar
De advocaat:
advocaat: 'Waarde
niet van
van woordspelingen
woordspelingen bedieVaarde heer, laten we ons niet
nen. De wet
wet kent
kent maar
maar één huwelijk. Ik licht u over die wetten
wetten in.
in. Voor
Voor
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met uw
uw reputatie
reputatieals
als auteur...'
auteur.. .'
iemand met
rusten.
Letterkundigjes
zo als
Ik:
'Laat
u
dát
als er
er in Holland
Holland vijftig
vijftig in
in het
het
Ik: `Laat u dit
geen meerdere
meerdere reputatie
reputatiedan
daneen
eenschoenlapper
schoenlapperofeen
ofeen
dozijn gaan, hebben geen
bakker.'
advocaat: `Mag
'Mag ik voleindigen,
voleindigen,waarde
waardeheer
heer??..... Voor
Voor iemand
iemand met
met uw
De advocaat:
niet gewénst
gewénstzijn
zijn met
meteen
eengewezen
gewezenchanteuse
chanteusetete
reputatie kan het toch niet
met de
de gescheiden
gescheiden vrouw
vrouwvan
vaneen
eendiamantslijper.
diamantslijper. Ik
Ik vermoed
vermoed
trouwen, met
ouders .. .'
dat uw ouders...'
Ik: Vaarde
'Waardeheer,
heer, laten
laten wij
wij voet
voetbij
bij stuk
stukhouden
houden en
eneens
eensrecht
rechtzakelijk
zakelijk
/k:
spreken over
wet. Mijn
Mijn vrouw
vrouw beweert
beweert dat
dathaar
haar vorige
vorige man
man nog
nog
spreken
over de
de wet.
<rechten> op
heeft.IsIsdat
datwaar
waar?'
<rechten>
op haar
haar en
en de kinderen
kinderen heeft.
?'
advocaat: Vaarde
'Waardeheer,
heer,uumaakt
maaktop
opmij
mij de
de indruk
indruk dit
dit geval
geval niet
niet au séDe advocaat:
behandelen. UUspot
spotermee.
ermee.Hoe
Hoeheet
heetdie
dieman
man?'?'
rieux te behandelen.
Ik: 'Isaac Davidson.'
/k:
Davidson.'
advocaat: 'En de dame?'
De advocaat:
Ik: `Georgine
'Georgine Casper.'
advocaat: `Het
'Het zal
zal dus
dus worden
worden Davidson contra
contraCasper,
Casper, tenzij
tenzij de dame
dame
De advocaat:
gevalzou
zoude
dezaak
zaakvoor
voor
zelf redenen heeft haar
haar man
zelf
man aan
aan te
te vallen. In dát
dit geval
mij gemakkelijker
gemakkelijker zijn
hetnatuurlijk
natuurlijk Casper
contra Davidson
Davidson zijn.
Casper contra
mij
zijn en zou het
Heeft hij
hij haar
haar ooit
ooit geslagen
geslagen?'?'
Heeft
Ik: 'Nee.'
advocaat: 'Heeft
hij haar kwaadwillig
verlaten?'?'
`Heeft hij
kwaadwillig verlaten
De advocaat:
'Nee.'
Ik: Nee.'
advocaat: 'Heeft
hij haar
beledigd?
`Heeft hij
haarin
in bijzijn
bijzijnvan
vangetuigen
getuigen gescholden,
gescholden, beledigd
De advocaat:
Ik: 'Nee.'
/k:
De advocaat:
advocaat: 'Heeft
gepleegd?'
`Heeft hij overspel
overspel gepleegd
?'
Ik: 'Natuurlijk.'
Natuurlijk.'
advocaat: 'Zijn
bewijzenvan
van?'?'
De advocaat:
`Zijn daar bewijzen
Ik:
/k: 'Nee.'
mij dat
dat eens
eens uit.
uit. Misschien vind ik bewijzen.'
De advocaat:
advocaat: 'Leg u mij
Ik: 'Een
vrouw weg
wegis,
is,scharrelt
scharreltaltijd
altijd(Win
6f in bordeborde`Een man die jaren van zijn vrouw
len 6f met hoeren van de publieke weg.'
weg.'
heer,dat
datzijn
zijn vermoedens.
vermoedens. Ik
Ik geef
geeftoe
toe dat
dat een
een man...
man ...
Vaarde heer,
De advocaat:
advocaat: 'Waarde
Maar
judiciair betekent
niets. De man zal dus aanvallen, tenzij hij
hij moMaarjudiciair
betekent dat niets.
gelijk, te oordelen naar uw afschildering, een zodanig karakter
karakter heeft,
heeft, dat
dat
er met hem te
te priten
prátenvalt
valt—- ik
ik bedoel
bedoeldat
dathij
hij op
opzekere
zekerevoorwaarden
voorwaardenzijn
zijn
vrouw toestaat hém aan te vallen
vallen waardoor
waardoor zij
zij de
de kinderen
kinderen behouden
behouden
kan
.. .'
kan.••
Ik: 'Dat
val: waarom
waarom spreekt
spreektuuvan
vande
dekinderen
kinderen?
Zijn die
die
? Zijn
'Da ik u in de rede val:
niet van de
de vrouw
vrouw?'
?'
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advocaat: (hartelijk lachend) `U
'U isis werkelijk
werkelijk grappig.
grappig. De
Dekinderen
kinderenzijn
zijn
De advocaat:
de man.
man. Natuurlijk
Natuurlijk van de vader.'
van de
'Waarom?'
Ik: Vaarom
?'
advocaat: 'De
'De wet
wetkent
kentalleen
alleenvaders.
vaders.Een
Eenman
manisiseigenaar
eigenaarvan
vanz'n
z'nkinkinDe advocaat:
deren.'
Ik: In
'Envan
vanz'n
z'nonechte
onechtekinderen
kinderen?'
/k:
?'
advocaat: 'Die kent
kent de
de wet
wetniet.
niet.Onechte
Onechtekinderen
kinderenbehoren
behorenaan
aan de
de
De advocaat:
moeder. Een
geen bezittingen
bezittingenwanneer
wanneerzij
zij in
ingemeenschap
gemeenschap
moeder.
Een vrouw heeft geen
gehuwd is.'
is.'
van goederen gehuwd
Ik: `G6én
'Géén bezittingen
bezittingen?'
/k:
?'
advocaat: 'Nee. Davidson
Davidson kan
kan alles
alles van
van z'n
z'nvrouw,
vrouw,haar
haarkoffers,
koffers, haar
haar
De advocaat:
goederenlaten
latenweghalen
weghalen—- tenzij
tenzijde
dekamer
kameropop1.1.w
uw naam
is.
goederen
naam gehuurd
gehuurd is.
Ik: 'lleb
'Hebik
ik66k
66krechten
rechtenop
opde
debezittingen,
bezittingen,op
opde
dekoffers,
koffers, op
opde
degoederen
goederen
/k:
mijn vrouw
vrouw?'
van mijn
?'
advocaat: `Uw
'Uw vrouw
vrouw??...
... Uw vrouw
vrouw??...
... 00 jal...
ja!... Nee!...
Nee!... Zoals
Zoals uulééft,
lééft,
De advocaat:
eigen rechten.'
rechten.'
heeft uw vrouw eigen
Ik: 'Welke
'welke rechten
rechten heeft
heeftdan
dan de
de wettelijk
wettelijkgehuwde
gehuwdevrouw
vrouw?'
?'
/k:
advocaat: 'Haar man
haar en haar
haar kinderen onderhouden,
onderhouden, mag
mag
man moet haar
De advocaat:
plegen —
- enzovoorts.
wet
geen overspel plegen
enzovoorts. Maar
Maarin
in het
het algemeen
algemeen kent de wet
vaders, váders.
váders. Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeldwaarde
waardeheer
heer—
- Davidson kan
kan
alleen vaders, vaders,
<vrouw> -—uuziet
- dwingen
teuw <vrouw>
uw
zietikikspreek
spreekin
in uw
uw termen —
dwingen in
in zijn
zijn woning
woning tete keren
keren en
en als
als zij
zij of
of uu of
ofeen ander
ander niet
niet op
op eerste
eersteaanvrage
aanvragede
dekindekinderug te
zij of
ofuu of
ofdie
dieander
ander een
eenzware
zwarestraf
strafondergaan
ondergaanwegens
wegens
uitlevert, kan
kan zij
ren uitlevert,
.. .'
onttrekkingvan
van minderjarigen
minderjarigen aan
aan het vaderlijk gezag
onttrekking
gezag...'
Ik: `Gezag
'Gezag?'
?'
advocaat: 'Gezag'
`Gezag'
De advocaat:
Ik: `Gezag
'Gezag??
/k:
???'7'
advocaat: 'Aan
`Aan het vaderlijk gezag.'
De advocaat:
Ik: 'En als de dame in kwestie
kwestievan
vanmij
mijeen
eenkind
kindhad
had?'?'
/k:
De advocaat:
gezegd, het
hetvaderlijk
vaderlijk gezag
gezagniet.'
niet.'
advocaat: 'Dan bestaat, zoals gezegd,
Ik: 'Staat
allemaal in een huwelijkscontract
huwelijkscontract?
'Swat dat allemaal
/k:
De advokaat:
ja.'
advokaat: 'Als
Als uu wilt: ja.'
v6élen,welke
welkelogica
logicaisisererdan
danin
indit
ditalles
alles?'
`Als de mensen dan niet v6élen,
?'
Ik: 'Als
De advocaat:
om voet
voetbij
bij stuk
stuktetehouden
houden?
Als
`Mag ik nu ook eens vragen om
? Als
advocaat: 'Mag
Davidson wil
wH en
en de
de mogelijkheid
mogelijkheidisisniet
nietuitgesloten
uitgeslotendát
dáthijhijwil
wildan kan
kan
— dan
hij
hoogste zes
hij uu en
en de
de dame
dame aanklagen
aanklagen en
en uu een
een gevangenisstraf
gevangenisstraf van
van ten hoogste
maanden
maanden doen ondergaan.
ondergaan. Zo is de wet.'
Ik: 'Is z6 de wet
wet?'
?'
De advocaat:
advocaat: 'Ofschoon
fatsoenlijke advocaten
`Ofschoon weinig
weinig fatsoenlijke
advocaten van
van dat artikel gebruik maken.'
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Ik: 'Dat
`Dat valt mee.'
dat wanneer
wanneer hij
hij echtscheiding
echtscheiding gaat
gaatpleiten,
pleiten,
De advocaat: 'En denk u eraan dat
wettig domicilie
domicilie heeft
heeft bij
bij haar
haar man.
man. Er
Er isis geen
geen verplichverplichuw dame alleen wettig
Alle stukken
kunnen
ting van exploot aan haar persoonlijk te betekenen. Alle
stukken luinnen
Het is
is volstrekt
volstrekt niet
nietzeldzaam
zeldzaam dat
dat een
een
door de man ontvangen worden. Het
bij haar thuiskomst
leest dat
datzij
zij van
vantafel
tafel
vrouw die op reis is, bij
thuiskomst in de krant
krant leest
wet kent
kentalleen
alleen de
de man.'3
man.'3
en bed gescheiden is. De wet
(wettelijk> trouwt,
versjaggert haar
haar
Ik: 'Dus
`Dus een vrouw die in dezen tijd <wettelijk>
trouwt, versjaggert
wil aan
aan een
eenman
man?'7'
lichaam, haar kinderen, haar eigendommen, haar vrije wil
Wie in
in het
het huhuDe advocaat: 'Dat
`Dat zijn
zijn wat
wat sterk-gek:leurde
sterk-gekleurde uitdrukkingen.
uitdrukkingen. Wie
moet rijpelijk
rijpelijk overwegen.'
overwegen.'
welijksbootje stapt
stapt moet
Ik: 'Huwelijksbootje
7... Rijpelijk.'
/k:
'Huwelijksbootje ?...
De advocaat: 'Ja,
"Ja, ja.'
ja.'
Ik :'Maar
.. .'
/k
:`Maar ik meende te weten
weten...'
heer, uuweet
weet absoluut
absoluut niets van het huwelijk.
huwelijk. U
U zit
De advocaat: 'Waarde
Vaarde heer,
in een lelijke
lelijke strik
strik waar wij
wij uu moeten
moeten uithelpen.'
uithelpen.'
'Zitik
ikin
in een
een lelijke
lelijke strik
strik?7 Wéét
Wéét ik nféts van het
het huwelijk
huwelijk?'?'
Ik: 'Zit
De advocaat: 'Absoluut niets.'
hetleven
levengeen
geengekke
gekkeboel
boel?'?'
Ik: 'Vindt
Windt uu het
advocaat: (vriendelijk) 'Ik vind uu een
een weinig
weinig geëxalteerd.
geëxalteerd.Als
Als we
weons
ons nu
De advocaat:(vriendelijkrTkvind
tot
hetgeval
gevalbepaalden
bepaalden?'7'
tot het
Ik: 'Met
genoegen. Het geval.
geval. Het
dat de
deregel
regel Servi
'Met genoegen.
Het geval.
geval. Ik
ik wist niet dat
et feminae inepti
inepti ad dicendum testimonium
Christus
n6g
bestond.'
testimonium van v66r
vóór
nóg bestond.'
bestaat ook
ook niet
niet meer.'
meer.'
De advocaat: 'Die bestaat
Magikiknog
nogeen
eenpaar
paarvragen
vragendoen,
doen,waarde
waardeheer
heer?'
Ik: '0,
'0, 6.6.Mag
?'
wouuuweten
weten?'
De advocaat: 'Wat
Vat wou
?'
dat wat
watze
zeziel
zielnoemen
noemenbij
bij een
eenvrouw
vrouwAnders
ánders is
is dan
dan bij
bij een
een
Ik: 'Denkt
`Denkt u dat
man?'
man
?'
heer,ererwachten
wachtenmeerdere
meerderecliënten
cliëntenininde
dewachtkawachtkaDe advocaat: 'Waarde
Vaarde heer,
heb, wil
wil ik
ik wel
wel eens
eens met
met
mer. Op een andere keer, wanneer ik meer tijd heb,
zekerfeminist
feminist? —
7 - debatteren
debatteren—
- maar nu
nu
u over
overde
devrouwenkwestie
vrouwenkwestie
—-u uisiszeker
dienen we ons tot het geval
geval te beperken...'
beperken .. .'
lk: 'Nog
'Nog een
een pAár
páár inlichtingen.
Tussen haakjes
haakjes met
metfeministerij
feministerij hou
houik
ikme
me
/k:
inlichtingen. Tussen
niet bezig. —
- IkIkbegin
onder brave
brave curatele
curatele
begin te
te begrijpen
begrijpen dat
dat de vrouw onder
ookidioot.
idioot. Dus
Dus ik heb
staat:
heb een
een achterneef
achterneef -die
dieisisook
staat: ik heb
heb niets
niets in te
brengen in ons geval?
geval ?
advocaat: 'U ? .. U ? .. Van u isis geen
De advocaat:`U?...U?...
geen spráke.
sprAke.Als
AlsDavidson
Davidson vuf!
vdfl tegen uu
hij u een tijdje brommen.'
brommen.'
laat hij
wil optreden,
optreden, laat
Ik: 'Dus
genegenheid van
`Dus ik,
ik, de man die de genegenheid
van de vrouw, ook die van het
négligeable?'
kind heb, ben een quantité
quantité négligeable?'
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adpocaat: Trecies.
'Precies. Maar
Maar laten
laten we
we nu
nueindelijk
eindelijk eens
eens praktisch
praktisch worden.
worden.
De advocaat:
wilt dus
dus per
persese aan de zij
niet beschoubeschouzij van
van de
de dame
dame blijven
blijven en
en het geval niet
U wilt
als een
een jeugdig
jeugdiguitstapje
uitstapje?
- Als
geen
wen als
wen
?—
Als u zich bijtijds retireert krijgt uu geen
vrouw (misschfén
(misschién een vrouw
vrouw met
met twee
tweekinderen)
kinderen)op
opuw
uwdak...'
dak ... '
vrouw
Ik; `Mijn
'Mijn dak is voorzien van een borstwering opdat er geen bloedschuld
bloedschuld
Ik.
mij kome, wanneer
wanneerer
er iemand
iemandafvalt.'4
afvalt.'4
op mij
adpocaat: 'Héél aardig.
aardig. Heel aardig
aardig gezegd. Dat kunt
kunt uuin
ineen
eenuwer
uwer
De advocaat:
te pas
pas brengen.
brengen. UUwilt
wiltdus
dusridderlijk
ridderlijkaan
aande
dezij
zij van
vande
dedame
dameblijblijboeken te
bij verstek
verstek tetelaten
latengaan:
gaan:nfét
niétop
optetetreden
treden
Dan raad
raad ik u het
het vonnis
vonnis bij
ven. Dan
voor de kinderen.'
? ?'
/k:
Ik: 'n'
adpocaat: `Dat
'Dat u voor de vrouw wilt
wilt zorgen...
zorgen ... t)à la bonne
bonne heure...
beure... ik zou
De advocaat:
het niet
nietdoen...
doen ...maar
maardat
datuu—
- permitteer
levenshet
permitteer mij als raadsman
raadsman met
met véél levensondervinding, de
deuitdrukking
uitdrukking—- dat
dat uu66k
66kde
dekinderen
kinderenwilt
wiltbehouden
behouden
ondervinding,
—dwáásheid, isisjeugdige
jeugdigeovermoed.
overmoed.Als
Alsu unanaeen
eenjaar
jaarofofeen
eenpaar
paarjaar
jaar
is een dwáásheid,
wilt om
om die
die of
ofdie
die reden,
reden, zit
zit uu met
metde
dekinderen
kinderenopgeopgedie liaison verbreken wilt
scheept! ... Kinderen
Kinderen waarvoor
waarvoor uu dan een morele verplichting
hebtaangeaangescheept!...
verplichting hebt
gaan. We zullen dus élk idee om voor
voor de
de kinderen
kinderen op te
te treden
treden laten
laten
gaan.
schieten.'
'Waardeheer:
heer: ik
ikstel
steluunóg
n6geens
eensde
defeiten,
feiten,dat
datikikraad
raad verlang
verlang om
om de
de
Ik: Vaarde
kinderen te behouden.
behouden. Laten
Laten wij dus van dát idee en
en van
van
vrouw én de kinderen
niets anders uitgaan.'
De advocaat:
adpocaat: `Mij
'Mij wel. Ik meende u vrindschappelijk
vrindschappelijk te
te moeten
moetenwijzen
wijzenop...
op ...
of de eiser
eisereventueel
eventueelbewijzen
bewijzenzal
zalhebben
hebbenvan
vanhet
hetoveroverMag ik nu vragen ofde
?'
spel
spel ?'
Ik: `Natuurlijk.
'Natuurlijk. Wij
maandenlang samengeleefd
samengeleefd op
op één kamer.'
Wij hebben maandenlang
adpocaat: 'Jawel.
Maarzijn
zijn er
er gettifgen
getUigendat
datuuer
er 's nachts gebleven
gebleven isis?'
?'
jawel. Maar
De advocaat:
Ik: 'De barbier en z'n vrouw.'
Deadpocaat:
`Zijn die
die te bewerken om d'r mond
mond te houden, zolang ze niet
De
advocaat: 'Zijn
onder ede gevraagd
gevraagdworden
worden?'?'
Ik: 'Dát
geloofikniet
nieten
endat
dat wil
wil ik
ik niet.'
niet.'
`Dit geloofik
/k:
adpocaat: 'U
meewerken anders
anders is u de
de kinderen
kinderen positief
positiefkwijt,
kwijt,
`U m6ét meewerken
De advocaat:
tot nu
nu toe
toehoor
hoor doet
doetme
megeloven
gelovendat
datde
dezaak
zaakreddereddelet wel kwijt.
kwijt. Wat ik tot
loos verloren
verloren is. Alleen
Alleen door
door handigheid
handigheid kunnen
kunnen we
we tnisschien
misschien wat
wat bebereiken.
barbier en
zereiken. Hebben
Hebben de barbier
en z'n
z'n vrouw behalve vermoedens énige zekerheid dat u 's nachts daar
de huishuisdaar bleef?
bleef? U
U hebt me straks verteld dat de
deur
dus onder
onder ede
ede verklaren
verklaren dát
dát uu
deur altijd
altijd openstond.
openstond. Hoe kunnen ze dus
's nachts in de kamer van de
de juffrouw
juffrouw gelogeerd
gelogeerdheeft
heeft?
Nietwaar,dat
datisis
? Nietwaar,
een punt van strategisch
strategisch belang.
belang.
Ik: 'Elke
morgenpoetste
poetstede
debarbiersjongen
barbiersjongenm'n
m'n laarzen.'
laarzen.'
'Me morgen
336

advocaat: 'Die kunnen wel
wel van
van de
de juffrouw
juffrouw geweest
geweestzijn.'
zijn.'
De advocaat:
Ik: 'Nee. Ik
Ik heb
heb maar
maar één paar
paar met scheefgelopen hakken.
hakken. Ze hebben ze
/k:
me zien aantrekken.'
advocaat: 'Lastig.
Hebben ze
ze meer
meer bewijzen
bewijzen -— hebben ze u wel
`Lastig. Lastig. Hebben
De advocaat:
hemd ?'
eens in bed gezien ofin uw hemd?'
in m'n
m'n hemd, toen ik een agent
agent van
van de
de Singernaaimachine uit de
Tens in
Ik: 'Eens
deur wou smijten.'
advocaat: 'Wat
artiestentoch
tochrare
raremensen
mensenzijn.'
zijn.'
Vat artiesten
De advocaat:
Ik: 'Ik
Asjeblig geen artiest!'
/k:
`Ik ben geen artiest. AsjebHéf
advocaat: 'Zijn
De advocaat:
`Zijn die barbier en z'n vrouw u goedgezind?'
Ik: `Ze
'Ze zouen ons kunnen vergiftigen. Dat
Dat helpt.'
/k:
advocaat: 'Enfin
lijkt me
me h6peloos. Er
Er zal
zal misschien kunnen
De advocaat:
`Enfin het geval lijkt
naam niet in de stukken genoemd
genoemd wordt,
wordt, wat
wat
bedongen worden dat uw naam
voor u aangenamer is, wanneer u later
... Ik
Ik veronderlater eens
eens trouwen wilt
wilt...
stel maar!
maar! Maar
een suppositie!... Of wanneer u later de daMaar hemel,
hemel, het is een
me in kwéstie huwen
Anders zie ik er weinig
weinig in. We
We moeten
moeten afhuwen wilt. Anders
tegenpartij doet. Wilt
Wilt u niet bij
lawachten. Afwachten
Afwachten wat de tegenpartij
bij verstek laten gaan, wilt u procederen om de kinderen,
kinderen, dan
dan zult u voor kosten als
als
anderszins een vierhonderd gulden dienen te
te deponeren...
deponeren ... U begrijpt
...
begrijpt...
anderszins
geen zaak
zaak van
van wantrouwen...
wantrouwen ... maar...
maar... maar...
maar... Wilt u
u begrijpt...
begrijpt ... het is geen
het behoud
behoud van
van de
de kinderen
kinderen?'
wat te
te doen
doen voor
voor het
nog trachten wat
?'
Ik(strak):
'Alles.'
(strak): `Alles.'
advocaat: 'Dan moet u niet meer bij de dame komen tot
tot de
deman
man wég is.
De advocaat:
Dan kunnen we hém misschien attaqueren.'
Ik: `Niet
'Niet méér
méér bij
bij mijn
komen?'
mijn vrouw
vrouw komen
?'
advocaat: 'Het
om de
de kinderen
kinderen te
te doen.'
doen.'
De advocaat:
'Het is om
Ik: 'En wat nog meer?'
/k:
meer ?'
advocaat: 'V66ral,
vertonen bij
bij de
De advocaat:
Texiral, onder geen omstandigheden u meer vertonen
barbier. De
de tegenpartij
tegenpartij u zal bespieden als
barbier.
De mogelijkheid
mogelijkheid bestaat
bestaat dat de
u er 's avonds heen gaat.'
Ik: 'Dat
'Da kán.
kån. We kunnen verhuizen.'
advocaat: 'Nee,
waarde heer,
heer, niet (we>.
U moet zolang voorlopig apart
apart
<we>.0
De advocaat:
Nee, waarde
gaan
dame mag u 66k niet bezoeken. Denk toch
toch eens
eens aan flaflagaan wonen. De dame
grant délit.'
grant
dgit.'
ja.'
Ik: '0
'0 ja.'
advocaat: 'En dan afwachten, afwachten.'
afwachten.'
De advocaat:
Ik: 'Ja,
/k:
ja, afwachten, afwachten.'
advocaat: 'Anders is u in ieder geval de kinderen kwijt. We moeten het
het
De advocaat:
zijn we
we wat
watmeer
meerpraktisch
praktisch geteerste strohalmpje
strohalmpje aanvatten.
aanvatten. Zo.
Zo. Nu zijn
worden.'
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wet huwelijk
huwelijk noemt
noemt mag
mag een
een man
man stom,
stom, idioot,
idioot,ziek,
ziek,
Ik: 'Dus
`Dus in wat de wet
verslaafd aan
man en vrouw
vrouw elkaar
elkaar bebeverslaafd
aan drank,
drank, onanist,
onanist, ruw zijn,
zijn, mogen man
het maar
maar hándig doen, wordt van liefde
liefde niet gesproken?
driegen als
als ze het
gesproken ?
Ook niet
niet van
van vrije
vrije wil
?'
wil ?'
advocaat: 'De wet
wet bemoeit
bemoeitzich
zichalleen
alleenmet
metmaatschappelijke
maatschappelijke verhouDe advocaat:
dingen, met de rechtstoestand,
rechtstoestand, met
... '
met...'
vrouw niets
niets te
te zeggen
Ik: 'En over de kinderen heeft de vrouw
zeggen ?'?'
advocaat: 'Als
De advocaat:
`Als de man
man onwelwillend is, néé.'
Ik: `Dus
'Dus het matriarchaat
matriarchaat isis gereduceerd
de luren,
luren, tot
tot het
het
/k:
gereduceerd tot
tot speen,
speen, tot de
báren ... '
báren...'
( wijs): 'Precies.'
De advocaat
advocaat(wijs):
`Precies.'
bastaards een moeder,
moeder, stadhuiskinderen een vader. Kijk,
Kijk,
Ik: 'Dan hebben bastaards
bastaards dan
al mogen bastaards
dan niet in de vergadering des Eeuwigen komen
komen tot
tiende geslacht
in het tiende
geslacht55—- dan zijn zij
zij en
en hun moeders te benijden -— vindt u
niet, waarde heer
heer ?'
advocaat: 'Weer héél spitsvondig.
Maar houdt
zichnu
nuaan
aanmijn
mijnadadDe advocaat:
spitsvondig. Maar
houdt uzich
tenminste een kánsje te hebben in deze
deze verloren
verloren zaak.'
zaak.'
vies, om tenminste
Ik: `Gek!...
'Gek!... Gek! (opstaand en de stoel
stoel verzettend
verzettendgelijk
gelijk een
een niais doet)
...
/k:
doet)...
van het
het huwelijk.'
huwelijk.'
Ik dácht wat af te weten van
advocaat: 'Nee u weet
De advocaat:
weet er hoegenaamd niets van.'
'Datzie
zie ik.'
ik.'
Ik: 'Da
advocaat: 'u
begrip van.
van. Is
Is u nu wat wijzer geDe advocaat:
`U had er niet het flauwste begrip
?'
heer?'
worden, waarde heer
Ik: ja,
'Ja, ik ben wijzer geworden.'
/k:
Aldus was
gesprek met
met de
de correcte, welwillende advocaat.
advocaat. OnderAldus
was het gesprek
ré-dé-né-rénd, besloot ik canes'
'alles' te doen voor
voor
weg, met mezelf
mezelf pratend, ré-dé-né-rénd,
leek mij
mij een wreed,
wreed, gruwelijk
man
Kaatje, voor Toosje. Het
Kaatje,
Het leek
grdwelijk doen in een man
om baldadig kinderen aan een moeder te ontnemen.
ontnemen.
Even aanwippen bij Doedelaar om met Georgine
Georgine te
te overleggen.
overleggen.Maar
Maar
h6é??Wát
wanhopig onder
onderzijn
zijn?? En maakte
1166
Wåt zou ze zeggen. Zou ze er niet wanhopig
man nog niet rustig en wel
ze zich niet véél te vroeg ongerust?
ongerust ? Zat die man
Amerika?? Vlug liep ik het gangetje
gangetje door,
door, de
de winkel
winkelvoorbij.
voorbij. De
Deglazen
glazen
in Amerika
voordeur was wéér op slot. Nog
Nog eens
eens klopte
klopte ik
ik en n6g eens. Er werd niet
opengedaan. Frits, de barbiersjongen, deed de winkeldeur open, keek me
bête aan.
'Zoek
juffrouw, meneer
meneer?'
`Zoek u de juffrouw,
?'
'Is de juffrouw uitgegaan
uitgegaan ?'
'Een
`Een dik uur geleje.'
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'Wat
is dát
Vat is
dit nou, tegen etenstijd!'
'les
beneden.
`fes mijnheer Spier daar?'
daar ?' schreeuwde de barbier van beneden.
la mijnheer!'
'Ja
kwam het trapje
halfweg op. Zijn gezicht
Doedelaar kwam
trapje halfweg
gezicht bleef in schemerdonker.
'Die joeffrou die is uitgegaan, mijneer.'
`Uit ?...
'Uit
? .. Uit ??...'
•• '
'Met die twee kiendere
... Of u wou komme bij
bij die
u ... Hoe
Hoe
kiendere...
die vriend
vriend van
van u...
heet die mijneer ook weer
weer??..... Bij
... Bij ... Het
Bij...Bij...
Het ies een meneer die zo gr66t
ies en zo hard altijd praat -— zo een met een briel op
...'
op...'
`Bij Dirk van Leeuwen?'
'Bij
Leeuwen ?'
juist! Juist!...
'Juist!
Juist!. .. Bij
... Stoem van mij...
mij ... lek
Bij von
von Leeuwen
Leeuwen...
fek wiest dat het een
Löwe was, héhéhé!'
héhéhér
`Heeft mijn vrouw niks
'Heeft
niks anders
anders gezegd?'
'Nee -— zij zei alleen
alleen maar
maar wij
wij ete van mieddag niet thuis, want die vrouw
van die mijneer die moet
moet jarig
jarig zijn,
zijn, niewaar
niewaar Friets?
Friets ? Heb jij
jij het ook niet
gehoord?'
gehoord ?'
"ja, daar had ze een briefie van gekrege.'
'Ja,
'0. Dank u.'
'O.
'Mot u niet geschore worde? U ziet er smérig uit.'
ja
'Ja da's
en laat
laat Frits
Frits wat
wat sigaren
sigaren voor
voor me
me
da's goed. Scheer me eventjes vlug en
gaan halen in de Van Wou. Dan
Dan kun
kunje
jeer
er zelf
een opsteken.'
zelfeen
Terwijl Doedelaar me inzeepte, kreeg
kreeg ik
ik een
een listig gevoel over me, zoiets
voelen als
als hij
hij sluwtjes rotte sinaasappelen voor gawat een joodje moet voelen
vent en
en zijn
zijn vrouw
vrouw moest
moest ik natuurlijk
natuurlijk op mijn
mijn hand
hand
verkoopt. Die
Die vent
ve verkoopt.
Het was
was wel
welliederlijk-vernederend
liederlijk-vernederend om
om zo'n
zo'n individu
individueen
een
krijgen. Het
zien te krijgen.
te verzoeken
verzoeken -— maar
maar voor de kinderen
kinderen -—v66r
kinderen -— en
dienst te
v66r de kinderen
maatschappelijk zijn
benauwde tijd
tijd was
was nu
nu eenmaal
eenmaalrotte
rotte sinaasmaatschappelijk
zijn in
in deze benauwde
appelen versjaggeren.
Ot Spijt me dat we weg moeten
moeten gaan,
gaan,meneerDoedelaar
... Waarom zijn julc't
meneer Doedelaar...
zo raar
raar geworden ?'
lie toch zo
'Raar??..... Met
Met uw
uw permissie...
permissie...Wij
Wijzijn
zijnniet
nietraar
raar geworde...
geworde ... Maar die joef`Raar
joeffrou die het mijn vrouw toch z6 affrontiert.'
frou, die joeffrou
'Achk6m!'
`Ach
laim!'
'Jamijnheer...
mijnheer... Met
Metdie
diekwestie
kwestievan
vandie
dieservet
serveten
endie
diehanddoek...
handdoek ...en
en einla
pannetje dat
dat mijn
mijn vrouw
vrouw schoon
schoon naar
naar boven had
had gegeven
gegeven
maal met een pannetje
naar beneden
... wie...
wie ... wie...
wie...drek.'
drek.'
en dat zo schmoetzig naar
beneden kwam
kwam wie
wie...
'Nou ja. —- Nou
Nou ja.
ja. —- Allemaal kinderachtigheden...
kinderachtigheden ...Je
Je moet het leven niet
`Nou
Ik wou u wel een dienst verzoeken...
verzoeken ... een
een dienst,
dienst,waarvoor
waarvoor
zo ... Apropos...
Apropos ... fk
zo...
ik een honderd pop over heb
...
Niet
zo
hoog
inzepen
...
'
Als
een
goddelijheb... Niet zo hoog inzepen...'
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ingeving viel
ke ingeving
vielmij
mij het
het bezit
bezitder
der ff 99,7s
99,75 te
te binnen.
binnen.
... Dat
... Maar
Maar
'Een hoendert pop?..
pop ?... Een
Een hoendert
hoendert pop
pop ??...
Dat ies
ies geen
geen kattepies
kattepies...
mag... als
als iek vrige
vrágemag...
mag...met
methoendert
hoendert goelden
goelden smijte
smijte de
als iek vrage mag...
... als iek vrage mag...'
mag ... '
mense zo niet
niet...
'Nee,
d'r zit
zit niks
niks verdachts
verdachtsachter.
achter.UUisiseen
eentétéfatsoenlijk
fatsoenlijk nam
nam om
om iets
iets 6n6n'Nee, d'r
... '
nets te willen
willen...'
'0 zo...
zo ... Dat wou iek ook zegge
... '
zegge...'
.. .'
'Nee, als u dát dacht
dacht...'
'Wij zijn,'
stemgeluid, 'wij
zijn,' zei Doedelaar inzepend en zeer brááf van stemgeluid,
`Wij
cwij zijn
moet.. .'
arme lui, aber wat wij verdiene moet...'
'Natuurlijk.
altijd een nét
nét man
man gevonden
gevonden—
- nee dat
dat
Natuurlijk. Natuurlijk. Ik heb uu altijd
is zo, zonder complimenten
.. .'
complimenten...'
'lek mag wel
wel ies
iesein
einlolletje
lolletjeuithale,
uithale,maar
maaralles
alleseerlijk
eerlijk—- alles eerlijk...'
eerlijk.. .'
'Tek
'Jawel,jawel...
jawel...Ik
Ikgeloof
gelooftoch
tochniet
nietdat
datuumij
mijaanziet
aanzietvoor
vooriemand,
iemand,die
dieuu6n6nlawel,
eerlijk geld
wil laten
latenverdienen
verdienen?
geld waarvan
waarvan ik
ikspreek
spreek is voor
geld wil
? Nee, het geld
werk.. .'
een uitstekend werk...'
'Dan is die zaak ien
... Maar nou
wete.. .'
ien orde
orde...
nou wou
wou iek wol wete...'
'H6u u van uw dochtertje?'
dochtertje?'
1166
Dasies
ies ook
ookeen
een vraag!'
vraag!'
'Van Netje?..
Netje?... Das
d'r?'
'Hou u véél van
van d'r
?'
kiend ies
ies mijn
mijn oogappel.'
oogappel.'
'Alles. Dat kiend
'Uw
ook?'
`Uw vrouw
vrouw ook
?'
geregelddol
dolmet
methaar.
haar.Maar
Maarwaarom
waaromvraag
vraaguudat
datallemaal
allemaal?'
'Die ies geregeld
?'
'Hé, je stopt
stopt me
memond
mondvol
volzeep.
zeep.—- Wat zou
zou uu d'r
d'r van
van zegge als
als marge
morge of
of
overmarge
Netjeweg
wegtetehale
hale?'
overmorge iemand kwam om Netje
?'
'Wat
zeggezou
zou?
Datweet
weetikikniete.
niete.Wie
Wiezou
zounou
nouoem
oemNetje
Netjekomme?'
kamrne?'
Vat ikikzegge
? Dat
'Stel het geval
geval eens.'
eens.'
`Stel
mijn huis uittrappe.'
'Dan zou iek iem tnijn
'Niewaar?
moet uu mij
mij helpe om te voorkomen
voorkomen dat ze twéé
twéé kindekindeNiewaar ? —- Nou moet
moeder afnemen.'
afnemen.'
ren van een moeder
Even bleef ie staan
staan met de zeepkwast
zeepkwast in
in de
de hand,
hand, keek
keek me
me aan,
aan, knipte
knipte
met de ogen.
'Die
tweekleintjes
kleintjesvan
vandie
diejoeffrou
joeffrou?'
'Die twee
?'
'Precies.'
'Wat
kaniek
iekdaaraan
daaraandoen
doen?'?'
Vat kan
'Datzal
zal ik
ik u zegge...'
zegge.. .'
'Da
'Met
zulke zake
zake wiel
wiel iek
iekmijn
mijn vingers
vingers niet
nietbrande.'
brande.'
'Met zulke
'Dat
begrijpik.
ik. Met
Metgebrande
gebrandevingers
vingerskun
kunjejemoeilijk
moeilijkscheren.
scheren.Kijk.
Kijk. Hou
Hou
'Mt begrijp
maar effen
man van de juffrouw zal gaan
gaan scheiden.
scheiden.
maar
effen op
op met inzepen. De man
Dat denk ik zo. Nu
Nu willen
willen wij
kinderen. Begrijp
Begrijp je? Hij zal hier komen
wij de kinderen.
0
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of z'n advocaat of
of een ander en bij je informeren.
zeg je
je eenvoudig:
eenvoudig:
informeren. Dan zeg
ik weet
van niks
niks en
en de
de juffrouw
juffrouw heeft
heeft hier
hier altijd
altijd alléén gewoond...'
gewoond.. .'
weet van
'Daar
brande.. .'
`Daar kan
kan iek
iek mijn
mijn vingers
vingers mee brande...'
'Dat
kun je
je niet.
niet. Je
Je bent
bent toch
toch niet
niet verplicht te antwoorden. Wordt er niet
'Da kun
meer
bestwil?? Denk
An je eigen
eigen dochterdochtermeer gejokt om bestwil
Denk es an
an je
je eigen
eigen Netje. An
tje.
gehoord dan
dan is
is het
hetstilzwijstilzwijtje. Komt er een proces en wor je onder ede gehoord
gend dat je álles wat je gezien
gezien en
en gehoord
gehoord hebt
hebtzegt.
zegt.Maar
Maarz6lang
z6lang kun je
toch zwijgen
zwijgen?? Wat waag je
je ermee
ermee?? Niks. Je verdient honderd gulden.
gulden. Je
Je
maakt dat een moeder
moeder d'r
d'r kinderen
kinderen houdt,
houdt,nietwaar
nietwaar?'
?'
'Een
prozes ...een
eenprozes...
prozes ...Iek
lekheb
hebliever
lievernieks
nieksmet
metdie
diejoestizie
joestizietetemake...
make...
Ten prozes...
En liege
... liege...
liege ... nee,
nee, iek
iek brand
brand niet
niet graag
graag mijn
mijn vingers
.. .'
liege...
vingers...'
'Wat
benjejeslecht
slechtvan
vanbegrip,
begrip,Doedelaar!
Doedelaar!Als
Alser
eriemand
iemandkomt
komten
enje
je vraagt
vraagt
Vat ben
of
samengewoond,
of hier een juffrouw Casper
Casper en
en een meneer Spier hebben samengewoond,
h6éfje
dan te
tezeggen:
zeggen:jaja?'
h6éfje dan
?'
'Nee
dat ies
ies waar.'
waar.'
'Nee dat
'Dan kun je toch gewoon
gewoon zeggen:
zeggen: man
man dat
datzijn
zijn j66w
j6Uwzaken
zaken niet,
niet,jejeheb
heb
hier alleen
worde en
en ik
ik ben
ben geen
geenverklikverklikalleen maar
maar te
te komme
komme om geschore te worde
ker.'
'Ja
verkliekker.'
ja dat ies waar. Ik ben geen verkliekker.'
'Nou dan ??...
.. En
de juffrouw
juffrouw als
als ze
ze d'r
d'r kinderkinder`Nou
Endenk
denk es
es an
an het
het verdriet van de
tjes mot missen.'
'Die joeffrou!... Die
Die joeffrou!
joeffrou! Neem
Neem mijn
mijn niet
nietkwalijk
kwalijkmijneer,
mijneer, maar
maar met
met
die joeffrou heb iek
iek geen
geenmedelijde...
medelijde...Die
Dieheeft
heeftmijn
mijnvrouw
vrouwz6
z6affrontiert
affrontiert
servet en
en die
die handdoek en met dat schmoetzige
... '
met die servet
schmoetzige pannetje en met
met..!
'Jawel.Dat
Datweet
weetikikwel.
wel.Laten
Latenwe
wededejuffrouw
juffrouwdan
daner
er buiten
buitenlaten.
laten. Denk
Denk
lawel.
voor mij
mij doet.'
doet.'
dan dat u het alleen voor
'Voor u dlle
álle respek mijneer. U
U heeft mijn altijd
wiel
`Voor
altijd netjes behandeld. U wiel
helpe ... Want
Wantiek
iekkan
kan gerust
gerusteen
eeneed
eeddoen
doenvoor
voorde
dejoestizie.'
joestizie.'
iek wol helpe...
'Eeneed
eed?
geen sprake
sprake van
van een eed.
eed. Voor
Voor geen
geen miljoene
miljoene zou
zou ik
ikwilwilTen
? D'r is geen
válse eed...'
eed .. .'
le dat je een
een válse
'Wie spreekt van een valse
valse eed?' sluwlachte Doedelaar,
Doedelaar, die weer aan
aan het
het
inwrijven ging, `iek
'iek kan
kan een
een eed
eed doen
doen dat
dat iek
iek niets
niets weet en
en mijn
mijn vrouw
vrouw
inwrijven
ook.'
'Ach loop heen.'
`Ach
'Waarachtigmijneer...
mijneer. .. lek
lek hoef toch nieks
nieks te wete...
wete ... Heb
Heb iek
iek ooit
ooit gezien
gezien
Vaarachtig
wie's
avonds bij
bij die
die joeffrou kwam
kwam?? lek
met die
die visite
visitevan
van
;vie
's avonds
Iek bemoei mij niet met
joeffrou ... lek
of een heer
heer was...
was ... UUheb
hebde
de
die joeffrou...
Iekweet
weet niet
niet of
of het een dame of
Dus hoe
hoe wou
wou iek
iek wete
weteof
ofuu 's nachts bij
bij die joeffrou geweest
huissleutel... Dus
geweest
... lek
wel... Maar
Maar iek
iek hoef
hoefhet
wete ... U
U kan
kan wel
wel ien
ien
ben 7?...
Iek weet
weet het wel...
het niet te wete...
kost geweest
geweestzijn...
zijn ...Iek
lekheb
hebuunooit
nooitien
ienbed
bedzien
zienligge,
ligge,niewaar
niewaar?..
lek
die kost
?... Iek
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zoveel here bij
bij die joeffrou zien bienegaan
heb zoveel
... Mag iek dan
bienegaan...
dan wat van
veronderstelle?..... Magge die men
die here veronderstelle?
se die bij
mense
bij mijn wone dan geen
ontvange ?...
visite ontvange
? .. Dat zou wat
wat moois
moois zijn...
zijn ... Dan
Dan zou
zou iedereen
iedereen ien Am...
sterdam buiten
buiten zijn
zijn bed piese
... lek
piese...
Iek heb nooit wat oenanstendigs gezien
gezien...
Iek wiel dus voor u, omdat iek voor u zoveel respek heb -— voor die joeflek
eed doen.'
doen.'
frou niet -— met alle pleizier een eed
'Da zou
'Dat
zouverdomd
verdomdgemeen
gemeenvan
van je
je zijn
zijn -— want je weet
wect drommels goed d6t
ddt
het waar
waar is...
is ... Heb je me niet dikkels gevraagd hoe ik geslapen
geslapen had en of
d'r niet te veel leven in de winkel was geweest?'
geweest ?'
'Dat ies waar
... maar je kan zo'n boel vergéte.'
waar...
`Heeft Frits niet elke morge mijn laarze gepoetst?'
'Heeft
gepoetst ?'
'lek
soort laarze dat zijn en Frits ies
`Iek weet niet wat voor soort
ies mienderjarig.'
mienderjarig.'
'Heb
ik
`Fleb je me niet in me hemd uit me bed zien
zien vliegen, die morgen toen ik
die kerel van de naaimachine wou.'
wou.'
'Toen
w6l een hémd gezien
was ...
`Toen heb iek w61
gezien maar niet van wie dat hemd was...
Dat
kan die kleine Ka wol geweest zijn.'
Dat kan
'Jezis
man wat
wat sta
staje
je te
te liegen!'
liegen!'
lezis Christus,
Christus, man
'Wol
nee. lek
gerust een
een eed te
te doen.
doen. Wie
Wie kan
kan mijn wat bewijze?
Tek durf
Vol nee.
durf gerust
bewijze ? Als
brand. En
En hoe
hoe wou iek mijn
iek maar niet mijn vingers brand.
mijn vingers
vingers branden ?'
'Nou maar je láát
maar! Ben
Ben je
je krankzinnig!... Geen cent krijg je als je
`Nou
ldát dat
dat maar!
liegt! ... Ik wil niet dat je liegt...
liegt ... Het
Het enige
enige wat
wat ik
ikverzoek
verzoek -— omdat ik het
liegt!...
te nemen
is om
om je
zo laag
laag vin om kinderen van een
een moeder
moeder weg te
nemen —- dat is
als de
de man
man of
ofeen
een advocaat
advocaat ofofeen
een
mond te houen
nîét uit te laten als
houen —- je nfét
snuffelen. We
d'r mond
mond tetegeven,
geven,
ander komt snuffelen.
We hoeven
hoeven ze
ze niet
niet de
de pap
pap in d'r
niewaar?'
niewaar
?'
'En h6éveel krijg iek dan van uu?'
?'
'Honderd pop.'
`Honderd
'Contant. Zo dádelijk?'
`Contant.
dddelijk ?'
onder het
hetmes
mes?'
Néé... Kan ik nog spreken onder
Néé...
?'
'Als u het maar voorzichtig doet.'
doet.'
`Als
'Ik wil je geven
geven vijfentwintig
... en de rest...
rest. .. en
en de
de rest...
rest ... als
als de
de
`Ik
vijfentwintig contant
contant...
zaak ... in orde.'
zaak...
wanneer ies die zaak in orde
orde?'
'Aber, wanneer
?'
'Daarzullen
zulleneen
een paar
paarmaanden
maanden mee
mee verlopen.'
verlopen.'
'War
hoe heb iek dan...
dan ... zekerheid.'
zekerheid.'
'En hoe
'Zeg es!...
es!. .. Als ik je beloof'
beloof.'
`Zeg
'Jawol. Aber
Aber alle mense zijn sterfelijk.'
lawol.
gaat het
het niet
nietdoor.'
door.'
'Best. Als je me
me niet
niet vertrouwt,
vertrouwt, gaat
'Niet vertrouwen
vertrouwen?
vertrouwen! Iek
lek vertrouw u mijn hele
hele affaire
affaire
`Niet
? Niet vertrouwen!
het mijn zegt ies het mijn
mijn goed.
goeq. Maar
Maar iek moet er eerst met
met
toe ... Als
toe...
Alsó. het
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.. .'
spreke...'
mijn vrouw over spreke
'Met
je .. .'
'Met je vrouw?
vrouw ?..... Met je...'
Frits kwam binnen
binnen met
metde
desigaren
sigarenen
en we
we hielden
hielden onze
onze monden,
monden, maar
maar tertermij haarschuier en borstels gaf, liep Doedelaar
wijl ik me waste en Frits
Frits mij
naar benee en het zachte
gonsde 6p door het kleine
zachtc gebrom van zijn stem gonsde
me allebei
allebei op te wachten. Het
Hetwas
was wel
wel
portaaltje stonden
stonden ze
ze me
huis. In het portaaltje
héél vies, heel mufdat
muf dat gemarchandeer, dat
dat geknoei
geknoei om
om kinderen.
kinderen. 0, wat
11661
had het een lucht
lucht van
van langgesloten vochtige kelders.
verteld,' begon
begonzij
zij -— maar hij viel haar in de rede.
rede.
'Mijn
`Mijn man het me verteld,'
'Stiel. Niet ien het portaal...
portaal... Friets kan alles hore.'
`Stiel.
open.
Ooedelaar haalde
haalde een
een sleutel uit haar
Juffrouw Doedelaar
haar zak, dee mijn deur open.
Heel handig. In
In het
hetkeukentje,
keukentje,ininde
deschemer,
schemer, zetten we de onderhande~
onderhandelingen voort.
'Mijn man
me verteld van
van honderd
honderd guides,
guldes, meneer,
meneer, maar
maar met
met hon`Mijn
man het me
derd guldes
niet van
guides komme wij niet toe. En dan houe me man en ikke
ikke d'r
d'r niet
se voor te liege zoas u wil.'
om men
mense
'Dat heb
heb iek mijneer 66k gezeid, Marie.'
'Da
'Enne wat heppe wij an honderd guides...
guldes ... d'r
d'risis voor
voor méér dan honderd`Enne
taks eer—- vernield
me meubele, an me
vijftig guldes
guides -— as
as ik weinig takseer
vernield an me
keukengerief, an me tapijte, an me gordijne.'
'Ja
dat ies op ehrewoort waar meneer. Daaraan had iek nog niet ééns gela dat
dacht.'
'En wát is er vernield?' vroeg ik.
'Waterervernield
vernield is
is?? Alles meneer!...
meneer! ... Vraag liever wat er héél
...
Vat
11661 is gebleve!
gebleve!...
Sulleke gate im me tapijt!.
tapijt!..... Was het
het een
een nieuw tapijt of niet, Doedelaar?
Doedelaar ?
Met messe
mes se is d'r
d'r
... En me gordijne van vijfentwintig guides
guldes het stel...! Met
in gesneje
... uit baldadigheid
baldadigheid met
met messe
messe d'r
... door de kindere
...
gesneje...
d'r in gesneje
gesneje...
kindere...
Nooit heb
heb ik
ik so ies bijgewoond!.
Nooit
bijgewoond!..... Een plank van de kast het de juffrouw an
stukke gesneje om d'r
make ... een stel
stel vaassies op me schoord'r fernuis an te make...
steen
- vaassies nog van me
me grootmoeder
grootmoeder sijn
steen —
sijn gebroke en
en met het gat
kassie?? Hoe siet dat er uit?
na de muur gcset!.
geset!..... En me mahoniehoute
mahoniehoute kassie
uit ?.....
? ..
er de krasse
krasse in
in gemaakt?
Wie het er
gemaakt ?..... Wie het kringe in de tafel gebrand
gebrand ?...
weet niet
niet waar
waar de
dejuffrouw
juffrouw 't geleerd
maar se het er
er
Nee hoor, ik weet
geleerd het,
het, maar
geblefe
slag van om iemands boel te rujenere!.
rujencre!..... Waar sijn me handdoeke
handdoeke geblefe
nou wij
wij hier
en me servettc?
servette ?..... En kijk u nou sellef de keukenkast es na, nou
Ooesijn.
- D'r
sijn. —
D'r staat kompleet geen heel stuk in!... Hou es een lucifer bij, Doehet wegfrete is
delaar!.
delaar!..... Kijk
Kijk es:
es: een
een lepel die an het
is in de mosterd en het
oortje van me
me koffiepot
koffiepot af!.
af!..... Het is om te huiie,
nóg es
huile, bij
huile! Hou n6g
bij te huiie!
..
Wat
ség
u
nou
dáárvan
?
..
Nee,
wat
ség
u
d'r
van
?
een lucifer bij!.
bij!...
dáárvan ?...
d'r
?..... Nog
maar
drie
koppies
met
sés
bakkies
...
As
d'r
sés
bakkies
sijn,
dan
sijn
maar
koppies met
bakkies... As
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d'r ook sés koppies
niewaar?? En
Kijk me
me die...
die ...
koppies geweest, niewaar
En me
me theepot! Kijk
een lucifer
lucifer an, Doedelaar...
Doedelaar... theepot
theepotis...
is ...Ware
Waredie
dieschilfertjes
schilfertjes
Steek nog
nog es een
geweest?...
? .. En een mes met so de stukke d'r uit
...
eraf?
uit...
eraf?..... Sijn
Sijn die
die er
er ooit
ooit af
afgeweest
Met moedwil sou
sou je haast
haast segge...
segge... En as
kamerdeur kon opemake
opemake
as ik de kamerdeur
es wat
watsien,
sien,dan
dan sou
souuueseswat
watsien!...
sien!. ..Alles
Allesveruneweert...
veruneweert...We
We
dan sou uu es
de hele
hele boel
boel nieuw
nieuwanschaffe...
anschaffe... Met
Metgeen
geenhonderdvijftig
honderdvijftigguldens
guldens
motte de
.. .'
kom ik toe
toe...'
'Nee miet
miet keen
keen hoendertvijftig'.
hoendertvijftig'.
'Nee
uw man
man verzocht
verzocht heb,
heb, zou
zou uu twééhonderd
twééhonderdvijftig
vijftig
'Dus om te doen wat ik uw
`Dus
gulden nodig
nodig hebben
hebben ?...'
? . .'
'Wij verlange geen geld
geld van
vanuumeneer
meneer—
- uu mot ons niet in
in de
de verleiding
verleiding
`Wij
bren ge. Wij komme alleen op voor ons goed
goed recht!
recht! Wij
Wij wille
willealleen
alleenmaar
maar
brenge.
As uuons
onshonderd
honderd vijftig
vijftig guldens
guldens schade
schade ververons toekomt.
toekomt. As
hebbe wat ons
goedt,
sulle wij voor u ook netjes doen.'
goedt, dan doe uu netjes en dan sulle
'Ja, dan
plezier van
van zal
zal hebbe.'
hebbe.'
"la,
danzulle
zulle wij
wij uu zo
zo netjes
netjes behandeIe
behandele dat uu er plezier
'Dus
niet minder
minder dan
dan honderdvijftig
honderdvijftiggulden
gulden?'?'
`Dus niet
'Minder?
meer tetegebruike,
gebruike, 't kleed, de gordijne,
gordijne, de
'Minder ? Minder?
Minder ?Niks
Niks is meer
tafelgebroke—
- de
het
tafel
—van
vaneen
eenstoel
stoel isis een
een poot
poot gebroke
de vaassies
vaassies -—god
godweet
weet hoe het
de keuken...
keuken ...Voor
Voorhoeveel
hoeveelhebbe
hebbewij
wijons
onsboeltje
boeltjegeassugeassubed er uitsiet, de
reerd, Doedelaar ? Seg
maar. Seg het is an meneer.'
Seg het maar.
'Wij zijn verzekerd
verzekerd voor drie tuizend goelden.'
`Wij
'Reken
voor drieduizend
drieduizend gulgulassureert je
je boel
boel toch niet voor
`Reken u nou es na! Je assureert
of je mot
mot er
er w6Arde
wáárde voor in huis
huis hebbe.
hebbe. Je
Je betaalt
betaalttoch
toch geen
geenpremie
premie
dens of
voor
niks?'
voor niks
?'
ik blijfbij
blijf bij me
me bod.'
bod.'
'Ja,
ja.
Maar ik
la, ja. Maar
'Daar
niet voor
voor doen.'
doen.'
`Daar kenne wij het niet
niet.'
'Meer geefik
geefik niet.'
'Nee
mijneer —
- wie
moete hoendert
hoendert vijftig
vijftig goelde
goelde
Nee mijneer
wie mijn
mijn vrouw
vrouw sagt;
sagt; we moete
hebbe en die helft contant.'
contant.'
'Dan zullen we maar doen
er over
gulden
doen alsof
alsofer
over niks gesproken is. Honderd gulden
wil ik
ik geven,
geven,als
alsje
je ons
ons hélpt
hélpt voor
voor een
een goed
goed doel.
doel. Geen centiem meer.'
tot nieks.'
nieks.'
'Dan verbiende wij oens tot
'Uitstekend. Dan ga ik heen.'
`Uitstekend.
tot nféks...
nféks ... Iek
lek heb
heb zoviel
zovielvan
vanuuen
envan
vandie
diejoefjoef'Dan verbiende wij oens tot
dat iek
iek meer
meer prate
prate kan
kan dan u liefies.'
liefies.'
frou gezien, dat
'Ga je gang. Honderd
Honderd pop en vijfentwintig
vijfentwintig contant.'
contant.'
`Ga
'lek heb u ien uw hemd gezien
gezien en
en nog
nog viel
vielmeer.'
meer.'
`Iek
Goeieavond.'
'Voor
had je
je m'n
m'n blote
blote achterwerk gezien! Goeieavond.'
`Voor mijn part had
'Maarluister
luister uu nou
nou nog
nog eens!'
eens!'
'Mau
Is het
hetaangenomen
aangenomenjájáofofnéé
néé?'7'
'Nee.
'Nee. Is
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`Mag iek er nog
nog een
een dág
dig over denke
vrouw ?'
'Mag
denke met
met mijn
mijn vrouw?'
`Ga je gang. Zeg het me morge dan.'
'Ga
'Uitstekend
mijneer. Wiel u nog niet een vlammetje?'
cUitstekend mijneer.
vlammetje ?'
'Pas u op voor de drempel meneer.'
'Goeien-avond.'
`Goeien-avond.'
Buiten was het avond
avond geworden.
geworden.In
In de
de winkelkasten spiegelde licht. Tussen de kantlijnen der daken lag een straat sterrenhemel, een straat zwart,
zwart,
met lichtplasjes om élke ster. Ik keek naar
naar de hemel, de sterren, de hijsbalken, de puntigeoppuiling
puntige oppuiling der daken. Er was iets moe's in me, iets verleefds, een gevoel
gevoel van
van kleverige
kleverige handen
handen en
en 6ngeschorenheid.
Op de stoep v66r het huis van Dirk liep zij heen
heen en weer met de twee
twee
kinderen.
komt! Ik was zo bang
bang je mis te lope...
lope ... Dirk
Dirk was
was niet
niet
'Goddank
`Goddank dat
dat je komt!
thuis
.. .'
thuis...'
'Wat
dat nou? Ik begrijp
idee om
om naar
naar
Vat isis dat
begrijp niks
niks van
van je!
je! Hoe kom je op het idee
maken
Guus en Dirk te gaan, terwijl je weet dat ik met Guus niks meer te maken
Hoekom
komje
je erop!'
erop!'
wil hebben! Hoe
niet zo
zo driftig,'
driftig,' smeekte
smeektezij.
zij. 'Ik ben zo op, zo zenuwachtig
'Ach toe wees niet
...
Daarnet dacht ik dat ik tegcn
straat zou slaan...
slaan ... Heeft
Heeft ieieje
jeniks
niks ge...Daarnet
tegen de straat
zegd, die Doedelaar
Doedelaar ?'?'
'Doedelaar?
dan?'
`Doedelaar ? Wat dan
?'
ellendelingen!'
'Hoe ze me behandeld hebben die ellendelingen!'
'JMbehandeld
behandeld?...
L. En ik heb wel een half uur met hem en zijn vrouw over
over
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en kalfjes
kalfjes geredeneerd!'
geredeneerd!'
koetjes en
vuilike zijn
zijn die lui! 0
0 wat een ttifg!
tUIg! Wat een difg!
tUIg! 00 wat wor
'0 wat een vuilike
gestraft! .. .'
ik gestraft!...'
'Watisis er
er dan
dan?? Huil nou niet op
op straat...
straat... Geef
mij een arm;
arm; laten we elk
Vat
Geef mij
nemen ... Jij
Jij mij
mij een
een handje,
handje, hé
hèKa
Ka?..
wéér
een kind nemen...
?... Wat is er gebeurd?
gebeurd ? War
scène?'
een scène
?'
'Ja, weer een scéne.
scène. 00 die mense! Die mense! De mense maken
maken me
`Ja,
med66d!'
dear
'Wathebben
hebben de
de ménse je dan weer
weer gedaan,
gedaan, Mol
Vat
Mol ?'?'
engel! Als
Als ik
ikbij
bij jou
jou ben
ben voel
voelik
ikme
medadelijk
dadelijkgerust!'
gerust!'
'Ach jij ben zo'n engel!
Ineens gáf
Ineens
Of ze me een zoen.
mámma!' lachte
lachte Kaatje.
Kaatje.
'0 mamma! mámmar
maar een,
vertellen:
'Geef jij me er ook maar
`Geefjij
een, Ka.'
Ka.' Georgine
Georgine begon te vertellen:
as er
er iemand
iemand het
het gan'Toen je de deur uitging wer ik zo angstig. Telkens
Telkens as
`Toen
hij het was...
was ... en
en die
die glaglagetje inkwam om zich te late
late schere
schere dicht
dácht ik dat hy
licht trap
trap je
je een
een glaze
glaze deur
deur niet
niet in!...
in! ... Ik k6n het niet uitze deur!... Hoe licht
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houe...
houe
... Ik
... Ik dacht an allemaal
allemaal angstige dinge...
din ge... an
an die
die
Ik had
had geen
geen rust
rust...
vrouw
... an Parijs
vrouw die
die ze laatst vermoord
vermoord hebbe
hebbe gevonde
gevonde...
Parijs waar
waar de
de manne
is ... Télkens
Télkens weer
weer
de
de vrouwe doodschiete
doodschiete als
als ze
ze iets
iets doen
doen wat niet goed is...
liepe er
er mense
mensein
inhet
het portaal...
portaal... Télkes weer...
weer... Toen
ik:
nee
ik
liepe
Toen dacht
dacht ik: nee blijf
hier niet
niet...
hier
... Ik ga een andere kamer hure.'
Ten andere
andere kamer
?'
'Een
kamer?'
le heb
'Je
heb toch
toch gezegd
gezegdda-we
da-we zoue
zoue verhuize...
verhuize... Moest
Moest er
er dan
dan niet
niet uitgekeke
worden naar
naar een
oni
een andere
andere kamer?..
kamer ?...Ik
Ikdeed
deedhet
hetom
omeen
een lopie
lopie te hebbe, om
érges heen te gaan
... Ik stond te beve van zenuwachtigheid
.. .'
gaan...
zenuwachtigheid...'
`Verder ?'
'Verder?'
`Toen we angekleed ware, riep ik de
'Toen
de juffrouw
juffrouw bove om
om een boodschap
lateen
entoen
toengafik
gafik
Dirk
maar-zomaar
zomaar—
- ik wou
wou
voor jou achter
achtertetelate
Dirk
op op
— -zozo
maar—
maar een uurtje
uit ...En
Entoen
toenzegt
zegtKa
Kaineens
ineens
wielet
letopopzo'n
zo'nkind
kind?
<jufuurtje uit...
—- wie
?—- <juffrouw we
we gaan
gaanlekker
lekkernaar
naareen
eenhuis
huiskijke>.
kijke>.—Ik
- Ik herinner
helemaal niet
niet
herinner me helemaal
dat ik
best mogelijk. Toen
ik het'
het 'rr verteld
verteld heb,
heb, maar
maarmet
met me
mezenuwe
zenuwe was het best
had
ze van
van nijd!
nijd! Die had
had je
je dat
dat smoel motte zien! Wit werd ze
had gedacht dat
we nog
nog zoue
zoue bijdraaie!...
bijdraaie! ... Verbeel
Verbeel je!...
je! ... D'r kerel kwam er ook
ook bij,
bij, jawel
zonder kloppe, alsof
alsof de kamer niet van 6ns was! En toen had je es moete
twee er
er uitgeflapt
uitgeflapthebbe!
hebbe! Wat ze
ze maar voor d'r mond kwam!
hore wat die twee
tegenover een
een weerloze
weerloze vrouw!
vrouw! Ja,
Ja, ze zoue
zoue het
hetgeddrfd
gedurfd hebbe,
hebbe, as
as
En dat tegenover
... Wat
Wat een
een tuig!
tuig!Ze
Zehebbe
hebbeons
onsgewoon
gewoonaltijd
altijdbeluisbeluisjij erbij
erbij was
was geweest!
geweest!...
terdlJe
ze wiste
wiste het!
het! As me man kwam zou die hem
terd! Je kunt
kunt niks
niks verzinne
verzinne of
ofze
zou hij
hij gettlfge.
getUIge.Weet
Weetjejewat
watde
deschoft
schoftgedaan
gedaanheeft
heeft?
Raad
wel inlichte, zou
? Raad
misselijk van
van als
als
eens?? Nou
eens
Nou raad eens?
eens ?Je
Jezult
zult er van opkijke! Je
Je wordt er misselijk
die heeft
heeft een
een paar
paar keer met
met Frits door een gaatje van het beje het hoort: die
hang staan
staan kijke
kijke als
als wij
wij 's morgens
... Wat zeg je
je van
van zo'n
zo'n
morgens in
in bed leien!
leien!...
smeerlapperij
smeerlapperij ?'?'
'Laat je toch niks wijs maken!...
maken! ... z6 patserig-vies
patserig-vies ;s
laat
is die man
man niet geweest.'
zelf gezegd.
gezegd. Voor
Voor de
de rechtbank,
rechtbank, als
als er
ereen
eenproces
procesvan
van
'Hij heeft
`Flij
heeft het me zelf
getuige dat
dat ie
iedoor
door een
een gaatje
gaatje van
van het
hetbehang
behangons
onsin
inbed
bed
kwam, zou hij getuige
liggen.'
heeft zien liggen.'
'Wateen
eenploert!
ploert!Wat
Wateen
eenschoft!
schoft! Dat zwijn met z'n bediende.'
Vat
'Dus je weet
weet wAt
wát ons boven
boven 't hoofd hangt,
hangt, als
als er
er een
een proces
proces van komt...
komt ...
`Dus
gesproken of
ofze
het opzij of benede
benede
We hebbe haast geen woord gesproken
ze hebbe het
gewoon verbluft. Ze
Zegooiden
gooidenme
mealles
alles voor
voor me
me voevoeafgeluisterd. Ik stond gewoon
Ik had
had op
op Sinterklaasnacht
Sinterklaasnacht an jou gezegd dat
dat het
het zonde
zonde was
was om
om zozote. Ik
veel geld
geld voor
voor Netje
Netje uit te geve.'
geve.'
veel
'Dat heb je toen ook gezegd.'
gezegd.'
'Da
'Watdoet
doetdat
daterernou
noutoe!...
toe!...IkIkhad
hadopopdie
dieavond
avonddat
datjijjijbeneden
benedenheet
heetwawaVat
datze
zelammelinge
lammelingeware.
ware.Weet
Weetjijjijererwat
watvan
van?
gaan halen
halen gezegd
gezegddat
ter was gaan
?
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vertelIe dat hij en z'n vrouw in het
En jij had in de alkoofiets an Ka zitte vertelle
Ka ware gevalIe.
gevalle. Nou vráág ik je!
je! En wat ze al niet meer verwehaar van Ka
D'rhele
hele huis
huis had
had ik
ik geruïneerd,
rotte kleed!
kleed!
ten hebben! D'r
geruineerd, d'r gordijne, d'r rotte
ik zesmaal
zesmaal gestopt
gestopt heb
heb en
en die
die gordijnen
6dwe kleed dat ik
Verbeeld je dat 6ûwe
gekocht hadde! Het
briefje van het venduHet briefje
die ze erges bij een uitdrager gekocht
Ik, die
die d'r
d'r boeltje
boeltje zo
zo goed
goed onderhoue heb.
an!..... Dat tuig! Ik,
huis zat er nog an!.
er bij
bij ons uit?
uit ? Seg nous es!'
Hoe zag het er
'Keurig,
`Keurig, maar vérder.'
we al
al z'n klante wegjoege...
wegjoege ... eerst met die ruzie
ruzie met
met de
de naaima'En dat we
toen was
was z'n
z'n winkel
winkelvol
volklanten,
klanten,die
dieleugenaar!
leugenaar!Die
Die mof! Was die
chine, toen
z'n eigen
eigen land
land verzopen!
verzopen! —- z'n winkel
winkel vol klante! v61
v6l klante! Je
maar in z'n
nooit een
een sterveling!
sterveling! -— En toen later de herrie met
met Stengevis,
hoorde d'r
d'r nooit
was een hoer, ik ontving
ontvingheren
herenals
alsjij
jij
die er met de politie
politie was
was afgezet. Ik was
was -— zo'n schooier
schooier alsof
alsof jij niet weet wlé
wfé er kwame, Karel en
niet thuis was
me vader
vader —
- en het schandaal
schandaal dat
dat ie
ie een
een andere
andere hoer
hoer
Scherp
en me
Scherp en Dirk en
d'r
Hahaha! Die 6ûwe
611weStengevis
Stengevis een hoer! Daar mot
d'r had moete uitgooie! Hahaha!
ik om lache! Is die goed,
goed, hè?
ze elke morge een
hé ? En dan verwete ze nog dat ze
te geve als
als wij
wij nog in bed leie en dat ze telkens zo'n
boterham an Ka moes
boterham
moeste
last met de betaling hadde en wie er de plee moest schoonhoue, zij
ik!.....
zij of ik!.
had er
er bij
bij moete weze.
kunne hore.
hore.Ik
Ikzal
zalmaar
maar niet zeggen
Je had
weze. Je
Je had wat kunne
vet gegewaarvoor ze jou en mij hebben uitgescholde. Maar ik heb ze d'r
d'r vet
Dat wil
wil godbeter een sociaal
die
sociaalzijn,
zijn,die
diemof,
ma, die
ven al knikten me knieën. Dat
te stóm
st6m om voor de duvel te dansen!
dansen! Ik
Ik werd
werd
leest De Rooie Duivel en is zelf
zelfte
had van
van d'r
d'r hondepieskamer, dat
zo nijdig! Ik heb ze gezegd
gezegd dat ik genoeg had
ik wel gemerkt
gemerkt had dat zij háár op ons
ons eten
eten lei.
lei.Toen
Toen werd
werd hij
hij door
door Frits geik 'r gezegd dat als ze niet
niet dadelijk
dadelijk
zij alleen
alleen en
en toen
toen heb ik
roepen, bleef zij
zou trekken.
trekken. Je begrijpt wel
van de kamer ging,
ging, ik 'r bij
bij d'r háren d'r af
afzou
was om
om 'r bang te make.
make. En toen
toen
dat ik 't
't niet gedaan zou hebbe. Het was
... Eerst
huile met de deur op
ging ze eindelijk
eindelijk...
Eerst heb ik een
een kwartier zitte huile
slot —
- toen heb ik in mijn
mijn handtas
handtas ingepakt
ingepakt jouw tandpoeder en jouw bor
hemdeen
en onderbroeke en zakdoeke en je pantoffels
stels en je zeep en wat hemde
en je
je brieve en wat ondergoed
ondergoed van
van Ka
Ka -— toen
toen heb ik de
en me lorgnet en
twee deure op slot gedaan en ben ik met de twee
twee kindere weg
gegaan—
weg gegaan
vervloekte huis!'
huis!'
en geen voet zet ik meer in dat vervloekte
'Arme,
`Arme, dikke Mol.'
'En ik héb al een
een andere kamer.'
'Waar?'
`Waar
?'
se.'
'Op de Ruysdaelkade over de waskaarsenfabriek bij
bij uitstekende men
mense.'
'Alweer uitstekend?'
`Alweer
uitstekend ?'
'Een
vroegere vriendin
me moeder.
moeder. Een
Een engel
engel van
van een
een mens.
mens. Die
Die
`Een vroegere
vriendin van me
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weet alles van mijn en me man en van
met plezier
plezier hebhebvan jou
jou en
en die
die wou ons met
be.'D'r
ende
dekindere
kinderekunkunbe:13'r kamer
kamer was
wasjuist
juist de
de vorige
vorige week leeggekomme
leeggekomme en
nen slapen in een
Tienduieen kamertje naast an. Een heerlijkeJrisse
heerlijke frisse zitkamer.
zitkamer. Tiendui... Máár
... O!
vergat ik
ik helemaal...
helemaal...
zend maal
maal beter
beter dan
dan bij
bijDoedelaar
Doedelaar...
Måár...
0! dat vergat
wat zei
zei de
de advocaat
advocaat?'
?'
'Dat
zalik
ikjejestrakjes
strakjes vertelle.
vertelIe. Niet
Nietveel
veelbijzonders.
bijzonders. Laten
Laten we
weeerst
eerstwat
wat
'Da zal
eten.'
gaan eten.'
We Hépen
met de
de kinderen.
kinderen.
lfépen weer met

XXI
DE KINDEREN. WIJ
WIJ BELANDEN
XXI DE
BELANDEN IN
IN EEN
RENDEZ-VOUS

Het werd een zonderling schuw leven die
die eerste
eerste week
week op
opde
deRuysdaelRuysdaelde-man-van-het-contract, de
demaatschapmaatschapkade.
kade. De 'man'
'man' wás
wás in
in de stad, de-man-van-het-contract,
pelijke man, de eigenaar. Georgine had hem op de tram zien staan. Ze was
er zéker van. Als maar even gescheld
gescheld werd,
werd, schoof
schoofzij
zij geagiteerd
geagiteerdnaar
naar de
de
neerhangende, tule
tulegordijnen,
gordijnen,luisterde
luisterdeangstig
angstigaan
aande
dekamerdeur
kamerdeurom
omhet
het
stemgeluid te
te herkennen.
herkennen. Het
Het'huis'
'huis'was
wasop
ophaar
haarhand.
hand.Wij
Wijhadden
haddende
de
achterkamer, dito, werd door de ouwe
ouwe vriendin
vriendin
voorkamer éénhoog.
lénboog. De achterkamer,
de gedrukte
gedrukteomslaomslavan schoonmama,
schoonmama, juffrouw
juffrouw Perron,
Perron, bewoond.
bewoond. Op de
was, stond
stond Madame
gen van een
een artiestenblaadje
artiestenblaadje waarop
waarop zij geabonneerd was,
Veupe
Perron. Zij verhuurde kamers aan
net
Veuve Perron.
aan 'artiesten',
`artiesten', zag er uit als een net
met de
de levendigheid
levendigheidvan
vaneen
eenFranFranburgervrouwtje, klein, mager, zwart, met
çaise die veel van de wereld
wereld gezien
gezienheeft.
heeft.Haar
Haarene
enedochter
dochterAmélie,
Amélie,zwaar
zwaar
9aise
teringachtig, werd
werd gemainteneerd
gemainteneerd door
door een
een tabaksmakelaar,
tabaksmakelaar, de
de andere
andere
dochter Sophie
Sophie was
was 'op
'opkamers
kamersgezet'
gezet'door
dooreen
eenrijke
rijkeassuradeur.
assuradeur.Charles,
Charles,
dochter
bleke jongen
een jaar of
reisde in
in toiletartikelen.
toiletartikelen.
de zoon, een bleke
jongen van een
of twintig,
twintig, reisde
zat hij
hij bij
bij mama
mama thuis,
thuis, lui,
lui, geld-lenend
geld-Ienend van
vanzijn
zijnzusters
zustersAmélie
Amélie
Meest zat
Veuve Perron
Perron kreeg van de twee
twee dochters
dochters sámen
sámenvier
vier
en Sophie. Madam Veuve
week, waarmee
waarmee ze
ze haar
haar huur
huur kon
kon betalen.
betalen. Meer
Meer cdeden'
'deden' de
de
gulden per week,
er niet
niet aan.
aan. Kwam Amélietje
Amélietjebij
bij mama eten,
wat ze
ze meestal
meestaldeed
deed
dochters er
eten, wat
bij voor het
het
kwartje bij
als de tabakshandelaar op reis
reis was, dan droeg ze een kwartje
'Ze stinke
stinke van
van gierigheid,'
gierigheid,'zei
zeiMadame
MadameVeuve
VeuvePerron
Perronininvertrouvertroudiner. `Ze
tot Georgine.
Georgine. le
'Jemot
motesesbij
bijze
zethuis
thuiskomme!
komme!Amélietje
Amélietjeheeft
heeft
welijke buien tot
Tout ce
ce qu'il
qu'il y a de plus
een ameublementje.
ameublementje. Oe!
Oe! Oe!
Oe! Chic
Chic hoor!
hoor! Tout
me een
bij Sophie
Sophie daar
daar slaat
slaat je de pracht
pracht tegen!
tegen!
alles op
op háir
háárnaam.
naam.Maar
Maarbij
chic! En alles
saDie heeft
heeft een
een 11661
héél beneje-huis
Die
beneje-huisininhet
het Sarphatipark.
Sarphatipark. Dáár
Dáár moet
moet je een sameiden, een
een keukenmeid
keukenmeid en
eneen
eenkamermeid!
kamermeid!
lonnetje zien! Jawel.
Jawel. Twee
Twee meiden,
er es geweest
geweesttoen
toend'r
d'rheer
heerniet
nietthuis
thuiswas.
was.JeJebegrijpt
begrijptdat
datikiker
erniet
niet
Ik ben er
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komme kan
Nee, niet
niet graag
graaghoor.
hoor. Perron
Perron zou
zou zich
zich in
in
komme
kan als
als die heer er
er is. Nee,
z'n graf
graf omdraaie als
Was Perron
Perron een
een fatsoenlijke
fatsoenlijke man,
man, Georals ie het zag. Was
graf omdraaie
... Maar
gine?
hé ? Ja,
Ja, die
die zou
zou zich in z'n graf
omdraaie...
gine ? Een
Een gentleman, hè?
kan ik eran doen
doen ?...
? .. Ik
kan ze toch
toch niet
niet an
an touwtjes
touwtjes vasthoue!
...
vasthoue!...
wat kan
Ik kan
Vrouwen van dfé leeftijd
... En
hebben ze
ze nou?
leeftijd...
En wat voor vastigheid hebben
nou ? Ze
goed, da's
da's waar...
waar... Sophie
Sophie heeft
heeft honderd
honderd gulden in de
de week,
week,
hebbe het goed,
de cadeau's.
Amélie tachtig buiten de
cadeau's. —- Laatst heeft de heer van Amélie een
voor haar
haar meegebracht
meegebrachtdaar
daar wor je gewoon verblind van...
van ... En
En dan
dan
collier voor
zo stinkend gierig!
gierig! Wat
Wat ze
zemaar
maar kenne
kennespare,
spare, legge ze op de spaarbank.
spaarbank .
... Ik weet niet hoeveel
hoeveel Amélie al heeft staan...
staan ... En
En dán spele ze nog twee
... Wat interessant, hé, om je heer zo
hande op één buik met d'r kruienier
kruienier...
afte zette!...
zette! ... Vorige maand had ze maar
maar dertig
dertig gulden kruieniersware
kruieniersware ged'r kruienier tachtig late opschrijve. Die verhad, die Sophie, en
en ze
ze heeft
heeft d'r
... En
moeder valle
valle ze
zedood
doodop
opeen
een
dient er
er natuurlijk
natuurlijkook
ookan
an...
En voor
voor d'r moeder
cent!. .. Als
cent!...
Als ik niet te vrete had zoue ze me zo late verhongere. Zijn me
? .• En een
d6chters, die een moeder twee gulden
gulden in
in de
de week
week afdrage
dat dóchters,
afdrage ?...
kwartje als ze komme dinere!'
Charles sprak
sprak van zijn
zijn 'zuster-in-de-tabak'
van zijn
zijn 'zuster-in-asCharles
czuster-in-de-tabak' en
en van
czuster-in-aste zetten, ging op
suranties'. Hij had er
afte
op visite,
visite, léénMaer slag
slag van
van om ze geld af
de. Amélietje en Sophietje waren bang voor macraud-broer.
Twééhoog
een hoer-in-ruste
hoer-in-ruste uit
de Nes,
Nes,die
dierespectabel
respectabel 'geTwaoog woonde
woonde een
uit de
`gewas met een
een verhuurder
verhuurder van fietsen.
fietsen. Hij
Hij was
was meestal
meestal uit.
uit. Zij,
Zij,
trouwd' was
huisvriendin van Madame
Madame Veuve Perron,
gilde
hoeregH-achtig-luidPerron,
hoeregfl-achtig-luidruchtig om de geringste
geringsteaardigheid
aardigheidvan
vanCharles.
charles.Leentje
LeentjePlas
Plashad
hadeen
een gegrove goedhartigheid,
goedhartigheid, bolle
bolle konen,
konen, mopneus
mopneus met
metwijd
wijd
zicht van
van enkel grove
uitstaande
ontwikkelde lipgleuf, vette lichaamsgezetuitstaande neusgaten, sterk ontwikkelde
heid. De eerste dag was
was ze
ze al
al 'vriendin'
`vriendin' met Georgine, kwam koffiedrinken, schaterde
eruit wat
wat 'r voor haar
haar mond kwam, vulde
ken,
schaterde druk,
druk, smeet eruit
de kamer met turbulant grof
groflawaai.
Georgine, hield
hield haar
haar
lawaai. Dat verblufte Georgine,
juffrouw!. .. Je
Je mot je
bezig. 'Zit goddome niet zo labberkakkig te kijke, juffrouw!...
an je
je kindere as
durft ... Ik
maar komme an
niks antrekke! Laat
Laat ie maar
as ie durft...
Ik giet
'm me pispot op z'n kop.'
was de
de oude,
oude, ruwe,
ruwe,eerlijke
eerlijke hoerenhoeren- en
en kabotijnstoon, die Georgine
Het was
stille kamertje van Doedelaar, waar zij
vreemd vond nu ze kwam uit dat stille
langzaam dat plompe spreken ontwend
was.
ontwend was.
járen in scheiding pro
pro
Driehoog woonden onzichtbaren, een juffrouw die jiren
deo lag. Het duurde wat lang
lang —- God houdt van komieke advocaten-zaakpr6 D66
Dé6—
- nu verhuurde zij kamers
jes, pro Deo, pró
kamers om
om niet te verhongeren.
Ze had
had twee
twee internen,
internen, een
een 'zusterlid'
eerzame Terp
czusterlid' van
van de eerzame
Terp uit
uit de Nes,
waar vrouwen bordeelopleiding ontvangen, én een ouwe
waterouwe man met water349

benen,
meer af
afkon
zijn dood
dood afwachtte,
afwachtte, kijkend
kijkend
benen, die de trappen niet meer
kon en zijn
dag-aan-dag naar het
het gewalm
dag-aan-dag
gewalm van
van de
dewaskaarsenfabriek.
waskaarsenfabriek.
Het 'huis' —
- een,
was
een,twee,
twee, driehoog
driehoog -—was
wasop
opde
dehand
handvan
van Georgine. Er was
een
wel-aandoenlijke toenadering
uitgestoteeen vreemdsoortige, wel-aandoenlijke
toenadering tussen de uitgestotenen,
tegenover de
de buitenwereld.
buitenwereld. Mij
nen, band
band van
van háát
}lift tegenover
Mij kenden
kenden ze
ze niet.
niet. Om
bij
om tete
bij elkander
elkander te
te blijven -—na
nahet
het advies
advies van
van de correcte advocaat, om
als wijze,
wijze, voorzichtige
voorzichtige
vechten voor
voor de
de kinderen
kinderen —
- deden
deden wij
wij vies-listig,
vies-listig, als
joodjes. Overdag bleef
bleef ik weg,
weg, at
at in
in de
degaarkeuken
gaarkeuken om
omgeld
geldtetebesparen,
besparen,
werkte
kamertje van Scherp
Scherp en
avond, tegen
tegen tien
tienuur,
uur,
werkte op het kamertje
en tegen de avond,
als
er geen spionnen stonstonals een
eendief,
dief,rondkijkend
rondkijkendofik
ofik niet
niet bespied
bespied werd,
werd, of
ofer
huizenkant naar
naar de Ruysdaelkade.
Ruysdaelkade. Daar
Daar keek
keek ik
ik
den, schoof ik langs de huizenkant
in elke deurnis of er
er niemand
niemand loerde,
loerde, liep
liep het
het huis voorbij, keek in de verhetmidden
middender
derkade,
kade,floot
floot
der
nam ik
ik het
der gelegen
gelegen portiekjes
portiekjesen
en éérst
éérst dán
din nam
heel zachtjes
refrein uit Lohengrin: `Nie
'Nie sollst
solIst du
dumich
michbefragen...'
befragen ... '
zachtjes het refrein
Er
tule gordijnen,
gordijnen, de
de schaduw
schaduwverdween
verdween
Er kwam
kwam een schaduw achter de tule
en voorzichtig
trok het
hetkoord
koord de
de deur
deur open.
open. In
In het
het portaal
portaal luisterde
luisterde ik
ik of
of
voorzichtig trok
er niemand in de
deed m'n laarzen uit en op mijn kousen voet
voet
de gangen was, deed
naar boven, de gang
voor voet, ophoudend
ophoudend als
als een
een tree
tree kraakte,
kraakte, sloop ik naar
Zo ging
ginghet
hetavond
avondaan
aanavond.
avond.Juffrouw
JuffrouwPerron
Perron ververdoor,
door, de kamer in. Zo
moedde alles, 's morgens mocht ze niet binnenkomen, 's avonds moest ze
twéé vorken,
vorken, twee
twee messen,
messen, van
van alles
alles twéé
twéégeven
geven—- maar
maar ze hid
hádgeen,
geen,
wilde geen `bewijzen'.
'bewijzen'. Voor de rechtbank
rechtbank zou ze
ze een
een ééd
éédkunnen
kunnendoen.
doen.
Nooit zag ze het minste. Het
Het was
was gerechtelijk
gerechtelijk in
in orde.
orde.We
Wededen
deden het
het zozoNooit
als fatsoenlijke
Wij gaven
gaven niemand
niemand aanstoot.
aanstoot.Ik
Ikwas
wasde
de
fatsoenlijke menSen
mensen het doen. Wij
heer.
De
betalende.
Zij
de
maintenee.
De
heer
kwam
voor
de
bijslaap,
heer.
betalende. Zij de maintenee. De heer kwam voor de bijslaap,
z'nnaam,
naam,die
die
ontbeet,
gingschuw
schuwheen
heenvoor
voorde
debuitenwereld
buitenwereld(die
(dieheer
heerz'n
ontbeet, ging
heer z'n
reputatie). De
De maintenee,
maintenee, die
die zo
zo gek
gekwas,
was,
heer
z'n stand,
stand, de
de heer
heer z'n
z'n reputatie).
haar mijnheer
mijnheer te zijn, bracht dagen in
in trage
trage verveling
vervelingdoor,
door,
verliefd op haar
uitziend naar
naar de avond. Het
Hetwas
wasmaatschappelijk
maatschappelijk en règle. Bourgeoisie-geBourgeoisie-geuitziend
Een lichaam
lichaam tegen
tegenbetaling
betalingvan
vankamerhuur,
kamerhuur,
hoereer. Bourgeoise-ontucht.
Bourgeoise-ontucht. Een
natje en droogje.
zachte
avonden werden
werden van
van angstig
angstignachtuilenbeweeg.
nachtuilen beweeg. Buiten het zachte
De avonden
schaduw achter
achter de
de tulen
tulengordijnen,
gordijnen, het
hettrapopsluipen,
trapopsluipen, het
het
gefluit, de schaduw
fluisteren in
kamer. Als
Als de
dealkoofdeuren
alkoofdeuren dicht waren
waren konden
konden we
we
fluisteren
in de kamer.
spreken. In bed, tegen
tegen het
hetbeschot
beschotvan
vande
deachterkamer,
achterkamer,ddrfden
durfden
schuchter spreken.
we niet,
niet, dempten
demptende
destemmen
stemmenonder
onderde
dedekens,
dekens,schrikte
schriktede
dedonkerte
donkerteder
der
we
hetgekraak
gekraakvan
vaneen
eenbedbedingehouden kusgeluid,
kusgeluid,van
vanhet
kamer van een niet ingehouden
Hetwaren
warennachten
nachtenvan
vanwakker-liggen,
wakker-liggen,beluistering
beluisteringder
dergeluidengeluidenveer. Het
Als een
een deur
deur dichtsloeg
dichtsloeg schrikte
schrikte Georgine,
Georgine, gespannen
gespannen van
van luisluisbuiten. Als
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tering. Voetstappen op de eenzame kade deden ons liggen met inhouden
van adem. Als we
we tóch
t6chverrast
verrastworden
worden?
Alsde
demán
mánererwas
was?
Watdan
dan?
? Als
? Wat
?
Wat (Uri
dán??En
de
Enininhet
het nauwe,
nauwe, slechte,
slechte, éénpersoonsbed
éénpersoonsbed verwoelden we de
uren tot de morgen een lome, doffe slaap gaf.
kapot. Zij
Zij zag
zag
gaf. Het
Het maakte ons kapot.
er
uit, met
met kringen
kringen en
en zwakte
zwakteonder
onder de
de ogen.
ogen.Ik
Iklag
lagoverdag
overdag in
in het
het
er wit uit,
kamertje
met grote
grote wanhoop-van-leven.
wanhoop-van-Ieven.
kamertje van
van Scherp,
Scherp, moe,
moe, lusteloos, 6p, met
Toen kwam dé dag, de dag die ik nooit vergeet.
vergeet.
's Morgens half tien werd
werd ik
ik wakker
wakker gemaakt
gemaaktdoor
doorstemmen
stemmennaast
naastan.
an.
Madame Veuve
met haar
haar dochter
dochter Amélie,
Amélie,met
met
Veuve Perron was aan het praten met
Ik hoorde
hoorde ongeongehaar
gang. Ik
haar zoon
zoon Charles.
Charles. Kaatje
Kaatjeen
en Toosje
Toosje speelden in de gang.
veer dit gesprek:

Veuve Perron: 'Kom
'Korn binne.'
binne.'
Charles: 'Dáááág
tabak-Amélie!'
'Dáiáig tabak-Amélier
Am/lie: 'Schei
aardighede, snotneus!
mama ik
ik voel
voel me
me
Andlie:
`Schei nou
nou uit met je aardighede,
snotneus! 0 mama
zo beroerd.'
Veuve Perron: 'Wat
hébjejedan
dan?'
?'
Vat héb
Am/lie: 'Wéér bloed opgegeve.'
Amilie:
charles: 'Jij
zal te
te zwaar
zwaar leven
leven met
metje
jetabak.'
tabak.'
Charles:
lij zal
Am/lie: 'En
r6tsmaak als
als ik
ik ervan
ervan in me
me mond
mond heb,
heb, mama...
mama ... Zo'n
Andlie:
'En zo'n rótsmaak
schrikkelijke rotsmaak.'
Veuve Perron:
Perron: 'Je
zieterertoch
tochgoed
goeduit,
uit,niewaar
niewaarCharles
Charles?'
le ziet
?'
Charles:
toch al
al dat
dat ze
ze te
tezwaar
zwaar leeft.
leeft. Sophie
Sophie maakt
maakt zich
zichniet
nietkapot
kapot
Charles: 'Ik zeg toch
assurantie.'
voor d'r assurantie.'
Am/lie: `' Ik voel me
me zo
zo licht,
licht, zo
zo hoe-zal-ik-het-zegge...
hoe-zal-ik-het-zegge... En
En dan
dan die
die rótr6tAmélie:
is niks...
niks ...maar
maar die
die rótsmaak...'
r6tsmaak ... '
smaak
... Bloedopgeve
smaak...
Bloedopgeve is
Veuve
Perron: 'Je
maag een
een glas
glas port
port met
met
Veuve Perron:
`Je moest
moest elke morge op je nuchtere
nuchtere maag
geklust ei
ei drinke.'
drinke.'
een geklust
Charles: 'Da
'Datmoet
moetjejeHAI.
háár zegge.
Zegeeft
geeftgeen
geenrooie
rooie cent
centvoor
voord'r
d'r zelfuit!'
zelf uit!'
Charles:
zegge. Ze
Am/lie: 'War
'Daar heb
heb jij
jij dan toch niet
niet over
over te
te klage.
klage.Heb
Hebikikjejeniet
nietpas
pasvijfenvijfenAndlie:
twintiggulde
guldegegeve
gegeve?'
twintig
?'
Charles: `Geléénd,
'Geléénd, hé
hè?? van jou neem ik niks an.'
Charles:
Amélie: 'Hij neemt niks
niks an
an?? Hij neemt niks
niks an!
an! Wat
Watgeef
geefjij
jijooit
ooittertig
terug?'
Amélie:
?'
charles: Vat
'Watikikléén
lééndat
datkrijg
krijgjejeterug!...
terug! ...Ik
Ikmot
motgeen
geencente
centevan
vanjódw
j6uw
Charles:
te verdiene.'
verdiene.'
... Ik leg niet op me rug om me kost te
fluim van een kerel hebbe
hebbe...1k
Amélie: 'War
'Daar zou
zou jij
jij ook een smoel voor hebber
hebbe!'
Amélie:
charles: `Mijn
'Mijn gat zou
zou zich
zichnog
nogaltijd
altijdsjenere
sjenereals
als 't
't jódw
j6Uw gezicht
gezicht had!
had! HoHoCharles:
hoho! Hohoho!'
Amétie: `Stik
'Stik voor mijn part
... Wat heb ik met AI
j6u te make!'
Andlie:
part...
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Veu'Pe Perron:
Perron: laat
'Laat'r 'rnou
nou
met
rust,
Charles.
Waarommot
motereraltijd
altijd
met
rust,
Charles.
— -Waarom
Veuve
m6t zijn...
zijn ... En praat niet
niet zo
zo hard
hard voor
voor Georgine.'
Georgine.'
men
?—
Het isis toch nou geen
Amelie: `Mag
'Mag je
je hier
hier niet
nietmeer
meerprate
prate?
- Het
geen tijd
tijdom
omop
op
Amelie:
je bed te legge.'
legge.'
je
Veu'Pe Perron:
Perron: `Sust
'Sust nou!
nou! Ik
Ik ge166fdat
gel66f datd'r
d'rheer
heerd'r
d'ris.'
is.'
Veuve
Am/lie: 'D'r heer! D'r
D'r heer!
heer! Zeg
Zegmaar
maar d'r
d'r makkro!'
makkro!'
Amilie:
Veu'Pc Perron:
Perron: 'Hé! Hé!
Hé! Praat
Praat wat
watzachies.
zachies.—
- Het
netteheer
heer
Het mot een hele nette
Veuve
Motjejeook
ookcente
een tehebbe
hebbe
zijn. Zij
Zij is razend
razend met
met hem.
hem. Cente heeft ie niet. Mot
zijn!Had
Hadjejevader
vadercente
cente?'
om gelukkig
gelukkigtetezijn!
om
?'
AmElie: 'Late
'Late we
we dAár
dáár nou
niet knijpt
knijpt
nouniet
niet over
over spreke mama! Een kat die je niet
Amilie:
dathij
hijzich
zichdoor
doorháár
háárlaat
laat onderhoue...'
onderhoue.. .'
schreeuwtniet...
niet...Als
Als6ûmaar
maarweet
weetdat
schreeuwt
Charles: 'Ach
'Achjeje161t!'
lûlt!'
Charles:
AmElie: 'Lûl
ik?? Hoor
Hoor uu dat
dat mama
mama?? hij zegt
dat ik
ik161!...
lûl! ... Ik zeg je,
je,dat
datik
ik
zegt dat
Amélie:
161 ik
weet dat
dat hij
hij geleefd
geleefd heeft
heeft van
van wat
watd'r
d'r man
man uit
uitAmerika
Amerika elke
elke week
weekzond
zond
weet
wat zij met zinge
zinge verdiende.'
verdiende.'
en van wat
Charles: 'En áls
hetdoet
doet?
Watgaat
gaathet
hetj6u
j6udan
dananan?
Jij voert
voert toch
tochook
ook
ils ieiehet
? Wat
? Jij
Charles:
geen verdommenis
verdommenisuit!
uit!Waarom
Waaromjtillie
jûlliealleen
alleen?'
?'
AmElie: `Ja,
'Ja, j6û
baantje wel
wel bevalle,
bevalIe, hé
hè?
Zo'n baantje
baantje van
van kutkut? Zo'n
j66 zou zo'n baantje
AmRie:
vreter!'
Charles:
hohoho!'
Charles: 'Als ik me kans maar schoon zag! Hohoho! hohoho!'
Vcu'Pe
Perron:
'Scheie
jullie
toch
met
jullie
kinderachtig
gekwebbel!
`Scheie
jullie
uit
met
jullie
kinderachtig
gekwebbel!
Veuve
D'r is niks van an, kind. Georgine het me
me verteld
verteld dat
dat hij veel geld
geld ververas die
die maar
maar wil.'
dient, zoveel
zoveel as
AmElie:
liegt ze.'
ze.'
'Da liegt
Amélie: 'Dat
Veu'Pe
vooruit gekrege
gekregeen
enkan
kan
ellek geval heb ik veertien dage vooruit
Veuve Perron: 'In ellek
ik met de week opzegge.'
AmElie:
... uu weet wel,
wel, die
die
heb mevrouw
mevrouw Stengevis
Stengevis gesproken
gesproken mama
mama...
clk heb
Amélie: 'Ik
het jongste
jongste kind
kind twee
tweejaar
jaargehad
gehadheeft,
heeft,en
endie
dieheeft
heeftme
meschándelijke
schándelijke dindinZe mot
mot z6
z6de
dehoer
hoer hebbe
hebbegespeeld
gespeeldmet
metJan
Jan en
en alleman
alleman dat je
gen verteld. Ze
er versteld van staat. En wat een schooier
schooier van een kerel om van Iiiár
qáár te
leve en van de cente
een te van
van d'r
d'r man
man in
in Amerika!'
Amerika!'
Charles: 'Allemaal gelul! Kwaadsprekerij.'
AmElie:
ben,mama
mama?'
gekomme ben,
'En weet
weet u waarom ik hier gekomme
Amélie: 'En
Veu'Pe
datweet
weetik
iknatuurlijk
natuurlijk niet.'
niet.'
Nee, dat
Veuve Perron: 'Nee,
AmElie:
.. .'
`Gisteravond waren Sophie en d'r man bij
bij ons
ons...'
Amine: 'Gisteravond
Charles: '0,
jeassurantie-zwager
assurantie-zwager?'
'0, je
?'
Amé/ie:
... je maakt
es éffen
éffen op
op...
maakt me
me misselijk,
misselijk, zeg!
zeg! en toen kwam
'Hou nou es
Amélie: 'Hou
het gesprek op wat hier an huis gebeurt, en toen zei de
de man
man van Sophie
dat
ie
niet
wou
dat
ze
hier
an
huis
kwam
zolang
hier
een
getrouwde
vrouw
dat ie niet wou dat ze hier an huis kwam zolang hier een getrouwde vrouw
met
met een andere man leefde -—godallemachtig:
godallemachtig:een
eenvrouw
vrouw met
met twéé kin-
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brutaliteitvandaan
vandaan? ?-Toen
Waar haalt
haalt ze de brutaliteit
— Toen zei mijn man dat ik
dere! -— Waar
ook niet meer naar u toe mocht...
mocht ... God,
God, mama,
mama, u heb toch altijd uw kaan artieste; wil
wil u dan
mers fatsoenlijk
fatsoenlijk kunne
kunne verhure
verhure an
dan met geweld uw
Strakkies heb u kans
schandaal voor
naam wegsmijte
? .. Strakkies
goeie naam
wegsmijte ?...
kans van schandaal
voor uw
smous op komt zette!... Ik zeg u dat ik nfét meer
deur als die diamant
diamantsmous
meer bij u
niet. Wij
Wij wille
wille niet
nietmet
metdie
diehoer
hoeran
aneen
eenzelfde
zelfde takom eten en Sophie ook niet.
.. .'
fel zitte
zitte...'
Charles: 'Godverdomme
dames wille
wille niet
niet meer
meer komme
komme
`Godverdomme wat een kak! De dames
Nou zijn
zijn we
we gesjogte, mama!'
dinere voor een kwartje! Nou
Veuve Perron (schuchter):
kan 't jullie nou schele?
(schuchter): 'Wat
Vat kan
schele ? Ik heb de kamer
ik weet,
weet,niks
niks 6nfatsoenan Georgine verhuurd en er gebeurt, voor zover ik
of niet, Charles?'
lijks. Is Georgine netjes of
Charles ?'
Charles:
uitstaan. Zij
Zij h6lidt
Char/es: 'wel
'Wei ja!
ja! Ik
Ik kan
kan die
die verdomde kak niet uitstaan.
1166dt van d'r
min teneur en jullie niet. Da's
Da's het
hetonderscheid
onderscheid en
enverder
verder ontlope jullie
minteneur
mekaar geen flikker!'
AmElie: 'Ik
als ik
ik morge de dag met
met Van
Van Balen
Balen wil
Amaie:
`Ik ben een vrije meid en als
wi/
op gelijke
gelijke lijn met dat schepsel.
schepsel.
trouwe dan tr6liwt
tr6dwt ie me! Ik stel me niet op
Wat zegt u, mama?
Verbeel je!'
mama ? Verbeelje!'
Veuve Perron:
dáár heeft Amélie nou weer gelijk in.'
Perron: 'Ja,
ja, dáár
AmElie: 'En als Sophie en ik u met moeite in uw huur
huur tegemoet
tegemoet komme,
komme,
Amélie:
mama, dan
ook een
een woordje
woordje meeprate over het verhure van
dan wille
wille we toch ook
de kamers. U zou er wel een rendeevoe van kenne make.'
Veuve Perron (schuchter): `Wat
'Wat ben je overdreve! Georgine betaalt
betaalt me
goed. Ik heb veertien dage vooruit. Ze
Ze klaagt
klaagt niet
nietover
overde
dekost
kosten...
en ... én
...
én...
toch een
een kind
kind van
van me
me ouwe
ouwe vriendin.
vriendin. Hebbe jullie niet met
met haar
haar
ze is toch
schoolgegaan als
als kleine
kleine kindere
schoolgegaan
kindere?'?'
AmElie: 'Vroegere
mama, wat een gekles! Heb u z6veel
Amélie:
Troegere vriendin!
vriendin! God, mama,
vriendschap van die juffrouw Casper ondervonde?
ondervonde ? Geld lene en geld lene.
van d'r
d'r hebbe van voor tien
tien jaar.
jaar. Van
Van z6'n partijpartijne. U mot n6g geld van
trekken snap ik de klote.'
klote:
Veuve Perron:
Perron: 'Ja,
"la, da's
da's waar.'
AmElie: 'En u weet dr6mmels goed, dat die vent n6U
bij d'r is. Strakkies
Amélie:
n66 bij
heb u het zelf
zelf gezegd.'
Veuve Perron:
Perron: 'Heb
`Heb ik dat gezegd?
gezegd ? Hoe kán ik dat gezegd hebbe?
hebbe ? Hoe
w6li ik dat gezegd hebbe? Ze gaat 's avonds naar
naar bed
w66
bed en
en meer
meer weet ik
niet.'
AmElie: 'Waarom
Améne:
Vaarom lope de kindere dan alleen op de gang?'
Veuve Perron: 'D'r
Nou?
Nou?'
`D'r staat een éénpersoonsbed in de alkoof.
alkoof Nou
? Nou
?'
AmElie (proestend):
'Goddorie die vin ik goed! Slapen
Slapen ze op het bed van
Amélie
(proestend): `Goddorie
Charles?'
Charles ?'
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Veuve Perron:
Perron: 'Hou
`Hou toch
toch een beetje
reu'Pf!
beetje je
je bek!'
Andlie: 'Nou
`Nou ga
ga ik
ik es
es an
an het
het beschot
beschot luistere.'
Am/lit:
luistere.'
frou-frou van
Zacht frou-frou
van kleren aan
aan de
de andere zij
zij van
van het
het beschot.
Charles: 'Toe,
'Toe, schei nou uit
Charles:
uit met
met je
je geneuk!
geneuk! Jullie scheppe
scheppe hier de
de peentjes
alsofje
op alsof
je w6nder wat
Jij ben toch ook
ook maar
maar de betaalde
wat inbrengt. Jij
betaalde hoer
hoer
van Van Balen!'
Veuve Perron: 'N66,
N66, nou, n66, Charles!'
reu'Pe
'Wei ja, wat bliksem!'
Charles: 'Welja,
Veuve Perron: 'Stil.
`Stil. Daar
reu'Pe
je van
Daar isis Leent
Leentje
van boven.'
Geklop aan de andere deur.
Veuve Perron: 'Binne!'
%inner
reu'Pe
Leentje Plas
Plas (schreeuwerig):
'Kijk ik es
... Zo
ZoAuk':lie,
Amélie, ben
ben jij
jij daar?
(schreeuwerig): (Kijk
es...
daar ? Wat zit
je al vroeg in je zij!... Kijk
Kijk ik
ik me es een schelvissies gekocht hebbe!... Wat
denk je dat ik ervoor betaald heb ?'
schelvissies...
Charles: 'Vier schelvissies
... Het zijn magere hoor!.
.. Twee dubbeltjes bij
bij
hoor!...
mekaar.'
Leentje Plas:
plas: 'Ben je besodemieterd! Twee dubbeltjes!
... Zulleke schelscheldubbeltjes!...
jij, god
god zal me krake. Haha! Háhaha-a-a!'
visse als jij,
HAhaha-a-a!'
Veuve Perron:
Perron: 'Daar
reu'Pe
magje
vijfenzeventig cente voor betaald hebbe.'
'Dan mag
je vijfenzeventig
Leentje Plas: 'Nee. Geen cent
I.-eentje
cent meer
meer as vijftig cent ofik
of ik mag hier dood blijve zitte.'
Charles:: 'Wat
Charles
motjij
jij met
met v{ér
Vat mot
vfér hele schelvisse doen, Leen?
Leen ? wille
Wille jullie je
een beroerte vrete
?'
vrete?'
Leentje Plas: 'Daar
Leentje
'Dan doen we twéé dage mee. Om twaalf uur maggie een
hale as je
jez6ét
boterhammetje met léver bij me komme hale
z6ét ben, hoor! Hahaha.
Charles:
`Leen kan jij zien wat een mannetjes
Charles: 'Leen
mannetjes en
en wat
wat een vrouwtjesschelvrouwtjesschc1is?'
vis is
?'
Plas: 'Ach,
Ze hebbe állemaal
Hahaha! HAhahar
Háhaha!'
Leentje Plas:
`Ach, verrek! 7,e
Allemaal pikkies! Hahaha!
Charles: 'Nee!
'Nee! Een
Een wijfie
wijfie drijft
drijft met
met d'r
d'r buik b6ven as ze dood is! Hohohor
Hohoho!'
Charles:
Leentje Plas: `HAhaha!
'Háhaha! Háhaha!...
ook ... háhaha!
... dan ben ik
Leentje
Hihahal... Dan ben ik ook...
hihahal...
nachts in
in me
me bed
bed ook
ook een
een dooie
dooieschelvis!
schelvis!HAHá... laahal...
háhaha!... dan ben ik 's nachts
háhá! HAMM!'
Háháhá!'
hAhá!
Veuve
reu'Pe Perron:
Perron: `Hou
'Hou toch cen
een beetje
beetjeje
je gemak. Georgine
Georgine slaapt nog!'
nog!'
Leentje
1...eentje Plas:
Plas: `Slaapt
'Slaapt ze
ze nog? Wacht ik zal haar es optrommele.
optrommc1e. 00 nee, hè
hè??
Da's waar
waar 66k!'
ook!'
Da's
AmElit: 'Ziet uu wel,
wel, mama,
mama, dat
dat ik
ik gelijk
gelijk heb.
heb. Juffrouw Plas weet
het ook
ook al.'
al.'
weet het
Plas:"Wat heb
hebjij
jij nód
n6U weer,
weer, zije madam
madam?'
Leentje Plas:.`Wat
?'
Am/lie: `Mijn
'Mijn man
man en die van Sophie wille niet
niet meer dat
dat we
we hier
hier an
an huis
huis
Amilie:
komme,
komme, zolang
zolang mama die
die Georgine logeert. Ze.g
'l..eg nou
nou es
es je
je opinie,
opinie, jufjufniet elkeen
elkeen er
er schande
schande van
van spreke
spreke die
die het
het hoort
hoort—- je
je kamer
kamer
frouw Plas. Zal niet
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verhure an
twee kindere die het met een
een ander
an een
een getrouwde
getrouwde vrouw met twee
houdt?'
houdt
?'
Plas: 'Wou
alle getrouwde vrouwe, die het
het lekker
Leentje Plas:
Vou jij hebbe dat alle
gaan, op het politiehuro
mos te
met een
een ander naar
naar bed
bed te
te gaan,
politichuro moste
vinde om es met
Bén jij
slaper
Nl.'C, dfé
steekt er
er voor schande in
in?? Hén
jij beslape?Hááá!
Hiii! Nee,
dIé is goed! Wat steekt
d'r lijn'
kouwekak
kak op
opd'r
lijf!'
lazerd! Wat hebbe die kerels van jullie een kouwe
Am/Ik: 'Wees
Amilk:
`Wees u nou asjebliefniet zo ordinair.'
Leentje Plas: 'Een
Wat jij, Charles! Wat gaat
gaat jouw
jouw Geor`Een drol an me hiel! Wat
Leentje
hoan! Als elk zich bemoeit met z'n eige vuil komme d'r geen grote hogine an!
pe!'
Pe!'
Am/lie: 'Nou,
Wij geve u niet meer
meer an de
mama, ik
ik heb het u gezegd. Wij
Amilie:
`Nou, mama,
... Is dát
schoon water ??..... Ik heb weer
... als u...
u ... enfin u wéét 't
't...
dit schoon
huur, als
als u
u...
zo'n rotsmaak in me mond.'
Charles:
... ben jij
jij bedonderd!'
voorschrijve...
Cbarles: 'Wij
`Wij late ons geen wette voorschrijve
Veupe
onnodige ruzie.'
ruzie.'
Perron: 'Stil
`Stil nou, Charles, maak nou geen onnodige
Veuve Perron:
Leentje Plas:
Plas: 'Kom
Sjarles ?'
Leentje
'Korn ie strakkies je boterhammetje hale, Sjarles?'
Charles: ']a,
la, éngel.'
Leentje Plas: 'Goed,
Leentje
`Goed, schat.'
Charles:
Cbarles: 'Dag,
`Dag, rozeknop!'
Leen/je Plas:
Plas: 'Verrék!
Háhaha!
blomkool! Háhaha!
Hihaha! Hihaha!
Leentje
Rozeknop! Zeg liever blomkool!
Werra! Rozeknop!
Rozeknop! Een rozeknop in me
me aars!
aars! Háhaha!'
Hihaha!'
het gelach.
gelach. Haar
Haar ogen,
ogen, groot in het witte geGeorgine werd wakker van het
zicht, keken slaapdronken rond.
.. .'
'Dag Alf! Da-á-ág
Da-i-ig...'
'Sust!
`Sust! Sust voor de mense in de andere kamer.'
'0
ja.'
'0 ja.'
stond op, kleedde zich half
half aan,
aan, liep
liep naar
naar achter
achter om
om water
watertetehalen.
halen.
Ze stond
Met het hoofd
toeh-glimlachend, luisterde
luisterde ik
ik weer.
weer.
1166fd in het kussen, moe, toch-glimlachend,
Plas: 'Zo,
Leentje Plas:
`Zo, Sorsien! Ben je al op! Amélie wou je goeie morrege segge.
Am/Ik: 'Dag Gcorgien.
maak jij het?'
Amilie:
Georgien. Hoe
Hoe maak
het ?'
Georgine:
jou ?'
Georgine: 'Bést
`Bist en met jou?'
Amllie: 'Beroerd.
Amaie:
`Beroerd. Ik geefbloed op.'
Georgine: 'Tètètètè.
mee oppasse. ]e
Je ziet er anders g6éd uit.'
`Tètètêtè. Maggie wel mee
Am/Ik: ']ij
dik geworden.
geworden. Stengevis heeft gister je man geook. Je bent dik
Amilie:
lij ook.]e
sproke.'
Georgine:
woon ?'
?'
Georgine: 'Ze
`Ze wist toch niet dat ik hier woon
AmElk: 'Welnee.
mee naar
naar je
je kamer,
kamer, zég.'
Amilie:
`Welnee. Ik ga effen mee
Georgine: 'Nee. De
De boel is niet opgeruimd.'
Am/lieCscharrelend): 'Wat
wel es meer slaapkaAmébe(scharrelend):
Vat kan mij dat schele, ik heb wel
mers gezien.'
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Georgine: 'Nee, je kan nou niet
niet binnekomme...
binnekomme ... Het
Hetisisz6
z6vies...
vies ...strakkfés.'
strakkfés.'
Amélie: `Ik
'Ik zal
Am8ie:
zal niet
niet rondkijke.'
Leentje Plas: 'Goddome
wat sta
sta jij
jij de mense toch
toch te
tebelazere!
belazere! Ze
Zeheeft
heeftnog
nog
`Goddome wat
dat gemier
gemier
van je
je spreke,
spreke, Sorsien!
Sorsien! Ik kan dat
niks anders gedaan dan kwaad van
goddome niet ankijke!'
Georgine: 'Wát
voor kwaad
kwaad ?''I'
`Wit voor
`Ach, dat
dat liegt ze.'
Amélie: 'Ach,
je z6 een slag in je smoel als je het wéér zegt,
zegt, gepoeigepoeiLeentje Plas: 'Ik
`Ik geef
geefje
erd schijthuis!...
schijthuis! ... Ik
Ik zal
zal je strakkies
strakkies wel
wel alles
alles vertelle
vertelle Sorsien...
Sorsien ... Is
Is me
me dat
dat
me een sekreet
sekreethoor!
hoor!Jassus!'
Jassus!'
een flapdrol van
van een
een meid!
meid! Jij ben me
De deur flapte dicht. Er
Er was
was even stilte
stilte terwijl
terwijl het
hetwater
waterininde
dekan
kanliep.
liep.
Dan weer de stemmen:
stemmen:
Amélie: 'Mama hoe kan u dat
dat ordinaire
ordinaire schepsel
schepsel toch in
in godsnaam
godsnaam ontontAmRie:
Geen wand
w66rdheb
hebikikininjejenadeel
nadeelgezegd,
gezegd,Georgine
Georgine
geenwoord.
woord.
vangen. Geen
—- geen
Georgine: 'Of
meer of
of wat minder
minder over
over me
me gekletst
gekletst wordt,
wordt,daar
daar
'Of er wat meer
dátom!
om! Laat
Laatuuwat
watworst
worstenenwat
wateiere
eierehale,
hale,juffrou
juffrouPerron
Perron?
geef ik
ik niet dit
?
maar zes
zes en een stukkie
stukkie kaas.
kaas.
Haal u d'r
d'r maar
Veuve
Perron: 'Kan
hellepe, Georgine
Georgine?
`Kan je me nog an een daalder
daalder hellepe,
?
Veuve Perron:
Charles:
sleutel van
van d'r
d'rbrandkast
brandkastgisteravond
gisteravondbij
bijVan
Van
Charles: 'Mama heeft de sleutel
Laar, nee het
was bij
bij Riche,
Riche, verlore!
verlore!
het was
Georgine: 'Hè
een mop!
mop! Hahaha!
Hahaha! Ik
Ikzal
zaleven
eveneen
eendaalder
daalderhale.
hale. Nee
Nee
`11è wat een
AIp.élie, ik
Strakkies.Dag!
Dag!
Arnélie,
ik kan je
je nou niet hebbe. Strakkies.
Amélie: 'Dag! De complimenten!'
complimenten!'
Amélie:
Georgine: 'Aan
wie??
`Aan wie
Amélie: 'An
... an
... nou as je zeker
.. .'
an...
zeker iemand
iemand es
es tegenkomt
tegenkomt...'
Amilie:
`An...
Ik
was opgestaan,
opgestaan, keek door de
de tule
tulegordijnen
gordijnen naar
naarde
deregenachtige
regenachtige
ik was
straat, naar de stinkgracht,
stinkgracht, naar
naarde
dewaskaarsenfabriek.
waskaarsenfabriek. Georgine
Georgine lei
lei de
de
tegen het
het
kachel aan. In
In melancholieke
melancholieke ziening
ziening der
derdingen,
dingen, het
het voorhoofd tegen
grauwe
gordijn,
gordijn, soesde
soesde ik
ik lang.
lang. Roetachtig, log, vaal van vormen in de grauwe
hijgde de platte
plattefabriek
fabriek haar
haar traag-bruine
traag-bruinewalmen.
walmen.De
Dehoge
hoge
regenlucht, hijgde
pijp-schoorsteen
uit een
een zijpijp
zijpijp met
met hortende
hortende
pijp-schoorsteen braakte rokerige kwallen; uit
Over het
het open
open veld
veld lagen de glimmende tonrukken siste de stoomdamp. Over
spatte het
hetwater
wateruit
uitklakklaknen, zwaar van vetbuiken, op de binnenplaats spatte
Het overhaalpontje
overhaalpontje stroef
stroefaan
aan de
deketting
kettingbewoog.
bewoog.Alles
Alles
kende goten. Het
loom-van-triestigheid. Roetbonkingen
om, tontonwas loom-van-triestigheid.
Roetbonkingen dwaalden
dwaalden het dak om,
nen buikten
buikten in
plassen ... Nou
man op
op de
de plaats...
plaats ... kijk
kijk 'm
'm
nen
in plassen...
Nou had
had jeje een
een man
es
trappen ininhet
hetwater...
water...
maarhéle
héleschoenen
schoenenheeft
heeft—- anders
anders
es trappen
—-alsalsieiemaar
natte kousen
kousen —
- natte voeten
voeten —
- z'n
zwart —
- kijk
kijk 'm
'm nou
nou
z'n buis
buis wordt zwart
Wat
staan, nou stián...
stáán ... Wat
Watmoet
moetieie?? Ja, wat m6ét ie
ie?? Zo nat.
nat. Zo
Zonat.
nat.Wat
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is dat allemaal nat. Wat is die plaats nat. Wat
Wat zijn
zijn die
die dakpannen
dakpannennat.
nat.Wat
Wat
zijn
hebben. zijn die
dietonnen
tonnennat.
nat.-Wat
-Watdoet
doetieienou
nou?...
?...Hij
Hijmoet
moeteen
een ton
ton hebben.
Nee, hij
hij moet in de
de schuit
schuit wezen.
wezen. - Wat
Wat gaat
gaat ie
ie in
in de
deschuit
schuitdoen
doen?? ie ? -- Nou strijkt
Koud, om
zitten.Wat doet ie?
strijktieie z'n
z'n broek
broekaf.
af -- Koud,
om zo
zo te zitten.
Kijk
hemd. - Wat
Wat isis
Kijkde
de regen
regen spetteren
spettereninin het
hetwater
water-- een
een tip
tip van
van z'n hemd.
die
Zit ieiezozomaar
maarininhet
hetwater
water?
Doe je
je ook
ook niet
niet voor
voor je
je
die schuit
schuit nat.
nat. -- Zit
? Doe
plezier. -- Nou trekt ie z'n broek
broek op. Z'n
Z'n ene
enebretel
bretelz'nandere
andere bretel
bretel- z'n
gek -- komiek.
gek
komiek. -- Nou weer over
plassen. -over de
de plaats.
plaats. -- Wat trapt ie in plassen.
Voorbij
Deur open.
open. -- Deur
Deur open.
open. - Deur
Deur dicht.
dicht. - Niks
Niks
Voorbijde
dedakgoot.
dakgoot.-- Deur
meer.
Wat kruipt
kruipt dat
dat allemaal
allemaal uit de
de aarde
aarde op, uit de
de natte,
natte, zwarte,
zwarte,
meer. -- Wat
fabriek kruipt
kruipt uit de
de aarde,
aarde, de
de schoorsteen,
schoorsteen, de
de
vertrapte
vertrapte aarde.
aarde.-- De fabriek
tonnen
alles kruipt
kruipt uit
uitde
deaarde,
aarde, uit
uit de
de nátte,
nátte, zwarte
zwarte iárde,
áárde, uit
uithet
het
tonnen - alles
zwarte, gore water, uit
uit de
de aarde
aarde én het water.
water. Wat is
allemaal nát
is het allemaal
nit -dakenzijn
zijn
allemaal
allemaalzwárt.
zwirt. -- De grond
grond is nat -- de stenen zijn zwart -- dededaken
de rook
rook is
is nat
nat -- de
de tonnen
tonnen zijn
zijn nat - het
het
nat
schoorsteen is
nat -- de schoorsteen
is nat - de
overhaalpontje
... Kijk
overhaalpontje isis nat.
nat. -- Wat een nat
nat Beest
Beest...
Kijk dat
datBeest
Beest hijgen.
hijgen.- - 00
wat is alles
alles zwart
Wat tikkelt
tikkelt
zwart en
en nat.
nat. -- Wat spet de regen in de sloot.
sloot. - Wat
regenplassen op straat.
Wat een
een zwarte
zwarte modder.
modder. - Wat
Wateen
een
het in de regenplassen
straat. -- Wat
natte lantarenpaal.
lantarenpaal. -- Wat een natte takken.
takken. - Wat
Wat loopt
loopt die goot - téktékték-ték-ték.
watslaat
slaat het
het nat
nat en
en zwart
zwart terug
terug --wat
watkletst
kletsthet
hetaan
aan
ték-ték-ték.-- 0 wat
lijf-wat
dompt het
het in
injejestilkijken
stilkijken -- wat
wat
tegen je ogen, tegen
tegen je
je warme
warme lijfwat dompt
alsnat-brandende,
nat-brandende, stikkende
stikkendespaanders
spaanders -- wat
watbebesmeult
in jejeop
opals
smeult het in
kruipt het je met zwarte
zwarte inertie...
inertie ... Wat
Wat isis het
hetallemaal
allemaal dierlijk,
dierlijk, lelijk nit,
nát,
...
nát, - hoe
hoe komt
komt het zo nát
nit,
nit...
'Alf!'
'Ja-a.'
la-a.'
'Watisiserer?'
Vat
?'
'Niks.'
`Niks.'
an?'?'
'Waar denk
denkjejean
`Waar
'An niks.'
'Je denkt wél
wél an
an wat.'
wat.' Haar
Haar handen
handen vuil
vuilvan
vanhet
hetkachel-an-maken,
kachel-an-maken,slaat
slaat
"Je
ze hartstochtelijk
hartstochtelijkom
ommijn
mijnhals:
hals:`Waar
'Waar(Licht
dáchtjejeanan?
Waardénk
dénkjejeanan?'
ze
? Waar
?'
Mo!.'
'An niks, Mol.'
'Da's niet
nietwaar.
waar.Da's
Da'snfét
nfétwaar!
waar!JeJehebt
hebtverdriet.
verdriet.JeJewil
wilvan
vanme
meaf!
af!Je
Jewil
wil
`Da's
af...Wij
Wijzijn
zijn je
je te
te veel!'
veel!'
van me af..
'Wie,wij
wij?'
Vie,
?'
toe, zég
zég dat
dathet
hetniet
nietwaar
waaris.'
is.'
'Ik. De kindere. Ach toe,
`Ik.
'Lieve snoet,
snoet, het
het weer
weermaakt
maaktjejetriestig.
triestig.Ik
Ikdacht
dachtan
anniks
niksbijzonders.'
bijzonders.'
`Lieve
metjou,
jou,maar
maar ik
ik
'Dat zég
zégje
zégje
'Da
je maar. Dat zég
je maar. Ach ik heb zo'n meelij met
kan er toch ook niks an doen.'
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'Wei nee. Jij
Jij ben
ben mijn
mijn vrouw,
vrouw, mijn
mijn vrouw.
vrouw. Niet
'wel
Niet zo'n gezicht zetten. VroVrolijk! Zijn wij
wij j6nge
kinge mensen?
lijk! Vrolijk!
mensen ? Wij lijk~n
lijkein wel afgeleefde ouwetjes!'
`Wees jij
jij dan
dan ook
ook wat vrolijk.'
'Wees
'Ben ik niet vrolijk?
'Ben
vrolijk ? Wacht ik zal
zal es
es even een hoogstand make. D'r is te
weinig bloed in m'n hersens.'
'Wat
benjij
jijeen
eengemene!
gemene! Zo
Zomet
metjejeblote
blotebenen
benen in
inde
dehoogte!
hoogte! Hahaha!'
Vat ben
je ziet dat ik hem nog doe! D'r
'Je
D'r zit
zit nog
nogfut
fut in
in m'n
m'n spieren.
spieren.Laat
Laat ze
ze maar
maar opkomen!...Ik
Ik wil de kinderen strakjes hi&
hiér hebben,
hebben, hoor
hoor je?'
komen!
je ?'
'De kindere
?'
kindere ?? Wat begin je nou
nou?'
'Het
`Het kan me niet schelen. Ik heb
heb Ka
Kain
in geen
geen tien
tien dagen
dagen gezien.
gezien. Ze moeten met
met ons
ons koffiedrinken.
koffiedrinken. Ik
Ik zou zo wel bij
bij ze willen
willen gaan!
gaan! Wat spelen
ze?'
'Keukentje
... Maar AlLhoe
.. .'
`Keukentje...Maar
Alf...hoe kom je daar
daar nou
nou op!
op! Heeft
Heeft niet de advocaat
advocaat...'
'1.4= mij
'Laat
mij maar
maar gaan!
gaan! Laattnij
Laat mijmaar
maargaan!
gaan!Als
Alsikik gekleed
gekleed ben ga ik stillejijan
anPerron
Perron dat
dater
ereen
eenheer
heerblijft
blijft onttjes weg
en bel
belweer
weeraan.
aan. Dan
Danzeg
zegjij
weg en
ontbijt weg.
weg.Mag
Magikikniet
nietop
opklaarlichte
klaarlichtedag
dageen
een
bijten en dan ga ik ná
nå het ontbijt
make??00 zo! 00 zo! Trala! Hoe is me uitvinding?
visite bij je make
Ben ik niet
uitvinding ? Ben
geboren om advocaat te worden
?'
worden ?'
'Als
`Als je het maar weet.'
dánsen?'
'Ja
vette Mol!
Mol! Willen
Willen we es arisen
`Ja ik wéét het, Mol, dikke Mol, vette
?'
wat ben
ben jij in eens uitgelaten.'
uitgelaten.'
'God, wat
viertjes zaten
zaten we
weteteontbijten.
ontbijten.Ka
Kamet
methaar
haarkuitje
kuitjeop
opmijn
mijn knie.
knie.
Met z'n viertjes
om me
me te
te zlén.
Veuve Perron, lief, beleefd, was al driemaal
driemaal binnen
binnen geweest
geweest om
zfén.
hadden een feestmaal
een blikje
blikjesardines,
sardines, dat
dat
We hadden
feestmaal van
van worst,
worst, eieren
eieren en een
wezen kopen.
kopen. Leentje
LeentjePlas
Plas kwam
kwam beneden
benedenmet
meteen
eenbordje
bordjewarme
warme
ik was wezen
goedhartig nábabbelend,
De kinderen
kinderen
gebakken schelvis, goedhartig
nibabbelend, ruw-van-lach. De
sardientjes, worst
worst en
en een
eengebakken
gebakkeneieiop
ophaar
haar
smulden, Ka had schelvis, sardientjes,
schaterende zonneplassing doorbabbelden de
bordje. En als een heerlijke, schaterende
blij-dat-ze-zo-lekker-aten.
kinderstemmetjes de kamer, druk, schelletjes, blij-dat-ze-zo-lekker-aten.
'Ga u nou weer weg, ome
ome?'
`Ga
?'
'Strakkies.'
`Strakkies.'
'Hou u dan niet meer van ons ?'
`Hou
'Ik hou zoveel van
van je
je als
als van
van taart,
taart, als
als van koek
koek —- als van bruidsuikers -—
`Ik
jij van
van mij,
mij, Ka
Ka?'
- Nou?
je?? Maar hou
hou jij
als van chocola! —
Nou? Hou ik nou van je
?'
'Nou-nou,' zei het volle mondje.
`Nou-nou,'
'Hoeveel?'?'
`Hoeveel
'Zoveel als van —- als van —- als van mamma.'
`Zoveel
'Maar h66
h66 je veel
veel van
van mamma
mamma ?'
'Mau
'Nou-ou!'
`Nou-our
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'En jij Toos1'
`En
Toos ?'
Toos kon
kon niet
niet praten.
praten. Haar
Haar mond
mond was
was te
te vol.
vol.
Toos
'Wat
stop
jij
die
Alf!'
kindere,
Vat stop jij die
'Nou wi/
wil ik! Onze
Onze bankjes
bankjes zijn nog lang
lang niet
niet op
op ?...
? .. Hou je van mamma,
mamma,
`Nou
Toos?'
?'
Toos
'Ja, ome.'
`Ja,
vertelIe ? Ome Sjarles die het gezegd.'
gezegd.'
'0 mamma wil ik u es wat vertelle?
'Je mag niet
niet klikke,
klikke, Ka.'
Ka.'
`Je
'Nou-ou as die zegt dat ik zo lélijk ben.'
`Nou-ou
'Dat ben je ook.'
`Dat
'Niewaar, Ka.'
Niewaar,
'Waarom magge
magge we 's
' s morgens niet binnekomme
binnekomme?'
?'
Vaarom
'Omdat mamma slape mot.'
'Nou-ou vroeger lag u toch ook
ook altijd
altijd bij
bij mamma.'
mamma.'
`Nou-ou
'Zeg d'r nou Alf dat ze dat nfét meer zegt -— zo'n kind zou alles
alles kunnen
`Zeg
verklappen.'
'Néé. Ik leer haar niet liegen.'
liegen.'
`Néé.
'Wateen
eenonzin!
onzin!Mot
Motzezedan
danan
an elkeen...'
elkeen ... '
Vat
jonges?'
?'
'Laat haar maar
... wat
maar babbeIe
babbele...
wat hebbe jullie gespeeld, jonges
`Laat
'Keuketje.'
'En schooltje.'
'Ik heb d'r versies geleerd, ome.'
ome.'
`Ik
'Heb jij aan
geleerd?? Wat een knappe meid.'
aan Toos
Toos versies geleerd
cfleb
'Mag
mamma ?'
`Mag ze es opzegge, mamma?'
jij es op dikke To.'
To.'
'Ja,
zegjij
la, zeg
'Nee-ee. Nee-ee.
Nee-ee. Ik heb nog zo'n hónger.'
h6nger.'
eet dat
dat kind!'
kind!'
'Laat
`Laat haar dan eerst maar ete. Wat éét dat kind. Wat eet
'Ik heb 66k honger, mamma.'
'Hoe komme jullie zo te ete! Beware, wat éte die kindere!'
"s Middags krijge ze ook niet veel. Je moet de porties vlees es zien! Om
zo van je bord te blaze.'
'Proost, Ka.'
'Proost, ome.'
Het was
was de
de ouwe
ouweaardigheid
aardigheid om
ommet
met kopjes
kopjes te cklinken'.
'klinken'. Toos wou het
dan ook.
'Proost ome.'
'Proost, Toos.'
Met haar
haar schelle kinderstemmetjes babbelden
door,
babbelden ze
ze tussen
tussen het eten door,
tot Toos
Toos haar
haar versje opzei.
'Nou
`Nou mot u es hore, mamma.'
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'Nou
`Nou dan.'
'u
... uu...
..• u
.. .'
`U...
u...'
'Hè,
het niet
nietmeer,
meer,ome.
ome.Zal
Zalik
ikhet
hetesesdoen
doen?'?'
'14, ze weet
weet het
'Nee.
Toosmoet
moethet
hetdoen.
doen.Zeg
Zegmaar
maarde
deeerste
eersteregel.'
regel.'
'Nee. Toos
'D'r ware drie
... Nou, weet
weet je
je het
het nou
nou verder,
verder, ToTo`D'r
drie eendjes
eendjes in
in een
een pontje
pontje...
sie?'
sie ?'
"ja. Já-a-a!
heteiermondje
eiermondje begon
begon ze.
ze:
'Ja.
beledigd en met
met het
P.-a-a! Já,
Ji, kind,' zei Toos beledigd

D'r waren
wareneserdrie
drieeendjes
eendjesopopeen
eenpontje
pontje
't
Ene biette
hietteBontje,
Bontje,
't Ene
't Tweede dat
dat biette...
hiette...
'Gontje...'
`Gontje...'
'Ja,
kind. Ik
Ik weet
weet het
het wel!'
la, kind.

Het
tweededat
datbiette
hietteGontje
Gontje
Het tweede
En
derdeklisklasklepeldeklontje
klisklasklepeldeklontje
En't'tderde
datvond
'Pondeseseen
eenklontje
klontje
En dat
wou' tniet
nietgeve
geveananBontje
Bontje
En die wou't
'God,
ben jij
jij toch
toch 66k
66k een
een engel
engel van
van een
eenkind,'
kind,'zei
zeiGeorg
Georgine
`God, god, wat ben
ine
Toos
ineens beetpakkend
beetpakkenden
en haar
haar vertroetelend.
vertroetelend.
Toos ineens
'Ik ben nog niet
niet klaar,
klaar, mamma!'
mamma!'
`Ik
'Ze is nog
nog niet
nietklaar!
klaar! Wat
Wat ben
ben je
je toch
tochdom
domGeorgine!
Georgine!Hoor
Hoorjejedat
datdan
dan
`Ze
Ze is nog
nog niet
nietklaar!'
klaar!'
niet! Ze
'`...Enne
... Enne toen
... enne
enne toen:
toen...

nam Bontje
Bontjeeen
eensteen,
steen,
En toen nam
En gooide
gooide d'r
d'rmee
meenaar
naarklisklasklepeldeklontjes
klisklasklepeldeklontjesbeen,
been,
Wel foci,
foei, Bontje.1
Bontje!:ui
Gontje,
zei Gontje,
Neem jij
een steen?
steen?
jij een
gooi je
je d'r
d'rmee
meenanaklisklasklepldeklontjes
k/isklasklepeldeklontjes
been?
En gooi
been?
'Prachtig!
Trachtig! Heel mooi!'
'En nou ikke een
een versie,
versie,hé
héome
ome?'?'
'Ja. N66
N66.Ka!'
Ka!'
la.
aankijkend met
haar teerblauwe
draaiend met het
Ons aankijkend
met haar
teerblauwe ogen, lacherig, draaiend
pinkje, haar teer pinkje,
pinkje, zei
zeize
zehA6r
háár versje, het versje dat ons deed denken
denken
toen ze
zeziek
zieklag.
lag.
aan de
de benauwde angstnachten
angstnachten toen
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D'r was
waseseseen
een mannetje
mannetjedat
datwas
wasniet
nietwijs
wijs
D'r
Datbouwde
bouwdez'n
z'nhuissie
Dat
buissie alalopopbethetijsijs
Het begon
begon tete dooie
dooie en
en niet
niettetevrieze
vrieze
Het
Toen
z'nbuissie
huissiever-lie-ze
ver-lie-ze
Toen most ie z'n
'Weet je wie
wie dat
dat mannetje
mannetjeis,
is,Ka
Ka?'
?'
`Weet
'Nou-ou.'
`Nou-ou.'
'Da's
... Dat ben ik.'
`Da's ome
ome...
'Hé! Niewaar! Sliep uit! Sliep uit! U
U mag
mag niet
niet jokke.'
jokke.'
'Nee. Dat
Dat mag
mag ik net niet.'
niet.'
'En nou fk
Ik weer
weer een
een versie,
versie,hé
héome
ome?'?'
'Ja.
NouTosie.
Tosie.Maar
Maareen
een m66i
m66i versie.'
versie.'
la. Nou
falsetstemmetja, zilver
zilvervan
vaninzet,
inzet,kleurig
kleurigals
alskristal
kristal
En weer klepelde het falsetstemmetja,
t ...
in zonlich
zonlicht...

Bom-Bam-Beiere
Bom-Bam-Beiere
lus geen
geeneiere
eiere
De poes die lus
Wat
dan
Wat lus ons poessie dan
Spek uit
de pan
pan
uit de
hetpoessie
poessievet
vetvan.
van.
Daar wordt
wordt bet
'Heel mooi! Heel
Heel mooi!"
mooi!"
'En nou ikke,
ikke, hé,
hé,mamma
mamma—
- Luister
ome.'
Luister u nou ome.'
Maar
Den Haag,
Haag, van
van Georgines
GeorginesmoemoeMaar er
er kwam
kwam een
een brief met
met de
de post, uit Den
Het was
wasweer
weereen
eentypische
typischekomma-,
komma-,puntpunt-en
enhoofdletterloze
hoofdletterlozebrief.
brief.
der. Het
Den Haag. Waarde
Waarde lieve georgine ge zult
zult wel
welzegge
zeggemijn
mijnmoeder
moederisisook
ook
ofteken
teken
mooije we
we ontvangen
ontvangenhaar
haarzo
zogoed
goeden
nukrijgen
krijgenwe
wegeen
geentaal
taalof
een mooije
en nu
ondankbaar hé maar
maar georginelief ik kon je niet alle
alle treurige
treurige dingen
dingen
wat ondankbaar
de
schrijven
nog maar
maar een beetje gewacht
gewacht eerstens
eerstenswas
wasikikde
schrijven en
en dus heb ik nog
hele week
zodat ik
ik in
in bed
bed moest
moest blijven
blijven en
entot
totovermaat
overmaat van
van
hele
week zo ziek zodat
omdat die
die jan en die door niet goed
goed harmonere,
harrnonere, lieve
lieve
ramp was
was ik
ik ongerust
ongerust omdat
as je
je an
an die
die
georgine als
als die
dieizaak
izaakmaar
maarniets
nietsdoet
doethij
hijwas
waszo
zo driftig
driftig en as
georgine ziet
zieteens
eenseen
eenpaar
paar dagen
dagenover
overtete
heer maar
maar vastigheid
vastigheid heb lieve georgine
komen
tussenbeide gek
gek te
teworden
worden als
als ik
ikalles
alles nadenk
nadenk dan
dan zou
zou
komen ik denk tussenbeide
bij wie ik
ik moet
moet gaan
gaan klagen
klagen ik heb
heb niets
niets meer
meer
willen uitgille
uitgilIe bij
ik het wel willen
want
jan en
en door
door lewe
lewe als kat en
en hond
hond en wij moeten nog van hun eten want
is met
met alles
alles onverschillig
onverschillighij
hij isis de
dehele
hele
niks om
om hande
hande pa
pa is
pa die heeft nog niks
hij te
te huis
huis komt
komthoef
hoefik
jeniets
nietstetevertellen
vertellendaarbij
daarbij komt
komt
weg en
en als
als hij
dag weg
ik je
pa tegenwoordig
tegenwoordig aan
aan 't
die ken
ken haast
haast niet
niet
nog dat pa
't sukelen is met jicht die
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lope ja
ja ik
ik heb
heb wel
wel een
een goede
goede oude
oude dag
dag juist als
lope
als je kinderen
kinderen het meest
meest
nodig hebt ben je van alles
alles verlate
verlate ik
ik heb
heb al
al tege
nodig
tege pa
pa gezegt
gezegt als
als alfred
alfred
soms
soms een
een baantje
baantjevoor
voorhem
hemheb
hebalalisishet
hetmaar
maarom
omvoor
voorte
te kome
kome pa
pa zegt
dat izaak
izaak niets
niets doen zal dat
dat
dathij
hij blij
blij zal zijn om van alles
alles af
afte
te koome
koome georginelief stuur
stuur mij
mij die paar
ginelief
paar cente
cente van
van dat
dat manteltje
manteltje ik
ik zou
zou je er
er niet om
vrage maar
je weet wij
vrage
maar je
wij zijn er om verlege schrijf
dadelijk antwoord
schrijf nu
nu dadelijk
en doet de hartelijke groette
groette an
alfred en
mij mijn
en
an alfred
en vergeef
vergeefmij
mijn gekriebel
gekriebel krabkrabkort zo zenewachtig dat
pen in
bel maar
maar ik
ik ben in het kort
dat ik
ik haast
haast geen
geen pen
mijn hand
handkan
kanhouden
houden nu
nu nogmaals
nogmaals gekust
gekust van je liefhebbende
mijn
liefhebbende ouders
ouders en
en
jemoEDER.
van je
MOEDER.
P.Z. Met door
door is
is toch
toch niets
niets goed
goedalal maar
maar

sukele als
als god gaf
gaf dat jan
jan het
maar
moet daarvan
daarvan groei
je een
maar uitmaakte
uitmaakte want
want wat moet
groeije
een zwangere vrouwen
vrouw en
niet harmonere groete an
an juf.
juf. perron.

`Heb je an je
je moeder
moeder geschreven, dat je verhuisd
'Heb
verhuisd ben
ben "?'
'Ja.
Hartelijke brief
brief hè
ja. En d'r me nood geklaagd. Hartelijke
hé ??Die
Die mense zijn me ongeluk geweest. Wat een belangstelling, hè?
hé ? En
En nog
nog zo interessant om te
vrage om geld voor
voor een
een oud
oud manteltje,
manteltje, dat
datik
ikhaar
haar vergete heb terug te
geve.'
'En nou ga ik weg jonges.'
'Hé,
wat, ome!'
`H6, blijf
blijfuu nou nog wat,
'Nee, ik moet weg.
weg. Volgende
Volgende week
weekkom
kom ik
ikweer
weer es
es terug,
terug,hoor.'
hoor.'
'Krijg
zoen'? -—UUzoent
meer, ome!
ome! U zoent mamma
mamma
`Krijg ik nou geen zoen
zoent me nooit meer,
altijd en mijn nooit, mijn nooit.'
nooit.'
schat.'
'Ben je jaloers m'n goddelijk kind, m'n schat.'
o wat hield
hield ik
ik van
van haar,
haar, van
van dat
dat goudkopje, van dat m66ie blonde kind,
0
baar kind, van die helle, limpide, grote ogen.
van haar
hel-smártelijk bijgebleven.
bijgebleven.
En hoe zijn ze me gr66t, hel-smårtelijk
stil-lusteloos.
Scherp lag gekleed te bed, stil
— lusteloos. Ook een zieke.
'Scheelt er wat
wat an
an?'
`Scheelt
?'
'Ben jij het?
ik ben
ben zo
zo belabberd.'
belabberd.'
`Ben
het ? Ik ben blij dat je komt, ik
je je niet
niet?'
'Overwerk je
`Overwerk
?'
Ach nee...
nee... Ik
Ik ben
ben belabberd...
belabberd ... Trees maakt
maakt me
me ziek...
ziek... Trees...
Trees ... 0,
'Nee. Ach
wat maakt
maakt die
die me
me kapot.'
kapot.'
wat
zweeg... zelf
zelfdown,
down, zwak
zwak van
van wil.
wil.
Ik zweeg...
'Ze is weggelope
weggelope van Druif,
Druif, weg
vent van
van Carré
Carré—- weg met
met een
een
`Ze
weg met
met een
een vent
jockey —
- wég
- wég.'
jockey
wég —
wég.'
De stilte
stilte bleefmeespreken
bleef meespreken in het
het kamertje.
kamertje.
De
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'Ik was
- zozogelukkig,
was nog zo gelukkig, —
gelukkig,dát
dátze
ze met
met Druif
Druif was,
was, dat
dat ze het
g6éd, dat —
- zezewéélde
wééldehad.
had.Zo
Zoblij
blijals
alsikikbij
bijhaar
haarwas,
was, haar
haar wat
wat voor kon
maakte—
- stérk voor
voor mijn
mijnwerk
werk—
- stérk
stérk
lezen. -—Weet
Weetjejedat
dat zij
zij me
me sterk maakte
bij
denken ...
bij de
de dood
dood van
van m'n
m'n moeder -stérk
—stérkininalles,
alles,ininm'n
m'n leven,
leven, m'n denken...
Nou lig ik leeg, zo
m'n bedstee.
bedstee.—- Ze
Zeisis
zo alléén,
alléén, zo
zo alléén
alléén op
op m'n
m'n bed, in m'n
weg —
- wég
benen wég
- wég
wég. Ik
Ik
wégmet
met een
een jockey
jockey met mooie zeemleren benen
—- wég.
als jij
jijdaar
daar niet
niet was
was gekomen
gekomen dat
—geloof als
dat ik rustig
rustighad
hadkunnen
kunnenkapot
kapotgaan
gaan
zo léég als
als't
't om me heen is.'
Ik zat in de armstoel, het hoofd weggezakt.
'Wat
zijnwe
weoud
oudgeworden,'
geworden,'zei
zeihij
hijweer.
weer.`Wat
'Watisisillusie
illusie een
een ding
ding als
als een
een
Vat zijn
traan
... Wat
traan...
Wat ben
ben jij
jij oud
oud geworden...
geworden ... Wat
Watben
benikikléég...
léég ...—
- Ouwe jongen,
jongen,
vanaf die avond dat
dat we
we in
in de
de Bar zaten, weet
wát is er in ons veranderd vanaf
je nog
?'
nog?'
'Ja,
nog,' zei
zei ik levenszat.
ja, ik weet het nog,'
jij een idealist...
idealist ... We
We slijten
slijtenweg,
weg,als
als krijt
krijt in
in gore
gore hanhan'Toen
`Toen was ik groen, jij
den
... We leren te
te pássen
pássen in het
het leven...
leven ... Herinner
Herinnerjejejejedié
dféavond...
avond ...hoe
hoejijjij
den...
sprak van
... met licht in je huis
... licht v66r en achter
... kaarsen
kaarsen
van trouwen
trouwen...
huis...
achter...
bij je
... Ever-green
... alles
glansjes
bij
je spiegél...
spiegél... bloempotten
bloempotten...
Ever green...
alles een
een zeepbel met glansjes
? •• Waar
Waarzijn
zijnje
jemeubelmeubelvan goud
goud en
en licht...
licht...Weet
Weetjejenog
nog?
Wéétjejenog
nogwel
wel?...
? Wéét
.. Waar je
je illusie
illusie ??...
.. Je schoenen verslijten van het inbreken
inbreken in
in het
het
tjes ??...
vrouw ... Je
Jebent
bentvermoeid
vermoeidzoals
zoalsikik—- dóf
d6f zoals ik, leeg
leeg zoals
zoals
huis van je vrouw...
... Gister
drie
ik ... We
We lopen als
ik...
als met
met een
eenetiket,
etiket, met
meteen
eennummer
nummer...
Gister heb ik drie
Nou?...
? ..Zeg
Zegje
niks?'
lévenslust gedronken...
gedronken ...Nou
Nou?...
? ..Nou
cognakjes lévenslust
je niks
?'
'Ik ben rn6é.'
m6é.'
`Ik
'Waarom spreek je niet
niet uit
uit?'
Vaarom
?'
'Ik ben moe...
moe... sláp...
sláp ... slaap
slaap haast
haast niet...
niet... Het
Het evenwicht
evenwicht isis eruit...
eruit ...MisMis`Ik
rûst wor
wor ik
ik weer
weer stérk,
stérk,als
als ik
ik Zéé
zéé zie,
zie, als niet langer
langer de
de huihuischien als
als ik r6st
verstikken ... Heb je
je dat
dat66k...
66k ... Het
Hetdreigen
dreigenvan
vandedehuizen
huizen?...
? ..
zen me verstikken...
zen
0, die
die stad!'
stad!'
... 0,
Huizen die je benauwen,
benauwen, worgen
worgen...
0, o,
'Nou zitten
zitten we
we hier met
met onze
onze moeie
moeie hoofden...
hoofden ... met
metonze
onzeouwe
ouwehoofden...
hoofden ...
`Nou
6p... 6p...
6p ... 6p,'
6p,' klaagde
klaagdehij.
hij.
6p...
'Totde
dezon
zonweer
weerschijnt,'
schijnt,'zei
zeiikikdoffer.
doffer.
'Tot
'Totde
de zon
zon weer
weer schijnt,'
schijnt,' vlamde
vlamde hij
hij koortsig-verward
koortsig-verward op.
op. 'De
'De zón...
z6n ... de
de
'Tot
6ranjezon ... de zon van
van fatsoenlijke
fatsoenlijke bourgeoisie...
bourgeoisie ... de
de zon
zon van
van Ibsen...
Ibsen ...de
de
óranjezon...
zes maanden
maanden krijgen
krijgen omdat
omdat
... De z6n
... De z6n
... Je kunt
zon van Phaëton
Phaëton...
zón...
zón...
kunt zes
liefhebt ... De
De zón...
z6n ... De
De zón...
z6n ... Je
Je kunt
kuntde
dekast
kastingaan
ingaanals
alsjejejeje
je Georgine liefhebt...
betaalt-als
zegt van
van een
eenof
ofandere
anderekoninklijke
koninklijkebakbakkleermakerniet
kleermaker
niet betaalt—
als je wat zegt
vis.—- De z6n...
z6n ... De ain
z6n—- als
als je opkomt tegen
tegen de
demachthebbers!
machthebbers! —- De
vis.
is een lichtende
... 0 ja...
ja ...
z6n ... De z6n
z6n—- De zon is
z6n...
lichtende mop
mopin
inde
dehemel...
hemel...00 ja
ja...
Die 66we,
6ûwe, goeie, bezopen zon van Holland.'
Holland.'
-
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Ik luisterde,
luisterde, moe,
moe, slaperig,
slaperig, tot
totikikininHij praatte verward-driftig
verward-driftig door.
door. Ik
dutteals
als een
een afgejakkerd
afgejakkerd koetspaard dat in het tuig
tuig te
te rusten
rusten hangt.
hangt.
dutte
stem die
dieons
onswakker
wakkerschrikte.
schrikte.De
Deherkenning
herkenningdeed
deedmijn
mijn
Schél was de stem
heftigschokken.
schokken.Wat
Watkwam
kwamLeentje
LeentjePlas
Plashfér
hlérdoen
doen?
hart heftig
?
hetjuffrouw
juffrouwPlas
plas?? Wat
Watis
er?? God wat
Is er iets...
iets ...gebeurd
gebeurd?'
'Ben uu het
is er
wat isis er! Is
?'
Leentje Plas hijgde van het
het trappen
trappen klimmen.
klimmen.
Leentje
Ikkan
kangoddome
goddomehaast
haastniet
nietprapra'Effe wachte...
wachte... Wat
Wat luizige
luizigepesttrappe...
pesttrappe ...Ik
`Effe
te ... Hé...
Hé... Hé.'
Hé.'
te...
'Watisisererdan!
dan!Wat
Watisiserer?'
Vat
?'
'Ze zijn om de kindere geweest.'
`Ze
geweest.'
schreeuwde ik.
ik.
'Om de kinderen! Om Ka!
Ka! Om
Om Toos!'
Toos!' schreeuwde
'Ja... Ja
... En
waarschouwe.'
'Jam
Ja...
En nou
nou kom ik je waarschouwe.'
'Zijn ze
zewég,
wég?Wel
g6dverdomme!'Bijna
Bijnabegon
begonik
ikteteschreien.
schreien.
wég, wég
? Wel g6dverdommer
`Zijn
'Nee nog
nog niet
niet weg...
weg...Over
Overeen
eenuur...
uur ...Over
Overeen
eenuur...
uur ...Om
Omzeven
zevenuur
uurzouzouen ze terugkomme.'
.. Nee ik ga mee.'
'Terugkom men ?...
? .. Vertel dan toch ??...
`Terugkommen
... Ik zweet as de verdommenis...
verdommenis ... We
We hebbe
hebbe de
de tijd...
tijd ...
'La me effe
effe uitblaze
uitblaze...
Nog een
een dik
dik uur.'
uur.'
Nog
'Ga dan zitte
... Wit
Wátisiserergebeurd,'
gebeurd,'herhaalde
herhaaldeikikhalf
halfsuf.
suf.
zitte...
`Ga
'Ik heb
heb ze
ze gegeve!...
gegeve!... Ik
Ik had
had 'm
'm haast
haast op
opz'n
z'nsansodemieter
sansodemieter geslage...
geslage ...
`Ik
Die vuile jood...
jood ... lk
Ik ben
ben mikkelijk
mákkelijk als
als ik
ik begin
begin hoor!
hoor! Ze
Ze motte
mottemet
metmijn
mijn
oge uit
uitz'n
z'nkop
kopzou
zouikik'm
'mgekrabd
gekrabdhebbe...
hebbe ... Zo'n
Zo'nstuk
stuk
beginnen! ... Z'n oge
beginnen!...
pest-ellende!...
'Wáttedan
dan?
Wattedan!'
dan!' hijgde
hijgdeik.
ik.
'Witte
? Watte
'Je
mérkttoch
tochdat
datwe
wenieuwsgierig
nieuwsgierigzijn,'
zijn,'zei
zeiScherp,
Scherp,die
dieopgesprongen
opgesprongen
le mérkt
was.
'Wacht
... Wacht dan...
dan ... Jezis
Jezis me
me asem!
asem! Tegen
Tegenvier
vieruur
uur—- om
om en
en om
om
dan...
`Wacht dan
vier -— gaat
met Perron - ik geloof
geloof nieugaat Sorsien effe een boodschap doen met
we baleine
baleinevoor
kope en vergifvoor
vergifvoorPerron
Perrond'r
d'r hondje
hondje dat
datschurf
schurf
voor d'r corset kope
doet er
er niks
niks toe,
toe,ikikzou
zouop
opde
dekindere
kinderepasse.
passe.Ga
Gajijjijmaar
maargegehet, afijn dat doet
rust,
tegen Sorsien,
Sorsien, ik
ik zal
zal wel
wel een
eenogie
ogieop
opzezehoue.
houe.—- Nou,
Nou, toen
toen
rust, zeg ik tegen
gaat ze —
- goddome
gedachte niet
nietbij
bij mekaar
mekaar houe
houe—
- nou toen
goddome ik
ik kan
kan me gedachte
zegt die lekkere
lekkere Ka
Ka tegen
tegen me:
me: tante
tantemagge
maggewe
wevoor
voorde
dedeur
deurspele
spelemet
metJo
Jo
-—da's
herberg naastan
naastan—
- ja,
maar niet
niet van
van de
de
da'shet
hetkind
kind van
van de herberg
ja, zeg ik, maar
deur
van de
de stoep
stoepen
enoppasse
oppasse voor
voorde
dehonde.
honde.Sorsien
Sorsien
deur weggaan
weggaan en niet van
die liet ze ook
ook elleke
elleke dag
dag een
een uurtje
uurtje voor
voor de
dedeur.
deur. Zulleke
Zullekeschape,
schape,helehelemaal
geweest,niewaar
niewaar?'
maal geen lucht en pas ziek geweest,
?'
'Rek
niet zo,
zo, juffrouw!'
juffrouw!'
`Rek het nou niet
Ze
'Als
zenewachtig maak
maak kom ik er helemaal
helemaal niet uit...
uit ... Ze
`Als je me nou nog zenewachtig
—
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gaan met d'r drieje de trap
trap af
af en ik
ik schuif
schuifhet
het raam
raam bij
bij me
me ope
ope om
om es
estete
gaan
kijke van
... Net
Netleg
legikikweer
weeruit
uithet
hetraam
raamenendaar
daarkomt
komtme
meeen
een
van tijd
tijd tot
tot tijd
tijd...
bakkie an
stil. Wat
Wat mot
motdat
datnou
noudenk
denkik
ik
an en dat houdt vlak voor de deur stil.
er
en toen hoor ik er een
een in
in het
het rijtuig
rijtuig zegge:
zegge: dat zijne ze!
ze! en
en medeen
medeen komt er
een met
met een
een kleppet,
kleppet, zo'n
zo'n goddomisse
goddomissestille
stillesmeris
smerisen
endie
dieneemt
neemtKa
Ka op.
op.
Hoe ik
ik er
er
- Jczis
—
Jezismierande,
mierande,denk
denkik
iken
en ik
ik de trap af -—asasde
deverdommenis!
verdommenis! Hoe
afgesodemieterdben,
ben,begrijp
begrijpikiknog
nogniet!
niet!—- Van tweehoog,
tweehoog,begrijp
begrijpeses
niet afgesodemieterd
wou die
dieToos,
Toos,die
diean
anhet
hetschreeuwe
schreeuweging,
ging,ook
ookopneme...
opneme...GodGodan!... Net
Net wou
verdommenis
se sodemieter,
klauwe van
van de
dekindere
kindere blijve,
blijve,
verdommenisse
sodemieter, wil jij
jij met
met je klauwe
pote. Toen
Toen zegt
zegtie:ie:juffrouw
juffrouw
neem 'm
zeg ik en neem
'm zo
zo het
het kind
kind uit
uit z'n pote.
politie. An me kont,
kont, lazerstraal,
lazerstraal, zeg ik:
wees voorzichtig, ik ben van de politie.
... Toen liet
liet ie
ie z'n
z'npenning
penningzien.
zien. Nou die ken ik van
mot jij
jij kindere
kindere stele!
stele!...
hetrijtuig
rijtuigen
endie
diehet
hetde
demachmachhè?? en
ie: de
de vader
vader zit
zitin
in het
vroeger, hè
en toen zeit ie:
van de
de president
president van
van de
de rechtbank,
rechtbank, hoor
hoor je, om de
de kindere
kindere te
te nenetiging van
de moeder
moeder?
me: Ben jij de
? —- Nee, zeg ik: je most je goddome schame om mee
de smesmete helpe an
an zo'n schooierstreek!
schooierstreek! —
- Als
Alsjejede
de moeder
moeder niet
niet ben, zeit de
ris, heb je d'r helemaal geen bliksem mee
mee te
te maken.
maken. Geef
Geefop
opdat
datkind
kinden
en
zolief
liefme
meeigen
eigenstront,
stront,hèhè?
Zo,
vingersniet.
niet.—- Nou, ik vrat net
net zo
bran je vingers
? —- Zo,
zeg ik: zit de vader
vader in
het lef
lefom
om
in dat
dat bakkie
bakkieen
enhet
hetde
devuilik
vuilik niet
niet eens
eens het
er uit te
te komme!
komme! —Ik
- Ik naar
ene die
die
naarhet
het pertier
pertier en
en daar
daarzate
zate d'r
d'r twee
twee en de ene
- Nou,
Godverdomme wat
wat
hield Ka
Ka op z'n schoot. —
Nou, toen
toen ik
ik tegen hem! Godverdomme
'm opgespeeld!
opgespeeld! Rotzeiker,
Rotzeiker,zeg
zegik:
ik:mot
motjijjijkindere
kinderestele
steleasas
heb ik tegen
tegen 'm
de moeder
moeder niet
niet thuis
thuisisis?
stinkendekinderverkrachter
kinderverkrachter—
- op
op jejegemene
gemene
? stinkende
smoel most
most je
je hebbe
hebbe—
- op
... Ik ben een lekkere
lekkere as
as ik
ik begin,
begin,hoor!
hoor!
opje
jesmoel!
smoel!...
In een wip stinge
stinged'r
d'r hope
hope wijve
wijveom
omhet
hetbakkie!
bakkie! Kan je begrijpe: dát most
wou ik
ik juist,
juist,daar
daar was
was 't me om tetedoen.
doen.—
- Mense, zeg
zeg ik:
ik:
ik hebbe, dat wou
haalt kindertjes
kindertjes weg
weg van
van de
dejuffrouw
juffrouw bóven,
b6ven, die
diesallemansalIemandie kerel die haalt
dic flikker!
flikker! -—Toen
kind
der, die
Toenzeit
zeitde
de agent:
agent: wil je nou opdondere en het kind
geve?? Toen
ik: de
destoep
stoepisisvrij:
vrij:commandeer
commandeerjijjijgodverdomme
godverdommejeje
geve
Toen zeg ik:
strontvan
van een
eenkerel!
kerel! Bewijs
Bewijs jij
jij me, dat die smous de
de vader
vader is,
is,
soort, stuk stront
de kindere
kindere lijke geen
geen mieter
mieterop
op'm.
'm.Ben
Benjijjijbelazerd!
belazerd!—
- En
zei de
de
En toen zei
juffrouw van naastan:
naastan: da's me 66k
66k een
een lekkere
lekkereas
asdie
diebegint,
begint,die
diekan
kan er
er
juffrouw
wel drie
driean:
an:—- Gooi 'm met stront die
die vuilik
vuilik om
om kindere
kindere van
van d'r
d'r moer
moer
te hale!
hale! —
- Toen
agent: ik
ikwaarschouw
waarschouw jullie:
jullie: maak
maak me
me geen
geen
weg te
Toen zei de agent:
wij lope
lope door!
door! Om
Om de
de ververhaarlemmerdijkies:
doorlope!... Jawél, wij
haarlemmerdijkies: vooruit! doorlope!...
dommenis niet
... Wat een
een opstand!
opstand! D'r
D'r ware
ware wel
wel tweehonderd
tweehonderd mense.
mense.
dommenis
niet...
kwamme d'r
d'r een
een paar
paar andere smerisse bij en die woue
woue met
metgeweld
geweld
Toen kwamme
Mense,zeg
zegik,
ik,de
demoeder
moederdie
dieisiseffe
effeuitgegaan
uitgegaanvoor
voorbaleine
baleinevoor
voor
beginne. Mense,
d'r korset
korset en nou wil die stinkerd
stinkerd stiekem de twee
twee engele
engeIe van
van meissies
meissies
tot de
de moeder
moeder thuis
thuis is!
is! Ik
Ikmot
motop
op
weghale: laat ie dan goddome wachte tot
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de kindere passe
pas se en ik verdom het! Ik laat me
me niet
niet verneuke
... ! Wat hebverneuke...!
ze die
die kerel
kerel uitgejouwd!.
Kinderedief! Vuile
be ze
uitgejouwd!..... Kinderedief!
Vuile smous!
smous! Rotzak!
Rotzak! Inkerel binne
Lazermakkro! Wat ze maar wouen. Toen zei die ene kerel
breker! Lazermakkro!
verstandig zijn
zijn en tot
tot vanavond
vanavond wachte
wachte as
as zé thuis is en toen
in: late we verstandig
an de
de stille
stille smeris
smeris en
en toen
toen zeit
zeitdie
dietegen
tegenmijn:
mijn: we
we
zeit die
die ander wat an
komme vanavond om zeven
dan mag
mag de
de juffrou eerst d'r kinzeven uur terug, dan
d'rgloeiend
gloeiend
dan geen
geen gedonder
gedonder hoor,
hoor, anders
anders ben
ben je
je d'r
dere gedag zegge en dan
bij! -— Verrek jij maar,
gauw met
met Ka
Ka en
en Toos
Toos naar
verdomd
verdomd bij!
maar, dacht ik en ik gauw
!. .. Toen ik uit
het nachtslot
... Zulke sansodemieters
binnen en de deur
deur op het
nachtslot...
sansodemieters!...
al de
de mense voor de deur en toen
toen
het raam,
raam, maar
maar 't rijtuig was weg en al
omdat de men
se het verging die rotte
rotte pelisie d'r
d'r op in slaan met d'r
d'r latte omdat
mense
te lope
lope -—alsof
niet van
van iedereen
iedereen is
is -— en
alsof de straat niet
domde om dadelijk door te
opgebracht,die
diekale
kale salIesalletoen werd me goddome Arie van de hoek nog opgebracht,
... Ze motte
motte met
met mijn
mijn beginne,
beginne, dan
dan zijn
zijn
kindere...
manders! Maar ik
fk had de kindere
Mét
goeie kantoor!
kantoor! Sulleke
Sulleke snotkokers!... Sulleke lamstrale!.
lamstrale!..... Mét
ze an het goeie
komt Sorsien thuis en die vraagt wat
wat is
is er
er an
an 't handje
... En toen
toen zij
zij 't
handje...
op
uwe, op
... , godverdomme ik mot erom huile as ik
zenuwe...,
zenuwe,
op d'r zenuwe
op d'r zen
... Die
Die arreme bliksem!
Die arreme
méid!—- om
om d'r meissies te
arreme méid!
bliksem! Die
er an denk
denk...
motte
motte misse!'
gaf.
'Nou,
niet,'zei
zei Scherp,
Scherp,die
die haar
haareen
eenglas
glaswater
watergaf.
Nou, huil maar niet,'
'Nou en toen vroeg ze mijn om jou te gaan hale...
hale ... toen ben ik gauw met
met
`Nou
me kont op de tram gaan
gaan staan en
en nou
nou weet
weet je
je het!
het! Hoe
Hoezijn
zijnjullie
jullieook
ook
legge
...
die
schape
...
zo godverdommes stom
geweest
om
het
z6
an
schape...
legge...
te
stom geweest om
van een
een Ka...
Ka ... die
die Tosie. Ik zou me d'r dood om vechte
... Ga je nou
die dot van
vechte...
mee?'
mee
?'
'Ja, ik ga mee,' zei ik bevend.
bevend.
"Ja,
'Ik ook.'
`Ik
Nou niet.
niet. Dank
Dank je...
je... Nee,
Nee, laat
laat me
me alleen
alleen gaan.'
gaan.'
'Nee, Scherp. Nou
'Je
motze
ze niet
niet afgeve vanavond hoor. Zou je zo'n vent niet in z'n schurfle mot
moeder haalt?
tige sodemieter neme dat
dat ie
ie schaapjes
schaapjes van dfé
haalt ?
dié jare van d'r
d'r moeder
... Wat bliksem, jullie benne toch g6éd voor ze geweest!
... Zo'n flikker,
geweest!...
? .. Die arme Sorsien!
zo'n lazersteen die in geen jare na ze om het gekeke
gekeke ?...
God, wat heb ik 'n meelij
meelij met die meid!'
Kwart
over zes kwamen we
we op de Ruysdaelkade.
Kwart over
'Waar
vrouw,juffrouw?'
juffrouw ?'
`Waar is m'n vrouw,
'Achter.
`Achter. Bij
Bij mij.'
'Bij
kamer ?'
`Bij u ?? Waarom niet op haar eigen kamer?'
'Ze
... Als
.. met d'r
komt...
ophebbe...
Als het
het rijtuig wéér komt.
`Ze wou v66r geen licht ophebbe
man
...
begrijp
u
...
en
dán
v66r
licht
op
...
dat
staat
zo
akelig
...
vin
op...
staat zo akelig... vin u ook
man...
u...
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niet?'
niet
?'
de voorkamer
voorkamer brandde
brandde de
dehaard,
haard, lichtvlammingen
lichtvlammingen laaiend naar
naar het
In de
tussendeur van
van de
de alkoof door, zag Georgine,
Georgine, die
die aan
aan
plafond. Ik liep de tussendeur
kleine, bezeilde
bezeildetafeltje
tafeltje zat, Kaatje, aangekleed, met
met haar
haar zondags
het kleine,
bloemenhoedje op, vloog op
op me
me toe,
toe, Toos
Tooszat
zatop
opde
deschoot
schootvan
vanLeentje
Leentje
bloemenhoedje
had.
opgenomen had.
Plas, die haar opgenomen
'Dag Georgine.'
Georgine.'
'Dag
'Dag Alf.'
haar niet aankijken.
aankijken. Als we elkander
elkander in de
de ogen
ogen gezien
gezienhadden
hadden
Ik dorst haar
gehuild hebben, zou de scène
geweest zijn.
zijn.
scéne wanhopiger geweest
zouen we beiden gehuild
'Ome, we gaan uit, Toos
Toos en ik.'
`Ome,
'Ga je
je uit
uit?'
?'
`Ga
'Ja, Tosie en ik. Ben ik netjes, ome?'
'Nou!'
Nour
ome ?'
'En ikke ome?'
'Jij 66k,
"Jij
66k, Toos.'
'Wil u een koppie koffie meneer
meneer?'
vroeg juffrouw
juffrouw Perron.
?' vroeg
'Dank u.'
naast Georgine zitten,
háár hand in mijn hand, Ka op mijn
mijn knie.
zitten, háár
Ik ging naast
kwam een stilte van
van lang
lang drensend
drensend klokkegetik. Georgine bleef
bleef zonEr kwam
mij aan met dik-rode
dik-rode ogen, jufwit -— Leent
je Plas keek mij
Leentje
der spreken,
spreken, stil wit
verlegen, zat
zat bij
bij de klok.
frouw Perron schuchter, verlegen,
'We gaan rije ome met pappa...3
pappa .. .' zei Ka vrolijk.
Ve
'Zo!'
`Zor
'Hij kwam ons hale in een rijtuig,
rijtuig, ome, en toen kwam er pelisie
... en
pelisie...
enz6'n
an
boel mense...
mense... en nou komt ie wéér
... niewaar
niewaar mamma ??..... niewaar mamwéér...
ma?'
'Niet z6veel prate,' zei ik met beverige
beverige stem.
stem.
`Niet
'Ik
ingepakt,'fluisterde
fluisterdejuffrouw
juffrouw Perron, 'jammer
kleertjes vast ingepakt,'
`Ik heb de kleertjes
maarzo'n
zo'n béétje linnegoed,
dat
de koffers
koffers er nog
nog niet
nietzijn...
zijn ...nou
nouis iserermaar
dat de
niewaar
... van Tosie haast
helemaal niks
... van
van Ka maar twee hemmehaast helemaal
niks...
niewaar...
tjes en een paar schone sokke.'
'Wat
Leentje Plas
Plas uit. 'Daar
'Dan mot die sode`Wat leg"
leg. ie nou te kutkauwen!' viel Leentje
mieter dan maar zelf
voor zorge. Licht dat ie wát doet, die
.. .'
die...'
zelfvoor
Ze hield zich in,
in, waarschijnlijk
waarschijnlijk voelend hoe wreed
wreed schelden
scheldennu
nuwas.
was.
'Ik
`Ik meen dat er nog wat zakdoekies in de kast ligge,' zei Georgine, lichtschuw kijkend naar juffrouw Perron bij
bij de
de klok.
'Nee. Ze legge d'r niet.'
'Op de bovenste plank...
plank... En legt daar
daar nog niet een schone smul?'
Juffrouw Perron liep de alkoof
in, scharrelde in
in de donkere voorkamer.
alkoofin,
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'Heb
`Fleb u ze?'
Tien, twee, drie zaddoekies,' telde juffrouw Perron
... 'én
'Een,
Perron in
in het
het donker
donker...
cén een
smul net as je
... en dan is er nog
het is.'
is.'
je zegt
zegt...
nog wat dat ik nie-weet wat het
In de deuropening
deuropening kwam
kwam ze
ze met
meteen
eenwit,
wit,scherp-in-de-stijfsel
scherp-in-de-stijfselkrakend
krakend
kinderbroekje, een mál wit, klein broekje.
broekje.
nog maar
maar bij doen ?'
'Zal
`Zal ik dat er nog
la, doet
'Ja,
doet u dat er maar bij.'
Op de tafel speldde de
de kleine
kleine vrouw
vrouwhet
hetpakje
pakjeopen,
open,waarin
waarineen
eenpaar
paar rokjes, hemdjes,
hemdjes, kousjes
kousjes -— allemaal poppegoed, poppegoed.
poppegoed. Haar
Haar bruine
handen pluisden het goed glad, de spelden glimmerden in haar
haar mond.
mond.
Georgines ogen liepen vol.
`Zouen we v66r het licht opsteke, kind?'
'Zouen
kind ?'
'Nee. Nog
Nog niet.'
'Toe -laat
— laat me het licht opsteke.'
'Nee. Nee. Ik wil ze zien instappe
.. .'
instappe...'
'Wat
gezellig!Wat
Watheerlijk,'
heerlijk,' zei
zei Ka
Ka met
met vreugdewiebelende beentjes,
Vat gezellig!
'uit
rije... en zo laat op, hé
hè ome.'
cuit rije...
'Ja
`Ja snoet.'
Toosje zat bleek-witjes
bleek-witjes op
opdedeschoot
schootvan
vanLeentje
LeentjePlas,
Plas,knikkend
knikkendvan
van
slaap.
Dát zette
Leentje Plas
Plas weer in woede.
woede.
zette Leentje
'Zo'n stuk pest-ellende!.
kwalijk, Sorsien
... Maar
`Zo'n
pest-ellende!..... Neem me niet kwalijk,
Sorsien...
Maar ik
ik vin
toch beestachtig
beestachtig om
om zo'n
zo'n schaap
schaap nou
nou weg
wegtetelate
latehale.
hale. Laat
Laat ieiedan
dan
het toch
... Ze valt haast om
.. .'
morrege terugkomme as het schaap geslape het
het...
om...'
'Ach got nee,'
nee,' verzocht
verzochtjuffrouw
juffrouwPerron,
Perron, verlegen,
verlegen, 'niet
... Dan
`Ach
`niet overdag
overdag...
deur ... niewaar
niewaar?'
krijg ik weer zo'n herrie voor me deur...
?'
wij hebben er geen beschikking over
over-—
zei Georgine,
Georgine, kalm,
kalm, 'n6u
'Nee,' zei
`n611 —- wij
nM, n66...'
nM .. .'
n66,
Schemerig in
licht van
van de
delaaghangende
laaghangende lamp,
lamp, vierkantten de bebeSchemerig
in het licht
Glad van
van kringerige
hangselwanden met portretglimmingen en lijsten. Glad
bolde de
de lampepeer. Leentje
Leentje Plas huilde,
huilde, juffrouw
juffrouw Perron
Perron hield
hield
witheid bolde
pakje in
in haar
haar schoot.
schoot. Wij
Wij waren
waren straf van ingehouden angst-smart.
angst-smart.
het pakje
Zenuwheesheid kropte in rnijn
mijn keel
keel- ik moest sterk
neer
Zenuwheesheid
sterk het
het been
been op en neer
wiegelen om
om me
me goed
goed te
tehouden.
houden.
wiegelen
Ka keek verwonderd.
verwonderd.
'Waarom huilt
huilt tante
tantePlas,
Plas, mamma
mamma?'
Vaarom
?'
'Weet ik niet.'
`Weet
'Heb u kiespijn, juffrouw
juffrouw?'
`Heb
?'
Leentje lachte even
even op.
op.
Leentje
'Nee málle! Nee lekkere drol-met-een
drol-met-een hoed!'
hoed!'
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'Waar rije
rije we
we met
met pappa
pappa naar
naar toe,
toe, ome
ome?'
?'
`Waar
'Weet
ik
niet
..
.'
niet...'
`Weet
'Echt! Echt!...
Echt!. .. In een rijtuig
rijtuig zitte...
zitte ... met een paard
paard er voor...
voor... Is
Is het
het wéér
`Echt!
?'
Sin
terklaas
Sinterklaas ?'
'Néé. Niet
Niet zoveel
zoveelprate.'
prate.'
Néé.
Maar ze
kon niet stil
stil zijn
zijn van
van kindervreugd. Haar
Haar koontjes gloeiden
gloeiden
Maar
ze kon
scharlaken. Haar
Haar handjes
handjes speelden met een
een
scharlaken.
Haar ogen
ogen stonden groot. Haar
van m'n
m'n jas
jas en ze begon gezelligjes-blij,
gezelligjes-blij, zachjes
zachjes te zingen.
knoop van

dáárikikzat'Zat
Onder het
bet tafeltje dar
daar ikikgebraje
gebrajevleessie
vlcessieatat
daar
daarikikrooie
rooiewijntje
wijntjedronk
dronk
daar
alininmijn
mijnbartje
hartjeklonk.
klonk.
die al
moed haar
haar stil te
te laten
laten zijn.
zijn.
Ik had niet de moed
'Niet zinge,' zei Leentje
Leentje Plas, met dikke ogen,
hoofdpijn.,
"je moe het zo'n hoofdpijn.'
ogen, 'je
`Niet
'Heb u hoofdpijn, mamma?'
`Heb
'Ja, m'n engel, m'n goddelijkeid...
goddelijkeid... Geef'r
hier Alf.'
Geef'r even
even hier
"ja,
hield het
hetkind
kindininhaar
haararmen,
armen,aandrukkend
aandrukkend het
hetscharlaken
scharlaken kopje
kopje teZe hield
haar wit
wit gezicht.
gen haar
'Huil u, mamma?'
mamma ?'
'Hull
'Nee. Ik huil niet. Ik
Ik heb
heb zo'n
zo'n hoofdpijn.'
hoofdpijn.'
`Nee.
'Zo goed
goed?'
`Zo
?'
Het
kleine, mollige
molligehandje
handje legde
legdeze
ze op
op het
het voorhoofd
voorhoofd van
van Georgine.
Georgine.
Het kleine,
'Ja
- Zul
je nou altijd an
an mamma
mamma denke -— als je rijdt
beter. —
Zul je
"la -— zo gaat het beter.
-— als je rijdt
rijdt?'
?'
'Altijd
en
`Altijd altijd!'
'Altijd?'
?'
`Altijd
'Altijd
altijd en honderdmaal-en-altijd
honderdmaal-en-altijd en
en as
as ik
ik terugkom dan
`Altijd én altijd én altijd
breng ik lekkers mee,
mee, hé
hè mamma,
mamma, wat
wat héééééliekkers,
Sjokola? wil
hééééél lekkers,hè?
? Sjokola?
Wil
sjokola?'
u sjokola
?'
vergeet
'Goed
Ka, goed
goed me snoetje. As je
je maar
maaran
anme
medenkt
denkten
en me
me nooit vergeet
`Goed Ka,
hoor je ??...
... Wat heb je me vanmiddag beloofd
?'
beloofd?'
'Vanmiddag
Tanmiddag ?'?'
'Ben je het nou
nou al
al vergete
vergete?'?'
'Dat
mamma... Maar dat d6é
(166 ik ommers
'Da ik elleke avond mot zegge: dag mamma...
altijd ?'
'Zul
`Zul je het altijd doen ?'
'Altijd
`Altijd én altijd en honderdmaal-en-altijd.'
'Goed
`Goed me snoetje.'
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`Mag de pop ook meerije, mamma ?'
'Mag
'Nee, de pop niet.'
Vaarom niet ?'
'Waarom
'Nee, de pop niet.'
`Ik heb'm
heb 'm toch van ome Alfred gekrege?'
'Ik
gekrege ?'
`Zou ik ''m
meegeve,
'Zou
m mee
geve, Alf? -— Als hij vraagt van wlé
m heeft ?'
wié ze ''m
'Geef'm
`Geef 'm maar
maar mee.
mee. Wat
Wat hindert het!'
'Weet
`Weet je waar ik zo bang voor ben ?'
'Voor
Toor wat?'
wat ?'
'Dat
ze -— als
wijf, dat me eens in
in
'Da ze
als de kindere zijn
zijn bij
bij zijn
zijn moeder,
moeder, bij
bij dat
dat wijf,
me gezicht gespoegd heeft -— dat ze dan -— wat de joden doen -— en dát is
zo'n vuHe
kinderen een
een krieje zullen snije
... Daar
vdfle jodin -— dat ze dan me kinderen
snije...
hele tijd
tijd an!'
an!'
denk ik al de hele
'Wat
een krieje snije
snije?'
?'
Vat isis een
'Dat
... 00 god as ze dát
`Dat doen ze as een vader of een moeder gestorreve is
is...
maar niet doen!'
'Zo
`Zo wraakzuchtig zal ze niet zijn.'
'ireken
ken d'r niet
'Je
... Je ken d'r niet...
niet... Over
Overeen
eenpaar
paar maande
maande make
make ze
ze het
het zeniet...
ker an Ka
ben ... Niet gelove Ka
dood
Ka wijs dat ik d66d ben...
Ka as
asze
ze zegge
zegge dat ik dood
ben ... Ik
hoor! Ik ga
ga n66it dood, hoor! O!
God!'
ben...
lk ga niet dood, hoor!
0! O!
0! 00 grote Cod!'
... Zacht snikte
tegen het
hetkransje
kransje van goudglanzend
goud glanzendhaar.
haar.
snikte ze tegen
dat mamma
mamma d66d is, dan zeg ik:
ik: da's
da's n{émamma... as pappa zegt dat
'Nee mamma...
nféwaar
... niewaar mamma ?'
waar...
'Ja, snoet.'
'Heb u nog hoofdpijn ?'
`Fleb
Nou is 't over
.. .'
'Nee. Nou
over...'
'Waar blijft het rijtuig nou
nou ??..... Zou pappa
pappa niet komme
? .. Waar
Waar blijft ie
`Waar
komme ?...
nou?'
nou
?'
Ongeduldigkeek
keekze
zenaar
naarde
dedeur.
deur.
Ongeduldig
'Reje ze maar
maar in een grach,' zei Leentje
Leentje Plas,
Plas, met
met ingeslapen
ingeslapen Toosje op
`Iteje
gelukkig voor
voor ie
ie z'n
z'n houten
houten palletoothaar schoot, 'och
coch jezis, niemand is gelukkig
jeomhet!'
je
om het!'
'Laat 'r niet slape,' waarschuwde
waarschuwdejuffrouw
juffrouwPerron,
Perron,'clan
'dan hebbie strakkies
'1.4=
'r.'
met 'r.'
last met
'Neem jij
jij Ka weer, Alf —- dan neem ik 't
't kleinste hondje...
hondje... Kom
Kom nou To`Neem
nog es
es bij
bij me.'
me.'
sie, kom nog
blind van
van slaap,
slaap, met
met saamgetrokken
saam getrokken oogjes, begon
begon klaaglijk
klaaglijk te
te
Toos, blind
huilen.
'Ik wil
wil naar
naar bedje toe!...
toe!. .. Ik wil
wil naar
naar be-é-é-d!'
`Ik
hartje, me
me schatje,
schatje, me
me
'Dadelijk Tosie
... Nou niet
niet huile...
huiie... Kom nou me hartje,
`Dadelijk
Tosie...
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dotje...'
dotje
.. .'
'Ik
`Ik wil naar b-éé-éd!'
hè ??...
.. Tóé
niet huihui'Je
gaatlekker
lekkerrije
rijemet
metpappa...
pappa ...met
meteen
eenpaardje
paardje11.6
le gaat
T66 nou, niet
le...
Ie
.. .'
`Nee-ee-ee! Bij
Bij mamma
mamma blijve!
blijve! Niet
Niet rije...
'Nee-ee-ee!
rije ... Niet
Nietrije!'
rije!'
'Sust!
D6d6... Do-do
... Dodo
... Niet huile...
huile... grote
grote meid...
meid ... Zo...
Zo ... Zo
Zo
`Sust! Sust!
Sust! D6d6...
Do-do...
Dodo...
zoet...'
ben je zoet
.. .'
Het slaperig
slaperig hoofdje
hoofdje vlijde
Georgine. Zacht zuchtte het
het
vlijde ze
ze aan
aan tegen
tegen Georgine.
borstje.
'Wat
eenklan
kléîn
kind,
ome?
.. Om
huiie,
hè!...
huil
niet,
hèome
ome?'...
?' ...
Vat een
kind,
hé,hè,
ome
?... Om
tetehuile,
hè!...
IkIk
huil
niet,
116
hetrijtuig,'
rijtuig,' schrikte
schrikteLeentje
LeentjePlas.
Plas. Wielengeratel
Wielen geratel klepperde
klepperde over
over
'Daar
'Mar isis het
voorbij. Stilte was
was
de keien,
keien, dreunde
dreundeaan
aandoor
doorhet
hethuis.
huis.Nee.
Nee. Het
Het reed voorbij.
ermee in de kamer geslagen.
geslagen.
dat't?'
'Is dat
't ?'
'Sust
... Niemeer prate Ka...
Ka ... Stil
Stil zijn.'
`Sust...
De klok
Stil, het
het slapend
slapend kind
kind in
in de
de
klok stond op vijf minuten voor zeven. Stil,
armen, wit in de
de schrijning
schrijning van de lamp, met omkringde
omkringde ogen,
ogen,keek
keek GeorGeorgine naar de grond.
'Geef
mij 't vast,' zei Leent
je Plas,
`Geefmij
Leentje
Plas, voorzichtig.
voorzichtig.
Het kind ging
ging over
over in haar armen.
zwart-open pupillen
pupillen
Het
armen. Dof,
Dof, starend
starend met zwart-open
naar de
keek Georgine naar
de lamp. Haar handen trilden.
wachtten of
ofhet
niet kwam,
kwam, maar
maar het kwam niet.
niet.
En we wachtten
het niet
mijn ogen gloeiden tranen,
tranen, heet-benauwde
heet-benauwde tranen.
tranen. Een
Een zakte
zakte er
er weg,
weg,
In mijn
stoterig-heet langs
mijn neus,
het zondagse
zondagsebloemenhoedje
bloemen hoedje
stoterig-heet
langs mijn
neus, plaste
plaste op het
kind. lk
Ik verroerde
verroerde me
meniet,
niet,heeswarm
heeswarmtintelend
tintelendvan
vanzenuwzenuwvan het kind.
inspanning.
Perron, schuchter,
koffiepot, schonk
schonkzich
zich
Juffrouw Perron,
schuchter, zacht-betastend de koffiepot,
rustig slobberend,
slobberend, ophoudend
ophoudendals
als
een kopje koffie in,
in, slurpte voorzichtig
voorzichtig rustig
te hard
hard slurpte.
slurpte.
ze te
wou Leentje
Leentje Plas
Plas weer
weer opvrolijken.
opvrolijken.
Dan wou
'Ik heb t6ch lol van
van vanmiddag...
vanmiddag... die schooiers!
schooiers! Om
stiekem te
te
`Ik
Om het zo stiekem
Zo judasgemeen
judasgemeen kindere
kinderevan
vande
destraat
straatoppakke...
oppakke... Dat heet nou
doen!... Zo
goddome een
een vrij
vrij land!...
land!. .. Daar
Daar heb
heb je
je pelisie
pelisie voor!'
voor!'
goddome
'Ja,' zei
zeijuffrouw
juffrouw Perron, slurpend, 'het
'hetisisAllesbehalve,
állesbehalve,Allesbehalve...
állesbehalve...
la,'
Sorsien dat
mocht lije,
lije, 116
hè c?...
... Mocht
hem
Weet je nog Sorsien
dat ik
ik hem
hem n66it mocht
Mocht ik hem
anstond .. .'
ooitlije
lije?...
? .. Die man had zoiets om z'n neus dat me niet anstond...'
ooit
'Mens zit toch
toch niet
niet te
te neukepitten
neukepittenen
enlaat
laatSorsien
Sorsien met
metrust,'
rust,' zei
zeiLeentje
Leentje
`Mens
grof-goedig.
Het werd
werd weer stil,
stil, stilte
stilte van lang-rekkerig klokkegetik.
Het
klokkegetik.
'Komme
ze
niet,
ome?'
`Komme ze niet, ome ?'
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la, ja,
'Ja,
ja, Ka.
Ka. Niet
Niet zo
zo dikkels
dikkels vrage.'
Pien.
Pien. Pien
Pien Pien.
Pien. Pien.
Pien. Zeven
Zevenuur.
uur. Achter
Achterelk
elkslaagje
slaagje een
een
Pien. Pien. Pien. Pien.
snorrend gebrom.
`Ze zijn
'Ze
je Plas,
'God, ik
ik
zijn over d'r
d'r tijd,'
tijd,'zei
zei Leent
Leentje
Plas,zenuwachtig,
zenuwachtig, ongeduldig
ongeduldig `God,
vréét me op.'
Maar op
geratelop
opde
dehoek
hoekvan
vande
de straat,
straat,
ophetzelfde
hetzelfde ogenblik
ogenblik kraakte wielen
wielengeratel
zachtäverstervend voor
voor de
de deur.
deur. Er
Er sloeg
sloeg een
een portier
portier dicht.
dicht.
zachter hobbelend, verstervend
De bel ging
ging over,
over, als
als een klacht door het stille huis.
Georgine
wakker, stond star-van-kijken
star-van-kijken op,
Ka op
op de
de
Georgine schokte wakker,
op, zoende Ka
mondje, nog
nog eens,
eens, nog
nogeens
eens—
- toen n6g eens,
eens, haar
haar opneopneoogjes,
oogjes, op het mondje,
mend van de grond, haar
haar klampend
klampend tegen
tegenhet
hetlichaam
lichaam—- z6nder
z6nder huilen.
huilen.
... Dag ome.'
'Dag mamma...
mamma ... Ik zal
zal wat
wat voor u meebrenge
meebrenge...
En
Toos, gafik
gaf ikKa
Kaeen
eenénkele
énkelezoen,
zoen,zág
zág
En terwijl
terwijl Georgine zich bukte over Toos,
haar
... toen Toos
... toen
toen Toos.
Toos.
haar niet
niet door
door de
de hete
hete natheid
natheid der
derogen
ogen...
Toos...
Ik trok
trok de
de deur
deur achter
achter me
me
Georgine was in de voorkamer, zocht
zocht daar
daar suf. lk
dicht. We
We waren
waren alleen
alleen in
inde
dedonkere
donkerevoorkamer,
voorkamer,waar
waarhet
hethaardvuur
haardvuur
laaüngen
gingen deuren
deuren open,
open, werden
werdenraralaaiingen gaf op het plafond. In het huis gingen
men opengeschoven,
kraakte de trap
trap onder het geloop
geloop van
van de
de vrouwen.
vrouwen.
opengeschoven, kraakte
'Worde
... worde
worde ze...'
ze.. .' Verder
Verder bracht
bracht zij het niet.
niet. Uitgillend
Uitgillendhaar
haarsmart,
smart,
`Worde ze
ze...
ingehouden verdriet,
verdriet,jammerend
jammerendals
als een
een vrouw
vrouwin
inweeën,
weeën,
uitkrijsend het ingehouden
was.
rukte zij aan
aan de
de knop
knop van de deur die gesloten
gesloten was.
kinderé!. .. Me kinderér
kinderé!'
'Me kinderé!...
tafel opzij
opzij duwend vloog
vloog zij naar
Woest, de tafel
naar het
het raam,
raam, trok
trok met één ruk
gordijn op. Het
Het rijtuig,
rijtuig, glad-glimmend-vierkant,
glad-glimmend-vierkant,reed
reedweg.
weg.
van drift het gordijn
Er stond een agent naast een heer met een paraplu. Anders niet. Het
Hetgorgordijn
barstte
neer,
neerflappend
van
de
rol
en
met
een
snijdende
angstdijn
neer, neerflappend van de rol met een snijdende angstrende zij
zij naar
naar de deur,
vuisten en
en het
hethoofd
hoofd
kreet, rauw-gillend, rende
deur, met de vuisten
hees-krijsend gillend:
'Me kin-de-re!...
kin-de-re!... Me
Mekin-dekin-debebonzend het hout, hees-krijsend
gillend: 'Me
re! ... 0 God
Godme
mekindertjes!'
kindertjes!'IkIkgreep
greephaar
haarininmijn
mijnarmen,
armen,sleurde
sleurdehaar
haar
re!...
van de
de deur,
deur, waartegen
waartegen zij
zij het
hetarme,
arme, krankzinnige
krankzinnige hoofd
hoofd beukte,
beukte,
weg van
zoende, suste haar,
haar, maar
me niet,
niet, worstelde
worstelde om
om los
los te
te komen,
komen,
zoende,
maarze
ze zág
zig me
het hoofd
hoofd in
in smartkramp
smartkramp achterover,
achterover, tot
totzeze
jammerend, rauw
jammerend,
rauw gillend, het
verstijfde en in
in mijn
mijnarmen
armenwegzakte
wegzaktenaar
naarde
degrond,
grond,waar
waar ze
zebewustebewusteverstijfde
bleef liggen,dicht
dichtbijbijdedevlammende
vlammendehaard
haarddie
diehaar
haardode
dodegelaat
gelaatbebeloos bleefliggen,
lichtte.
was zij dof-rustig, kwam
kwam er
er een
een deurwaarder
deurwaarder met
meteen
eenpapaVolgende dag was
pier, dat
dat ik
iklas
las—
- omdat
niet wou:
wou:
pier,
omdat zij
zij het niet
berustende ter
ter GRIFFIE
EXTRACT der minuten, berustende
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der Arrondissements

Aan
Aan de
de Arrondissements
Arrondissements Rechtbank te Amsterdam.
Amsterdam.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen
Isaac
beroep handelende,
handelende, wonende
wonende te
teAmsterAmsterIsaac Davidson, ten deze buiten beroep
dam aan
... doch
doch ten
ten deze
deze domicilie
domicilie kiezende
kiezende ten
ten
aan de Jodenbreestraat no
no...
...
kantore van den procureur Mr. Mozes Gluip,
Gluip, aan
aan de Heerengracht no
no...
te Amsterdam;
dat verzoeker den sden Maart 1887 te Amsterdam is gehuwd met
met Georgine Casper
zijn geboren
geboren twee kinderen
kinderen met name
name
Casper en uit dit huwelijk zijn
Catherina en Cateau Davidson;
dat verzoeker van zijne
huwelijk
zijne echtgenoote
echtgenoote voornoemd gedurende dit huwelijk
heeft moeten ondervinden, dat
dat zij
zij in ongeoorloofde betrekking
betrekking heeft
heeft geleefd en nog leeft
leeft met
meteen
eenandere
andereman
mandan
danverzoeker
verzoekeren
enwel
welafzonderlijk
afzonderlijk
heeft
Donderdag den
den twaalfheeft gewoond van af vijf November 1893 tot Donderdag
i894 in de Jan Steenstraat no
den Maart 1894
no.....
... te Amsterdam ten huize van
den heer J. Doedelaar, dat de Gerequireerde met den bedoelden persoon
een kamer
kamer met
tijd bewoond
bewoond heeft
heeft en
en
met alkoof
alkoof en
en keuken
keuken gedurende
gedurende dien tijd
op die kamer zich toen heeft bevonden
bevonden slechts
slechts één tweepersoonsbed; dat
meerdere personen gezien hebben dat de Gerequireerde met den bedoelnachtgewaad op
ophetzelfde
hetzelfdebed
bedhebben
hebbenplaats
plaats geden persoon te zamen in nachtgewaad
nomen, dat deze feiten daarstellen overspel door de gehuwde vrouw gehettoewijzen
toewijzen eener
pleegd en grond moeten opleveren tot het
eener eventueeIe
eventueele
vordering van verzoeker tot echtscheiding;
echtscheiding;
zien aan
aan de
dat verzoeker de voormelde kinderen wenscht onttrokken te zien
zijner vrouwen
wenst te
te
macht zijner
vrouw en hoe eer hoe liever deze onder zijn hoede wenst
nemen;
dat de
de verzoeker
verzoeker voornemens
voornemens is, na
na bekomen
bekomen verlof
verlof van
van den
den Edeldat
Rechtbank, eene rechtsvordering in te
te
achtbaren Heer President Uwer Rechtbank,
zijne genoemde echtgenoote tot echtscheiding,
echtscheiding, op
op grond
grond
stellen tegen zijne
Gerequireerde bij
bij herhaling
een en
en ander
ander
van overspel door de Gerequireerde
herhaling gepleegd, een
op deze
deze procedure
procedure
met veroordeeling van de Gerequireerde in de kosten op
vallende;
totuwe
uweRechtbank
Rechtbankmet
met eerbiewendt tot
Redenen weshalve verzoeker zich wendt
nadat door
door hem
hem uit
uit kracht
kracht
dig verzoek dat het UEA. moge behagen om, nadat
een daartoe
daartoe door
door den
denEdelachtbaren
Edelachtbaren Heer President dezer
dezer Rechtvan een
gewone dagvaarding
dagvaarding de
de eisch tot echtscheibank te verleenen verlof, bij gewone
aan hem toe
toe te
te wijzen
wijzen de
de conclusiën, die hij
hij voording zal zijn ingesteld,
ingesteld, aan
daarbij te
Rechtbank
nemens is daarbij
te nemen,
nemen, strekkende
strekkende om
om bij
bij vonnis
vonnis dezer
dezer Rechtbank
huwelijk van den
den verzoeker
verzoeker met
met Gerequireerde te verklaren ontbonhet huwelijk
daaraan door de
den door middel
middel van
van echtscheiding
echtscheiding met
met alle
alle gevolgen daaraan
Wet gehecht, een en ander
ander met
met condemnatie van de Gerequireerde in
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de kosten
kosten der procedure,
procedure, en
voorloopige machtiging
machtiging om gedugeduen met
met voorloopige
te
rende
rende den
den duur
duur van
van gezegde
gezegde procedure
procedurede
debeide
beidekinderen
kinderen tot
tot zich te
gehouden te
tezijn
zijnGerequireerde
Gerequireerde in
in zijne
zijnewoning
woningte
teontontnemen, zonder
zonder gehouden
vangen.
van
gen.
't Welk
welk doende enz.
enz.
(get.) MOZES GLUIP, Procureur.
Procureur.
Wij President der Arrondissements
Arrondissements Rechtbank
Rechtbank teteAmsterdam:
Amsterdam:Gezien
Gezien
Wij
verzoekschrift op
op heden
heden in
inpersoon
persoonaan
aanons
onsoverhandigd
overhandigddoor
doorIsaac
Isaac
het verzoekschrift
wonende te
te Amsterdam,
Amsterdam, strekkende
strekkende tot
tot ontbinding
ontbindingdoor
door echtechtDavidson, wonende
scheiding van het tussen
tussen hem
hem en
en Georgine
Georgine Casper
Casper bestaande
bestaande huwelijk,
huwelijk,
beschuldigt;
op grond van overspel,
overspel, waarvan
waarvan hij zijne
zijne echtgenote
echtgenote beschuldigt;
genoemde verzoeker
verzoeker op
op onze
onze aan
aan hem
hem voorgehouden
voorgehouden bedenbedenGelet dat genoemde
bij zijn verzoek
verzoek te
te volharden;
volharden;
kingen verklaard
verklaard heeft
heeft bij
kingen
Wetboek van
van Burgerlijke
Burgerlijke RechtsRechtsGezien de artikelen 816 en 817 van het Wetboek
vordering;
Bevelen dat de verzoeker en zijne echtgenoote
inpersoon
persoon voor
voorons
onszullen
zullen
echtgenoote in
1894,des
desnanaverschijnen op
twintigsten Maart
Maart 1894,
verschijnen
op Woensdag
Woensdag den
den vijf en twintigsten
half twee
twee ure,
ure, in
inonze
onzeAudiëntie-Kamer
Audiëntie-Kamerten
tenpaleize
paleizevan
vanJusJusmiddags te half
titie alhier,
alhier, teneinde
teneindedoor
doorhet
hetmaken
makenvan
vanzoodanige
zoodanigeaanmerkingen
aanmerkingenals
alswij
wij
titie
raadzaam
zullen
oordelen
eene
verzoening
tusschen
deze
echtgenooten,
raadzaam zullen oordelen eene verzoening
echtgenooten,
zoo mogelijk, teweeg
teweegte
tebrengen,
brengen,zullende
zullendeeen
eenafschrift
afschrift van dit
di t bevelschrift
bevelschrift
door den Heer Griffier
Griffier bij
hiervoren genoemde
genoemde
bij deze Rechtbank aan de hiervoren
Georgine Casper,
toeCasper, overeenkomstig
overeenkomstig de
de voorschriften
voorschriften der
der wet worden toegezonden.
gezonden.66
Gedaan
Gedaan te Amsterdam
Amsterdam den
den achttienden
achttienden Maart
Maart 1894.
i894.
(get.) KNIBBELAAR.
852. Geregistreerd
Geregistreerd te Amsterdam
Amsterdam dén
den een en
en twintigsten
twintigsten Maart
Maart
No. 852.
1894, deel 307,
307, folio
folio 2, recto vak 2. Een
blad geen renvooi.
renvooi. Ontvangen
Ontvangen
Een blad
veertig cent.
cent. ff2,4o.
2,40. De ontvanger G. A.
voor recht twee gulden veertig
(get.) ROOD.

Griffier bij
te Amsterdam
Amsterdam verklaart
verklaart
De Griffier
bij de Arrondissements Rechtbank te
afschrift van nevenstaand bevelschrift
bevelschrift aan
aan de
de daarin
daarin genoemde
genoemde
dat een afschrift
is. (dito)6
(dito)6
Georgine Casper toegezonden
toegezonden is.
Amsterdam den
Maart i894.
1894.
den een-en-twintigsten
een-en-twintigsten Maart
(get.) BOF.
No. 852,
852, Geregistreerd
Geregistreerd te Amsterdam
Amsterdam den
en twintigsten
twintigstenMaart
Maart
den een en
1894, deel 3o7,
307, folio
folio 2, recto vak 2. Een
blad
geen
renvooi.
Ontvangen
Een blad geen renvooi. Ontvangen
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voor recht een gulden twintig
twintig cent.
cent. ff 1,20.
ontvanger G.
G. A.
A. (get.)
1,20. De ontvanger
ROOD. Voor extract conform
conform(get.)
(get.) BOF, Griffier.
Verschot ff 6,05
6,os
Leges
4355
"33 4,55
io,6o
ff IO,60
der minuten berustende ter GRIFFIE der Arrondissements
Amsterdam.
Rechtbank te Amsterdam.
voor ons
Heden den vijf-en-twintigsten
vijf-en-twintigsten Maart 1800 vier-en-negentig is voor
Amsterdam ingevolge
ingevolgeons
ons
President der Arrondissements Rechtbank te Amsterdam
bevelschrift van den achttienden Maart 1800 vier-en-negentig verleend
ingediend verzoekop een door den hierna te melden comparant aan ons ingediend
echtscheiding, in
in
schrift, gericht aan
aan deze Rechtbank,
strekkende tot echtscheiding,
Rechtbank, strekkende
persoon verschenen
in onzen
onzen Audiëntie-Kamer
persoon
verschenen en
en wel in
Audiëntie Kamer ten Paleize van
Justitie alhier:
EXTRACT
EXTRACT

-

Davidson, zonder beroep, wonende te
te Amsterdam
Amsterdam aan
aan de
de JodenbreeIsaac Davidson,
no ... ; zijnde zijne
Georgine Casper
Casper in gebreke geblestraat no...;
zijne echtgenoote Georgine
te verschijnen,
verschijnen, niet-tegen-staande
niet-tegen-staande haar
haar een
een afschrift
afschrift van
van
ven voor Ons te
ons gemeld bevelschrift
bevelschrift door
door den
den heer
heer Griffier bij
was
bij deze Rechtbank was
toegezonden geworden.
geworden. (dito)7 Hebbende
hij comparant alsnu zijn eisch
Hebbende hij
tot echtscheiding
echtscheiding herhaald
herhaald en
enverklaard
verklaard daarbij
daarbij te
te blijven
blijvenvolharden,
volharden,
wij
vermeend
hebben
hem daarniettegenstaande
de
bedenkingen
welke
wij
hem
niettegenstaande bedenkingen
8
tegen te moeten
moeten voorbehouden.
Waarop
de
comparant
het
hierboven
voorbehouden.8 — Waarop de comparant het
gerelateerde
heeft onderteekend.
(get.)
(get.) I. DAVIDSON.
DAVIDSON.
gerelateerde heeft
Wij
twee uit
uithet
hethuwelijk
huwelijkvan
van partijWij President voormeld bepalen, dat de twee
kinderen, genaamd
genaamd Catherina en Cateau, voorloopig aan
aan de
en geboren kinderen,
hem, comparant,
comparant, zullen
zullen blijven
blijven toevertrouwd
toevertrouwd en
en verleenen
zorgen van hem,
comparant, verlof om
den eisch tot echthem, comparant,
om tegen zijne echtgenote den
scheiding in te stellen.
En is van een en ander opgemaakt dit proces-verbaal, door ons President
en den vervangenden Griffier geteekend.
(get.) KNIBBELAAR.
KNIBBELAAR.
PAF V.
V. GR.
GR.
815. Geregistreerd
Amsterdam den zes-en-twintigsten
zes-en-twintigsten Maart
Geregistreerd te Amsterdam
No. 815.
1800 vier en negentig,
deel307,folio
negentig, deel
3o7, folio 418, vak 3. Een blad
blad geen renvooi.
twee gulden
gulden veertig cent. ff2,4o.
2,40. De ontvanger G.
Ontvangen voor recht twee
A.(get.)
conform(get.)
(get.) BOF,Griffier.
BOF, Griffier.
A.
(get.) ROOD.
ROOD. Voor extract conform
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Min. Exp.
Verschot ff 4,3,io
Leges
ff 3,10

Voor afschrift:
MOZES
MOZES GLUIP,
GLUIP, Procureur.

ff 7,10
In den jare
jare 1800
800 vier-en-negentig,
vier-en-negentig, den een-en-dertigsten Maart;
In
Maart; Ten
verzoeke van Isaac
buiten beroep
beroep handelende,
handelende, wonenIsaac Davidson,
Davidson, ten deze buiten
de te Amsterdam aan de ]odenbreestraat
... doch voor deze
deze zaak
zaak domiJodenbreestraat no
no...
cilie kiezende ten kantore van den procureur
procureur Mr.
Mr. M. Gluip aan de Heerengracht no
... te
te Amsterdam
Amsterdam en
enkrachtens
krachtens een
een door
door den
den EdelAchtbano...
ren Heer President van de Arrondissements
Arrondissements Rechtbank te
te Amsterdam,
Amsterdam,
den vijf-en-twintigsten
vijf-en-twintigsten Maart
Maart 1800
verleend verlof,
verlof,
800 vier-en-negentig
vier-en-negentig verleend
zijnde geregistreerd: Heb ik Pieter Willem Penning,
Penning, eerste
eerste deurwaarder
deurwaarder
bij
Arrondissements Rechtbank te
te Amsterdam,
Amsterdam, aldaar
aldaar wonende
wonende en
en
bij de Arrondissements
kantoor houdende
houdende aan
aan de Vijzelstraat no
...
no...
BETEEKEND

en met
met het
hettegenwoordig
tegenwoordigexploit
exploitafschrift
afschrift overgeleverd
overgeleverd aan
aan Georgine
Georgine
Casper,
Amsterdam ten
van den
den Eischer,
Casper, wonende
wonende rechtens
rechtens te Amsterdam
ten huize van
doch feitelijk thans
thans verblijf houdende aan
... ten huiaan de Ruysdaelkade no
no...
ze van de Weduwe
Weduwe Perron
Perron te
te Amsterdam,
Amsterdam,aldaar
aldaar ter
ter harer
harer verblijf
plaatse
verblijfplaatse
mijn exploit doende
doende aan
aan en sprekende
sprekende met
met H.Ed. in persoon, van:
Ie.
een door
door den
den Eischer aan
te AmsterAmsterle. een
aan de Arrondissements Rechtbank te
ingediendverzoekschrift,
verzoekschrift,
dam, den achttienden Maart vier-en-negentig,
vier-en-negentig, ingediend
de Gedaagdes eener
houdende verzoek om verlof tot het instellen
instellen tegen de
rechtsvordering tot echtscheiding op
op grond
grond van
van overspel
overspel door
doorde
de Gerechtsvordering
alsmede 2e. van een proces-verbaal
proces-verbaal van het
het daarop
daarop
daagdes gepleegd, alsmede
den EdelAchtbaren Heer President van gemelde
gemelde
dienzelfden dag door den
gehouden verhoor
verhoor van
van den
den Eischer en het
het daarop
daarop gevolgde
gevolgde
Rechtbank gehouden
oproeping van
van de
de Gedaagdes ter verschijning
voor ZEAchtbevel tot oproeping
verschijning voor
vijf-en-twintigsten Maart
Maart 1800
bare op Woensdag den vijf-en-twintigsten
I800 vier-en-negentig,
behoorlijk geregistreerd;
geregistreerd; 3e. van eene verklaring van den EdelAchtbaren
twintigMaart
Maart 1800
Heer Griffier bij welgemelde Rechtbank dd. twintig
i800 vier-engeregistreerd en
en eindelijk
eindelijk 4e. van
van een
een proces-vernegentig, insgelijks geregistreerd
den Eischer voor den EdelAchtbaren
EdelAchtbaren Heer Prebaal van comparitie van den
der Rechtbank
Rechtbank voornoemd
voornoemd van
van Woensdag
Woensdag den
den vijf-en-twintigvijf-en-twintigsident der
verlof tot
tot het
hetinstellen
instellen eener rechtssten Maart jongstleden, houdende verlof
vordering door Eischer tegen Gedaagdes, ter bekoming van echtscheistrekkende deze beteekening
beteekening opdat de Gedaagdes er kennis van
van
ding, strekkende
drage.
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heb ik
ik deurwaarder
deurwaarder exploiteerende en sprekende, met domiciEn voorts heb
liekeuze als voren, de voormelde Georgine Casper
GEDAGVAARD

procureur op
den neOm bij behoorlijk te voren gestelden procureur
op Donderdag den
genden April 1800
ten half-twaalf
half-twaalf ure, te
i800 vier-en-negentig, des ochtends ten
verschijnen ter rolle
rolle van de tweede
tweede kamer
kamer van
van de
deArrondissements
Arrondissements
verschijnen
zittinghoudende
houdendein
in het
hetdaartoe
daartoe bestemde
bestemde loRechtbank te Amsterdam, zitting
Paleis van Justitie aan
kaal van het Paleis
bij de Leidscheaan de Prinsengracht, bij
straat, te Amsterdam,
TEN
TEN EINDE

Aangezien de Eischer den vijfden Maart 1887 te Amsterdam is gehuwd
met de Gedaagdesse;
ondervinden,
Aangezien gedurende dit huwelijk de Eischer heeft moeten ondervinden,
dat de gedaagdesse in ongeoorloofde
ongeoorloofde betrekking
een
betrekking heeft
heeft geleefd
geleefd met een
anderen man dan den Eischer, immers met dien
dien anderen
anderen man
man bij
bij herhaanderen
bovendien afzonderling vleeschelijke gemeenschap heeft uitgeoefend en bovendien
gewoond van af 5s November 1893 tot Donderdag
Donderdag den twaalfden
twaalfden
lijk heeft gewoond
Maart 1800 vier-en-negentig
Jan Steenstraat No
... te Amsterdam
vier en negentig in de Jan
No...
dan
ten huize van den Heer Jacobus Doedelaar, met dien anderen man dan
den Eischer;
Aangezien
den bedoelden
bedoelden persoon
persoon éen kamer
Aangezien de gedaagdesse met den
kamer met
alkoof en
keuken
gedurende
dien
tijd
heeft
bewoond
en
op
diekamer
kamer
en keuken gedurende dien tijd heeft
en op die
zich toen heeft
heeft bevonden
bevonden slechts
slechts één tweepersoonsbed;
de Gedaagdesse met
Aangezien meerdere
meerdere personen
personen gezien
gezien hebben, dat de
te samen
samen in
in nachtgewaad
nachtgewaad op
ophetzelfde
hetzelfdebed
bed hebden bedoelden persoon te
genomen;
ben plaats genomen;
Aangezien deze feiten
feiten daarstellen overspel door
door de gehuwde vrouw gepleegd en dat de Eischer mitsdien
mitsdien gerechtigd
gerechtigd is om de ontbinding
ontbinding van het
huwelijk door echtscheiding
te vorderen;
vorderen;
echtscheiding te
Aangezien de Eischer, zoo de Rechtbank het noodig acht, bereid is deze
feiten door getuigen en andere
andere middelen rechtens te staven,
staven, Mitsdien bij
gemelde Rechtbank en Kamer zal worden uitgesproken
vonnis van wel
welgemelde
partijen bestaande huwelijk door Echtde ontbinding van het tusschen partijen
gevolgendaarvan;
daarvan; alles met
met veroordeeling
scheiding, met al de wettelijke gevolgen
van de Gedaagdesse in de kosten van dit rechtsgeding
rechtsgeding —- onder voorbete lite, zoodanige incidenteele vordehoud voor den Eischer om, penden
pendente
ringen te doen als hij naar
naar aanleiding
verleende
aanleiding van
van de daartoe bij
bij de
de wet
wet verleende
-

-
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bevoegdheid zal
zal vernemen te
te behooren.
behooren. En ik heb
heb deurwaarder
deurwaarder aan
aan de
de
bevoegdheid
gedaagdes
AANGEZEGD

Mr. Mozes
MozesGluip,
Gluip,procureur
procureurbij
bij de
deArrondissements-Rechtbank
Arrondissements-Rechtbank tete
dat Mr.
zal occuoccudeze procedure
procedure zal
Amsterdam, voor den Eischer als zoodanig in deze
peren en
doende aan
aan en
en sprekende
sprekende als
alsvoren,
voren,
peren
en haar
haar tevens
tevens in
in exploit doende
stukken, ook
ook van
van dit
ditexploit
exploitwaarvan
waarvan
gelaten afschrift van voorschreven stukken,
f 6,60.
de kosten zijn
zijnf6,6o.
P.W. PENNING, Deurwaarder.
Deurwaarder.
P.W.PENNING,
Ik smeet deze bevuiling
bevuilingvan
vanhuwelijksschoonheid,
huwelijksschoonheid,het
hetEdelAchtbaar
EdelAchtbaargege'lc
rechters, advocaten,
advocaten, griffiers,
griffiers, procureurs,
procureurs, deurwaarders
deurwaarders tegen
tegen
doe van rechters,
Perron mee
mee spelen,
spelen, die
die
de grond, liet er de schurftige
schurftige hond
hond van
van Veuve Perron
het plezierig
plezierig aan
aan stukken
stukken scheurde.
scheurde.
het
Daarna geschiedde weinig. Veuve
VeuvePerron
Perron schuchterde
schuchterdeverlegen
verlegenbinnen,
binnen,
Daarna
knutselend.
de bruine handjes in de zakken van haar voorschoot
voorschoot knutselend.
meneer... U ben
ben vannacht
vannacht hier
hier gebleve...
gebleve... voor Geor'As ik u vrage mag, meneer...
metdie
diegebeurtenis
gebeurtenisvan
vande
dekindere,
kindere, niewaar
niewaar?..
Dáár zeg
zegik
ikniks
niks
gien... met
?... Diår
van ... Dáir
Dáár zeg
zeg ik
ik niks
niks van...
van ...Georgien
Georgien had
had wel
wel troost
troostnodig...
nodig ...Het
Hetwas
was
van...
as
ik
vrage
mag
...
Was
...
Was
het
uw
plan
...
om
verschrikkelijk
...
Máár
...
verschrikkelijk... Måår...
mag... Was... Was het uw plan... om
élleke nacht...
nacht... ik
ik bedoel
bedoel wou
wou u...'
u .. .'
'Ja,dat
datwas
waséérst
éérstm'n
m'n plan.'
plan.'
la,
'0... 00...
... Miår
Máár ziet u.'
'Maar we
wegaan
gaan strakkies
strakkies weg...
weg... Ik
Ik weet
weet zo
zo iets
iets van
van uw
uwdochters
dochters Amélie
Amélie
'Mau
als er
er nog
nog verdere
verdere papieren
papieren van
van de
de rechtbank
rechtbank komen,
komen,
en Sophie...
Sophie ... Wil
Wil u,
u, als
... en...
en ... én
én nazenden.'
nazenden.'
die voor ons aannemen en
en...
'God,
wil uu zo
zo didelijk
dádelijkweg
weg?
Zodadelijk
dadelijk?'
?'
`God, wil
? Zo
'Ja.
... De fabriek stinkt
zo hebben
hebben...
stinkt
"Ja. We blijven geen dag langer. Dat kun je zo
en het bed is te
te klein.'
klein.'
'Ik
maar op een
een éénpersoons
één persoons gerekend,
gerekend,niewaar
niewaarGeorgine
Georgine?..
had ook maar
?...
`Ik had
wil hebbe.'
hebbe.'
Maar ás
ås u een twéépersoons wil
'Nee.
Dánk u.
u. Wij
Wij gaan
gaan strakkies.'
'Nee. Dánk
Op straat vertelde
vertelde ikikGeorgine
Georginehet
hetafgeluisterde
afgeluisterdegesprek
gesprek
wáárom ikik
—-wAárom
Veuve Perron
Perron in de rede viel. Mijn
Mijn h66fdreden
h66fdreden was de
de gedachte
gedachte aan
aan de
de
herinneringen van dié
dlé kamer.
Wij
Scherp op,
koorts te
te bed
bed lag.
lag. Tegen
TegenhalfhalfWij aten,
aten, zochten
zochten Scherp
op, die
die met koorts
twaalf wilden
wilden we
weeen
eenkamer
kamernemen
nemenbij
bij Mast. De portier schelde. De ober-
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kelner
kelner kwam
kwam naar
naarbeneden,
beneden,inspecteerde
inspecteerdeons,
ons,zag
zag dat
dat we géén bagage
hadden, vroeg of we getr6uwd
hadden,
getr6dwd waren.
waren. Ik zei néé. En
En er wáren
wiren géén kamers. We gingen
gingen naar
naar Suisse. Er
naar Polen.
Er waren
waren geen
geen kamers. We gingen
gingen naar
Er waren géén kamers.
Er
bagage. Wij
Wij waren
waren niet
niet gekamers. Wij
Wij hadden
hadden geen bagage.
trouwd. Oberkelners zijn
zijn wél zo edel-achtbaar
edel-achtbaar als
een
als de president van een
Rechtbank.
Toen nam ik, om niet
niet langer
langer bekeken
bekeken teteworden
worden door
door kelners
kelners en
en portiers, een kamer in een rendez-vous.
rendez-vous.
De juffrouw bracht fris water.
De juffrouw bracht schone handdoeken.
De juffrouw vroeg of
of het voor een uurtje was of voor de hele nacht.
Ik zei voor de héle nacht.
En betaalde vijf gulden.
Zij sloot de deur.
Ik deed de knip erop.
En huiverig in de kille
kille kamer
kamer kleedden
kleedden wij
wij ons uit,
uit, kropen
kropen bij
bij elkander,
elkander,
zoenden elkaar goeienacht, woelden
onrustig tot
tot de
de morgen
morgen door
door de
de
woelden onrustig
neergelaten gordijnen grauwde,
morgen die
die eerbaar
eerbaar Amsterdam
Amsterdamkwam.
kwam
grauwde, de morgen
wakker maken.
Vroeg
door m'n
m'n werkende
werkende zenuwen,
zenuwen, keek
keek door
door een
een
Vroeg stond
stond ik
ik op,
op, sterk door
gordijnkier naar
naar buiten.
wolken druilden
druilden langs
langs roodvuile dabuiten. Fletse,
Fletse, vale wolken
Het
ken.
zwarte schoorsteen
schoorsteen stompte
stompte vlakbij,
vlakbij, naast
naast een
een dakgoot.
dakgoot.Het
ken. Een zwarte
was
een uitzicht
op goorbruine, verweerde
stadsmuren,
beslagen,
was een
uitzicht op
verweerde stadsmuren, beslagen,
schimmelend cement, verslijkte
verslijkte stofbulten.
stotbulten. Van
straat was
te
Van de
de straat
was niets te
tulen gordijntjes.
gordijntjes.
zien. Schuinsover een zolderraam met grijze tulen
afgelegen buurt
buurt voor
voor een rendez-vous,
rendez-vous, voor
voor een
een naaikrot in
Een goeie afgelegen
bourgeoisie, een
een huis
huis zonder
zonder buren.
buren.
dienst der bourgeoisie,
ledikant ging
ging ik
ik zitten,
zitten,keek
keekhaar
haar aan,
aan, zo
zo ze
ze daar
daar lag,
lag, wit
wit verOp het ledikant
mij heen,
heen, zoende
zoendeme,
me,zoende
zoende
wekte haar.
haar. Zij sloeg
sloeg de
de armen
armen om
om mij
moeid, wekte
Ik zoende
zoende haar.
haar. De eerste reine
reine kussen
bordeel. Uit het
het bed,
bed,
me. Ik
kussen in
in dit bordeel.
sloeg de
de stank
stank van
van een
een zedeloze, rotuit de kamerhoeken, uit de meubels sloeg
tende bourgeoisie op.
ons aan.
aan.
Wij kleedden
kleedden ons
naar beneden.
beneden.
Wij gingen
gingen naar
deur open.
open.
De dienstmeid maakte de deur
op straat.
straat.
Wij stonden
stonden op
een kalkbak op zijn schouder, zag ons uit
uit het
het rendezrendezEen arbeider, met een
komen, spuwde
spuwdezijn
zijn tabakskwijl tot dicht
dicht bij
bij mijn voeten.
vous komen,
Het was
was nog
nog héél vroeg.
Het
Samen gingen
gingen wij
wij zoeken
zoekennaar
naar nfawe
nféuwe kamers.
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XXII OPGANG
OPGANG

vrijelijk, mijn vrouw:
vrouw: er
erbestaat
bestaatgeen
geenwijde,
wijde,wijde
wijdewereld
wereld
Ween vrijelijk,
—- ererisis
aarde met klamme
klamme kamertjes
kamertjes en straten,
straten, er
er isis geen
geenGod:
God:ererzijn
zijnkérkéreen aarde
ken —
- ererisisgeen
geld en
enbezit
bezit—
- er
ménken
geenliefde:
liefde: er
er isis gehoereer
gehoereer om geld
er zijn
zijn geen
geen ménerzijn
zijn nfét-voelende,
niét-voelende,stupide
stupideclowns
clowns—- er
er is geen
geenvrijheid:
vrijheid: er
erisis de
de gegesen: er
drochtelijke overheersing
alles bevuilende klasse.
klasse. Laat
Laat uw
uw tratradrochtelijke
overheersing van
van een
een alles
gaan door
door dit
dit boek,
boek,mijn
mijn kind
kind—
- dit eerlijk
eerlijk boek dat in rinkelen
rinkelen zal
zal
nen gaan
dezer liederlijke
liederlijke burgerij,
burgerij, niet vragend om datgeen
datgeen waarwaardoor de ruiten dezer
te vragen.
vragen.
om anderen plegen te
weer sterk
sterk door
door mijn
mijn geloof
geloofin
in de
debevrijding
bevrijdingvan
vanalle
alleverdrukverdruk0, ik bén weer
ten —
- ererdaagt
nieuw leven.
leven.En
Enalal ondergaan
ondergaanwe
wenog
nog
ten
daagteen
een horizon,
horizon, er
er daagt
daagt nieuw
smart, de ellende
ellende der
der heersende
heersende levensbeschouwing,
levensbeschouwing,wij
wij mogen
mogenniet
niet
de smart,
lang verwijlen
verwijlen bij
grote
te lang
bij dingen
dingen die
die klein
klein zijn
zijn in
in verhouding
verhouding tot
tot de grote
hóé het
het zal
zal zijn,
zijn, nu wéét
wéét
strijd die wij
wij mee
mee gaan
gaan strijden.
strijden.Want
Wantnu
ndweet
weet ik
ikh6é
mij vroeger
vroeger vaag voor de geest stond, nu
nu wéét
wéét ik
ik dat
dat
volkomen wat
wat mij
ik volkomen
eenkind
kindmogelijk
mogelijk
waarlijk vrije, bevrijde liefde voor een vrouw
vrouwofofeen
geen waarlijk
vóór het
het moeras
moeras dat ons
ons allen
allen verpest,
verpest, isis gedempt.
gedempt.
is, v66r
Berusting, mijn
mijn kind, is een
een schoon
schoon iets
ietsen
envoorwaar,
voorwaar,zij
zij past
pastons
ons als
als dendentegenover een
een godheid,
godheid, die
diewij
wijons
onsvoorvoorkende mensen, als kleinlingen tegenover
waarheid en
ernstig te
te
stellen willen als almacht van waarheid
en recht.
recht. Het past ons ernstig
dagen van
van de
deoude
oudedag
dagen
enhet
hetonvergankelijk-grootse
onvergankelijk-grootse der
der
bepeinzen de dagen
materie in haar
haar oneindige
Maar berusting tegenover
tegenover deze
dezeclowns,
clowns,
oneindige fasen.
fasen. Maar
dries~, geen
geenandere
andere schoonheid
schoonheid kennen
kennendan
dan het
het
zelfzuchtig en
en driest,
die wreed, zelfzuchtig
Kapitaal, berusting
berusting tegenover
tegenoveronderdrukkers,
onderdrukkers,lieden-zonder-verlieden-zonder-verbeest Kapitaal,
heffing, zónder
zieleleven.
z6nder idealen, ware de dood
dood voor
voor ons
ons best zieleleven.
schpuders zetten
oude, hihiSamen
Samen zullen
zullen wij
wij thans
thans mede onze schpuders
zetten onder dit oude,
deuze gebouw,
gebouw, onder
onder deze
dezeverachtelijke
verachtelijke ruïne,
ruïne, al
al beleven
belevenwij
wij nimmer
nimmerde
de
donderende
muren op de
de
donderende instorting,
instorting, de
de razende
razende tuimel
tuimel van
van binten
binten en muren
hoofden der fulpen schooiers.
schooiers.
Nu nog is huwelijk een beschimping, een h66n,
hóón, een
een stinkend
stinkendbourgeoisbourgeoisNd
braaksel,
godheid boerenbedrog,
boerenbedrog, kwijl
van dienstjes
dienstjes en
en
braaksel, nu
nu nog
nog is
is de godheid
kwijl van
boeken, maar het einde nadert van dit verkankerd leugenras dat moordt,
er op los hoert, vrouwen
vrouwen versjaggert
versjaggert en kinderen
kinderen opkweekt
opkweekt in
in bedrog.
bedrog.
Het
die onze
onze makkers
makkers en
en genoten
genotenzullen
zullenzijn.
zijn.
Flet einde nadert door hén, die
mij trachten het triestige
triestige van
van kamertjesleven
kamertjesleven te
te
Mijn
Mijn kind,
kind, ge moet mét mij
Bij tijden
tijden in
instille
stilleschemeruren
schemerurenzullen
zullenwij
wijzacht-spreken
zacht-spreken
ontvluchten. Bij
over onze herinneringen,
herinneringen, de
de oude
oudesmart
smarthervoelen.
hervoelen.Maar
Maarnu
nuwij
wij geleerd
hebben kracht bij
en
met
anderen
te
zoeken,
zullen
wij
beiden
de schone
bij en
anderen
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opgangkennen
kennen uit
uit deze
deze stratenwalm,
stratenwalm, uit
opgang
uitde
debesmetting
besmetting der
der bourgeoisie,
bourgeoisie,
deopgang
opgang door
doorde
dewijde
wijdepoorten
poorten van
vanons
ons nieuw
nieuw en
en groot
groot geloof.
de
En,wanneer
wanneeronze
onzekinderen
kinderenouder
En,
ouder geworden
geworden zijn,
zijn, zullen
zullen zij
zijtot
tot ons
onskomen
komen
ineerbiedige
eerbiedige liefde.
liefde.
-—in

september -— 15
is december
99 september
december 1896
1896
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NOTEN
I. Is dit geen
geen passende
passendezin
zinvoor
vooreen
eenchristelijke
christelijkescheurkalender
scheurkalender?
1.
?
Hier begon de tweede
tweede zin.
3. De wet van
van 7 juli 1896
1896 heeft hierin
hierin `verandering'
'verandering' gebracht.
gebracht. Daarin
3.
bepaald dat de
de dagvaardingen
dagvaardingen en
en alle
alle andere
andere exploiten
exploiten zullen
zullen
wordt bepaald
gedaan worden als volgt:
'Nummer
aanzien van de getrouwde, niet van tafel en bed ge`Nummer 9. Ten aanzien
scheiden
wat betreft
betreft de
dedagvaardingen
dagvaardingen en
enalle
alleandere
andere exploiexploischeiden vrouw, wat
haar ten verzoeke
verzoeke van
van haren
haren echtgenoot
echtgenoot worden
worden uitgebragt,
uitgebragt,
ten, die haar
ter
aan haar
haar in
in persoon
persoon of
of aan
aan haar
haar werkelijk
werkelijk verblijf,
verblijf, en
en wanneer dit isis ter
woonplaats van haren echtgenoot,
echtgenoot,alsdan
alsdan aan
aan haar
haar in persoon,
persoon, of,
of, zoo
zoo
het plaatseplaatsede deurwaarder
deurwaarder haar
haaraldaar
aldaarniet
nietvindt,
vindt,aan
aanhet
het hoofd van het
of aan
vervangt,ininlijk bestuur
bestuur van die woonplaats, of
aan dengene,
dengene, die hem vervangt,
terwijl bovendien
bovendien
voege, als in art.
voege,
art.22 vandit wetboek
wetboek is voorgeschreven,
voorgeschreven, terwijl
in dit geval het
het exploit
exploit zal
zal moeten
moeten worden
worden aangekondigd
aangekondigd in
in een
eendagdagman, of
ofbij
blad der woonplaats van den man,
bij gebreke daarvan een naburige
moeten worden
wordenaangeaangeplaats en een afschrift van die aankondiging
aankondiging zal moeten
hetdoor
door hem
hem bewoonde
bewoonde
aan de
de buitenzijde
buitenzijdeder
derhoofddeur
hoofddeur van
van het
plakt aan
huis. Deze aankondiging zal alleen
dagteekening van
van het
het
alleen bevatten de dagteekening
exploit, de aanwijzing
aanwijzing van
van den
denpersoon
persoon tetewiens
wiensverzoeke,
verzoeke,en
ende
deperpergedaan,de
devermelding
vermeldingvan
vanden
dendeurwaarder,
deurwaarder,
soonaan wie het exploit
exploitisisgedaan,
die het gedaan
gedaan heeft en
en van
van den
den persoon
persoon aan
aan wie
wie afschrift
afschrift van het
het exexploit gelaten is; voorts,
voorts, indien
indien de
de aankondiging
aankondiging eene
eene dagvaarding
dagvaarding bebetreft, de aanwijzing van den regter voor
voor wien,
wien, en
envan
vandag
dagen
enuur
uurder
der
tegen welke
welkegedagvaard
gedagvaard is,
is, en
enindien
indiende
deaankondiging
aankondiging
terechtzitting tegen
ofbeschikking
beschikkingbetreft,
betreft,
beteekeningvan
van eene
eenerechterlijke
rechterlijke uitspraak
uitspraak of
de beteekening
de aanwijzing van den regter
regter door
door wien
wien en
en van
vanden
dendag
dagwaarop
waaropde
deuit
uit
spraak
Hetaangeplakte
aangeplakteafafspraak gewezen
gewezen of die beschikking genomen is. Het
schrift der
de vrouw
vrouw door
door den
den
schrift
der aankondiging
aankondiging zal
zal op
op het verzoek van de
deurwaarder onmiddellijk moeten verwijderd worden.'
worden.'
genoemde wet
wet`gunstige'
'gunstige'—- ei,
ei, mijn
mijn hemel!
hemel!—
- 'gunstiger'
Verder heeft genoemde
`gunstige?
bij
betreffende het
hetconherroepelijk
'onherroepelijk van
van kracht
krachtzijn
zijnvan
vaneen
eenbij
bepalingen betreffende
verstek gewezen vonnis'
vonnis' en
en dito-dito.
dito-dito.—
- 0,
voorwaar, Dirk
Dirk heeft
heeft me
me
0, voorwaar,
verteld dat
dat zandaardapelen
zandaardapelen van het
het jaar
jaar zo slecht
slecht zijn, zo glazig,
glazig,zo
zoheheverteld
pot—- `gunstiger'
'gunstiger' condities
conditiesaanaanlemaal
geschiktvoor
voorgestampte
gestamptepot
lemaal niet geschikt
'tot behoud
behoud der
der goederen
goederen tijdens
tijdens de
de procedure
proceduretot
tot
gaande maatregelen `tot
scheiding
echtscheidingen
entot
totscheiding
scheidingvan
vantafel
tafelen
en
scheiding van goederen, tot echtscheiding
januari 1897,
i897, toen bovenstaanbed -—maar
maardeze
dezewet
wettrad
tradininwerking
werking1januari
de dialoog
dialoog al klassiek van ouderdom was. En, melieven, wat betekent

2.
2.
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zotte bepalinkjes
bepalinkjes door
door minder-zotte
minder-zotte of
of éven-zotte
éven-zotte ververhet wanneer zotte
vangen worden
worden?? Ik
dat er
er eens
eenseen
eentijd
tijdzal
zalzijn
zijnvan
van simpel
simpel
ik voorspel uu dat
hersenen z6
z6 zwaar
zwaar zullen
zullen groeien,
groeien,
verhuisbiljet-aanvragen,
verhuisbiljet-aanvragen, dat onze hersenen
beneden-naveligeniet
nietmeer
meervan
van`invloed'
'invloed'zal
zalzijn
zijn op
op eer, overspel
dat het beneden-navelige
overspel
kikker over Kant, eer groeit een bloem
bloem op
op uw
uw
etc. Eer mummelt een kikker
hand - ei, ei,
ei, dit
dit rijmt
rijmt -- éér
éércancaneert
cancaneert de
de doodsangst
doodsangst in
in uwe
uwe binnenbinnenhand
kameren gelijk
gij uw
uw wijn
wijn uit
uit
kameren
gelijk een dronken krankzinnige, eer drinkt gij
vergelijk testatestauw schedel, eer zuigt gij honig uit rots en olie uit kei - vergelijk
tament - eer werpt
werpt een
een smousje
smousje leeuwen,
leeuwen, eer
eer wordt
wordt de
de zee
zeeeen
eenvenijnvenijngezwel,
tientjesmet
metbeeltenis
beeltenisvan
vanWilhelmina
WilhelminaRegina),
Regina),
gezwel, eer baart
baart g6ud(
Odd (tientjes
eer wordt het nierevet
nierevet der tarwe druiven
bloed - éér
éér perkamenten wetwetdruivenbloed
éér sabbelpraatjes
sabbel praatjes eens onvruchtonvruchtjes, wijze kwijl uit pruimemonden - éér
bren mans,
aarde allerschoonste, liefde,
liefde, huwelijk,
bren
mans, het
het van
van de
de aarde
huwelijk, snoert in
reglement. -- 0,
0,klootjesvolk!
klootjesvolk!draagt
draagt dft
lift het
het
drekton van een bindend
bindend reglement.
laken uwer
weggeslagen
laken
uwer dochteren,
dochteren, draagt
draagt Ult
iift het rood-bevlekt van weggeslagen
Wellichtverstaat
verstaatgij
gijhuwelijk
huwelijkééns
éénsals
als
kuisheid én bidt tachtig
tachtig dagen. Wellicht
eens de Dag
Dag in uw
niets meer is
is onteerd
onteerd dat
dat isis bevrucht,
bevrucht, wellicht
wellicht dáágt
dáigt eens
ontuchtige
eenlichtnis
lichtniszijn.
zijn.
ontuchtige harten, zal6ns
zal 6ns hoereren
hoererenueen
4. Deuteronomium XXII,
x xi', 8.
5. Deuteronomium
Deuteronomium XXIII,
xxiii, 3.
6.
papiertje werd
door Georgine ontvangen. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk
6. Dit papiertje
werd n66it door
bij de
domicilie,' bezorgd
bezorgd - zie
zie bladbladwerd
werd het bij
de man
man zélf,
zélf, 'het
'het wettig
wettig domicilie,'
het er
er toe
toe?
Wat zegt
zegtéén
ééntriestige
triestigegrap
grapméér
méér of
of
zijde 335. Wat doet het
? - Wat
minder?
minder ? SPIER.
7.
7. Zie noot 6.
8. 0 grappenmakerij!
zo'n rechter-Cupido.
rechter-Cupido.
grappenmakerij! Het
Het kan
kan goed
goed geweest
geweest zijn --- zo'n

°
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NAWOORD

Kamertjeszonde, waarvan
handeling in
maart 1894 eindigt, werd
werd in
in
Kamertjeszonde,
waarvan de
de handeling
in maart
1896 geschreven.
Heijermans publiceerde
publiceerdein
in1897
1897delen
delenervan
ervanininhet
hetdoor
door
geschreven. Heijermans
geredigeerde en
en voor
voor een
een groot
grootdeel
deelgevulde
gevuldetijdschrift
tijdschrift
hem opgerichte, geredigeerde
Kamertjeszonde. Herinneringen van K.
K. Habbema.
De jonge gids onder
onder de titel Kamertjeszonde.
Habbema.
voetnootmeldde
melddehij:
hij: `Schrijver
'Schrijver van dit
dit werk,
werk,in
in 2 dIn,
In een voetnoot
dln, is er niet in
geslaagd een uitgever te
tevinden.
vinden.Wij
Wijzullen
zullenfragmenten
fragmenten opnemen.'
opnemen.'In
In
geslaagd
1898 verscheen het boek dan toch, onder het pseudoniem
pseudoniemKoos
Koos Habbema,
Habbema,
en het had succes. De
De meeste
meestedrukken
drukken ervan
ervan (in
(in 1933 verscheen de twintigste) werden
werden gepubliceerd
gepubliceerd onde
onde de
de echte
echtenaam
naam van
van de
de auteur,
auteur, met
met als
als
tigste)
ondertitel: Herinneringen van Alfred
AlfredSpier.
Spier.
verdedigendeofofaanaanHeijermans liet aan zijn boeken graag verklarende, verdedigende
vallende inleidingen voorafgaan,
voorafgaan, en dit keer
keer verzon
verzon hij
hij een
eenbriefwissebriefwisseling, die kennelijk
kennelijk bedoeld
bedoeld was
was om de critici
critici bij
bij voorbaat
voorbaat de mond
mond te
te
1896 aan
aan de
de heer
heer Koos
Koos
snoeren. Een zekere J.T. schreef op 29 december 1896
hij met verwondering en gedeeltelijke
gedeeltelijke verbazing
verbazing nota
nota had
had
Habbema, dat hij
genomen van diens verzoek
verzoek om
om Kamertjeszonde
Kamertjeszonde bij
bij het Hollands publiek
leiden. Hij
Hij vond
vond het
hetboek
boekschaamteloos,
schaamteloos, onzedelijk,
onzedelijk, slecht,
slecht, verderverderin te leiden.
felijk,
waardeloos, langdradig, vervelend, en
en gaf
gafde
de
felijk, als
als artistieke arbeid waardeloos,
auteur de raad
raad om aangename
aangename schetsen
schetsen te
te schrijven
schrijven `tot
'tot lering
lering onzer
onzer
auteur
dochteren, die onze vr6dwen
vr6uwen kunnen lezen'.
Op 9 januari 1897 antwoordde Koos
iets (gemeen'
'gemeen'
Koos Habbema,
Habbema, dat
dat nooit iets
kan
wáár beschreven
verkan zijn
zijn dat
dat volkomen wAár
beschrevenwordt
wordt en
en dat er een groot verschil was tussen Ohnet,
Ohnet, Daudet,
Daudet, Zola
Zola en
en hem,
hem, omdat
omdat dezen
dezen `spreken
'spreken met
met
zekere geheimzinnigheid over een verrichting, die
die niets
niets geheimzinnigs
geheimzinnigs
zekere
behoorde te hebben, daar
daar de coïtus
n6ch onschoon, n6ch
n6ch gemeen,
gemeen, n6ch
n6ch
behoorde
coitus nóch
<onterend>
<onterend>is.is.Het
Het gezond
gezond naar
naarbed
bed gaan
gaanvan
van twee
twee gezonde mensen, die
van
elkander houden, is een
eeneenvoudige
eenvoudigenatuurvreugde,
natuurvreugde,die
diede
debourbourvan elkander
geoisbeschaving met een
eenkleverig
kleverigprivaatdoek
privaatdoekomhangt.
omhangt.Daarom
Daaromzijn
zijn
geoisbeschaving
flikjes en geslachtspasteitjes welke
welke genoemde
genoemdeauteurs
auteurs en
enhun
hun
de sexuele flikjes
scholieren
typisch als
als
scholieren een
een geilgraag
geilgraag publiek
publiek voorzetten,
voorzetten, kernrot
kernrot en
en typisch
zijgeschreven
geschrevenwerden
werdenenenwaaruit
waaruitzijzij
te wier
wier gerieve
gerievezij
produkt der klasse, te
voortkwamen.'
Het was
was Koos
Koos Habbema die dit schreef
schreef. In
In maart
maart 1903
1903 begeleidde
begeleidde Herm.
Herm.
getrouwd) de
devijfde
vijfde druk
druk met
meteen
eenvoorwoord
voorwoord
Heijermans Jr.
Jr. (sinds
(sinds 1898 getrouwd)
'dit zéér
zéér onvolkomen
onvolkomen boek,
boek,dat
datde
defouten
fouten
waarin gesproken wordt over `dit
waarin
en kwaliteiten
kwaliteiten van
van jongelingsonstuimigheid
jongelingsonstuimigheidbezit—
bezit- mede
mede de
de sporen
sporen van
van
een vermoeiend
vermoeiend driejarig
driejarig journalistiek
journalistiek scholierschap'.
scholierschap' . Hij
zette uiteen
uiteen
Hij zette
dat de lotgevallen
lotgevallen van
van Alfred
Alfred Spier
Spier en Georgine
Georgine Casper
Casper voor
voor een
een bijbij3 85

komstig deel
komstig
aan bepaalde
bepaalde gebeurtenissen
gebeurtenissen waren
maar dat
deel aan
waren ontleend, maar
voor
overwegende deel
deel herinneringen
herinneringen aan
aan meer
meer dan
dan één
één levenslot
levenslot
voor het overwegende
waren ingeschakeld.
ingeschakeld.
waren
1906 tenslotte,
In 1906
bij de zevende
zevende druk,
druk, distantieerde
distantieerdeHeijermans
Heijermans zich
zich van
van
tenslotte, bij
het `succes'
'succes' door
'zijn rustige
minachting uit te
te spreken'.
spreken'. Hij
Hij schreef:
schreef:
door `zijn
rustige minachting
'Aan
bourgeoisie de
de potigste
potigstestrieming
strieminggelijk
gelijk
`Aan de
de ene zijde ondergaat de bourgeoisie
een
zinnen-streling —
- aan
een zinnen-streling
aande
de andere,
andere, duidt
duidt zij
zij de maat harer ontaarding
door
uitbundige lezing
lezing van
van een
eenboek,
boek,waarvan
waarvan 'Zij
door de uitbundige
zij het
het reine bemoddert, aan.'
aan.' Vandaag,
dert,
Vandaag, beweerde hij,
hij, zou
zou hij
hij Kamertjes'Zonde
Kamer tjeszonde met
met de oude
overtuiging schrijven, 'mogelijk
cmogelijkmet
met stérker
stérkervermijding
vermijding van
van de sexuele
schijn die het boek deed beduimelen'.
beduimelen'.
Zeventig jaar
Zeventig
jaar na het ontstaan
ontstaan van
van Kamertjes'Zonde,
Kamer tjeszonde, lezend
lezend in een periode
die de sexuele taboes, althans
althans in de
de literatuur,
literatuur, heeft
heeft opgeheven,
opgeheven,zal
zalmen
men
het boek niet
niet licht
lichtmeer
meergeilgraag
geil graagbeduimelen;
beduimelen; wie
wienaar
naar prikkeling
prikkeling of
of
onthulling verlangt kan
kan gemakkelijker
gemakkelijker terecht.
terecht. Maar
Maar jammer
jammer genoeg
genoeg
voor Heijermans
er met
met goede
goede
Heijermans zal
zal men
men zijn
zijn werk
werk evenmin lezen omdat er
bedoelingen
wordt gefilosofeerd
gefilosofeerd over
over liefde
liefde en
en huwelijk.
huwelijk. Want
Wantjuist
juist
bedoelingen in wordt
die met
met hartstochtelijke
hartstochtelijke overtuiging geschreven
geschreven uiteenzettingen
uiteenzettingendoen
doen
zo verbleekt, schimmig
schimmig aan of
of zij nooit enige
enige kans
kans hebben
hebben gehad
gehad om
om
werkelijkheid te worden.
Men voelt niet
niet eens
eens de
de neiging
neigingom
om met
metde
deauteur
auteurin
indebat
debattetegaan.
gaan.En
En
wat wilde hij
hij eigenlijk
eigenlijk?Hoewel
Hoewelhij
hijfel
feltetekeer
keerging
gingtegen
tegenhet
hetbourgeoisbourgeoishuwelijk, dat hij
hij verontreinigd achtte door zakelijke overwegingen,
steloverwegingen, stelde hij er niet
niet iets
ietsals
alsvrije
vrijeliefde
liefdeofofkameraadschaps-huwelijk
tegenover,
kameraadschaps-huwelijk tegenover,
maar een
waarbij de partners uit vrije
vrije wil
wil en
en
maar
een heel huiselijk gezinsideaal, waarbij
zonder aankondiging
stadhuize nu juist deden
deden wat
wat zij
zij volgens
volgensde
de
zonder
aankondiging ten
ten stadhuize
huwelijkswetgeving
zouden
behoren
te
doen.
In
feite
was
hij
een
bewonhuwelijkswetgeving zouden behoren te doen. In feite was hij een bewonderaar van
rustige monogame
monogamehuwelijk
huwelijktussen
tusseneen
eenhard
hardwerkende
werkende
deraar
van het rustige
man en een
een lieve
lievevrouw
vrouwdie
dievoor
voorhem
hemzorgt.
zorgt.Zijn
Zijnwoede
woede richtte
richtte zich
zich·
man
tegen een
een principe
principe maar
maar tegen
tegen degenen die
dieten
tenonrechte
onrechtebeweerden
beweerden
niet tegen
dit principe
principe in
in praktijk
praktijk te
te brengen.
brengen.
dit
Die heeft
heeft hij
hij mooi
mooi in
inbeeld
beeldgebracht,
gebracht,dedeliederlijk
liederlijkdagdromende
dagdromendekapper
kapper
Die
hebzucht verenigd
verenigdmet
metzijn
zijnonaantrekkelijke
onaantrekkelijke vrouw,
vrouw,
Doedelaar, enkel in hebzucht
uitgezwabberde neef
neefvan
van Moos
MoosScherpenzaal,
Scherpenzaal, die
die een
een gezond
gezondmeisje
meisje
de uitgezwabberde
trouwt hoewel
hoewelhij
hij zelf
zelfeen
een geslachtsziekte
geslachtsziekteheeft.
heeft.En
Ennaast
naastdeze
dezeschandaschandatrouwt
invrije
vrije liefde
liefde alaleven
evenschanschanlig-fatsoenlijke echtparen leven de artiesten in
de arme Dirk, door zijn Guus uitgebeend
en bedrogen,
bedrogen,isiseen
eenvoorvoordalig: de
uitgebeend en
slachtoffer van
strijd der geslachten die in
in de
de negentiendenegentiendebeeldig slachtoffer
van de strijd
eeuwse literatuur
literatuur zo
zo fel
fel woedde.
woedde.En
Ende
dejonge,
jonge,idealistische
idealistischeMoos
MoosScherSchereeuwse
penzaal dreigt al
al evenzeer
evenzeer onder
onder te
tegaan,
gaan,verslingerd
verslingerdals
alshij
hijisisaan
aande
de
penzaal
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genotzuchtigeTrees.
Trees.Het
Hettotaalbeeld
totaalbeeldisissomber:
somber:in
inde
dezakelijk
zakelijk opgezette
opgezette
genotzuchtige
is de
de vrouw
vrouw de
dedupe,
dupe,in
in de
de vrije
vrije liefdesverbintenissen
liefdesverbintenissende
deman.
man.
huwelijken is
deze valse
valse relaties
relaties stelde
stelde de
dejonge
jongeauteur
auteurAlfred
AlfredSpier
Spieren
en
Tegenover deze
Casper, beiden
beiden bezield
bezield met
met goede
goedebedoelingen.
bedoelingen. Er
Er is geen
Georgine Casper,
twijfel aan,
zijn eigen belevingen
belevingen in
in het
hetboek
boekterecht
terechtzijn
zijn
twijfel
aan, dat
dat veel van zijn
Rotterdam naar
naar
Heijermans was in 1892 uit zijn geboortestad Rotterdam
gekomen. Heijermans
als schrijver
schrijver en journalist
journalist zijn bestemming
bestemmingtetezoezoeAmsterdam gegaan
gegaan om
om als
Amsterdam
en werd
werd er
er verliefd op de soubrette
soubrette Maria Sophia Peers. Hij trouwde
ken en
1898 met
met haar,
haar, en
en zoals
zoals hier
hier tevoren
tevoren werd
werd betoogd
betoogd was
was dat
datenkel
enkel
in 1898
inconsequent.
in schijn inconsequent.
wantrouwige, conventioneel
conventioneel denkende,
denkende, heftige,
heftige,jajaDe onontwikkelde, wantrouwige,
Ka de overtuilieve Georgine, met haar
haar dochtertje Ka
loerse, bijgelovige, lieve
duidelijk naar
naar levend
levend model
model getekend.
getekend. En
figuur in het
het boek,
boek,isisduidelijk
gendste figuur
hoop vurig,
vurig, dat
datde
debriefjes
briefjes van
vanhaar
haar moeder
moeder en
en haar
haar eigen
eigen roerende
roerende
ik hoop
tot poëzie
poëzie niet
nietdoor
doordedeauteur
auteurzijn
zijnverzonnen.
verzonnen. Zelfs
Zelfsinindeze
deze
pogingen tot
roman doen zij
zij ietwat
ietwatvreemd
vreemdaan,
aan,alsof
alsofdedeschrijverschrijverreportageachtige roman
had
journalist het materiaal
materiaal te
had gevonden om weg
weg tetelaten,
laten,alalhad
journalist
te mooi had
hij het strikt genomen voor
voor de
de typering
typering van
van de
depersonen
personen en
en de
deontwikontwikhij
gebeurtenissen niet
niet nodig.
nodig.
keling van de gebeurtenissen
Alfred Spier?
deze man
manvan
van
Maar wie is Alfred
Maar
Spier ? Herkent
Herkent men
men Heijermans
Heijermans in
in deze
dertig,die
diemet
metzijn
zijn`ouwelijke
'ouwelijkebakkes,
bakkes,rooie
rooieharen,
haren,rooie
rooiesnor'
snor'door
door
even dertig,
boek wandelt
wandeltzoals
zoals—- naar
naar terecht
terecht werd
werdgeschreven
geschreven—- HildeHildezijn eigen boek
brand door de Camera Obscura,
Obscura, een wat droevige
droevige pedant,
pedant, een
eenoverwijze
overwijze
brand
allesweter?
Heijermans, die
die ook
ook voor
voorzijn
zijn toneelstukken
toneelstukken soms
somsuit
uitzijn
zijn
allesweter Heijermans,
opgaande zon
'Zon en Epa
eigen ervaringen
ervaringen putte,
putte, heeft
heeftbijvoorbeeld
bijvoorbeeld in
in De opgaande
Eva
verbeeld in figufiguzichzelf, zijn
zijn eigen
eigen gevoel, gedrag, overtuiging
overtuiging verbeeld
Bonheur zichzelf,
gelijk wat
wat al
al te
tegemakkelijk
gemakkelijkaan
aan hun
hun zijde
zijde hebben,
hebben, en
enAlfred
Alfred
ren, die het gelijk
Spier
hun jongere
jongere broer
broer zijn. In elk geval,
geval, hij
hij isis socialist
socialist
Spier kan
kan uitstekend hun
en schrijver,
schrijver, leeft in een Amsterdamse
Amsterdamse artiestenwereld en komt
komt uit
uiteen
een
groot Rotterdams bourgeois-gezin. Tot
Totzover
zoverklopt
kloptalles.
alles.Maar
Maaréén
één ding
ding
klopt niet;
niet; Alfred
Alfred Spier,
Spier, hoewel
hoewel zijn
zijn naam
naam best
best joods
joods zou
zoukunnen
kunnenzijn,
zijn,isis
per se géén jood, en
en Heijermans
Heijermans was zoals
zoon van
van een
een in
in
zoals men weet de zoon
zijn
joods journalist,
journalist, die
dieals
alsraadsverslaggever,
raadsverslaggever,reporter
reporter
zijn tijd zeer bekend joods
en humorist tot
tot op
op hoge
hogeleeftijd
leeftijdaan
aan de
de Nieuwe
RotterdamseCourant
Courant en
en het
Nieuwe Rotterdamse
Zondagsblad
Zondagsblad meewerkte.
van een
een
Was diens zoon antisemiet geworden
geworden?? Hij zag bij
bij de
de voorstelling
voorstelling van
klucht een czwart
'zwart diamantjoodje,'
opgetrokdiamantjoodje,' met
met 'dichtgeknepen
`dichtgeknepen oogjes, opgetrokken lebberkonen en een wijd-open vlezige lippenmond'.
lippenmond' . Aan het Scheveningse strand zag hij
hij cjodenfamilies
'jodenfamilies met jodenpa, jodenma, en een
een halfhalfdozijn
het over
overhaar
haar man
manin
in
dozijn bij-de-pinken
bij-de-pinken jodenkindjes'.
jodenkindjes'. Georgine heeft het
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diamantjood, en
en zegt:
zegt:cals
'als ieiepraat...
praat ... een
eenecht
echtjoden
joden
Amerika, ook al een diamantjood,
telkens over
oversmouzen
smouzenen
enjodenstreekjes
jodenstreekjesgesprogesprospoegspraakje'. Er wordt telkens
verachtelijk, en
jood die
die er
er in
in het
hetboek
boekgoed
goedafkomt
afkomtisis
ken, verachtelijk,
en de enige jood
Scherpenzaal, die zijn
zijn joodzijn
uitval
Moos Scherpenzaal,
joodzijn woedend
woedend verloochent in een uitval
zoalsjijjij?
gemeneneef
neefTobias
TobiasKaan:
Kaan:`Denk
'Denkjejedat
datikikme
mejood
joodvoel
voelzoals
naar zijn gemene
?
me vader
vader honderd
honderdmaal
maal parnes,
parnes, al
al was ik duizendmaal besnejen,
besnejen, dan
dan
Al is me
het nog
nogniet!
niet!Daar
Daarsnap
snapjij
jij de
de ballen
ballen van!
van! Ik
Ik verdom
verdom het!
het! Ik
Ik wil
wil
ben ik het
jood zijn.
zijn. Ik
Ikheb
hebgenoeg
genoegvan
vanjullie
julliezwijnderij,
zwijnderij,van
vanjullie
julliegeknoei!
geknoei! jij
Jij
geen jood
jood,jij,jij,
jij... jij met je honderd pop om je eigen kind
kind te
teververjij, jij, jij...
ben een jood,
sjaggeren.'
sjaggeren.'
zijn bij-de-pinken
bij-de-pinken jodenkindjes
jodenkindjes is
is in
in
Antisemitisme?
jodenpa met
met zijn
Antisemitisme
? De jodenpa
omringd door
door`geldpatsers,
'geldpatsers,deftige
deftigeGeheimraths,
Geheimraths, Frans
Scheveningen omringd
pratende referendarisdochters,
referendarisdochters, lorgnettende Duitse
Duitsepatroonszoontjes,
patroonszoontjes,
pratende
rijk geworden slagers, in één woord
woord het
het gewone
gewonestrandproletariaat'.
strandproletariaat'. De
rijk
afschuwelijke Tobias Kaan
Kaan wordt
wordtininafschuwelijkheid
afschuwelijkheidwaarlijk
waarlijk geëveafschuwelijke
naard door
dames Doedelaar
Doedelaar en
en Stengevis.
Stengevis. Het is in de
naard
door de niet-joodse dames
dat de
de boosbooseerste plaats door onze gerechtvaardigde overgevoeligheid, dat
aardigheden over
die over
over Hollandse
Hollandse
aardigheden
over de
de joden
joden ons opvallen, terwijl we die
christendom zonder
zondermoeite
moeiteaanvaarden.
aanvaarden.
burgerjuffrouwen en het christendom
Heijermans' nauwkeurige realisme paste het ook
ook de
de antiantiBovendien, in Heijermans'
conversatie te
te`verslaan'
'verslaan' die
die in
in zijn
zijn dagen
dagen zeker
zeker gevoerd
gevoerdwerd,
werd,en
en
joodse conversatie
men kan hem niet
niet aansprakelijk
aansprakelijk stellen voor wat
wat de
de personen
personen die
diehij
hij obobserveerde zoal zeiden.
zeiden. En één keer voegt
voegt hij
hij een
een vermakelijke
vermakelijke toespeling
toespeling
zogegein. Over
Over de
de toneelkritiek
toneelkritiek wordt
wordtdoor
doortiende
tienderangs-komedianten
rangs-komedianten zo
De
Telegraaf
was
Die
schreef
met
zo'n
praat:
'Die
smous
van
was
het
ergst.
Die
schreef
met
zo'n
praat:
datjejekregel
kregelwerd
werdals
alsjejehet
hetlas.
las.—- Da's
Da'szo'n
zo'nbleke
bleke
minachting over
overAlles,
álles, dat
minachting
jood hé
hé?? —
- Ja,
schreeuwer.—- Nou maar
maar die scharjood
Ja,zo'n
zo'n godverdommisse
godverdommisse schreeuwer.
tenminsteniet.
niet.—
- Alsof
je zo
zo iets
iets kon
konweten!
weten!—- Dat zo'n
zo'n vuile
vuilesmous
smous
relde tenminste
Alsofje
zo maar
maar alles
gatlikken.'
alles mocht
mocht schrijven
schrijven en
en dat
dat er nog lui zijn die hem gatlikken.'
De recensent die hier over de tong
tong gaat
gaat was
was Heijermans
Heijermans zelf...
zelf. ..
In zijn
zijn omstreden
omstreden boek over W.
W. A. Paap, de auteur van het
het beroemde
beroemde
Vincent Haman,
Haman, poogt
dr.J.
Paap antisemiet
antisemiet was
poogt dr.
J. Meijer aan te tonen, dat Paap
dit antisemitisme
antisemitisme culmineerde
culmineerde in
inJeanne
Colette, een sleutelroman
en dat dit
Jeanne Colette,
Wertheim. Die
Dieroman
roman verscheen
verscheen
over de joodse bankier en filan
troop A. C.
filantroop
C.Wertheim.
in 1896,
1896, het
hetjaar
jaar waarin
waarin Kamertjes'Zonde
geschreven. In
In Vincent
werd geschreven.
Kamertjeszonde werd
Haman
Tachtigers-woord(i 898), genadeloze satire op artiestenallure en Tachtigers-woordHaman (1898),
kunst, wordt
wordt ook
ook Heijermans
Heijermans op de hak genomen,
genomen, als Tachtiger-epigoon.
Tachtiger-epigoon.
Hij heet er Helmers en
en wordt
wordter
ergekarakteriseerd
gekarakteriseerdals
als `kraak-hard
'kraak-hard realist,'
realist,'
bij
joden
met
vuile
neu'thuis
alleen
in
één
kringetje
der
maatschappij,
`thuis alleen in één kringetje der maatschappij, bij joden met vuile neuzen en christenen
christenen met
metluizen'.
luizen'.`Zijn
'Zijn boeken
boekenstonken,'
stonken,'schrijft
schrijft Paap, wiens
wiens
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typering van Heijermans'
Heijermans' werk uit
uit deze
dezerealistische
realistischeperiode
periodeamusant
amusant
raak is,
is, al
al zal
zal men
men zijn
zijn oordeel
oordeel niet delen.
raak
nu ziet ook in Vincent Haman
Dr. Meijer
Meijer nu
Haman antisemitische trekjes.
Hij bebetrekjes. Hij
weert dat Paap
Paap zijn slachtoffer
slachtoffer Helmers heeft genoemd
genoemd mede
mede om
omteteherherinneren
Helmers. 'Want
'Want HelHelinneren aan
aan de
de vroeg-negentiendeëeuwse
vroeg-negentiendeëeuwse dichter Helmers.
mers,' schrijft hij, cde
'de dichter van De Hollandscbe
Hollandsche natie, vertegenwoordigt
deJoodse
de ontaarde kunstenaar, zoon van de
Joodse <natie>.'
Het is alleszins
alleszins merkwaardig,
merkwaardig, dat Meijer
Meijer Kamertjes'Zonde
Kamertjeszonde niet noemt, terwijl hij
Van Looy op
op
hij wél
wél uitspraken
uitspraken over joden
joden van Kloos,
Kloos, Van
Van Deyssel, Van
antisemitische
trekjes keurt. Maar
Maar hoe men
men verder
verder ook
ook over
overzijn
zijn boek
boek
antisemitische trekjes
denkt, het kan
kan ons
ons helpen
helpen om
om het
het `antisemitisme'
'antisemitisme' van
van Kamertjes'Zonde
Kamertjeszonde te
begrijpen.
Meijer
uiteen, dat
dat de
de vorige
vorigeeeuw
eeuwvooral
vooralininAmsterdam
Amsterdameen
een veel
veel
Meijer zet
zet uiteen,
scherper joods vraagstuk
kende dan
dan men
men zich
zichv&ir
v66r 194o
1940wilde
wilderealiseren.
realiseren.
vraagstuk kende
Met name,
name, schrijft
schrijft hij, `zijn
'zijn het twee
twee facetten,
facetten, die
dieonze
onzeaandacht
aandachtverdieverdienen:
invloed van
van het
hetwetenschappelijk
wetenschappelijksocialisme
socialisme gewekte
gewekteafafnen: de onder invloed
keer
geld-jood en daarnaast
daarnaast wat men zou kunnen
kunnen noemen:
noemen: de
de
keer van
van de geld-jood
angst voor
voor het
het<illegaal>
<illegaal> binnendringen van
van de
de gesaeculariseerde
gesaeculariseerdejood
jood in
in
de Westeuropese
Westeuropese cultuur
cultuuren
enmaatschappij.'
maatschappij.'
jodenhaattraditie, die
dieteruggaat
teruggaat
Er bestaat, schrijft hij,
hij, een socialistische jodenhaattraditie,
op Marx en diens Zur Judenfrage,
Judenfrage, waarvan
zijn woorden
woorden
waarvan de grondidee in zijn
is: 'Woeker
geïndentificeerd als de gesaeculariseerde
Voeker geindentificeerd
gesaeculariseerde cultus van de jood.
Diens vleesgeworden
vleesgeworden God:
God: het geld.'
geld.' En
Eneven
evenverder:
verder:`Het
'Hetmarxisme
marxisme
geld-jood, de
de woeker-jood,
woeker-jood,de
desjacher-jood
sjacher-jood en
en leidde
leiddeeen
eenfase
fase in
in
haatte de geld-jood,
waarvan men
tot in
in
van virulente jodenhaat, waarvan
men de
de uitlopers
uitlopers kan
kan vervolgen
vervolgen tot
negentig!'
het Amsterdam der jaren negentig!'
Meijers boek
boek is
is voor
voor begrip
begrip van
vanHeijermans
He:ijermans van
van bijzonder
bijzonder
Een citaat uit Meijers
joodse gemeenschap
gemeenschap van
van Amsterdam
Amsterdam de
belang: 'Doordat
`Doordat in de gesloten joodse
klassen-tegenstellingen nog
niet waren
warendoorgedrongen
doorgedrongen en
en de
dejoodse
joodse
klassen-tegenstellingen
nog niet
proletariër zich
wist en
envoelde
voeldeaan
aanzijn
zijn
proletariër
zich nog altijd (nationaal)
(nationaal) gebonden wist
geen sprake
sprake zijn
zijn van het
het doordoorkapitalistische mede-jood kon voorlopig geen
bewust-proletarische denkbeelden
denkbeelden in
inhet
hetgettoproletariaat.
gettoproletariaat.
dringen van bewust-proletarische
Integendeel! De
De joodse
joodsepauper
pauper zag
zagininzijn
zijnkapitalistische
kapitalistischejood
joodminder
minder
Integendeel!
vijand, dan in
met hun
hunanti-kapitalistische
anti-kapitalistischefrasen,
frasen,
een vijand,
in die
die nieuwlichters met
waarin de joden
afkwamen. Zo
Zo zien
zien wij
wij de
dejoden
jodenmeedoen
meedoen
waarin
joden er
er zo slecht afkwamen.
aan de talloze,
talloze, geprovoceerde
geprovoceerde relletjes
relletjes tegen
tegenanarchisten
anarchistenen
enprotosociaprotosociaaan
listen.'
lis
ten.'
1904 liet
lietHeijermans
Heijermans de
deroman
roman Diamantstad
Diamantstad verschijnen, een van
van zijn
zijn
In 19°4
verouderde boeken,
boeken, geschreven
geschreven ininbar
barwoordkunst-proza,
woordkunst-proza,maar
maar
meest verouderde
het was
was bedoeld
bedoeld als
als socialistisch
socialistischdocument,
document,als
alsaanklacht
aanklachten
enreportage.
reportage.
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Hij
in dit
ditboek
boekeen
eenbeschrijving
beschrijvingvan
vandedeAmsterdamse
Amsterdamseeilanden
eilanden
Hij geeft in
burg, het
door de
deogen
ogenvan
vaneen
eengeëmangeëmanMarken en
Marken
en Uilen
Uilenburg,
het getto,
getto, gezien door
heeft en
en met
metwalging,
walging,droefenis
droefenisen
en
cipeerde joodse jongeman die gevaren heeft
dat zijn
zijn familieleden
familieleden en vrienden,
vrienden, ellendige
ellendigepaupaumedelijden constateert, dat
medelijden
conservatiefblijven
blijven volharden in geloof
geloof en
en bijgeloof
bijgeloofen
en in
in
pers, verstokt conservatief
aan hun, eveneens joodse, uitbuiters.
uitbuiters. Diamantstad
trouw aan
Diamantstad bevestigt volkomen dr.
dr. Meijers
Meijers uiteenzetting.
uiteenzetting.
r895 lid van de SDAP en hartstochtelijk propagandist
Heijermans, sinds 1895
klassentegenstellingen, niet
niet in
in rassentegenrassen tegenvoor het socialisme, dacht in klassentegenstellingen,
bestellingen, zijn cantisemitisme'
'antisemitisme' was
tegen bewas opstand
opstand tegen een klasse, tegen
krompenheid, geldzucht, huichelarij,
huichelarij, en om
om deze
dezefouten
foutenviel
vielhij
hijandere
andere
krompenheid,
even hard.
hard. In
In de
de `geld-jood'
'geld-jood' veroordeelde
veroordeelde hij
hij niet
nietde
de
bevolkingsgroepen even
maar de kapitalist. En
En nogmaals:
nogmaals: zijn
zijn realisme
realisme spaarde
spaarde de vuile
vuile neuneujood, maar
zen van de joden evenmin
luizen van
christenen. Het is goed
goed
evenmin als
als de luizen
van de christenen.
om dit
dit te
tebeseffen
beseffen wanneer
wanneermen
menbij
bijde
de lectuur
lectuur van
van Kamertjeszonde
Kamertjeszonde telkens
verrast wordt door wat nil
nu onvergefelijke smakeloosheden
smakeloosheden zouden
zouden zijn.
zijn.
Behalve in
in kamertjes,
kamertjes,verhuurd
verhuurddoor
doorkleinburgerlijke,
kleinburgerlijke,kwaadaardige,
kwaadaardige,
Behalve
nieuwsgierige en
en ordinair-fatsoenlijke
ordinair-fatsoenlijke arme
arme mensen, speelt
speelt de
deroman
roman
af in cafés. Wie
Wie rijk
rijk wilde
wilde dineren
dinerenging
gingnaar
naarKras
Kras(Krasnapolsky
(Krasnapolskyaan
aan
zich af
de Warmoesstraat)
Warmoes straat)ofofnaar
naarVan
Van Laar
Laar in de Kalverstraat of
ofnaar
naar Riche
Richeaan
aan
Rokin. Zijn
Zijn grokje
grokje dronk
dronk men
men op
op het
hetRembrandtsplein,
Rembrandtsplein, in de
de nu
nu
het Rokin.
gutenQ_u.elle'.
Qgelle'.
verdwenen etablissementen Mast en
en 'Die
'Die Qgelle'
Quelle' of'Zur
of `Zur guten
was, heette
heette
Mast stond op de plaats waar
waar tot voor kort Heck's te vinden was,
eigenlijk 'Mille Colonnes', maar
maar werd in de wandeling genoemd
genoemd naar
naar de
Het was
was een
eentrefpunt
trefpuntvan
vanschilders,
schilders,jourjoureigenaar
eigenaar die
die dus
dus Mast
Mast heette.
heette. Het
nalisten en
De 'Qgelle'
zich aan
aan dezelfde
dezelfde kant
kant van
van het
het
beyond zich
nalisten
en acteurs.
acteurs. De
`Quelle' bevond
Rembrandtsplein, naast
naast 'Het Gouden
Gouden Hoofd'; het 'Mosselenhuis' was
was
eveneens
aan die zijde
gelegen. Niet
Nietver
verer
ervanvaneveneens aan
zijde van
van het
het Rembrandtsplein
Rembrandtsplein gelegen.
daan,
gevestigd.
daan, in de
de Amstelstraat,
Amstelstraat, was 'De groote Slok' gevestigd.
Dat onder het burgemeesterschap
burgemeesterschap van mr.
mr. S. A. Vening
Vening Meinesz,
Meinesz, in
in het
het
na enen
enen
begin van
begin
van de
de jaren
jarennegentig,
negentig,het
het de
de cafés
cafés verboden
verboden werd
werd om
om na
te blijven,
blijven,kan
kan men
menuit
uithet
hetboek
boekbegrijpen.
begrijpen.Alfred
AlfredSpier,
Spier,die
diepas
pas
open te
laat
immers daarom
daarom met Dirk
Dirk en
en Guus
Guus
laat in
in de nacht naar
naar bed
bed wil, gaat
gaat immers
bitteren op
op hun
hun kamer.
kamer.
verder bitteren
vond men
men de
de café-chantants
café-chantants waar
waar de Tachtigers
Tachtigers hun
hun vermaak
vermaak
In de Nes vond
Vic' (eigenlijk
(eigenlijk Victoria),
Victoria), wordt in
in het
hetboek
boekgegeEén ervan,
ervan, 'De Vic'
zochten. Eén
Warmoesstraat waren, volgens
volgens Heijermans,
Heijermans, de
dechanteuses
chanteuses
noemd. In de Warmoesstraat
en diår
dáárheeft
heeftGeorgine
Georginedan
dan ook
ook nooit
nooitgezongen.
gezongen.
tevens prostituées
prostituées en
Een gedenkwaardige
gedenkwaardige excursie
excursie ondernemen
ondernemen de
deartistieke
artistiekenachtbrakers
nachtbrakers
Een
naar 'zo'n
in de
de Pijp',
Pijp', in die jaren een nieuwe
nieuwe buurt
buurt vol
vol
naar
`zo'n geméne
geméne societeit in
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prostitutie. Er
Er isis geen
geentwijfel
twijfelaan
aan dat de zanger
zanger die
die Alfred
AlfredSpier
Spier daar ziet
prostitutie.
EduardJacobs
Nederlandse cabaretier, een man die
en hoort Eduard
Jacobs is, de eerste Nederlandse
aan de piano begeleidend zelf
zelfgemaakte
gemaakte liedjes
liedjes zong.
zong. Heijermans
zich aan
'Het lied
lied van
van Tingeling' en 'De lellen'. Alex de Haas, die
noemt er twee, `Het
'De
aan
heeft de tekst
tekst van
van 'De
aan Eduard
EduardJacobs
Jacobseen
eenuitstekend
uitstekend boek
boek wijdde,
wijdde, heeft
de mond
mond van
van een
eentachtigjarige
tachtigjarige jeugdvriend van Jacobs opgelellen' uit de
begint zo:
zo:
tekend. Het begint

Hetgeen
bezingen wil
Het
geen ik hier bezingen
was voor
voor velen
veleneen
een gewichtig
gewichtigspil
spil:
:
de lellen.
Wie
zichvoor
voorhaar
haarniet
nietheeft
heeftgewacht
gewacht
Wie zich
is vaak in'
in'tt ongeluk
ongeluk gebracht
gebracht
door de lellen,
lellen,
die, vaak
vaakgeboren
geboreninineen
eenkrot,
krot,
nu drijven
drijvenmet
meteen
eenelk
elkdedespot,
spot,
de lellen,
Eéns aan de
'juffrouw',
de wastobbe
wastobbe`juffroue
,
worden ze
zenu
nugenoemd
genoemd' Mevróuw' l,!,
de lellen!!
lellen! !
Wie
zijnopopweelde
weeldez6zógesteld
gesteld
Wie zijn
dat déts
nlétsteteruns
vunsis,is,geefi
geefthet
hetgeld?
geld?
De lellen.
kllen.
Wie
staanvoor
voorelke
elkeontucht
ontuchtklaar,
klaar,
Wie staan
met mannen, vrouwen,
vrouwen,altegaer
altegaer?
?
De lellen.
De laatste
laatste strofe:
strofe:

zeg't tUUopopmijn
mijnwoord:
woord:
En tóch, ik zeg'
'k heb menigmaal
de klacht
klachtgehoord
gehoord
menigmaal de
dier Mien,
lellen,
en dacht
Wiezijn
zijnuiteraard
uiteraard
dacht dan:
dan: Wie
toch meestentijds
meestentijdsbeklagenswaard?
beklagenswaard?
De lellen!!!
Waarom
zo boos
boosop
opEduard
EduardJacobs?
Waarom was Alfred Spier eigenlijk zo
Jacobs ? Die 'ge`getuigende zanger' veroordeelde blijkens andere liedjes even fel
fel als
als hijzelf
hijzelf
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van vrouwen
vrouwen door
door rijke
rijke mannen en de
de huwelijken
huwelijken tussen
tussen
de uitbuiting van
verliederlijkte jongelingen.
jongelingen.Blijkbaar
Blijkbaar kon
kon Spier
Spier het
het
reine jonge meisjes en verliederlijkte
profiteerde.
prostitutie profiteerde.
niet hebben datJacobs
dat Jacobs op zijn manier van de prostitutie
mij te vermelden,
vermelden, dat 'Maison
`Maison Weinthal', waarover Heijermans in
Rest mij
hoofdstuk 'Biecht'
een van
van de
de bekendste
bekendste bordelen
bordelen van AmAmhet hoofdstuk
`Bieche vertelt, een
sterdam
aan de
de N.Z.
Voorburgwal. En
dan volsterdam was, gelegen aan
N.Z. Voorburgwal.
En dit moge dan
doende zijn
zijn als
nawoord voor een boek
boek dat
dat misschien
misschien geen
geennawoord
nawoord
als nawoord
Het was
was eens
eens een
eenaanklacht,
aanklacht, een
een niet
nieterg
ergartistieke
artistiekereportareportanodig heeft. Het
ge. Dat
Dat element
element van
van reportage
reportage heeft
heeft het
het voor
voorveroudering
verouderingbehoed.
behoed.Want
Want
hij de
de 'kabotijns',
na zeventig
jaar volgt
men de
de auteur
auteur vooral
vooral omdat
omdat hij
zeventig jaar
volgt men
`kabotijns', de
comedianten, in hun doen
doen en
en laten
laten toont,
toont,alaldie
diekleine
kleinemaar
maar veelbetekende inlichtingen
verschaft
over
gedrag
en
verleden
van Georgine,
inlichtingen verschaft
gedrag en verleden van
De
Nieuwe
Gids
verwekte
en het
grappig bericht over de opschudding
die
opschudding die
Nieuipe
meest omdat hij in het hoofdstuk 'Biecht'
verdrietige
`Bieche zo onthutsend het verdrietige
liefdesleven
beschrijft uit het eind van de vorige eeuw.
eeuw.
liefdesleven beschrijft
Alfred Kossmann
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Herman Heijermans
Kamertjeszonde

Wij weten natuurlijk niet, hoevele
exemplaren van Kamertjeswnde
hun functie in de uitleenbibliotheken
nog vervullen. Wij weten ook niet,
of zij nog met de R van 'realistisch'
gemerkt zijn. Hoe het zij, er is in
1898 moed voor nodig geweest om de
'gedurfde' roman uit te geven. Er
is jarenlang, in 'nette' krin gen,
alleen maar fluisterend (smiespelend
moeten wij misschien zeggen) over
gesproken. Toch staat vast, dat
Kamertjes'ZOnde een belangrijk boek
is, een indrukwekkend tafereel van de
Amsterdamse bohème in de jaren
tachtig van de vorige eeuw, een
interessant pamflet-van-bijna-4oo-
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bladzijden tegen het Vooroordeel.
Deze uitgave van Kamertjeswnde
is na de negentiende druk van Op
hoop pan zegen, na de SalamanderFalklandjes-in-twee-delen, na de
herinneringen van Annie HeijermansJurgens de zoveelste maar opnieuw
zinvolle hulde aan Herman Heijermans'
grootheid. Heijermans' zoon, H.S.F.
Heijermans, heeft voor de eenentwintigste druk een voorwoord
geschreven, Alfred Kossmann een
nawoord-van-essay-formaat.
Kamertjeswnde is van een actuele
zedenschildering een tijdsdocument
geworden. Als zodanig is het
onvergankelijk.
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