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en 22sten November van dit jaar is het tien jaar geleden
dat Herman Heijermans stierf.
De Commissie die het beheer heeft over Heijermans' literaire nalatenschap, verzocht ons, met instemming van zijn
weduwe, een bloemlezing te willen samenstellen uit het deel van
Heijermans' oeuvre, dat zooveel sterk eigen karakter toont, en waarin
geest en vernuft van den schrijver in verrukkelijken overvloed leven:
de schetsen van Samuel Falkland.
Wij, oude vrienden van Heijermans, hebben die opdracht gaarne aanvaard en vele weken lang, terwijl wij de achttien bundels herlazen, die
te onzer beschikking stonden, waren wij opnieuw voortdurend geboeid door zijne zeldzaam markante schrijversnatuur.
Het spreekt, dat ook thans niet alle schetsen van even groote waarde
bleken te zijn, doch het geheel — alle schetsen te zamen, het voortreffelijkste tot en met het niet zoo zeer geslaagde — heeft, naast onze
bewondering voor het beste werk, ons respect bevestigd voor den man,
die elke week opnieuw paraat stond en het werk bijna altijd op peil
hield.
Het bepalen van een keuze voor deze bloemlezing was ons niet aldoor
gemakkelijk. Ofschoon de maatstaf, waarnaar die keuze moest vallen,
door ons beiden even hoog gesteld werd, was onze meening over vorm
en inhoud niet steeds dezelfde, doch telkens weer zijn wij er in ge
elkaar te overtuigen en er is dus volledige overeenstemming-slagd
bereikt over de schetsen die hierachter volgen.
Wij hopen, dat de samenstelling van dezen bundel — waarin wij de
schetsen naar hun ouderdom deden volgen — iets beteekent voor de
nagedachtenis van Heijermans-Falkland. Den ouderen lezer zal het
genoegen doen dezen keur in handen te houden, en oude indrukken
verlevendigd en misschien zelfs overtroffen te zien. Doch vooral voor
de jongeren is deze bloemlezing bestemd. Zij hebben den tijd niet
meegemaakt, dat de krant eiken Zaterdagavond den nieuwsten Falkland bracht, en het overgroote aantal der bundels is niet meer in den
handel.
Wij spraken reeds over het sterk eigen karakter der Falklandjes — zoo
werden de Schetsen al spoedig genoemd — en over den verrukkelijken
overvloed aan geest en vernuft van den schrijver.

Geest en vernuft! Welk een rijkdom aan vondsten bewondert men bij
dezen schrijver! Wat al verrassende, oorspronkelijke invallen, die toch
altijd in het menscheljke bleven. Want niet alleen geest en vernuft
had deze schrijver; niet minder rijk was zijn hart. Hoe door en door
heeft hij zijne menschen, veelal „kleine" menschen, gezien óók met
dat hart.
Heijermans heeft eens geschreven dat hij in zijn Falklandjes een bonte menigte van ontwerpen voor romans en tooneelstukken gul ten geschenke gaf aan de lezers der dagbladen, waarin die schetsen werden
gepubliceerd. Hij had hierin misschien gelijk; hij gaf zelf een voorbeeld: uit „Dolle Jans Droom" groeide later het onvergetelijke tooneelspel „Uitkomst".
Doch liever dan zulke mogelijkheden te overwegen, zeggen wij: zóó
als zij geschreven werden, zijn de Falklandjes in zich zelf compleet,
werden de beste ervan meesterstukjes; meesterlijke werkjes van » kleinkunst", waarlijk niet van kleine kunst.
Voor meer dan één generatie zijn de Falklandjes een kostelijk bezit
geweest, zij verdienen dat o.i. te blijven, de best geslaagden ervan
voorzeker, ook voor volgende generaties. Wij stellen ons voor dat,
waar de vaderlandsche literatuur wordt gewaardeerd, gedoceerd en
bewaard, de hier saamgebrachte keur met dankbaarheid zal worden
ontvangen en het zal ons een hartelijke voldoening zijn, als blijken
mag, dat wij ons in deze meening niet hebben vergist.
Mei 1934

HENRI DEKKING
FRANS MIJNSSEN

BARTJE
Wat Bartje overkwam, den dag vóór ze stierf.
Den dag vóór ze stierf, had ze het eenig en zonderlingst lotgeval in
haar leven. Negen en zeventig jaar had ze rustig, zonder te groote oneffenheden bij Arnhem gewoond. D'r man was dood. Willem leefde.
Willem was d'r zoon, die in Atjeh geweest was en nou in Amsterdam
in betrekking was.
Waarschijnlijk zou Bartje zonder het eenig en zonderlingst avontuur
gestorven zijn, wanneer ze niet plotseling op het denkbeeld gekomen
was, om Willem te gaan opzoeken.
Ze hadden d'r in Arnhem verteld, dat er een pleziertrein zou loopen
voor een koopje. Nog nooit had ze gereisd. Nou wou ze. Ze wou en
was d'r niet meer af te brengen. Ze was zoo ineens koppig geworden.
Als de bovenbuurvrouw d'r sprak van d'r leeftijd, lachte ze met 'n
krakend lachje en zei dat ze de horlepiep nog wel kon dansen. Ze
wou. Ze wou Willem verrassen. Ze wou Amsterdam zien. Ze was
plots jong geworden.
Toen ze in den derde-klasse-coupé zat met de ouwe rimpelhanden op
de hengselmand, riepen ze 't nag eens:
„Weet je 't nou, tante Bart?"
„Ja, ja-ja," knikte ze knorrig.
„Zullen we 't maar niet op een stukkie parapier schrijven ?"
„Wel gut nee, mensch! Wat maak-ie je nou toch moeilijk!"
„As -je 't nou eens vergeet!"
„Ik vergeet 't niet."
„Bij Pieters op de Oude -Zijds-Voorburgwal."
,,Ja - ja-ja."
„Weet je 't nummer nou goed ?"
,,,,466".
„Nee!.... Daar heb-ie t al.... 463."
„Dat zei 'k ommers."
„Kan de flesch niet omvallen ?"
„Die staat tusschen de krentenbroodjes."
„Wees nou voorzichtig met uitstappen."
„Ja, ja-ja."
„Verlies je retourkaartje niet."
„Nee, lieve mensch."

„Nou, ajuus tante.... Pas op voor 't portier. Hou je rokken binnen.”
„Da-a-a-ag !"
„Da-a-a-ag !"....
„Da-a-a-ag!"....
„466.... Oude-Zij ds-Voorburgwal !"
Ruts! Daar ging de trein. Vergenoegd zat Bartje in het hoekje. Ze had
de kalebas neergezet, wreef de plooien glad van den bruin-rooden,
gebloemden omslagdoek. Vergenoegd keek ze uit het raampje en verwonderde zich, dat een trein zoo gauw gaat. Vergenoegd kauwde ze.
Ze kauwde altijd. Niemand wist wat ze kauwde. Ieder wist dat ze
kauwde. De leeren, geplooide kinnebakjes trokken regelmatig op en
neer, de diepe vetplooien van den hals waren geen moment zonder
beweging.
Het was een aardig, rustig, oud-vrouwtjes-doen, afgewisseld door een
even regelmatig openen van den mond, het vertoonen der bruine
tandstompjes en der zwarte grotjes er tusschen. Het grijsgrauwe haar
lag glad om het beenige hoofd. De bruin-roode gebloemde doek hing
zonder een kreuk om den blauwen, deftigen, Zondagschen rok.
Ze zat in een vollen coupé. D'r waren juffrouwen en mannen, allemaal
plezierige, vroolijke menschen, die 't eene liedje na het andere zongen.
„Ga je ook naar Amsterdam, ouwetje ?"
„Ja meneer."
„Zeker famielje opzoeken ?'
„Me zoon."
„Woont die in Amsterdam?"
„Zes maanden."
„Gaan jullie samen de peentjes opscheppen, hè ?"
„Nou alsjeblief."
„Ben je d'r al meer geweest ?"
„Nee, menschlief. Ik heb nooit tijd gehad om te reizen."
Over en weer zaten ze te praten. Dan zette d'r een 'n lied in, overschreeuwend en overstampend het gedreun van den wagen. D'r was 'n
juffrouw, zoo'n vriendelijk mensch, die zoetigheid presenteerde en
een ander had een flesch met eau-de-Cologne. Bartje keek genoegelijk
toe, altijd kauwend en trekkend, met de gele, tanige vetplooien van
haar magere hoofd.
Je was d'r eer je 't wist. De tijd was omgevlogen.
„Nou, dag juffrouw."
„Gijs, help de ouwe juffrouw 's!"
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Ze was nu op het perron, in Amsterdam. Daar had je al een agent.
„Mijnheer de agent, zou u mij eens willen zeggen waar de.... waar
de de...."
„Wat moet je, moedertje ?"
„Ik mot naar me zoon, die woont, die woont.... Och, lieve God, nou
heb ik den naam van de straat vergeten !"
„Is het hier in de buurt ?"
„Dat weet ik niet."
,,Hoe heet-ie ?"
,,Willem."
„Van z'n van?"
„Willem de Boer."
„Ken ik niet.... Wat doet-ie ?"
„In betrekking."
„Weet je dan niet waar-die woont ?"
„'t Zal me wel weer te binnen schieten.... wacht maar..., wacht
maar!
Voor het station, bij den tramwagen, dribbelde ze heen en weer, zich
inspannend, zenuwachtig, angstig. Ze wist 't niet meer. Wat ze ook
dee, ze wist 't niet meer. 't Was zoo'n ellendige naam, zoo'n verschrik
-lange naam. Nog probeerde ze 't eens. Beverig sprak ze een-kelij
koetsier aan:
„Mijnheer, heb u wel eens van me zoon gehoord ?"
„Van je zoon ?"
„De Boer heet-ie."
„D'r zijn wel honderd de Boer's hier ouwetje. Weet je de straat niet ?"
„De straat.... De straat! Dat's nou toch verschrikkelijk.... Ik wist 't zoo
goed!"
„Waarom heb-ie 't niet laten opschrijven ?"
„Ik kan niet lezen, mijnheer."
„Zeg, Tinus, heb jij wel eens van 'n De Boer gehoord ?"
Ik ken een schoenmaker De Boer.... Kan 'm dat zijn ?"
„De Boer
„Ach God, nee, mijnheer!.... Mijn zoon is in betrekking."
Niemand wist 'r te helpen. Met snelle, bibberende rukjes kauwde ze,
hield de mand vast met de bevende handen. Wat zou ze nou doen? Ze
zou verder wandelen, vragen, net zoolang tot ze gevonden had. Ze
liep recht-uit de Weesperstraat in, rondkijkend, beduusd door zooveel
menschen. Zachtjes-an sukkelde ze over de stoep, voor elkeen opzij
wijkend, iedereen aankijkend of 't soms Willem zou zijn. Dan stond
....

...."

?....

ze weer stil, vragend: „Weet u hier soms Willem de Boer?" Maar
niemand wist 't.
Ze wezen haar 'n winkel an, waar eieren, boter en kaas verkocht
werd, maar de vrouw in den winkel had nooit van 'n Willem de Boer
gehoord. Toen ze de Weesperstraat had uitgeloopen, keerde ze terug,
moe, nog eens vragend, nog eens vragend tot bij 't station. Op een
stoep van de Sarphatistraat ging ze zitten, tobbend, zoekend en begon stilletjes te huilen.
„Scheelt er wat an vrouwtje ?"
„Ik zoek me zoon, mijnheer."
„Is die van je weggeloopen?"
„Nee, nee."
En dan begon ze weer de uitlegging, weer hetzelfde.
Nou hield ze de oogen dicht en bad. Ze bad altijd als ze in moeilijkheden was. Nou bad ze zachtjes, met gevouwen, trillende, ouwe han
„Lieve God in de hemelen.... Zeg me nou hoe de straat piet.... die-den:
straat van Willem.... Lieve God.... zegt 't nou...."
Heel wat menschen stonden in een kring om haar heen. De een vertelde 't aan den ander.... Heb je ook gehoord van 'n Willem de
D'r is 'n spekslager.... Nee, hij mot in beBoer.... Willem de Boer
trekking zijn.... Vraag nou maar raak!.... Ben je al bij de pelisie geweest? Ga naar de pelisie, moedertje!... Kom, laat 't mensch niet voor
niks loopen.... Weet ze veel, de pelisie!"
„Ga zoolang in de wachtkamer van het station, vrouwtje."
Dat zou ze dan maar doen. Daar waren niet zooveel vreemde menschen, die d'r stonden aan te gapen en d'r toch niet helpen konden.
Op een der banken ging ze zitten, denkend, tobbend, al maar klapperend met de beenige onderkaak, al maar pluizend met de dunne lippen. Al zou ze uren verzinnen, ze zou dien naam weer weten, dien
langen, ellendig- langen, gekken naam.
?....

Zoo bleef ze, uren lang, versuffend, telkens meer versuffend, met
heete oogen en een moe gebukt oud lijf.
Toen de andere plezierreizigers 's avonds weer kwamen in het station,
zat ze nog op de zelfde plek met de mand met krentenbroodjes en de
flesch melk, waarvan ze niets geproefd had.
„Heb-ie je zoon gezien, moedertje ?"
„Nee," zei ze snikkend.... „Ik heb geen geheugen meer.... Nee, nee,
nee
...."
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KLINIEK
„Toen zei d'r een.... je mot tot honderd telle.... ze keke me allemaal
an.... Kind, ik was zoo verlege.... Toen begon ik een, twee, drie, vier....
en toen heb ik geschreeuwd tot ik sliep.... Gek hè ?...."
„Rebbe ze je opengesneje, terwijl je sliep ?"
....,,Da-weet ik niet.... Ik lag weer hier toen ik wakker werd.... en toen
was ik zoo ziek as een hond..., en toen stak mijn been, maar ze hadde
't vastgebonde.... en je kon d'r niks an merreke."
....,,Heb-ie dan niks gevoeld ?"
....,,Niks.... Kan jij merreke da ze je snije as je slaapt ?"
....,,Da-weet ik niet."
....,,Mot jij ook gesneje worre?"
....,,De zuster zegt van nee."
....,,Wat scheel jij dan ?"
....,,De rhumetiek is me naar binne geslage."
„Doet dat pijn ?"
„Nou hoor! Me hart klopt soms verschrikkelijk..., en dan krijg ik 't
zoo benauwd...."
„Ze dachte eerst da'k dood zou gaan."
„Was jij d'r bang voor ?"
„Ikke ?.... Nee.... Je legt hier wat lekker.... Je zou d'r voor je plezier
komme.... Heb jij van-morgen ook sjokola gehad ?....
„Nee, pap."
Ze lagen nog te praten in de groote ziekenzaal van het Binnengast
toen de pleegzuster kwam.
-huis,
„Riekje, je moet even mee naar de kliniek."
„Wordt ze nou ook gesneje?"
„Nee, domme meid, Riekje wordt niet gesnejen."
De zuster wikkelde Riekje in een wollen deken, nam d'r in de armen,
droeg d'r weg.
„Da-àg!" riep Toos.
,,Da-àg !....
In de gang, angstig, benauwd — vroeg ze nog eens: „Zuster, ze zelle
me toch geen pijn doen ?....
„Nee, Riekje, wees maar niet bang."
De deur van de kliniek ging open. Zuster lei 4'r voorzichtig in een
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bed en ging heen. Onrustig keek Riekje rond, verlegen bij het gezicht
van zooveel menschen. Een heer met gouden bril, kaal hoofd en
grijze bakkebaarden, een heer die vriendelijk keek, kwam bij het bed
zitten. Die kende ze. Da-was de prof ester. Maar de andere twee die
bij d'r bed zatte en al die heere in de rondte.... die d'r ankeke.... zoue
ze d'r ook gaan snije.... maar ze zag nergens messe.... en de profester
keek zoo vriendelijk.
„Doe nou even je jakje uit, kind."
Hij hielp haar en tikte zachtjes op d'r wangen.
....,,Wees nou maar niet bang.... We zullen je geen pijn doen...."
Professor schoof het hemd naar beneden.
....,,Niet bang zijn kindje...."
„Wor ik nou heusch niet gesneje?"
„Wel nee, malle meid.... Zoo, blijf nou rustig liggen.... Wil u beginnen te vragen, mijnheer ?"
Aarzelend, 't zelf nog vreemd vindend, begon de student.
„Hoe is je naam ?"
„Rika Bosch...."
„Hoe oud ben je ?"
„Veertien in December."
„Leven je vader en moeder nog?"
„Vader is dood...."
„Waaran is-ie gestorven ?"
„Weet ik niet...."
„Is je moeder gezond ?"
....,,Ze was gister verkouën......
Het doezelig November-licht scheen rustig in de kliniek-zaal. Sterkverlicht stond het ijzeren bed met het meisje, omringd door de studenten. Alleen de stemmen van den vragenden student, het kind,
soms die van den professor, klonken.
De roodgloeiende kachel pruttelde, een voet werd verschoven, een
blaadje papier ritselde, een harde, puntige pen kraste op een boek. Op
een der drie lange, bruine tafels glimmerden kantige schamplichten
van instrumenten, kolven en flesschen. Geen geluid kwam van de
binnenplaats.
Waswit lag zij in het bed. Het zwarte haar was netjes weggestreken
onder het witte mutsje. De muts was strak-witter dan het gezicht, dat
al zijn jeugdige volheid had. Blauwe aders waren als stroeve vegen in
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het wit van den hals. Ze lag als een marmeren beeldje met blauwemarmer-aren. Maar er was een benauwend leven in haar. De oogen,
glanzig en wonderlijk groot, keken met sterke uitstraling van leven
naar den student, naar den professor, naar de anderen. De dunne,
scherp-witte neusvleugels bewogen snel, snèl, zonder ophouden. Ze
had dood kunnen zijn als de oogen niet zoo brandend van leven geweest waren, als de witte, dunne, doorzichtige neusvleugels niet zoo
koortsig hadden bewogen.
Ze lag marmer-mat, wassig bleek op het ijzeren bedje. Toen hij even
ophield met vragen, lachte ze flauwtjes om een afbeelding an den
wand, om een man met zoo'n kemieken buik.... Wat 'n gekke plaat....
zoo'n rare man.... En ze zag een student, die zat te schrijven.... Wat
leek-ie op Joopie.... net zulleke dikke koone.... Net zulleke kemieke
oogen.... ze most effen lathe nou ze an 'm dacht.... ze zag 'm nog zilte
op 't stoepie bij de Munt.... toen die de suikerboontjes uit z'n broek
haalde.... en ze wel stroop leeke.... zoo nat as ze geworden ware.... -zak
....,,0 God, profester.... niet snijel...."
„Nee, nee, kindje."
Ze hield de oogen niet af van de instrumenten, stootend ademhalend....
Hadden ze Toos niet in d'r been gesneje....
De professor begon te ausculteeren. Hij luisterde overal met de stethoscoop en zei dingen in 'n vreemde taal.... Waarom spraken ze nou
Frans ?.... Waarom klopte ze d'r op d'r borst.... Je kon je lache haast
niet houen.... Net of-ie tegen 'n doos klopte.... Wat 'n mensch toch
raar gemaakt was.... dat je zoo hol was van binne.... Je zou zwere dat
d'r iemand in 't donker op de deur klopte.... Wat 'n mooie gouwe bril
had-ie.... Wat had-ie warreme vingers..., nee maar, Gompie!.... Nou
teekende de profester met 'n potlood op d'r bloote lijf.... 't leek wel
'n suikerhart.... ze werd d'r warrem van..., ze zweette op d'r voorhoofd.... Nou keke ze allemaal naar d'r, de heere op de stoele.... ze
keke naar wat profester teekende.... Wat werd ze nou moe.... en dat
't hier zoo benauwd was.... zoo warrem.... maar ze sneje d'r lekker
niet.... ze sneje d'r niet zoo as Toos....
De lichtblauwe oogleden hingen zwaar over de oogen. Er was een
groote rust in de kamer. De scherpe, puntige pen kraste, de stemmen
klonken soms gonzend, de kachel pruttelde. De studenten schreven
haastig of keken naar het waswitte kind in het bed. Ze hield haar han
gevouwen, het hoofd lei iets op zij. Korte ademgeluidjes kwamen-den
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uit den kleinen drogen mond. Het bed met de witte lakens, de verfomfaaide dekens, stond scherp in zijn harde lijnen in den kringvan de
mannen.
Het wit van de lakens, de marmeren witheid van het kind waren omvat in de donkere vlakken der kleeren, waarin het robuste vleesch van
handen en gezichten kwam kleuren. Half gebogen met een grijze pluiming der bakkebaarden boven de ronding van den rug zat de professor, met een geringde hand op de dekens.
Nou werd ze weer wa-beter.... 't Was toch wel gezellig zoo.... dat
ware nou allemaal dokters.... die kwamme leere van den grofester die
alles wist.... Nou maar, die bleeke zag d'r ook niet voordeelig uit....
Wat had die zwarte bij 't raam 'n neus.... 't leek wel niks.... mot zoo'n
groote man nog leere....? nou breek me klomp..., most ze nog lang
blijve.... ? Ze kreeg zoo'n slaap....Kemiek as je zoo lui lag.... moeder had
net de wasch vandaag..., en morgen dat groote kantoor op de Heeregracht.... Wat brandde die kachel.... daar kreeg je 't benauwd van....
Was 't nou weer om te stoke
Slape zou ze toch maar niet.... as je
slape ging sneje ze je ope om je van van binnen te kijke.... zoo as met
Toos d'r been....
„Exitus letalis 1 staat te wachten.... Tijd niet te bepalen...."
Wat of profester nou weer zei.... Joopie kon ook Frans parrelevinke....
Maar nou was 't gedaan. Profester kleedde d'r an en de zuster kwam
binnen. Ze was in éens klaar wakker, nou ze heen mocht, bij Toos.
Zuster droeg haar weg in de wollen deken. Toos lee al te kijken.
„Wat ben jij 'n tijd weggebleve!"
Riek bleef even ademhappen van benauwdheid onder de dekens. Toen
zei ze met oogen gróót-open: „Ze bebbe me lekker niet.... gesneje....I'
?....

)

') De dood.
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GROOTMOEDERTJE
Ze wreef d'r beenige skelet-handen over de in de rokken uitpuilende
knieën, angstig, met hortende rukken. Als die nou maar kwam. Als
die nou maar gauw kwam. Zoo'n spéélsche jongen. Trui kon d'r elk
oogenblik zijn. Dan had je de poppen an 't dansen, dan was d'r weer
ruzie en knorren. Waar bleef die nou? Ze had 't nog zóó gezegd. Daar
ging de bel. Was 't Trui of een van de kinderen? Nou dee de meid
open. Hij was 't. Sjors alleen bonsde zoo de trappen op zonder z'n
voeten te vegen. Goddank.
„Ben jij 't Sjors ?"
„Ja, gromoe."
„Heb je 't?"
„Ja, gromoe."
Uit z'n warmen broekzak haalde het ventje een medicijnflesch, halfgevuld. Met d'r bevende skelethanden nam ze het aan, dee de kurk er
af, rook even, dee 't weer dicht en moffelde het weg in haar zak.
„Hoeveel geld heb je over?"
„Vijftien cent."
Netjes telde hij de warme centen uit op de vensterbank.
„Die zijn voor jou, Sjors. Zal je niks zeggen ?"

„Nee, gromoe."
„Je moe hoeft 't niet te weten, hoor je ?"
„Nee, gromoe."

„Koop jij nou maar wat knikkers. Geen snoepgoed, hoor je ?"
„Ja, gromoe."
Ze hoorde hem de trappen afbonsen, zooals hij 't altijd dee, twee, drie
treden tegelijk. Gauw nou, voor d'r iemand kwam. De hals van 't
fleschje rikketikte tegen haar tanden, zóó als de beenige handen beefden. Hè. Hè. Hè. Nou niet meer. Vanavond de rest. Hè, wat 'n ander
mensch wer -je zoo. Bellebellebel. Dat was Treesje. Die belde altijd
zoo lang als ze uit school kwam.

„Dag Treesje."
„Dag grootmoe."
„Hoe laat is 't?"
„Half vijf.... Wat ruikt 't hier raar."
„Ruikt 't hier raar ?"
„Ja, ik weet niet naar wat."
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„Dat zullen de bloemen zijn.”
„Is moe niet thuis ?"
„Nee, niemand."
„Sien!.... Si-e-e-n!.... Sien-tje!"
„Ja jongejuffrouw."
„Wat eten we vanmiddag ?"
„Runderlappies."
„Met watte?"
„Met spersieboontjes."
„En d'r na ?"
„Sjelij van alebessen."
„Help 's mee an 't tafelkleed."
Sien, met d'r rooie handen, pakte twee tippen aan, Trees de andere.
„Is 't nou geen schandaal, jongejuffrouw, dat Sijors de schoon loopers weer zoo ingeloopen hèt!"
„Is-die dan uitgeweest?"
„Een boodschap voor de ouwe juffer."
„Heeft George 'n boodschap voor u gedaan, grootmoe ?"
„Voor mij
Nee, niks voor mij."
„Ruik-ie niet zoo'n rare lucht, Sien?"
„'t Zal van 't zilver zijn, dat we vanmorgen met jenever en krijt gepoetst hebben."
„Breng-ie nou de borden, Sien?"
Treesje dekte de tafel. Ze dekte voor zeven, eiken dag zeven borden
op de zelfde plaats. Pa zat aan 't hoofdeind, over 't raam en had 'n
servet met een zilveren servetring. Moe zat naast 'm met 'n rood fluweelen servetring. Naast moe zat Gerrit, daarnaast zat zij. Aan den
anderen kant van pa zat Marie. Die most altijd het geslepen glas hebben, waarop „Voor uw verjaardag" stond. Dat hadden zij en George
d'r samen gegeven. Naast Marie zat George, naast George: grootmoe. Grootmoe had een koperen servetring, gedragen door twee
hondjes.
matjes?"
„Sien.... breng-ie nou nog het olie- en azijnstel en de tafelm
„Treesje, denk an 't bittertje voor je pa."
„Ja, grootmoe, ja, ik vergeet niks."
„Wees toch niet zoo snibbig."
„Nou ja! Dat gezanik! Eiken middag 't zelfde."
„Sientje! Sien! Waar blijf je nou ?"
„Even mevrouw open maken, jongejuffrouw!"
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Moe kwam binnen met Marie. Ze hadden inkoopen gedaan, 'n ons
Maria-koekjes bij de thee en garneersel voor 'n nieuwen hoed voor
Treesje.
„Niks geweest, Sien?"
„Nee mevrouw."
„Wie heeft d'r weer zulke schandelijke voeten op de witte loopers
gezet ?"
„Jongeheer Sijors."
„Meneer heeft 'm toch verbojen om uit te gaan, als-die uit school
komt."
„Daar weet ik niks van."
„Heb u 'm uitgezonden, moeder ?"
Ikke
'k Heb 'm nog niet gezien."
„Watte
„Daar belt-ie net."
„Heeft je pa je niet verbojen, bengel, om nog voor't eten uit te gaan ?"
„Ja moe, maar ik had an Hendrik 'n schrift geleend, dat 'k terug
most hebben."
„Wat heb je weer in je zakken zitten ?"
„Niks."
„Wat, niks? Hoe kom je an geld voor zooveel knikkers ?"
„'k Heb ze gekregen."
„Je jokt."
„Nee heusch niet."
„Je jokt."
„Heusch niet moe!"
„Heb je voor grootmoe 'n boodschap gedaan!"
„Nee moe."
„Op je woord niet ?"
„Nee moe."
„Goeien middag."
Pa en Gerrit kwamen samen van kantoor.
Eten we wat lekkers vanGaat 't goed moeder
„Warm vandaag
middag, Trui ?"
„Runderlapjes."
„Trees, waar blijft 't bittertje ?"
„Moe, geef uw sleutels eens."
„Wat is dat toch voor onzin, dat je de bitter tegenwoordig achter slot
en grendel zet ?"
„Hier is ze al. Hier is ze al."
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„Snoept de meid ?”
„Moeder ook 'n glaasje ?"
„Geef je moeder nou geen bitter, Karel!"
„Ach wat!"
„'t Is heusch zoo goed niet voor d'r."
„Als jij negentig bent, lust je 't ook."
Met glinsterende oogjes keek de ouwe vrouw naar de bewegingen van
haar zoon, die bij 't raam het likeurglaasje vulde.
„Geef 't d'r nou niet, Karel."
„Waar bemoei je je toch mee! — zei het ouwetje bits, met een grijpend uitstrekken der skelet-handen naar het glaasje.
„Omdat 't niet goed voor je is."
Het glaasje was al leeg. De dunne lippen in het gele knokelgezicht
smakten na. De donkere oogen glinsterden van genot. Karel was een
goeie zoon. De schoondochter had 't land an d'r. Dat wist ze wel.
Maar nou was alles goed, alles bestig.
„An tafel! An tafel!"
Karel deelde de runderlapjes. Op den schotel deelde hij het vleesch
in acht porties, de grootste voor z'n vrouw, de kleinste voor Sien, die
de meid was en daarenboven geen vleesch verdragen kon, omdat ze
maagkanker had. Zoo'n meid was 'n tref.
„Trui, je bord. Marie, geef 's door an grootmoeder. Sjors, zet je vingers niet in de saus."
Dan gingen de spersieboontjes rond, de aardappelen, de sauskom en
kwam er even rust, vorkengetik en gesmak van de oude vrouw.
„Gerrit, wat ben je stil vanmiddag ?"
„Ik ?"
„Ach hij 's verliefd, ma."
„Hou toch je mond, nest."
,,Oh! Oh!"
„Wat is d'r? Wat is d'r ?"
„Kijk grootmoe is!"
„God, wat scheelt de oude vrouw!"
Ze lag schuin weggezakt in den armstoel, met oogen waarvan het wit
nog te zien was. George begon te huilen en de vrouwen keken krijtwit toe.
„Geef dan water en zit niet als zoutpilaren!" schreeuwde vader. Gerrit sprenkelde met azijn.
„George, hou op met je gekrijsch!"
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, Als ze maar niet dood gaat. O0000 !"
,Hou je bakkes, kwajongen!"
Ze hadden de oude vrouw op de sofa gelegd. Het grijze pluishaar
pluimde in vlokken op het roode kussen.
„Geef d'r wat lucht bij d'r hals.... Kom Trui, verroer je 's!"
Trui en Marie maakten de japon los, Gerrit hield wat azijn onder den
neus, de zoon wreef de kurkige skelet-handen.
„Wat haal je uit d'r zak ?"
„'n Flessie."
„Laat 's ruiken."
Eerst rook de vrouw, toen de man.
„Hoe komt ze aan jene...." vroeg-ie nijdig.
„Hou je mond."
Ze keken elkaar aan, hielden d'r mond voor de kinderen.
„Ze komt al bij, pa!"
Jouen we d'r op bed leggen ?"
„Laat ze eerst heelemaal bijkomen."
„Gaat 't wat beter, moeder ?"
Flauwtjes opende ze de oogen, keek nog-bewusteloos om zich heen,
sloot de oogen en bleef stil liggen.
„Kom nou, moeder!"
„Hoe gaat 't grootmoe ?"
Er kwam weer leven in de oude vrouw. Ze keek van Karel naar Marie, van Marie naar George.
„Hé.... ik dacht.... dat.... ik.... daar.... dood.... ging...."
Plotseling scheen ze alles weer te weten De bevende skelet-handen
wreven over de oogen, rukten ineens naar omlaag, naar den zak. Ze
betastte de heele plek, keek toen met starre oogen van haat naar de
schoondochter, die het fleschje nog in de hand hield.
Vijf minuten later zaten ze allen weer aan tafel bij de runderlapjes en
de spersieboontjes.
;
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FONDANT
„En breng me nou nog 'n voetenbankie."
De jongen sloft met z'n bloote voeten door het natte zand.
„Wat 'n prachtige avond — vin u niet ?"
„Heerlijk, mevrouw."
„En wat 'n gladde zee —, geen rimpeltje."
„ja, 't is erg, érg mooi."
„Dank-ie, jongen."
Met z'n vieren zitten ze an 't strand. Erg gezellig. Hij met z'n beenen
gekruist, kijkt droomerig naar de zee. Z'n vrouw babbelt met de
logées.
„Oom, zit u niet op de tocht ?"
„Nee, Cor."
„Zet toch liever je kraag op, Hendrik. Je ben zoo gevoelig."
„Nee.... Laat me maar rustig zitten. Ik zit heerlijk."
„Corrie, hou je voeten op 't bankie, 't zand is vrééselijk vochtig
's avonds."
„Mag 'k 's presenteeren, mevrouw ?"
Mevrouw grabbelt met de beringde vingers in het toetje.
„Nee, u moet 'n fondant nemen. Die zijn lekker. Proef u wel? Ze zijn
van Bensdorp. Cor, jij ook? Die moet je nemen in 't zilverpapiertje."
„Wat ben jij toch 'n snoepster, Jet."
„Net of jij ze niet lust. Meneer, mag ik u ook 's.... ?"
„Dank-ie, Jet."
„Wat 'n heerlijke avond."
„Goddelijk.... Goddelijk."
Een oogenblik zwijgen ze. Hij rookt z'n sigaar, kijkt de bleeke wolkjes
na, die door den avondwind worden stukgeslagen. Zijn vrouw wrijft
met de punt van d'r tong de fondant fijn tegen d'r tanden. Corrie
kauwt en tipt met d'r parasol zand weg, grijze spikjes, die in 't water
vliegen — Jet frommelt 't toetje en kraakt 'n suikerboon.
„Weetje wie daar gaat ?"
„Die dame met de shawl?"
„Nee, meer naar achter."
„Nee, tante."
„Da's de prinses die hier gelogeerd is."
„Die daar, in 't zwart ?"
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„Hoe eenvoudig, hè? Dat zou je nou heelemaal niet zeggen."
„Wat zeg je d'r van? Ze komt 's middags an table d'hôte en heeft
niks bizonders an zich. Gister zat ik naast d'r. Ze heeft van alles gegeten en toen ze opstond zei ze „Mahlzeit". "
„Hoe aardig."
„Heb u niet met d'r gesproken ?"
„Nee, want ik ken niet zoo goed Duitsch en ik wist niet hoe ik d'r
moest anspreken."
„Prinzessin, natuurlijk."
„Da's nog zoo natuurlijk niet. Je spreekt 'n koning toch ook niet met
koning an. Nee, 't is niet zoo makkelijk."
„Ze komt net onzen weg uit."
„Hendrik neem je hoed af voor d'r."
„Oom slaapt."
„Hendrik !"
„Wat is d'r ?"
„Neem even je hoed af voor de prinses."
„Moet je me dáárvoor wakker maken."
„Wat groette ze lief terug hè ?"
„Ze ziet d'r voornaam uit."
„Nou dat kan ik niet vinden. Is dat de prins ?"
„Nee, de prins komt eerst morgen."
„Wil u nog eens gebruik maken, mevrouw ?"
„Zijn die bruine ook lekker? Dan zal ik d'r zoo een nemen."
„Corrie, alsjeblief."
„Hou 'n beetje dichter bij."
„Mijnheer, 'n fondant? Toe neem u d'r nog een."
„Oom slaapt, Jet."
„Slaapt-ie alweer! Hendrik! Hendrik !"
„Laat 'm nou slapen, tante. Hij zal moe zijn."
„Hendrik, leg dan tenminste eerst je sigaar opzij. Kijk -die nou weer
eens knoeien met de asch."
Tante slaat met d'r zakdoek de asch van oom's broek. Oom blijft rustig ingedut met z'n hoofd schuin weggezakt tegen den zijwand van
den badstoel. Ze ziet niets van 'm dan de punt van z'n bruinen baard,
'n glimmertje van de gouden lorgnet en 'n tip van z'n neus.
„Zoo morst-ie nou altijd met z'n sigaren als-ie na den eten indut."
„Gaat oom hier niet vooruit ?"
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„Vooruit? Hij is zoo gezond als 'n visch. Hij beeldt zich alles in.... Hij
is nog nooit ziek geweest.”
„Toch heeft-ie an pa geschreven, dat-ie zich zoo zwak voelde."
Malligheid. Hij is net zoo gezond als ik. Dan heeft-ie hartziekte, dan
weer leverziekte, dan weer zegt-ie dat z'n ruggemerg.... Allemaal verbeelding."
„Hij ziet er ook héél goed uit."
„Nie-waar ?"
„Nog een fondant, mevrouw ?"
„Strakkies, Jet."
„Cor, jij ?"
„Nee, die niet.... Die ulevel."
„Is d'r 'n vers bij?"
„Wacht even.... Hier heb je 't."
„Laat's lezen? ,,Bij 't slaan van elk liefhebbend hart, komt...." Hè hoe
jammer.... Daar waait 't weg."
„Zou 't vloed zijn ?"
„Dat kun je toch wel zien."
„Dan kunnen we hier ook niet lang meer blijven zitten."
„O, nog wel 'n tien minuten."
„Prachtig is de zee, hè, als 't zoo donker wordt."
„Zie je dat witte wolkie — daar is de zon ondergegaan."
„In de verte heb je de vuurtoren."
„Wat 'n licht! Je zou zweren dat 't vlak bij was."
„Krijg u 't koud, tante ?"
„Ja, 't is altijd koel aan 't strand 's avonds."
„Jongen, jongen, wat komt 't water opzetten!"
„Zou oom geen kou kunnen vatten ?"
„Welnee. Die dut hier elken avond."
„Zou z'n sigaar niet kwaad kunnen ?"
„Z'n sigaar. Waar is z'n sigaar ?"
„Hij heeft 'm laten vallen."
„Nee, niet meer oprapen, Cor, nou rookt-ie 'm toch niet meer."
„Kijk's, daar gaat een jacht. Hoe eng, om 's avonds te zeilen."
„Hè! Háást met 't zeil in 't water. Vreeselijk angstig! Oe! Oe!"
„Oe, oe!"
„Oe!"
Tante en Cor en Jet springen met angstige gilletjes op. De vloed is
ineens met zoo'n kracht op komen zetten, dat 't water tot aan de ver22

lakte laarsjes spat. Maar 't loopt dadelijk weer terug.
„Zouen we nou maar niet gaan verzitten ?"
„Hè, nee tante!"
„'t Is zoo dol mevrouw, om nog éven te blijven."
„Jullie bent net kinderen."
„Vanmiddag heb ik 'n mijnheer aan 't strand gezien en die bleef nog
zitten, toen 't water 'n heel eind ver was. Toen moest-ie z'n kousen en
schoenen uittrekken. Nee, Jet, 't was om te gillen."
„Was dat die met de roode snor ?"
„Precies — die."
„Neem u nou nog een fondant, mevrouw."
„Nou nog ééntje."
„Die in 't goudpapier is heel lekker. Daar zit geglaceerde kastanje in.
Proef u wel?"
„Pas op de golf, jet!"
„Nee, die komt niet zoo ver.... Jij nog, Corrie ?"
„Zijn d'r nog van die ulevellen ?"
„Nog één."
„Nou zal ik beter oppassen. Hier heb je het papieretje."
„Waarom lach je zoo?"
„Nee maar, wat 'n onzin! Aa-a-a-a Nee maar 't is om te gillen:
!....

„Hij die u minnen zal tot aan zijn dood
„Heeft wenkbrauwen en baren rood."

„Da's de meneer uit den badstoel van vanmiddag!"
„Kom meisjes, doe toch niet zoo kinderachtig! Zouen we nou maar
niet gaan verzitten? Kom Hendrik!"
„Toe tantetje, nog één golf!"
„'t Wordt zoo guur, kinderen."
„Oe! Oe! Hoera!"
„Hè, dat scheelde weinig!"
„Sta u maar op, tante — wij zullen uw stoel wel verzetten."
„Roep oom nou ook. Z'n voeten zullen nat worden."
„Hè, nee! Laat 'm nou eens in 't water zitten!"
„Nee, nee, nee."
„Kijk, zóó. Met 'n voetenbank onder z'n voeten kan-ie nog wel een
minuut blijven zitten. Als 't water ver om 'm heen is, zullen we 'm
roepen!"
Lachend blijven ze op sterkere golven wachten. Oom zit nog heele23

maal droog met z'n voeten op 't voetenbankje. Ze kunnen alleen maar
z'n knieën, z'n opgeschorte broekspijpen, 'n afgezakte kous en z'n
bottines zien. Scherp steekt de ronding van den gelen badstoel af tegen de holle, zwarte ruimte der zee. De witte schuimstrepen lijken er
op aan te rennen. Maar dichtbij glijden ze effen weg als een mes, dat
over een plank slijpt.
„Nou zitten d'r nog drie in 't zakje."
„Nee, Jetje, ik wil d'r geen meer hebben."
„Toe, mevrouw, 't is nog zoo'n lekkere."
„Die's voor jou Cor. — Zoo, de boel is op."
„Tante, daar is de prinses weer."
„Wat blijft ze lang an 't strand, vin-u niet ?"
„Ze heeft u gegroet. Heb u gezien? Wat 'n lieve vrouw."
„Ja, die is nou heelemaal niet trotsch."
„Hoera! Hoera! Oom zit in 't water!"
„Hendrik !"
„Hen-de-rik!"
„Dome! Oo-mè! Oo-mè!"
„Hahaha!.... Hij zal niet weten wat-ie ziet als-ie wakker wordt."
,,Hen-de-rik! Hen-de-rik !"
„Meneer Tas!.... Meneer!"
„Dome! Oo-mè!"
„Daar heb je 't nou! Nou hoort-ie ons niet door 't leven dat 't water
maakt!"
„Nou, maar ik durf d'r best heen te loopen."
„Nee. Laat dat nou. Je krijgt natte voeten voor niks. Jongen! Jongen! Loop jij eens even naar mijnheer in den badstoel en zeg dat-ie
wakker moet worden."
„Best mevrouw."
„Da's zoo'n goeie jongen, hè. Die doet alles voor je."
„Wat staat ie nou te kijken ?"
„Menéér wak-ker ma-ke!" schreeuwt Cor tegen den wind in.
„Meneer — slaapt — zoo — va-hast!" schreeuwt de jongen terug.
„Schud 'm maar!" schreeuwt mevrouw, met de fondant in den mond.
De jongen schudt. Ze zien in de schemering den gelen badstoel, de
broekspijpen, -de opgetrokken knieën en den jongen op z'n bloote
voeten, die naar den badstoel buigt, schreeuwt en schudt.
,,Hen-de-rik! Hen-de-rik! !"
„Oo-me !"
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Toen kwam de jongen door het water plassen.
„Meneer lijkt wel dood," zegt ie; „hij leit heelemaal weggezakt en
zoo koud."
„Wat's dat!" zegt tante onrustig. Met d'r verlakte schoenen en nog
zuigend op de taaie fondant, loopt ze door het laagje borrelend,
schuimend water en begint d'r man te schudden, die met groote, dooie
oogen naar de zee ligt te kijken.
„Hen-de-rik. Hen-de-rik! Hein! Hein!
Oom was stilletjes dood gegaan.
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AVONDVERHAALTJE
„Hen, pas toch op!"
„Ja, Pop."
„Niet zoo voorover buigen !"
„Nee, maak je niet ongerust."
Ze hield hem toch maar stevig vast bij zijn bretels, terwijl ze angstig
achterover leunde.
Eindelijk was 't er.
„Was dat 't laatste ?" riep Hen den kruier, die nog an 't zoeken was
in den wagen.
„Ja meneer."
„Kom nou van 't raam weg, Hen !"
„Ja kindje."
In zijn hemdsmouwen droeg hij de mand naar achter.
Nu kwam de kruier binnen, die het raam weer in orde bracht. Pop
was niet eerder gerust vóór het ijzeren gewicht aan het koord hing.
„Zoo'n raam er uit, vind ik het verschrikkelijkst van een verhuizerij."
„Je bent een zottinnetje."
„'k Heb geen gerust oogenblik gehad toen jij er bij stond."
De kamer was vol met stoelen, pakken, kisten, schilderijen en rommel.
Pop zat op een kist, wind aanblazend met haar voorschoot. Hen lag
moe, met een paar vuile vegen op z'n gezicht in den eenigen vrijen
leunstoel.
„Goddank, we zijn over."
„Goddank."
„Als 't een beetje had tegengeloopen, hadden we op straat gestaan."
„Jouw schuld."
„Maar Hen !"
„Jouw schuld.... Als je zwart op wit genomen had...."
„Nee, begin nou niet nog eens !"
Ze waren elkaar al aan 't afzoenen.
„Laat me nou los, anders kunnen we vannacht op den grond slapen!"
....,,Binnen !"
Het was de bewoner van het benedenhuis.
„Ben u heelemaal klaar, meneer ?"
„Ja, 't laatste stuk dat geheschen moest worden is binnen."
„Dan zal ik mijn spion weer uitsteken."
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„Doe u 't gerust. U wordt vriendelijk bedankt.”
„Slaap u hier vannacht ?"
„Mijn vrouw hoopt met de alkoof klaar te zijn tegen den avond."
„Zoo, zoo! Anders in lang niet bewoond geweest."
„Da's t r e u r i g," zei Hen, met een opkomen van z'n ouden spot tegenover het babbelziek manneke. Pop kneep hem zenuwachtig in z'n
arm. Als Hen zoo begon, w i s t ze dat ze zou gaan proesten, met die
b en a uw d e piepgilletjes.
„U is zeker niet bang uitgevallen ?"

„Bang?"
Pop kneep hem weer in z'n arm.
„Bijgeloovig bedoel ik. Niemand wou deze etaazie betrekken."
„Och kom! Spoken?"
„Nee, 'n moord!"
„O God, Hen, hoor je dat ?"
„Als je nu denkt, meneer, mij een pleizier te doen, door mijn vrouw
bang te maken met malle praatjes...."
„Malle praatjes, meneer? Malle praatjes? Zie je me voor een praatjesmaker aan? Kijk dan maar eens op den vloer van de alkoof.... daar
moet je het bloed nag...."
„Meneer ik verzoek je heen te gaan of je mond te houden!'
„Bonjour meneer!" zei de buurman, nijdig.
Pop zat bleek op de kist.
„Geloof dien onzin toch niet, Pop !"
„Hij heeft me zoo zenuwachtig gemaakt!"
„Malligheid! Kom, ga aan het werk, kindje!"
„Kijk dan eerst in de alkoof."
„Daar dan."
Hij trok de alkoofdeuren open. Er was niets te zien in het donker.
Een voor een lichtte hij de stoffige planken op, waarop het springveeren matras zou komen te rusten.

„O God.... Hen!"

„Wat zegt dat nou, een vlek ?"
„Je kunt zien dat het bloed geweest is!"
„Kan de verver niet een pot verf hebben laten vallen ?"
„Nee Hen, nee.... ! 't Is bloed! O God, Hen, ik ga nooit slapen
in die alkoof !"
„Wees toch verstandig! Hoe kun je zoo kinderachtig zijn! Probeer of
het er niet uit te boenen is."
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„Dat d u r f ik niet.”
„Geef mij dan maar een emmer met water."
Ze ging naar de keuken, kwam terug met water, soda, zeep en een
borstel.
Hen begon geweldig in de alkoof te schrobben.
„Hier heb je nog wat."
„Mosterd ?"
„O, Hen, da's p r a c h t i g tegen vlekken."
,,Onzin!"
„Gebruik het nou! Toe !"
Een kwartier lang boende hij met soda, zeep en mosterd. Hij zweette
ervan.
„Nou ?"
„ja, 't is weg."
„Zie je nou wel dat 't geen bloed is, dat 't bangmakerij was?"
„Maar als er nou toch 'n moord.... 0, wat vind ik 't hier e n g...."
„Help nou maar uitpakken."
Jul je h e us c h de eerste week 's avonds niet uitgaan ?"
„Nee, heusch niet."
Ze boende de stoffige alkoofplanken, die Hen een voor een er weer
in lei. De beschotten zeemde en zeepte ze af. Hen sjouwde met het
groote springveeren matras, dat precies moest passen, omdat hij de
maat had genoemen met een touwtje, toen hij de woning gezien had.
Het bed zakte nauwkeurig in de opening. Pop maakte het op, terwijl
Hen z'n handen waschte in de keuken.
„Pop ben je klaar ?"

a !"

„Vooruit dan! Ik heb honger."
Ze deed haar mantel om. Ze zouden voor een of twee dagen in een
restaurant eten tot de boel klaar was.
„'k Ben blij dat we zoover op orde zijn."
„Ik ook."
„Als jij nou het zeil spijkert en de gordijnen ophangt, als we thuiskomen, staan we morgen niet in zoo'n rommel op."
„Goed, Pop."
Tegen acht uur kwamen ze terug, vroolijk en lachend. Hen was zoo
m a 1 geweest om een flesch wijn te bestellen. 't Was een v r e e s e1 ij k e uitgaaf, maar ze vond het dol-gezellig, net een diner bij
rijkelui.
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De lamp brandde. Hen lag als een behanger op den grond om het zeil
te spijkeren.
„Gooi mijn papieren vooral niet door de war."
„Wat zeg je ?"
„Gooi mijn...."
„Maar Hen ben je nou g e k ! Neem die spijkers uit je mond.... als je
er een inslikt is het te laat."
„De behangers doen het ook."
„Praat nou niet! Praat nou niet! Toe, doe ze er uit!"
Hij lei het natte hoopje spijkers naast zich en gilde van 't lachen toen
ze met haar stoffigen wijsvinger in z'n mond voelde om te zien of hij
ze er allemaal uit gedaan had.
Zingend, opgewekt hing ze een paar portretten op, pakte de kist met
boeken uit, speldde prenten tegen het behangsel en hing een snoezige
baby van vloeipapier aan de lamp.
't Begon er gezellig uit te zien. Toen ze geen kleinigheden meer uit te
pakken vond, ging ze naast hem op den grond zitten om hem de spijkertjes an te geven.
„Klop toch zoo hard niet, Hen. Je slaat al de koppen door het zeil
heen."
„Dat doe ik met opzet."
„Waarom ?"
„Dan valt de kalk van het plafond, beneden."
„Hè, jazzus, nou doe je me weer an die moord denken!"
„Zoo snuitje!"
„Nee, schei uit met dat zoenen, akeligheid !"
Het zeil was klaar. Nu stond hij op een keukenstoel en hing de gordijnen op.
„Ze zijn te kort, Hen."
„Da's niks. Dat kun je van buiten niet zien."
„Wat een gezellige kamer, als-ie angekleed is, hè ?"
„Zoo, nou doe ik niks meer."
Ze zaten samen bij de tafel. Pop had koffie gezet. Hen las de krant,
die hij aan een kiosk gekocht had.
Doodmoe leunde ze tegen hem aan. Van 's morgens zes uur waren ze
in de weer geweest. Maar ze wou hem niet storen. De heele krant las
hij uit. Soms las hij iets voor en luisterde ze slaperig.
„Hen !"
a"
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„Hen !”
„Ja, kind."
„Ik val om."
„Ja, snoetje."
Hij wond z'n horloge op. Dat was h e t signaal.
„Heb je de deur goed gesloten, Hen?"
a"
„Op het nachtslot ?"
„Nee. Bij o n s breken ze niet in."
„Toe, doe het, Hen. 't Is hier nog zoo vreemd."
Hij ging. Ze hoorde hem beneden. Zou ze nou? Eventjes? Eventjes
maar
Nee, Hen, zou kwaad worden.... Nou, maar éventjes....
Ze trok de alkoofdeuren open, streek zenuwachtig-snel 'n lucifer af,
lichtte onder het bed. De lucifer ging uit. Nog een, gauw.
....0 God
„Wat kijk je daar
Pop, je bent werk e 1 ij k kinderachtig!"
....,,Ze is weer opgekomen! Ze is d'r weer! 't Is bloed, bloed!"
„Kom, wees nou kalm."
„Nee, nee, nee! Voor geen goud slaap ik daar."
„Ik ben toch bij je!"
„Voor geen goud !"
„'k Zal zelf is kijken."
Hij bukte, keek met de lamp onder het bed.
„Je hebt gelijk."
En zij keken elkander an, zonder spreken, met 't gevoel dat ze niet
meer alleen in de kamer waren.
?....

!....

?....
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HUWELIJKSREIS
Uit de vlakte, strak van zonnegeel, kwamen zij nu in een heel nauw
laantje van jonge wilgen en struikgewas. De koel-donkere schaduw
sloeg hen tegen.
„Het is hier heerlijk," zei hij.
„Heerlijk, heerlijk," herhaalde ze.
Het was of hier in het groen, na het lange gewandel in de vlakte, een
nog niet gekend geluk tot hen kwam, alsof iets óngekends gebeurde.
Gearmd doorliepen zij het paadje, zeiden na lang gezwijg telkens
weer.... „Wat is het heerlijk...."
Andere woorden vonden ze niet.
Recht voor hen uit, daalde het laantje, zanderig pad tusschen kuiven
van groen, wier opperste pluimen met stille wrijvinkjes rankten.
In devertewerd het een heel dun geel lijntje,wegbuigend in het groen.
En aan weerszijden was het een dicht, weelderig donzen van blaren,
een zwijgend rij-en van stammen, geel, bruin en groen.
„Weet je wat ik hier voel," zei hij, na een poos, trachtend het geluk
van dat oogenblik onder woorden te brengen, ....,,Ik voel me zoo
licht, zoo gelukkig, dat het me benauwt.... 'k heb me nog nooit zóó
den bruigom gevoeld als hier in 't groen, in 't groen dat geen eind
heeft!"
Beiden stonden ze stil, kijkend voor en achter naar het bladerbeweeg
en op zij naar het gestrengel van bladeren en takken, die hadden een
zelfden zang. En lachend in extase van elkaars oogen, kwamen ze tot
een innigen kus, waarbij zij elkanders gelaat zagen met schuinweg het
groen van de wilgen en de gele trossen in het groen en de knikkende
blaren en de zonnezoentjes.
Weer wandelden ze voort, voeten die zakten in 't zand, geen kraking
hadden, alsof er een tapijt lag. Er gonsde een bij, die haar angst gaf;
ze zagen het diertje zich zuigen in 't goudgele hart van een bloem.
Er klapte een licht-witte vlinder met teer-witte slaagjes en nóg een
met vleugels van wijnrood, langzamer wiekend.
En tusschen het groen trillerden meerdere vlinders, witte veertjes bewogen op wind.
En het gras was gespriet van groen en koperbrons en heele veldjes
van botergeel-hoofdjes.
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Het laantje week -uit, lijnend in 't groen, scheen op hen toe te komen
met stille verrukking, alles in knikkel, gebuig, gehef van hoog geheven
groetende takken.
Het was overal anders, anders groen in wondere tinten van transparant water, zeewier, doorvreten koper, groen van lichtende oogen —
en verder weer enkel teer Meigroen, kuifjes nog nat van morgendauw, karteltjes blauw —, groen met aansnikkende verrukkingen,
diep -onontleedbare vreugden.
En terwijl de wuivingen heerlijk, met geen ander geluid dan de zang
van het bosch en het zoemend gegons tot hen kwamen, voelden zij
voor het eerst, beiden gelijk, wat geluk was — dat geluk van elkander-liefhebbenden, groen, groen van blaren en boomen, groen van
voorjaar, groen van weiden en velden noodig heeft, er niet zonder
kan zijn.
Zij zaten nu weer.
Het groen was om hen en een vreugde zoo licht als nog nooit zij hadden gekend.
Met het hoofd op haar schoot lag hij te droomen, droomingen één
met het groen en de doorspelende zon, droomingen zonder gestalte,
vloeiende over tot het zwijgen der buigende takken.
Zij, gelukkig, bewoog de hand door zijn haar, keek naar het glijden
der witte vingers met den trouwring door het krullende bruin, naar
zijn voorhoofd, wijd-opene oogen, naar den neus met de snorharen.
„O David, je wordt grijs," lachte ze.
„Ik....? Grijs ?" keek hij vraaglachend op, nèt met een zonnekring op
het voorhoofd.
,,O! 0!.... Je wordt niet grijs.... Je bèn grijs.... 'k Tel er wel een, twee,
drie.... Ze zijn niet te tellen...."
Haar vingers lachrig doorzochten het haar, pluizend tot op het
witte vel.
„Zeker, zeker," zei hij lachend terug.
„Je gelooft me niet wel....? Nou maar je bent haast héélemaal grijs.
Wacht is even.... Doe 'k je geen pijn....? Kan 'k
Wil je eens zien
harder trekken ?"
Tusschen de zachte rozingen van haar nagels hield ze een haartje, licht
van trillenden zilverglans.
„Da's bruin," zei hij; „'t licht valt er zoo op en daarom mèèn je dat
het wit is."
„O David, hoe kun je 't zeggen....! Kijk eens hier hoe 't wit is.... Zie
?....
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je wel....? Als je 't zoo ziet op mijn zwarte japon is 't gewoon wit,
heelemaal wit.... Zie je ?"
„Ja," knikte hij lachend, „da's wel aardig — de eerste witte haar....
Maar zóó heeft iedereen ze — zoo had ik ze al toen ik twintig

was."

Kun je begrijpen....! Blijf zoo eens even stil.... Hier is me een dik
wat een lange!.... Doe 'k je geen pijn ?"
-kert!En
prikte
als
een
naaldensteek
in
zijn
hoofd
en
boven
zijn
oogen
in
Het
het licht van het groen en de zon, hield ze een tweede nu, vreemdwit, wel-zeker wit.
„Dat komt van de zorgen," lachte hij: „enkel van zorgen.... Zijn 'r
nog meer ?"
„Of 'r méér zijn," lachte ze blij op: „hier zit 'r een en daar 'n heel
bosje en o en hier en o!.... lieve hart, over zes maanden ben je héélemaal grijs!.... 'n Grijze man van een en dertig!.... O, wat is dat gezel
Hou je hoofd nog eens zoo.... Die moet 'r nog uit.... Die is-lig.!
bruin van boven en wit beneden.... Doe 'k je geen pijn.... ?"
Weer prikte het met een lichten knap op zijn hoofd, maar ze had zich
vergist, trok opnieuw twee tegelijk — liet ze zien.
„Zie je, David.... Nou kun je zién, hóe wit je ben.... Da's 'n bruine en
'n witte naast elkaar.... Zie je? Zie je dat 't geen toeval is....? 0, ik
wou dat je heelemaal grijs werd, heelemaal!"
„Waarom ?" lachte hij stil.
'k Wou dat je zoo wit werd als je vader.... dan zouen andere vrouwen je leelijk vinden, dan zou niemand meer naar je kijken.... Hoe
leelijker je word hoe heerlijker ik 't vind.... Dan ben ik alléén verliefd
op je — geen ander.... Ik wou, dat je al heelemaal, héélemaal grijs
werd — jong in je hart natuurlijk..., wat zou 'k dat heerlijk vinden en
gezellig.... 'n witte man.... 'n witte man...."
„Mannen met witte haren maken de meeste veroveringen," lachte hij

stiller.
,,....Zoo.... Nou maar als je káál wordt, kijkt 'r niemand, niémánd
naar je.... Blijf zoo eens even.... Hier is 'n heel bosje.... Wil ik 'r eens
zes uittrekken, allemaal wit, zès?"

Hij knikte.
En haar vingers doorstreelend zijn haar, pluisden in tasting voort. Hij
voelde de brekende knettring van een haar aan de slapen, het vinnig
gepriem van een bij het voorhoofd, het geknap van een achter het oor.
Het werd een gaan van aangename, irriteerende voelingen, aangenaam
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als haar zachte vingers zijn haren doorstreelden, irriteerend als zij trok
en de knap volgde.
Zij, pratend, lachend, gelukkig, hield hem telkens een haar voor, blies
ze weg een voor een, tellend, nauwkeurig, spelend als een kind.
„O, — en hier — David — aan je slapen zul je het eerst grijs worden
— dan in je hals. — Nou heb 'k 'r toch zeker wel twee dozijn gevonden niet ?"
„Wat overdrijf je schrikkelijk," zei hij lachend — „als er vier of vijf
geweest zijn, zal 't mooi wezen."
„Jawel! Jawel!.... 't Waren er wel twintig."
„Jij hebt ze óók...."
„Heb ik grijze haren? — Vind ze maar als je kan," zei ze, het blonde
hoofd toebuigend.
Hij strekte de armen omhoog, keek naar het hoofd van goudblond,
den wrong die er op rustte, maar het was alles blond, goudblond, zonder één enkele witte draad.
„Zie je wel ?" — lachte ze, weer tastend in zijn haren.
„Laat 't nu maar," zei hij.
„Die ééne nog, David.... 0, wat een lange — net een stukje garen."
„Nee," zei hij geprikkeld, „nee, 't doet pijn."
„Hè toe, die ééne nog om je te overtuigen...."
„'t Doet pijn, kind."
„Nou — die ééne nog — 't is zoo'n mooie, zoo een heelemaal spierwitte.
Stil lag hij met het hoofd, voelde weer de aaiende aangenaamheid
van het vingergestreel, dan het strak worden van de haar, het opbulten der huid — den knap.
„Met wortel en al, David — kijk eens!.... Kijk je niet
Zie je 'm....
Daar gaat-ie...."
En met een plofje van adem stootte ze de haar weg die ze gehouden
had tusschen de rozige nagels.
Hij had de oogen gesloten, dacht met een vreemde verdrietigheid aan
iets dat hem hinderde, dat geen naam had, iets dat kort opkwam als
een donkere leegte....
-

?....

Maar ze wandelden verder, armen heen om elkanders middel, licht en
luchtig als kinderen in de laan van het groen dat hun kleeren betipte, zachte schurinkjes gaf, zóó nauw als het paadje werd. En als hij
zijn hand hief, raakte hij aan de opperste blaren, wier ritslen zang
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gaf, wier tikkend gewrijf als ver - gehoorde kussen weerklonk. En de
oude verrukking van straks, het veerend buigen der takken, het zachte
gewapper der blaren, groen, zilverwittig, het geluwen van 't gras, het
trage zoemen der bijen, drong op hen in.
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DORPSRUZIE
Simon Appel kwam met zijn vrouw van de stad. Hij had geld gebeurd
en een extra-glaasje gedronken, wat hem nooit best bekwam. Bij tijden was hij zeldzaam-zwaarmoedig van dronk, log van redeneering.
Zoo ook nu.
Op de hoogte van de herberg, liepen zij Kees, Lange Hein en An
voorbij, die uit de kroeg bij de kerk kwamen.
„'n-Avond!" — riep Kees.
lange Hein.
„'n Avond, Botje!" — riep Ari.
Botje was de bijnaam van Simon Appel, zooals zijn vader G r o o t e
Botje heette. Waarom? Het was de traditie.
De kinderen spraken van Botje en g r o o t e Botje. De vrouwen kenden alleen de vrouw van Botje. Het was zelden gebeurlijk dat men
dwaas-deftig Simon Appel zeide als men Botje bedoelde. Zelfs op de
jaarlijksche verkoopingen van takkenbossen mijnde hij als B o t j e
en de notaris twijfelde geen moment aan de identiteit. Vanavond was
het anders. Simon Appel, sentimenteel-gemelijk, gestoord in een botte,
logge redeneering, waarmede hij zijn vrouw onderhield, stoof plotseling op de drie mannen toe, schreeuwde woedend:
„Wiè zeit 'r Botje ?"
„Wie d'r Botje zeit....? Ik zei Botje!"
„En zeg jij nou nog is Botje!.... Zeg 't nou nog is!......
„Heb-ie 'm weer om, Botje? — vroeg lange Hein.
„Waarom scheld je mijn voor Botje," gromde Botje, dicht opdringend op Ari, die te lachen stond — „heb ik wat van jou an....? Wat
mot je van mijn.... ?"
„Ach, Simon, maak nou geen ruzie," begon de vrouw, huilerig van
spreken: „Kom nou mee naar huis.... Ze doen je ommers niks.... Wees
nou wijzer!"
„Blijf van me lijf!" — schudde Botje haar af, dompkwaadaardig: „Ik
wou nou is van hèm weten, wat-ie met Botje wil zeggen.... En nou
verdraai ik 't om langer Botje te zijn.... En doe jij daar nou is wat tegen.... En zeg jij nou nog is Botje!......
Het was een donkere avond. Meeste huizen waren onverlicht, daar het
laat was, over elven.
In het dikke zwart van de herbergschaduw, elkander nauwelijks zien-

,,Avond
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de, klitten ze saam, Botje lastig, opduwend, ongemakkelijk als een
slaapdronken kind.
„Maar allemachtig man wat mot je, wat mot je," begon lange Hein
te redeneeren: „wie legt je nou dat in de weg
Héét je Botje of
heet je niet Botje? Wat mot je dan ?"
„Je weet bliksems goed hoe ik hiet," gromde Botje: „en als je 't niet
weet, dan heb-ie maar op te kommen!.... Ik sta jullie alle drie.... alle
drie-ie-ie!.... Jou en hèm en hèm'
Hij werd stooterig van gebaar, wat Kees begon te hinderen.
„Hou je nou kalm man of 't kon wel is mis voor je afloopen," — zei
hij stevig.
„O God! 0 God! Simon vecht nou toch niet!.... Ga nou mee, Simon!"
smeekte de vrouw, zich aan zijn arm klampend.
„En nou wil ik niet!" snauwde hij. Zij huilerig, zenuwachtig, bang
voor z'n knuisten, begon dan schreeuwerig te snikgillen.... „Lamme
kerel da-je d'r ben!.... 'k Zal 't an je vader zeggen!.... Ze doene je
toch niks!.... Mot jij dan vechten!.... Mot jij dan vechten!.... As je maar
weet, als je maar weet, da'k 't an je vader zal zeggen!...."
Tegen een kozijn van de herberg snikte ze om hem af te leiden, maar
lange Hein, de sterkste rakker van 't heele dorp, lachte hard-op: „Ga
nou naar huis, Botje: ze zei 't an je vader zeggen!" wat Botje nog
kwaadaardiger maakte.
„En zeg jij nou nag is Botje," hield hij aan, koppig zanikend: „nou
wil ik jou — dat was tegen Ari — nog is Botje hooren zeggen! Je hebt
mijn voor Botje uitgemaakt. En nou wil ik van jou is weten wat
Botje is...."
„Kom man, wees nou wijzer," gemoedelijk An sprak: „Jij ben dronken en ik nuchter.... Ga nou door!"
„En," redeneerde lange Hein: „we zeggen toch allemaal Botje! Wie
zegt nou geen Botje? Is je vader ooit kwaad geworden omdat ze 'm
g r o o te Botje noemen Wat deksel nog toe! Heet Jan Sluis geen
Slokkie en is Dirk ooit kwaad geworden as ze Rooie tegen 'm zeien?"
„Tegen jou heb ik 't niet," gromde Botje: „hij het me Botje genoemd
en nou verdom ik 't om langer Botje te heeten!"
Het stemgeraas werd luider, voller in den nacht. Boven in de herberg
gluurde een vrouw achter een verlicht gordijn en wat andere boeren
kwamen op het geraas den weg langs.
„Wil ik jou is wat zeggen," zei Kees, wijs, ernstig, nadruk leggend op
elk woord: „Jij bent 'n Isegrim...."
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„Dat kan wel wezen,” zei Botje stomp, kauwend op z'n zinnen: „laat
ik nou iesegrim wezen, maar as ik met me vrouw loop, wil ik niet
van hèm uitgescholden worden."
„Maar wat kies je dan toch, redeneerde lange Hein weer: „wiè
scheldt 'r je uit ?"
,,Hij! Hij! Hij! Die groote dikkop! Die aap! — Hij het niet voor
Botje te schelden!.... Ik ben zijn Botje niet!"
„Heb ik iets anders gezeid dan: 'n-avond Botje ?" — beriep An zich
op Kees en lange Hein.
„Wel nee ommers! Hij zei je goeien avond."
„Maar hij het geen Botje te zeggen! ", schreeuwde Botje plots woester.
„Ga nou mee Simon! Ach God ga nou mee!" smeekte de vrouw, huilend en zich wendend tot de anderen, overtuigend: „Doen jullie 'm
nou niks! Wezen jullie nou de wijste! Laat 'm nou loopen!"
„Dat wil zeggen," begon An nu, met gemeten Hollandschen ernst:
„dat wil zeggen: ik doe hem niks, maar hij doet mijn wat.... En we
steken ommers nog niet.... Laat mijn maar begaan...."
Er kwam plotseling een sterker gedrang in het donker, een samen-opstuwen van de lichamenklit naar één zij.
„Ari wees jij nou wijzer," vermaande lange Hein: „wat voor eer kan
je an 'n dronken man behalen ?"
„Hij het mijn teruggedauwd!" schreeuwde Botje: „hij het mijn...."
„Simon! Simon!" gilde de vrouw: „ga nou mee, ga nou mee!"
„Laat mijn maar begaan," zei An weer: „ik zal 'm niks doen.... 'k zal
'm alleen maar netjes.... heelemaal-netjes leggen, anders niks!.... D'r
zal 'm geen haar kwaad worden gedaan."
„Kom wees wijzer," vermaande lange Hein nog eens: ,,laat 'm loopen!"
„Ben ik dan begonnen," redeneerde Ari, die warm werd: „ik heb
toch maar Botje gezeid!"
„Jij het geen Botje te zeggen," schreeuwde Botje.
„En nou wil ik Botje zeggen," sarde Ari, „en zooveel as ik wil. We
zijn hier in 'n vrij land en nou zal ik 't juist zeggen: Botje! Botje!
Botje !"
Het werd even een kort gestommel in den donkeren hoek.
Hoog boven alles uit gilde de krijschstem van de vrouw: ,,O! 0! 0'
Sie-ie-ie-mon ! Sie-ie-iemon !" Ze hing om zijn hals, hem beschermend
en de anderen hielden Ari vast, die naar het donker bokste zonder te
raken.
„Mannen pas op, de polisie," vermaande haastig de stem van een om38
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stander. Er glom een helm in het donker. Het was de veldwachter die
zijn laatste ronde dee.
„En wat is dat hier ?" — zei deze verwonderd over een zoo groote samenscholing op den openbaren weg en dat zoo laat.
„D'r is hier niks," zei lange Hein: „we praten!"
„Dat is hier geen praten," zei de veldwachter, nadenkend pluizend
aan zijn baard, mopsneus diepzinnig vooruit.
„As dat geen praten is, weet ik niet wat praten is," sprak lange Hein
met nadruk.
„We praten as fatsoenlijke burgers," zei Kees, onvervaard: „en waarom zouen we nièt praten ?"
„D'r is onderscheid tusschen praten en praten," zei weer de veldwachter: „en zoo laat mag 'r niet gepráát worden."
„Ik wil verbaal opgemaakt hebben," gromde Botje, half-snauwend,
maar toch al bedaarder bij het zien van den helm.
„Kom maak 'r geen napraat van," adviseerde An: wat het de polisie
d'r van noodig. We praten toch maar gemoedereerd."
„En ik laat 't 'r niet bij," mopperde Botje: „ik wil verbaal, An het me
gescholden en gestompt.... Dat laat 'k me niet welgevallen."
„Gaan jullie nou maar naar huis," vermaande de veldwachter nogmaals en ernstig: „'t Is na bezette tijd."
„Hij het me gescholden voor Botje!"
„Nou en wat zou dat
Man je praat dronkepraat!"
„Wie zegt 'r dat 'k dronken ben?"
„Dat zegt niemand," ontweek de veldwachter: „maar je praat te veel
en als je te veel praat, praat je allicht je neus voorbij...."
Na deze met gezag gesproken woorden kwam er een lichte stilte.
„Simon, ga nou mee naar huis.... Laat ze nou maar begaan!.... Wat
heb ie d'r an," zei de vrouw weer, met vleiend getrek aan Botjes arm.
„Het hij het recht," redeneerde Botje koppig: „om mijn Botje te noemen? Ik heet Simon Appel. En me vader heet Simon Appel. En me
grootvader heet Appel. Dan vraag ik maar wat 't met Botje mot en
wat Botje beteekent."
„Maar man," legde de veldwachter uit: „wàt zou Botje nou beteekenen? Botje beteekent niks, ommers niet zóóveel. Al wouen ze nou duizendmaal Botje zeggen, dan zeggen ze dáár nog niks mee."
„En het-ie niet altijd Botje geheeten," vroeg lange Hein weer.
„Wel ja.... En 't is ommers geen scheldwoord."
„Maar dan zou ik toch wel willen weten wat Botje beteekent. As je
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Botje zegt dan hè-je met Botje 'n bedoeling," redeneerde Botje voort:
„en ik heet Simon Appel en zoo ook me vader!...:'
„Ga nou mee Simon," hield de vrouw aan: „'t is nou ommers bijgelegd...."
„Wel ja.... ga jij nou naar huis...."
„Laat An dan zeggen, dat-ie met Botje niks bedoeld het...."
„Geen cent hoor."
„Nou dan is 't goed...."
„Goeien avond saam."
„Nacht Botje."
„Nacht Botje."
En de kleine klit ontwarde zich.
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CATARRHUS
Toen hij het recept in de bus had gestoken, liep hij benauwd-zuchtend op.
Als je gezond was, wist je niet hóé best je 't had.
En nou dat gesukkel. En nog niet eens wéten. Gissen, gissen zonder
houvast. Al die beroerde latijnsche woorden — in plaats dat ze je
zèien, waar 't op stond.
In 't koffiehuis, in den ouwen hoek, zaten Pam en Hobbema. Ze hadden 't dadelijk in de gaten dat 'r wat mis was.
„Wel man!" riep Pam al van verre: „wat scheelt je? Je ziet 'r zoo pips
uit!"
Peter trok kregel z'n jas uit, kwam knorrig zitten. Hij haalde zwaar
aan z'n pijp, zei geen woord.
„Is 'r wat met je gebeurd ?" vroeg ook Hobbema.
„Nee — géén bitter," weerde Peter den kelner af, die vanzelf — zóó
kende hij de gewoonten — 'n lichte Catz bracht.
„Jij — geen bitter?"
„Sakkerloot!"
Het gaf een heele verwondering.
Zelfs de kelner keek verbluft.
„Geef me — geef me 'n kop bouillon...."
Het werd stil in den hoek. Ze herkenden Peter niet. Een kop bouillon!
Geen bittertje....
„'k Ben bij 'n dokter geweest," zei Peter.
„Zie je wel," zei Pam.
„'k Had 't al 'n poos onder me lejen — sukkelen — sukkelen met me
maag. — Dan weer kramp — dan weer — hoe zal 'k 't zeggen — net
'n prop. — Nou — nou is 't mis. — 'k Heb 'n receppie gekregen — mot
diëet houen — beroerd hoor!"
„Wel wel," zei Hobbema gewichtig: „wat kan je al niet overkommen.
En — wat was 't?"....
„'t Was.... 't was," bezon zich Peter: „verdikme wat zei-die ook weer
— 'n latijnsch woord — pedaris — ja: pedaris"....
Pam keek ernstig in zijn glas. — Hobbema rookte diepzinnig.
„Nou — da's leelijk," kwam Pam los: „da's heel leelijk."
'n Ander zou gezegd hebben: da's niks, maar Pam stak z'n meering
niet onder stoelen of banken.
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Evenmin Hobbema: „Ja, da's lang niet frisch," troostte diè.
„Hoe meen je zoo?" vroeg Peter en de onderdrukte vage benauwenis
van iets vreeselijks, kropte in zijn aarzelende stem.
„Wel," lei Pam uit en zwaar van opinie tipte hij z'n ouwe klare om:
„as ze 'n latijnsch woord gebruikten en je niks zeggen, dan willen ze
je niet bang maken.... ..
„Nee, dan willen ze je niet bang maken," herhaalde Hobbema, langzaam de hand door zijn grijze kuif strijkend: „da's vastig. Toen mijn
vrouw 'r naar an toe was, hebben ze met d'r tweeën 'n consult bij d'r
gehouen — en allemaal latijnsch — je versting 'r geen woord van —
en of ik wat vroeg: ze lieten me 'r niet tusschen kommen. — Twee
dagen later was ze dood."
,,....Net zoo met mijn broer," verzekerde Pam: „receppies waar je niet
uit wijs kon worde en 'n ziekte waarvan ze niks zeien...."
Peter strooide peper in zijn bouillon. Het werd hem klamheet in den
hals. Het grijzend hoofd in luistring gebogen, keken zijn kollende
oogen, waarin veel brandrige roode draadjes, naar de bouillon.
'n Mirakel zoo snel als de vermicelli er in ronddraaide. Even beefden
zijn beenige vingers. Hij had een hevigen, eiken dag weder oplevenden angst om te sterven, te sterven op de gehuurde kamer bij de snoepende, te veel rekenende kostjuffrouw.
„Enfijn," zei hij schor, driftig de keel schrapend: „pedaris hóéft nog
zoo erg niet te zijn. Je kan met pedaris wel honderd jaar oud worden
„Hoe zeg je 't: pedàris of péédaris," informeerde Pam.
„Pedàris
„Pedàris," echoode Hobbema stroef als een wètend professor.
Zij bleven een poosje zwijgend.
Maar, daar had je Pieneman, 'n kerel die van alles verstand had, van
de politiek, van de tram, van theatercritiek, van de gasfabriek, van
sport.
Pieneman zat breeduit. En nog zat hij niet of z'n half-om-half stond
voor 'm.
Oók 'n stamgast van jaren her.
„Pieneman," zei Pam: „jij weet zooveel: wat is pedaris?"....
Pieneman's voorhoofdsvel rimpelde in bedenking, z'n onderlip wipte
glimmend-wijs naar voren.
„Pedaris — pedaris," zei hij: „nooit van gehoord. — In wat voor zin
komt 't voor ?"
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„Pedaris — 'n ziekte,” accentueerde Hobbema: „heb je nooit van pedaris gehoord ?"
„Jawel — jawel," knikte Pieneman: „zeker heb 'k 'r van gehoord —
as 'k me wèl herinner is 't 'n soort tering of iets an je lever...."
„Nee — an je máág," zei Peter dof.
„Ja — juist," knikte Pieneman opnieuw: „'t rechte weet 'k niet. D'r
zijn zoo'n boel soorten ziekten. — Maar hoe vraag je dat zoo? Wie
is 'r dood ?"....
„Dood!" lachte Hobbema: „nee, zoo ver mot je 't niet zoeken. Peter
heeft pedaris...."
„Zoo, zoo, zei Pieneman gewichtig: „wel man hoe kom je dáár an?"
„Vraag dat wel," knorde Peter. De bouillon brandde hem de tong. Ze
hadden makkelijk praten over zijn ziekte. Als je gezond ben is alles
makkelijk.
„As ik bij 'n dokter ben," zei Pieneman weer: „dan vraag ik tenminste behoorlijk wat me mankeert...."
„Dat hèb ik gedaan...."
„Nee dat heb je niet, man! Ik laat me niet afschepen met 'n latijnsch
woord...."
„En as de dokter 't je nou niet zeggen wil om je niet bang te maken!"
troostte Pam voor de tweede maal: „wat jij dan? Vin je 't zoo pleizierig om precies te weten welk uur en welken dag je uitstapt ?"....
„Wie praat 'r van uitstappen ?" snauwde Peter kwaadaardig. Het werd
hem te machtig: „Pedaris is niks-niks-niks...."
Maar het zweet kilde langs zijn slapen. De peper doorbrandde z'n
maag, de handen voelden klam. Ze konden gelijk hebben. Ze hadden
gelijk. As 'n dokter niks zei was 't mis. En al had-ie nou gezeid dat-ie
zich niet ongerust had te maken — om niks kreeg je geen receppie —
om niks most je geen diëet houen — en die lamme vreemde naam die
niemand begreep. Mokkend, opgewonden bleef hij zitten, toen de anderen opstonden. Hij at hier geregeld. De kostjuffrouw was niks. Die
knoeide. Die snoepte. Die had 'n schreeuwend kind. 0, de ellende om
bij zoo'n mensch ziek te leggen — in 'n bedompte alkoof....
„Smakelijk eten."
„Dank u."
't Was de eigenaar van het Café-Restaurant, die z'n ronde dee.
„Meneer Bosch...."
„Ja meneer Peter?"....
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„Heb u wel is gehoord van.... pedaris?”
Angstig loensden de oogen naar de witte bakkebaarden van den restaurateur, de roode aartjes leken sterker te rooden.
„Pedaris? Pedaris? Wat mot dat zijn ?"
„'n Ziekte."
„Nooit van gehoord."
„jammer."
En gebogen at hij voort tot hij niet meer kón. 't Smaakte niet. 'n Ziekte
onder je lejen, diëet, geen bittertje.
Midden in had hij genoeg, liep hij de straat op. 'n Paar sigaren koopen. En weer informeerde hij. De sigarenhandelaar wist 't mogelijk.
Iemand zou 't toch wel weten. Mis. Overal ving hij bot. Wie hij van
zijn kennissen tegenkwam ondervroeg hij, zachtjes -glimlachend alsof
hij 't over 't weer had. P e d a r i s. En telkens lichtte er een koortsglans in zijn oogen, had hij moeite zijn grooten, stijgenden angst te
verbergen. Niemand had van zóó'n ziekte gehoord. 't Moest iets bijzonders zijn, iets vreemds, iets dat niet alle dagen voorkwam, iets ver
Ze keken 'm allemaal zoo ráár an as-ie 'r over begon.-schrikelj.
P e d a r i s.
Met den jaskraag in de hoogte, beverig, schuifelde hij moe in de volte. Pedaris.
As-ie dan dood most — waarom 'r 'n geheim van te maken? Morgen
ging-ie dadelijk naar den dokter terug. Zoo in 't onzekere leven — nee
hoor. P e d a r i s. Nou nog effetjes na de apotheek.
„Is m'n drankie klaar meneer ?"
„ja, meneer...."
„Weet u ook wat Pedaris is?"
De apotheker keek het betrokken oude heertje aan, haalde de schouders op.
„Och kom — weet u dat niet ?"
„Pedaris — nee, meneer...."
„En ik heb Pedaris!" barstte Peter los: „weet je dan niet wat je klaar
maakt ?"
Toch wel ergerlijk dat zoo'n apotheker mee dee an 't g e h e i m.
„U? U?" herhaalde de apotheker: „pedaris bestaat niet.... U hebt 'n
gewoon maagkatarretje.... .
„'n Katarretje?" schreeuwde Peter: „en hóé noem je zoo'n ding in
't latijn ?"
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„'n Catarrhus.” — „je heb verschillende soorten.... Catarrhus intestinorum.... Catarrhus...."
Maar Peter was den winkel al uit.
GéénPedaris!
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DROOMPAARD
Ja, het was weder een heel malle historie, nbg maller dan de bezoeking van ruim drie jaar geleden. Overdag had ik woningen gezien,
woningen in de Pijp, woningen op de Keizersgracht, woningen één,
twee, drie-hoog, woningen met vieze tuintjes, woningen met naar gekookte kool riekende buren. Alles had negatieve eigenschappen. Maar
op den Diemerweg, een heel eind buiten de stad stond een gewezen
boerenhoeve, herdoopt als V i 11 a (met een of anderen) L u s t. Dat
leek me bijzonder: een huis zonder buren, mèt een stuk weiland en
achter een boomgaard met twee appelboomen.
„En hier mijnheer," lei de weduwvrouw-huisbewaarster uit, terwijl zij
de deur van een steenen schuur opende: „hier heb u gelegenheid voor
de wasch en stalling voor twee paarden."
„Voor twee paarden ?" informeerde ik.
„Voor twee paarden en een koe," zeide zij.
„O, dat is heel makkelijk," merkte ik op: „maar de ruimte lijkt me
wel wat klein voor drie beesten."
„Nou maar u kan ze d'r rustig stallen," zei de weduwvrouw.
Ik bedankte haar, liep p e i n z e n d den weg naar de sympathiek stinkende gasfabriek terug, eenigszins onder den indruk van de stalling voor twee paarden en een koe. Jammer dat de huur tweemaal te
hoog voor mijn inkomen was, jammer voor het eenzame huis, het wei
appelen, de stalling voor twee paarden en een koe.
-land,e
Thuisgekomen, lag een formulier van de belasting, met b e l e e f d
verzoek voor de invulling binnen zooveel dagen te willen zorgdragen.

PAARDEN.
Vraag V. Hoeveel paarden worden door U gehouden?
a. Paarden van praktizeerende genees -, heel- en verloskundigen en
veeartsen....
b. Paarden in gemengd gebruik.
(Hieronder alleen te verstaan paarden, die doorgaans en hoofdzakelijk
worden gebezigd voor de uitoefening van een beroep of bedrijf van
den belastingplichtige, mits niet het bedrijf van rijtuigverhuurder, ondernemer van personenvervoer, verhuurder van rijpaarden, manegehouder of paardenkooper).
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Weemoedig vulde ik in „g e e n e", en dien nacht waarschijnlijk als gevolg van gepeins en weemoed, droomde ik verward en afschuwelijk —
pendant voor de merrie in mijne nachtmerrie, die van het biefstukpannetje likte, vele jaren geleden.
Er werd zeer duidelijk tweemaal gebeld: tweemaal voor twee-hoog.
Mijne familie was uit, ook de hospita. Ik was alleen thuis met een harige, zwarte poes (niet te verwarren met Pieps, die nog steeds gezond
is, eerstdaags opnieuw moeder wordt), keek gemakshalve over het balkon naar beneden. Ik zag over het balkon: het was een nauwe straat
met allemaal balkons, balkons aan de overzijde, balkons op zij, balkons overal. Op de stoep stond mijn palfrenier met de paarden, een
bruin en een zwart. Mijn paarden zonder eenige quaestie. Ik twijfelde
er zelfs niet aan. Evenwel werd ik zeer onrustig, niet wetend hoe ik er
mee aan moest. Er scheen iets in mijn leven gebroken te zijn, iets waarbij het gewone gezond verstand het aflegde.
„Breng ze maar op, John," schreeuwde ik, terwijl ik den huissleutel
afwierp.
Hij opende de huisdeur, nam het bruine paard bij de teugels, trok het
't portaal in. Vreemd — tweehoog paarden! Ik liep naar de hooge,
steile trap, zag John beneden wurmen. Het paard ging geweldig te
keer, steigerde, bliefde zich schrap te zetten. Ik wierp een kropje salade halfwege. Het paard trappelde de trap op, greep de krop, liep
weer achteruit, keek mij met zware, fonkelende oogen aan. Wat zoo'n
beest 'n streken hebben kan!
„Geef 'm 'n mep John!", schreeuwde ik, zweetend van inspanning.
John sprong op het gezadelde paard, gaf het de sporen.
Zonder uitwerking. Het edele dier hinnikte smartelijk met de krop
sla in zijn bek, weigerde pertinent.
Op het geraas kwam de juffrouw van éénhoog op haar portaaltje.
„Wat mot dat nou ?" vroeg ze zeurig.
„Ik mot me paarden," lei ik uit.
„Nou, da's wat moois voor me trappe," klaagde ze.
„'k Zal je d'r wat voor geven," zei ik edelmoedig.
„Nou, kijk nou is, hoe dat beest me schoone trappen bevuilt," begon
ze te kijven.
„Pas maar op," waarschuwde ik: „als je overreden wordt is 't te laat...."
Het paard, opgejaagd door mijn palfrenier, had een sprong genomen,
hamerde de trappen op alsof het huis werd afgebroken — bleef in de
kromming steken.
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De trappen en gangen van een huis in de Pijp zijn niet op paarden
berekend.
„Achteruit John!" kommandeerde ik.
Mijn hospita is lang niet tam uitgevallen als haar meubeltjes bedorven
of het wit van haar portaal besmeurd wordt.
Het paard stommelde achteruit, hout splinterend van de traptreden,
kalk aftrappend.
„Kijk nou is wat 'n schandaal, wat 'n last !" huilde de buurvrouw.
Ik, diep in zorgen, stond weder op het balkon, kijkend, naar de bekalkte flanken van mijn bruinen hengst.
Ze moesten echter gestald worden. Je kon ze maar niet op straat laten.
Zenuwachtig liep ik een trap hooger naar den zolder, smeet de zolderramen open. Er was een hijschblok, óók een touw.
„John," riep ik naar benee: „let op het touw," en badend in 't zweet,
vierde ik het koord, hing over den gootrand, oplettend of John het
begreep. Dat was een gelukkige inval. John bond het touw om den
buikriem van den zwarten hengst, daarna een dunner koord aan den
achtersten linkerhoef om het dier eventueel af te houden; ik begon
te hijschen.
Het ging niet gemakkelijk. De katrol was in langen tijd niet gesmeerd
en telkens bleef het paard aan een balkon of spionnetje haken. Beneden hoorde ik ruiten rinkelen. Het verdraaide dier spartelde. Stom
van dien vervloekten John om niet beter af te houden!
„Let dan toch op, uilskuiken," schreeuwde ik hijschend — en gelijk
zag ik den kop van het paard boven den gootrand uitsteken. Het dier
brieschte van blijdschap toen het mij herkende. Ik was gewend eiken
morgen in zijn stal klontjes uit te deelen.
Ik gaf een laatsten ruk, trachtte het paard binnen te halen. Maar het
heele achterlijf haakte onder den gootrand. Wel vertikt dat het hijschen iets verder baatte. Geen uur bleef John langer in mijn dienst.
Ik poogde met een arm het touw vast te houden, met den anderen den
kop van het dier te grijpen. Maar door dit onhandig, zelfs gevaarlijk
pogen, schoot het touw los, gierde als een stoomfluit en dadelijk daarop hoorde ik het harde klikken der vier paardehoeven die de stoep
raakten.
-sten
Hieruit maak ik op dat niet alleen een vallende kat op zijn pooten terecht komt.
Beneden begon de juffrouw van één hoog weer te zaniken. Het paard
had haar spionnetje omgehaald, daarenboven met zijn kwispelende
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staart een bloempot van het kozijn geveegd.
„John," brulde ik bijna heesch: „kun je dan niet beter afhóuen! Uilskuiken! Ezelskop! Als je denkt dat dat goed voor de beesten is, heb
je 't mis !"
En weer trok ik onrustig aan het touw, zet voor zet, geduldig, hijgend, zweetend, tot ik den kop weder boven den gootrand zag. Met
inspanning van alle krachten, wond ik nu eerst het touw om een poot
van het ledikant mijner hospita, klom in de goot, aaide het dier dat
eenigszins nerveus was. In zijn manen hing het spionnetje van éénhoog, aan zijn rechter-achterpoot een gedeelte van een balkon-balustrade. De huizen in de Pijp worden helaas niet oer-sterk gebouwd. Ik
greep het dier nu bij het gebit, poogde het op te tillen. Ik trok de
voorpooten over den rand heen en het verstandige dier trachtte zich
op te zetten.
Maar op dit moment schoot het touw los van den poot van het ledikant en scheelde het weinig of ik ging mee naar omlaag. Weder hoorde ik de metalen klikken der neerkletterende hoeven en nogmaals, nu
meerder uitgeput en afschuwelijk zweetend, begon ik de lijn in te halen. Het paard was het eerste balkonnetje al voorbij, toen John
schreeuwde op te houden. Steviger dan straks bevestigde ik het touw,
keek over den gootrand. Er stonden beneden heel wat nieuwsgierigen
en een majoor van de politie.
„Dat mag zoo maar niet," riep de agent.
„Waarom niet ?" — riep ik.
„Omdat 't niet mag," riep hij weer.
„Nou ze motten hier gestald worden," riep ik.
„Da's me wat móóis," riep de majoor.
En toen heesch ik verder, greep nog eens het paard bij den kop en met
een ruk van vertwijfeling kreeg ik het bij mij in de goot, waar het
hinnikte van blijdschap. Terwijl had John het bruintje de trap opgeleid.
Wij begonnen de paarden te roskammen, konden evenwel niet beletten dat zij al trappende door den vloer henen trapten. De huizen in de
Pijp zijn nu eenmaal niet stevig.
Toen ik dan ook een oogenblik later met mijne familie aan tafel zat
en de hospita balletjes gehakt met roode kool opdiende, keek zij mij
verwijtend aan, wijzend naar het plafond, waardoor beurtelings een
witte en een zwarte paardepoot stak:
„Mijnheer," zeide zij, „dat was niet geconditioneerd. En de poot van
me bed is ook heelemaal krom
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BROERS
„Wij zaten in het priëel" — verhaalde mijn vriend — „Pauw, Wouter,
hun moeder, ik. We hadden elkander in geen jaren gezien. Ik kwam
versch van de reis.
Pauw was een lange, blonde jongen, scherpzinnig, intelligent —, Wouter, kleiner, ronder, vroolijker, leek wel tien jaar jonger. Toch scheel.
den ze hoogstens een paar jaar. De moeder, zwart toen ik naar het buitenland ging, herkende ik niet, zóó had het vele verdriet haar aangegrepen.
Een verdriet om onder te bezwijken.
Eerst was haar jongste dochter gestorven, toen de man, toen nog een
dochter, toen een zoon.
Vier sterfgevallen in acht jaar tijd. Ontzettend, niet?
De vrouw luisterde ernstig naar onze gesprekken. Het lachen had ze
verleerd. Ze praatte een enkel woord mee, keek vriendelijk-rustig van
Pauw naar Wouter, altijd met datzelfde doen van kalme, gelaten belangstelling. Herinneringen waren om en bij haar, herinneringen aan
de grijze, moordende ziekte....
Tegen half tien — ik zou blijven logeeren — stond zij op om mijn kamer te verzorgen.
Wij bleven in het priëel. Er brandde een theelampje op tafel, aardig
belichtend de porseleinen vakjes van het stel.
Pauw rookte een cigaret. Wouter hing lusteloos in zijn stoel. Het gesprek gaapte. Om ons heen zong het zachte geruisch van de blaren in
de donkerte van den tuin. De flauw -verlichte ramen van het huis
schemerden door de zwarte boom-silhoëtten. Wij zwegen. Het vurig rood puntje der cigaret stak in den walm der tabak.
Toen zag ik het avondbleek gelaat van Pauw dichter naar de tafel buigen; onrustig klonk de stem.
„Wat zit je stil, Wouter ?"
„Ik? Ik ?"
In-eens schokte Wouter overeind, vroolijk-onnoozel.
„Ja jij. Je was al straks zoo, toen moeder er was. Scheelt er wat aan ?"
„Ghee nee...."
„Waarom praat je dan niet ?"
En ze lachten beiden, hardop.
Het deed me onaangenaam aan hen zoo te hooren lachen in het don50

ker van het priëel. Hun gezichten leken krijtwit in den schijn van het
lichtende transparent.
„Ik heb me verbeeld," begon Pauw weer: „dat je al 'n paar dagen afgetrokken ben. Hoe zal 'k 't zeggen.... zoo in je zelf gekeerd. 'k Wou
't niet zeggen waar moeder bij was.... Je zegt nu wel van nee — maar
— maar...."
„Ach je ben niet wijs," lachte Wouter.
Bij het lampje opende hij zijn sigarenkoker, nam er rustig een sigaar
uit, sneed het puntje af en vroolijk beflikkerde de lucifersvlam zijn gelaat, het ronde, jonge gelaat.
We rookten nu alle drie. De damp wolkte breed uit naar het dak van
blaren — we zwegen. Uit het huis klonk het gepraat der dienstboden
in de keuken.
Nog eens hield Pauw aan:
,,....Is 'r niks in.... zaken gebeurd ?"
„Wel hoe kom je er op," viel Wouter uit: „als ik toch zeg dat 'r niks
is!.... 'k zit toch niet te liegen!"
,,Hè! Hè!" verweet de ander: „wat 'n woorden! Hoe kom je zoo prikkelbaar! 'k Vraag uit belangstelling. Is dat 'n reden om op te stuiven ?"
„Stuif ik op?" vroeg Wouter geprikkeld: „'k zou eerder kunnen zeg
dat jij opstuift. Ik ben zoo kalm en zoo rustig als Willem." — Wil--gen
lem ben ik....
„Goed! Goed! Dan verbeeldde ik 't me," zei Pauw zachtzinnig: „des
te beter, des te beter!"
„Maar nu je er over praat," begon Wouter weer: „wil ik je wel zeggen dat als ik stil ben, als ik soms in gedachten zit — 't om héél andere redenen is dan jij misschien denkt. Gek hè — terwijl hij zich ongerust maakt over mij — maak ik me ongerust over hem...."
„Hahaha! Die is goed," hard-lachte Pauw: „dat wordt zoo een patente
komedie — Zie ik 'r zoo slecht uit dat je je over mij ongerust maakt?
'k Voel me zoo gezond als 'n visch......
„Je zag 'r vermoeid uit vanavond. Je fietst veel te lang."
„Nu kun je zien! 'k Heb vandaag heelemaal niet gefietst."
„Niet gefietst? En je doet 't anders eiken dag ?"
„Geen.... trek..., te warm weer."
„O, o. 'k Dacht maar. Allright! Is dat geen mop, Willem? Zoo doen
we nou dikwijls met elkander! Hahaha! Je zou zeggen, hè ?"
We lachten en rookten weer zwijgend.
Pauw lag achterover, blies kringetjes naar het bladerdek van het
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priëel. Wouter zat rustig te dampen. Het theelichtje knetterde, spuwde roode spetjes, ging uit.
We keken er naar tot de laatste schuwe trekking verschemerd was.
Het werd eene aangename duisternis met het hijgen der brandende
sigaren, de rust rondom, het koele geritsel der struiken.
De moeder stoorde ons:
„Niet zoo lang buiten blijven zitten, Wouter.... Je vat 'n kou eer je 't
weet!"
En weer verraste mij Wouter's prikkelbaarheid.
,,....Gekheid! Gekheid mama!.... Zóó'n teer poppetje ben 'k niet....
Jullie doen met me, alsof.... alsof...."
Het gesprek had een kille gaping. We gingen binnenshuis.
Pauw bracht me naar mijn kamer, bleef aarzelen met den blaker in
de hand.
„Zie je," zei hij: „'k Heb 't straks niet willen zeggen, begrijp je, maar
waarachtig ik ben vreeselijk ongerust over Wouter. Zie je niks aan
hem?"
„Ik ?.... Nee, niets."
,,....Nee, hè ?.... Tóch is 't zoo.... Ik bedrieg me niet...."
,,....Wat bedoel je ?"
,,....De ziekte van vader...."
,,....Wel hoe kom je er op!.... Hij ziet er prachtig uit...."
,,....0, beste vriend, ik kèn de symptomen. We hebben leergeld betaald. — Bij Truus en Hein heb ik 't zien aankomen.... Die bedriegelijke gezondheid.... Die eetlust.... dat koortsachtige drinken.... Die prikkelbaarheid...."
„Malligheid.... Je zult...."
We zwegen plotseling. Wouter was binnengekomen.
„Wat hebben jullie nog zoo druk te praten ?" vroeg hij achterdochtig.
„'k Zeg hem goeien nacht! Wat ben jij nieuwsgierig! Nacht Willem,
slaap lekker!"
Op zijn beurt bleef Wouter in de kamer.
„Jullie hadden 't over mij niet ?" vroeg hij onrustig.
„Hoe kom je er op!"
„'k Hoorde m'n naam noemen...."
„Geen sprake van...."
„O. 'k Dacht 't.... Heb je alles ?.... Denk je er aan je laarzen buiten te
zetten ?.... Nou goeien nacht!.... Zeg, vin jij niet dat Pauw afgevallen
is?.... Jij heb 'm in langen tijd niet gezien...."
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„Pauw? Hij is nooit vet geweest....”
,,....Nou ik vind 'm erg afgevallen in den laatsten tijd. Ik maak me
ongerust...."
„Jij ook ?"
„Wat bedoel je daarmee ?"
„Nou jullie geven mekaar niks toe. De een angstig over den ander."
,,Onzin! Van mij is geen sprake. Ik voel me uitstekend. Maar hij. Hij
is nooit sterk geweest. In de laatste maanden gaat-ie zoo op vader lijken — zulke frappante trekken...."
„Ga jij maar rustig slapen...."
„Néé, 't is geen verbeelding Willem. 'k Heb er den dokter over gesproken,heb hem de ouwe dingen te onderzoeken gegeven.Mishoor!"
Hij was bij de tafel gaan zitten, keek bezorgd in de kaarsvlam.
Ik nam het geval van den luchtigen kant op, om hem op te vroolijken.
„Jullie zijn twee zotten," lachte ik: „alles verbeelding. En daaraan
moet je niet toegeven. Verbeelding is de ergste ziekte...."
„Wàs het maar verbeelding," zei hij bedrukt.... „Maar je bedriegt je
niet als je zooveel familie verloren hebt.... En onze arme moeder.... die
niets ziet...."
Hij was heengegaan. Alleen op mijn kamer opende ik het venster, zag
de zwarte vormen van het priëel in den tuin....
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BAARD
Het was zóó aangekomen: Toen Annet 'r vriendin, die ze in geen jaren gezien had, op bezoek was, begon-ie weer over z'n báárd. Hoe was
't mogelijk, dat 'n man zoo walgelijk-ijdel deê. Dat lapte-ie 'm nou telkens as-ie maar èffetjes gelegenheid had. Dan zat-ie de punten glad te
strijken dat je 'm wel 'n tik op z'n vingers zou willen geven, dan coquetteerde die 'r mee, alsof elke vrouw op z'n baard verliefd moest
worden. Hoe dikwijls had-ie niet de aandacht op z'n baard gevestigd,
z'n mooie baard, z'n lange baard, z'n baard, z'n baard! Je werd 'r zeeziek van. Elke nieuwe vrouw die over de vloer kwam moest voelen
wat 'n zacht haar z'n baard had, weten hoe lang z'n baard was, raden
hoeveel jaar die 'm droeg.
En waarachtig, wéér 't zelfde spelletje met Annet. Wat had ze zich
zitten ergeren. Eerst hij, zooals-ie altijd begon om 't uit te lokken:
„Lastige baard vin-u niet ?" — En toen Annet: „Ja zeg u dat wel!
Maar wat 'n pracht, wat 'n pracht!" — En toen hij met z'n huichel
bescheidenheid: „'t Is me 'n last. Ik denk dat 'k 'm is zal laten-achtige
knippen." En toen Annet poeslievig (je kon niet één vriendin vertrouwen, nee maar geen enkele!) : „Nou maar dat zou jammer zijn. D'r
zijn weinig baarden als de uwe, meneer." — En toen hij: „Weinig zal
'k niet zegge. D'r zijn 'r wel mèèr. Maar niet één van zulk zacht haar."
— En toen zij (0, o, dat je nou niet één vriendin gelooven kon!) : „Is
die zóó zacht? Dat zou j'm niet anzien!" — En toen hij weer: „Nou
maar zacht is-ie. Neem u 'm is in uw hande.... Geneer u niet.... En zeg
dan is of 't niet precies het haar van mijn vróów is!" — En toen Annet
vriendelijk-lachend, an 't wrijven van 't haar tusschen 'r vingertoppen
en verbaasd knikken dat ze nog nooit zulk 'n zachten baard gevoeld had.
Ja, zóó was het aangekomen. Toen Annet wèg was had zij natuurlijk
opgespeeld, 'm is goed gezegd dat-ie 'n ijdele kwast was en veel te
oud om vrouwen 't hof te maken, al had-ie nog zoo'n langen baard.
Toen hij an 't opspelen. Toen zij. En zoo'n half uur, tot-ie, zooals-ie
altijd dee, naar z'n Societeit liep waar-ie z'n avond verdeed met spel en
cognac-groccies.
Dien man had zij getrouwd omdat ze zoo onnoozel was geweest verliefd op 'm te worden. Zij had 't geld meegebracht — hij niks dan z'n
langen, blonden baard, waarmee ze toen dweepte, dien ze goddelijk
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vond, nu wel zou kunnen uitrukken.
Want hij bedróóg haar. Dat kon je zoo an alle kleinigheidjes merken,
an z'n nonchalance, an z'n koelheid, an z'n eiken middag uitloopes,
dan om die reden dan om diè. Gister had-ie naar parfum geroken. Bij
den barbier geweest om z'n vervloekten baard te laten p u n t e n !
Maar je kon 'r n i k s van zien en barbiers hadden geen parfum. De
vorige week was-ie 'n goed kwartier te laat thuis gekomen en nou
weer twaalf nieuwe boorden gekocht, terwijl de la nog vol lag. En
alles van haar rente. Als zij 'm niet genomen had, zat-ie nog te pennelikken, kon die rondsukkelen van z'n vijftig gulden in de maand met
een fooi op Nieuwjaar. De leeglooper!
Maar 't was niks vergeleken met den báárd, den baard waarmee die
geurde, waarover die minstens tienmaal op 'n dag sprak, die die 's morgens 'n kwartier lang kamde en gladstreek, dien èlke vrouw moest
voelen. Als zij zoo is an zijn vrienden zei: voel me haar is? Wat zou
hij dan zeggen? Dan zou die wel anders piepen!
Verwoed keek ze naar de klok, ongerust over z'n lang wegblijven. De
Societeit ging om één uur dicht. Waar zat-ie? Waar bleef-ie? Hoe
schaamde die man, die getróuwde man zich niet dood, om zóó laat
thuis te komen! Als 'r bij toeval nog een van de buren wakker was!
Angstig trok zij het gordijn op, net dat zij hem bij 't licht van 'n lantaarn zag aankomen — schommelend van den stoeprand naar de hui
dronken — stevig dronken. De derde maal in twee maan--zenrij—
den! 0! 0! 0!
Snauwend ontving zij hem aan de deur, scheldend, buiten haar zelve.
Hij keek haar lodderig aan, de oogranden rood, het overhemd bevuild, de das opgeschoven van het boord — de lange, mooie baard
verward alsof hij zoo uit zijn bed kwam. Op al haar snauwen ging hij
niet in, bête lachend, versuft, nauwlijks wetend wáár hij was.
Bij het raam snikte zij het uit, wanhopig, beu van dat leven. Hij bewoog niet, zakte in slaap, het hoofd achterover op de kussens van
de sofa.
Het lamplicht streelend bescheen het fraai gelaat, den grooten mannelijken neus, de matte glimming der oogleden, den weelderigen baard,
die nu warde omhoog met afhangende tressen, fluweelig en soepel.
Zachtjes klonken haar snikken tot ze met bitse bewegingen opstond,
wakker geschrikt door zijn snurken.
„jan!"
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Hij lei rustig te slapen.
„Jan sta op! Ga naar je bed!"
Even flitste het wit in zijn oogen, lachte hij vadzig, toen zakte het
hoofd weer, klonk harder zijn snurken.
Hij was niet wakker te maken.
Stil keek ze hem aan, met een minachting zoo groot dat zij hem had
kunnen sláán. Hij walgde haar. Wat was hij zoo leelijk, afschuwelijk.
Wat een vies individu. Hoe was zijn portret van tien jaar geleden dat
boven zijn hoofd hing, anders, met heel àndren neus, andre oogen,
àndren mond! En hoe hààtte zij hem nu, hoe zou ze er alles voor willen geven om van hem verlost te zijn, om hem niet meer dagelijks
voor zich te zien.
Weer zat ze te schreien bij de tafel, het hoofd op de handen, vaag nadenkend, moeër wordend, óp. De lamp brandde vlak boven haar
hoofd dat warm werd, bijna zakte ze in slaap. Dat was 't begin. 't Zou
nog wel erger worden. Niks gaf-ie meer om haar. Niks. En zij die zooveel van hem gehouden had. Vroeger. Veel vroeger. Nou niet meer.
Voor haar part kéken alle vrouwen.... Maar dat schokte haar tot nieuwe woede. Andre vrouwen! Andre vrouwen die 'm knap vonden, die
met z'n baard dweepten, andre vrouwen die-die inviteerde om te voelen hoe zacht 't haar was.
Annet nog vanmiddag. Annet die 'm zoo bewondrend had angekeken
om z'n baard. Zonder baard had-ie 'n schaapskop, 'n kalfachtig gezicht. Dat had ze opgelet als ze, toen ze nog goed met elkander leefden, gekscherend het haar wegduwde en haar hand op zijn kin lei.
Zonder baard was-ie 'n monster, leek-ie misvormd.
Als ze.... Plotseling klaarwakker, stond zij voor de sofa, keek hem
weer aan. 0, ze was gèk met 'm, al dacht ze van nee. Ze was krankzinnig-verliefd. Ze zou 'm wel kunnen zoenen, zooals-ie daar lag — maar
die báárd — die walgelijke báárd, die báárd, waarnaar Annet en zooveel andre vrouwen k e k e n, die baard dien ze bevoelden en pràchrig vonden, die smerige, ellendige baard....
Driftig, zenuwachtig-bevend liep ze naar de tafel, zocht in haar naaimandje, greep de schaar en niet-meer-denkend, knielde ze bij de sofa
voor het slapend hoofd en angstig-starend knipte zij den eenen slier
weg dat de kin blootkwam met zonderlinge, scherpe stoppels.
Toen schrikte ze achteruit, bijna gillend.
Hij had zóó een afzichtelijk gelaat. De eene helft van den zijdigen,
fraaien baard hing in golving op het overhemd, de andere van de sofa
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op den grond gegleden, lag daar verstrooid, pluiming van lang, blond
haar, glanzend in het licht van de lamp.
De gedeeltelijk ont-baarde kin hoekte spichtig naast het nog niet geknipt haar —, de neus scheen grooter geworden, het gelaat vleeziger,
zinlijker, een gelaat met twee uitdrukkingen, het vróéger gelaat, waar
de baardhelft nog was, het nieuwe dat niet van hèm was, dat hem onherkenbaar maakte.
Bevend van opwinding steunde zij op de tafel, radeloos over wat ze
gedaan had, wat niet meer te verhelpen was.
Hij, snurkend, bewoog in zijn slaap, draaide het hoofd af, dat nu geheel in den lichtkring der lamp kwam, het hoofd met den halven
baard alsof het misvormd was.
,,Jan! Jan!" schreeuwde ze: „O Jan wor 'r niet boos om!"
Maar hij snurkte, sliep met den mond wijd-open, de vettig-glimmende
oogleden zwaar-gesloten.
De helft van den baard slierde over het overhemd tot ver over den
buik, had goudglansjes in 't licht — daarnaast het hideuze gelaat met
de kleine, stoppelige kin, het uitwerkend jukbeen, den vergrooten
neusvleugel.
Toen poogde zij het resteerend deel te knippen, kon niet meer.
En krankzinnig-van-angst, klappertandend, sloop zij naar boven, sloot
zich op in haar kamer, afschuuwlijk-bevreesd voor wat gebeuren zou —
morgen....
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DE PANG
In de kamer zaten ze met d'r zessen.
En zoowat gelijk knipperden de twaalf oogleden.
U begrijpt de verhouding van 6 tot 12.
De oogleden knipperden, knipperden als nerveuse kuifjes, trilden als
graspluizen bij Noord-Oostenwind, bibberden krampachtig, leien,
zich een wijle smachtend te ruste, be-cancaneerden opnieuw de vleeschelijke verschrikking die wij ook wel verschrikking des vleezes zouden kunnen heeten.
Tante Rebecca hield hare oogjens gesloten in het papprig geheuvel
der bleek-bolle wangen. Ze kneep ze met kracht, nauwlijks een kier
latend waardoor het licht naar binnen mocht sluipen. Ze lei verscholen in den ouwen leunstoel, de vingers in het versleten trijp gewroet.
Ze kneep ook hare lippen solide tezaam, dat de vetrimpels om den
mond strakten, allemaal scherpe sneedjes, die naar den neus zigzagden en het wangenpap leken te doorstriemen.
Tante Door, achter den leunstoel, keek alsof ze ver in de zee 'n geelvlammende zon zag ondergaan en het bijten der lichtstralen niet kon
verdragen. Heel haar spichtig ouwe-vrouwe-snuitje liep te hoop om
den mageren neus. D'r oogen liepen naar den neus, d'r koonen dribbelden naar den neus, de kin heup-sjokte naar den neus. Haar gelaat
geleek een relletje van kakelende menschen met een expliseerenden
meneer in het midden. Die meneer was de neus. En alsof die meneer
'n verhaal deed van vermoorde dienstmeisjes en inbraak bij nacht,
knipperden de oogen van pure ontzetting. Maar met dat al, dee héél
haar snuitje alsof er 'n gemeen-stekende ondergaande zon in de buurt
was.
Serre, bij de kachel, verdroeg de historie anders. Die zat te lachschuddebuiken, dat de tafel meê-schuddebuikte en de glazen zachtjes
over 't tafelzeil schoven. Ze lachte en knipperde. Ze knipperde minstens zoo sterk als Rebecca en Door, ze knipperde met dikke oogleden
in 'n klein sproetengelaat, waarop 't poneyhaar van de weromstuit
danste als een los-gespannen tullen gordijntje wen wind blieft te puffen. Ze knipperde stevig, doch hield de hand boven de brauwen, kláár
om het handdeksel neêr te flappen as 'r 'n ongeluk gebeurde.
Oom Bennie, diep-terug geleund in den anderen leunstoel, had z'n
pijp in de hand, keek met één bibberend, schokjes-spuwend oog.
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't Tweede hield-ie gesloten zóó plat en gewrongen, dat 't ooglid als 'n
verdord erwtepelletje verpropt lei. 't Gaf 'n algemeene rimpeltrekking in z'n gelaat. De linker wang builde angstig op, de rechter mondhoek trok zurig omlaag in de bruine stoppels van z'n weekbaard.
Oom Jozef, klein week mannetje, met 'n aanvettend hangbuikje, 'n
schommelenden gouden horlogeketting, 'n stel bleeke, weeke handen
met véél zware gouden ringen, neeg eveneens achterwaarts. Z'n oogranden waren rood en ontstoken, leken rooder, ontstokener achter het
vet-glimmend gouden lorgnetje. Oom Jozef knipperde langzaam,
knipperend als iemand die wel wéét dat z'n oogen beveiligd zijn voor
spattingen en ontploffingen, maar toch voor alle zekerheid èn gesuggereerd door zooveel geknipper rondomme, de knipper-spieren in
gereedheid houdt om de blinden er voor te doen als 't buitensporig
wordt.
De laatste — Sam — een plus vijf is zes — trachtte z'n geknipper te
beheerschen, was de oorzaak, de heroische oorzaak van het geknipper.
De schaar in z'n hand wurmde voorzichtig tusschen de ijzerdraadjes,
bang om mis te steken. Hij peurde met onsekure hardnekkigheid,
wrikte van links naar rechts, tammetjes morrelend zonder positief het
samenstel van ijzer, kurk, glas te beschadigen. Kraste er evenwel iets
aan de schaar of aan het ijzerdraad dan week-ie achteruit en z'n oogen
knipperden mèt beheersching. En omdat het gruwelijk warm was, mogelijk ook om de inspanning van het f o r c e e r e n, zweette z'n kamerfiets gelaat met het rullig zwart snorretje, glansden er melkige pareltjes op z'n voorhoofd in het tam-gele licht der lamp.
Er was stilte en geknipper.
Toen zeide Sam, en z'n oogleden trilden als zenuwachtige vlindervleugels:
,,....Goed da'k 'r geen dàgwerk an heb...."
,,....Nou nee," zei oom Jozef het wakkelend lorgnet recht duwend.
„Hou in gósnaam je mond! ", riep tante Rebecca angstig.
't Was geen gekkigheid. As 't sprong, kon je ongelukken beleven.
„Ach waás!" schreeuwde oom Bennie, even z'n twééde oog openkleppend, nou Sam niet stak: „hoogstens geeft 't 'n pang...."
„'n Pang?" lijsde Serre d'r poney-haar weg-zwiepend — wàrrem as ze
was van de lach — 't geeft méér as 'n pang! As-die losschiet kan d'r 'n
slag van belang van komme!...
„Hou je hoof wèg," waarschuwde tante Door: „Sam hou je hoof weg!
Zoo'n kurrek het 'n kràch!......
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„Aach !” riep Oom Bennie geërgerd: „Niks as 'n pang! Je mot 't mijn
leere! 'n Kógelflesschie — anders niks niemendal!...."
„Hij met z'n pang," redeneerde tante Rebecca: „Asof 'n pang van 'n
kurrek......
„Stil dan!" riep tante Door, weer schuw uitwijkend. Sam's schaar
kriewelde langs de ijzerdraadjes.
En alle oogleden knipperden als straks, knipperden benauwd, knipperden schichtig.
Bij de lamp buikte rustig de flesch — de flesch Champagne.
Oom Jozef had 'r gewonnen. D'r was 'n liefdadigheidsbazaar geweest
met veel naaiwerkjes, antimacassars, shawls, flesschies odeur, dosies
zeep, portemonnaies, prachtbanden ('n pracht van 'n gouwe en roodpluche banden!) kissies sigaren, kooschere koek, bons voor photographieën, bons voor 'n héél heerekostuum, kinderwagens, poppen, horloges (nikkel en zilver), èn 'n kolossale étalage wijn van 'n liefdadigen wijnhandelaar die restantjes overhad. Oom Jozef, die — je kon 't
wet an z'n gouden horlogeketting, gouden ringen, gouden lorgnet
zien — z'n heele leven bemazzelt was bij wat-ie anraakte, had voor
z'n lot van vijf-en-twintig centen 'n kostelijke flesch Champagne getrokken. 'n Half jaar had de flesch in de kast gelegen, op de ónderste
plank bij de trommel met boterkoek en de gemberbolussen, en nou
dat tante Rebecca, z'n vrouw, jarig was èn ze gezamenlijk een zotte bui
beleefden (in gewone verjaars-omstandigheden doe je 't nog niet),
zouen ze de flesch knappen.
De waterglazen stonden gereed — welk rechtschaffen huishouen heeft
kelken? —, de menschen zaten gereed: kwam de moeilijkheid om de
kurk, die zoo baldadig met ijzer en touw vastgemetseld zat, zonder
schade voor meubilair en gezondheid te verwijderen. Er werd dus niet
om een bagatel geknipperd. D'r liepen heele verhalen van flesschen
die gebarsten waren — van scherven, die ze in d'r oogen gekregen
hadden — van kurken, die as kogels tegen je gezicht vlogen — van
schuim, dat tot an de zoldering spoot.... Je most 't verstaan. Je most
't met aandacht doen. En Sam — die zoo geschreeuwd had dat hij 't
kon, dat hij 't dikkels gelapt had — scharrelde zoo r a a r met tante
Rebecca's botte schaar, die voor alles en nóg wat diende: voor hemmetjes knippen, voor 't afknersen van bot-vinnen in den bot tijd, voor de
kous van de lamp, voor 't opensteken van oom Jozef's sigarenkistjes,
voor 't vloerzeil, enz., dat je met je oogen knipperen most of je wou
of niet.
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„As je 'm zóó houdt, hak-ie jezelf in je vingers,” maande oome Bennie, blikkend met 't half-open oogje.
„Laat mijn nou begaan!" zei Sam kregel: „zóó mot 't."
„Jou late begaan," zeurde tante Door zurig: „'t kost mijn me karpet."
„Snij dan eerst de touwetjes door — ézel." riep Serre lacherig: „hij
zit an de touwetjes en niet an de ijzers."
„Hij zit an de ijzers!" schreeuwde Sam, en ineens nijdig rukkend,
knapte-die één van de ijzerdraadjes.
Het knapte. Het ijzerdraadje knapte en 't knapte dóór, als de kasettering van een bliksemstraal vlak in de buurt, in de hoofden van Serre,
Bennie, Jozef, Rebecca en Doortje. De oogleden knipperden asof 't
nou kommen zou — de pang — de harde, knokkende pang.
Maar Sam, nou plots leeuwerig-moedig, over 't paard getild door 't
breken des éénen draads, stopte grimmig de flesch tusschen z'n knieën,
en met het geweld van 'n smid dreef-ie de schaar in de twééde voeg.
Het knipperde kort. De schaarpunt brak met 'n nijdig tikje.
„Paatsch !" zei oom Benne.
„Nou vraag 'k" zei tante Rebecca: „nou vraag 'k waarom ze zoo'n
kurrek 'r op mètsele? Wat held 't van nodig? Da's niks as moedwil."
„En as ze 't nièt doen," betoogde oom Jozef, z'n gouden lorgnet bewrijvend, nou Sam effen ophield: „weet jij hoe die sappe werke? Die
werke as de waterleiding zoo erreg.... Je kan me daar de waterleiding
met 'n prop papier sluite, och!'
Sam zette wederom 't gebroken schaareind achter 't ijzer. Maar tante
Rebecca werd kwaad!
„D'r komme ongelukke van! D'r gebeure ongelukke! Hou in godsnaam op! Je mot geen geweld gebruike as je 't niet verstaat!"
„En wiè zeit da 'k 't niet versta!" stoof Sam op: „d'r komme juist ongelukke van as je 'm zóó in de kast terugzet."
„Laat mijn 't dan is probeere," zei oom Bennie.
„Je blijft 'r af!" viel tante Door uit: „je komt 'r niet an!"
„'n Koenscht!" spotte oom Bennie: „ja, ze zalle champagne drinke,
as d'r 'n mirákel an verbonde is! Groote nar, je mot nièt rukke — je
mot de ijzers doorsnije."
„Suscht!" waarschuwde Serre.
De schaar had 'n tweede ijzer losgewrongen. De hals der flesch speerde dreigend als 'n kanons-loop naar de lamp.
„Pas op voor de lamp !"
„Hou de kop na 't raam!"
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„Steek 'm b u i t e n 't raam as-die springt.”
„Sam hou je oogen op zij!
De stemmen warden dooreen en de twaalf oogleden knipperden thans
zóó wild bij elke fleschbeweging, alsof 'n geheimzinnige onbekende
de stormmaat sloeg. Tante Rebecca was naar den uitersten kamerhoek
bij de kast uitgeweken, tante Door, bij 't raam, speelde schuilei achter
't hanggordijn, Serre lach-giegelde om de vreeselijke ver-schteering 1
— alleen de mannen bleven stoelvast, doch knipperden bij eiken onnoozelen schamp-lach der in 't licht poezelig-glanzende, grinnekende
flesch.
„Ga nou toch in de gang!" soebatte tante Rebecca: „'t geeft 'n slag en
't spuit zoo vreeselijk."
„Stil dan!" riep Sam.
Netjes beitelde-die de touwtjes door, keek trillend-knipperend naar
de kurk, die 'r nou wel uitbàrsten most.
„Nou krijg je de pang!" zei oom Bennie benard.
„Jozef kom van de flesch weg!", snerpte tante Rebecca.
„Bennie, ga achteruit! — Mot je 'n scherf in je ooge krijge, mot je
spotte met je gezondheid!"
„Suscht !"
„Doe 't buiten 't raam! Hou 'm buiten 't raam!"....
Zachtjes bewreven Sam's duimen de kurk, verlegen-slap duwend.
En heel pafjes, kwallend als 'n slak die onraad speurt, rees de kurk
uit het vocht ter wereld.
Tante Rebecca hield de vingertoppen in de behaarde ooren — tante
Door plakte de handvlakken vóór d'r lellen en de oogen potdicht —
Serre bukte voor alle zekerheid uit 't raam.
Komiekig-stil, als 'n rookwolkje uit bedaarde lippentuit, tipte de kurk
van de flesch, zonder geweld, zonder slag.
Uit den hals kwam zelfs geen timiede schuimspetje.
„Goddank — geen pang!" zei oom Bennie.
Het schrale vocht klukte in de waterglazen.
"....

)

1

) Verstoring.
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LUNCHROOM-JUFFROUW
Ik ben een buffetjuffrouw, een buffetjuffrouw van de L u n c hroom.
Vandaag gevoel ik mij méér dan gewoonlijk terneergeslagen, down,
ongelukkig.
Toch heb ik vanaf mijne jeugd gelatenheid geleerd, eene gelatenheid
zoo groot, dat ik mij bijkans in alle levenswederwaardigheden met gepaste berusting wist te schikken.
Thans dreigt mij eene bovenmenschelijke bezoeking, een verfijnde
wanhoop, een marteling die wel is waar meerdere lunchroom-buffetjuffrouwen met mij deelen, doch die mij als nieuwelinge vinniger
geeselt, striemt.
In het algemeen beklaag ik mijne lotgenooten in winkels, magazijnen,
ateliers, kantoren.
Ze dragen elk een kruis.
De een moet den ganschen dag dames en juffrouwen poeslievig bedienen, waren aanprijzen, toetjes inpakken, adressen noteeren, ellemaat
en schaar hanteeren, alles beléefd voorkomend, beschaafd zonder één
moment kwaad humeur.
De ander mag japonnen passen, stalen knippen, knoopjes aanzetten,
trap op en af hollen, doozen openmaken, buigend de deur sluiten.
De een heeft dit, de ander dat. Indien ge het mij niet euvel duidt,
wilde ik verklaren dat wij, winkeljuffrouwen, een zuur en belabberd
bestaantje hebben om onze moeders, broers, zusjes of ons zelven te
onderhouden.
Maar dat hoeft jullie geen traan in je oog te persen. Vrindelijker gezegd: het raakt jullie maar half, want jullie zult er allerminst verbetering in brengen.
En au bout du compte zou ik als winkeljuffrouw nog m'n woord
houen en bescheiden m'n weg vervolgen.
Evenwel ik ben méér dan winkeljuffrouw — ik ben méér dan buffetjuffrouw — ik ben een juffrouw uit de L u n c h r o o m.
't Laatste geeft mij een heilig recht te klagen, hardop te klagen, onbescheiden te klagen, steen en been te klagen, te klagen nièt over mijn
patroon, die een zeer humaan man is en ons zoowel van stoelen als
's winters van een petroleum-kachel voorziet — als ik over mijn patroon iets te zeggen had zou ik zwijgend ontslag nemen en mijns
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weegs gaan! —, nee, goeie vrinden: ik klaag over, beklaag, be-weeklaag de infernale omstandigheden, de menschelijke kakementen, de
trek- en sluitspieren, mijn rampzaligen horizont van....
Ja: van....
Den eersten morgen toen ik in betrekking trad, gevoelde ik mij plezierig en gezellig.
Er viel wat te kijken.
De Kalverstraat is een opgewekte, hupsche straat. Den ganschen dag
zie je er dames en heeren, venters en koetsen.
Je zou er voor je genoegen achter een toonbank staan.
Daarenboven hebben wij den specialen kijk op een etalage van schoenen en laarzen aan de overzijde van de steeg en op een frisch bordje
Volgens Art. 47 Der Politie Wet
Deze Muur Niet Te Ont Reinigen.
Er zijn lieden die minder zien tijdens hun arbeid.
Mijn werkkring beviel mij.
Doch tegen den avond, na een uur of acht blijmoedig broodjes, gebakjes, dranken geserveerd te hebben, overviel mij plotseling, geheel
onverwacht een benauwende obsessie.
Er was een heer binnengekomen — een lange blonde, met een langen
blonden baard, lange blonde snor, lange blonde wimpers.
Ik dacht: welk een zeldzaam blond heer en wat eet hij gulzig.
Hij at gulzig, nam onbeschaamde happen — hetgeen ik oplette niettegenstaande het onbehoorlijk genoemd mag worden, wanneer een ondergeschikte de etende klanten haars patroons kritiseert — hij at véél
('k meen vier of vijf broodjes), at háástig, sloot zijn mond half, morste kruimels in den langen blonden baard — en de obsessie was er.
Voor het eerst van mijn jeugdig bestaan zag ik iemand eten.
Gij zult het vreemd vinden, onmogelijk, absurd: ik chargeer niet — ik
die zelf zóó veel malen ontbeten, gegeten had, zooveel bloedverwanten
had zien ontbijten en eten — ik z a g voor het eerst het eten van een
medeschepsel.
En voorwaar, gij allen die dit leest of hoort, meent niet dat gij het tot
heden wèl gezien hebt — zóó gezien, met zulk een gespannen aan
dat gij er een getrouwe beschrijving van zoudt kunnen geven. -dacht,
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Juist de dingen die ge eiken dag van nabij ziet of hoort, let ge niet op,
hebt ge nóóit opgelet.
Ge weet niet wat eten, wat praten, wat kijken is — e n e e n
m e n s c h zien eten : dat weet ge allerminst.
I k verzeker u dat het léélijk is — meer dan leelijk, het is afschuwelijk,
monsterachtig, ergerlijk — het is een infernale bezigheid.
Op het rampzalig moment dat ik den langen blonden zag happen en
kauwen, bemerkte ik plots een zóó groot aantal c u r i e u z e d ét a i 1 s in zijn gelaat, dat ik verwonderd bleef staren.
Dat was mijn fout. Dat veroorzaakte het gevoel dat mij nu èlk
oogenblik hanteert.
Ik zag zijn gelaat duivelsche trekken aannemen, zijn lippen mummelden, bobbelden en plooiden — zijn kin bewoog mollig of spichtig in den krullenden baard. De snor trilde, de koonen builden en
strekten, de slapen geleken te knàrsen in het vel.
Het was héél anders dan ik het hier zeg.
De beste auteur van de heele wereld zou geen zuivere impressie
van een etenden menschenkop kunnen geven, noch een schilder,
nóch een photograaf.
Hoogstens zou je er iets van snappen en dan nog maar een „iets"
— omdat een fatsoenlijk ontbijt minstens een kwartier duurt —
wanneer de reuzen-biograaf je vijf minuten lang een rustig -kauwenden manskop deed zien.
Verlang je de proef, gebruik dan je eerstvolgend diner voor een
spiegel en kijk je zelf voortdurend aan.
je zult er van schrikken.
Je zult er wee bij worden.
Want jullie zijt allemaal — en ik spreek als deskundige, met enorme mate van ervaring — zóódra je één hap in je mond hebt, onverschillig of je netjes of onnetjes eet, van een zoo geaccentueerde
leelijkheid met je kauwende kaken, je frommelende lippen, je dansende koonen, je trekkende slapen en ooren, dat je een caricatuur
van je zelf maakt en een caricatuur die een ander bijna het water
injaagt.
Gelukkig is er bij de Lunchroom geen water.
Ik herhaal: gelukkig. Want o, goeie vrinden, nu ik eenmaal de ontdekking gedaan heb en daaglijks achter de toonbank de malende
gebitten, grijpende tanden, knauwende kiezen, pakkende lippen, knar65

sende slapen zie, nu kost het mij moeite, om mij niet wanhopig te storten in de schoenenvitrine aan de overzij van de steeg.
Jullie weet niet, wat het is.
Jullie zult 't nooit weten.
Overdag niets dan gebitten, kakementen, geproef, gebijt, gekauw, gebeweeg van alle gelaatsspieren, gelaatsharen.
Overdag taartjes die je in mondgrotten ziet vergruizelen; broodjes die
je ziet wegdonkeren achter gezonde, sarrende tanden; vingers die
proppen en duwen; handen die van 't bord naar den mond en van den
mond naar het bord gaan; oogen die eten, lippen die eten, handen die
eten, lichamen die eten, huizen die eten, straten die eten.
Overdag niets dan je toonbank en daarachter de gelaten, de bewegende gelaten, de bewegende monden.
Overdag zakdoeken die de snorren schoonwrijven, handen die de kruimels van overhemden tippen.
Overdag roomsoezen, taartjes, gebakjes, broodjes.... èn tanden, tanden,
tanden....
Overdag sigaren, die weer aangestoken worden als de tanden niet
meer kunnen.
Dan de nacht.
De donkere nacht.
Ik zie in het duister niets dan kauwende, etende, happende, slikkende,
bijtende dames en heeren.
Ik zie in mijn droom kakementen, trillende baarden, dansende koonen, open monden, kruimels en brokstukken op borden.
Ik heb bij tijden de nachtmerrie, zie tanden, slagtanden, kiezen, kiezen zoo groot als grafzerken, tanden zoo snijdendlang als gepunte
heipalen.
En als ik wakker schrik, meen ik het gekauw te hóóren, het eindeloos,
weerbarstig malend gekauw.
0, mijne marteling is groot.
Ik heb dit nooit geweten.
Men zegt dat men aan alles went, zèlfs aan het ergste.
Doch ik vrees voor mijzelf.
Ik ril als ik ergens een broodje zie....
Ik beef als ik een mond....
0 probeer en jullie 't eens!
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WEES
Geheel toevallig maakte ik met hen kennis, een ouden grootvader, een
oude grootmoeder, een tante, het kind.
Hun geschiedenis — in zoover die op het kind betrekking heeft, is
eenvoudig.
De oude had twee dochters, de een onderwijzeres, de andere winkeljuffrouw. De winkeljuffrouw kwam niet meer thuis. Zij was zooals
men dat noemt verleid, kreeg een kind — schaamde zich voor haar
ouders. De vader, stug van aard, verbood zijn vrouw en de andere
dochter de verleide op te zoeken. Wat zij toch deden, maar heel stil.
De verleider ging failliet, erger: vluchtte naar Amerika. Hij had heel
gemeene dingen gedaan, gezwendeld, menschen opgelicht. Toen 't gebeurde lag de winkeljuffrouw ziek. Op haar ziekbed kreeg ze een brief,
klaagde niet, stierf langzaam. Er was niets aan te doen. Ze stierf op
de huurkamer, niet bij haar ouders thuis. Maar lang voor het sterfbed waren ze met elkaar verzoend en het kind van acht maanden
werd door de grootouders opgevoed.
In het rustig huishouden der drie groote menschen gaf dat een geweldige verandering. De kinderkleertjes — kinderdingetjes — kinderwieg
— maakten het huis jonger, vriendelijker dan in jaren geweest. Het
kind groeide, lief blond meisje met kort geknipt kroes — werd vier
jaar. De grootvader was er dol mee, de grootmoeder speelde den hee
dag —, de onderwijzeres was al begonnen het A-B-C te leeren. -len
Op een avond maakte ik kennis.
De grootvader zat over me, een rond energiek gelaat met witten
baard, witten snor, wit haar. Een mooie kop. De grootmoeder, kleiner, jonger, hield het kind op schoot. Er werd gesproken over ditjes,
datjes, koffie gedronken.
Na een poos kwam grootmoeder los, vertelde de korte tragedie der
gestorven dochter. Ik knikte. Al dergelijke smarten lijken op elkander. Huis aan huis is grooter of kleiner leed — en tèlkens weer doet
het aan als iets nieuws, iets van gróóter smart dan vroeger-meegemaakte, ondergane dingen. Elk leeft zoo in een sfeer van herinnering.
Van zelf zei ik zoo, zonder er nadruk op te leggen:
„En de vader ?.... Hóórt u nog wel eens wat van hem?"
„Ach, de vader," zei de moeder, minachtend de schouders schokkend:
„de vader! Is me dat 'n vader!"
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Maar de dochter sprak met eenig medelijden:
„Nou! Nou!.... Is die niet altijd goed voor Co geweest
Heeft-ie
haar niet uit Amerika geschreven, nog wel twéémaal....?"
„En wat zou dat ?", zei de moeder grof: „had ie soms willen hebben
dat ze 'm met d'r kind was achterna geloopen?"
„Dat zèg ik niet," zei de dochter: „ik zeg alleen maar dat ie niet
slecht voor haar is geweest.... Als ie niet zoo opgejaagd was geworden
door z'n schuldeischers, had -ie haar getróuwd.... Je mot de dingen aan
twéé kanten bezien
„Trek maar de partij voor dien oplichter, die je zuster in 't ongeluk
heeft gestort! ", snauwde de moeder: „zoo'n dóór en dóór fatsoenlijke
meid.... 't Is me 'n váder
Als ze 'm te pakken krijgen, gaat ie de ge
vangenis in.... En als ze 'm nièt te pakken krijgen, mag die nooit meer
in Holland terug kommen.... God zij dank dat 't kind ónzen naam
heeft
Zoo spraken ze in de kleine, vrindelijk gemeubelde voorkamer. De
vader zweeg. Met de vingers gestrengeld over den buik, keek hij naar
de lamp, schokte recht, toen de dochter aan het verdedigen bleef, nam
z'n endje sigaar, streek 'n lucifer af.
Ik bracht het gesprek op wat anders. Het werd pijnlijk.
„Kom eens bij me zitten, Co" — ze heette naar haar moeder —, zei ik
en dat leidde de aandacht naar het kind, dat éérst verlegen, heel gauw
intiem werd.
Het was een lief, frisch meisje, met groote zwarte oogen, randjes van
teere zwakte er onder. Het haar, kort geknipt, deed haar op een tenger jongetje gelijken.
„Laat meneer nou is hooren, hoe mooi je lezen kan," zei grootmoeder: „en laat meneer je móóie prentenboeken is zien."
Het kind wipte af van mijn knie, liep de gang in, kwam terug met een
stapel prentenboeken.
Glans van gróóte liefde voor het kind was in de kamer.
De grootvader keek glimlachend, kinderlijk-zacht, naar het vuil wijsvingertje, dat de prenten aanwees.
De grootmoeder knikte, keek naar het prentenboek met zijn hel gekleurde leeuwen, tijgers, papegaaien.
De onderwijzeres boog over het tafelzeil, volgend het wrijvend bewegen van den dunnen kleinen kindervinger.
Er werd nu alleen gedacht aan de prentenboeken, geluisterd naar 't
lichte kindergeluid.
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Ze zat op mijn knie, praatte, babbelde, lei uit....
,,....En datte is 'n jonge — enne die jonge het zooveel gepraat.... enne
toen kwam zijn opoe enne die zei: jij mag zooveel niet prate.... Enne
toen zei die jonge: enne ik praat lèkker wel.... En toen zei opoe: dan
mot jij 'n slot op je mond.... Zie u? Zeg? Zie-u? Enne nou loopt-ie
met 'n slot op z'n mond, omdat ie ondeugend geweest is.... Enne dat
is de poes.... enne die het gesnoep van de mellek.... enne die was heet
....en toen het ie zich gebrand
„Mooi," zei de onderwijzeres: „maar nou moet je eens an meneer laten hooren dat je spèllen kan, Co? 0, meneer ze kan zoo goed
spellen
Op de achterste bladzijde van het prentenboek was een verzameling
van heel vette A's, B's, C's —, het geheele alphabet in chocolade
letters.
„Wijs nou de E eens aan," vroeg ik.
Het vingertje betastte zoekend het papier, aarzelend, bleef staan bij
een O.
o wat 'n domme meid," lachte de tante: „Is dat nou de E?'
Opnieuw zocht het kind. Ze had al spelend een heerlijk, rood kleurtje
gekregen, poogde den weg te vinden in dat gewar van rare dingen.
Grootvader schoof dichterbij en vrindelijk, hulpvaardig wees hij met
het mondstuk der pijp een E aan.
Nog een ander prentenboek werd opgeslagen en weer klonk het kinderverhaal door de luisterende kamer:.... „Enne dàtte is Carro die
booze hond die het gestole.... enne die mot nou na de gevangenis....
enne diè daar dàtte is Bobby die wou is 'n pijp rooke enne toen het-ie
in z'n broek gedaan.... Niet tante ?"
„Ja," lachte tante — en terwijl het kind plaatjes bekijken bleef, zei
ze zacht:
„Ze heeft toch héélemaal zijn gezicht."....
„Da's niet voor haar te hopen," zei de moeder.
„Precies zijn oogen en zijn neus
„Nou — hou daar nou maar over op," zei de moeder.
„Kom je niet eens bij opa," vleide de oude man: „Kom eens hier met
je prentenboek."
Het kind wipte over. Het witte, zilverend baardhaar slierde langs de
roode koontjes.
En weer was de stilte van luistering, waarin het kinderstemmetje en
de stem van den grootvader.
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Ze hadden een groote gekleurde prent voor zich.
„En wie is dàtte opa ?"
„Dat is 'n diender."
„En die?"
„Dat is óók 'n diender...."
„O, lachte het kind hel-op: „Kijk is.... die jonge die is in 't water gevalle....Enne nou springt de hond ook in 't water.... Enne wat gaat die
hond nou doen
„Die hond haalt de jongen 'r uit," expliceerde de oude man.
„Enne wie haalt de hond 'r uit ?" fantaseerde het kind.
,,....De hond.... De hond.... Die wordt 'r door 'n kat uitgehaald
„Enne de kat ?"
„De kat? Ja zoo kan je wel an 't vragen blijven, malle meid!.... De kat
die kruipt er zelf uit...."
Het blad werd omgeslagen. Een nieuw met véél geel, rood, groen
kwam boven te liggen.
De lamp scheen vrindelijk op al de toegebogen gezichten.
„Enne wie is dàtte, opa ?"
„Dat is wéér 'n diender."
,,Weer 'n diender ?"
a"
„Enne die?"
„Da's je vader," zei hij strak — en naar mij knipoogend, vroeg hij:
„En wat is je vader, Co?"
„Me vader is 'n schurk," zei het kind.
„Góéd onthouen," knikte grootvader.
En het zilverhaar van zijn baard witte in lachschudding tegen het
kinderkopje.
„Heb u dat an 't kind geleerd," zei de dochter knorrig.
„Ja," knikte de oude man en nog eens vroeg hij:
„Goed onthouen, en wat is ie nog meer ?"
„Me vader is 'n schurk en 'n dief," zei het kind stevig — bladerend in
het prentenboek.
?......
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ZIJ BOEMELT
Ze was — wat ze was kan maar niet in 'n vloek en 'n zucht gezegd
worden, doch trachten wij het — ze was muzikaal èn grijzend èn getrouwd èn naar Amsterdam overgekomen. Dit zijn wel de hoofdlijnen
van haar leven, maar onvolledig en oppervlakkig. Vervolgen wij
eenige noodzakelijke bijzonderheden. Wat het muzikale betreft: in
haar jeugd had zij gezongen — haar vele levensjaren had ze gespééld,
lichte en zware dingen (op de piano), Salonbloemen, 'n wals van
Chopin, fantasies van La Traviata en Mignon, de Rhapsodie van
Liszt, Daisy Bell, de Leonore- ouverture, After the ball was over, potpourris uit Cavalleria, Komm Karlieneke! etc. Zij was niet muzikaler,
niet onmuzikaler dan andre dames die een huurpiano b e w e r k e n
en hare buren door 'n éénsteens of halve-steens-muurtje van heur —
naar men zegt — dierbaarst zieleleven — doen medegenieten. Zij had
zelfs éénmaal in hare provinciestad 'n bespreking bereikt onder het
hoofd Kunst en Letteren en éénmaal had de dokter haar een maand
het spelen v e r b o d e n daar ze vingerkramp had opgeloopen, wat
ze 's middags bemerkte toen ze 'n paar spiegeleieren wou bakken. Zij
was muzikaal. Voorts zeide ik: grijzend, grijzend zoowel aan de slapen
als wijder-op tot aan den haarwrong, die minder grijs was, Omdat je
van een op andermans hoofd gegroeid vlechtje niet met billijkheid verlangen kunt, dat 't meêkleurt met de spectraalemoties op eigen kruintje. Zij was zestig, droeg 'n zwart-thibet japon — geen mantel ('t was
zomer), liep op gemakkelijke stoffen wandelschoenen met platte hakken — 'n heele uitkomst als je drie eksteroogen bezit, die naar geen
voetbaden luisteren — opende druk en nerveus haar ouderwetsche beu
waarin ze machtig-secuur 'r portemonnaie, 'n bonbonnière-geltasch,
(met pepermuntjes en drups), 'n reukdoosje (met eau-de-cologne en
rozenolie), 'n netjes gevouwen zakdoek en 'n nagelschaartje bewaarde. Ze droeg verder 'n hoed die — — Je zou evenwel afdwalen. Gaan
wij over tot de derde hoofdlijn, haar getrouwd-zijn — doen wij zulks
echter met takt, met vermijding van allen spot, ofschoon zij zelve van
haar levenstragiek wèinig meer voelde. In het begin, wel twintig jaar
geleden, had ze 't dubbel en dwars geweten, toen ze hem naar 'n Gesticht transporteerden. Maar alles zakt en 'n man, die zóólang van je
gescheiden blijft, mis je niet, althans niet zoo heftig als dichters het
ter wille der dichterlijkheid willen doen voorkomen.
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Twintig jaar is in natje- en droogje-uren berekend 'n soliede hoeveelheid en wanneer je mekaar destijds getrouwd hebt om motieven die
niet in evenredig verband tot hart, aangedaan hart, gebroken hart, getroffen hart enz. staan of stonden — hij 'n nètte betrekking, jij 'n
kindsgedeelte van 'n niet te versmaden erfenisje — hij léélijk, jij zoozoo — dan vind je allicht na éénige jaren t r o o s t bij je Piano. En
neme den eersten steen op wie zonder fouten is — en muziek mits
huurpiano's als nièt- vertroostend beschouwt.
-gaders
Zij was naar Amsterdam gekomen.
Met deze vierde bijzonderheid completeeren wij onze belofte en bevinden wij ons tevens in het centrum van haar avontuur, dat wij onder
een schunnigen titel aanduidden.
Ze was te Amsterdam gekomen met 't boemeltreintje van 6.07, om —
ge zult het bevroed hebben — van Muziek te genieten, liever van een
zangwedstrijd, die in het Paleis voor Volksvlot gehouden werd en
waaraan de zangvereeniging De Harp uit haar provinciestadje deel
Zulk een grandioos evenement liet ze niet passeeren en gevaar-nam.
bestond er geenszins.
's Avonds zou ze met den trein van 9.50 met al de leden van De Harp
terugkeeren en al werd 't b u i t e n g e w o o n laat (naar berekening
half een) eer ze te bed kwam — anders lei ze met de kippen — zij
wóû 't 'r nu eens van nemen, ze w o u 't zangersfeest in Am- ster-dam
bijwonen.
Maar toen ze uit hare extatische luistring opschrikte en met kippige
oogen het gouden remontoir bekeek, was het reeds dik over elven.
Dat had de Muziek gelapt. De Harp was provinciewaarts verdwenen.
Ze stond alleen in de groote stad — in den nacht — blootgesteld aan
de gevaren van het verleidelijk verleidend stads -nacht-leven.
Ze stond op het Frederiksplein, keek links en rechts, bekeek nogmaals
haar horloge, daarna de fontein en ganschlijk beduusd liep ze eindelijk
met de menschen -massa mee, die de Utrechtschestraat instroomde.
Wat nou? Je hoorde zooveel van aanrandingen, moorden, ontvoeringen. Wat nou? Geld had ze genoeg — maar 'n vrouw mèt geld, da's
nog gevaarlijker dan 'n vrouw zónder geld. Wat nou?
Eenige honderden malen herhaalde ze: wat nou ?, angstig, onvoorbereid, bang voor 't gedrang der menschen, bang voor 't rijtuiggedraaf,
schuw in het licht der winkelkasten. Toen sprak ze 'n agent aan.
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„Meneer....”
„Blieft u?"
„Ziet-u — 'k heb me trein gemist — 'k woon buiten — en wat moet 'k
nou als vrouw alléén?"
De agent aanschouwde het grijzende, nerveuze vrouwtje en intelligent
als 'n Amsterdamsch agent zijn kan, strekte hij den rechterarm uit,
wees een groot hel-verlicht gebouw aan, zei bedaard:
,,....Daar heb u 'n vertrouwd hotel !"
Het leven is eene zonderlinge historie. Wat den een eenvoudig is —
is den ander ingewikkeld — en een goede raad van een Amsterdamsch
agent, een uitstekend bedoelde raad, vermag evenwel in gevallen als
deze, eerbare, getrouwde, muzikaal-aangelegde vrouwen op 'n Oneerbaar pad te voeren, het afzichtlijk pad van nachtbraken, drankmis
-bruikenz.
Ze had haar kamer besteld, wat haar een v e i 1 i g gevoel gaf — en
na die resolute daad betrad zij het Café beneden.
Ongetwijfeld was die stap verkeerd, maar omdat zij met den boemel
te 6.07 was gearriveerd, bijgevolg sinds drie uur van den namid--trein
dag niets had genuttigd — dàn nog, als je op reis gaat ben je zóó nerveus, dat je geen brok kunt slikken — gevoelde zij zich zoo wee en
uitgehongerd, dat ze wat eten wou, dat ze wat eten móést.
Zij betrad het groote Café, ging schuw in een hoekje zitten, wachtte,
wachtte nog wat, bar-verlegen in 't rumoer, gegons, gepraat, gelach,
geloop. Toen tikte ze heel bescheiden.
Er werd „Aannemen!" geroepen — er kwam niemand.
Nee hoor — ze spraken op 't dorp zóóveel van Amsterdam — maar
dat viel je tegen.
Nog 'n tikje.
Gelukkig.
Ze vroeg wat te eten. Ze kreeg een kaart — allemaal plats-du-soir en
ofschoon ze w i s t dat ze 'r den heelen nacht niet op slapen zou, als
ze w a r m at, bestelde ze 'n portie zuurkool met worst, wat licht verteerbaar moet wezen.
„En wil u wat drinken ?" vroeg de kellner eenigszins raar — niet elken avond na twaalf komen geëmancipeerde vrouwen-op-leeftijd in 'n
Hollandsch koffiehuis zuurkool met worst eten.
„Drinken ?" — herhaalde en bedacht zij — en als een bliksemstraal
lichtte het in haar zenuwachtig hoofdje, dat ze bij zuurkool en worst
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geen zoete thee of zoete koffie kon drinken, dat ze liefst een glaasje
water had genomen — maar dat 'n koffiehuis van glaasjes water niet
kon bestaan. Geaccentueerd, bijna sonoor bestelde zij d r à n k.
,,....Geef u mij een fleschje s t o u t."
Dwaas — heel dwaas. Hoe kwam ze op den inval s t o u t? Ze had
evengoed jenever of champagne kunnen zèggen. Ze hield
niet van s t o u t, ze kon er niet tegen. De eenige sterke drank dien
ze dronk, was bij tijden — bij feestelijke plechtigheden — 'n glaasje
advocaat, 'n proefje morellen op brandewijn met suiker. Hoe kwam
ze op stout?
Nadat ze een poos had zitten soezelen, doezelen, kreeg ze het bestelde.
Ze at de zuurkool, de worst, dronk haar glaasje stout. En met zeer
tevreden gevoel in haar maag, uitgerust èn gerust, leunde zij achterover.
Wat 'n leven! Hè! Dat was iets anders dan op 't dorp.
Half een! Anders s 1 i e p ze minstens drie uur. Nu zat ze achter
d r a n k ! Gut, wat 'n gezellige boel — wat 'n plezier....
Haar oogjes glinsterden — haar jukjes werden rood. Ze scheen, grijzend als ze was, te verjeugdigen, stak studentikoos de stoffen wandelschoenen o v e r het voetenbankje, opende de beugeltasch, berook
haar oaeurtje, snoepte van de bonbonnière, wreef zich de wenkbrauwen en het voorhoofdhaar glad met den netjes gevouwen zakdoek,
glimlacherde tegen de menschen, die verbaasd en ook glimlacherend
het grijzend vrouwtje bekeken aan het eenzaam marmeren tafelblad.
„Zijn die stoelen bezet ?" werd plotseling gevraagd.
Het waren drie heeren, die nèrgens 'n plaatsje konden krijgen.
„Nee" — antwoordde ze: „ik zit hier alleen — maar 't zal me héél
erreg aangenaam zijn."
De heeren zaten neer. Nou was ze in gezelschap. En wat 'n aardige
menschen! Dadelijk was ze met ze in gesprek, vertelde van De Harp,
die denklijk wel 'n prijsje had, van den gemisten trein, van haar muziek, zèlfs van haar man die in 't gesticht zat, van haar kippen thuis
die prachtig leien, van d'r buren die machtig vreemd zouen opkijken,
als ze morgen voor 'n gesloten deur kwamen....
De kantoorbedienden luisterden vroolijk. Het was 'n grappige ontmoeting. 'n Dame alleen in 't koffiehuis — een die 'n beetje te veel
had gedronken. Ze luisterden, dronken hun biertjes. Toen bestelde
74

een 'n rondje en heel beleefd vroeg-ie of mevrouw ook wat gebruiken
wou? Ze dorst niet néé zeggen. Dan maar 'n k 1 e i n t j e brandewijn
met suiker — één keer kon geen kwaad, vóóral niet als je moe was.
En toen 't op was, zeldzaam luciede, met dertele uitgelatenheidjes in
d'r ouwe oogen, presenteerde zij op haar beurt een r o n d j e, wat ze
maar wouen. Zelf nam ze 'n glas Melk. Want alles had z'n grenzen
en ze voelde dat ze niet verder mocht gaan.... s t o u t.... b r a n d ew ij n.... 't Was welletjes.
Maar even voor twee, vóór ze afscheid nam, gebruikte ze nog 'n
glaasje f i n e c o g n a c. De zuurkool en de worst zaten dwars. Ze
begon door te slaan, fluisterde intieme geheimpjes, presenteerde pepermunt, drups en odeur, gaf ondeugende knipoogjes, verhaalde van
den kruidenier op 't dorp, 'n weduwnaar, dien ze wel m o c h t, maar
ze was nog getrouwd, zou zich nooit v e r g e t e n....
's Nachts was ze ziek, den volgenden morgen k a t t e r i g.
De menschen van 't dorp keken haar na.
Ze zag er pipsjes uit, liet 'n h a r i n g halen om zich te restaureeren,
smeet schuw de klontjes van de f i n e c o g n a c, die ze half-suf in
d'r beugeltasch had gestoken in de v u i l n i s b a k. Ze wou geen
souvenirs aan den stormachtigen Nacht....
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DOODSKLOKJE
In het leven geschieden zooveel zonderlinge dingen en helaas hebben
de levensbepeuteraars die men schrijvers noemt, ter wille van 't publiek èn hunzelver reputatie zóóveel historietjes uit hun litterairen
duim gezogen, dat 'n goedmoedig lezer ten langen leste in alles de
aardige fantasie van Meneer Auteur meent te zien en niks meer
gelooft.
Wel, gaat uw gang.
Maar wat 'k vandaag ga vertellen, behoeft noch aandikking, nóch
verbeeldingskracht.
Toen 'k hem leerde kennen was-ie zeventiger — 'n straf oud mannetje, niet groot, niet vet, niet versleten.
Hij zat bij het potkacheltje, rookte z'n goudsche. Z'n mager, gelig gelaat behoorde bij den stilstand der kamertjesdingen. Ja, ik verzeker u
plechtig: het kan gebeuren en bij hem was het een gebeuren van sta
weerkeer, dat, als zijn ouw-mannetjes-gezicht met de grijze bak-digen
dunne lippen, de vinnige mondhoekrimpels peinsde,-kebardjs,
onrustig dee, boos werd — de knuffe evenwichtigheid van kamertje,
tafel, lamp, kanarie, potkachel, tabakspot mèt zijn gelaat harmonieerde.
Door het lang, lang wonen in Amsterdamsch kamertje was er — ik
fantaseer nièts, al lijkt het een weinig ongelooflijk — een zeer hartelijke vriendschap tusschen ouweman's kopje en wat hem omringde
ontstaan. Je kon merken dat de kachel van hem hield, dat de bruine
tabakspot 't plezierig vond bij z'n knokkelhand te staan, dat 't tafelzeil om hèm glimmerig glansde, dat al de kamervoorwerpen an z'n
bakkebaardjes, z'n dunne lippen, z'n spits kinnetje, z'n vierkante slapen gewend waren geraakt en om den drommel gevoelig voor een
vriendlijk kijken der oogen door de brilglazen.
Wie zulke genegenheden van voorwerpen voor menschen niet begrijpt of er om grinnikt, die moet maar eens gaan in de kamer van 't
eerste 't beste mannetje dat gestorven is.
Dan zul je den armstoel waarop-ie zat, triestig zien pèinzen en z'n pijp
zal je zoo verdrietig aankijken als 'n treurende vriend....
Maar lieve lezer 'k dwaalde af. Niettemin, nu we over sterven gesproken hebben, zijn we eenigermate teruggekeerd tot den dag, toen
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hij bij het potkacheltje dàmpte en me toevallig verhaalde van iets
waarover ik eerst glimlachte — de andren met mij — tot de tragiek
van het geval ons duidelijk werd.
Gezelligjes geleund in z'n stoel, praatte hij helder en verstandig over
alles, bedaard puffend, kleine wolkjes blazend.
Omdat hij veel praatte, ging z'n goudsche pijp dikwijls uit en 't trof
me, hoe curieus hij scharrelde om 'r weer op te steken. Eerst let je daar
niet op, maar wanneer 'n oud mannetje 't zich met lucifers lastig
maakt, ben je gauw bereid 'r iets van te zeggen.
Zoo had hij een versche pijp gestopt, voor de zooveelste maal, opende
het kacheldeurtje en zoog. De brand kwam er niet in.
Nijdigjes wierp oud-heertje 't deurtje dicht. Ik tastte in mijn zak om
hem een lucifer te geven, vond m'n doosje niet.
„Nee — láát maar — láát maar," zei hij half-verdrietig: „'k Heb ze
nog wel."
En z'n magere vingers peuterden in z'n vestjeszak, diepten een zilver
doosje op.
„Da's heel ouwerwetsch," zei ik.
„Heb 'k al veertig jaar," zei hij.
„Da's 'n tijd," zei ik.
„Ja, ja," zei hij.
'k Keek toe. Voorzichtig knipte hij het dekseltje open, dat door een
veer bewoog en doodnetjes, zorgvuldig alsof-ie iets heel belangrijks
aanvatte, tipte hij er een zwavellucifer uit, streek 'r langs de ribbelige
zijde van 't doosje, keek ernstig naar 't pieterig knetteren en koken
van den rooden kop. Toen, zoodra de stank wegtrok en de gele vlam
langs het houtje trok, zoog hij haastig, vlug puffend en haastiger nog
blies hij het vlammetje weg, lei het half-verkoolde houtje op den aschbak, sloot netjes en langzaam het doosje, stopte het in den vestjeszak.
Onweerspreekbaar was 'r niets belangrijks aan dit doen en ik zou wel
stevig vermijden 't zoo uitvoerig te beschrijven, als mij niet naast het
serieus ouwe-mannetjes-beweeg iets in de oogen getroffen had, dat me
sterker deed toekijken dan gerechtvaardigd was.
Toen, gemoedelijk-weg, met m'n óók gedoofde sigaar in de hand,
zei 'k:
Nou — met 'n vlammetje kunt u mij óók plezier doen
„'k Zal u helpen," antwoordde hij. Tot m'n verwondering stond hij
op, nam den half-verbranden lucifer van de aschbak, reikte hoog naar
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het glas van de petroleumlamp, trachtte het houtje vlam te doen
vatten.
Bijna brandde hij z'n vingers.
„U is wèl zuinig," glimlachte ik: „geef liever 'n versche."
„Nee, nee," zei hij, pijnlijk de vingers wrijvend: „zoo smijten we 'r
niet mee."
Driftig scheurde hij 'n hoek van de krant, frommelde dien tot een
reep, hield 't opnieuw boven de lamp.
Ik stak mijn sigaar op, spotte:
„Wij jonge menschen kunnen van u héél wat zuinigheid leeren
„Ach, 't is geen zuinigheid van 'm !" lachte z'n dochter achter de tafel:
„hij is bang dat z'n eigen lucifers opraken!"
„Z'n eigen lucifers!" informeerde ik.
„Ja," begon de ouwe heer gepiqueerd uit te leggen: „daar lacht zij
om — maar ik sta 'r op. Zie nou is hier, meneer, tien jaar gelejen toen
m'n vrouw nog leefde, toen heb 'k is op 'n verkooping 'n hééle kist
lucifers gekocht — van die echte ouwerwetsche phosphorlucifers, die
je nóû in de stad niet meer krijgen kan — en die passen precies in me
zilveren doossie. Daar zaten me 'n dóózen lucifers in die kist, meneer!
D'r leek geen opkommen an. Toen me vrouw stierf, was 'r nog geen
kwart van de kist op — en nou heb 'k me in me hoofd gezet dat 'k
zuinig met me phosphorlucifers mot wezen. Zijn ze op, dan kan 'k me
zilveren doossie niet meer gebruiken
„Néé, vader," lachte de dochter: „nou vertel je meneer niet alles. Hij
is bijgeloovig, meneer. Eens heeft-ie is gezegd, dat-ie zoolang die leeft
z'n èigen lucifers wil houen en dat, zoodra ze op zijn, z'n uurtje geslagen heeft! Ja, zóó mal is-die, meneer
Oud-mannetje keek ernstig voor zich, dampte, plette de lippen, sprak:
Nou já — ik hècht 'r an. Dat steek 'k niet onder stoelen of banken. — Ik hèb nou eenmaal 't idee dat 'k nèt zoolang leven zal as 'r
nog lucifers in de kist zijn — dat is bijgeloof — dat weet 'k wel — je
mag niet bijgeloovig zijn, dat weet 'k ook wel — maar 't is eenmaal
zoo — en as ouwe menschen zich wat inbeelden, komt 't meestal
uit
„'k Zou 'n nieuwe kist koopen," lachte ik.
„Ze zijn n i e t meer te krijgen," redeneerde hij grappig-ernstig: „ze
zijn n i e t meer te krijgen. Ja — je ken nog wel phosphorlucifers
koopen — maar niet meer van dat soort — niet meer van die kleine
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die in me doossie p a s s e n.... En ze raken op meneer — ik mot zuinig
zijn
„'k Zou me maar niet ongerust maken," lachte ik weer: „van 'n lucifer
hangt 't leven niet af
„Jawel," hield hij hardnekkig vol en grimmig blies hij rook naar de
lamp: „dat wéét 'k wel — maar ik ben van 'n ander geslacht dan u,
meneer. En ik hècht 'r nou eenmaal an
Dan willen we hopen dat 'r nog veel doozen in de kist zijn," zei ik.
„Néé, meneer," sprak hij met nadruk: „véél zijn 'r niet meer."
„Hoeveel dan, vader ?" spotte de dochter.
„Dat tel 'k niet" — zei hij nijdig.
„Nóu — dat mot je juist!" lachte de dochter....
"....
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Zoo ongeveer was dien avond het gesprek en aan den gril van 'n
ouwen man zou 'k niet meer gedacht hebben — 'r gaat in 't leven zooveel aan je voorbij — ware het niet dat hij, telkens als ik 's kwam, aan
z'n kinderlijk bijgeloof herinnerde.
De lucifers schenen op te raken.
Doorgaans lag bij z'n tabakspot 'n stapeltje papieren strookjes, bukte
hij zich naar het potkacheltje, s m ok k e 1 d e.
Wij lachten dan.
„Vader — zóó hou je je niet an je voornemen," zei de dochter: „zóó
is 't geen kunst iets te gelooven
„Da's mijn zaak," zei hij dan, stroef.
En 'n oogenblik later probeerde hij 'n half verkoolden lucifer boven
de lamp.
Het werd zomer. De kachel werd weggezet — de lamp ging eerst
íáát op.
Ik spotte niet meer met z'n bijgeloof. Het werd tragisch z'n 1 i s t i g
bewegen gade te slaan.
„Vader wordt kindsch," zei eens de dochter, toen we alleen waren:
„hoe ouwer die wordt — hoe meer de malle luciferskist 'm in z'n
maag zit. Je kan geen doosje gewone lucifers laten slingeren of wèg
zijn ze. Precies of-die ze opeet. 't Is niet bij te houen
„Laat 'm z'n gang gaan
„Dat doe 'k ook — maar elk oogenblik zit je zèlf in verlegenheid —
zijn de standaards leeg — laatst was 'r uit de keuken 'n héél pak
weg
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In die dagen letten we vrij scherp op 'm. Het zilveren doosje bleef in
z'n vestjeszak. Daarvan gebruikte hij niet meer. Wel streek hij druk
gewone lucifers af. In z'n huisjasje zaten soms drie doosjes tegelijk.
Vragen er om dee hij nooit. Dan werd-ie bespot. Hij nam ze of
kocht ze.
Toen kwam de winter mèt het potkacheltje, mèt de lamp. Tevreden
rookte hij z'n pijpen, scheurde stukjes papier af, stak de pijp i n de
kachel.
Maar hij vatte kou, werd bedlegerig, stierf onverwacht.
In de groote luciferskist vonden ze — hij had er een hangslot op —
niets. Geen ènkle lucifer. Allemaal leege doozen.
Wel in het zilveren doosje.
Daarin waren er drie — afgeteld dríé. Die had-ie het hééle laatste
jaar bewaard.
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IK ZEIL
Harmsen was dágen in de schuur bezig geweest — Harmsen van Mui
een zakmes, roestige spijkers, èn 'n bijl alles-derbg,Hamsnit
kan, van 'n kippenren af tot 'n zeiljacht. Waarlijk, 't is niet overdreven. Zet Harmsen-van-Muiderberg op 'n onbewoond eiland — geef
'm z'n zakmes — en hij is in Amsterdam eer je 't weet.
Met 'n geduld, waarvan je gebluft stond, knutselde Harmsen de
zwaarden stevig en massief, hakte 'n mast, sneed 'n giek, naaide de
zeilen.
Toen op 'n windloozen avond klonk Harmsen's verheugde stem:
neer, de zeilboot is kláár."
M'n nagerecht liet 'k in de steek — 't moest dádelijk geprobeerd
worden.
„Harmsen," zei 'k instappend: „is 'r geen gevaar ?"
Z'n door-weerd gezicht grinnikte om m'n stadsangst.
Sekuur heesch-ie de zeilen, die hingen als drogende vadoeken en we
bleven rustig óp de plek waar we waren, omdat bij zeilen, zooals ik
bemerkte, ook wind behoort.
Vroeger meende 'k dat je in 'n zeilboot maar had neder te zitten, dat
de wind de rest dee. — Thans — sedert 'n paar dagen — wéét 'k dat 'r
Zondags-jagers, dito visschers, dito z e i 1 e r s zijn — gelijk, mag ik
er zonder twijfel met eenig genoegen aan toevoegen, er bij menigten
Zondags-auteurs geboren worden.
Per slot van rekening doet 'n z e i 1 e n d schrijver even mal als 'n
schrijvend zeiler.
Hoe schoon en harmonieus worden evenwel taak en geval van den
auteur die 't zeilen te pakken heeft, de finesses doorgrondt en tegelijk,
vermits z'n welbesneden pen, anderen de geheimen van 't vak weet
uiteen te zetten.
Want, vrinden, zeilen is een kunst, niet maar 'n kunst van
koekebakken, maar 'n kunst die nàuwlijks genoeg gefêteerd wordt op
wedstrijden en sportfeesten.
Terwijl ik dit neerschrijf, lijkt de tafel voor me te golven en m'n stoel
schommelt schijnbaar als het hobbelpaard uit wijlen m'n kinderjaren.
Driè dagen ongeveer heb 'k als stoer zeeman tegen de báren gewor81

steld — de zwaarden (dat wil voor den onmondigen lezer zeggen de
houten lappen langszij) laten vallen en ingehaald — het roer omgesmeten — de fokkeval (zegt Harmsen) door m'n handen laten glijden
dat de blaren 'r bij hangen — gelaveerd op omslaan af — kortom, 'k
ben in levensgevaar aan 't sporten en 't spurten geweest.
Menschen, 't is nièt makkelijk!
Menschen in Amsterdamsche huizen, Amsterdamsche binnenkamers,
menschen bij Ongevaarlijke grachten, menschen die sullig in 'n overhaalpont neerzit — jullie hebt geen besef van 't gezwabber en gedobber op m ij n Zuiderzee!
Zoo hier voor de g o 1 v e n d e schrijftafel, krijg 'k meelij met de
stadsche benauwdheid, met je huisbakken geleef en gesop. 'k Voel me
inderdaad als 'n matroos, die na máánden de haven binnenvalt en als
'r hier, in Muiderberg, estaminets of danshuizen bestonden, zou 'k van
pure landdronkenschap gaan passagieren tot de brave veldwachter me
bij de kladden nam en me achter het brandspuithuisje in de nor deponeerde.
't Is niet makkelijk....
Om te beginnen moet je zeemanstermen inpompen, met 'n zware
stem kunnen spreken van zwaardhaken, zwaardklampen, fok, giek,
fokkeschoot, zeilschoot, fokkeval, lijken, helmstok, kikkers, loef, lei.
Dan moet je van die woorden de b e t e e k e n is snappen om geen
ongelukken te krijgen. En daar 'k door de verstandige leiding van
vriend Harmsen op 't moment zoowel 'n k i k k e r van 'n 1 ij k, als
'n giek van 'n h e 1 m s t o k weet te onderscheiden, zou 'k me
bijna gaan aanbevelen als lid voor de een of andere jury, als 'k m'n
onmacht niet moest bekennen om 'n zeilboot t e r u g t e b r e n g e n.
U i t-zeilen met den wind méé gaat bijster. Maar hóé zeilers 'n boot
op 't zelfde plekje t e r u g laveeren, is me tot heden 'n raadsel. Menschen gelóóft me, 't is nièt makkelijk.
Na de proeftocht die uitstekend afliep, omdat de boot door gemis aan
wind in 't geheel niet liep, waagden we ons den tweeden dag alléén
op zee — wij, 'n jeugdig vrind en ik — de zee, de góéie Zuiderzee,
waarop je niet kunt verdrinken (naar mijn raming), die dus voor baders, kindren en zeilers 'n voortreffelijk oefenwater is.
Het windje was dien dag vrijpostig. Harmsen zei: noordwest. Op
wind heb 'k nog geen kijk. Toegewijd heschen we zeil en fok en met
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'n leuke vaart dreven we naar Naarden. Halverwege zei ik:
,,....We kééren
Zeer voorzichtig liet 'k alle zeilen zakken, draaide de boot met 'n
spaan èn 't roer, heesch de zeilen opnieuw en wachtte. Deze wijze van
laveeren is bepaald Ongevaarlijk voor jeugdige beginners. Je kunt op
je gemak keeren, 't eene zwaard ophalen en 't andre laten zakken.
Wanneer alle zeilers deze s o 1 i d e methode volgden, zou je waarschijnlijk nooit ongelukken krijgen. Tot mijne verbazing had de wind
evenwel niets geen lust om i n de zeilen te blazen. De doeken hingen
onsmakelijk te flapperen, wouen geen lucht happen, tot bij 'n draai
van 't roer de giek plotseling omviel en me een mep gaf, dien ik nóg
voel. Doch zeelui letten niet op mèppen. Weer in d e z e 1f d e richting sneden we er van door, eenigszins verbaasd door den onwil van 't
jacht.
„We laten ons niet dwingen," zei ik.
„Nee, dat doen we zeker niet," zei m'n metgezel.
We zullen laveeren," zei 'k grimmig.
„Góéd," zei m'n metgezel.
Thans, overmoedig, trachtten we te laveeren met de z e i 1 e n op. Ik
weet wel dat 't zoo hoort en dat elk zeiler laveert met de zeilen omhoog, daar je keeren met gezakte zeilen geen 1 a v e e r e n kunt noemen, maar ik moet dit wel uitvoerig expliceeren, omdat we zooeven
gepoogd hadden te laveeren met 't zaakje omlaag. Nu deden we fier,
maar lichtelijk angstig. Je kon niet weten. De zee was niet diep en de
wind niet bar, maar je 1 a s voortdurend van ongelukken met zeilen.
Om iets te o n d e r n e m e n moet je feitelijk nièt lezen. Ik liet het
bakboord-zwaard neer, dat klepperde als 'n pessimistische kraai in 't
bladerloos geboomt van 'n kerkhof. 't Dee je luguber aan. Toèn het
zeilschoot vierend, wachtte ik af. M'n vriend rukte het roer om, deed
'n paar extra slagen met z'n spaan.... We keken met knipperende oogleden — wachtten, spraken geen woord. Bijna is zulk eene situatie van
afwachten of je zal omslaan — tragisch. Doch de wind was ons genegen, flapte het zeil en de fok om, het bakboordzwaard dróég.... we
gingen een a n d e r e n kant op. Prachtig!
„Zie je," zei ik.
,,....Hij doet 't," zei m'n vrind.
„Gaan we terug ?"
Nee — we drijven af."
Werklijk gingen we met volle vaart naar Marken, wat de bedoeling
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niet was. Ze wachtten ons met koffiedrinken en we waren al 'n half
uur te laat. Daarenboven hadden we geen proviand, nóch kompas. En
voor 'n verdere zeereis dien je vooral 't eerste te hebben — 't laatste
kun je desnoods missen, meen ik.
Ik keek benauwd, hij keek sip. De wind werd sterker, de hemel betrok. Loodgrauwe wolken dreven naar den kant van Naarden.
„Amice," zei ik, „we dienen t e r u g te gaan."
„Jawel," zei hij.
„Nog maar is laveeren," ried ik.
En de zelfde spanning van straks volgde.
Het liep uitnemend af en zonder dat de giek me 'n nieuwe mep gaf.
Doch — de wind wou ons p e r s e in zee. Onbegrijpelijk. Overal
zag je visschers die plezierig den kant uitzeilden dien w ij moesten
volgen om thuis te komen en w ij dreven precies dáár waar we niet
wezen moesten.
„We zullen ankeren," zei ik.
„En overleggen," zei m'n vrind.
Vlug lieten we de zeilen zakken — dat wil zeggen, zoo vlug als w ij
't konden, want als je 'n stevige knoop om 'n kikker hebt gelegd, heb je die maar niet dadelijk losgepeuterd — vlug wierpen we
het anker uit.
„En nou ?" zei m'n vrind.
De lucht was zwart geworden — de warmte ondraaglijk.
„Hoe komen we t h u i s ?" peinsde ik, denkend an m'n vrouw die al
zoo erg ongerust was toen we 't durfden. In Amsterdam neem je 'n
trammetje. Nee, zeilen is nièt makkelijk.
Benauwd keken we naar de wolken èn naar de botters die de kunst
verstonden t e g e n d e n w i n d i n te gaan, wat 'n enormiteit geleek.
„In godsnaam," sprak m'n vrind.
„Dito," zei ik.
En — waarlijk, in tijden van nood en gevaar begrijp je elkander zonder dat je één woord hoeft te uiten — tegelijk begonnen wij ons te
ontkleeden.
Hij hield z'n hemd aan, ik m'n tricotbroek.
Hij sprong vóór te water, ik achter.
Hij begon te trekken — ik zeide reeds dat de Zuiderzee een voorbeschikt oefenwater is voor zeilers — en ik te duwen, nadat we (natuurlijk) het anker hadden gelicht.
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Ik geloof oprechtlijk dat er een plezieriger wijze is om huiswaarts
te zeilen.
Stappend over den zandrigen bodem, af en toe een botje verschrikkend dat over je voeten glibberde — dacht ik aan de eerste maal dat
ik een koets zelfstandig bestuurde en 't peerd niet vort wou.
Een afgetobde knol en een zeilboot hebben dezelfde misselijke streken. Als ze niet willen, kun je duwen.
Een half uur trok Willem, een half uur duwde ik. Toen ontmoetten
we de reddingsboot van het hotel, bemand met Harmsen en 'n kellner.
Harmsen grinnikte. We hadden dadelijk tegen den
wind moeten inzeilen, zei hij.
„Je boot deugt niet," riep ik: „die w i 1 niet tegen den wind."
Den volgenden dag was de wind gedraaid en hardnekkig hernamen
we den zeiltocht. Ditmaal zou Naarden ons nièt te pakken krijgen, liepen we statig naar Pampus. Den heelen vorigen avond had Harmsen
op 'n papier uitgeteekend ho e je moest werken tégen den wind. Op
't papier met pijltjes en streepjes ging 't van 'n leien dakje — maar op
zee deugde de les niet.
Pampus werd grooter en grooter. Laveerde je t e g e n den wind, dan
werd Pampus grooter, laveerde je naar de kust dan kwam Pampus náder.
Menschen — zeilen is nièt makkelijk.
Op zeker oogenblik, tè nijdig laveerend, hield ik den helmstok in m'n
handen, dreef het roer chagrijnig 'n end ver achter ons. Zóó uitsluitend lette ik op Nachtmerrie Pampus, dat 'k trouw den helmstok vasthield en het verlies niet zou bemerkt hebben, als m'n vriend niet toevallig had omgekeken.
Energiek sprong 'k, of liever stapte 'k te water, wandelde naar het
roer, nam het over de schouders en gekleed-en-al duwde 'k de zeilende
boot in de richting die i k wou en die zij thans g e w i 11 i g volgde.
M'n vriend rookte gezellig 'n sigaartje, ik liep achter het jacht, volkomen tevreden.
Iemand met philosophischen aard ziet Pampus liever loopend kleiner
worden dan zeilend grooter.
Den dag daarna hadden we het roer zwaarder gemaakt, namen wat
meer ballast in. We verdraaiden 't nogmaals te k n o e i e n.
De Muiderbergers begonnen uit te loopen om ons te zien zeilwande85

len en Harmsen g 1 i m 1 a c h t e zoetjes als-ie de zwaarden zag inpakken.
Dood of levend, we z o u e n vandaag t e r u g zeilen. Maar de wind
was weer naar Naarden. En hoe we laveerden, hoe we transpireerden
met het versjouwen van zeil, fok, zwaarden, giek etc. — we dreven
pertinent op Naarden toe. We gingen sámen bakboord zitten, toen
sámen stuurboord — we zetten het zeil zoo schrap binnenboord als
maar mogelijk — 'r hielp geen moedertje aan: de Naardertoren werd
spitser.
0, 'n streepje op Pampus te winnen!
Tweemaal bonsde de giek tegen m'n hoofd, — minstens viermaal wierpen we het anker uit — tot we het kwijt raakten — toen desperaat,
vastbesloten om niet opnieuw de lamme boot 'n uur te moeten duwen
en trekken — ten slotte blièf je niet langer voor boot van 'n boot te
spelen! — zetten we het onwillig, miserabel ding met 'n vaartje op 't
strand, d i c h t bij Naarden, maar dan toch in elk geval niet i n
Naarden, wandelden kalmpjes over den dijk terug.
Als er dan toch t e r u g g e 1 o o p e n móést worden, was het aan
dijk dan door water te kuieren.
-genamrov'
Menschen, op gevaar af jullie te vervelen, moet ik nog éénige keeren
herhalen dat 't niet makkelijk is.
Ik berij liever Sorrie van Wijk-aan-Zee, van wie je vooruit weet dat-ie
't half-weg IJmuiden aflegt, dan dat 'k 'n boot naar Pampus terug
breng, die naar Naarden w i 1 of omgekeerd.
Nu golft de tafel, golft 't papier, gólft de stoel, droom 'k 's nachts
van schipbreukdingen, van weerbarstige gieken, flapperende zwaarden, klepperende zeilen — van Pampus — Naarden....
Néé, menschen, 't is lang nièt....
Maar dat weet je nou.
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VERBEELDINGSLEVEN
Achter de Linnaeusstraat werd eene zijstraat bijgebouwd.
Het was láte Zondag-namiddag, op scheemring af.
De groote doorwoelde kalkbakken schimden bleek tegen de massieve
steen-rompingen.
Er liep 'n man op 'n neuswarmer te kluiven, den stok in z'n rugwaartsche handen.
Verderop, de knooklige botten diep gepuild in 't bultig moerasland,
leien koeien en raaklings daarachter kromde de spoorbaan met railglimmingen en seinpalen.
De huizen in aanbouw stonden lomp in 't weiflend geschemer van den
avond, huizen met morsige stellages, gekeerde ladders, gapende raamgaten. Als plomp neergedreunde knuppels grimden de stellingbinten,
dreigend doorstekend het schemerviolet, dat teertjes naar 't onbesmeurd groen achter de spoorbaan glee.
Waar de kalkbakken schimden, houtkrullen den zandgrond overwolden, lompe wallen gebakken tegels waren neergekwakt, klonk het
frisch geraas van kinderstemmen.
Als spattende lichtsprenkels ketste het.
Ze zaten met 'r zessen: vier meisjes, twee jongens. Ze zaten in 'n
ovaal van zand, de voetjes gedoken, de knietjes gelijk met den rommel rondom.
Zes zitbankjes hadden ze in de smurrie gegraven, zes bakjes in 'n gerekt zandovaal.
Zoo speelden ze stoomboot.
Dirkje was machinist. Met z'n stevige handjes bewoog-ie snel-wrikkend 'n stok, siste tusschen de tanden. Dat was de schroef èn de ontsnappende stoom, óók het stuur.
Bij Mientje, in de middelste bank, stak 'n tak met 'n lapje. Dat was
de mast.
En vóór, op de punt, achter Truusje's rug, priemde 'n houtspaander
met 'n papieren vlag. Maar ze mocht 'r niet ankommen, want Mientje
en Dirk hadden den kuil gegraven — die waren kaptein en stuurman,
de anderen passagiers.
„Zalle we nou anlegge?" vroeg Dirk, even nièt tusschen de tandjes
sissend.
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„As je met me praat,” zei Mientje vinnig -in-haar-rol: „dan mot je
door de spreekbuis roepe."
Ze wist 'r alles van. D'r vader had 'r wel is meegenomen an boord
van 't groote schip, 'r de machinekamer laten zien. En thuis stond 'n
scheepie dat-ie met z'n mes had gesnejen, 'n scheepie met zeilen en 'n
kajuit en 'n heusche zeeman an 't roer.
Je kon 't van binnen bekijken wáár je wou. Nou was vader 'n vol jaar
op reis. Moeder, die waschvrouw was, wist dat-ie nièt meer terugkomen zou.
De zee had 'm ergens angespoeld.
As 't kind vroeg wáárom ze huilde, gaf ze geen antwoord en as 't
drensde wanneer vader werom kwam, zei ze van gauw.
'n Kind krijgt later genoeg verdriet.
Je hoeft 't niet oud te maken voor z'n tijd.
„Nou dan!" schreeuwde Dirkje in 'n gaatje dat-ie met z'n wijsvinger
in den grond had geboord: „zalle we anlegge kappitein?"....
„Nee!" riep Mientje, haar mondje buigend naar 't vingerputje van
háár bank: „we benne 'r nog lang niet."
„Waar gane we dan heen, seg?" vroeg Kris, bleek joggie van-uit-de
straat, die met morsig neusje voor zich zat uit te droomen.
„Na Trènsvaal, stomme jonge," lei Mientje uit — en weer buigend
naar het gaatje in den grond, toeterde ze:
„Achteruit! Volle kracht! "....
„Wáárom motte we achteruit ?" vroeg Treesje.
Ze zat met 'r Zondagsche katoentje netjes opgevouwen, op de voorlaatste bank, 'n beetje bang voor de schemerschaduwen achter de tegelblokken.
Mientje, kaptein, knipperde pedant met de oogleden.
„Dat wéét ze nog niet," smaalde ze: „zie je dan niet dat we anders
tegenkaap De goeie hoop anvare, kind?"
Dan, ernstig 'n houtkrul draaiend, bootste ze 'n electrische schel na,
geluid dat hoog-lief langs de tegelhoopen rakette.
„Trrrrrrr! Trrrrrrr!.... Vooruit! Halve kracht!"
Dirk, de machinist, wrikte den stok in 't zand, riep ijvrig: „Sisch!
Susch! Sisch! Susch !"
En een serieuze, plezierige aandacht was over de gezichtjes.
Ze gingen ècht.
Hè, wat gezellig....
Maar Suus, de jongste, 'n dreumes van vier, peuterde aan den boot88

wand. D'r kleine, zwarte vingers wreven 't zand weg, dat 'r 'n scheur
in 't ovaal kwam.
„Mien, se maakt 't schip kepot," waarschuwde Truus.
„Laat je staan, lam dier!" dreigde Mien; „blijf-ie d'r af, schááp! Anders mot je d'r uit. Plak jij 't weer is dicht, seg! Motte we verdrinke?"
„Je kan ommers niet verdrinke," zee Treesje bangerig: „hoe kan je op
sand verdrinke?"
„'t I s geen sand," hapte Mien haar af: „je siet ommers wel dat 't
water is. En as 't water in de boot loopt, dan sàkke we allemaal
„Nou dat sou 'k wel is wille sien," lachte Trees benepen.
,,Sisch! Susch! Sisch! Susch !" stoomde Dirk.
„Hè !" schrikte Truus.
Over de spoorbaan, onverwacht uit de bocht, gromde een trein, de
rails bedreunend.
Een gillende, snijdende waarschuwkreet ontspoot de locomotief.
Wit-stuivende damp met laaiende vlamspuwinkjes, braakte uit den
schoorsteen.
,,Sisch! Susch! Sisch! Susch! spurtte Dirk, jagend om den trein bij te
houden.
Suus was opgestaan, stapte met de kleine beentjes over 't zand.
„Zal je d'r in komme!" kommandeerde Mien: ,,akelig dier — anders
blijf-ie d'r uit!
„Nee — se leit in 't water," phantaseerde Dirk: „zal ik 'r naspringe?
Wacht effen!"
Met 'n zetje plofte hij in 't stoffig zand, sloeg met armen en beenen,
pakte Suus beet, die te onnoozel was om iets van 't avontuur te begrijpen, duwde 'r in 't ovaal.
„Mot 'k nou zoo maar klèsnat gaan zilte ?" vroeg-ie.
„Warm je bij de machien," zei Mientje en opnieuw roepend door de
spreekbuis:
„Trrrrrrr ! Trrrrrrr! Vooruit!"
„Ik wou na huis toe," zeurde Trees zacht: „'k hè-zoo'n pijn in me
buik
Ze was heelemaal bang. Zwaarder daalde 't avondgeschaduw. De
steenmassa's vierkantten norsch tegen 't wazend violet, en 'n koe, beneden bij de sloot, stug zwart van kontoer, loeide met klaaglijken roep.
„Strakkies gane we allemaal," zei Mien, „toe blijf sitte.... D'r komt
storm en dan mot je oppasse.... Heb-ie die golf gesien? Hè, wat 'n
kanjer!"
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„Waar ?” vroeg Trees ongeloovig.
„Dáár," wees Mien in het zand: „pas op! Daar komt 'r weer een! Hè,
wat 'n wind! Pang! Pang! Nou is de mast gebroke! Nou motte we
versuipe
En om het angstige schriklijker te maken, begon ze plotseling langgerekt te gillen „Huuuuu.... Huuuuu!"
Dirk an 't roer, ongevoelig voor storm en golven, bleef machinegeluidjes nabootsen.
Treesje huilde. Snikkend riep ze dat ze 'r uit wou, dat ze bang werd.
„Voor wat bang?" lachte Mien.
„Hè — die is bang in 't donker," schreeuwde Dirk met grove mansstem: „En nou is d'r nog niet eens 'n walvisch bij 't schip gekomme.
Sal i k walvisch weze ?"
Geniepig knipoogde-die tegen Mien.
„Ja, wees jij walvisch. Huil maar niet meer meid. De storm is voorbij.
Nou schijnt de son weer. Soo. Dat is de hengel!"
Den stok hield ze over den rand van 't ovaal; langzaam kwam Dirkje
langs den grond gekropen, knorrend en grommend als 'n hond die 'n
been te pakken heeft.
Even viel-ie uit z'n rol. „Sal 'k 'r een ópvrete?"
„Nee," zei Mien: „walvissche vrete niet."
Liever had-ie Trees of Suus of Truusje over den rand gesleept, maar
nou Mien pertinent zei dat walvisschen niet vraten, vond-ie 'r plezier
in zóó geweldig walvischachtig te brullen, dat Trees en Suus sip keken
en kaptein Mientje koud werd. 'n Keel as die jongen opzette!
't Leek of je overal in 't aandoezlend donker griezelige dingen zag.
„Niet soo a k e 1 i g schreeuwe," riep Mien: „dat doet 'n walvisch
niet — je mot ènkel me hengel beetpakke
Maar op 't zelfde moment werd ze kil van schrik, gilden Truus, Kris,
Trees en Suus dooreen.
Achter den rechtschen steenhoop b e w o o g iets en klaag-loeiend
geluid, alsof iemand om hulp riep, klonk zóó dichtbij, zóó gemeenhard, dat Dirk 't niet gedaan kon hebben.
Moedèrrrr !" krijschte Trees.
„Moe
„Wat benne jullie 'n lummels,"lachte Dirk, maar lach die zóó hol
klonk, dat-ie midden-in stokte: „'t Is 'n koe! Ga je vort! Ruk je uit,
dooie diender!
Het dreunend gedraaf van 't dier getroffen door 'n steen, klonk na.
„Is dat schrikke!" zei Mien: „'k dacht dat 't de d u vel was
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„De duvel b e s t a a t n i e t,” zei Dirk stevig: „nou, zal 'k de hengel
pie? ....
Ze hadden er geen trek in. De walvisch maakte te veel spektakel.
„Stap weer in," zei Mien: „dan gane we na Amerika "....
Dirk zat an 't roer, wrikte den stok, riep: ,,Sisch! Susch! Sisch! Susch!"
De pret was 'r af.
Mien praatte hard en Dirk praatte hard en Truus zei es wat hard.
Geen van de zes dorst te fluistren.
Naar de zij van de weilanden was 't zonviolet tot purper gestreep in
indigo-blauw vervloeid.
Vinnig-zwart, massaal dreigend, stonden de hoopen der opgestapelde
tegels, hoop naast hoop, en de kalkbakken bleekten er tegen.
De avondwind begon de houtkrullen kirriend te jagen.
Dirk dee: „Sisch! Susch! Sisch! Susch!"
Mien riep nog wel 'ns door de spreekbuis „Trrrrrrr ! Trrrrrrr! Volle
kracht, vooruit."
Maar de gezichtjes waren bleek. De angst voor nachtverschrikkingen
na 't onverwacht loeien der koe was er in.
..

Toen, na nog 'n poosje, liet Mien a n 1 e g g e n, stapten ze uit de boot
en aarzlend, schuw van doen, schoon Mien dee of ze van niks bang was,
liepen ze de steenhoopen langs, de straat in aanbouw voorbij, schrikten nog even door 'n voorbij-reutlenden trein, gingen handje in handje de Linnaeusstraat in, waar menschen liepen en lantaarns brandden....
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GRAFJE
Mag 'k vandaag nóg eens van kinderen verhalen? In de eerste plaats
hou 'k van kleine jongens en meisjes; in de tweede....
Maar argumenten kunnen we onvermeld laten.
Allicht zouden ze tot hatelijkheden aanleiding geven tegenover volwassen medeburgers, wier grutterig, grokkig, overigens zeer gewaardeerd bestaan, misschien dáárom te verduwen is, wijl het 'n zoo loggen, broeierigen achtergrond vormt van kinderleven, dat je opfleurt
óók als boomen kaal in najaarslucht starren, of pokdalige regen de
straten bekniest.
Ontzegge ik mij verdere verontschuldigende beschouwingen....
In hoog-bloeiend gras zaten drie meisjes en een jongetje. Annetje,
dochtertje van 'n winkelier wiens vrouw was gestorven, had één
armpje. Het andre leek 'n geknot, rood vleeschstompje.
Ijvrig doorzocht ze het grasveld, plukte uitgeloopen paardebloemen
met het linkerhandje, hield ze met het vleeschstompje tegen haar boezelaar gedrukt. Scherp tegen 't misvormd armpje staken de brutale
gele bloemen.
„'k Hè-d'r weer 'n hééle boel," zei ze terugkeerend.
„Smijt ze maar op de hoop," zei Christien.
Die was de oudste, hummel van zes, met lekkere blonde warharen. Ze
droeg 'n kam sinds 'n paar dagen, 'n kam waarop ze trdtsch was.
Nou had ze 't te druk om 'm door 'r krullen te halen.
De vuile vingertjes in rad beweeg, 't gezichtje verhit onder den stroohoed, de beentjes gespreid en moppige klompjes wit-puilend tusschen
de grassprieten, boog ze over de paardebloemen, kleine paardebloemen en rakkers van paardebloemen, maar allemaal felgele, bijtendgele bloemen, die in den schoot langszij de gespreide beentjes lagen.
Met teere aandacht spleten de nageltjes de stengels open, stevig regen
de vingers de koppen aaneen. Zij dee 't zóó. Zoo most 't, zei ze. Zoo
kreeg je 'n pracht van 'n krans, zei ze.
Maar Trien, Over haar, zwart kindje met zwarte oogen en kort zwart
krulhaar, Trien, die 'n half jaar jonger was, probeerde 't anders. D'r
maagre vingertjes draaiden de stengels en dan met 'n grasvezel zette
ze ze vast.
Grijpend van denzelfden hoop, de beentjes bijna gekruist, werkten ze
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praat-knufflend voort, terwijl Jan 'r bij rookte.
Jan was de jongen van Baams, die in aardappelen dee. Hoog de
knieën gehurkt, dat de kin z'n broek bijna raakte, de gestopte paarse
kousen in klompjes die 'm te groot waren, r o o k t e die. Hij rookte.
'n Heer op den weg, toen ze naar 't veld gingen, had 'n endje wegge
wel 'n halve sigaar. Endjes van vader rookte die dikkels — o-smetn,
jee — ééns had-ie 'n hééle op Zondag gekregen, maar de èndjes
gapte-die en 't endje van de heer was 'n lekker endje dat nog brandde.
Vies had je 'r niet van te zijn, as je 't dekblad afbeet. 0 zoo. Jan
rookte met dikke koonen. Voorzichtig dee-ie 'n haaltje, blies den rook
weg met 'n plóf en dan nog is en nog is, net zoolang tot-ie voelde
dat z'n mond g o e d leeg was. Want de moeilijkheid was om 't niet
in te slikken. Daar wer je benauwd van. Telkens most je maar stevig
je adem uithijgen, raak van je keel uit en héél diep.
„Je komt 'r zoo nooit," zei Trien na 'n stilte: „dat i s geen krans."
Christien haalde de schouders op, keek schapig-vernietigend, zei:
„Hoor háár !"
„Je mag je wel haaste," meende Jan, als groote mannen op den grond
spuwend: „ze begrave d'r om elf uur
„Nietes," zei Christien: „om twáálef
„Om twáálef?" vroeg hij: „da's nooit
„Me vader draagt zellef mee
De vingertjes bewerkten de paardebloemen. Dravend met de korte
beentjes over 't veld, liep Annetje 'n heele vracht nieuwe bloemen geklemd in het vleeschstompje.
„Schei 'r nou maar uit," beval Trien: „we hebbe d'r zat
„Zal 'k dan meehellepe?" vroeg Annetje, neerhurkend.
„Nee," zei Christine bits en glimlachend-wijs naar 't misvormd armpje
knikkend: „Je kan ommers niet
Jan rookte, de lucht doorhappend, Chris en Trien vlochten bloemen.
Om 't rood en blauw der jurkjes en 't wit der schorten glee felgroen
van zonnelichtheid het veld tot waar de dijk het water afsloot. Er was
daar een rivier.
Ver in de blauw-zoele lucht stond 'n leeuwrik lang-gurglend fluitend,
en van 'n verdwaalden kikker hoorde je mee 't zeurend gekwek.
„Nou," zei Jan plots en z'n stem over-tetterde luid de stilte van 't
veld: „'k zou wel is wille wete of ze d'r niet meer uitkomt
„Uit wat ?" vroeg Christien, 'n stengel splijtend.
„Uit de kist
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„Hoe wou ze d'r uitkomme, stommert, as-die dichtgespijkerd is?"....
„Zoo," hield hij aan, hijgend om 'n rookpufje kwijt te raken: „ik zou
wel is wille zien dat ze mijn d'r in houe as 'k 'r uit wil.”
Stevig plette-ie z'n lippen, nou-die wist dat-ie 't veilig doen kon. 't
Endje hield-ie tusschen z'n vingerspitsen.
„En as je dóód ben," zei Trien: „as je dóód ben, dan ben je dood en
as je dood ben dan licht je de deksel niemeer op
„Dat zou 'k eerst motte zien," beweerde hij, zachtjes-zuigend en weer
"....

vinnig blazend.
„As ze d'r arm in de hoogte hiewe," begon Christien te verhalen: „en
ze liete 'm weer los dan dee die plóf en d'r beene ook. De meester het
'r an d'r tong getrokke en ze riep nie-eens au. Nee hoor — as je dood
ben beweeg-ie niemeer — geen sikkepit."
„Left ze in 'n kissie?" vroeg Annetje voor zich uit starend, niet begrijpend wat 'r gebeurd was.
„Ja," zei Christien, de stengels hechtend: „en dan late ze 't kissie
zakke net as toen vrouw Vis wier begrave en dan is 't afgeloope
„Mijn krans is klaar," riep Trien opspringend, 't groen van 'r boezelaartje slaand.
Wacht dan effen — ik zoo daalijk," zei Christien: „nog die eene
Zwijgend keken de kinderen toe. Over het veld liep 'n schaduwstreep.
Een wolkje schemerde over de zon, glee als rookwalm voorbij.
„As i k in 't water val," begon Jan weer, hoestend — 'r was 'm wat in
z'n keel geschoten: „dan ga 'k zwèmme
„Mot je eerst kènne," zei Trien.
„Dat doe je vanzelf," verzekerde hij: „je slaat je arme maar uit en je
beene en dan blijf-ie drijve
„En je kleere die nat worre," redeneerde Christien: „as 't water in je
rokke zuigt, zak-ie vanzelf
„Dan motte jullie maar bróéke drage," zei Jan: „wat dóén jullie met
"....
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zooveel kleere !"....

„Ik zou geen broek w i 11 e drage," zei Trien: „'n meissie met 'n jongensbroek, hèhèhè!"
„En ik zou geen rokke an wille," spotte hij; „wat heb-ie an 'n rok, an
zoo'n flapding om je beene?"....
„Zoo — zóó," redeneerde Christien weer, „da's wat warrem. As je 'n
broek draagt — dan heb-ie zulleke lange spillebeene — net as jij !"
Valsch lachen van Christien en Trien klonk over het veld.
Jan rookte, antwoordde niet. De sigaar was 'm te zwaar — je wer 'r
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draaierig van. Maar gelukkig stapten ze op met de twee kransjes van
géle bloemen, kransjes zoo groot als 'n hand — die van Trien 't stevigst gewrongen.
Het veld staken ze over, schuimweg, en achter de huisjes om liepen ze
't paadje naar 't kerkhof, dat in z'n rastering van groen lei te schuilen.
Nog klonken de klompjes dof in 't mulle zand, maar bij 't hek waar
geplaveid was, beklopten ze luchtig de steenen, klep, klep, klep —
vier paar kinderklompjes op de net-gele tegels.
Dan over 't grint van de paden, gingen ze naar de plek waar het
grafje gedolven moest zijn. Jan hield Annetje bij 't gezond handje,
Chris en Trien liepen vóórop, zwijgend, schuw. Want die palen en
kruisen daar wier je bang van.
„Hè!", schrikte Trien. 'r Schoot 'n kat, die in 't zonnetje gelegen
had weg.
„Dáár is 't," wees Chris.
In 't gras was 'n plek omwoeld, diepte 'n vetzwarte kuil voor een kinderlijkje. De dwarshouten leien er met touwen over.
„Gossie," zei Trien, angstig-kijkend: „mot ze dáár in?"
„Ja," lei Christien uit, „en an die touwe late ze d'r zakke."
„Dat kan nóóit," stree Jan, blij dat-ie 't endje had weggesmeten, toch
nog benauwd van 't rooken: „da's nóóit diep genog. Daar kan je niet
in staan
„Ze mot 'r in lègge, stommert," schreeuwde Chris, kwaad — niks as
die jonge begreep — „en as ze leit dan gaat 't zand 'r over
„Motte we dan wàchte tot ze komt ?" vroeg Trien, die graag wèg wou.
„Wel nee," zei Chris weer: „ze komt eerst over 'n uur en dan mag-ie
'r toch niet bijblijve. We zelle ze op stokkies steke, hè ?"
Haar kleine handen priemden 'n tak in den aardwal van 't grafje en
daaraan met voorzichtig gebaar hechtte ze de kransjes van paardebloemen.
Toen wou Jan wéten hoe diep 't gat was, maar Chris wou 't niet hebbe.
As de doodgraver — die lange vent — 't zag, zette-die je achterna.
„Kom nou maar mee," wenkte ze: „nou hebbe wij óók wat an Koosie
gegeve
En de klompjes klepperden weer over de net-gele tegels.
"....
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Zóó bleef 't graf met de zacht-wuivende leelijke kransjes wachten op
't lijkje van 't verdronken vriendinnetje, dat om twaalf uur begraven
zou worden.
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GEOLIED BORDJE
Voor de huisdeur ketste het hoefgetrappel der wachtende paarden.
„Toe dan!" zei Henk: „kwart voor twee — we hebben geen tijd te
verliezen ".....
En Johan, even ongeduldig, even netjes gerokt, betrommelde het
tafelblad.
„Nee — ik durf niet," spotte vader: „twijfel jij dan nog 'n moment?"
„Kom," drong moeder aan: „zet maar gerust je hoed op — ik vin 't 'n
áárdige verrassing "....
„Liever niet," hield ze bijna-angstig vol: „stel je 't geval, dat nou
nog is"....
Al de stemmen knapten driftig haar aarzeling. Vader riep luidruchtig
ho-ho! — moeder haalde de schouders op. Henk en Johan schreeuwden haast nijdig dat ze mal was, dat 't niet hielp of je bang dee, dat 't
nóó zoo secuur was als tweemaal twee vier....
„Jongens," zei ze verlegen: „gaan jullie nou alleen — dan dek ik de
tafel af — dan — dan — Da's toch véél huislijker voor Edi!"
„O jij zenuwschepseltje," lachte vader: „'k zou je wel is voor erger
dingen willen zien staan "....
„Dan nièt," zei Johan spijtig: „klaar Henk ?"
De trap kraakte onder hun stampend geloop, de koperen roeden rinkelden, de deur bonste dicht en het hard gehamer der wielen doorklepperde het straatje.
Vader voor het raam keek de jongens na.
Coba dekte. Anders dronken ze om half één koffie.
Vandaag zouen ze 'r niet aan gedacht hebben.
„Nog 'n half uurtje," zei moeder, ongerust in den leunstoel. Door het
spionnetje overzag ze de straat. Het rijtuig rolde den hoek om.
„Zet toch 'n ander gezicht," bromde vader zich plots omkeerend: „je
brengt ons allemaal uit de stemming."
„Ja papa," zei ze schuw.
„Ja papa, ja papa," herhaalde hij knorrig — als-ie niet op tijd at en
dronk, werd-ie van 'n vervelende prikkelbaarheid — 't was 'r nou anderha lf uur over —: „wij hebben je niet v e r p ii c h t"....
„Nou," suste moeder, bang voor 'n huilpartij: „zet de bloemen óók op
tafel, Coba "....
Stilletjes schoof ze de kamer uit, naar de studeerkamer, in 't achter96

huis. De gordijnen hingen zwaar voor de ramen, dompelend het ver
een killen schemer. Alles leek triestig, zwaarmoedig. De boe-trekin
rekten log-dreigend, de papierentafel stond lusteloos--kenpla
grommend.
Alleen het bureau met z'n bloemen, z'n rozen en boschviooltjes fleurde op in 't geschemer.
Bij de vensterbank hurkte ze op 'n taboeret, keek naar twee pakjes
tusschen de bloemen, een hoog pakje, een plat.
Moeder schrikte haar op.
„Ga je hier zitten, Coba ?"....
„Eventjes maar, mama
„Heb jij die bloemen ?"....
„Ja mama."
Glimlachend nam de ouwe dame de pakjes op, opende ze. In het eene
was een doosje met visitekaartjes E d i B i n g, A r t s, in het ander
een koperen naambordje met sierlijke letters E d i B i n g, A r t s.
Bijna liefkoozend pakte de ouwe vrouw de dingen weer in.
„Hè, als-ie 'r nou maar dóór is," zei ze zuchtend.
„Als" — herhaalde Coba en ineens zakte ze in klein kinderachtig
gehuil.
„Als," zei moeder met verwonderings-stem.
„Hij was zoo stil vanmorgen," snikte Coba, blij effen te kunnen huilen, nou schoonpa 'r niet bij was.
„Hij was nièt stil," viel de ouwe vrouw uit en plots kribbig van beweren, want óók háár zat 't dwars: „hoor is, Co, je mot niet zoo mal
doen. Jullie hebben 't g e wil d. Wij wouen niet. Neen, w ij
wouen niet." En zelf benauwd van allemaal zenuwtjes die 'r stem
barscher lieten gaan dan ze wel wóu, geen raad wetend bij de stilsnikkende jonge vrouw, knorde ze de studeerkamer uit, de groote gapende stille studeerkamer.
Domp gebukt zat ze, nu denkend aan alles wat vooraf was gegaan,
aan 't leven van zuur ge-oorlog tegen mekander, omdat 't tegenliep.
Drie jaar geleden was ze met Edi getrouwd. Z'n ouwers wouen niet.
'n Jongen die met moéite semi-arts was geworden, met moeite, om
uitging en méér plezier maakte dan goed voor 'm was,-datiemér
móèst niet an trouwen denken vóór-ie gepromoveerd was.
Maar tegen de hardnekkige verliefdheid van hèm viel niet veel in te
brengen. Co had-ie ontmoet op 'n studentenbal, Co was 'n beeldje en
Co was arm.
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Of z'n vader redeneerde, of z'n moeder soebatte: hij wóu trouwen.
Als ze geen toestemming gaven — geld was 'r genoeg, om gèld hadden ze 't niet te laten — dan gaf-ie z'n studie 'r an, dan vertikte-ie 't
om te promoveeren, dan trouwde-ie tóch, omdat-ie meerderjarig was
en ie zou wel in den handel z'n brood zien te verdienen.
Als ze já zeien, zou-ie zich doodwerken, radikaal kapot werken, om
z'n verloren tijd in te halen.
Toen, machteloos, dol veel houdend van d'r oudsten jongen, zeien vader en moeder já — op één conditie — Edi en Coba moesten bij hen
komen inwonen. Dan kostte 't niet zoo veel geld. Dan bleven ze tóch
bij mekaar — dan liep alles van 'n leien dakje.
En waarlijk ze hadden zich niet te beklagen. Bedorven, verwende, ver
werd als 'n lammetje in z'n trouwen, werkte stevig,-troeldEi
schoot hard op. Co had 'n invloed op 'm, 'n zachten goeden invloed,
waarover z'n ouders verbaasd waren. Maar Co, hoe lief en zacht en
opwekkend ze was, had geen examen af te nemen en Edi, die acht
jaar van z'n jonge leven verboemeld had, had verbazend veel moeite
z'n hersens tot studeeren te trainen. Studie is als sport: ongebruikte
hersens en ongebruikte spieren dutten in, zoodat hij de éérste maal
voor z'n artsexamen zakte, maar zoo gemeen zakte, dat-ie 't thuis an
niemand, zelfs niet an z'n vrouw dorst te vertellen. De professors
mochten 'm niet, zei die.
'n Jaar later dee-die wéér examen na héél hard werken. En opnieuw
kwam hij thuis, lusteloos, óp, meer ontmoedigd om 't z'n ouders en
z'n vrouw te zeggen dan om 't feit zelf. De ellende als je 't respect in
de oogen van je eigen vrouw verliest, als ze je meelijdend gaat ankijken, als ze niet meer in je vertrouwt!....
Co was lief, vertroostend gebleven. Hij was haar knappe, wèrkzame,
intelligente Edi en al zeien al de professoren 't tegenovergestelde, dan
geloofde ze 't toch niet. Maar met de familie was 't anders, werd de
toestand gespannen, netelig, verdrietig.
Twéémaal gezakt. Twéémaal. Vader zei niets. Moeder zei niets. Ze
wrokten. Daar had je 't, als 'n student de dwaasheid beging te trouwen vóór-ie gevestigd was. Wie hadden 'm gewaarschuwd? Wie hadden 't 'm nog zóó gezegd
Als Edi 'r bij was, zwegen ze, deeën ze gewoon — bang voor z'n drift
— als ie uit was, naar 't gasthuis, of lessend bij 'n privaat-docent,
kreeg de jonge vrouw de volle laag der speldeprikjes en bedekte venijnigheidjes.
?....
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Geen dag ging 'r voorbij, of ze moest hèt hooren, hèt dwaze om o p
d i e m a n i e r te trouwen. Nou zag ze 't zelf. Nou kon ze ondervin
plezierig, hoe prettig 't was afhankelijk te zijn van anderen. -den,ho
Sterker werd de crisis toen, bij de derde maal, de professoren wèl tevrejen waren maar toch verzochten om na Kerst nog even terug te komen. Zóó waren ze niet verantwoord. Bijna wanhopig was-ie thuis gekomen, had gehuild toen ie met Co alléén was, de professoren ver
pik op 'm hadden. Andere reden bestond 'r niet.
-vloekt,di'n
Na dat examen werd het een openlijke vijandschap met de ouders. 0,
't geluk om 'n eigen huisje te hebben, niet dagelijks bespied te worden, niet de zeurige gemeenschappelijke maaltijden, niet de eeuwige
afhankelijkheid....
Vandaag was Edi den uitslag voor.... de vierde maal gaan hooren,
hadden Henk en Johan, nu zéker van de overwinning, 'n rijtuig besteld om 'm af te halen, hadden vader en moeder èn Coba bloemen
gekocht, leien de oude pakjes te wachten, het pakje met de visitekaartjes E d i B i n g, A r t s, dat al bij het éérste examen had gereed gelegen, haastig vermoffeld was toen ie zakte, en het pakje met het koperen naambordje E d i B i n g, A r t s, dat ook al vóór het éérste
gekocht was, telkens met tranen en zuchten en mokken v e r s t o p t
werd en in de olie gezet (voor het bederf) als-ie treurig en verwoed
terug kwam. De visitekaartjes, de nette, sierlijke kaartjes E d i B i n g,
Arts, waren van Coba — het geolied naambordje met de scherpe
krulletters E d i B i n g, A r t s, waren van vader en moeder. De
schroefjes leien erbij, de koperen schroefjes om het in minder dan
geen tijd in de deur te schroeven. Met het bordje kwam de zelfstandigheid. Zonder bordje bleef het verdrietig-doen van alle kanten....
Wel 'n kwartier had ze gezeten, het hoofd in de handen, niet durvend
te luisteren naar 't rijtuig dat 'm thuis zou brengen. Precies waar ze
zat, kon ze alles hooren van op straat. 'n Hondenkar schrikte haar op,
'n wagen deed haar schokken.
Werd de kamerdeur geopend, keek de meid, die van alles wist, de
goeie ouwe meid, door den kier.
„Is meneer 'r nog niet ?"
„Nee, nog niet
„'k Heb óók blommen, mevrouw
„Dank je, Saar
Glee de deur dicht, suisde de stilte om haar leventje heen, haar leven99
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tje dat geen heelal kende, geen wereld, geen gebeurtenissen — enkel
het verschrikkelijk dreigende, wanhopige e x a m e n.
Hoorde ze voetstappen nu, sluipende voetstappen, punten van voeten,
die tegen de koperen roeden stieten — hoorde ze den looper zachtkens piepen en een deur scharnieren.... bleef 't verder stil, angstig stil.
Wie was 'r naar boven gekomen? Wie — zonder schellen
?....

Wit, onbewogen, zat ze toen de deur open werd geduwd.
H ij was 't niet.
Schoonvader, norsch, met de vreeselijke tij d i n g op z'n gezicht,
stoof binnen.
Ze hoefde niet te vragen.
Hij zei dadelijk, zonder complimenten: „Mis."
„O, 0," zei Coba versuft.
Met lippen geschroefd van kwaadaardigheid, liep hij op en neer.
„Waar is Edi?" vroeg ze zacht.
„Edi! Edi!" snauwde hij: „Vóór! Durft 't je niet te zeggen! De stommerik! Die dokter van 't jaar nul!
Haar tranen bedwingend — strak van ontzetting — nam ze het pakje
met de visitekaartjes, stak het in den zak en licht bevend knoopte ze
het oude touwtje om het vettig bordje, Edi Bing, Arts.
„Smijt ze in 't vuur!" gromde de oude heer: „eerst acht jaar niks uitvoeren — dan 'n vrouw die 'm van z'n werk houdt!"
Ze antwoordde niet, keek triestig naar de rozen, de boschviooltjes,
sloop naar de voorkamer, waar moeder bedrukt zat èn Edi.
„Lieve, goeie Edi — 'k trek 'r me n i k s van an," zei ze, z'n gebogen
bleek hoofd dat niet meer aan studie gewend was, in haar handen
nemend.
't Rijtuig met Henk en Johan in d'r rokken hield voor de deur stil.
"....
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REUZENSOM
„Hè-Hè !" lachte Leon hard-schreeuwrig.
Z'n groote gele tanden glansden vettig in 't lampelicht, z'n oogen
zwemmen van pretsprankels.
„Nou wil-die 'n gijntje uithale — met Ons — versta-je niet ?", stil
vader: „mijn krijg je d'r niet in"....
-knield
„En mijn nog minder," lachte moeder: „ja, wij zalle 'n lijsie opmake!
Nog in geen tièn jare"....
„'n Lijsie — 'n lijsie," beweerde Mijntje, zangerig-spottend: „as 'k 'n
lijsie mot opmake ben 'k nog in geen dag klaar"....
„Hè-hè!" schreeuwde Leon weer — en z'n dikke handen beklapten z'n
knieën dat 't klónk : „hè-hè — en as 'k nou boter bij de visch geef"....
„Boter bij de visch," herhaalde vader, lichtschuw verwonderd. Z'n
pijp hield-ie aarzelend in de bevende hand, bukkend tegelijk, om Leon
van Onder de lamp te zien.
„Boter bij de visch," zei Flip.
„B o t e r bij de visch? Jij zal bóter bij de...." zei moeder ongeloovig,
niet eindigend.
't Kón niet. De jongen wou ze d'r in laten loopen.
„Hij zal m a r g a r i n e bedoele!" gilde Mijntje over het tafelblad.
Maar ineens waren ze allemaal paf -van-geslagenheid — vader, moe
-der,
Mijntje, Flip.
Leon had z'n hand in z'n borstzak gestoken. Vlak onder de lamp,
vlak onder de natte papieren rozet met 'r stank van petrolie en gespikkel van dooie vliegen, hield-ie 'n versleten leeren portefeuille en
uit 'n stukkend vakje frommelde-die t w e e bankjes van v ij f-e nt w i n t i g, twee smerige gele, verlepte bankjes, twee echte, solide
papieren van-de-bank.
In z'n vingers frunnekte het als wondermuziek. Heele oogenblikken
dee niemand 'n mond open. Vader zat als in versteening, de pijp voor
hoofd vooruit, de onderlip vooruit.
-uit,he
Moeder keek timiede-lacherig van Leon's vuile vingers met de vuile
gele lapjes naar Flip, die te staren stond, asof-ie zeggen wou: „wat
ontzetting niet kón.
-zegjmdárvan?"—'tpue
Mijntje, spraakloos — zóó iets lei je tong in verlamming — sloeg 'r
vette handen met lillende smakjes en nóg eens en nog eens, schudde
'r bleek sproetenhoofdje, sloeg opnieuw.
101

Klonken aldus drie geluiden in het kamertje: het wekkerklokje, Mijntjes klappende handen en het gegrunnek der twee bankbiljetten in
Leon's eeltige vingers.
Tegelijk kregen ze d'r spraak werom, te gelijk schreeuwden, gilden ze
d'r verrassing en vreugde.
„Is dat voor ons ?" riep vader, z'n hoofd bewegend in verbazingsgewiebel.
„Hij méént 't! Hij méént 't!" overschreeuwde hem moeder, halfweg
rijzend, om beter de papieren te zien.
„Ach, hij houdt je voor de mal!" zang-zong Mijntje: „as die ècht
zijn!
„Nee, ze zalle nièt echt zijn!" schreeuwde Flip.
Goedig-glimlachend, ja-knikkend of nee-knikkend zonder te praten
leunde Leon in z'n stoel.
'n Vol jaar was-ie van huis geweest, had negotie gedreven in 't buitenland, van alles en nog wat, was voor 'n paar dagen thuis gekomen
met 'n voddig cadeautje voor moeder, 'n prullige tabakspijp voor vader, onnoozele hebbedingetjes voor Mijntje en Flip.
Daar waren ze bèstig tevreden mee geweest.
De surprise had-ie bewaard, 't spaarduitje, de bom waarvoor die ze in
d'r b u 11 e n wou steken, voor-ie weer as marskramer de wegen opging.
En nou in volkomen verbluffing keken de tobbers, die dag aan dag
van d'r beetje negotie leefden, die in de Jodenbreestraat met scharren,
komkommers, citroenen, met wat 't seizoen bracht, d'r kost moesten
scharrelen, zomer en winter, soms honger, soms 'n lekker stukkie kop
voor Sjabbes — naar het kapitaal, het wonder, de-pevlsch
r e u z e n s o m in Leons stevige, door arbeid geëelte handen.
Vader sprak 't eerst:
„Màgge we niet aanneme — da's te veel
„Veuls te veel," zei moeder: „nee dat màgge we niet
„Dat kan-die niet misse," bevestigde Flip.
„Hij meent 't ommers niet," redeneerde Mijntje, vagelijk sprekend tot
't gezond-verstands-fantasieding in 'r hoofd, dat zich niet dadelijk
wennen kon an zooveel b a l d a d i g e geldverspilling.
„En as 'k 't wèl meen!" kwam Leon uitbundig druk los, weeldrig gebarend en 't een pootig argument op 't andere stapelend: „Ben 'k van
de reis werom gekomme om gijntjes te verkoope? Zal 'k vader en
moeder lekker make met 'n dooie mosch? Wat klets jij nou? Vijftig
"....

"....
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guldens op de kop af heb 'k 'r voor over. Vooruit — hier heb 'k papier en 'n brokkie potlood: zeg wat je hebbe mot, dan schrijf ik 't
lijsie — dan kenne we rekene of we toekomme. Wat heb-ie 't éérst
noodig moeder ?"....
Bijna uitdagend keek-ie rond naar de g e z i c h t e n die je niet navertellen kon, de sjofele zorg-gezichten waarover glanzing kwam van
hoe-motte-we-d'r-mee-an — hoe zalle we zóóveel geld met v e rstandanwende?
Zeggen deeën ze nog niks. Ze hokten om de ronde tafel met kopjes
ze bukten bij de lamp, bedroomden in geloovige contemplatie-gewir,
de twee gele, verfomfaaide papiertjes.
Toen zei vader, nog even getemperd-obstinaat:
,,....Nee, dat màg-ie niet misse
,,....En as 'k nou zeg," blufte Leon: „da'k 't driedubbele gespaard heb!
Heb 'k vrouw en kindere? — Nee — die heb 'k niet. — Nou, alzoo!
Heb-ie gedacht moeder ?"
Moeder vouwde de handen, glimlacherde zoetjes, keek naar het schoteltje van d'r kop.
Het was zulk een plotselinge, geweldige gebeurtenis, dat motten kièzen — en al dat gèld — dat ze moeite had d'r struiklende, galopeerende gedachtjes die als uitgelaten boerenkindertjes-op-klompen door
'r hoofd heen-en-weer en nog is werom renden, tot de voor een rijpe
keuze noodige bedaardheid te schikken.
Maar terwijl ze nerveus doezelde, glimlacherend stárend, klonk Flips
stem, nuchter overredend:
,,....As je mijn vraagt, Leon, late we dan géén lijsie maken en niks
voor ons zelvers koope — geef 't gèld voor negotie. Met vijftig guldens sla je 'n bóél in
„Hoor!" spotte Leon: „hij zal zegge! — Nog geen cènt voor negotie!
We práte niet over negotie! 'n Gegebenen Gaul kuck je niet in z'n
Maul! Geef ik of geef jij? Ik ben overgekomme om jullie in de kleere
te steke. Wat? Heb 'k gelijk, moeder ?"
Zij knikte prettig, wel wetend dat 'r 'n massa noodig was, dat negotie
zóó kon tegenloope, dat je toch alles verspeelde.
Mijntje zei 't hardop:
,,....'t Geld in negotie steke? 'k Heb geen heele kous an me lijf! ik
zou je danke. Wat je hèb dat heb-ie. Nou dan, moeder? Je zit asof je
geen tien kan telle
„As 'k dan kieze mot," aarzelde moeder, al maar vrindelijk naar 't
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schoteltje van den kop starend en zachies den trouwring om 't mager
knokeltje van 'r vinger draaiend: „zet dan voor mijn op 't lijsie drie
onderlijfies
„Hó-hó-hó!" bulk-lachte Leon: „hoe komt iemand op onderlijfies
voor 'n cadeau!"
„As 'k ze nou nóódig heb
glimlacherde moeder: „'k heb 'r nog één
en dat draag 'k en ze zijn niet duur
„O n d e r 1 ij f i e s," schreef Leon op 't kladje papier. Eerst bezoog
en belikte die 't mopje potlood, dan drukte die 't stompje zóó dat de
letters tot diep in 't tafelzeil gegraveerd werden: „onderlijfies —
d r i e — wat mot 'k 'r voor uittrekke?"
„Zet 'n daalder voor de drie," rekende moeder.
„En je wou zoo graag 'n mantel, moeder!" zang-zong Mijntje.
„Ja 'n mantel — 'n mantel slaat 'r zoo in," meende 't verdord vrouwtje, confuus d'r b a n d e a u gladstrijkend.
„We hebbe geld genog!" schreeuwde Leon: „wat kost 'n mantel?"
,,....'n Fijne rontonde of 'n keep," mijmerde moeder met lichtende gelukoogjes: 'n rontonde van zwart laken of thibet — met kant en met
gitten die kost mi n s t e n s tien gulden
„Laat 'k v ij f t i e n uittrekke," schreef Leon al: „da's zestien — we
zijn 'r lang niet! En vader ?"....
Vader knikkelde in bedenking, keek naar z'n voeten. — „Ik loop op
me tandvleesch — geef mijn 'n paar leeren toffels van 'n gulden of
drie
Het potloodje bebeitelde het papier in de nieuwe tobbings-stilte.
,,....Negentien vijftig," rekende Leon.
„Enne kóuse," verzocht vader.
,,....Zes paar om d'r góéd in te komme van veertig cente," zei moeder.
„Twee gulden veertig en negentien vijftig is een en twintig gulden
negentig," rekende Leon, de muggen wegblazend die over 't papier
flodderden.
„En as 'k nog wat kieze mag," peinsde de ouwe baardige Jood, bang
dat-ie voor zich te veel zou vragen, „dan wou 'k wel wat rechtschapen hemde
„Daar gaat zoo'n boel geld niet in zilte," redeneerde Mijntje, d'r
bleek-sproetig gezichtje dicht naar het kladje buigend: „'n lap prachtig geel katoen — wat moeder? — 'n lap katoen — dat wordt zoo wit
as krijt in de wasch — reken is an — je heb vier el voor 'n hemd noodig — en reken de él an twintig cente
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„Hoeveel hemde wil je, vader ?” vroeg Leon.
„Tachtig cente 't hemd — da's de zès
„Vier gulden tachentig," schreef Leon: „we zijn d'r lange niet
Er kwam eene diepzinnige stilte. Vader dampte, moeder keek kippig
naar de rekening.
„Zes en twintig gulden zeventig," zei Leon.
„Geef mijn dan 'n hoed uit de tweeguldens bazaar," zei Mijntje: „die
zijn fijner as in de Kalverstraat voor tien
„Mijntje twee gulden," herhaalde Leon.
„En 'n paar molières van 'n rijksdaalder," zei 't meissie, zich z i e n d e
mèt den hoed èn de schoentjes op Zaterdag....
„Ik ben met zes halleve hempies tevrejen," zei Flip: „reken maar zes
van 'n kwartje op de markt — in de winkel betaal je negen stuiver —
en doe 'r 'n 1 a v a 1 i è r e bij van twintig cente
Het mopje potlood schreef — Leon's stem telde hardop.
,,....Twee en dertig gulden negentig — nog zeventien gulden en tien
cente.... Nou dan! — d'r zal toch wel meer noodig weze
In het heete kamertje broeiden ze opnieuw.
„'t Is gósdnmogelijk zooveel cente i n e e n s te besteje," zei vader.
„Nog zeventien gulden," zei moeder angstig — „'k docht dat-we d'r
ware
„Moeder kan b r o e k e gebruike — schud nou maar niet nee — ze
heit 'r geen twee, Leon!"
„Broeke voor moeder," schreef de jongen, luidlachend: „broeke met
kant, moeder ?"
„Gekke jongen," glimlachte ze beduusd van die wéélde „je krijgt
heel best geel keper van 'n kwartje de el
„En van twee el komt 'n broek," rekende vader die 't klappen van de
zweep kende.
„Geel keper is sterker as fijn battist," knikte Mijntje.
„Twáálf dan ?" vroeg Leon, die z'n begrooting wou volmaken.
„Twáálef broeke? Wat mot 'k met twààlef broeke doen!" riep moeder, bang.
„Nee, twaalef is overdaad," zei vader: „schrijf d'r zès — da's — da's
drie gulden
„Drie en twee en dertig is vijf en dertig," cijferde Leon.
„We komme d'r niet door," klaagde moeder.
„'t Is zonde," zei vader benauwd: „'k zou niet wete wat 'r méér
most weze
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„Hoeveel is 't dan nog?” vroeg Mijntje, lichtelijk bezweet.
„Nog veertien gulden en tien cente," schreeuwde Leon vroolijk.
„Laat is p r a k i z e e r e," peinsde 't ouwe vrouwtje met inspanning
d'r schoteltje bekijkend: „laat is kijke — as we nou nog 'n jurkie
kochte voor 't kind van Saar
overwoog vader stevig-dampend.
,,....Enne
Ze bleven wikken en wegen tot diep in den nacht, veranderend, tellend, doorkrassend — om de som te bereiken.
"....

"....
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SHIPS THAT PASS IN THE NIGHT
Dries zat tegen de schutting op de harmonica te spelen.
Z'n breede, stevige knuisten knarsten het ding heen en weer. Jenkerige galmen, zeurig klagend als een hond bij 'n draaiorgel, slierden de
kamer binnen, kropen het zandstraatje over, zakten met slappen cadans naar den breedmullen weg.
Gebogen over 't groenhelle onderdeurtje, luisterde Aagje, 't ouwetje
met rimpelgelaat en haren zoo wit als 'r muts. Ze knikte en lacherde
stil, mummend 't vreemd kinnebakje, aarzelend kauwend op wat 'r
niet was.
In 't zand, kruipend en wrikkend, de spekkerige beentjes morsig vergrauwd, 't mondje omhoekt van nat-plakkend zand, de koontjes bewreven, de handjes besmeurd, modderde zoetjes en ernstig Jannie,
de jongste.
Moeder, haastig nou wasschend den rommel, de vettige borden, de
ijzeren vorken plassend en spoelend in 't sopje dat glibberig schuimde, keek langs het raamhor.
Tegen het overzijdak, nieuw van roodbruine pannen, ketste het zongoud, vloeiend naar 't raampje, dat smoorde en hijgde van purper
gevlam.
En van 't blakerend glas spette en keilde het weg, wieglend in d'andere ramen, alsof in 't héél smalle straatje rood vlammetjes sproeiden
hun dronkene licht achter tule gordijnen.
Dries haalde galmender uit, luisterend bot naar 't toetrend geraas, 't
zwellen en sterven der deunen.
't Zon-goud van 't dak en 't raam leê z'n kop in koperen glans, roodde
z'n mond om, begloeide 't vocht van z'n oogen.
Kets sloeg 't pad vol schreeuwend getier.
Een bende blootbeenige jongens en meisjes doorstuifde het zand en
stemmen klaterden schel.
„Moeder, ze kdmme !"....
„Ze binne d'r!"
„Haas je dan moeder!"
„Verdraaid as 't kan," zei Dries, de harmonica sluitend, die even nog
kreunde met klagend gepiep.
Uit de huisdeuren kwamen de vrouwen, bindend d'r schorten. As de
kindere 't zeien, dan was 't, dan most 't zoo wezen.
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„Haas je maar langzaam,” lachte Dries, de pruim in z'n mond kluivend: „met diè wind zijn ze in geen uur op de kust."
„Hou je bèkken!" losbarstte de vrouw in de kamer, de kinders toesnauwend: „as je 't ééns heb gezeid is 't genog! Ruk-ie haast uit !"....
Maar mooi had ze praten. Jannie kraaide in 't stof van den weg. Trijn
schreeuwde en Piet smeet met zand. Dan had je Gerrit, 'n bul van 'n
jongen met paarsbol gezicht en oogen als gitten, die sjorde 'n boomtak èn Gijs, haast 'n kérel zoo groot — de leste teelt was-ie meegeweest — èn Adam, de schooier van 't dorp, met hoofdje vierkant en
stomp — èn Nelis, de smakker, die zwaaide 'n oud-molmen bezem —
èn Grietje die sleepte 'n stok met windsel van stroo.
Klittend tezaam in 't gouden gevloei van de zon, razend, schreeuwend en stoeiend drongen ze op.
„Hou je bekken!" hersnauwde driftig de vrouw. D'r hoofd liep om
van de drukte — en de schepen in zicht.
't Hielp. Ineens lei 't kindergewatel, klonk bulkend alleen nog 't gebas van 'n hond.
„Magge we olie, moeder ?", vroeg Grietje gedempt in de stilte.
„Olie voor watte?"
„Fakkeltje brande!", schreeuwden d'r drie tegelijk.
„Nee — olie kost geld," zei de vrouw.
„Eén scheutje maar moe!"
„Nee, — ik zou je danke!" Ze stompte stevig d'r eeltige vuist in den
pot, schurend het zand langs de wanden. D'r vleezige arm met den
paarsen elboogknokel werd rood met strieming van strammende
spieren.
„Eén scheutje moe," zanikte Gerrit.
„As 't niet gedaan is," dreigde de vrouw: „mot je na bed? — Zei je
dan weggaan ?"
„D'r staat 'n pot teer op de Anna," lachte weer Dries: „loop 'r maar
heen."
Het gaf stuwing van stof in 't straatje. De bloote voetjes doorlepelden
het zand, dat 's spoot en grauwelijk dwerrelde.
Vóóraan met den boomtak hóóg boven z'n hoofd, rende Gerrit. Trijn
kwam 't laatst. Dwars over den weg holden ze voort, gillend en roepend, draafden de duinglooing op, lieten zich rollen. De jongens tolden als alen zoo vlug, de meisjes sloegen de rokjes over d'r hoofd,
warrelden neer dat de magere beentjes spilden in 't blazen van 't goed.
Ze hijgden er van, klommen opnieuw achter mekaar, gelige voetjes
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die zakten in 't mulzand en tipten en gleden.
Bóven had je daadlijk de zee. Ze lei met staalgrijze strakheid, nauw
waar 't strand was. Soms zuchtte ze flauwtjes,-lijksmetrpbwg
spette een melkige streep die vergleed op 't zand. Ze lei met den matpurperen zonbol tezaam-al-gegroeid — de bol op een goudzuil, een
zuil van bewegend, kringelend, glansgierend sproeisel.
Zóó leek 't water een vlak van twee starre panters, gekliefd door een
barnende, lichtende, levende geel-dampende geul en zoo was de hemelkoepel gelijkelijk een grijze, wazige oneindigheid met een rossigen
vlamgloed boven en zachtjes op zij van het purperen gat in den hemel.
Het strand fleurde er grijs tegen aan.
Hoog aan de groenende, welvende, woelende duinen leien de bommen
die werden voorzien voor de reis. Masten sloegen brutaal schreeuwtjes
van rood, groen, bijtend geel, in het grijs van de stadig stuwende
wolkjes. En de rompen glimmend van teer logden op 't zand. En de
lange wimpels, dofblauw en rood, waaiden één van deinende sliering
naar 't dorp met z'n rood-scherpe daakjes en schoorsteengepluim.
Op 'n duinkam, 't kopje vinnig gestrekt, blaatte een geit en holde omlaag aan het koord en sprong met dertel gedans.
En héél in de vèrre verte op 't water, waar de zee enkel glad-grijs was
met kimstreek van krijtbleekend licht, stonden vier puntjes, vier teerzwarte veegjes van schepen die zeilden.
Gerrit, stevig vooruit, was al op 't schip. 't Laddertje van de scheep
-ie opgeklauterd en wringend de handen om 't touw dat 'r-makersw
afhing, had-ie zich opgetrokken.
„Jesses, jó, de lijn was geteerd!" schreeuwde Griet.
En de andren an 't lachen.
„Heb 'k maling an!" riep Gerrit, 't teer van z'n knuisten wrijvend:
„gooi op dan!"
Piet stond op de ladder, reikte den bezem van Nelis en Grietje's stok
met het stroo.
„Hij durreft d'r niet op! Lijzebet!" sarde Trijn.
„Lijzebet is je moer!", schreeuwde Piet van omhoog: „as 'k teer an
me kiel krijg!.... Doe jij 't dan rotneus!
„Hu!" schelde Adam's stem — en achter Piet kwam-ie an: „ga op zij
boerehengst !"
„'k Trap op je poote!" dreigde Piet valsch.
„Jij trapt!" schreeuwde Adam, z'n sterk nekje uitdagend spannend:
„dan rijg 'k je zóó an me mes!"
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„Hahaha!” schaterde Griet: „jij heit niet eens 'n mes!"
„Schiet op zij!" riep Adam kwaadaardig.
„Sst jonges, de veldwachter," waarschuwde Nelis.
„Nietes!" zei Gijs: „dat is 'm niet!"
„Anpakke!" schreeuwde Gerrit, z'n paarsbol gezichtje over de ver
-schanig
buigend: „daar komme ze!"
Z'n handen dropen van teer. De bezem, strooprig doordrenkt, en
Grietje's stok dompten in 't zand. Dan, vlug als een rat, gleed-ie van
de ladder; en nu over het strand, pratend met gróóte-mansstemmen,
de lijfjes gedrongen, de voetjes tipplend in haast, gingen ze voort,
dragend den boomtak, den bezem, den stok, met het stroo, die vettig
glimden door 't druipend teer.
„Verroest!" vloekte Gerrit ineens: „wie heit nou lucifers ?"
Gijs, die 's Zondags rookte en als-ie eindjes vond 'r met geurig gesabbel van proefde, zocht in z'n zakken.
„Nee hoor !"
„Wat 'n stomme honde binne we!" riep Nelis: „nou ben je even ver!"
„Zal 'k na 't dorp loope?" vroeg Adam.
„Wel nee, jó — we hebbe zat tijd — d'r staat haast geen wind en kijk
wat vèr ze nog binne
Al de handjes werden over de oogen geleid om de glanzing van 't water niet te zien — alle oogjes keken naar de vèrre zwarte veegjes.
„Ik zal ze wel gappe," zei Grietje.
En weer over de duinen ging het gedraaf — de rokjes fladderden —
de bloote, bruine kuitjes versmolten met 't zand, de stemmetjes watelden. Af van het duin holden de jongens, Trijn en Grietje sloegen
de rokjes om 't hoofd, draaiden van heupje op heupje. Blij tusschen
de wanden van helmen en mos joelde het lachen, tot ze bij 't straatje
kwamen, doodstil, en wachtten om 't hoekje op Griet, die dieven ging
bij moeder. Met 't doosje rende ze terug. Moeder èn grootmoeder en
oom Dries en Jannie waren óók naar 't strand. Maar toch, petrolie stelen had ze niet gedurfd — teer dee 't 'm best....
"....

Bóven op 't duin zaten de vrouwen, de haren gekwakt onder de mutsen. D'r knieën hurkten scherp in het rokkengespan, de klompen
boorden in 't zand. Aandachtig keken de oogen naar 't naadren der
stippen. En de mannen stonden recht op en kéken. En de kinderen
kéken. Ze praatten en lachten en zwegen. Ja, ze waren 't wel, 't waren
de loggers, die 's morgens van Maassluis waren gezeild, nou langs de
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kust kwamen om g e n a c h t te zeggen vóór ze op de haringvangst
gingen. Allemaal mannen van 't dorp, niet één vreemde 'r bij.
Moeder met Jannie en Dries zaten hóóg op 't duin. Dries spoot het
sap van z'n pruim en moeder keek zwijgend.
Aagje, 't ouwelijk hoofdje gebogen, lachte de zee toe, knikkelend alsof ze 't wist. En d'r ouwe, bruinrimplende handen dekten 'r spichtige
knietjes, en 'r wit, barstig haar piekte de muts uit.
Verder, in 't bundlen van 't groen, waren de andre menschen van 't
dorp, vlamde 't rood van een jak, lichtte het wit van 'n muts, builde
het zwart van 'n rok.
En de kindren zaten joelend bijeen, schettrend en schreeuwend en
stoeiend.
En 'n oud tanig mannetje met een jekker van bruinvalig linnen, 'n
hoogera hoed op z'n krullagen wit-bol, leunde gedwee op 'n stok,
schuintjes voorover.
De zon die was weg.
Purperen schijn schoof in het grijs van de luchten, waar de kim nog
zilverig vaagde.
Doch het water grauwde sterker en 't branden aan 't strand, waar de
bommen leien met sperende masten en dreigende wimpels, werd witter — heesch klonk 't geraas.
Toen werden de kinders ook stil.
Maar opeens brandde op 't zwart silhouet van 't voorst drijvend
scheepje een geel-priemend licht, dat zwierde en zwaaide en vreemde
letters beschreef in 't aankomend zwart van den avond.
En op 't andre scheepje, zwart en scherp van contour, zwaaiden ze óók
met vurig-bevende lichtjes, die hupten en wenkten, verdwenen, bewogen. Menschen kon je niet zien. Je zag zwarte lijntjes en 't zwaaien
van vonkende sterren.
„Hoera!" schreeuwde Gerrit, zwakjes gebarend.
En plots begonnen op 't duin de geteerde bezem, de geteerde boomtak, de geteerde stok-met-het-stroo hel op te vlammen. Gerrit en Adam
en Gijs zwaaiden er mee dat 't spetterend knapte.
Op de scheepjes antwoordden ze ijvrig.
Het waren zoo lichtjes die mekaar groetten, de lichtjes van de kindren, de lichtjes van de vèrre visschers.
Toen werden klèiner de scheepjes, bijna onzienlijk.
En de menschen van 't dorp klommen 't duin af. En de kindren, bang
voor 't donker, liepen mee met de menschen.
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HUISREIS
Nog geen uur leien ze te slapen, of Pieter schurkte overend. De olie
scharnierde piepend, tam van schommling, lichtgolfjes wieglend-lamp
over de rommeltafel, 't fornuis en de banken. Door 't dekluik gleed
maanlicht, strepend langs de traptreden, melkwittig-ketsend tegen de
kommen op 't hoekkastje. Loom en bonkig zwalpten de olieschoenen,
klotsend met den cadans van 't schip. En uit de overzijkooien klonk 't
gesnurk van den schipper, zoo luid alsof 'r 'n varken lei. Nee, 't was
wat anders geweest. Hij had iets gehoord in z'n slaap, 'n kreun of 'n
gil, iets raars en benauwds. Nou, op z'n ellebogen gestut, de oogen
schrik-wijd gespard, keek-ie in en door 't logies. En opeens sloeg-ie z'n
beenen weg uit 't stroo. Boven 'm, in de kooi waar ouwe Bas sliep,
reutelde 't dof en gerekt, alsof iemand stikkend ademscheurde van
onder 'n knie op z'n strot.
„Bas — scheelt je wat ?" klonk de angststem van den jongen en vinnig
beklopte z'n vinger 't hout.
Het reutlen werd zachter, gedempter, hield op.
Maar alweer daadlijk klaagde 't wreeder, stootender, bitser.
Toen sprong de jongen uit z'n kooi en z'n hand schudde den schouder van den ouwen visscher.
„Bas!.... Bas!"....
De ouwe lei stil, de hand verkromd tot een bal, het witte haar verwaaid op het piekende, builende stroo. Z'n gezicht, zijwaarts gewrongen naar den wand van het schip, leek in het stroo verwroet.
„Wat is d'r nou jong," snauwde de schipper, 't hoofd uit de andere
kooi stekend. Hij sliep net zoo lekker — de dekselsche aap....
„Bas doet zoo ráár," zei de jongen, schuw van het kooigat terugwijkend.
„Ráár? Wat raar? — Bas! Hé! — Por 'm is op"....
„Ik durref niet," sprak angstig het kind: „straks het-ie zoo ráár gegeroepe dà'k 'r wakker van wier en nou beweegt-ie heelemaal niet."
„Bas!" schreeuwde de schipper nu harder. 't Bleef stil in de kooi. Je
zag alleen de flauwing van 'n jekker, het witte gepluis van het haar
en 'n plomping waar de heup moest zijn. Gijs, die naast den schipper
sliep, ook wakker geworden — as de schipper z'n bek openzette was
't ráák — gromde z'n baardigen kop uit 't stroo. En gezamenlijk kéken de schipper, de matroos en de jongen. Er moest iets mis zijn.
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Over 't dek klonken stappen. Dirk, die met den stuurman de wacht
had, klompte naar 't luik en een oogenblik slokte z'n pootig lichaam
't licht van de maan.
„Roep jij Bas is," zei aarzelend de schipper en terwijl de stevige matrozenhand in 't donker van het kooigat bewoog, sprak niemand 'n
woord.
,,....Wel verduiveld," schrikte de matroos, óók terugwijkend.
Toen begon de jongen angstig te huilen ènkel om 't tasten der hand
in de stilte.
„Bàs dan!" schreeuwde nog eens schril-hard de schipper, schichtig
voor 't eigen geluid dat 't bedompte, kleine logies door-echode en
rauwlings terugsloeg.
Dirk, bij de hanglamp, nam 't schroefje tusschen z'n grove arbeidsvingers, wrikte stevig. De pit pafte wat knettrende vonkjes, maar 't
licht roodde zoo doezlig als straks, aarzelde over de voorwerpen,
snikte weg in het dompe geschaduw van kooien en zoldring.
„Je zou haast denke 'n beroerte gehad," zei Dirk stug. Z'n lippen bemumden de pruim, z'n oogen gingen van de lamp naar de donkere
kooi met 'r vage kontoer, van man die wel slapen kan.
Norsch van schouderbeweeg was de schipper opgestaan. Z'n zwaar
voeten pletten de sintels die leien bij 't fornuis; 't knerste-beschond
vinnig onder z'n zolen. En nou dapper van uiterlijk doen, inwendig
vol schuwe, timiede bevinkjes, boog-ie zich over den kooirand, vatte
de hand van den ouwe, liet 'r griezelig los en nog 'ns werom keerend,
streek-ie 'n lucifer af boven Bas' grijsaardskop. Gijs, Pieter, Dirk
drongen de hoofden vooruit. De lucifer propte paars -sputterend,
kookte met sissend gepuf. Langzaam werd de vlam geel en bescheen
het sneeuwwit hoofd, het bleek oor, de haar-pluizinkjes, de stroosprieten die barstig staken en piekten. Ruwig bevend daalde de eeltige,
bruine hand van den schipper, raakte de baardstoppelige wang van
den ouwe. En tegelijk als z'n hand wegschoot, als bij branding, doofde
de lucifer, viel 't glimmend spaantje als 'n dwaallichtje op den grond.
„Dood," zei de schipper in 't roodig gedoezel van de lamp. Z'n kop
in den ringbaard leek grauw en scherper van trek. „Dood," herhaalde
Gijs, starend met suffig ontzetten naar het kooigat.
„'n Beroerte geweest," zei Dirk nog 'ns.
Het zachtjes scharnierend lampje bescheen de gelaten van den schipper, de twee matrozen, den jongen. Ze bewogen niet, stáárden. Ze
staarden naar 't geheimzinnig schemerdonker, de witte haren, de voc113

ten in zwarte kousen. Toen nam de schipper zwijgend 'n zak, bedekte
het hoofd, en nu gehurkt om 't fornuis kwam 't gefluister los.
„Zalle we 'm an dek brenge?", vroeg Gijs.
As 'r een stierf op de vischvangst, wat zelden gebeurde, werd 't lijk
zoolang onder 'n zeil op dek geleid. Want 't logies was te benauwd,
te klein om 'n lijk te bergen. En koken, smoken waar 'n lijk was ging
niet. Ook voor de visch was 't beter 'n dooie zoo wijd mogelijk weg te
leggen. 't Bederf sloeg 'r in eer je 't wist.
„An dek brenge?" zei de schipper: „néé — over 'n uur of wat zijn we
thuis. Laat 'm maar waar die is
„Die is met recht an zee geboren, an zee gestorven," praatte Dirk,
angstig de kooi bekijkend: „op z'n tiènde jaar op zee gekommen —
nou is die zes en zeventig
„Zes en zeventig," zei Gijs, wijs knikkend: „en z'n vrouw is óók in
die streek
„Ja 't was 'n leeftijd," zacht -bromde de schipper.
En voort- fluisterend, angstigjes- omkijkend, praatten ze over den ouwen Bas en over wat-ie nog 's middags an tafel gezeid en hoe die gezeten had, mee - psalmend met de anderen in den avond. Het wekkerklokje stond bij eenen. Dood -op, lam van vermoeidheid na 'n werkdag
die om vier uur begonnen was, kropen ze een voor een in d'r kooi
terug, den rug naar den doode gekeerd. Gijs stapte over den schipper
in 't stroo — Dirk klom omhoog om 't den stuurman te zeggen —
Pieter, die geen woord meer gepraat had, enkel bleek - angstig geluisterd naar 't fluistren der mannen, kroop in de kooi van den stuurman. Onder den dooie liggen — goede God, néé....
"....
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Zachtjes zeilde de bom op de kust toe. Het wisselend licht van Scheveningen spatte in de verte — het rustig wit licht van 't eigen dorp
staarde goedig en stil. De wind was bijna gaan liggen. Nauwlijks bleven de zeilen gespannen en haast geen schuim stoof voor den boeg.
Over het glad vlakkend water schimde het maanlicht, dan 'ns blauw
wolkje voorbijschoof, dan lief-zilvrig in 'n nim--ijlgvanswe'
bus van schijnbaar stijgenden damp. Naar de kust vaagde een lichtgeul, heel kalmpjes, met zilverschubben en stalen vloeiingen. Soms,
als 'r geen wolkjes waren en de maansikkel ongestoord kaatsen kon,
dobberde een tweede maantje in de golven, lichtjes wieglend, alsof er
een tweede hemel was, een hemel boven een hemel benee. En de bom,
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log en zwart, dreef dan tusschen die twee, gedragen op het zoet gekabbel dat vrindelijk klotste, ook wel gansch onhoorbaar geleek.
Dra sliepen de schipper en de matroos weer in. Het was een droevig
geval van den zes en zeventig-jarigen visscher die in z'n kooi gestorven was, blij met 't beetje verdienste van 'n vèrschvangst-besomming,
maar menschen die afgebeuld zijn, tobben niet lang over dingen-vanzee — die slápen.
Pieter, jongske van twaalf, sliep niet. Vlak over z'n kooi nou, had je
de kooi waar Bas lei, Bas die vanmiddag z'n pijpje gerookt had en de
tongscharren uit 't net gehaald en meêgeluisterd naar den schipper
die den bijbel las. Nou was Bas dóód, zeien ze. Wat had-ie náár gedaan voor-ie stierf, as 'n hond die huilt. En wat was 't aaklig — die
kooi, die zwarte kooi, die kooi met 't stroo en den zak over de witte
haren. Helder-wakker keek 't jongske omlaag. Op 't tafeltje stonden
de borden, die-die strakkies wasschen most, de borden waarvan ze rijst
met bier hadden gegeten. De lepels leien 'r naast door mekaar. Op 't
fornuis glimde de ijzeren pot. 't Wieglend lampje lichtte — de olie
schommelden heen-en-weer. Soms klotsten de hakken. En 't-schoen
klokje tikte. En langs de wanden zoog 't water, klokkend, schurend
alsof 'r 'n lek was. Onrustig draaide 't kind zich af. De kleeren zweetplakten om z'n lichaam, z'n schoenen snoerden als lood. Starend naar
de wand zág-ie Bas, Bas met z'n mageren bruinen kop, z'n kleinen,
spitsen neus, z'n scherpe, grijze oogjes, z'n witte haren, die van onder
de pet sneeuwden. Hoe meer-ie naar den wand keek, hoe sterker-ie
Bas zag, Bas zooals-ie onder de lamp naar de bijbellezing geluisterd
had en geknikt. En weer in z'n ooren klonk het verstikt gereutel dat
'm wakker gemaakt had, dat-ie gehoord had door 't houten beschot.
Pietertje draaide zich om, nog eens. Nou zag-ie de kooi weer, 't stroo,
de beenen, den zak. As-ie zóó lag, zag-ie de oogen niet, maar toch —
o lieve God — 't schrikkelijke van de zak, de zak over ouwe-Bas z'n
hoofd — en de zwarte, heesche opjagende stilte, de stilte die van uit
't gat te schreeuwen begon, die je hersens doorbeukte, 'r gele vlammen in sloeg, de stilte die draaide en gromde en kraakte en knepperde....
In eens was-ie z'n kooi uit, klom 't trapje op, hapte adem. 't Maan
dreef door 'n schuiming van bleeke, kartlende wolkjes, de-sikeltj
sterren schenen, de kust streepte nader. Bij 't roer stond de stuurman.
„Nou al op, jong ?"
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„Ja,” zei 't kind, dicht bij 'm neerhurkend — en alsof 't iets nieuws
was: „Ouwe Bas is gestorven."
„Ja, ouwe Bas is 'r geweest," knikte de stuurman.
„Zoo ineens," zei 't kind.
„Gods wil," zei de stuurman.
„Hij het zoo geschreeuwd," praatte het kind: „akelig hoor
„Dat wil 'k geloove," knikte de stuurman opnieuw.
Ze zwegen, de man en het kind.
De bom lag bijkants stil. De zeilen klepperden slap langs de masten.
'r Was haast geen wind.
„Hoe ziet 'n dóóie 'r uit ?" begon 't jongske weer.
„Nou — hoe zal 'k 't zègge," praatte de stuurman: „belazerd natuurlijk."
„Houdt-ie z'n oogen open?"
„Dat hangt 'r van af. Soms wel, soms niet."
„En verder
„Verder niks," bromde de stuurman: „Je mot niet zooveel van de
dood vragen, jong.... Ga liever koffie zetten
„Koffie zetten," schrikte het kind: „nee 'k ga niet bij Bas
„En de schipper leit r èn Gijs
„Die slápen
„Je mot niet bang wezen, jong
„Nee, stuurman."
Maar toen ze an wal kwamen, zat-ie nog bij 't stuur.
En toen ze Bas neerlieten in z'n schulpenkar om 'm naar huis te rijjen,
keek-ie den anderen kant op. 't Paard trok de kar door 't water. 'n
Eind op het strand leek 't 'n gewoon vrachtje, dorst Pieter eerst mee
bij de bun om de tongscharren en d'andre visch te scheppen. -helpn
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AANZOEK
De tochtdeur scharnierde klagend — de stok ketste in den standaard
— pa kwam binnen.
Hij kwam binnen met perzikkleurtjes op de dikke wangen — hij kwam
binnen met onrustig neusgesnuif — hij kwam binnen met oogjes die
nerveus zochten en làchten.
Maar má, die nou al 'n kwartier door 't spionnetje geloerd had, die
'm had zien aankomen in de verte en neusjes had zitten trekken over
pa's slordigheid — pas 'n splinternieuwe pantalon en de k n i e ë n 'r
al zwellerig door! — ma die zich had zitten opwinden, met kwaadaardige uitroepjes en giftige voornemens om maar vast o p t e d o e n
— ma keek noch naar pa's perzikkleurtjes, noch naar z'n lachende oogjes — ze leunde z w ij ge n d in 'r stoel, d e e d (zoude een schilder
of schilderijencriticus zeggen) als een opgeblazen kip die bij 't geringst verder affront bereid is de tegen-kip te bedansen.
„Dag Mina — dag Suus," zei pa.
Suus, de dochter knikte ontstemd. De mannen, o! Daar had ma zich
op schol uitgesloofd, 'n versche, lekkere hollandsche schol met eiersaus en kruimige aardappelen en daar kwam pa — of ie 't dee om ma
te treiteren — 'n ruim kwartier over z'n tijd.
Dat was voor-eergister óók zoo geweest — toen ze lapjes met capucijners aten, had je door pa z'n nonchalance kóuwe capucijners met
stijve aardappelen gegeten.
Pa keek vrouw en dochter an, vergenoegd snuivend.
„Ik heb gróót nieuws," zei-ie, de handen voor z'n buik vouwend, om
beurten de zwijgende vrouwen beknikkend.
„Hou je nieuws maar vóór je," zei ma ineens i n d e n t o o n.
„Haha !" lachte pa, overmoedig: „as 'k één woord loslaat."
„'k Ben niet dat nieuwsgierig," snauwde ma en vinnig knipten 'r vingers in de lucht.
„Mina," begon pa weer.
Ma keek 'm an van boven naar beneden, d'r intense minachting langs
z'n broek met de k n i e ë n, z'n piqué vest, z'n luster jasje, z'n boord,
z'n papwangen slierend.
En alsof ze bevreesd was, dat de vernedering nog niet genoeg áángedikt was, trok ze d'r lippen in hautaine plooi en zei „Bah !"
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„Wàt bah?” vroeg pa, uit z'n gezelligen redeneerinkjes-hemel ter huis
-lijke
ruzie gesmakt.
„Ja bàh pa," hielp Suus: „daar staat ma 'n uur voor in de keuken —
daar koopen we s c h o 1 voor van 'n daalder — daar sta ik eiersaus
voor te kloppen. 't Zal lèkker wezen. Alles naar en stijf. Dan zal u 'n
bittertje minder drinken
„'k Heb geen bitter gedronken," ontkende pa: „'k ben opgehouen en
heb héél gróót nieuws
„Dank je voor je nieuws," zei ma deftig-minachtend.
Als ze goed kwaad was, werd ze walglijk van b e d a a r d-a f g e m et e n kwaadaardigheid, werd ze Koningin-Louise in gebaar en
stem, K o n in g i n-L o u i s e als ze „Maar ga dan toch zitten's" va
-riet.
Haar voorname minachting sloeg in.
Ze kon er pa helsch mee maken.
Van kantoor tot huis had-ie loopen bedenken èn wikken èn glimlachen, verlangend naar de geblufte, ongeloovige gezichten van ma
en Suus.
En nou-ie voor ze stond, goten ze emmers water over z'n plezier,
zwom ma's gelaat in haat en grimmigheid, had Suus harde, valsche
trekjes om 'r neus.
De leegheid van z'n maag met één Boonekamp, geen druppel meer,
kwam in opstand.
'n Vol half uur had-ie met Leonard geredeneerd en de popeling van
z'n vaderhart had die zijns maag bedwelmd.
In plaats te vragen: hoe kom je zoo laat, pa? Wat is 'r gebeurd, pa? —
in plaats te begrijpen dat-ie eetlust had en 'm te zeggen: je zal wel
honger hebben, man..., in plaats van al die motieven die voor de hand
leien, zaten ze verstoord en tot ruzie-bereid. Goed. Dan zei-die niks.
„Best. 'k Zal me mond houen. Doe maar op !" — zei-die norsch in den
leunstoel zakkend.
„Wel zeker," sarde ma, die wel had kunnen huilen van spijt — als die
man 'r 'n tráán waard was geweest — „wel zeker. Nou nog kommandeeren! Eerst 't kostelijke eten bederven en wij ons nou háásten! Als
je maar weet: i k eet geen hap
I k e e t g e e n h a p. Ik eet geen hap. Pa's teen begon driftig te wiebelen. In de negenentwintig jaar dat-ie getrouwd was, had dat I k
e e t g e e n h a p 'm als 'n keffende hond bij elk ruzietje vervolgd.
Zóó viel 'r 'n woord tegen etenstijd, of ma verdraaide 't te eten. En
"....
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"....
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dan déé ze 't niet. Ze had 'n hoofd als 'n steen. Wat ze ééns zei kwam
ze na, enkel om te toonen hoeveel k a r a k te r ze bezat.
Pa en Suus liet ze bij die gelegenheden rustig toetasten, z ij a t g e e n
h a p. Ze dronk water, véél water, en tegen tien uur 's avonds, als 't
onweer door liefderijke woorden verwaaid was, liet ze zich als een
kraamvrouw beschuitjes met jam, en ook wel 'n koud kluifje toedienen....
Pa dribbelde woest met z'n voeten tegen de lambrizeering.
Rechtvaardigheid in den hemel! Nou had-ie zich g e s p i t s t op hun
gezichten, de bekendmaking al loopend in 'n luchtig deeg van geheime phrasetjes gewikkeld, en nou hamerde zij 'm op z'n hoofd, ja met
recht hamerde ze met d'r vervloekt I k eet geen hap.
Maar nou zei-ie n i k s. Nou zou-die z'n mond houen nèt zoolang tot
zij 't eerst begon te spreken en dan zou-die 'r vinnig bluffen.
„Goed," gromde-die 't zweet van z'n voorhoofd vegend: „eet niet!
Straf je maag! Wij eten wèl!
begon Suus.
„Pa, u moet u toch heusch schamen
„Hou je mond!" zei pa: „'k kan 't met je moeder wel alleen af
„Toch zal 'k 't zeggen," hield Suus nijdig vol: „da's geen doen. Dat
heb u vooreergister ook gelapt met de capucijners — en nou wéér, terwijl u weet dat we visch eten — schol van 'n daalder — jakkus! 'k Zou
u niet graag voor man willen hebben
„God beware je 'r voor!" zei ma plechtig-in-wrok: „zoo'n man als je
vader had niet moeten trouwen. Bàh !"
Pa keek grimmig-verbeten uit 't raam. Met recht was-ie martelaar.
As-die één woord zei. Maar voor geen goud. 'n Groot, 'n héél groot
nieuws vertellen, als je vrouw en dochter je in 't haar vlogen! Nee.
Geen syllabe.
"....
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De schol lei klam-lillend in den rand van peterselie-blaadjes. De damp
sloeg 'r lauw af, als van 'n stoep, die warm wordt gedweild.
In de sauskom geelde de eiersaus, zwaar van bobbeling met ernstige
krente-oogjes van kapers — de aardappels klompten stroef in de
schaal.
Pa slikte brokken. Z'n vork brijzelde driftig — 't stukje brood dunde
de vischkluitjes, 't sausdrabje.
Ma zat in den leunstoel voor 't raam, de handen in 'r schoot gevouwen. En bekeek 'r vettig spiegelbeeld in de zachtkens overwasemde
ruit.
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Suus, over pa, schraapte kribbig de graten, kauwde en praatte:
,,....Toe ma, eet nou wat"....
Ma knikte rustig néé.
„Ma 't is zoo ongezond voor u."
Ma schudde 'r hoofd.
„Toe ma — wat trek je 't je overdreven an"....
Ma bewoog niet.
De vorken beraasden de borden — de schol lilde — de sauskom
geeuwde.
Toen nam pa z'n twééde moot, z'n tweede portie aardappelen en eiersaus. En zich nu aangenamer, menschelijker voelend, ontdaan van z'n
leege maag — ja, 'n léége maag met Boonekamp en nicotine kan in
'n zèt je excellentst humeur bederven —, nu ook positiever snappend
dat-ie 'n k 1 e i n beetje reden gegeven had — begon-ie goedig over 't
eerste 't beste te praten.
„Is 'r iemand hier geweest, Suus?"
Suus haalde 'r schouders op. Zoo dee pa altijd as-ie met ma kwestie had.
„Geen brieven geweest ?"
„Ja — twee dozijn," zei Suus onverschillig.
Pa at. 't Glas bier — vijfcents gèrste — spoelde z'n mond. Hij zuchtte
zóó als-ie geschrokt had.
„Mina, wees nou niet koppig en éét wat," zei-die, zich afdraaiend.
„Bemoei je niet met me," zei ze uit de hoogte en 'm nog eens neerzettend: „alleen kárákterlooze menschen kunnen d'r maag volladen as ze
niet slikken kunnen van zenuwen"....
Pa ging niet direct op ma's logica in.
Z'n kleverig mondje schoon wrijvend, leunde -die achteruit en zei zonder verdere inleiding, botaf, om iemand de stuipen op z'n lijf te jagen:
„As je dan wéten wil — Leonard Stam het aanzoek om Suus gedaan"....
Eén schichtig eeuwigheidsoogenblik dreven ma's oogen naar de restanten van schol, eiersaus, aardappelen — één sporadisch moment ontstroefde heur deftigheid.... Om Suus aanzoek gedaan. Door Leonard
Stam van de vleeschhouwerij....
„Aanzoek gedaan," schrok Suus — ma zat alweer — „aanzoek gedaan, pa?"
„Ja," zei hij g l i m m e n d en van Suus' verwonderings-gebluftheid
keek-ie knipoogend naar wat zwijgen blééf in den leunstoel.
„Nou ?" vroeg-ie toen.
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„Nonsens,” zei ma, in 'n toon die méérder explicatie vroeg.
„Dáárom was 't zoo laat," grunnekte hij; „en nou mot Suus 't verder
zèlf weten."
Suus bepeinsde de graten op 'r bord, pafte met open mond en ooges,
die starden alsof ze van 'n inbraak in 't late avonduur vernomen had.
Ze was dik in de zeven-en-twintig en al vrijwel ouwbakken.
En, gàs, nou zoo onverwacht die Stam met z'n breejen rug en z'n
dikke handen. Gus, daar had ze niks van gemerkt.
Op 't laatste concert in Artis had-ie wel 'n glaasie limonade an hun
tafel gedronken en telkens schapig 'n anderen kant uitgekeken als zij
naar z'n nieuwe das of naar z'n sik keek — maar gus, an 'n ànzoek
had ze ook maar niet èffetjes gedacht....
„Nou ?" vroeg pa nog eens en bijna daverend-van-verheuging piktedie de laatste kapers van z'n bord.
„En waarom zeg je dat nóû pas?" — zei ma perplex van zoo'n b ijz o n d e r en man, die als 'n clown kapers pikte en af kón eten met
'n tijding die èlk ander van streek zou brengen.
,,Nóû pas," grunnekte pa, zich verkneuterend bij de idee dat-ie dáálijk, zóó na z'n voeten vegen op de voormat, had w i 11 e n vertellen
en dat z'em niet an 't woord had láten komen: „nón pas — je wou
toch niks hooren! Je wou toch m e t g e w e 1 d herrie schoppen over
de schol en de stijve aardappelen."
„God, god, wat 'n man," klaagde ma.
Doch Suus' smeekende stem weerklonk.
„Hè — toe — pa en ma — kibbel nou niet verder. Zèg u dan of 'k 'm
nemen mot
Pa hoorde niet. Dat dee de deur dicht, dat-ie nou nog op z'n kop
kreeg.
„Ben 'k 'r mee binnen gekomen ?", vroeg-ie vlammend betoogend.
„Daar mot 'k na rájen," zei ma wee van bedwongen eetlust, wee van
d'r tweede glas water — en nou die bliksemslag!
„Wel allemachtig!" spoot meneer op als 'n vuurpijl.
„Pa — zeg u nou liever of 'k 'm némen zal," drong Suus aan, thans
d r o o m e r i g de maneschijn scholgraten bestarend.
„Daar blijft-ie bij éten," smaalde ma: „dat zegt-ie als-ie kláár is."
Had me niet 't eten vergald," verweet pa.
„Egoïst!" schold ma schamper: „ik die nog geen hap heb gegeten
„Had wèl 'n hap gegeten," zei pa driftig opstaand: „ik kwam binnen
— toen begon jij over de schol
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„Nee, 'k zal me mond houen,” glimlachte ma verwonderd: „vóórgister kouwe lappen en hard geworden capucijners
„Had ze warm gehouen — als je 'n huishouen verstaat," zei hij driftig.
„Wel zeker! — Wel zeker! — As 't weer gebeurt ga 'k met Suus vooruit eten, kan jij de kliekies krijgen! 'k Zal me uithongeren voor jóu!"
Afgemat zweeg ze.
En pa, in den stoel bij 't raam, zwéég.
Toen klonk nog eens Suus' peinzend-klagende stem:
„Zeg u dan of 'k 'm némen zal, pa !"....
Er kwam geen dàdelijk antwoord.
"....

Tegen acht uur werd in 't zijkamertje een kil-klukkende verlovingskus gegeven.
Tegen negen, at ma 'n paar beschuitjes met marmelade.
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MONNA VANNA
Zóó was 't gordijn gezakt, of ze schoven al langs de knieën van menschen die nog zaten.
De laatste tien minuten had pa met z'n dik-gouden horlogie gefrunnekt, had ma met 'n haarspeld de knoopjes van 'r handschoenen bepeuterd, kriewelig van ongeduld, 'r adem inpersend om 't weerbarstig
glacee over 't papvleeschje te wringen — had Semmie stiekum z'n
waterproof aangetrokken, bang voor 't kurkig gekreukel dat lawaaide
as 't omslaan van versche kranten — had Roosje, de éénig-van-kunstangedane, sip zitten kijken met 'n zwaar neer-wiggende lip en oogjes
gespalkt. Net slikte ze 'n traankop, zocht ze d'r zakdoek die klef lei te
broeien naast 't versmolten toetje drups, toen ma's elboog 'r porde:
„Roosie, neem vast je boa"....
„Dakkus — stil nou!", had ze korzel gezeid.
„As we de tram missen, kennen we lóópen," fluisterde ma, onrustig
verzittend.
„Ma, hou toch je mond!", snibde Roosje, en zich gretig verdrinkend
in 't geluid van 't tooneel, schoof ze zoover mogelijk af — tot 't
doek viel.
„Vooruit! Vooruit!" maande pa.
Sem drong op, ma drong op. Klappen was goed voor menschen die
dicht in de buurt woonden, die geen trammetje konden verspelen.
Háástig voortduwend, de vestiaire met z'n gejacht van angstige menschen voorbij, schoten ze den schouwburg uit.
Pa en Sem liepen op 'n draf, pa heupwieblend, pijnlijk soms stuipend
door z'n eksteroogen — Sem, als 'n haas. Tegelijk zwaaiden, speerden
ze de parapluies, 't aanroodend tramlichtje bedreigend.
„Hé!" riep Sem.
„Stop !" riep pa.
De tram, die juist op den wissel kwam, kneep komiekig z'n rood
oogje dicht.
„As we 'n hàlleve minuut vróéger waren opgestaan," hijgde ma, de
woorden met schokjes verploffend, en weer adem-zuigend als 'n defecte tuf-tuf: „dan zouen — dan zouen we ons nou geen ongeluk hoeven te loopen"....
„Kom dan! ", wonk pa — z'n parapluie zwiepte alarm.
Ma's hand-kluifjes, geperst in de nieuwe glacees, hielden de rok-zwoe123

gingen op. Ze was een zware, kortbeenige vrouw, 'r taille smolt in
de logge heupen, nauwlijks in vraagteekenlijn. Ze kón dat niet. Ze
kón niet hollen in 'n vaart over puntige keien. 't Was geen doen. De
halve laatste acte van dat stuk-zonder - aardigheid, had ze voorvoeld
dat ze zou moeten draven om de tram, de tram die Of over den wissel,
of net óp den wissel kwam, Of vol zat, Of niet in 't zicht was. Je zou'r
van afzien na de komedie te gaan.
Blazend, de lucht bebijtend, 't vet strotje in klopping, de elbogen suikerpottig gehoekt tegen 't glanzend gebol van 'r zijden japon, den
blad -suizenden zijden japon die mokkig om 't puffend, hijgend
vleeschjesbeweeg sloot, schok - schudde ze naar 't knipperend tramoogje. Even, toen 'r voet, van 't machtig-ongewone bijna zwikte, wou
ze 't opgeven, maar pa zat al in de tram en Semmie, driftig - gebarend,
den voet op de treeplank om z'n beurt te markeeren, zette 'r aan met
geschreeuw dat 'n russische danseres zou gestriemd hebben. Ademloos,
slik-smakjes proestend, greep ze de koperen handvatten. Sem lei z'n
handen om 'r heupmiddel, tilde, snauwde benauwd:
„Toe nou ma — as u lang zeurt
Ze zat, heelemaal weg van pa. Sem stond met Roosje op 't achterbalkon. En terwijl de volle tram door de rails gleed, wrokte ze over 't
ogge-nebbiesch plezier om zóó na hiis te kommen, om je zelf 'n ongeluk an te doen in plaas van 'n endje te missen, in plaas van vijf minuten vroeger op te stappen, in plaas van behoorlijk op je gemak bij
de wissel te wachten.
"....

Op't bordes, terwijl pa met z'n kippige oogen, natuurlijk den verkeerden sleutel probeerde, begon ze d'r verwijtingen:
,,....Aardig-verstoorde avond — 'k heb nbg kloppinge in me hart van
de tram. Zal jou je zorg zijn!"
Pa, onlekker, laat-avond -huivrig — 'n tocht as 'r langs je voeten
streek in 't parterre — pa, uit z'n humeur door zóóveel geld voor 'n
práát-stuk, 'n stuk van práten-de-hééle- avond, 'n stuk zonder een witz,
'n stuk waarvan je nèt zooveel navertellen kon as van 'n gesloten
achtermiddag: —'n nákende juffrouw in 'n lange mantel die-Zondag
bij 'n heer in 'n tent op bezoek kwam en dan de strijd — de strijd —
of ze al of niet 'r fatsoen had gehouen — 'n stuk dat in twéé woorden
te zeggen was, 'n stuk waarvoor de godganschelijke avond gebruikt
wier, terwijl je net zoo wijs bleef as in 't begin — pa, geprikkeld —
onaangenaam door geen sigaar van kwart voor acht tot bij twaalf —
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in de pauze most-ie en zou-die mee in de dámesfoyer — pa was dadelijk bereid werom te ruziën.
„Wàt mijn me zorg!" beet-ie van zich af: „ken ik ruiken of de tram
'r is of niet ?"
„je ken vroeger opstaan," zei ma.
„Ken ik ruiken!" herhaalde pa kittig: „ken ik ruiken of 't stuk op
z'n end is?"
„Dat ken 'n klein kind ruiken," hield ma vol.
„'n Klein kind in jouw land!" keef pa, de deur eindelijk openbonzend.
Semmie bukte om de laatste post op te rapen, die in 't portaal op de
mat lei. Voor de kranten die de bus verstopten, most de klep 'r uit as
ze 'n avondje vrij namen.
Pa streek 'n lucifer af, lichtte bij.
„Nou — mot 'k buiten blijven ?" drensde ma: „eerst me dood hollen
voor de tram — dan 'n uur in de kou staan!"....
„Ma wat overdrijft u," klonk Sem's gebukt stemmetje.
„D'r leit nog méér bij de parapluiebak," wees pa, de lucifer loslatend
die naar z'n vingers kroop.
„Da's niks pa — da's 'n cirkelêr," zei Sem.
„Wat zeg je me dáárvan — nee, wat zeg je me dáárvan?" — gromde
ma smadelijk: „daar mot 'k bezweet op de stoep blijven wachten!
„Wou je op de laatste post trappen!" zei pa, allerkribbigst.
Sem liep door. In de achtergang — donker — violette de lucifer — om
spichtig-beklad neusje met snordons.-koepldhanm,bt'
Zachtjens stéég 't violet en plots óp-felde het krijtwit der gang met het
gapen der huiskamerdeur. De buitendeur klepte in 't nachtslot, de vei
rammelde in den haak.
-lighedsktn
Toen werd het eene korte bedrijvigheid.
Roosje, goedig-versuft van emotie, wipte 'r manteltje, 'r boa an den
kopstok, zette water op voor koffie. Zonder 'n gróóte kop koffie —
half-melk, half koffie, ging pa niet slapen.
Sem schudde het rooster van de vulkachel, schepte cokes in 't gat.
Ma, zuchtend, blazend, begon 'r avondtoilet. Eerst de gespannen glacees die rooie striempjes om 'r pappolsjes hadden getrokken, toen de
hoed met overdure zwarte veeren uit Parijs. Dan trok ze de witte banden los van den zijden rok, die ritsend, als herfstblaeren suizlend
— herfstblaeren, gelijk ze wel schuren en stuiven langs de wegen en
zwart-staand geboomt — zakte op 't vloerzeil. De sitsen onderrok van
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safraandoffen glans met hooggeplooiden stootkant, rees uit 't zijden
gedeuk, dat ma als een wering omgaf. Ma stapte er over, gladde den
rok op een stoel, en, puffend nog steeds, loswrikte ze de knoopjes der
zijden blouse tot ze de knippen van 'r corset, 'r drukkend, benauwend
corset te pakken had. Toen hield ze hals-ader- zwellend 'r adem in,
dreef de dikke vuistjes stevig te zaam, knip na knip loozend, zuchtend,
blazend en malsch- uitademend, alsof ze op 'n vroegen lentemorgen de
geuren van velden en wei door een open zonne- venster snoof, lei ze
't raar-slap corset, dat zonder z'n inhoud zeer levenloos aan de verwelkte rijgdraden bungelde, op 'n anderen stoel.
Toen ontspande ma, minzamer blazend, op 'n dèrden stoel en zei:
„Sem!"
Sem, goed - gedresseerd, gehoorzaam-rijp ventje, wist wat ma wou
zeggen, wist 't van ouds. Ma kon niet bij 'r bottines kommen. Zonder
hem zou ma met 'r bottines an naar bed kunnen gaan, omdat pa te lui
was en Roosje geen kracht genoeg in 'r vingers had, om ma's stijf zuigende bottines van de immer-uitzettende voeten te trekken. Sem mie, de handen nog zwart van 't poken en cokes-geschep — 't ging
in één moeite door — zette zich schrap, ma zette zich schrap met één
voet op den grond en de armen achterwaarts om de stoelleuning — de
bottine kraakte — Semmie werd rood, ma bibberde — toen, met een
ploffende zucht alsof 't laatst restantje lucht een fietsband ontspoot,
klukte de bottine van ma's ópcàncaneerenden voet. Zoo geschiedde 't
met de andre bottine.
„Hè!" zei ma, de handen schurkend over de plek waar 't corset z'n
groefjes gesneden had: „hè wat 'n opluchting — daar klee je je voor
an! Da's me éérste lekkere zitje vanavond. Hij met z'n Monnewànne,
z'n Monne- wanne. Nou ben je na Monne -Wanne gewees — nou heb-ie
Monne -Wanne gezien! Je mot me noodig weer is vragen voor zoo'n
schlemielig stuk !"....
Pa, lekker-zuigend op z'n éérste sigaar na kwart voor achten, 'n zwaarzwarte, rookbulkende sigaar, pa die de post-van- geregeld-niks had ingekeken en de kranten op 'n hóópie gevouwen, omdat 'r toch niks van
lézen kwam, zoolang ma om dézen tijd op was, pa blij dat-ie weer
rustig thuis zat, weg uit 't druk gestommel in schouwburg en foyer,
den foyer met z'n óógen- pijn-doend licht vooral, pa die vóélde dat ma
weer in d'r sas was, nou ze d'r knellende bottines, d'r corset en d'r zij
kwijt was, pa verdedigde zich zonder slaapstorende drift.
,,....Stond in de krant dat 't 'n pracht van 'n stuk was — Ken ik rui126

ken wat 'n stuk is dat 'k niet gezien heb!"
„Hoeveel keer vraag-ie nou nóg vanavond of je 't ruiken ken?" — hamerde ma: „nee jij ruikt nooit wat!"
„Jij ruikt 't wèl," zei pa kalm-wijs.
Roosje, 't zwart-wollig hoofdje met 't bovenwaarts dik-kroezig vlechtje bij de lamp, dekte tafel. Even hield ze in droom 't bordje met de
geraspte kaas in Ongezien evenwicht. 'r Gecerneerde oogen keken
strak in 't licht en 'r stem ging over de geraspte kaas op pa toe:
,,....Pa, zou 't gebéurd zijn ?"
„Ach, wel nee!" zei pa met zangrige zekerheid: „gebeurd! gebeurd! Ja,
die dingen gebeuren !"....
Het napraten over de kunst-van-den-avond bloeide plots open als een
bloemknop in uchtendzon.
„Gebeurd," zei ma, 'r voeten warmend op den rand van de kolenbak:
„gebeurd! Véél ken 'k begrijpen, maar hoe ze zóó iets bij mekaar verzinnen — hoe ze kommen an de inval, om 'n getrouwde vrouw met
niks an as 'n mantel over straat te laten gaan — wèlke rèchtschapen
vrouw zal 't doen? — och wat 'n ongijn! — 't bestáát niet
Ma sprak met nijdigheidjes in 'r stem. Asof ze niet opgelet had dat pa
telkens door den tooneelkijker had zitten lóéren. Dan had-ie wel
kwasie-kwas gezeid dat-ie die MonneWànne n i k s vond, dat-ie knappere Monne Wànnes gezien had, maar as 'n man an z'n èigen vrouw
zei dat-ie 'n andere vrouw n i k s vond, dan wist je genog, dan wist je
hoe laat 't was.
„Kemeedie is kemeedie," redeneerde pa met verdedigende klankjes
tegen ma's in accenten geleiden aanval: „in de kemeedie mag alles
„En wáárom zal in de kemeedie alles maggen?" vroeg ma met een
diep man-wat-doe-je-onwijs-toontje.
„In de Juive," rekende pa voor, „wordt 'r een verbrand — wordt ze
verbrand ja of nee? — in Paljas steekt de man z'n vrouw dood —
wordt ze doodgestoken, ja of nee? — in — in de Twee weezen.... weet
'k veel wat allemaal in de Twee weezen gebeurt!, in — in" — z'n stem
schoot in 'n driftig cadansje, omdat ma wou afstrijjen — „in Hammelet loopt — loopt — hoe hiet ze? — te zingen voor ze in 't water
springt — dat doe je óók niet — je zingt niet as je van plan ben je
eigen 'n ongeluk an te doen. Waarom zal die Monne Wanne niet in
'n enkelde mantel loopen, as de stad gered mot wezen ?"....
„Omdat — omdat," zei ma ineens ráák 'r gave tanden in z'n redenatie
zettend: „Omdat 't geen pas heit"....
" ....

"....
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„Pas — pas — wat doe 'k met pas?” sprak-slurpte pa, de groote koffiekom voor z'n baardlippen.
„Of jij nou met pas doet," zei ma, walgelijk-kalm 't zilveren lepeltje
door 'r koffie kringelend, „of jij nou met pas doet — 't heit geen pas
voor jonge meissies. Ja, 'k had daar Roosie meegenomen, as 'k 't geweten had! De vrouw mot nog geboren worren die 't nadoet. 't Bestaat niet. Noem d'r is één op die 't doen zou. Al zat heel Amsterdam
op heete kolen, dan dee 'k 't nog niet
Sekuur, zéker van 'r zaak, knikte ze den nikkelen knop van de vul
Dikke voetjes stevigden op den rand van de kolenbak,-kachelto.'r
'r kuiten schuwden van onder den stootkant des onderroks, 'r volpropt, vettig lijfje, zwaar -weeldrig in 't openpuilen der blouse, vulde
den piep-angstigen stoel. En terwijl 't linker-paphandje den hamelboog van den rechterarm steunde, smolten 'r lippen om 't randje
der kom zoete-koffie.
Even snurkte de vulkachel, klonk Semmie's gesmak, Sem die reepjes
brood in 't koffievijvertje doopte en zachtkens met hengelend beweeg
de bruine brokken verslorpte vóór ze braken.
Roosje zat stil, zonder trek, luistrend naar pa en naar ma die w i st e n van de Mysterie des Levens.
,,....En as je nou je man en je kindren van de dóód kan ophalen," begon pa weer, de lamp in blauwe rookwazen dampend, „as we allemaal
op sterreven leien — dan dee jij 't zelfde van Monne Wanne
„Al kon 'k 'r 'n tan mee verdienen," zei ma, 'r éenen voet bijtrekkend
die te warm werd en rooksmeulinkjes kreeg van indampend vocht —
de zool had 'n lek — „al kon 'k 'r twéé ton mee verdienen, dan nog
niet
„Dat zeg-ie nóû," wijs-knikte pa.
„'k Antwoord je the-eens," zei ma: „'t is me de moeite niet waard.
't Bestaat niet."
„Alles bestaat," zei pa, dom in laten-avond-contramine.
„En as 't wèl bestond," viel ma uit, „dan zou jij zeker zeggen: gá
„Nee, dat zou 'k natuurlek nièt zeggen — daar zou geen haar op me
hoofd an denken."
„Anders net iets voor jóó om iemand voor schandaal te laten loopen
— je zou je d'r druk om maken!"
„Wat mot je van mijn!" zei pa gemelijk, den kop op 't schoteltje dompend: „Wat doe 'k jou? Ga wel in 'n mantel, ga niet in 'n mantel!
Me zorreg!"
"....

"....

"....

"....
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„Z'n zorreg — z'n zorreg!” herhaalde ma, klagelijk.
„Daar leg 'k hoope cente voor neer om 'r Monne Wànne te laten kijken en daar zoekt ze me roezie!"
„Wie heit je 'r om gevráágd!" zeurde ma: „as 'k wèl is 'n blauwe
Maandag met 'nn uitga mot 'k 'n stuk van anstoot zien en me 'n hartklopping voor de tram loopen. Daar t r a c t e e r t-ie me op !"
„Nacht ma, nacht pa," zei Roosje opstaand. 't Kon zóó wel 'n half
uur duren.
Terwijl ze in de gang d'r vlecht losvingerde, hoorde ze nog flauw

pa's stem:
„'n Vrouw as jij !"....
En ma's driftig antwoord:
„Wat 'n vrouw as ik! — Had 'n vrouw as Monne Wanne getrouwd!
Dan liep je nou met gaten in je kousen!.... Had..."!
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FEEST
Op z'n bed had ze 'm 't c a d e a u gebracht, den gouden ketting in 'n
keurig foudraal. En toen-ie, slaperig nog van 'n heden nacht nerveus
gedoezel, met onthutste verwondering de schakels door z'n ouwe vingers liet glijen, kijkend alsof-ie 't niet geloofde, zei ze plezierig: „Ja,
't is goud — dacht je soms dat 't?...." Nou daar zou ze 'm effen van
overtuigen. Met 'r dikken wijsvinger wees ze de merken, bracht z'n
bril. Ja, nou zag-ie 't ook.
„Meid, ben je niet wijs," mopperde-die glimlacherig z'n hoofd schuddend: „is me dat 'n geld uitgeven — wat 'n pracht van 'n ketting...."
„En andoen vandaag," zei ze, z'n gekleede jas met 'n schoon front
klaarleggend.
„De ketting ja," knikte-die: „maar me jas, nee hoor! Wat motten ze
denken? Nee — Nee...."
Oud in de alkoof, èrg oud met z'n bed-verward zilvergrijs, dat enkel
aan slapen en nek nadonsde — als-ie uitging droeg-ie 'n pruikje —
zat-ie de gekleede jas te bestaren. Hoe ze daar an kwam? As niemand
'r op kantoor an gedacht had, zat-ie voor zot, zouen ze 'm allemaal
malle vragen doen.
„Hu!" — lachte ze valsch-luchtig: „'k wed met je dat ze 't kantoor
hebben groen gemaakt. Maak je maar niet ongerust. En as ze je binnen roepen — en as ze wat aardigs bedacht hadden, dan kan je 'r niet
bijstaan met inktvlekken en kale mouwen. Kom 'r nou maar uit...."
Vóor ging ze 't tafeltje dekken. En haast grimmig, met denkgroeven
om 'r mond en bitse bewegingen, zette ze de extraatjes neer, de feest
niemand, god-beware, 'r wat an dee, dan zou z ij-extrajs.Wn
'r 'n feest van maken. Netjes gladde ze de ongewone plakjes rookvleesch, ijverig bewreef ze de kaasstolp met 't halve pondje Leidsche
— voorzichtig liet ze de twee eitjes in 't theewater zakken. Elk 'n ei.
Elk boterhammetjes met rookvleesch. Elk 'n schijfie Leidsche na. Toen
stopte ze z'n nieuwe goudsche pijp, de pijp die bruiloftachtig-lollig
dee van groen en blommen, en toen ging ze voor 't raam d'r vóórproefje thee slurpen, luistrend naar z'n geloop en geplas. Nou wieschdie z'n hoofd. Nou spoelde -die z'n tanden. Lieve God — ze kreeg 'r
tranen van in d'r oogen. Zoo'n frissche ouwe man, 'n man van zeven
en zestig die nog zoo opgewekt was, zoo proper en precies. En 't be130

labberd idee, dat ze misschien met d'r tweetjes alléén zouen feesten,
dat de firma 't vergat.... Toen -die 'r vijf en twintig jaar was, had niemand 't opgelet, had geen kip 'r over gesproken, was -ie stil thuis gekomen, verwonderd-mopperend dat 't toch wel 'n felicitatie waard
was geweest. Maar hoe gaat 't, Jans, had-ie geredeneerd: as jongen
van zeventien ben 'k 'r gekommen en och in de zaken- drukte kan je
van 'n patroon niet verlangen, dat-ie 'n datum in z'n hóófd heeft. Dat
zit nog, vader, had zij gezegd: in jouw plaats had 'k gezeid: meneer,
van de week ben 'k vijf en twintig jaar an de zaak verbonden. Nee,
had -ie rustig dampend geantwoord: dat kan je zèlf niet zeggen, dat
màg-ie zelf niet doen — da's gewoon vragen om 'n cadeau.
Nou waren 'r wéér vijf en twintig jaar verloopen.
Vijftig jaar. 't Was zoo makkelijk te zeggen. Vijftig jaar lang zonder
één dag ziekte of vacantie — 's morgens negen uur present en zes uur
's middags gedaan, as 'r geen avondwerk was. Vijftig jaar lang de boeken bijhouden — in 't begin bijna alleen, nou met z'n twintigen, zóó
as de zaak was vooruitgegaan. Vijftig jaar op 't zelfde salaris met dezelfde nieuwjaarsfooi. Vijftig jaar arbeid als 'n automaat, de maandbalansen, de controles, de óuwe rekeningen, de óuwe hoofden. Vijftig
jaar over den lessenaar gebogen, met uitzicht op 't klimop van 't binnenplaatsje. En niks in die jaren veranderd, dan dat de oude patroon
dood was gegaan en de zoon z'n vader opgevolgd. Vijftig jaar — toen ie op 't kantoor kwam, was-ie 'n blonde krulkop, ongetrouwd — nou
was de vrouw gestorven, woonde -die met z'n dochter samen, droeg-ie
'n pruikje.
Jans, 'r kopje thee slurpend, zat sentimenteelig te zuchten. Anderhalve
maand hadden ze 's avonds af en toe over d e n d a g gepraat. Als 'r
in de krant van 'n feest gesproken werd, van 'n politieagent, die vijf en
twintig jaar dienst had, of van 'n leeraar aan 'n hoogere burgerschool
die z'n zilveren jubileum gevierd had, zei ze in 'r eenvoud: „'t Is me
wat! Wat 'n kouwe drukte! Jij ben al haast v ij f t i g jaar in betrek
toen 'r ééns in de krant 'n halve kolom stond van 'n sluis--king!"E
wachter die vijftig jaar de sluizen geopend had en feestelijk was toegesproken en'n enveloppe had gekregen—las ze't relaas twéémaal over,
tweemaal hardop. Nog'n maand, dan was 't bij hun ook. 't Oude boek
knikte dan, maar lachte niet. „'t Is raar, zei die: „'t is raar —-houdertj
niemand zegt 'r op kantoor 'n wóórd van." — „Je heb nog een en dertig dagen," troostte zij sekuur: „heusch, ze vergeten 't niet. Van een
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en dertig werd 't acht en twintig, zeventien, tien.... Telkens als-ie tegen zes uur thuiskwam, zat ze in vragende afwachting.
Maar nieuws bracht-ie niet mee. A 1 s ze wat doen wouen, niewaar,
a 1 s ze 'm nu op 1 Augustus 'n attentie wouen bereiden, dan mocht je
toch verwachten dat de een of ander, Bredé die Indië behandelde of
Vorsterman, de correspondent, of Van Velzen die 't journaal bijhield,
om van de jongeren niet te spreken, allicht's'n woordje lieten glippen.
Hoe licht zeg je niet: Nou, de Haan, 't is haast één Augustus — of:
De Haan, je doet je zaakjes toch nog best met je vijftig jaar dienst —
of: De Haan, in vertrouwen gevraagd, wat zou je willen hebben? Maar
geen kik — gister, één -en- dertig Juli, hadden ze allemaal gewoon d'r
werk gedaan, had niemand de flauwste toespeling gemaakt.
Voor 'n week had Jans 'r 's avonds bijna ruzie om gekregen.
„Zeg je hun niks vader ?"
„Nee," zei hij, z'n oud pruike- hoofdje ernstig schuddend: „ik zeg
niks."
„Nou, as ik 't zeggen mag — dan doe je idioot! Is 't zoo'n moeite om
Bredé of Vorsterman of 'n ander iets te laten merken ?"
Hij schudde 't hoofd. As anderen 't zoo deeën, mosten ze 't zelf weten. Hij dee 't nièt. Hij was van 'n ander soort dan de tegenwoordige klerken, die om 't half jaar bij 'n anderen patroon waren.
't Had geen houding 't u i t t e 1 ok k e n. Dat was niet fatsoenlijk.
De rookbuilen ploften z'n genepen mondje uit, dat smakte en beet.
Z'n wenkbrauwen gromden — rimpels spanden van z'n ooghoeken
naar 't pruikje met z'n bizarre randing van mollig grijs en pluizig
zilverwit. Z'n heel ouderwetsch, scherp oude -heer - gezichtje snauwde
de mooglijkheid af van 't zèlf in herinnering brengen, van 't zèlf
praten over d e n d a g, den naderenden gápenden dag, den dag die
als vreemde verheuging in de woestenij van dorre, machinale plichtdagen was genaderd, nu een zwarte lustlooze dreiging leek — als de
Firma niks dee....
Toen had Jans, die in geen jaren 'n pen in 'r handen had gehouen, de
l i s t i g e gedachte, 'n briefkaart te schrijven, 'n anonieme briefkaart.
Drie had ze 'r verschreven, drie met andere aanloopjes. De laatste
zwaar van inkthalen had betoogd: „Mijnheer, ik deel U mede dat
1 Augustus de heer Alexander de Haan vijftig jaar bij U in betrekking
is, doch daar ik ongenoemd wench te blijven teeken ik niet." Den
heelen nacht had ze wakker gelegen, angstig door 'r durf — en 's morgens, toen ze melk ging halen en 'm op de bus wou doen, was ze te132

ruggeschrikt van de brutaliteit — want dan wier vader natuurlijk bij
de Firma binnen geroepen, zouen ze 'm de briefkaart laten zien en
vragen of 't wáár was, en al kreeg-ie dan nog zoo'n boel — háár handschrift op de briefkaart zou die herkennen en 't 'r met z ij n ideeën
nooit vergeven.
't Most z'n beloop hebben.
Honderd tegen één dat ze 'm v e r r a s t e n, dat 'r 'n hoop in stilte
gedaan werd....
„In de puntjes, hoor," zei ze toen-ie kwam ontbijten.
Je zou wáárachtig niet denken, dat-ie zeven en zestig was, zóó keurig
zag-ie d'r uit in z'n Zondagsche gekleede jas.
„Zou je je jas niet open houen," zei ze nog eens: „dan z i e n ze de
ketting."
„Nee," lachte hij, verlegen voor den spiegel. Je herkende je zelf haast
niet inde week.
Ze ontbeten. Ze aten net als zij 't bedisseld had, 't feest — ontbijt van
eieren, rookvleesch, kaas, krentebollen.
En kwart voor negen stapte-die de deur uit met de belegde, de èxtrabelegde boterhammetjes in 'n ouwen S t a n d a a r d — anders las-ie
niet.
Vijftig jaar was-die zoo 't weggetje gegaan, langs de Weesperzij, over
de Hoogesluis, door de Utrechtsche straat....
D'r was heel wat bijgebouwd in dien tijd — o jee, 't was nog zoo lang
niet geleden, dat de Weesperzij 'n buitenwijk was, dat dáár de stapels
buizen van de gasfabriek leien....
Maar bijgebouwd of nièt bijgebouwd — hij was z'n wegje gewandeld,
èlken dag mèt 't boterhammenzakje — vroeger met dikke boterhammen, toen-ie al om tièn uur 's morgens geeuwhonger had en stiekum
hapte als-ie de brieven in de loketkast opborg. En komiek, om bij te
lachen as je 'r over nadacht, as je om al die kleinigheidjes dacht: vijf
jaar had-ie 'n kop warme koffie van de firma gekregen. Jee, jee,-tig
as-die liep uit te rekenen — zes koppen in de week — was drie honderd twaalf in 't jaar — dat was in de vijftig jaar vijftien duizend zes
honderd koppen koffie — knàp dat-ie 't nog zonder haperen uit
z'n hoofd kon vermenigvuldigen. Zoo kon je over alles nadenken.
't Was 'n wonder, dat God 'm al dien tijd gezondheid had gelaten. Nee, niet één dag was-ie thuis gebleven, behalve voor de begrafenis van z'n vrouw — en waar is waar: toen was de ouwe patroon zóó
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hartelijk geweest, dat 'm de tranen in z'n oogen sprongen toen-ie condoleerde.
't Hoekje om. Nou was-ie d'r. Daar had je 't koperen plaatje, 't koperen plaatje dat óók wat vertellen kon. Den Oude & Comp., Export en
Commissie. En daar had je 't achterhoofd van den jongen meneer,
't hoofd met 't wit van 't boord. Nou draaide-die zich om, knikte.
Netjes-rustig nam-ie z'n hoed af, bedaard voorzichtig voor 't pruikje,
en 't bordesje opstappend liep-ie de lange gang door, de deuren met
Verboden toegang en Kassa voorbij.
De boekhouding-deur piepte, de boekhouding-deurveer zuchtte.
„Morgen, heeren," zei hij, 't endje sigaar op 't aschbakje leggend.
De anderen waren 'r al. Hij scheen laat van morgen.
,,,jongen — De Haan — mot jij naar 'n bruiloft!", zei Bredé, glim
opkijkend.
-lachend
„Nee," zei hij, z'n stem stokte, z'n hand beefde bij 't aschbakje. Allemaal kéken ze, keken ze zooals menschen kijken, die effen d'r werk in
den steek laten.
Bij de kast trok-ie z'n gekleede jas uit, lichtte 't kantoorjasje van den
haak. Toen hing-ie z'n schoone manchetten op, opende den lessenaar,
klom op de kruk, en terwijl-ie z'n gerij kreeg en de jongste bediende
de boeken toeschoof, kromde z'n rug in oude, geduldige kromming.
„Alle drommels!", riep Van Velzen van den overkant: „wie heeft jou
zoo in 't goud gezet ?"
„In 't goud ?"
„Sakkerloot wat 'n mooie ketting.....
„Heb 'k al lang," loog hij kregel.
„Nou, 'k heb 'm nog nóóit bij je gezien," praatte Vorsterman.
Ze werkten, redeneerden 'r wat tusschen door.
Over den klimop-muur van 't achterplaatsje snee Augustus-zon 'n felgroenen, licht-ketsenden driehoek.
En 't windje uit den tuin om den hoek dee de blaadjes spiralen en
knikklen.
De muur liep zóó hoog, dat je geen hemel zag, enkel de groene, warrelende klimopsprieten, de zwart-groene blaadjes benee, de zilverstuivende boven.
Tegen elven was de zon weg, werd 't overal egaal grijzig-groen, groen
bestoven door stadswalm, groen dat slaaprig bleef benglen op 't
windje.
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De lippen mummelend tegen 't gepraat in —'t gepraat dat niet mócht,
dat je toch niet verbieden kon — begon-ie te tellen voor de maandbalans, met de pen de cijfers volgend, eerst van beneden naar boven,
toen van boven naar beneden voor de controle en onderaan elke
bladzij schreef-ie met potlood de getallen. Als 't klopte ging 't morgen in inkt. Hij telde langzaam. Soms hield-ie stijf de inktlooze pen
halfwege 'n kolom, boog dieper naar 't papier, telde voort.
Malle Jans, die gedacht had, dat ze 't kantoor g r o e n hadden gemaakt — wat ze nou zeggen zou as-ie thuis kwam?
Trrrrr....
De electrische schel.
Of meneer De Haan op 't privé-kantoor wou komen.
Zacht-trillend liep-ie de gang door, wétend dat 't niks was, dat de patroon en de procuratiehouder netzoomin an één Augustus dachten as
de collega's, dat 'r geen sprake van kon wezen — maar toch — maar
toch....
„De Haan — kijk 'ns vlug na, of we bij Jansen 'n saldo hebben —
maar vlug en sekuur — ze zijn mis...."
„Is Jànsen, mis — Jansen?", zei 't boekhoudertje verbaasd en 't hoofd
schuddend, heelemaal in de belangen der zaak.
— ja — kom zèlf hier met 't grootboek...."
IJverig slofte hij terug — bleef voor de boekhoudingdeur stilstaan,
leeg van hoofd, inert tastend naar den deurknop.
Om twaalf uur liet-ie z'n boterhammen staan, de extra-boterhammen,
de extra-boterhammen met rookvleesch en kaas.
Maar de koffie dronk-ie — de koffie.
En om kwart voor zes ging-ie 't weggetje terug.
En stak den sleutel in 't slot.
En zei niks.
Toen begon Jans te huilen en liet in 'r kwaadaardigheid de kip anbranden, de feestkip.
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KOPJE KOFFIE
Nog eens roerden de bevende ouwe vingers, nog eens slurpten de
mummel-lippen.
Maar dan, met hernieuwde kwaadaardigheid, zette hij het kopje op de
vensterbank.
„D'r is niet genog suiker in," snauwde hij naar de tafelzij, waar de
zoon driftig te broeien en de dochter snibbig te kijken zat.
En nou de ouwe man, met wien geen huis meer te houen viel, zóó
drensend, zóó sarrend zeurde, terwijl zij 'r zèlf twéé lepels in gedaan
en hij 't gezien had — nou die voor de derde of vierde maal as 'n onmogelijke kribbebijter ruzie zocht — want dat was zoeken — nou kwamen ze beiden valsch-kwaadaardig los, vergetend z'n lamme beenen,
vergetend z'n ziek gestel, alles vergetend in de heele middag-benauwdheid van 't kamertje-driehoog.
„Wou je nog meer suiker," gromde de zoon met driftig-lichtende
oogen: „je heb toch twéé lepels gehad. Je most je oogen uit je hoofd
schamen! Kommen we 'r met stelen an?"....
Zijn vuist bestompte de tafel.
En nog in de na-raketting en siddering van kopjes en borden, sloeg de
schelle stem van de dochter, harder van schreeuw om den schrik van
Jan's drift.
„Je wor nog lastiger as 'n kind — 't is niemeer met je uit te houen."
Rukkig bewoog de ouwe man z'n elbogen over de leeren leuningen
van den armstoel — grimmig wrikte het hoofd.
Effen zat-ie stil, niet wetend wat-ie 't eerst zou zeggen, nou die zoo
gruwelijk gelijk had en zoo gemeen wier gekoejeneerd — d'r was nièt
genog suiker in — as d'r genog in was, zou-ie 't proeve — zou-die niet
méér vrage. — Moste kindere 'n zieke vader suiker weigere? — Was 't
niet meer as hondsch?....
Eindelijk was-ie over z'n heesche woede heen, kon-ie weer práten.
,,....En — en — 'k drink ze zoo niet.... 'k Ben koffie met suiker gewoon.... èn èn nou drink 'k ze héélemáál niet...."
Z'n bevende beenige hand duwde 't kopje verder — de koffie spoot
over den rand, over het bakje, langs de vensterbank.
„Je zou...." dreigde de dochter.
Maar de zoon, óp van de eeuwige ruzies om niks, snee haar dreigement af.
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Wéér dreunde z'n vuist op de tafel, weer grolde z'n stem tusschen de
matte behangselwandjes.
,,....Lus je 't niet — dan la je 't maar. D'r komt 'n end an ons geduld.
En as dat zoo doorgaat, dan bestejen we je! Heb je verstaan.... ?"
„Enne toch is 'r geen suiker genog in, nog geen hàllèf lepeltje," zei
de vader zonderling hardnekkig, maar ver-aarzelend in z'n drift: „en
tóch laat 'k 't stáán......
„Dàn maar," zei de dochter bot-af.
En in de gloeiende broeiing van 't kamertje-op-'t-zuiden, dat als een
gesloten oventje de brandende heffe der luchtlooze straat inzoog,
hitste 't ruzie-gezwijg der drie menschen.
De zoon en de dochter aten.
De ouwe man keek naar de horren, omplast door het zonlicht dat
langs de witte gordijntjes in stadige hijging droop.
Het was langzaam drie-hoog 'n hel geworden, nou vader sinds zes
jaar niet meer loopen kon.
Eerst hadden ze hem opgepast, verzorgd, vertroeteld voor zoover ze
't financieel konden, had zij 'r naaihuis 'r an gegeven om 'm niet
alleen te laten — vroeger verdienden ze alle drie — hadden ze geduldig verdragen z'n buien van kindsche prikkelbaarheid.
Maar je went an alles, an ziekte, ellende èn lamme beenen.
As-ie zat, vergat je op den duur dat-ie stakkerig, hulpeloos was, zag je
'm gezond drinken, gezond eten, gezond bewegen.
En omdat-ie nooit over pijnen klaagde, z'n pijpje rookte, z'n krantje
las, z'n opmerkinkjes maakte over wat in de straat gebeurde, kregen
ze ten slotte alleen oog voor het met den dag verergerend humeur,
voor z'n vlaagjes drift, z'n kregelig mokken over kleinigheidjes, z'n
plotseling onzinnig opstuiven over 'n slecht geboterde boterham, 'n
geluid dat 'm hinderde, 'n vlieg die 'm plaagde.
Dan — gedreven door het gedesequilibreerde van z'n gestel — keef-ie,
zeurde-die, zei-ie alle venijnigheidjes die 'm invielen, verstoorde-die
de dagrust en de nachtstilte, beheerschte-ie het klamme, laagzolderige
kamertje als een geraffineerde tyran.
Verstandige, taktvolle lieden zouden mogelijk geduld hebben — z'n
zoon, 'n boekbinder, z'n dochter 'n naaister, waren al jaren dat gedrens, dat onredelijk ruziemaken beu.
De laatste maanden vooral had 't gespannen, telkens om nietsjes, om
'n gebroken pijp, 'n zoeten aardappel, 'n vergeten futiliteit — ge137

spannen óók om 't geval, dat de zoon kennis an 'n meisje had en niet
trouwen kon met 'n lammen vader op z'n dak.
D'r hoed in den haarwrong prikkend, zag de dochter 'm in z'n armstoel zitten, gebogen, norsch.
Z'n grijzige baard lei tegen z'n huisjas geplet, de magere handen hingen slap.
Nou toch wel met meelijden — 't werd zéven jaar dat-ie geen trap af
was geweest — begon ze wéér met 'm te spreken, maar 't nijdig ópgluren van z'n oogen, recht op haar toe-bitsend in den spiegel, dee
haar stem overslaan in den ouden snauwenden toon.
„Wil je 'n ander koppie, vader? Nou geef dan antwoord!"
„Nee — bemoei je met je zelf...."
„Neem 'n warrem koppie. Die 's steenkoud."
„Nee, — blijf d'r af...."
Toen met 'n laatste opwelling van goedigheid — ze most 'm den hee
-len
middag alleen laten — zei ze, zooas je met 'n kind praat:
,,....Daar dan — bier hèb je dan suiker...."
Den pot hield ze vlak bij den kop.
Maar opnieuw bevend van geïrriteerdheid, onnoozel-driftig, bijna
stikkend in de woorden, sloeg hij naar den suikerpot.
,,....Weg!.... Dan had je me straks motten gelooven!.... Nou blief i k
niet! En hoe eer je uitgaat hoe beter!"
„O man, man!" schreeuwde ze verwoed: „ik zal God danken as je...."
De toegesmeten kamerdeur dreunde de woorden weg.
Grimmig teruggeleund in den stoel, beluisterde hij 't dompen der
stappen op de trap.
Nou zat-ie alleen in 't heete, broeiende kamertje. De zon beschaterde
de gordijntjes, dreef scherpe lichtwiggen over het kleedje van zwarte,
roode, gele kleurtjes, dat onder de tafel lei.
Op de kozijnen der opgeschoven ramen, druk tippend tusschen de
bloempotten, krakeelden en schreeuwden dievende musschen.
Het wekkertje op den schoorsteen, schel van blikglans, tikte onrustigsnel, de poes duttig geschurkt in 'n zongeul knorde met zachte, tevreden kreuntjes.
De straat lag verlaten. Overal waren de gordijnen neer, alsof de huizen dooien hadden. De keien leken bekalkt, wittig in mekaar ver
stoepranden verwaasden in de brandende zonpiassen. -vloeind,
138

Opgehitst, benauwd, knoopte hij de das rond z'n nek los, ademde
zwaar.
Zacht riep-ie de poes.
En met 't dier op z'n verlamde beenen, 't hoofd moe achterover, begon-ie nog 'ns zeurig te overdenken van 't kommetje koffie — van de
kinderen — van gister de herrie over je-weet-wel-van-van — tot-ie gejaagder naar adem hapte. Hij stikte haast.
De zon scheen vinnig in het kamertje, op de tafel, op het vloerkleed,
op het behang. De zon laaide krinkelingen over de potkachel, den
ketel, de koperen knoppen. De zon ketste woest tegen den wekker,
den bal van de lamp. De zon gleed over het zeil, de stoelen, de ladenkast. De zon warmde en brandde, boorde driest in alle hoeken en
gaten.
Z'n kaken bewogen in steunende benauwdheid. De armen had-ie gestrekt over de stoelleuningen, 't hoofd keek de straat in, waar 'n wagen over de keien reutelde.
Toen poogde-die op te staan, vagelijk tastend.
De poes sprong van z'n schoot, kromde haar rug, rekte zich uit. Maar
de onmachtige beenen verdroegen den lichaamslast niet. Bijna met een
smak viel-ie in den stoel terug, het grijze hoofd als in slaap gebogen,
de handen als in slaap, de oogen als in slaap.
Door het heele heete kamertje broeide de zon uitbundig van schijn,
de wanden begloeiend, de dingen beglanzend.
Poes, met 'n zet, was weer op z'n schoot gesprongen, zachtjes knorrend tot 'r kopje in vadzigheid boog.
Tegen vier uur kwam de dochter van 'r boodschappen terug.
Goddank dat-ie slièp. Anders kreeg je daadlijk maar mot.
Stilletjes ruimde ze de tafel, begon de kopjes en schoteltjes te spoelen
in 't keukentje naastan.
Bukkend over de poes, nam ze 't nog volle kommetje dat de kribbige
ouwe niet had willen drinken. Wat 'n koppigheid! Bah!
Nou zou ze zich is overtuigen, ofschoon 't niet hoefde — ze kon 'r 'n
eed op doen.
Rustig roerde ze 't kopje, proefde de kouwe koffie.
Asjeblief, om ziek van te worden zoo zoet. As die maar goed omgeroerd had. 'n Heele suikerlaag lei op den bodem.
De kopjes omspoelend, keek ze naar den lastpost, die Jan belette te
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trouwen en háár 't werken op 'n atelier onmogelijk maakte.
'n Geluk voor jonge menschen.
En as ze 'm nou niet wèkte, kreeg ze wéér 'n herrie van belang dat ze
'm den heden middag liet slapen om van 'm af te zijn.
„Half vijf!" riep ze uit het keukentje.
In de andere kamer sprong de poes op den grond.
Zij, druk wrijvend, praatte hardop:
,,....Nou mot je weer is beweren dat je geen suiker genog krijgt....
Meer as 'n lepel zit an de bodem.... Waar blijf je nou met je kouwe
Wat
drukte
Hij hield z'n mond. Jawel — dat kènde ze — één van z'n manieren om
je bloed an 't koken te brengen.
,,....As je maar weet, dat 'r weinig meer mot gebeuren of Jan doèt
wat-ie je van morrege zei. — Wil je nou is met je eigen oogen zien dat
je nog wel twéé koppies op zóó'n suikerbodem kan bijschenken.... ?"
Nijdig-blij dat ze 'm nou is met bewijzen op z'n voorman kon zetten,
liep ze op het raam toe, bleef halfwege steken om de rare gêne die in
de zonnige kamer scheen gekomen.
„Vader !"
Hij bewoog niet.
„Nou mot je zellef is...."
De adem knapte in haar keel — het besuikerde kopje trilde.
Toen, zonder één stap verder te doen, bleef ze sprakeloos, niet meer
roepend, enkel angstig starend naar 't lijkwit hoofd en de paarsgrauwe handen. —
?....
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KERMIS
In je jeugd was 'n kermis 'n zoo groot, 'n zoo sterk, 'n zoo machtig
wonderding, 'n zoo vreemde beangstigende vreugde, 'n reeks van
zulke verscheidene, verrassende, droefgeestige en weer fantasie-overdonderende sensaties, dat je láter, op 'n dag van wat de menschen
rijper leven noemen, nauwlijks je vroegere geneugten onder woorden
kunt — néé, laat ons zeggen durft brengen.
Want, op dièn dag, schijnbaar plotsling wakker om je henen kijkend,
zie je grijze haren aan de slapen van den vriend met wien je ergens
geknikkerd hebt — op'n stoep — en die je als meisje gekend hebt lijkt
al zoo oud — hoe zal 'k 't simpel uitdrukken — zoo veranderd, vervormd, zoo opgestaan als na eene lange, afmattende ziekte — en zelf,
met je buikje, langzaam verslappend doen, je goedige regelmaat, je
tukjes en bezadigd overwegen, je peinzen over wat een heusch eigen
grafje mèt een hekje en wat blommetjes kosten kan — de dingen zijn
niet te geef doch noodzaaklijk — zelf bedaarlijk stappend den weg afwaarts, met glimmende bottines, en de troeble plassen vermijdend —
zelf al niet meer in staat tot 'n diepe kniebuiging of tot 'n lustig
haasje-over — voel je 't r a r e, 't onhandelbare, 't onwrikbare, 't
h e e s c h e, 't heftige, 't dofgelatene, van het mómènt.
Ik bedoel, dat bij het onverwacht weerzien van dingen, die in je jeugd
heerlijk èn volweeldrig èn onverwoestbaar gebloeid hebben, dingen
die je grepen, heen en weer rukten, deden gloeien en hijgen, dingen
die nu vaalbleek en plat zijn — het uur even wil stilstaan, schaduwen
over de daken kruipen, menschgelaten als in schemer grauwen, heel
het stratenbeweeg schijnbaar terugdeinst, als in de verschrikking van
aangrommend onweer.
Zoo pleegt de wijde afgrond tusschen jeugd, jéugd en wat láter komt,
zich bij buitjes aan te dringen.
Zóó — voel je de leegte, 't weg-ge, 't voor altijd verschimde, als je
weer 'ns 'n kermis ziet, 'n hollandsche kermis en je eerbiedig aarzelt
't schoone, rijke, onvergeeflijke uit je jongensjaren onder beslijkte
schoenen te trappen.
Nee, hèrlees nóóit 'n boek dat je in je jéugd las, nooit Cooper, nooit
Aimard, nooit een der goddelijke verhalen van toèn — ga 't stuk niet
hèr-zien waarbij je als kind gesnikt en geschaterd hebt — breek niet
't glas van je herinneringen — want alles wat je later, véél later, voor
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de twééde maal, bouwend op 't denken, zien, voelen van je kinderjaren, wil genieten — verniel je, vermors je, verknoei je, omdat je
handen te sterk en te grof zijn geworden, je hoofd te wijs, je oogen
te oud.
Tóén — 't begint altijd met toen — tóén liep je met je kameraden
langs de kramen en spullen, gulzig-zwijgend bij 't lekkers waarvoor
je geen centen had, of geeuw-hongrig voornemend om van dat 'ns
zonder ophouden te eten als je man geworden was en vrijheid had —
tóén snoepte je kauwend met voorzichtige tandjes tezamen van 'n
brok nougat — toen was je bang voor den spulleman die als 'n baar
duvel op de groote trom sloeg — toen keek je afgunstig naar de-dige
jongens die schièten mochten, naar kinderen die duiten hadden voor
't wassebeeldenspel, naar de honderden geheimzinnigheden achter geheimzinnige ouwe tapijten, in geheimzinnig halfduister en je draaide
je laatsten cent óm in je zak, den goren warmen rooien cent, die je
nou nog v o e 1 t als je aan je jongensverlangens terugdenkt — den
cent — den éénen cent — den cent die je het draaien in den molen, Of
twee polkabrokken gaf Of 'n schijfje koksnoot Of 'n tik op den kop
van jut....
Tóén slenterde je droomend, verlangend, vurig verlangend.
Elke tent was 'n heerlijkheid — èlk opschrift — èlke schildering van
'n kalf met vier koppen of van 'n dikke dame of van 'n reus of van 'n
vrouw met 'n baard. Maar al die dingen kostten dubbeltjes, hééle
dubbeltjes. 't Ging niet. Zachtekens schuifelde je met de menigte
mee — droomend bij clowns die als razenden sprongen om menschen
te lokken — soezend bij den man met den langen zwarten baard, die
verhaalde van wat 'r te zien was in 'n museum-van-ijselijkheden —
glurend door 'n kier bij 'n waarzegster — smachtend weer bij de kramen met 'r suikerwerk, 'r koeken, 'r chocola.
Het is uit.
Het is voorgoed uit.
Maar toch: ik voel 'n rancune, zooals veel kinderen zullen gevoelen,
op mijn ouweren dag — niet 'n rancune om 't geen verloren ging, niet
'n spijt over wat heen is, maar 'n wrok over het z w ij g e n der ouwere menschen, als kinderen schaterlachend plezier hebben op 'n kermis
— als kinderen grootdroomend verlangen naar'n kermis, als kinderen
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hunkerend uitzien naar 'n kermis, de kermis van genot, begeerlijk

-hedn,vrolijk.

Ik geloof zeer oprecht, dat wanneer een vader of een moeder met 'n
kind eene kermis bezoekt en 't kind s t ij f t in zijn fantasie van kermisgeneugten, in z'n uitgelatenheid over den grimassenmakenden
clown, in z'n dolle pret als de draaimolen'n goeie vaart heeft, leeuwen
en paarden en schuiten hobbelen, in z'n opgewondenheid ná de vertooning van den man die in de leeuwenkooi gaat en tijgers door hoepels
laat springen, in z'n bewondering van kermisreizigerskinderen die
óók mee mogen doen, óók duikelen, óók op 't circuspaard rijden, in
z'n heele naive vreugde bij 't kermisgeraas, kermisgewoel, kermisfes
dat zulk een ouder, te goeder trouw doch onnadenkend, z'n-tijn—
kind bederft, z'n kind beliegt.
Misschien ben i k zwaar-op-de-hand, deug 'k niet voor opvoedkundige en is het mooglijk voortreffelijk dat 'k geen d i r e c t e wenken
heb uit te deelen.
Eene kermis lijkt mij thans een bizar monster, een hideus beest met 'n
zoetsappig-lachend èn met 'n afzichtlijk-ziek gelaat — 't eerste voor de
pretmakers — 't tweede voor de pret-verschaffenden.
Ongetwijfeld is het zoetsappig-lachend aangezicht 't meest bekend, 't
liefst beschreven door heeren humoristen, 't zij met een tikje quasitragiek, 't zij met wat hèusche sentimentaliteit.
Ge vergist u, nuchtere lectuur-klant, zoo ge mij als pessimist of als
cynist ziet. Waarlijk, daar zullen weinigen zooveel energieke levensvreugde bezitten als de giegelende Zaterdagavondkouter — wat niet
weg neemt dat eene kermis een bizar, leelijk, gemeen, lafhartig monster is, een monster dat z'n muil en z'n knauwende tanden onder 'n
rommelzoo vlaggen, draaiorgels, wimpels, lichten verbergt, 'n monster dat staat te grijnzen, te sarren, te moorden bij triangel en fluit,
bij schaterlach en vreugdegil.
Om te beginnen: een draaimolen is een beul, een kwaadaardige, liederlijke beul.
'k Heb 'm zien draaien na tièntallen jaren — en voor 't éérst.
Wat 'k vroeger zag tollen, bewegen, flonkren, met gehup van houten
paarden en gefloep van houten leeuwen, wat 'k vróéger zag wenden
met satansch gegrinnek van spiralende lichten, licht-ketsende loovers,
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lichtspranklende kralen, wat vroeger vloog en bewoog en joelde en
krioelde en voorbij raasde, was 'n absurd fantasieding, was 't beminlijk, opwekkend, poeslievig preek-gelaat van het monster, dat grollend en dik-lachend en diep ho-ho-end van pret, achter elk paard,
eiken leeuw, in eiken glansbundel van loovers en pajetten te kijk
kwam.
Een draaimolen is een beul. Een beul voor den orgeldraaier, die van
's middags tot 's nachts — 'k durf de uren niet tellen — den slinger
draait, drááit, drááit — dan met die, dan met de andre hand — draait
dat z'n bezweet wit gelaat vreemdelijk bleekt door de lappen en
wimpels en vlaggen — o, 'n zéér bleek, zeer makaber gelaat met puilende jukken en omrande dof-gittende oogen — draait achter z'n
schreeuwend, krijschend, buldrend orgel, drááit uren en uren lang in
de kleine stoffige ruimte, waaromheen de vloer draait, drááit, de vloer
met z'n paarden en leeuwen en schuitjes en bakjes.
Een draaimolen is een beul. Een beul voor menschen die centen ophalen. U weet, nuchtere, dat die doorgaans een kof bewonen — met
die kof van de eene kermis naar de andre trekken, zelf den draaimolen
opbouwen, zelf den ganschen dag, den ganschen avond, den ganschen
nacht tusschen de draaiende paarden en leeuwen bewegen om de heete
centen op te halen.
Warm eten doen ze niet.
Mééstal zelfs geen aardappel.
Ze draaien den dag, den avond, den nacht, slikken haastig wat brood,
wat lauwe koffie — draaien, draaien.
's Avonds zien ze er uit geelbleek, bestoven, vrééslijk bestoven, de haren verwaaid.
's Nachts slapen ze i n den molen, in 't klein obscuur deel, waarvoor
de orgelman staat te draaien, i n 't binnendeel dat bedekt is door afhangende tapijten en lappen.
Ze slapen op de keien — en om zich op de been te houden bij al die
vermoeienis — bij dat gedraai, dat spektakel van het orgel, dat gegil
en geschreeuw — zuipen ze ook wel jenever.
Werklijk, geheel-onthouders vinden hier 'n terrein voor brave woorden en strooibiljetten en bijbels.
Een draaimolen is een beul. Een beul voor het paard. Heel-kleine
draaimolens worden ook wel gedraaid door 'n man die duwt en hijgt
— maar die verdwijnen.
Jammer voor het schilderachtige. 't Dee zoo pittoresk.
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Nu trekt 'n paard. Misschien dat de marteling van zulk een dier meer
't gevoel kwetst, dan de bezigheden van orgelman en centenophalers.
Smaken verschillen. En dierenbeschermers zijn lang niet verwerplijk,
de eedlen !
'n Paard in 'n draaimolen wordt zoo verfijnd, zoo beestig mishandeld,
dat je er verlegen van afziet de kwelling te preciseeren.
M'n lieve christen-hemel, waarom stellen ze in de Gevangenpoort in
Den Haag het druppeltje, dat dagen lang tik, tik, tik, tik, op den schedel van den gefolterde, tik, tik, tik, kletst, eerst zachtjes, dan als 'n
donderslag — waarom stellen ze zulk een bijna banaal ding als eene
marteling voor? Behoeft iets dermate petieterigs geëxposeerd te worden? Zullen de ná ons komenden een museum kunnen aanleggen
gróót genoeg om onze doodsfolteringen — de folteringen die wij beschaafde, ontwikkelde lieden anderen menschen en beesten opleggen
— in waarheid uit te stallen?
0, (excuseert het herhaald èn vervelend zieklijk stopwoord) — als je
zoo'n paard ziet loopen in het klein kringetje, gebonden in 't koper
gareel, zoo'n paard dat niet trapt, niet slaat, geen kuren verkoopt,
zoo'n paard dat trouw èlk gedeelte van 'n minuut op de hoogte van
den orgelman is, zoo'n paard dat trekt en sukkelt en langzaam draaft,
zoo'n paard met z'n onzichtbare, in het hoofdstel verstopte oogen,
zoo'n paard dat het gegil en gegrol der menschen hoort, het geschetter en gebrul van 't orgel, zoo'n paard dat de stofwarrelingen snuift,
niet stil kan staan om te eten, niet ophoudt om te drinken, dat enkel
draait, drááit, drááit — goedig, berustend....
Het is gruwlijk — 't is om bij te duizien: de orgelman — de centenophalers — 't paard.
Doe je keus, lieve lezer. Beklaag naar je lusten en sentimenten de
slachtoffers van den beul — den beul die ze voedt, onderhoudt — den
beul die je op 'n kermis vóóral moet bezoeken, nièt moet voorbijloopen met de malle gedachte: nee, ik ga er niet in, want 't paard en de
menschen, of de menschen en 't paard hebben 't 'r zoo hard — dat bedoelde ik niet, braven! — nee: g à met je kinders, laat ze draaien,
lachen — wijs ze den orgelman, de menschen, 't paard (met een eminent-populair toespraakje als dit) opdat hun fantasie niet verkankerd
blijve, opdat ze iets begrijpen van het kermismonster, den draaimolenbeul, opdat ze niet in later jaren ruw en benauwd en plotsling de
ellende ondergaan van teere herinneringen die te modder geraken.
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De groote tent met de clowns, de muzikanten, 't spullevolk — de wafelbakkers — de waarzegster — de schiettent — laat niks van die dingen fleuren opnieuw, tenzij je volwassen van lichaam en hoofd blieft
typisch en leuk en komisch te noemen, wat 'n ander hondsch-miserabel vindt. Als 'n axioma zou je kunnen stellen, dat er nooit iets
typisch is aan zwervers, zwoegers, vervallenen, kermisgasten en dergelijken. Maar de meest slappe werklijkheid schijnt daaglijks lachschuddebuikend het tegenovergestelde te betoogen, daar, om 'n eenvoudig voorbeeld te nemen, schilders, schrijvers, beeldhouwers bij
voorkeur armoe en gebrek als geliefkoosde t y p is c h e gevallen besmullen. Wáár zou 'n schilder z'n modellen vinden — u weet alweer
wel: die lekkere, smerige, baardige, vervallen, doorzakte modellen —
als Ellende 't werk staakte, niet langer typen produceerde?
Acht uur 's avonds was er gróóte voorstelling, ná de matinée. De muzikanten, vier safraangele, verslapte blaas-doedels, afgedankte duits e militairen met gele snorren en nieuwe uniformpetten, bliezen op
d'r koperinstrumenten. De kleine trom sloeg de slangenmensch, 'n
verlepte stakker, die niet alles meer kon, stijf was geworden, te stijf
voor de grootere café-concerts. Later, in de tent, zag 'k hem werken,
't dp-pe lichaam wringen. De beenen gingen nog wel over den nek
heen, de armen deeën 't óók nog, maar de rug boog niet meer lenig,
verdraaide 't om dat te verrichten wat tegenwoordig je weinigst-geblaseerd publiek van een slangenmensch te vergen heeft. Die man, die
ouwe met z'n straffe gelaatsrimpels, 't mager bottenlichaam verwarmd
in 'n geel demietje, waaronder de tricot-beenen t y p i s c h spichtten,
sloeg de kleine trom. De groote, de trom met 't gapend bekken, werd
door 'n bleeken jongen kerel bebeukt—geen clown maar 'n r i d d e r.
Ja, op 't gevaar af sentimenteel te worden — (wáár molmt, fideele
lezer, de schutting die uw sentiment van 't mijne scheidt ?) — moet ik
'n oogenblik'r op los k o u t e n. Staand in de menschenmenigte, die als
één lichaam-kluit met vele vaal-rood-beschenen gelaten voor het licht
wachtte en drong, zag ik de armen van den bleeken jongen kerel-gat
in 't ridderkostuum meer dan een half uur trommelen en beuken. De
groote trom overdonderde de roode hoofden, de zware lijven, de
heele walmende, rookende markt. Toen stroomden we binnen — de
vier muzikanten kwamen op de bank voor het tooneeltje — het doek
rees en als tweede nummer kregen we den bleeken jongen kerel, die
vlug z'n ridderkostuum had afgestroopt, nu een s t o e 1 e n p i r a m i146

d e uitvoerde. Dat wil zeggen, den eenen stoel zette-die op den ander
en dan telkens er bóven maakte die 'n hoog-stand, zachtjes bevend —
want éérst 'n half uur trommlen, dan hoogstanden maken is noch gezond, noch gemakkelijk.Toen de stoelen èrg hoog werden, kwam er een
jonge vrouw bij, om ze aan te geven, een knappe jonge vrouw (zijn
vrouw) in tricot. Die knipperde niet eens met 'r oogen toen de voeten
van 'r bevenden, hoogstanden-makenden man in de bovenste friesen
haakten. Ze keek stijf omhoog, gewend aan de aarzelingen van doodvallen of kneuzen. En liet, als 'n toetje, 'r naakte (tricot)beenen door
de kerels in de tent be-lodderen.... Na 'n mopje muziek van de vier
safraan-gele tanige muzikanten — kreeg je den bleeken jongen kerel
wéér — nou als clown met 'n ander tezaam. Ze smeten en sloegen mekaar dat de menschen achter in de tent, de kwartjes-menschen, gierden van 't lachen. Enorm succes. — Toen trad de slangenmensch met
z'n ver-havend, niet m¢er willend lichaam op — toen voor de dèrde
maal de bleeke jonge kerel, nou met z'n vrouw. Zij liep, heel dunnetjes, heel slecht over een slap ijzerdraad — het eene eind was aan 'n
paal bevestigd — het ander hield hij in z'n mond. Boven, op een
stellage, hield hij het leeren handvat in z'n tanden geklemd, maakte er
wéér hoog-standen bij — zij liep en stapte over het draad — hij, làchend, met gezwollen, haast barstende halsaders, gezwollen aders in
het voorhoofd, achteruit geschurkt lichaam, hield het handvat in zijn
(excuseer, nobele lezer) in zijn bèk, als een dier dat iets grijpt, als een
foxterrier die er op gedresseerd is. Z'n kleur werd blééker, z'n aderen
zwollen als blauwe siddrende adders, z'n oogen puilden, z'n kin beefde, z'n haren trilden.... Er was natuurlijk applaus, ofschoon je die dingen èn vrouwebeenen in grooter inrichtingen béter ziet, en bijna lijkt
het mal zoo'n stukje vermaak, zoo'n onnoozel brok amusement, waaraan we allen gewend zijn en dat 'n goed varieteiten-reporter nauw
vermelden zou, als iets bijzonders te beschrijven. Ik geef het ook-lijks
niet als recensie noch als staaltje van boe je 'n nummer kunt uitspinnen. Ik wilde alleen zeggen, dat de bleeke jonge kerel nog een paar
maal optrad in andere pakjes, tot-ie aan 't slot mede-tooneelspeelde
in 'n klein melodrama, als Ridder. De voorstelling was afgeloopen.
Tien minuten later begon een twééde voorstelling, zag ik hem opnieuw bij de groote trom, roffelend, beukend. En de heele roodbekopte, woelende, kolkende, dringende menigte keek naar 't spullevolk, naar den bleeken jongen ridder en den mallen kunstemaker-inhet-demietje. Dit nu is nog niet positief sentimenteel. Het komt.
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's Middags in het hotel, koffie-slurpend voor het raam, zag ik in de
menigte een man en een vrouw. De man rookte 'n duitsche pijp en
duwde 'n kinderwagen. In die kinderwagen lei natuurlijk een kindje.
Toen zette ik m'n kopje koffie neer en keek zoolang 'k kijken kon
naar den man, den man van de stoelenpyramide, den man van de
clownerie, den man van het komediespel, den man van de groote
trom, den man van het ijzerdraad, de gespannen halsaders, de uit
„moeder zijns kinds"-puilendog,maebnvd
meê voor cènte te kijk zette. Dat was m'n sentimentaliteit en m'n
s n o b i s m e. Je moet dat volk 's avonds zien — in de tent. In de volks
overdag, met 'n kinderwagen hooren ze niet thuis, storen ze je-menigt
in je kleintje. Ofschoon 't toch typisch is.
Achter op de markt, bij den draaimolen, had je de palingwagens en
de schietkraampjes voor de jongens — tweemaal schieten voor één
cent; 'r stonden er wel drie, vier naast mekaar. Allemaal concurrenten die de jongetjes poogden te lokken. Op 'n plank waren de schietobjecten geëtaleerd. Raakte je de roos, dan ging 'r 'n deurtje open,
spatte een pop naar buiten of begon 'n speeldoos te tienkelen. Tweemaal schieten voor een cent en véél concurrenten. Héél-aardig hoe die
lui an 'r brood kommen. 's Nachts of 's avonds al, sluiten ze d'r
kraampjes, die mans-lengte en halve-mans-diepte hebben, gaan naar
bed. Onder het aanrechtblad, waar de jongens d'r centen neertellen
om te mogen schieten, slapen ze op 'n stroozak op de keien. Als je
tegen het zeiltje trapt, raak je ze. Daar snurken ze, zonder middageten, met de ongelukkige duiten in d'r zak. Nee, lieve lezer (tittel
-tjes).
Ook heb 'k zeer sterk in mijn memorie een kameel. Dat was in het
hippodrome. Een hippodrome is een warme gelegenheid, met een
klein arena, veel licht, veel stoom-draaiorgel-geweld, veel montere
kermisgangers, veel stof, veel gegil. Het sterk pootig stoomdraaiorgel
met z'n bewegende houten, spelende clowntjes doorbulderde de tent.
Er sjokken tien, twaalf paarden op de rauwe maat van muziek, die wal
deunen, marschen krijschte. 's Avonds zes uur begon 't, zag je uit-sen,
de tentspits rook stijgen, werd het vuur aangelegd voor het orgel.
Half zeven snerpte de stoomfluit. 't Duurde tot zoolang 'r bezoekers
waren. 's Nachts in je hotel lei je wakker gehouden door de buldrende, sarrende muziekdeunen. Even kijken. Over half vier. Je probeerde
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te tukken — zag de paarden, de rondtollende, rondsukklende paarden
met de lachende, lollende menschen — de star-lichtende electrische
melkballen — èn den kameel. Dien vergat 'k. Als het stoom-draaiorgel
begon te razen, liep de kameel langs-zij de paarden, dragend z'n twee
burgerjuffrouwen, z'n angstig-gillende juffrouwen, z'n jool-makende
heeren. Van 's avonds zes tot 's nachts vier — óngerekend de middagritjes als 't druk was — liep de kameel, stappend-als-in-droom, den
hals gekromd, den kop in denking vooruit, de oogen mat-glazig, de
bovenlip vaagjes mummelend als 'n ouwe-ouwe juffrouw die wat gaat
zeggen. Stupiede, dat je bij zooveel wisslend, aangolvend, haastig levensbeweeg den kop van een kameel onthoudt, den kop van 'n sukkelkameel die z'n tien uurtjes lang burgerjuffrouwen draagt, kringetje uit, kringetje in — bij het geweld van 'n stoom-draaiorgel —
kringetje uit — kringetje in — en 't gegil van kermismenschen —
kringetje uit, kringetje in. Zou, vraag 'k, een kameel waanzinnig kunnen worden? Soliede waanzinnig?
In het koffiehuis was het eivol. Daar zaten de lieden te eten, te drinken — na middernacht. Hollanders eten na middernacht als ze féésten.
Je zag de grocjes, de cognacjes, de biertjes, de harde eieren, de zwarte
biefstukken, de broodjes met vleesch en ham in de rookwalmen heen
stemmen watelden in feestpret, galmend, schreeuwrig,-schemrn.D
schor. Klonk plots als een klacht 't kuchend gepieng van een gitaar
en de schelvalsche stem van 'n vrouw. 't Waren 'r drie met 'n man.
De man greep in de snaren. De vrouwen zongen tam in 't geroes der
stemmen en borden en vorken en glazen. Twee schenen óp, hoorden
je niet — waren bleek en vermoeid en zongen met hoesten en schrapen. Om d'r hoofden hadden ze doeken — d'r oogen keken de walmende zaal door, de zaal die vaalde met spiegels als blauw-vette lappen. Drensde alleen de schel-valsche stem van de óudste, 't zoetlijk
getril der gitaar. Schreeuwde er een uit 't publiek: „Ruk uit met dat
Maar moe en versuft als 't paard in den molen, als
lamme gejenk!
de kameel uit de tent, gingen ze voort, de gelaten ver-wit, de oogen
ver-doft, de stemmen verscheurd, tot een 'r handen ophield en centen,
hier en daar, werden toegesmeten.
.. ....

Je kunt dit niet deugdlijk noch litérair schetsen voor alle theetafels.
'k Geef 't te doen om gaaf en compleet den man te teekenen, den
man-van-de-waarzegsters-tent. Dat gaat niet zoo vluchtig. Als je ont149

beet, zag je 'm vóór 't hotel bezig, aanroepend boeren en boerinnen,
geheimzinnig fluistrend, lokkend, vleiend. Als je 't smakelijk tweede
ontbijt gebruikte, zag je z'n harden Uilenspiegel-kop met de verwaaide vóórharen in de menigte. Als je dineerde, zag je 'm spieden,
zoeken, praten, roepen, beweren. En 's avonds, grauw en vuil, in het
licht der koperen petroleumlamp zag je 'm, z'n arm leggend door den
arm van 'n boer, ernstig redeneeren met 'n dienstmeid. Loopend
vràt-ie z'n droge boterham. En 's nachts sliep-ie bij de waarzegster in
de tent op de keien. Die menschen hebben geen veldbedden, geen
picnic-gereedschap. D'r waarzeggersdroomen droomen ze in 't tochtig
zeilen hok en trekken zoo voort van de eene kermis naar de andre,
van Heerenveen naar Leeuwarden, van Leeuwarden naar Leiden, van
Leiden naar Utrecht....
Dan schieten me beedlende kindren te binnen, kinderen met marmotten, kinderen die centen verdienen omdat d'r ruggegraat zóó gebroken
is, dat ze op kikkers gelijken. — En meisjes van zes, zeven jaar,
's nachts liedjes zingend voor menschen die wafelen en beignets eten.
— En de zwangere vrouw die niet zingt, niet praat — alleen d'r hand
uitsteekt in de schelheid van lampen en licht. — En de straat-kunstenmakers — zoo pittoresk op 'n stuk oud tapijt, op de keien. — En 't een
getik der electriceer-machines.
-tonig
— Eti 't andere heete, angstig geroep, gekijk of 'r geen klanten kommen om zich te laten photographeeren of om stukkies gekookte pens
te koopen of om zuur te prikken of om 't hoofd van Joe Chamberlain te zien....
Tusschen deze taai-hard werkende, zich uitslovende, op 'n beetje negotie drijvende, van droog brood levende, op steenen slapende menschen, beweegt zich de kinder-uitgelatenheid en het groote-menschenplezier.
Het is niet héélemaal in orde, fideelen....
Althans, het is geen volkomen prèt.
Ofschoon het typisch is.
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DE PIJP
Wij hadden over ziekelijke hardnekkigheid gesproken, over het verval van karakter, dat van breede frischheid tot grutterige stijfkoppigheid verwordt — toen Hans, z'n baard bestrijkend, het woord nam:
„Ja," zei hij: „'t is tegenwoordig 'n mal gedoe met wilskracht, energie en hoe de dingen meer heeten. In plaats van karakter krijg je 'n
uiterlijke parodie — boter en margarine — koekoek één zang. Vroeger werd de energie in 'n mensch tot 'n daad, vroeger was het gebaar
dikwijls verrassend en in harmonie met de koele ruigheid van een
periode — vandaag concentreeren ze d'r potentia op beuzelzaakjes, zie
je menschen d'r leven vergallen door quasi-wilskracht op quasi-gewichtigheden, zie je groteske wilsverspilling aan onthouding van dit
of dat, zie je menschen begraven met prachtig-humanitaire stokpaardjes — ja, ja — vróéger was 'n karakter 'n karakter, en thans mijne
vrienden, is het overvoldoende als je peuterig je nek weigert te buigen voor 'n bagatel, voor 'n krenterigheid, 'n chimère — of je hart
toont of geen hart, warmte of kilheid, 't is bijzaak. Onze tijd is zoo
gelardeerd van onbenulligheid, dat 'n man die 'n grofheid, onnoozelheid of stommiteit góéd volhoudt, consequent volhoudt, met waardigheid volhoudt, allicht het denkbeeld verwekt dat-ie „karakter" heeft,
dat 'r iets oud-romeinsch in 'm zit. 'k Heb eens 'n man en 'n vrouw
gekend — ze hadden 'n half dozijn kinderen — en die spraken 'n jaar
lang niet met mekaar in 't zèlfde huis, want de vrouw had den man
beleedigd of omgekeerd en nou toonden ze allebei wat 'n zot willetje
ze bezaten. De familie sprak van karakter. 'k Heb 'ns 'n vriend naar
Indië zien vertrekken, zonder 't meisje waarvan-ie hield gedag te zeggen, om 'n nonsens, om 'n kibbelarij. In elk geval, hij heeft karakter
getoond, zeien ze allemaal. En zoo regent 't om je heen van klein,
minderwaardig gedoe, dat den schijn heeft iets te zijn, maar in den
waren eerlijken grond gruwelijk-mal, benauwend, harteloos, meelijwekkend is, vooral als 'r kostelijke kinderen mee gemoeid zijn. Mag
ik jullie 'n voorbeeld vertellen ?"....
„We dachten dat je al klaar was," spotten wij: „je inleiding is zoo
lang-ademig"....
Hans glimlachte: „'k Had m'n inleiding drie maal langer willen maken," zei hij: „want de meeste menschen-met-karakter hooren die dingen te weinig, bedot als ze worden door hun omgeving"....
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„Ter zake !” riepen wij ongeduldig.
„Goed. Goed," suste Hans: „'k Val met de deur in huis. Mijn vader
en mijn oom waren zoo twee mannen-van-karakter, twee die meenden
dat de aarde 'n schommeling minder zou maken, als ze 'n streepje toegaven, twee moderne peuterigheden-vreters — 't begrip ijzervreter is
ver-eeuwd.
Oom was uiterlijk 'n geweldenaar, driftig, gauw klaar met 'n onvertogen woord.
Vader was uiterlijk kalm — een die z'n drift opvrat, bleek werd, maar
zich zelden versprak. Als ze van meening verschilden en vader in de
contramine bleef, was de finale meestal zóó dat oom bloedrood werd,
met z'n vuist de tafel bewerkte en vader, bleek, met 'n bitser wordenden neus, begon te zwijgen.
Ik, als jongen was banger voor vader's bleekheid en zwijgen, dan voor
oom's bol geweld.
Want oom's drift stoof als 'n zeepbel. Even onstuimig als-ie 't dispuut uitlokte, even goedig stak-ie z'n hand uit, om 'r 'n end an te
maken.
Vader kon dat niet. Die wrokte na. Die moest eerst den boel van binnen laten afkoelen. Die had 'n ander sóórt drift dan oom, 'n gevaarlijker, schijnbaar makkelijk te bedwingen opvliegendheid.
Oom Jan bleef evenwel de driftkop van de familie — vader de ver
kwestie wist te voorkomen.
-standige,
Oom Jan, die op gemeubileerde kamers woonde, verhuisde om de drie
maanden. Overal kreeg-ie mot, mot met de huisjuffrouwen, mot met
de buren op andere kamers.
En om den haverklap in twistgesprekken, als-ie iets stevigs beweerde,
als-ie van iets zéker was en tegengesproken werd, vergruizelde -die de
goudsche pijp in z'n hand. Dat moet heel mal geweest zijn — je begrijpt, ik vertel na, 't was vóór mijn tijd! — allermalst.
In die dagen bestond nog de gezellige huiselijke gewoonte van 'n
rekje met goudsche pijpen. Ook al verdwenen. Tegenwoordig mag
dat niet meer, gaan we onder in bon ton en in allemaal pretentieuze
maniertjes "....
„Hans !" — waarschuwden wij, bang voor 'n tweede tirade.
„Pardon!" —, glimlachte Hans hoffelijk: „je heb gelijk me in te
houen. Wat in 'n goed vat is, verzuurt niet. Ze rookten dan lange
gouwenaars in die dagen. Elke vriend, elke vriend die regelmatig op
bezoek kwam, had z'n eigen pijp, 'n pijp waarop-ie met potlood of
152

inkt z'n naam zette. Op studenten-kamers zie je 't nog wel. Ofschoon
ook dat en dáár uitsterft. Oom brak niet alleen z'n eigen pijpen, als-ie
argumenteerde, als-ie driftig werd — oom brak honderd-en-een-maal
de pijpen van z'n broer en z'n vrienden. Want 't broze goedje kon
minder goed tegen oom's twee- en driemaandelijksche verhuizingen.
„Jan," zei m'n vader dan op zoo'n nièuwe kamer: „Jan, 'k zie me
pijp niet."
„Je pijp leit in gruzelementen door de verhuizing," antwoordde oom.
Dan teekende vader op 'n nieuwe pijp z'n initiaal J — Johan! — en
meestal zette-die 'r de een of andere spreuk op.
En zoo'n pijp hield 't dan mogelijk 'n paar maanden vol. Mogelijk.
Want als oom 'n gezellige driftbui had en z'n hand de tafel betoogend ráákte, sneeuwde 't pijpen.
Nu peinzen jullie misschien en waarlijk, dat de twee broers 't nièt
met mekaar konden vinden. Mis hoor! De uiterlijk-driftige en de innerlijk-driftige deeën niks zonder mekaar, waren volkomen-trouwe en
toegenegen kameraden. 'r Passeerde geen avond of ze hokten met de
wederzijdsche vrienden, dronken 'n glas bier, rookten pijpen tot de
kamer 'n Londensche mist werd.
Eens kreeg vader 'n kwaadaardige kou te pakken, 'n bronchitis met
beginnende pneumonie. Oom Jan ging in geen weken naar bed. In de
alkoof van vader — 'k spreek nog altijd in 'n vèr-geleden, ongetrouwden tijd — had-ie 'n matras op den grond gelegd. Daar lei-die as 'n
trouwe hond op z'n broer te passen. Bij 't minste geluid was-ie wakker. Al dee vader in z'n ziekte nog zoo kribbig en lastig: oom Jan
kauwde op z'n binnenwang — van drift geen spoor. Op 'n crisisnacht, toen de temperatuur bij vader zorgwekkend was, ging oom Jan
achter de deur op de vloermat zitten grienen — in z'n hemmetje —
met z'n bloote voeten op de tegels van de gang. Hij was 'n lammetje
in die dagen. En rookte niet. Geen pijp kwam in z'n hoofd. „As Johan voor z'n borst niet rooken mag," zei-die, „wil ik 'm niet treiteren
door 't wel te doen." Eerst toen vader heelemaal genezen was,
dampte-ie ze driftig, in hoeveelheden als-ie nijdig werd. Oom scheen
alleen gezond te zijn als-ie vrijelijk rooie -driftkoppen krijgen kon en
gouwenaars breken.
De twee broers, die 't zoo best met mekaar konden vinden, die mekanders hebbelijkheden kenden, werden op 'n dag twee van die petierigheden-vreters waarover 'k 't straks had. Cherchez la femme! Als twee
ouwe vrienden van mekaar vervreemden, zit 'r meestal een wijfje rus153

schen — 'n wijfje dat den vriend niet zetten kan.... Lukt 't bij uitzondering — blijven de vrienden vrienden, dan is 'r uitstel van executie,
want 't pleegt te gebeuren dat de losloopende vriend het tortelend
voorbeeld volgt en dan leert de ondervinding, dat de twee wijfjes bij
oogopslag mekaar's intérieurtje analyseeren. Je zou op 'n scheurkalender 't motto kunnen griffen: „Vriendschap hangt aan 't zijden draadje vrouw."
„Hans !" maanden wij.
„Dank je," neeg hij: „'k wijdde, meen 'k, een weinig uit. Nu, vader
verlooft zich — met z'n eerste vrouw — ik ben uit 't tweede huwelijk.
— Uit waren de zitjes. Doorgaans ga je met je meisje niet avond aan
avond op 'n kamer waar ze e n g r a n d c o m i t é goudsche pijpen
smullen. Oom Jan had de smoor in. De eerste vrouw van vader beviel
'm heelemaal niet. D'r gezicht stond 'm niet an, 'r manier van loopen
stond 'm niet an, 't ruischen van 'r rokken, zooals-ie zei, stond 'm niet
an. Omgekeerd vond 't meisje den broer van 'r jongen ongesoigneerd,
ruw, driftig.
Toen deed oom Jan 'n domheid. Hij bemoeide zich met het geval. En
kreeg de kous op z'n kop, en terecht.
De natuur, die voor volgende generaties belang heeft, de natuur
smult lustig van geweldige bezwaren en bedenkingen van pa, ma,
broer, vriend. De natuur is een materie-schalk en de menschen zijn
blagen.
Oom Jan brak den avond der laatste ruzie drie of vier pijpen, schold
m'n vader voor 'n aap, 'n kwajongen — wat-ie duizendmaal gedaan
had, maar 't geen nu vader k w e t s t e.
Vader, als van ouds kalm-bleek -driftig, lei z'n pijp met de letter J
neer en dreigde als oom Jan z'n scheldwoorden niet terugnam, dat
't uit was, voor goed uit.
Oom Jan, driftiger, zei of schreeuwde, dat niet alleen vader 'n kwajongen, maar 't meisje met 'r ruischende rokken 'n kwaje meid was.
Dat laatste dee de deur dicht. Want alweer 'n motto voor scheurkalender-debiet: „het is genoegelijker duizend mannen dan één vrouw
te hoonen."
Vader ging uiterlijk-kalm heen, zag z'n broer na dien avond in geen
tien jaar terug."
„In geen tién jáár?", herhaalden wij.
„Nee — in geen tien jaar. De een wou voor den ander niet buigen. Ze
hadden allebei 'n klap beet van den grooten, bezeten molen, bekend
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als de B ê ti s e h urn a i n e, waarvan de molenaar 'n zure clown
met 'n potsierlijk-stijven nek en de bewegende windkracht ijdelheid,
egoïsme, op-de-teenen-getraptheid en temperament-op- sterk-water is.
Wilde oom Jan toenaderen, dan bleef-ie halfwege steken.
Eens in 'n koffiehuis, ging-ie op 't tafeltje af, waaraan vader en z'n
eerste vrouw zaten, maar bang voor uitbundigheid in 't bijzijn van
kelners en habitué's, draaide-die dichtbij brusk om.
Eens schreef-ie 'n brief. Vader antwoordde niet, omdat 'r in dien brief
iets stond dat voor twee uitleggingen vatbaar was. En hoemeer-ie den
brief las en herlas, hoe meer-ie achter de woorden zocht. 'n Broer, die
jou beleedigd heeft, die je vrouw beleedigd heeft, die op je trouwdag
uit de stad is gegaan, zoo'n broer moet niet schrijven, moet geen zwart
op wit geven — die loopt is aan — die maakt 't mondeling goed.
Oom Jan en vader vervreemdden met de jaren geheel. Menschen die
mekaar in geen vijf, in geen tien jaar ontmoeten, weten an 't end niks
meer van mekaar. De een volgt dit lijntje — de ander dat. 't Gebeurt
niet overtollig dat twee van zulke lijntjes in een zèlfde harmonisch
ziele-gebiedje evenwijdiger. Ontmoet maar eens 'n vriend die tien jaar
in Indië geweest is. Als de whiskey-and-soda je niet hereenigt, doet 't
geen Stille Kracht...."
„Hans !" waarschuwden we weder.
,,....Merci," vervolgde hij: „merci." Tien jaar zagen ze mekaar niet of
hadden toevallig iets anders te observeeren als ze elkander passeerden. Ja, vader wist zelfs niet, wáár oom Jan woonde — trouw aan z'n
gewoonte had-ie viermaal in 't jaar, minstens, andere kamers — toen
z'n eerste vrouw stierf.
Oom Jan las als 'n vreemde het doodsbericht in de krant.
Twee dagen aarzelde-die nog, of wel wou-ie niet in 't huis komen,
waar de gestorvene lag.
Op 't kerkhof, bij 't open graf, gaven ze mekaar de eerste hand sinds
tien lange, in stomme ruzie verdane jaren.
Gesproken werd er geen woord.
Oom Jan zei niks — vader zei niks. Elk woord bij zoo'n gelegenheid
is te veel.
Vader, snikkend, stapte in de koets. Oom Jan ging te voet terug van
't kerkhof.
Maar 's avonds, toen vader 't in z'n leeg huis niet kon uithouen, toen-ie
de hand van oom Jan nog vóèlde — heeft-ie me wel tienmaal verteld
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— toen nam-ie 'n rijtuig en vroeg an vrienden van Jan 't adres van
z'n kamers.
Dol, hè — dat zoo iets gebeuren kan!
„'k Had net naar jou willen komen," zei oom Jan, boven aan de trap.
In 't donkere gangetje drukten ze mekaar nog eens en nog eens de hand.
Toen begon oom Jan, die grijs was geworden, als 'n beer op en neer te
loopen en zei:
„We zijn twee vlegels geweest, Johan."
„Dat zijn we," zei vader.
„Als 'k 'r eerder van geweten had," gromde oom Jan, met 'n driftgebaar van z'n hand dat z'n pijp dee breken: „had je me vroeger bij je
thuis gezien. Heit ze erg gelejen?"
„Gelukkig niet," zei vader en om 't gesprek 'n andere wending te geven — 't praten over de doode moest voor Jan pijnlijk en hinderlijk
zijn — sprak-ie moeilijk glimlachend:
,,....Je breekt ze nog altijd, Jan."
„Ja," zei oom jan stug.
„Geef mij 'r ook een — als van ouds," zei vader.
Toen zei oom Jan iets dat vader met groote oogen dee kijken.
Met 'n eenvoudig gebaar wees-ie naar het oude pijpenrek:
„Daar hangt je laatste nog."
Dwaas van tasting ging vader op 't rekje toe, waar 'n vuile pijp hing
met 'n letter J en 'n spreuk.
En met die pijp in z'n handen begon-ie te huilen, te huilen om de
grootheid van 'n broer, die dat tièn lange jaren in leven had ge-

houen."

„Ja, aan zoo'n bewaarde pijp zit 'n prachtig brok genegenheid," beaamden wij.
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BOL SCHANDAAL
Net had-ie 'n scheutje petrolie op 't turfie gesiepeld en de spaanders
gestouwd, toen de deur haastig beklopt wier.
„Ja — ja, 'k kom," zei-die 't kachelgat in.
Eerst most 't vuurtje an. 't Was knappies koud nog. 't Leek wel voorjaar en an de struikies zag je waaratje 't groen, maar ouwe menschen
waren wijzer. Die liepen niet in den val. Die wisten dat vróég uit 't
nest geen lengte van leven had — die hadden méér groen zien ver
dagen.
-schalkendorMt
Z'n knokelvingers omspanden 't lucifersvlammetje, dompten voorzichtig naar 't turfie onder de spaanders. Smeuig grauwde de rook, gulpend z'n hand langs. Maar de wind sting op den schoorsteen of de
schoorsteen was te koud. Door den aschbak en de kieren van 't deurtje dropen de lijmige slieren, die taai bleven drijven, kringelend, klevend an 't kacheltje, an de haren van z'n rooien baard, an z'n snor.
Knorrend van praat-gekauw, de verwreven rooie wenkbrauwen in
fronsing tezaam, z'n kuchen onwillig verslikkend, slofte-die op 't
blauwe aanrechtje toe, nam de melkkan, spoelde 'r lomp-schuddend na.
En terwijl-ie de klink van de deur lichtte, keek-ie slaaprig, dagschuw
naar 't kittig staal van den hemel, dat door 't bovenruitje proestte en
gegiegel van licht op de rooie steenen schudde.
„Morrege," zei-die toen den dag tegen, en z'n gekerfde knokelhand
hield de kan over de onderdeur.
Verroest! 't Was de melkmeid niet. D'r sting geen sterveling.
Wel vroolijkte om den hoek lach van schuilende jongens.
Driftig schoot-ie naar buiten, driftig zochten z'n oogen 't kozijn. En
't stond 'r. Nou al voor de dèrde maal hadden ze met hortende kinderletters op 't pas geverfd hout geschreven: DIT IS DIE KNOEBEL.
De heele week, met 't aankomend voorjaar, was-ie an 't verven geweest. Eerst binnen, de aanrecht, de binnenkozijnen, de waschtobbe,
de puts — en omdat-ie nog blauwe verf over had en blauw bij blauw
netjes-onderhouen sting — al hóórde 't dan niet! — de plank voor de
bedstee. 't Was 'n gezicht om van te smullen, zoo kraak as-die 't had
opgeknapt. Wie d'r kwam zag 't blauwe aanrechie, de blauwe kozijntjes, de blauwe tobbe, de blauwe puts, de blauwe bedsteeplank. Ze
keken d'r jaloersch van. Toen, net met 't droge weer, had-ie 't puitje
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onder handen genomen. As-ie klaar was met z'n huishouen, 't kacheltje brandde, 't pijpje gestopt was, de school vol was geloopen — as
door de matte ruiten van 't schoolgebouw 't helder stijgend ochtendgezang, als 'n trillende jeugdgurgel floot — as-ie wist, dat-ie drie uur
rustig den tijd had, kwam-ie naar buiten op z'n tapijten sloffen en
streekt 't schuttinkje. Klodder naast klodder streek-ie glad, niet-gehaast, geen droppie morsend, geen spatje spillend. 't Pijpje piekte in
't rooie gerul van den baard, sputterwalmpjes ploffend, tot de natte
tabak geen fut meer had. Dan zoog-ie tóch, mummend en lurkend en
spuwend en probeerde 'ns 'r de vlam in te krijgen en besmakte 'n
aarzlende rookbuil en háálde stug-trekkend. 't Schuttinkje kroop óp
uit z'n vuil, uit z'n winterverweerdheid. 't Was of de zon, 't felle zo
licht 'r in gróéf. Plank na plank werd van een lichtgroene-mersch
nieuwheid. As nou de norsche takken van 't boompje er achter begonnen te botten en je — as de verf góéd droog was — anders kreeg
je smurrie — de najeu 'n streekie wit gaf, dan kon niemand 't verbeteren, dan zag 't 'r fatsoendelijk uit.
Ging om twaalf uur de school uit, dan bleef-ie in den deurpost loeren. Want al hing náást de schutting 't bordpapieren deksel van 'n
doos met de grimmige waarschuwing
gevervt!

—, al had 't 'r duizendmaal gehangen: de jongens en meissies van de
school kon je niet vertrouwen, geen oogenblik.
't Schuttinkje droogde prachtig. De buitenkozijnen kregen 'n beurt,
óók groen en de deur óók groen. Hij nam 'r z'n tijd voor, blij als-ie
was met geknutsel en pijpjes gelurk. En de dag dat alles kurk was —
kurk zonder 'n regentje, haalde-die 't deksel met de waarschuwing in.
Jawel, de duvels schenen 'r op gewacht te hebben. Twéémaal gister,
hoe-die ook loerde, had een en dezelfde bengel op 't nog glanzend
groen van 't linker kozijntje: Dit is die knoebel geschreven en nou in
den vroegmorgen stond 't 'r weer met snijdende krijtletters
dit is die KNOEBEL.

De melkkan kneep-ie in z'n hand, alsof-ie 'r an stukken wou smak
-ie de jongen te pakken kreeg, dee-die 'm 'n moord! De-ken.As
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schooiers, om 't kozijn te bekladden, om 'm te schimpen. Met 'n vaart
schoof-ie den hoek om — niemand te zien, ze hadden natuurlijk niet
gewacht. Nou maar d'r zou schandaal van kommen — nou liet-ie 't 'r
niet bij. Net kwam de bovenmeester an de deur van de school en
knikte.
„Morge, Van Schie"....
„Morrege, meester"....
Kwaadaardig, praat-kauwend, de kan in de eene hand, 't pijpje in de
andere, stak-ie 't straatje over.
„Meester — d'r komt dóódslag van!"
„Van wat ?", vroeg meester verbaasd. Van Schie, de nurksche, Van
Schie, die pijpjes kloof, met niemand sprak, 't te veel moeite vond te
knikken, stond nu voor 'm met 'n verpaarsten woede-kop.
„Ik vraag," zei 't mannetje heesch: „wat of dat mot met die k n o ebel?"
„Met de knoebel," zei de bovenmeester, niet-begrijpend. Véél was 'm
in z'n leven gevraagd, veel wijsheid had-ie in 't dorp gezaaid, maar
zoo dádelijk van 'n k n o e b e 1 te snappen....
Knarsend beet van Schie op z'n pijp. Gister tweemaal, nou wéér. 't
Liep de spuigaten uit.
,,....Ik vraag," zei hij bot-snauwend: „Ik vraag of ik 'n knoebel ben !"
„Nee, jij ben natuurlijk géén knoebel," antwoordde de meester: „maar
nou mot jij is vertellen wat 'n knoebel is"....
„Mot ik dat vertellen? Mot ik dat vertellen!" schreeuwde Van Schie:
„mot ik me laten uitmaken voor knoebel?"
„Man," zei de meester, onlekker bij zooveel geluid in den stillen morgen: „as je nou kalm en bedaard"....
Dat was niet d e psychologische toon. Iemand die zwaar beschimpt
is, iemand wiens kozijn ten d e r d e male met krijt bevuild wordt,
s u s t men niet op die wijze.
„Gedorie!" vloekte van Schie: „as ze jóó uitmaken voor knoebel, ja
voor knóébel! — dan sla je ze toch d'r hersens in! Mot ik me voor
knoebel laten schelden! Jij ben 'n knoebel! 'n Gemeene knoebel !"....
Gijsie, de vrouw van den bakker, die net 'r jongetje na school kwam
brengen, wat vroeger, omdat ze na de stad most en Jansen, de barbier,
die den burgemeester ging scheren, stonden stil. Was me dat 'n geweld in 't doddelend straatje!
„Man," zei de bovenmeester, dom en onvoorzichtig: „'t lijkt of je 'm
om heb!"
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„Om! Om !", raasde Van Schie, 'r Jansen en Gijsie in betrekkend: „Om
— hooren jullie wat-ie zeit. — Om — as je geen knoebel wil heeten!
Ben ik 'n knoebel?" — Z'n stem sloeg schor, z'n hoofd beefde verwoed: „ben ik 'n knoebel! Jij! Jij !”
Nog eens probeerde de meester 't met kalmte.
„As je nou eerst zeggen wil wat 'n knoebel is en wiè knoebel gezeid het!"
't Kringetje werd grooter. Van 't kruidenierswinkeltje knikte de deur
en 'n vrouw, zwaar van heup, met haastig opgeknot haar, hobbelde 't
stoepie af. 'n Karreman op 'n vrachie steenen voor 't nieuwe huis van
den notaris, zette z'n klomp tegen de bil van 't lodderend paard, trok
schrap de teugels, luisterde, langzaam-van-pruimkauw. De melkmeid,
lollig van grijns om 't schandaal, de hurrie, die de duiven op den
gootrand van de school angstig dee trappelen, alsof ze nog effetjes
wouen wachten vóór vort te vliegen, de melkmeid grinnekte dat 'r
groote gele tanden 'r sproetengelaat doorspleten. En de jongens die
straks om den hoek waren gehold, schuchterden nou ook aan, zachtjes
de klompen schuiflend voor mééster....
Van Schie, den kop met 't rooie haar heftig van schok, dreigde nu
stomp met z'n vuist.
„Mot ik jóû zeggen wat 'n knoebel is!" schreeuwde-die den arm naar
de overzij zwaaiend: „'n bovenmeester die niet weet wat 'n knoebel is!
'n Bovenmeester die de kinderen leert om knoebel op de kozijnen te
schrijven! Je zel d'r van hooren! Je zel 't weten! Jij mot de kinderen
geen knoebel leeren !"
De bovenmeester werd bleek van kwaadheid. Daar kwam -die, op niks
verdacht 'n luchie scheppen voor-ie zich in de school opsloot, en daar
viel 'm de nurksche ouwe vent met 'n herrie op 't lijf, waarvoor het
halve dorp uitliep.
„As ze dan zèggen dat je 'n knoebel ben," zei-die scherp: „dan zullen
ze gelijk hebben hoor! Goeien morgen k n o e b e 1!"
Weg was-ie de school in, toe flapte de deur.
„Heb-ie 't gehoord ?" schorde Van Schie: „heb-ie 't gehoord? 'k Neem
je voor getuigen. Kijk me pas geverfd kozijn is! Da's al de dèrde maal
vanaf gister. Dat leert-ie de kinderen. 'k Geef 't an. 'k Mot weten of
'k 'n knoebel ben!"
Plomp stappend liep-ie 't straatje in, gevolgd door 't klompen-geklapper der jongens, door den barbier, die den burgemeester ging
scheren, door de gieglende melkmeid.
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Bij de kerk stond de veldwachter te pruimen.
„Wel Van Schie, wat is 'r an 't handje ?"
„Je mot verbaal opmake en dáálijk!"
zei de veldwachter gewichtig van stem: „voor wat mot
„Verbaal
'r verbaal....? Toe jonges loop door! Waar steken jullie je neuzen in!"
„Verbaal tegen de bovenmeester," zei 't mannetje woest: „de bovenmeester het me gescholden — 'k heb 'r getuigen op — Gijsie en de
barbier en nog wel drie meer — 'k laat me niet voor knoebel schelden — al drie maal staat 't op me geverfd kozijn!"
„Zoo. Zoo," knikte de veldwachter, bedaarlijk pruimkauwend: „zoo,
het de bovenmeester je gescholden — jonges loop deur! Wat heb-ie
d'r van noodig! En voor wat het-ie je gescholden ?"
„Voor k n o e b e 1," zei 't mannetje taai: „dat leert-ie de kindren op
school, de vent van niks!"
„Knoebel? Knoebel?" kauwde de veldwachter: „da's 'n woord dat 'k
niet ken. Zeg-ie knóébel?"
„Kom maar mee — dan zel ik 't bewijzen — je mot niet denken dat
'k 't verzin, — 't staat bij me g e s c h r e v e n," redeneerde 't mannetje: „gister om één uur eens, toen de school anging — toen om over
vier toen de school uitging, en nou van morrege vroeg, net toen 'k
melk wou annemen. Da's 'n schandaal — daar komt moord en doodslag van! Mot hij de jonges knoebel leeren?"
„Nee, dat mot-ie zéker niet," zei de veldwachter, pruimsap wijd
wijs z'n woorden wikkend: „dat mot-ie s e k u u r niet.-sieplnd
Je mag niemand mollesteeren — kinderen knoebel leeren, as knoebel
geen pas het — née — née. Nou, kom dan maar mee."
Stug egaalden z'n stappen naast 't pantoffel-gekluk van 't mannetje.
In de deuren stonden menschen te kijken wat 'r gebeuren ging en
jongens draafden vooruit.
Even hield de veldwachter op voor 't kozijn en las.
Hij las met gefronste aandacht, zachtjes herhalend: D i t i s d i e
k n o e b e 1. Toen haalde-die 't verbaalboekje uit z'n uniform-jas,
belikte 't potloodstompje en schreef zorgvuldig: Dit is die
K n o e b e 1. Toen schelde-die an de schooldeur.
Bovenmeester liet 'm binnen.
„Meester," zei de veldwachter: „Van Schie wil verbaal van dat geschrijf van die knoebel en dat u 'm strakkies in bijzijn van Gijsie en
de barbier voor knoebel het gescholde
Nou had-ie 'r den bovenmeester stévig tusschen. Had-ie laatst van den
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burgemeester geen schrobbeering gekregen, omdat de meester geklaagd
had over de lantaarn voor de school die om negen uur geen olie meer

had?
„Zoo, heb i k Van Schie voor knoebel gescholden ?" zei de bovenmeester: „zeg jij dan wat knoebel is?"
„Dat heb i k niet te zeggen, meester," beet de veldwachter van zich
af: „dat mot u as meester weten. As u iemand voor knoebel scheldt,
dan wil knoebel knoebel zeggen, en dat mot dan maar u i t g em a a k t worden. D'r staat op 't kezijn: dit i s die k n o e b e l
en u het gezeid: goeien morgen knoebel! As u niet had willen schelden, had u goeien morgen Van Schie gezeid en nièt goeien morgen,
knoebel !"....
„Dan maak je maar verbaal op!" snauwde de bovenmeester, „'k heb
nou geen tijd meer — de school gaat beginnen
"....

Den heelen dag liet Van Schie op z'n kozijn D i t i s d i e k n o eb e 1 staan. Als b e w ij s. Van de verf was 't 't minste. Die was niet
zoo erg beschadigd.
Dat liet zich bijstrijken. Maar voor k n o e b e 1 uitgemaakt te worden, as je je eigen fatsoenlijk hield en niemand anstoot gaf, dat ver
Daar zou-die tegen vechten al ging 't nog zoo hoog.
-tiked.
Om vier uur zat-ie achter 't horretje te loeren of de b e n d e aan den
overkant 'm wéér wat zou lappen. Om kwart over vier werd-ie ongerust. De school ging niet uit. Om half vijf bleef 't nog stil. Om kwart
voor vijf nog. In 't straatje begon geloop van moeders die angstig
werden, van zussies die door moeders werden uitgezonden om is te
kijken. Eerst om over vijf ging de school uit. Meester had ze tot vier
uur den tijd gegeven om te zeggen wat 'n knoebel was, wie knoebel
op 't kozijn had geschreven. En toen geen van de jongens en meissies
'n verklaring van knoebel kon geven en niemand v e r r a j e n wou,
most de hééle school 'n uur nablijven en honderd maal op de leien
schrijven: ik mag geen knoebel zeggen.
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MODERN WETER
Toen 'k voor 't eerst op 't sociëteitje geïntroduceerd werd, viel hij niet
te zeer op. Hij bitterde, las 't Nieuwsblad voor Nederland.
De anderen praatten, redeneerden, deeën bol-wijs aan politiek —
hij las.
Dat wil zeggen: hij las met oogen die 't gesprek volgden en er
b o v e n stonden.
Een verstandige afdeeling van het gezelschap, meende 'k — een die
zich een weinig op 't dorpje verkankert, uit gezelligheidszin mee bittert, maar zich niet meer geeft dan hóóg-noodig is.
Later, toen-ie klaar was met z'n lectuur, de krant in 'r plooien lei en
zwijgend, met ernstig geglimmer van z'n brilleglazen te luisteren zat,
versterkte-ie den eersten indruk.
Hij had een geleerd, zwart hoofdje, geleerd door de warring der
zwarte haren, serieus door het spitsend baardje, verstandig door de
pletting der peinzende lippen. Een onderwijzer of zoo, dacht 'k. Een
die de anderen waarneemt. Een gladakker.
'n Weinig onbehaaglijk door 't sterke glanzen der brilleglazen — de
oogen bleven onzichtbaar -- schoof 'k op zijde, op mijn beurt pogend
te observeeren. De ernstige man met de lichtende glaasjes voor z'n
oogen, draaide mee.
„Woont u hier al lang ?" — vroeg 'k, over de hoofden der anderen
heen.
„ja, meneer," knikte-die.
„Nou, 't is hier héél lief wonen," zei ik, in den complaisanten toon
van 'n sociëteits-gast.
„Nee meneer — 't is hier héélemaal niet lief wonen," viel hij dadelijk
onaangenaam-hard in. Er was iets van 'n waakhond, die 't erf tegen
vreemde geluiden beblaft, in z'n stem.
„Zoo, vindt u 't hier nièt prettig ?", vroeg-glimlachte ik, als iemand
die óók gezelliger plekjes kende.
„Heelemaal niet!" — gromde hij.
Te dezer plaatse van mekaars ziele-besnuiving — 't pleegt nu eenmaal
over 't weer, de omgeving, lichaamsongemakjes en meerdere dier
ziele-intérieur-schokjes — te beginnen — wáár ter wereld zet men de
poorten zóó wijd open, dat de eerste de beste over-buurman je schoon
geniepigste kwaliteiten aanschouwt? — wáár vermijden zich lie--ste,
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den, die elkaar voor 't éérst zien, in stadige, veelsprekende, teedere
zwijgenis? — te dezer plaatse van sociëteits-tasting, werd ons vluchtig
gepraat door de anderen overschreeuwd, die over muziek schenen te
twisten, althans de jeugdige schilder — jaarlijks kwamen er honderden schilders in 't dorp, die als bijen op 't voortreffelijk natuurschoon
nederstreken en met kisten natuurschoon — voorzichtig !
droogg te bewaren! — 't stedeke wederom verlieten —, de
jeugdige schilder, eenigszins purper door C a t z of O r a n j e-b i tt e r, beweerde driftig dat F r a n z A b t minstens twee eeuwen geleden gestorven was. Of 't ging om de twee eeuwen of om wat anders
laat 'k in 't midden. Zéker werd 'r over A b t getwist.
Toen nam hij, m'n tafelbuur, de man met het geleerde gelaat, het
woord. Kalm sloeg-ie z'n glaasje om, prettig-bewust smakten z'n lippen, gezellig streek z'n beringde hand 't bitternat van z'n snor en sekuur den kring toesprekend, met 'n stem die stilte gaf, geen tegenspraak duldde, zei-die rustig:
„Jullie klèssen. Franz Abt is in achttienhonderd en negentien geboren
en in achttienhonderd vijf en tachtig gestorven. In een en negentig
hebben ze pas 'n standbeeld voor 'm opgericht."
„Nou hoor je! ", riep de rijksontvanger.
Het ging als een vonk voorbij. Da's 'n kalme, knappe vent, dacht ik
opnieuw. Waarlijk, hij zei langs z'n neus weg dingen, die 'k absoluut
niet wist.
„Wie is die meneer ?" vroeg 'k heel zacht aan den vriend die me in
de sociëteit had geïntroduceerd.
„'n Kaffer," zei de vriend plomp.
„En hij...." begon 'k, ongeloovig.
„'n Kaffer," herhaalde de vrind.
Op 't zelfde oogenblik nam de zwijger-van-straks wéér het woord. Z'n
bitter-glaasje was her-vuld, z'n zwarte oogen schenen levendiger te
worden: „Wat zeit-u? Nee, da's nou met uw permissie glad andersom! Nee, meneer de a 1 b i n o s zijn geen volksstam, heelemaal geen
volksstam — de a 1 b i n o s die u gezien heit, vind je overal, overal."
„Da's nièwaar," opponeerde de rijksontvanger: „ik heb altijd gehoord,
dat 't 'n menschenstam in Afrika of zoo iets is."
„Glad verkeerd," zei de zwarte geleerde stug: „u weet 'r niks van,
nee niks! Je vindt ze overal — ze hebben 'n rooie pupil en kijken 't
best als 't schemert. Je heb 't zelfde bij konijnen en zwaluwen."
„'k Dacht toch positief," haperde de rijksontvanger.
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„Néé meneer!” gromde hij voor 't laatst.
Hij had geen joviale manier om anderen iets duidelijk te maken, maar
in elk geval: hij had gelijk. De vergissing over albinos had 'k meer
gehoord.
„Hoe heet-ie ?" vroeg 'k wederom zacht aan mijn vriend.
„Wat interesseer jij je voor die kàffer," grinnikte deze: „Piet Slap —
enkel Piet Slap."
Jullie hebt zeker woorden met mekaar gehad, dacht ik — natuurlijk de
ouwe kibbelarij en herrie van 'n dorpje. Want al is de tóón van meneer Slap dan niet beminnelijk — hij schijnt z'n zaakjes te weten. En
dan kom je er al licht toe, 'n beetje pedant te zijn in de buurt van 'n
stilstaand plattelands-slootje.
Er werd in dat bitteruur op 't sociëteitje heel wat afgeredeneerd. Meneer Slap bitterde zwaar. Maar hoe licht komt een ontwikkeld man in
eenzaamheid tot fouten en excessen? Ontwikkeld was-ie positief.
Raakten de anderen over onnoozele zaken, amuseerden ze mekaar
met koffiehuismoppen — Slap zat als een spin in z'n web, sprak ernstig, maar wàt-ie zei was doorgaans verstandig. Zoo herinner 'k me
dat-ie af en toe wetenschappelijke bijzonderheden lanceerde, die interessant waren. Of-ie 't dee omdat Falkland — de meneer die in 't
Handelsblad schrijft — in 't gezelschap zat, of dat-ie 'n scherpe bui
had — 'k weet 't niet, maar langzamerhand met mij alleen gebleven,
gaf-ie naarmate het gesprek op die dingen kwam, bijzonderheden over
landen en volkeren, had-ie 't over de legende der Amazones, over
Aphrodite, de Grieksche godin van liefde en schoonheid, vertelde hij
van 't Amsterdamsch Aquarium, van de Aquaria in Berlijn, Londen,
New-York, zei hij bijzonderheden over Jozef Alberdingk Thijm, geboren in 1820, gestorven in 1889, zoo tot in het oneindige.
„U is zeker onderwijzer hier ?" zeide ik eindelijk, verrast door 's mans
belezenheid.
„Néé meneer," antwoordde hij, me straf bespiedend achter de glimmende brilleglazen: „'k ben maar 'n boertje."
„Kom," lachte ik.
„Ja meneer — 'k ben 'n eenvoudig boertje, niks anders — maar 'k hou
me tijd bij — 'k doe niet as de anderen, die 's avonds geen lust hebben, om 'n boek op te nemen."
Zoo scheidden wij dien dag. 'k Voelde eenige sympathie voor z'n
ruwheid en z'n weten. Meer dan driemaal in dien korten tijd had-ie
Falkland, die het klappen der zweep eenigszins kent, in 'n hoek ge165

duwd met vreemde namen en jaartallen. En als-ie je dan vast zag,
lachten z'n zwartbehaarde wangen onder 't wijze brilleglazengestaar.
„Jij vergist je in dien man," zei ik tot m'n vriend: „hij is 'n beetje
grof, maar heeft 'n natuur-intellect, 'n geheugen, 'n stevig begrip,
waarbij wij 't afleggen."
„'n Kaffer," zei m'n vriend hardnekkig: „'n Kaffer die niks weet, geen
boe en geen ba, 'n vervelende kaffer, die altijd in de contramine is,
die zwart noemt wat 'n ander wit vindt, 'n kaffer!
"....

's Avonds wandelde ik langs de tuintjes. Voor het open raam, bij de
lamp, zag 'k den geleerde-van-de-sociëteit zitten. Onder 't licht hield-ie
'n zwaar boek en de steunende hand lei onder 't studeerend hoofd met
de sterren-spranklende brilleglazen. 'k Wou 'm niet storen, wandelde
voort. Toen 'k terugkwam, was z'n gordijn neergelaten, zat z'n silhouet 'n silhouet-pijp te rooken bij 't silhouet-studieboek.
Vandaar dat 'k 'm den volgenden morgen haast niet herkende, toen
'k op 't dijkje liep.
„Bejour! Bejour!", riep-ie.
Hij duwde 'n kruiwagen, had 'n oud pilowpak aan, droeg klompen en
'n smerigen stroohoed, die over z'n bril hing.
„Hé!" zei 'k verrast: „'k zou u niet herkend hebben."
„Loop 'n eindje mee," zei-die lachend, dat de leelijke bruine tandstompjes in 't zonlicht grijnsden: „'k ga kroos scheppen voor me
eenden."
„Houdt u eenden ?" vroeg ik, den man gezellig vindend. Dat was je
ware eenvoud. 's Avonds aandachtig, gretig studeeren — 's morgens
vroeg met 'n kruiwagen marcheeren om kroos te scheppen.
„Ja —'k hou eenden," lei de eenvoudige uit: „'k heb zelf 'n vijvertje
in me lappie grond gegraven — maar 't kroos mot 'k gaan schèppen —
dat vreten ze natuurlijk op. — 'k Wou dat 'k 'n goed middel tegen de
mieren wist...."
„Heeft u last van mieren ?", vroeg 'k, naast den kruiwagen stappend.
„Ja," zei-die: „alleen weet 'k niet welke sóórt me zoo plaagt — of 't
de camponotus herculaneus, de formicarufa of de pogonomyrmex barbatus — om maar 'n páár soorten te noemen — is...."
Hij sprak de latijnsche woorden crimineel-slecht uit, maar in elk geval zei-ie weer langs z'n neus 'n dosis weten, waarbij ik 't aflei.
„Ja, ja, da's lastig," beaamde ik.
„'k Wou dat 'k 'n myrmecobius fasciatus had om ze te vangen," sprak
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hij den kruiwagen dompend, daar we bij 'n kroosrijke sloot waren
gekomen.
„'n Wat ?" —, zei ik. Men dient nooit te laten b 1 ij k e n als men iets
niet weet.
„'n Myrmecobius," herhaalde hij en goedig de verklaring gevend: „'n
miereneter."
„Ja, die vin je hier zoo makkelijk niet," zei ik.
„Nee meneer, die vin je alleen in 't Zuidwesten van Australië...."
Met de klompen op de randkluiten staand, stak-ie 't schepnet in de
sloot, haalde 'n vracht groen kroos binnen.
„Nou kennen ze weer smullen — nou krijgen ze weer 'n collectie
planten te eten. Weet u hoeveel soorten A 1 g a e 'r bestaan ?"
„Nee," zei ik niet-begrijpend.
„Algae, daar ben 'k nou over an 't lezen — daar komt wat bij kijken.
Da's machtig ingewikkeld. Sjongen, sjongen d'r zijn zooveel variaties!
In zout water en in zoet water...."
„Zoo?", — vroeg ik, 'm in stilte bewonderend. 'n Man die zoo e e nv o u d i g wist, zoo van alles, móèst zich ongelukkig voelen in 't kringetje waarin ik 'm aangetroffen had.
„U zult wel eens heimwee hebben naar de groote stad," zei ik.
„Ach zoo! Ach zoo!" sprak hij, 't laatste vrachtje kroos in den kruiwagen meppend.
Samen gingen wij terug — hij op z'n klompen, nu een pijpje rookend — ik z'n prettig gepraat aanhoorend.
En 'k maakte 'n mal figuur.
Want géén onderwerp kon je ook maar b e s c h e i d e n benaderen,
of hij wist dadelijk mee te redeneeren. Toen we 't over de kwestie van
den dag, over stakingen hadden, lei hij me genoegelijk uit, dat 'r al in
de 14de eeuw gestaakt was — dat de oudstbekende in 1329 in Breslau
gebeurde, besprak hij de s-t-r-i-k-e-s in Engeland, Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk, de Vereenigde Staten, België enz. Toen had-ie 't
over arbeids-bureau's, over arbeids-inspectie, arbeidsloon, werkloosheid, arbeidsbeurzen enz. Paf verliet 'k 'm bij z'n huis, met de belofte
ongegeneerd aan te zullen komen.
En 's middags opnieuw op de sociëteit, toonde 'k m'n schapigen
vriend dat z'n „kaffer" dik bij me in de gunst stond. Want 'n man die
wat weet, die je wat leeren kan, ontmoet je niet eiken dag op 'n
dorpje.
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Zoodat ik 's avonds 't tuintje inliep en aan 'n juffrouw vroeg of meneer Slap thuis was. Nee, meneer was even naar 't station om 'n nichie
af te halen dat logeeren kwam. Maar of 'k zoolang wou wachten. Ze
liet me in de kamer, waar ik het studie-silhouet had gezien.
„Meneer heeft zeker véél boeken ?" — vroeg 'k, als boekenliefhebber.
„Veel? Veel? Ja voor 't dorp 'n boel. As u maar kijkt achter 't gordijntje op 't rekkie."
Er stonden wat Cremers, wat Van Lennep's, 'n paar bijbels, wat volksromans en 'n zware foliant in krantekaft.
„En in diè leest-ie wat!" zei de huishoudster, de foliant beduimend.
Nieuwsgierig, omdat 't zoo tegenviel, nam ik het dikke boek van het
rek. En glimlachte. Het was het éérste deel van den zesden druk van
Meyer's Lexicon A. bis Astigmatismus — ' r staken papiertjes bij
Ameisen (mieren), Algen, Arbeiter.
Meyer's eerste deel was 'n maand gelejen verschenen.
„'k Kom terug," zei ik heengaand. Nu 'k nadacht, was al z'n geleerdheid bij de A gebleven. De B zou 'k in 't dorpje niet beleven, daar de
koffers gepakt stonden.
„'t Is en blijft 'n aardige vent," zei 'k tot m'n vriend.
„Ja — ja," zeide deze: „maar jij gaat wèg en wij zitten an de a n d e r e
letters vast."
Dien middag praatte m'n vriend druk over Copernicus, Kepler, Newton, Galilei, Socrates, Plutarchus.
De weter over 'm, loerend achter z'n grimmige brilleglazen, sprak
kundig over Argentinië, Architectuur, Algarotti, Assimilatie, Adel,
Afrika, Albatros (Diomedea).
Het was 'n geleerd, zwak-vijandig gesprek.
—
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CHRYSANTEN
Net was ze klaar met de ontbijttafel, toen 'r èindelijk gescheld werd —
èindelijk.
'r Hoofd voorzichtig naar het gordijn buigend, bang dat de franje.
balletjes zouen bewegen, keek ze gespannen.
Zij was 't — alleen — zonder hem. Zeker kwam hij nou daalijk — na
wat achtergebleven — 't lag 'r bovenop. Goed — ze zou niks-turlijk
laten merken, ze zou onnoozel doen.
Vlug het brood snijdend, zenuwachtig adem-snuivend, dee ze of ze de
kamerdeur niet hoorde.
Lachend bleef Lisette in de deuropening, een pot met groote, gele
chrysanten in de kleine handen.
,,Dag Annie!"
De jonge vrouw, bij de tafel, bewoog niet.
„Dag Annie!" — riep Lisette luider: „zie je wat 'k mee breng ?"
Nou moest ze wel ópkijken en lief doen.
„Lisetje — Lisetje, wat bederf je ons! Wat 'n prachtige bloemen!
Beelderig !"
„Ik had vanmorgen in bed," praatte Lisette, 'r hoed afpiekend en 'r
blonde haar voor den spiegel bij-schuimend: „'k had zoo de gedachte
wáármee 'k jullie plezier kon doen voor de afreis — 'k dacht an 'n
ander cadeautje — maar jullie hebben zoo alles — zoo letterlijk alles
— toen ben 'k even vlug naar den bloemist gegaan — en heb 'n levende pot uitgezocht — van afgesnejen bloemen hou je niet — dat zei
je nog gister — oppassen dat ze niet bevriezen — en goed onder
-houen,
hoor!"
Telkens 't weerbarstig haar met kleine klopjes bemeppend, babbelde
ze in één rateling door, opgewekt de vriendin in het spiegelglas toeknikkend.
Annie met den rug naar haar toe, maakte 'n plaats in den bloemen
nou 't rappe, jonge geluid in antwoord-wachting knapte,-standre
zei ze gedwongen-vriendelijk:
,,....Zeker. — Dat hoef je niet te zeggen — ze zijn beeldig — 'k had
geen idee dat 'r in die kou al zulke mooie chrysanten waren — heelemaal geen idée.... "
En ineens liefjesweg, in denzelfden koud-hartelijken toon, vroeg ze
de vraag die 'r al 'n half uur had bezig gehouen, die 'r bleek had ge169

maakt: „Is Frits met je mèe wezen koopen?"
„Frits ?" zei Lisette verwonderd, zich plots omkeerend: „Frits méé
wezen koopen? Hoe komt je dáár op? Dan zou 't toch geen verrassing voor jullie geweest zijn ?"
„'k Dacht 't zoo — omdat-ie óók voor 't ontbijt uit is gegaan en nóg
niet terug is."
„Da's toevallig! ", lachte Lisette: „twee langslapers vallen uit d'r bed
en doen boodschappen zonder mekaar te ontmoeten! Je heb je sekuur
vergist — 'k wed dat-ie nog onder de wol left...."
„Nee," lachte Annie mee, gerustgesteld. Plots stapte ze op Lisette toe,
nam 'r hoofd in de handen en dankbaar, opgelucht door 't weten dat
ze niet samen geweest waren, geen apartje hadden gehad, half-metberouw dat ze de laatste dagen om 't geringste stug en prikkelbaar had
gedaan, zoende ze de vriendin op de wangen; „dank je wel voor de
chrysanten, Lies-lief, en zóó as je weer vacantie heb, rekenen we
op je."
„Dat duurt nog 'n poosje," zei Lisette luchtig: „misschien in geen
jaren."
„Ach kom! Met Paschen zien we je weer — de logeerkamer is voor je
besproken — zóóveel heb je niet om handen. — En je weet dat we 't
dol-gezellig vinden — dat je heelemaal geen moeite...."
Ze praatte nog wat voort, de theekopjes bijschuivend, moeite doend
om erg hartelijk te schijnen, om de accenten van vróéger, toen ze nog
zulke èchte vriendinnen waren, te hervinden.
Lisette zat over 'r, luisterde met 't zèlfde blonde, jonge gezicht. 'r
Was niets an 'r veranderd en toch stuitte al wat ze sprak. 'r Wrokte
iets — 'r wrevelde 'n ding dat geen bewijzen had, dat onwaar leek,
dat niet bestond, nee, onmogelijk kón bestaan en toch alle warme
levende hartelijkheid in dood, klankloos gepraat stolde. Vragen, vrágen an je liefste vriendin van de meisjesjaren, flink uit vragen of 'r
wat was en wat 'r was met Frits, 'r man — dat kon niet — dat kwam
niet over je lippen — dat was 'n krankzinnigheid — want 'r was niets
— ze deeën niet vreemd, niet druk, niet ongewoon met mekaar. Niet
één keer had ze hem betrapt op 'n ongepast kijken, op 'n gezegde van
bedekte genegenheid. Niet één keer had ze Lisette uit 'r gewone doen
gezien. Twee, driemaal, nee 't waren méér keeren geweest, had ze ze
opzettelijk alleen gelaten, had ze an de deur geluisterd, of als 't stil
was snel de deur geopend en nooit, nooit 'n gebaar, 'n houding, 'n
verlegenheid. Toch was die ééne week 'n marteling geweest, 'n op170

hitsing van wantrouwen. Ze vóélde dat die twee met hun spreken over
ditjes en datjes, met hun prikkelende rust, met hun kalme vriendelijkheid, zelfde sympathieën, zelfde neigingen, zelfde gedachten hadden. 't Was 'n dwaze, wanhopige inbeelding, 'n ziekelijke jaloerschheid — telkens had ze zichzelf bedot en bedrogen — telkens vlamde
Frits driftig op, als ze met 'r ouwe nonsens begon — 'n nonsens en 'n
gemeenheid tegenover 'n vriendin die gast was — toch groeide 'r bij
herhaling 't sentiment, dat ze bij die twéé te veel was, dat ze mekaar
aankeken als zij niet keek, dat hun gesprekken een ondergrond hadden. Nee, 'r was geen schaduw van 'n bewijs. Frits dee hartelijk, Lisette verzon voor háár attenties. En zij, zij met 'r obsessie telde de
uren die de vriendin nog zou blijven. 'n Vrouw bedroog zich niet; 'n
Vrouw wist meer door 'r voelen, 'r vóór-voelen van de dingen dan 'n
man met z'n verstandig ontleden en wikken. Gisteravond, den láátsten
avond, had ze bijna vat. Frits vertelde van 'n getrouwden man die z'n
vrouw voor de mal hield, die hier en daar gezien werd met anderen —
zij had toen vlam gevat en gezegd hoe geméén ze dat vond — hoe 'n
man 't kon doen en opkijkend langs de lamp, had ze gemeend dat
Frits en Lisette niet luisterden, dat 'r 'n glans in hun oogen was — 'n
starre glans in dezelfde richting.
Nou was 't twee uur voor 't afscheid. Om elf zou Lisette naar Arnhem afreizen, zou de rust in 't huisje terugkeeren. En tot 't laatste
oogenblik hitste 'r de dwaze, benauwende angst, had ze 'n kwartier
staan popelen wáár ze waren, wat ze zoo vroeg uitdeeën....
„Lisette heeft chrysanten meegebracht," zei ze tot Frits, toen-ie zonder
iets te zien aan de ontbijttafel bijschoof.
„Da's erg lief van je," zei hij, de bloemen van z'n stoel taxeerend.
„En waar ben jij geweest ?"
„'k Heb me laten scheren, Ans."
„'k Heb je overal gezocht."
„Heeft de meid je dan niets gezegd ?"
„Nee die had 't vergeten. Die vergat alles. 't Dee 'r niks toe. Nou
maar vlug ontbijten — anders moest Lies zich zoo haasten. Blij dat ze
zich vergist had, praatte ze vroolijk, bijna uitbundig. Ze was een mal
mensch, 'n vreeselijk mal mensch. Op zoo'n manier maakte ze zichzelf ongelukkig en Frits onverschillig. Wat 'n jammer dat Lisette al
om elf uur ging. Ze kon best tegen den avond gaan. Wat had ze nu
zoo'n haast? Niewaar, Frits? Als Frits even telegrafeerde, wisten ze
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in Arnhem dat ze nog 'n halven dag bleef. Kon 't niet? Moest ze zoo
positief terug? Nou dan kon je meteen zien, dat ze zich heelemaal niet
geamuseerd had. Dat hoefde Lies niet tegen te spreken. Als je je
amuseerde keek je op geen paar treinen láter. Nee, Lisette had nou
eenmaal geschreven, dat ze zoo laat arriveerde en ze moest nog heusch
'n massa dingen beredderen. Als je onderwijzeres was, ging 't niet aan
den laatsten dag van je vacantie 's avonds thuis te komen. Dan was je
den eersten dag van de school èxtra-katterig....
Kopjes thee slurpend, belegde boterhammetjes etend — 't was 't galgemaal — dat moest dan maar lèkker zijn, zaten ze lang te tafelen.
Toen ruimden de vrouwen af, bleef Frits even met Lisette alleen.
Annie stond benee aan de deur bij den groenteboer. Daar moest je
zelf bij zijn. De meid liet alles in d'r handen stoppen.
Frits zat bij het raam. Lisette plukte dorre blaadjes van de andere
potten in den standaard.
„Hou je niet van chrysanten, Frits ?" —, vroeg ze, óm te vragen.
Alleen met 'm, babbelde ze, om 'r stem te hooren — om de hinderlijke
stilte heen te praten.
„Ja, 'k hou wel van chrysanten," zei hij z'n sigaar rookend.
„Dan had je wel 'n aardiger compliment kunnen maken — 'k ben opzettelijk vroeger opgestaan om jou èn Ans te verrassen."
„Eerlijk gezegd —," zei hij wrevelig, „vin 'k diè pot niet mooi...."
„Niet mooi ?" —, vroeg ze met vaag verwijt in 'r stem.
„Nee," zei hij kort.
„Da's jammer," zei ze, en toen-ie opkeek, keek ze 'm aan met vreemdvochtige oogen.
„Da's eigenlijk grof van me," zei-ie z'n sigaar bebijtend: „jij koopt
bloemen om Ons te verrassen — en ik — ik — 'k hóu niet van géle
chrysanten — geel is 'n hatelijke kleur."
„Vin je ?"
„Ja," zei-ie 'r nog eens aankijkend. Maar ze scharrelde bij de kast, 'n
vergeten ding opbergend.
Annie had 'r naar den trein gebracht — Frits kon niet. Frits had 'n
conferentie of zoo iets. In de huiskamer was ze 'r bij geweest dat-ie
vrindelijk, eenvoudig-hoffelijk Lisette 'n hand had gegeven, 'n vluchtige hand. Ja, ze geloofde dat als-ie zich had willen vrijmaken van z'n
zaken, dat-ie 't makkelijk gekend had. Z'n onverschilligheid, z'n bijna
koel „au revoir!" bij 't afscheid, had ze heerlijk gevonden. Voorgoed,
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voor altijd zou ze nou ophouen met 'r jaloersche kuren, met 'r kinderachtige manie om achter alles wat te zoeken, zoodra 'r 'n vrouw in de
buurt was.
Opgewekt, met honderd lieve voornemens, kwam ze thuis. Vanmiddag kreeg-ie 'n gebraje kip en asperges uit de bus. En dan zou ze 'm
anzetten vanavond 'ns gezellig alléén uit te gaan. Ze vertrouwde 'm
volkomen. Ze zou 'm toonen dat ze 'm vrijheid liet.
Hij was nog niet thuis. Handigjes ruimde ze de kamer, dee allemaal
zacht-vrouwelijke dingskes an z'n schrijfbureau. Toen, bij den bloe.
menstandaard, voelde ze de aarde van de potten of ze water noodig
hadden. Pot voor pot was droog — die van de gele chrysanten drééf.
Vreemd — juist diè. Vanmorgen, nog geen drie uur gelejen, was-ie
éven vochtig geweest. Nu stond de bak vol. De meid bellen. 'r Hand
bij den schelknop aarzelde. Pas had ze zich voorgenomen en alwéér
zat ze in angstjes en twijfel. Toen schelde ze. 'r Vingers deeën 't vanzelf — 't was 'n reflex.
„Heb jij de bloemen water gegeven, Marie?"
„Nee, mevrouw."
„En de chrysanten zijn kletsnat."
„Jawel. Natuurlijk. 'k Heb meneer met de karaf bezig gezien."
„Dat doet meneer toch nooit."
„As 'k 't nou toch gezien heb, mevrouw
„Goed — goed," zei ze en neerzittend voor 't raam, trilde ze. Waarom
had-ie de chrysanten water gegeven, alleen de chrysanten, juist de
chrysanten? Dat had-ie gedaan — dat had-ie zeker gedaan — omdat-ie
dacht dat de pot te droog was — en omdat-ie nieuw was. Nee, nee,
nee — ze zou 'r geen wóórd over praten — daar bleef ze bij — dat
zette ze zoo pertinent door, als 'k weet niet wat.
Maar toen-ie om één uur kwam koffiedrinken en achter de post zat,
die net was gebracht, móést 't vraagje 'r uit:
Frits...."
a?"
„Wat heb je de chrysanten vreeselijk veel water gegeven!"
„'k Ben niet an de chrysanten geweest," zei hij strak lezend.
„En de meid zegt"....
„De meid! Wat de meid ?"
„Had dan al de potten voorzien — net die ééne is mal."
„'k Heb géén van de potten water gegeven," zei hij nog eens.
Ze keek 'm aan, zweeg. Als ze 'r op doorging — als ze an z'n woorden
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twijfelde, werd-ie opvliegend. En nou lóóg-ie toch. Nou loog-ie om
'n kleinigheid. 'r Zwijgen scheen 'm te prikkelen, maakte 'm nerveus.
„'k Zou 'r niet an denken om die leelijke chrysanten water te geven.
'k Vin ze zeldzaam ordinair van kleur. Lisette heeft niet veel smaak."
„Ach kom — dat zèg je maar," zei ze schamper: „stel je niet zoo an.
Je vindt ze net zoo mooi als ik."
„Nee," zei-ie: „'k hou heelemaal niet van chrysanten."
„Zoo," antwoordde ze, weer zwijgend, langzaam happend.
Hij draaide. Dat méénde-ie niet, dat kon-ie niet meenen. Dat zei-ie
enkel om onverschillig te doen en juist diè onverschilligheid wekte 'r,
dee 'r opnieuw voelen dat 'r iets was, iets leefde, iets broeide, iets dat
ze niet betasten, niet benaderen kon. Gebogen bleef ze over haar bord.
Toen kwam de meid 'r eten halen.
„Marie," zei ze ineens scherp: „waarom heb je me strakjes voorgelogen dat meneer de bloemen heeft water gegeven ?"
„Dat heb 'k gezien," praatte de meid verbaasd: „meneer nam de karaf
van 't buffet...."
„Dat jok je," viel hij scherp -driftig uit: „'k heb 'n glas water gedronken — anders niet...."
„Dan zal 'k me vergist hebben, meneer," zei de meid angstig-verlegen.
Na die kleine scène dorden de chrysanten.
En ze spraken er niet meer over.
Soms als-ie den pot droog zag, met verharde aarde, keek-ie naar de
karaf, dee 't niet.
Als-ie de bloemen water gaf, zou ze zéker gelooven dat-ie an Lisette
dacht. Eens lag 't 'm op de lippen om 'r te zeggen: „De chrysanten
gaan dood — waarom doe je er niets aan ?" Hij zei 't nièt. 't Zou twist
geven, gevraag, verwijten. Dat wist-ie omdat ze de andere planten
wiesch en knipte en de chrysanten liet sterven. Ja, dat dee ze hardnekkig. Na z'n leugen háátte ze den pot met de groote, gele bloemen.
Iederen morgen betastte ze de droge, vastgebakken aarde, enkel om te
zien of hij stilletjes water gaf. An tafel, met opzet, heelemaal zonder
bedoeling, zei ze wel eens: „wat houdt de ficus zich goed, vin je niet ?"
Of ze vroeg: „zouen we niet 'ns wat kunstmest laten komen ?" En hij
antwoordde dan, den bloemenstandaard bekijkend, zonder één woord
te zeggen van de krimpende, verleppende chrysanten.
Na twee weken waren de bladeren geel en kurkig — na drie weken
was de pot dood.
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Eerst toen sprak ze 'r over:
,,....Hij kon niet tegen de kamerlucht, Frits."
„Nee — je moet 'm wegsmijten, Ans."
Met z'n arm om haar middel keek-ie mee naar den pot, vreemd van
beklemming.
Wat deed 't 'r toe — uit z'n verbeelding kon ze Lisette niet halen —
Lisette die-ie nooit zou vergeten, zooals ze met vochtige oogen stond,
zooals ze den laatsten avond náást de lamp in z'n óógen gekeken had.
Annie schelde.
„Neem den pot mee, Marie."
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DOLLE JAN'S DROOM
Dolle Jan was de eenige zoon van den kruier uit 't pothuis van de
gracht. 'r Was nog 'n jongen vóór 'm geweest, die al in z'n tweede jaar
stierf, daarna bleven 't meissies, enkel meissies. Omdat-ie 'n ontembare straatbengel, 'n door niemand te regeeren rakker was — alleen
voor z'n vader had-ie 'n tikkie ontzag — omdat-ie tweemaal in de
gracht had gelegen, de laatste maal op 't randje van verdrinken, eens
door de politie was thuisgebracht — straatschenderij zonder einde! —
de poes van 'n buurman door 't binden van 'n leege erwtj es-bus an d'r
staart, dol had gemaakt — de meisjes in d'r kuiten kneep, as ze langs
de trap van 't pothuis liepen en dan as 'n bal bij z'n moeder in de
kelder-kamer plofte, proestend van 't lachen om de schrikgillen buiten — had de heele armoe-steeg 'm al van z'n zesde jaar dólle jan
genoemd. Toen-ie acht jaar werd, mocht-ie na schooltijd boodschappen loopen as z'n vader om dien tijd brieven moest bezorgen. Dan
rende-ie in één zet door, dee fatsoenlijk, maar zóó as-ie 'n extra fooitje
— voor hèm alleen — te pakken had — kreeg z'n lollig snuit uitbun
trekken van jool, schooierde-ie in de verlichte straten, vroeg om-dige
de tien tellen an den een of anderen meneer vuur, omdat-ie de van
vader gemoerde eindjes sigaar nog niet te bèst kon belurken. Thuis
kreeg-ie dan ongezouten, maar omdat moeder, die gek met 'm was, 't
geransel niet zien kon, slipte-ie 'r dikwijls tusschen door.
October, 'n Zondagavond, waren ze met 'n heele kluit jongens — hij
aanvoerder! — op 'n zolderschuit geklommen, hadden die losgemaakt,
'r voortgeboomd tot de sluis, waar de politie ze snapte. De kruier
moest op 't bureau komen, kreeg 'n schrobbeering, speelde zoo in de
kelderwoning op, dat de buren z'n gevloek konden hooren. As-ie
weer smeerlappenstreken uithaalde, zou-ie 'm doodslaan, bulkte-ie,
terwijl moeder huilde.
Dóód had-ie 'm niet te slaan, want den volgenden avond droegen ze
dolle Jan de woning binnen, bloedend, bewusteloos. Lijkwit nam de
vrouw 'm in 'r armen, lei 'm in de alkoof. Om 'n drie-cents vlieger
van 'n kameraad uit 'n boom te halen, was-ie 'r in geklommen en toen
de helm van 'n smeris onverwacht om den hoek koperde, had-ie 't gewaagd naar benejen te springen, bang voor nieuwe herrie thuis, was
met z'n rug op de brugleuning terecht gekomen.
Dat was de laatste dolle streek van dollen Jan.
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De dokter die, dadelijk gehaald, 't kind onderzocht, terwijl de moeder
met beloopen oogen en 'n koortsig bevende hand met 'n kaars bij
koek kaarsvet zwamde 'r rooie vingers om — de-lichte—'n
dokter, met de glinsterglaasjes van 'n lorgnet onder de wenkbrauwen, fluisterde met de kruiersvrouw toen-ie klaar was, en die, de
kaars zoo wild neerzettend dat ze van 't tafelzeil sliepte, propte 'r
voorschoot voor 'r mond om de stille, angstige meissies, die door 't
zien van 't bloed geen geluid dorsten geven, niet mee an 't snikken
te krijgen.
'n Half uur later kwam de kruier van 'n karwei terug, zag 't ijs in de
waschkom en de vrouw met behuilde oogen. Weer werd 't in den hoek
gefluister, hoesten van ingehouden gesnotter — hij, zachtjes in 't donker der alkoof stappend, vroeg met 'n stem, die niet bij 'm scheen te
behooren:
„Ben je nog wakker, jan ?"
„ja vader."
„Hoe gaat 't 'r mee ?"
„Goed, vader — maar 't ijs is zoo nàttig."
Effen wou-ie opzitten, om in de kamer, waar de kinderen, die nog op
waren, zoo ongewoon stil deeën, te kijken.
„Oe! Oe!" riep-ie, terugzwikkend. Pijn as 't dee! 't Zweet brak 'r bij
uit. De heele alkoof scheen 'r licht van te worden....
Zoo dádelijk-erg as de dokter 't ingezien had was 't niet. 't Taaie lichaam van den jongen hield 't uit. En dat werd de grootste ellende.
De eerste dagen zaten Sientje en Cor en Ansie en Bet en Zus, als ver
droomstertjes, aan de tafel bij 't pui-raampje, vies en klam--schrikte
angstig wanneer de dokter 'n nieuw verband aanlei, moeder de opstuipende lappen met 'n bleek-bezorgd gezicht in den vuilnisemmer
dompte — de eerste dagen liep vader op z'n sokken naar de alkoof, die
nauwelijks, diep tegen den avond, 'n aarzelend bundeltje dagschijn
slurpte, en van onder z'n kruierskiel greep-ie 'n brok kalkig suikergoed
of 'n cents-reep chocola, die de jongen met z'n koortsoogen voor de
zussies liet staan — de eerste dagen kwam 'n verlegen schooiertje,
speelkameraad uit de buurt, voor moeder hooren hoe of 't met Jan
gong, enne of Jan al haast beterde — maar met den harden winter, die
de menschen op d'r eigen lot anwees, die geen cent in de kruierij inbracht, werd 't ziekbed van 't kereltje, dat niemand bij zich in bed
mocht hebben, dat versterkt moest worden, 'n bezoeking. Toen de
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gracht stevig dicht groeide, ijs als staal zoo sterk, was 'r 'n volle week
goeie verdienste omdat vader 'n vlonder uit had gelegd, de centen
van de gracht-menschen die makkelijk op de vaart wouen komen, opstreek. Met één regendag was 't gedaan, begon 't gewroet opnieuw, 't
gemier om aardappelen en brood, 't uitschrapen van de pan door de
niet te verzadigen kinderen, 't loopen naar de bedeeling, die niet
scheutig dee, omdat 'r zooveel vóór gingen, die beter d'r plichten
waarnamen.
Jan, in de eene alkoof-helft, bij dag z'n hals rekkend, om langs 't
overgaasd raampje, halfwege van stoep-blauw doorsneden, 'n kozijn
zwarte takken te zien, of as-grauwindeovzjchtalige,
'm dat verveelde de balkenzoldering van 't pothuis met de geelbruine
planken, die kraakten as 'r in de sigarenwinkel boven iemand wat halen kwam — met verdraaid-ècht iedere keer 't gepiengel van 't winkelschelletje — Jan, moeilijk inslapend, omdat-ie de heele dag op z'n rug
lee, hoorde dan dikwijls 't gegrom en geklaag van vader, die zich inhield zoolang de meissies over de vloer waren. De heele zorg van de
twee groote lichamen bij 't petrolielampje, de doffe gedruktheid der
reuzige schaduwen langs 't helderder geel der zoldering, lei-ie te beluisteren, de verwijten heen en weer — wie de schuld had — enne wie
de jongen bedorven — enne wat 'n vloek midden in de winter — met
eiere die je niet kon bemachtige — enne drankies die niks hielpe —
enne de halve slaapruimte bezet.... zich niet verroerend al dee 't nog
zooveel pijn aan de eene kant, perste-ie z'n adem, akelig-wakker en
angstig.
'n Dag van kinderlijk-opgewonden verheugenis had-ie in Februari, as
de zomer zoo zoel, toen-ie voor de dokter, die 'm niet uit moeder 'r
handen voor't Gasthuis los kon krijgen, 'n uurtje in 'n geleende, groote
kinderwagen mocht rondgereden worden, om in de lucht an te sterken. Bij den vijver in 't Vondelpark most moeder 'n poos blijven
staan, omdat-ie geen oog van de zwanen, die nijdig tegen 'n jongen
hond bliezen, kon afhoue, en thuis in de geluchte bedstee — Sientje
begon as 'n groot mensch d'r handen uit te steke — praatte-ie met z'n
schelle stem over de lol die-die gehad had. Laat, wakker gehouden
door vader's brommende klaagstem — de bakker had 't verdijd langer
te poffen — sliep-ie in....
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„Ik schrik 'r van," zee de zwaan en de witte veeren van z'n langen nek
werden zoo bol as van 'n poezestaart: „wat doe jij nou nog hier ?"
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„Wat ken 't jou schele ?” zee -ie, 'n end uit de buurt — as ze je met d'r
vlerke 'n opduvel gave, was je bakkeran: „ik doe jou toch niks." Verroest wat was 't 'n hoogte zoo dichtbij — in 't donker, met niks as de
sterren, de vijver, de dooie boomen — nog eens zoo wit leek -ie door
de maan, die as 'n rijtuiglantaarn achter de takken brandde.
„Ik heb jou vemiddag al in 't snotje gehad, toe je moeder bij de kinderwagen stong te huile," zee de zwaan over 't gras aanwaggelend,
net as de waschvrouw van de overzij, die 'n mankement an 'r heupe
had, nooit 'n stoeprand kon houe.
„Heit moeder alwéér staan huile?" vroeg-ie, 't lammenadig vindend,
dat ze niet gewacht had tot ze thuis was.
„Huilt ze zoo dikkels?", zee de zwaan, zoo vlak op z'n lichaam, dat-ie
'm in z'n keel kon kijken. Je zag de visschies in z'n maag, -- de bliekjes en vorentjes, die -ie met z'n olifante -slurf uit de vijver na bove
haalde.
„Ze huilt ommers toejoer," sprak-ie achteruit-wijkend, bang voor 't
slaan met de vleugels — of-ie zóó vliege ging dee -ie.
„Jij ben me ook 'n bluffer-van -niks, 'n brani," zee de zwaan weer:
„verdorie — 'k dacht dat jij nog niet voor de duvel en z'n moer uit de
weg ging, en mijn durf je the -eens an te kijke! Hebbie nog pijn an je

lendene?"
„Nee. Maar loope ken 'k niet — me beene hange d'r bij as van 'n pepiere harrelekijn — hei jij die ook wel is gesneje, met draadjes an z'n
poote — da-je zoo maar op en neer heit te trekke? Zoo benne mijn
beene. Wil-je d'r is kijke?"
De zwaan lee z'n witte hals as 'n gebroke hoepel over 't gras en met
z'n oogies van glas -met-'n -goud-kringetje, keek-ie zooas de dokter die
eerste avond met z' brilleglaassies gekeke had.
„As je niemeer op je beene ken loope," zee-die: „mot je 't op je hande
doen — as die keer toe de smeris met z'n rooie snor je bij je lurve
pakte
„Daar hè -'k geen fut meer voor," antwoordde-ie: „mot me moeder
me niet drage as me zus? D'r is thuis niet te vrete, zeg, anders had 'k
'n korst voor jou meegebracht. Hei-je 't niet kremeneel -koud in 't
water as 't zoo vriest? Nee? Ik wou da 'k wat wist in 't Park! Nou
moste me 'n beurs vol rijksdaalders vinde, hè? Of 'n diamant! Ze zalle
toch wel is diamante verlieze? Weet jij d'r niet één ?"
„As je na bove kijkt zie je d'r plentie, zooveel as je niet berge ken,"
zee de zwaan, z'n hals as 'n paal na de hemel stekend.
"....
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„Diamante? As je me nou verneuriet!.... Ken jij niet 't verschil tusschen 'n diamant en 'n ster ?”
„Dan weet jij d'r geen luis van, Jan — dan hebbe ze je te pakke gehad. 't Benne allemaal steene, zoover as je maar kijke ken."
„Dat lieg-ie! Hoe wou jij dat wete?"
„Verdorie! ", zee de zwaan nijdig: „wie heit 'r langer sterre gezien —
jij in de alkoof of ik elleke nacht in 't water? Hei jij wel is 'n ster van
dichtebij gehad — hei jij d'r wel is een in je poote gehoue? Ik zie ze
as 'k na de hemel kijk en 'k zie ze nog is as 'k in 't water kijk! En jij?
Jij ziet enkel de balke en de planke van de sigare- winkel boven
jullie
„Da's waar — maar sterre van diamant kèn niet — daar wed 'k me
kattepul onder, as Corrie 't elastiek niet kapot heit gemaakt !"
„Da's goeie," zee de zwaan: „maar géve, hoor en geen smoesjes as je
'm kwijt ben!"
„Hoe komme me d'r bij?"
„Ga op me rug zitte — dan vliege me d'r na toe."
„Ken jij vliege? Jij ken ook opsnijje, zeg!"
„'s Nachts as de stiekeme smeris 't niet ziet, vliege me allemaal vort
— zoo hoog as me wille. Leg nou je arme om me nek — niet knijpe
anders stik 'k — valle me same op de grond as de laatste keer met jou
en de vlieger. En me vlerke vrij late! En eerst je broekzakke leeg make
-- anders ken je niks berge
Jessis wat 'n rommel in z'n zakke — eindjes touw en knoope en 'n
doossie lucifers en 'n stuk krijt van de meester gegapt en 'n gescheurd
kalkeerplaatje en 'n gevonden verversmes om stopverf te smeren.
„Ken 'k 't achterlate in 't gras, zeg? Zoue ze 't niet moere?"
„We komme op 't eigeste plekkie terug," zee de zwaan, die eerst in 't
brokkie krijt had gebete — om je 'n puist te lathe.... „toe dan, dolle,
't is 'n end! De tram doet 't in geen uur."
Rrt! Rrt! Rrt! Daar ginge ze bove de boome en langs de schoorsteene
van de huize en nog hooger.
„Zit je lekker ?" vroeg de zwaan.
„Jij maakt zoo'n wind met je vlerke — ken je niet langzamer — ik
raak me asem kwijt — me vingers worde dood van de kou."
„Hou ze dan onder me veere, Jan! Je ken toch geen heete stoof meeneme as je sterre gaat plukke — daar zou ik jou voor danke."
Sakkerjuu wat werd de maan groot — of -ie opgeblaze wier — of -ie zou
barste! Nou al zoo dik as de ballon die van de zomer op was gegaan
"....

"....
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— enne wat 'n vlam! As moeder de kachel met 'n scheutje petrolie
anlee kon 't ook wel zoo brande — met 'n plof en 'n licht, dat vader
'r van vloekte. En de sterre die groeide met elleke slag van de zwaan.
As de elektrieke balie in de Kalverstraat zoo vuil, zoo wit, zoo hard
in je ooge. Enne 'n hette as ze gave — as-ie dat had gewete had-ie z'n
buis uitgetrokke — enkel z'n hemd angehoue.
„Wat zweet jij !", zee de zwaan, die van al 't licht, 't licht van de
maan, 't licht van de sterre, 't licht van opzij en van achter zoo wit as
blinkende sneeuw was geworden.
„Jij zweet toch ommers ook ?"
„Da's lekker, as me strakkies met 'n zak vol sterre werom zijn," lachte
de zwaan, z'n vlammen van vleugels nog vlugger uitslaand: „ik vlieg
me studdie-an in 't zweet — dan is 't zwemme in de vijver zoo fris
Wat ga jij met je sterre doen, as je d'r genoeg heit, dolle ?" -schie!
„Neme ze die in de winkels an?"
„Kwiek hoor — nog liever as cente!"
„Zou de bakker die blauwe daar voor versche kedetjes ruile?"
„Zooveel kedetjes en pannebrooje as jullie in geen verreljaar vrete,"
zee de zwaan.
„Ja, jij ken de bakker! — Die valt dood voor 'n cent — me vader heit-ie
venavond gezeit, dat de heele boel betaald mot weze. — As je 'm 'n
gulden geeft — die meeldief — laat-ie 'm eerst op de toonbank valle,
om te hoore of-ie echt is — en dan draait-ie 'm nog is om! — Hoe mot
dat met 'n ster? Wat doe ik met 'n ster zal-ie zegge...."
„'n Ster steek je in je das — die hang je in je oore — die draag je an
je vinger — dat mot de bakker dan ook maar doen — of dan mot-ie
'm an z'n dochter Merietje geve, die zal d'r dol mee weze."
„Wat zal moeder 'n kolooge zette, zwaan, as 'k met 'n berg steene
thuiskom! Dan ken me vader 'n takel en 'n fiets koope om bood
te doen — en me moeder 'n furnuis op de markt — 't kreng-schape
da-we nou hebbe rookt as de hel — je ken je vinger door de naje
steke — en dan kenne de schoene van Sien en Cor gelapt worde — de
bult krijgt over de daalder — zonder cente lapt-ie niemeer. — Zou-ie
voor die groote groene, waarin je niet kijke ken, zou-ie daar al de
tole voor neme ?"
„As je toch van één ster 'n huis van vier verdiepinge met 'n hijschbalk en 'n draairad om de wasch door 't zolderluik te trekke ken
bouwe! Pas nou op — we benne d'r haast — en niet te wild toegrijpe
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— d'r benne d'r kokende bij — je mot in je hande spoege voor je ze
anpakt — hoor-ie ?"
„Hei jij d'r al een in je bek ?"
„Ik — wat mot ik d'r mee doen? Ik zoek voor jou de middelsoort uit
— anders kenne ze niet in je zakke."
Effe je oogen dicht doen. Blind wier je van zooveel elektrieke lichies.
„Ken 'k me hande loslate, zonder da'k 'r af glij, zwaan ?"
„Ik hou je met me vleugels."
„Kip, ik hebbie! Verroest wat is-ie heet.... 'k Zal 'r tegen blaze, hè?
Wat 'n bonk! Nog grooter as 'n cocosnoot — hei-jij wel is schijfies gekocht? — en wat 'n licht zit 'r in! As 'k die voor me moeder bewaar,
heit ze geen petrolie meer noodig — daar ken je bij leze — en de koffie
ken je d'r warm op houe! Hèhè! Wat zal vader 'n smoel trekke
„Pluk d'r nou meer, Jan, en zit stil anders duik je! — die paarse mot
je hebbe......
„Au! Die brandt me 'n blaar an me duim!"
„Hebbie 'm late valle?"
„Daar gaat-ie — hèhè! — snap-ie, zwaan, hoe d'r in 't najaar zoo'n
boel verschiete? Van ondere! Da's 'n kleintje! Die krijgt de bult voor
me zole. En die is voor de melkboer — en die voor de bakker — en
die voor honderd zware turve — en die voor 'n ons appelestroop —
ken d'r wel op overschiete, watte? — en die, wat zalle me daarmee
doen? — voor 't nieuwe furnuis — en die voor de takel — mag wel
'n kokker weze...."
„Nou niemeer, Jan, anders draagt 't te zwaar—nou gane me koope
Rrt! Rrt! Rrt! 'n Vaart as de zwaan zette — gauwer as de bakkies
waarachter je haakte, wanneer de koetsier 't niet in 't snotje kreeg!
Loope dat de sterre, die-ie had late zitte, deeje.... Je wier d'r gek van....
In de draaimolen van 't Amstelveld, met de leeuwe en houte knolle,
was 't ook zoo'n pan, as 't orgel begon en de santepetie rond de gaslichies en spiegels en lappe d'r van door ging, je je poote om den nek
van de knol most houe om d'r niet af te blikseme.
„Me doene 'n doodval, zwaan, as je 't maar weet!"
„Je mot niet prate, jó, anders raak 'k me stuur kwijt. As je denk dat
't makkelijk is, zeg! De trein ken niet harder...."
„Piep jij zoo?"
„Dat benne me vlerke — die loope droog van de hette."
„Mot je die smere as je werom ben?"
„Dat doen me met water — van wagesmeer wor je zwart — en olie is
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niks gedaan — da's vettige smurrie. — Jó, wat frunnek je toch an me
veere — zit d'r nou stil — jij miert zoo, verdorie -nog-an-toe, of -ie 'n
spons heb geslikt!"
„Dat komt van me beene — die gaan met de wind op en neer — doe
jij daar wat tege...."
„Hou je bek," zee de zwaan: „me komme langs de gote — as jij zoo
kletst, kijke de mensche uit de zolderrame, smijte ze me wat na me
bast. — Je mot ze kenne as ik — gistere ben 'k met platvoete-Sien
uit de mangelerij, die jij in d'r kuite kneep dat ze d'r blauwe plekke
van kreeg — jij ben 'n judas, zeg — je most 't mijn flikke! — gistere
ben 'k met die 'n ster met 'n staart weze vange — en op 't hoekie bij
de schele — patsch! — 'n natte pruim in me nek — over de gootrand
heen! —'t benne sloeries...."

„Hèhèhèhèhè èèèèè !"....
„Vin jij dat zoo lollig ?"
„Ken ik 't helpe as jij me an 't lathe maakt met je natte pruim?
Hèhèhè! Die schele is 'n stuk schorum, nou!"
Rrt! Rrt! Rrt! Daar kwamme de strate — de winkels — de lichte van
de lantaarns — de elektrieke bal van de Fransche Bazar. Jessis, jessis,
wat 'n beeste zwomme d'r om heen — die in de vlam woue — de stom
d'r niet bij konne — 'n glazewasscher met poote as stelte-meling—
— 'n nachtuil met 'n kop as 'n bessie — 'n vlinder die tege de bal op
wou kruipe, d'r tellekes af glee. Wat ze d'r an hadde....
„Blijf jij d'r ook om vliege, zwaan? — Schiet op!"
„Da's verroest -gek," zee de zwaan, naast de glazewasscher, de nacht
vlinder, om de elektrieke bal van de Bazar klepperend — of-ie-uil,de
dronke was zoo bezope!
„waar mot 'k weze ?"
„'k Zal me hand voor je ooge legge, stommert, dan zie je 'm the—:

meer."

Rrt! Rrt! Twee slagies en ze stonge op de grond.
„Effe blaze," zee de zwaan: „'k zweet me dood van 't jachte."
Liege dee -ie geen woord — langs z'n poote kwamme plassies, as bij
moeder d'r purreplie in de doorloop. En van z'n eige beene droop 't
door de zole heen. De mensche begonne d'r stil van te staan, of d'r 'n
ongeluk was gebeurd. Ting, ting, ting, zee de elektrieke tram, om te
waarschouwe. Ja, bel maar raak — daar is geen doorkomme an — asof
ze nog nooit 'n zweetende zwaan hebbe gezien — asof je 't ken helpe
dat de sterre in je zakke zoo'n groen licht geve.... Ting, ting, ti-ti-titin-tin-g!.... Stik jij, vent! As je me zwaan overrijdt, zal 'k je 'n haal
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met me riem geve — ik waarschouw je — lamme dikkop.... Ting,
ti-ti-ti-tin using !
„Dring niet zoo, mensche!" zee de zwaan: „motte we d'r onder rake?"
„Sla d'r op met je vlerke — as ze niet luistere wille, de sallemanders!"
Wat 'n volk — wat 'n gedrang om niemendal! Zwart zag 't waar of -ie
keek — as de Koningin na de Dam kwam ware d'r the meer mensche!
Daar stong de waschvrouw van de overzij, met 'r paarse knuiste op 'r
heupe — zoo van 'r soppie weggeloope — dáár 't meissie uit de sigarewinkel met 'r vader, die 's Zondags de heele avond psalme zatte te
blerre — dáár de kerel uit de snoepkelder, die as -ie apeneutjes voor je
kopere cent gaf, z'n duim in je hand stiekemde om je te beduvele —
dáár de stikkedoor van twee huize verder, die de ruite insloeg as zij
'm d'r niet in wou late — dáár de honde- scheerder, met 't. gedresseerde sijs op de klep van z'n pet — verroest, wat zat de sijs as 'n lijkie
zoo stil! — dáár de moordenaarster, uit de potte -en-panne- kelder, die
d'r eerste man met luciferskoppe had vergeve — dáár z'n zussies —
zou je ze niet op d'r bek slaan, dat ze van huis ware geloope? —
Sientje met Bet en Zus an d'r hande — Cor en Ansie d'r achter....
Jessis as de zwaan 'r op los vloog, raakte ze onder de voetel.... Nou
maar goddank, daar ha-je 'n smeris — die douwde ze allemaal vort
— die zee: deurloope, deurloope, deurloope — die kwam op de
zwaan toe.
„Wat mot jij in de volte — waarom bè -jij uit je vijver gezwomme? —
En hé-daar, dolle Jan, wat brandt 'r in je zakke? Laat 'r is kijke! Hoe
kom jij an die lichies? Uit de lantaarns gegapt ?"
„Die benne me weze plukke," zee de zwaan; dat ken ik getuige."
„As je dan deurloopt — anders mot je mee na 't bero, zoo groot as
je d'r ben."
„Dat doene me toch al — vooruit Jan — eerst na de schoenlapper —
die is 't dichtste bij! Ben je moe, jó?"
„Moe, nee! Maar 'k krijg 't door al 't volk zoo heet as bove! Kijk ze
je op je hiele loope
„Daar mot je niet op lette — dat zou jij toch ommers ook doen, as je
sterre in iemand zag lichte.... 't Lijkt of 't kaarsies benne — of je in
elke zak 'n kerstboompie het
Da.t zag-ie nou ook — z'n heele broek van binnen was geel van kaar
maar niet in brand vloog.... Je hande 'r voor houe, dan-sie.Ad
zagge ze 't niet. Verdraaid, 't gong door z'n vingers heen — dampe
deeje ze of-ie in 't donker lucifers had gestreke.
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„Ho, zwaan, hier woont de schoenlapper"....
Een, twee, drie, vier treeje af — daar zat-ie bij z'n lampie zole te
kloppe — z'n buit danste 'r van. Stinke as 't r' dee — je most je neus
dichtknijpe.
„Ik ken de trappies niet af," zee de zwaan: „ik scheur me veere
kapot.”
Maar z'n lange hals stak-je 't pothuis in, de zoldering langs, en z'n ooge
krege krente-vlammetjes van 't lampie, dat as de weerlicht zoo walmde. En achter de smerige ruite stakke de slampampers van de buurt d'r
nieuwsgierige snuite.
„Schoenflikker — jij krijgt nog 'n daalder van me moeder — die kom
ik je brenge"....
Van onder 't lampie keek ie op, met ooge van-da's-me-ook-'n mee
z'n vuilnis-hand — wassche dee -ie zich alleen as-ie na de-valer,n
biecht liep — wreef 'n kanjer van 'n droppel van z'n neus.
„'t Is een-drie-en-tachentig," zee-die: „d'r is bijgekome van 'n doossie
schoensmeer, dat Sientje de vorige week heit gehaald.
„Nou daar dan — die mag-ie houe — as je de versleten schoene d'r bij
lapt. We loope op ons tandvleesch! Goeie ?"
In de hand met scheure en gate, of d'r 'n stukkend spinneweb op lee,
liet-ie de ster met de paarse vonkies glijje. Verdikkeme wat 'n licht
ineene in de schoenlapperskeet — 't lampie wier d'r 'n smeulend
spaandertje bij, de witte oogbalie van de bult zagge d'r uit as albaste
knikkers.
„Is dat héélemaal voor mijn ?" zee-die, de ster van de eerie spinnewebhand na de andere morrelend.
„As je de schoene van vader en moeder en de meissies morrege daalijk zoolt, en bij mijn nieuwe hakke — maar geen bordpapier op de
bojem legge as de laatste keer! Anders haal 'k me ster werom, as je
't maar begrijpt."
„En rijgveters voor Sientje," zee de zwaan, z'n glazen oogjes ver
-draien,of
wou zeggen: we kenne je foefjes, bult!
Niks zee de schoenlapper — die zat te kijke na 't licht in z'n hand,
dat blauw wier en groen en geel en weer zoo rood as 'n pijp lak. Enne
omdat-ie z'n gezicht d'r zoo dicht op hield, kreeg z'n neus de kleure
van de regenboog, of je 'n scherf spiegelglas in 't zonlicht hield om
'm te peste....
Buite was 't weer zwart van de mensche — maar die maakte 'n gangetje vrij, omdat ze bij de bazar 't merakel hadde gezien. Kwamme ze te
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dicht op d'r lui toe, dan zwaaide de zwaan zoo met z'n vlerke dat de
pette van de koppe vloge — om je te bedoen van 't lache!
„Jan, geef u mijn ook 'n sterretje — Jan, wij kenne 't ook zoo best gebruike — Toe, Jan, strijk je hand over je hart! — Meneer, ik heb zes
bloeie van kindere. Loop nou niet zoo deur!", schreeuwde ze van alle
kanten. Jessis, zoo nat van 't zweet en al dat gemier an je kop! Daar
dan. Om een mochte ze grabbele, hè zwaan?
„Same deele!", zee-die 'r een opsmijtend. Ze stakke d'r hande uit of
'r bedeeling van soep was, maar gedorie, wat 'n jammer, met 'n staart
die as de elektrieke tram in 'n bocht vonke bliksemde, ging-ie an de
haal, weer op z'n plaats an de hemel. De mensche wiere 'r bleek van.
Ze keke zoo na hove, da-je niks as neusgate zag.
„As jij d'r mee smijt, hou je niemedal voor de bakker," zee de zwaan:
„zal ik ze liever beware?"
„Nee hoor!" Daar ha-je de meeldief al. Met 'n pijp in z'n mond,
stong-ie te kijke wat 'r in de straat an 't handje was. De brooje leeje
op de rekke — lekkere hardgebakke met riggeltjes — en roggemikke
— en kedetjes — trommels met zoetegoed — op de toonbank de schaal
en 'n kom met goudvissche.
„Wat mot je ?" zee-die, rookwolke blazend, dat de zwaan 'r van
hoestte.
„Ik kom je 'n verreljaar vooruit betale voor me moeder — la-me dan
deur!"
„Mot hij ook binne?"
„Da's me zwaan — je hoeft niet in je broek te doen — bijte zal-ie
niet
„Motte me brooje klesnat worde? Bè-je wel wijs! De winkel is pas
gedweild. Geen stap, hoor."
„Ik ken nie-eens tege de lucht van jouw zure gist," zee de zwaan:
„daar wor ik misselijk van — ik wacht op de stoep."
Wat 'n brooje, wat 'n brooje! — De een dikker as de andere — brooje
as zuigelinge ingebakerd — brooje met waterhoofies — brooje as soldate naast mekander — een, twee, — een, twee — voorwaarts marsch
— pink op de naad van je broek! — een, twee.... En de goudvisschies
in de kom op de toonbank, naast 't matje met de kedetjes, die draaide
of ze bang ware — enkel kringetjes van goud — je zag me geen
lijfies....
„Wat sta je ?", zee de bakker, die z'n bril op had gezet, om in 't win186
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kelboek de brooje te telle: „d'r blijft nog vijf guide zeven en tachtig
— wat wou je dokke?"
„Alles en 'n verreljaar vooruit — is dat genoeg ?"
'n Ster as 'n keisteen zoo groot lee-ie op de toonbank — de gloeikous
bij de trommel krakelinge wier as 't oog van 'n loerende poes — de
brilleglaze van de rooie meeldief begonne te schittere as schelknoppe
in de zon — de goudvisschies ineene heelemaal suf, scheeje 'r uit as
tolle te draaie, stakke d'r koppe tege 't glas, anloopies nemend om 'r
bij te kenne — van d'r schubbe glee 't licht of ze smoke. De bakker
zee nog niemendal — die sting te lathe met z'n ongeschore gezicht
— enne omdat-ie zoo'n lol had, kwam 'n valsche tand bloot met 'n
blikkertje zilver — soldeer in je bek — hoe kreeg-ie 't gedaan!
Voor de winkelkast, met de fijne broodjes, de beschuite en besuikerde
bolle, vochte ze om te kijke. D'r gezichte leke geel en groen, as van
drenkelinge in water. Net de vent, die ze uit de gracht hadde gehaald,
die an 'n end koord was blijve hange tot vader de brankaar van de
polisie was weze hale. Om'r bang van te worde— allemaal drenkelinge
alleen de zwaan had 'n lol, leek 'm om te hebbe — die stak-kope—
telkes z'n nek door de deur in de goudvisschekom — en as -ie slurpte
— of d'r 'n pomp an 't werk was — slokte-die de goudvisschies een
voor een — toe 't water — tot de kom leeg raakte, van de hette ging
zweete.
De bakker zag 'r niks van — die had de ster in z'n rooie hande geno
sloeg 'r z'n vingers om of-ie 'r kneeje wou. Toen prebeerde-ie-me—
of-ie 'r an z'n zilvere horlogie-ketting kon hange — toen op z'n das —
toen riep-ie zijn dochter Merietje, die 'r bij d'r oore hield, dat al d'r
sproete moeder-vlekkies werde....
„Nou dan, bakker, mot 'k nog lang wachte? 'k Mot meer bood
-schape!"
„Neem ze maar uit de rekke — hoeveel wil je d'r vandaag ?"
„Zes."
„Da's goeie — dat benne d'r negetig maal zes in drie maande — da's
vijf honderd veertig brooje."
De ster had-ie in de toonbankla geslote. Je zag nog 't licht door de
spleet voor 't geld. Maar nou de zwaan binne-stapte om ook brooje te
drage — dee de meeldief de la nog is ope, om te kijken of 't geen val
wat-ie met guides altijd prakkizeerde. Pang! Pang! Je hart-schewa—
stong 'r bij stil — met de knal van 'n voetzoeker sprong de vuurbal
door de winkelruit, door de boome heen na de hemel.
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Wat de bakker 'n smoel trok.... Rood werd-ie as 'n biet. De pijp smeetie in de leege goudvisschekom en door de mensche hollend, zette-ie 'n
schreeuwbek of de bakkerij an 't brande was: „Hou de dief — hou de
dief — huuuullep !"
„Ik smeer 'm !" zee de zwaan angstig: „dat gaat faliekant met die meeldief. Vooruit, jó!"
Met slage van z'n vlerke, of d'r kleeje wiere geklopt, schoot-ie de lucht
in — ook 'n streek om je kameraad in de hurrie alleen te late!
Nou beene make — holle tot je d'r in stikt — 't hoekie om — en de
brug over — jessis, jessis, 't scheelde geen haar of-ie had in 'n keldergat gelege — en nerges, nerges, lieve God, nèrges 'n donker plekkie
— al maar door de lichies in je zakke, as fietselantaarns voor je uit —
ze hoefde je niet te zoeke — je hoorde van alle kante brulle en roepe:
„Hou de brooiedief — hou 'm — waar de kaarsies brande!" Nou konie niemeer — z'n keel zat dicht — z'n asem ging as 'n roestige zaag —
z'n hemd plakte an z'n hare.... Jessis, jessis, as je de stinkende sterre
niet wegsmijt, krijge ze je bij je lurve, draai je 't Rooiedorp in. Vort!
Da's een! Vort na de hemel vliegt-ie. Vort! Da's weer een — vort,
daar gaan d'r vier, vijf zes tegelijk — as 'n sterre-regen — as 't vuurwerk op de Amstel — as de brand bij de brikette-kerel.... Hoor ze
drave met z'n alle over de brug — romromrom-romromrom — de
grond dreunt 'r van — nou is d'r bereje pelisie bij — achter z'n hiele
— romromrom-romromrom....
Maar die eene, die bonk van 'n ster laat-ie niet los, al gaan ze op 'm
trappe — die mot moeder hebbe — die zal-ie 'r in 'r hande geve voor
't furnuis en voor de turve en voor de appelestroop en voor.... rom
zet — as-ie d'r nou niet is spoegt-ie-rom—ng'hekio
z'n longe uit — valt-ie 'r dood bij neer — hurt, nog tien passe — de
sigare-winkel — 't pothuis — de trap afglijje as toen-ie de meide
kneep —O!—O!— O0000!....
Zij, in d'r nachthemd, de oogen rood van 't huilen, boog over z'n bed.
„Wat doe je dan, Jan? Wat is d'r dan, Jan?" D'r arm sloeg ze om z'n
hals, 'm sussend en steunend. De kruier, opgeschrikt door 't gillen,
had de lampepeer uit den hanger genomen, lichtte bij — en de meis
matras op den grond, keken doods-angstig. Stuipend in de-sie,op't
bedstee, de vuisten in 't doornatte kussen, praatte-ie verwilderd van
de zwaan en de bakker en de goudvisschies en de sterre die-ie had late
glippe — en de groene die-ie had meegebracht en de brooje — dan, als
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de lampschijn moeder's tranen beketste, bonsde-ie in 't kussen terug,
krijschend dat ze ze niet an 'r ooge, o God niet an 'r ooge most hange
— an 'r óóre as Merietje van de bakker! — dat ze ze in d'r hand most
legge om 't licht te zien — en de deur toe houe dat-ze niet na de hemel
werom zoue schiete as de andere....
„Toe, jongen — toe nou, Jan — kom tot je zellef," griende ze, 'm op
z'n heet voorhoofie zoenend: „wil je wat drinke?"
„Nee, nee!", schreeuwde-ie, „ik ken 't niet helpe as je ze vliege laat
— je mot 'r 'n takel voor koope"....
„Nou — genoeg!", gromde de kruier: „hou je zussies niet wakker."
Toen sloeg dolle Jan z'n armen om den blooten nek van de vrouw en
zich tegen 'r op wringend, radeloos van angst en ellende, hijgde-ie,
dat ze 'm niet mee most geve, as ze 'm kwamme hale.
„Nee," snikte ze, voelend dat 't gedaan was.
Drie dagen later gaf ze 'm mee — konden Corrie en Sien en Zus in
't ouwe bed slapen.
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VERSTERKENDE KIP
De dag sloop als 'n schuwe hond uit de zonlooze steeg, toen Markus
de trap naar twee-hoog bestrompelde. Giftig en kregel van kou — van
zes uur af was-ie an de sjouw geweest met 'n negotie-van-niks, met
deksels voor dekschalen, incourant en geschonden, die-ie voor vier en
vijf centen, opruimde —'n koopwaar om op te spoege, waarvoor je je
keel beurs schreeuwde — huilerig van bekleumdheid en stekings in z'n
eksteroogen — hij hinkte 'r van — sloeg-ie de hand om de vet-gladde
leuning, de treden in 't mistig donker beklotsend. Dan, gemelijk 't
vocht van z'n koud-wrangen neus meppend, plompte -die de deur open
op 't krijschen, lachen, zeurig schreeuwen der schemerkamer.
„Bin jij daar Markus?" —, schelde over 't doorpraten de stem der
vrouw bij het grijs-wazend raam.
„Nee — wie zal 't anders weze !" —, sprak-ie grommelend- onlekker en
ineens schor-driftig 't stemmengewar der kinderen benijdigend, zettedie den domper op 't geroes: „Houe juillie je bekke!"
De stilte in 't benauwd-rookerig kamertje was 'r even. Verschrikt zwegen ze op 't mokkend gestotter der stoelpooten, die naar de kachel
werden gerukt.
„Bin je koud, Markus?", vroeg de stem bij 't raam, ongerust zoekend
in de schaduw-aanzwelling.
„Nou nee! 'k Schwitz!" —, snauwde hij, de doorloopen schoenen uitklotsend. Z'n voeten zogen zich vast aan de warmte der kachelplaat.
't Huiverde gretig z'n lichaam door, z'n rug langs. Dan, in de nog
angstigende stilte — niemand dorst, as vader gemaand had de bekke te
houe — zei-ie, al prettiger van toon: „hei je nog pijn gehad ?"
„Nee — heelemaal niemeer," antwoordde ze voorzichtig en om 'm op
te vroolijken — as-ie zóó gong zitten na 'n dag negotie, hoefde ze niks
te vrage, wist ze hoe laat 't was — zette ze genoeglijk 't nieuwtje in:
„Moos heit — Moos heit"....
Meer had ze niet te zeggen. De kinderen, blij dat ze d'r monden niet
langer hadden te houen, juilden in één schreeuwerige herrie, over mekaars geluiden buitelend, uitgelaten en druk....
„Moos heit cente gestuurd!"
„'n Postwissel van Moos, vader!"
„'n Kip, vader !"
„Wat zeit-u d'r van vader ?"
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„Een gulden, vader!”
„Voor 'n kip, vader!"
„Hoor u, vader ?"
„Vanmorrege, vader!"
„Van Moos en Selien, vader!"
„Hoor u, vader ?"
Z'n voeten wegtrekkend van de schroeiende plaat, die de haartjes der
wollen sokken in de kamer-broeiing met zoete stankjes te smeul zette,
plonsde-die z'n groote dreighanden naar 't rumoer uit de kinderhoofden.
„Schreeuw me geen barst in me kop!" — foeterde hij, 't bezeten geraas met de zwaaiende handpalmen ketsend: „hei je me niet ver
-stan?"
't Hielp half. Zoo verstoord van humeur kon-ie nooit weze of 't
nieuws van-de-kip zou 'm voor de heele avond opkikkere.
„Moos heit — Moos heit" —, volsprak eindelijk moeder, die staagjes
had zitten glimlachen om de verrassing as-die zou hóóren en teleurgesteld was dat-ie nog niet gehoord had: „Moos heit 'n gulden gezonden — an mijn — voor 'n versterkende kip
'n Glans van waarlijke verrassing kwam om de baardige wangen van
den man. Z'n mond, opgespard, bleef 'n oogenblik in ongeloovige
ademloosheid. Saar, Jet, Joozep, Bram, de oudsten, rapten er daadlijk
op in met 'n felheid van kreten en klots-drukke gebaren.
„Van morrege, vader !" —, riep Saar, ook 'n stoel bij de kachel aan
-schuivend.
„Zeit u nou niks ?" —, zang-zong Jet: „hoe ken men zoo zwijge!"
„Vader wil 'm nie hebbe — vader lust geen kip!" — lach-gijnde
Joozep.
„Hoor u vader, vader !" — schreeuwde Bram.
De kleine, heet-gestookte kamer met 't klamzwoel gemuf van rookende turven, roodde een wijl uit haar schemergezwijmel door 't levendig
spatten der stemmen.
"....

't Was ook wel 'n gebeuren na de lasten en ergernissen der laatste
maanden. Ruim twee jaar gelejen — de groote tegenspoed met Moos,
Moos d'r oudste-zoon, die de helft van de centen inbracht en had moèten trouwen, onverwacht. D'r hielp geen redenering, geen gejammer
tegen: 't most — wou je 't meissie niet in opspraak en ongeluk brengen. Ach, ach, dat jonge menschen zoo weinig nadachten. Ze konden
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Moos niet missen en ze mosten. 't Was 'n bruiloft met huilen, zorgen
en bedekte verwijtingen geweest. Toch liet Moos ze niet heelemaal in
de steek. Nou die in Rotterdam 'n goeie betrekking had bij 'n oom
van z'n vrouw, die in augurken en komkommers dee, nou betaalde-die
nog de helft van de huishuur, al kon 't amper, want zelf had-ie twee
kostelijke kinderen.
Hoe lang ie de halve huur zou vólhóuen — niemand die 'r 'n woord
over durfde kikken.... Voor zes weken was moeder zwaar ziek geraakt,
an d'r eene longtop — 'n hoesten zonder end èn 'n benauwdheden —
om niet over te vertelle! 't Was 'n harde tijd geweest, net in de koudste
dagen. Vooral 's nachts wist je geen raad. As zij in de bedstee, naast
hem en Rachel en Flipje, de twee jongste, zoo'n krieweling in d'r keel,
zoo'n hoestbui zonder end kreeg, had je heele uren de poppen an 't
dansen. Dan werden de kleinste wakker en de anderen, op den grond,
zeurden en keven om 'n brok van 't dek. Hij wou 'r maar niet an denke.
't Was God zij geprezen voorbij, al voelde ze nog wel is pijn, en al lee
ze nog wel te hoeste. 't Had cente gekost. De dokter rekende gelukkig
niks en de drankies haalde ze ook voor niet, maar de dinge die 'r bij
je niet rekende, die brakke je de nek. Moos had zich-kwame,di
goed gehouen. In 't begin had-ie z'n laatste cente gezonden en drie
weken gelejen nog 'n postpakket met sinaasappelen en zes bolussen —
nou weer 'n gulden — net vandaag, nou moeder in geen tijd 'n ei of
'n kan bouillon had gezien — dat was om op je knieën te danken. Wat
'n gezegende goeie jongen, al had-ie niet an z'n ouwers gedacht, toenie trouwde.
Saar hield den postwissel in de hand, stak 'm over de kachel toe.
Markus trok 't vuurdeurtje open, belichtte het formulier bij den rossen, aandampenden gloed. Z'n knokelige handen, rood van geschepten schijn — z'n dof-purperen knieën — z'n jas, die de laaiing naar
z'n kin droeg, vervroolijkten het kamerduister. Jet, neerbuigend om
mee te lezen, nog eens te lezen, kreeg 'n mond en 'n kinspits en 'n
blouse, als met koperlaching beslagen. En de voorste tafelpooten slokten in bruinlichtende lijning de verste verzweving uit 't dieprood
kachel-vierkant.
-spuiernd
„Zeit u niks, vader ?" —, vroeg Joozep.
„Ik kan the goed leze" —, zei Markus en 't papier schuiner opwippend: „wàt staat 'r jet?"
Jet zonk op de knieën. Het licht uit het roostergat greep in zonnegoud
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'r gelaat, de wimpers, den neus, de brauwen, den langzaam lezenden
mond — omlei 't kamerbleek hoofd, de omkringde oogen, de scherpe
mondtrekken met 't vreemdelijk wonder van purper neerkimmende
zon. De hoofden van vader, moeder, Saar, Joozep, Bram en de kleinen
leken daarnaast in 't aangroeiend duister te vluchten.
„Hij schrijft, vader," las Jet, treuzlend van prevelgepraat: „hij schrijft
op 't randje naastan — ziet u — ziet u, waar 'k me vinger hou? — Hij
schrijft: Dat is voor moeder een kip om te versterken en voor niks anders, anders zend ik
geen cent meer. Moos. Heit u gehoord, vader? Voor 'n kip
voor 'n gebrajen kip."
„Lees 't nog is," zei Markus: „staat 'r niks anders bij?"
„Nee vader."
Weer, in den gloed van 't roostergat, 't vetvreugd gezichtje met bloedvolheid beleefd, las ze de dikke, inktharige letters van Moos.
„Engel van 'n jongen," sprak moeder terwijl 't deurtje dichtklepte —
boe langer je 't open liet hoe meer de turfwalm de kamer inzoog.
„Nou dat wordt voor jóû 'n smulpartij," zei Markus eindelijk. Bloed
zwommen voor z'n oogen, straf als-ie naar de purpering ge--krinels
staard had. Hij zag geen vrouw, geen kindren, geen duister — enkel
de wriemlend spiralende geel-bijtende krinkels.
„Ik zal 'm brajen," praatte Saar: „as u de wissel morgen vroeg afteekent, ga 'k de gulden halen en dan zal 'k 'm smoren zoo fijn, zoo
zachies-an, dat moeder 'm zuigen ken."
„Ja — ik alléén — ik eet me daar 'n gebraje kip — denk 'r niet an!"—,
sprak moeder met rustige zekerheid in 't weer egale donker.
„D'r staat," viel Jet goedig-opgewonden uit: „d'r staat: dat is voor
moeder een kip om te versterken! Staat 'r dat, ja of nee? As u 'm the
in één dag opeet, doe u 't in twéé dage! Waar of nie, vader ?"
„Wees blij," klonk de mansstem, lekuur van overreding: „wees èmmes blij dat je wat krijgt om te versterke! Ik mot 'r nog geen vlerk
van hebben!"....
„Malligheid! Wat prate jullie 'n aardige malligheid!" redeneerde
moeder, onbewogen aanzwartend tegen het vaal-scheemrend gordijn:
„'k Zal me daar ziek ete an kip voor mijn alleen! 'k Bin me daar 'n
schrokkebos! Jij kookt 'r eerst soep van Saar — 'k zal je wel leere
hóé — met 'n ons gehak — en vijf cent beene. Dan heb-ie eerst kracht
in de soep en dan kracht in de kip. De kip die braaj -je, Saar, in 't vet
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van de soep. Hei'k gelijk? Dan hebbe me allemaal soep en allemaal
'n kluifie
„Je heb groot óngelijk, moeder," hield Saar aan: „'n kip die voor u
gebrajen wordt...."
„Hij wordt niet gebrajen — hij wordt gekóókt!", begon moeder te
knorren.
„Toch gebrajen moeder! Ja we zelle de kracht 'r eerst uittrekken, asdie u mot versterke!"
„Dan brááj-je 'm — dan kook je 'm nie," zei moeder verveeld, „maar
voor z'n allen."
„Hoe wou je één kip met z'n allen eten," rekende Markus, op z'n vingers tellend: „Jij en ik, binnen d'r twee en Saar en Jet binne d'r vier
en Joozep en Bram binne d'r zes en Rachel en Flip binne d'r acht —
en honderd tegen eene komt David
„David komt zéker," telde Saar — David was 'r beminde, die eens in
de veertien dagen op Vrijdagavond meê-aanzat: „dat binne d'r negen."
„Hoe wou jij negen menschen en kindren van één kip d'r buik vullen!"
— lei Markus schreeuwerig uit.
„Jij snijdt 'm voor," zei moeder zwakjes kuchend door 't vele gepraat.
„Goed ik snij 'm voor," knikte de vader: „En dan ?"
De kindren zwegen, beluisterden 't geval, 't wonderbaarlijke van de
gebraden kip, die voor moeder gezonden was.
„En dan," sprak de vrouw: „dan kèrf je 'm nie, maar dan déél je 'm in
negenen — da's alles
„'n Kip in negenen! Dat gaat ommers nie, moe!", lachte Saar, de
eenige die beslist w e i g e r d e mee te eten: „geef u vader 'n kluif —
en laat u Rachel en Flip wat brood in de saus stoppen — maar met z'n
negenen 'n kip opeten, die niet voor z'n negenen is en waaran niemand wat heit! Moe, zanik u nou the verder. Hij wordt voor u alleen
Moeder raakte uit 'r humeur. Even leunde ze lusteloos
gebrajen
achteruit, dan beet ze van zich af:
„Saar, doet u mijn 't plezier en bemoei u d'r the mee. Vader en ik
kenne 't met z'n tweeën af! Jij snijdt 'm in negene, Markus — hoor je
me Markus? — Zit nou the asof-ie geen tien kan telle! Je heit twee
kluive an elke poot en twee vlerke en 't wit — 't wit geef je mijn —
enkel 't wit — as 'k trek heb
„Ja je zal geen trek hebbe!"
„Weet 'k nog the — hou nou je mond! — mijn geef je 't wit — dan
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hou je zes kluifies en 't karkas en de hals over. 'k Karkas snij je in
tweeën!"
„En wie krijgt dan wat dégelijks?" —, vroeg vader kalm in de duisternis.
„Degelijks hoeft nie," verweerde zij zich: „as iedereen maar wat heit.
Ik eet me daar dubbel ziek an 'n kip voor mijn te versterke!"
„Krijg ik 't levertje, moe ?" — begon schrokkige Brammetje te vragen.
„Nee — jij krijgt niks omdat je vraagt!" — snibbigde Saar.
„Geef hèm 't levertje!" — suste moeder, hij is ook pas ziek geweest
„As ik," praatte Markus, nu in de volle verteedering van warmte en
avondschemering: „as ik ja 'n stuk van 'n poot krijg, dan maakt me
dat zoo'n trek, da'k van voren af an mot beginne! Wat heit David an
'n vlerk? David frest, as je 'm z'n gang laat gaan, jouw heele kip op!"
Z'n stevige logica knauwde de herstellende weer.
„En toch," hernam ze: „laat ik jullie met z'n achten niet toekijke! 'k
Hei d'r smaak van, as me de brokke uit me keel worde gekeke! Jij
neemt 'n voorpoot
„En ik neem niks," zei Markus vergenoegd den glimmenden kachelknop beknikkend — 't water liep 'm z'n mond uit, as-ie dacht, werachtig dacht an 'n bruine voorpoot met saus: „ik neem niks! Niemendal!
Geef mijn 't maagie met wat sju en 'k doe me maal met aardappele!"
„Laat u móéder nou 't maagie ete — waarom mot u net 't maagie as u
weet dat moeder van 't maagie houdt," viel Saar uit.
„Dan neem ik 't maagie nie," zei vader berustend, de gebrajen kip
ziènd, den geur ruikend.
Moeder zweeg. Oud, vermoeid, leunde ze in den stoel, de kip in 'r gedachten zèlf voorsnijdend omdat Markus met z'n ruwe handen 'r toch
niks voor negen personen van terecht bracht. En as Saar zich maar
geen soepekip in 'r handen liet stoppen! Dan werd ze stil. Hoe ze ook
sneed, zag ze geen behoorlijke porties. Joozep kreeg hoogstes de achterbout met 't vette vel, maar daar kluifde de jongen niks an. En as
ze Bram, mèt 't levertje, 't halsgedeelte toestopte, wat had 'n jongen
van veertien daaran? Je gaf ze allemaal 'n voorproef — je maakte ze
lekker om niks. Markus had zoo geen groot ongelijk.
't Niet opgevend, op de ellebogen stuttend, zei ze nog eens zwak, met
terugkrabbelende aarzelingen in 'r stem:
,,....Laat mijn 'm maar voorsnijjen — ik zie kans...."
„Zal ik u is wat zeggen, moe," zei Saar ineens pootig: „ik doe d'r 'n
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eed op da 'k the mee eet van 'n kip die voor u is om te versterken
„As me dan is geen kip namme," zei moeder zacht polsend.
,,D'r staat ommers duidelijk een kip o m t e v e r s t e r k e n
en voor niks anders, anders zend ik geen
c e n t m e e r," herhaalde Jet, die trek had.
„Dan nemen we," zei moeder resoluut besluitend: „dan nemen we
geen kip, omdat 'k met 'n kip niet uitkan. Dan maken we melk
-chola."
„Melkchocola is geen kip !"
„Chocola heit nèt zooveel kracht," cijferde de vrouw bij 't raam: „en
van melkchocola ken je zóóveel zetten, Saar, dat niemand meer kan
en 'r voor mijn nog 'n kop overblijft voor de volgende dag
„Nee," zei Markus, kregel door den verdwenen voorpoot: „wat heb
jij an chocola? D'r staat van 'n kip om te versterken ?"
„En as we niet toekommen? Wat doene me met kip?" — praatte
"....
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moeder.

In de loome scheemring der kamer bleven ze lang overleggen.
't Werd chocola.
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STUIPTREKKING
Toen ze eindelijk, na onstuimig botsen en radeloos vluchten, mee -gegrepen door de als een paniek ophitsende ontrusting, 'n onbezet plekje
van het bezweet glas had gevonden, streek ze 'r pooten langs de bespette vleugels, nog in de na-hijging van den folter-angst, de groote
ontzetting, die de oogen der honderden lotgenooten deed kollen.
Brandend scheen de zon op den bleek-glazen koepel voor het open
venster, de bloemen van het tafelzeil befleurend, de suiker-kristalletjes met zilveren lachjes doorstuivend.
De zacht-wieglende gordijn-franje bewoog als branding-gedein op zomerschen dag, 't licht inslurpend, verketsend, be-donkrend, teere sluimer-cadans van zonschijn, zonnegevlam, zonne- gefluit, zonne-geadem
op 't wit en geel-wit van 't linnen.
Daaronder, dorstig en dor, de knoppen in schut van de kelkslippen,
de naaldige blaadjes kurkig-verstard, loom schuddebollend op 't geblaas van den wind, waren de potten met rozen en geraniums.
De kamer was stil, maar er buiten, in 't jolig-groen tuintje, in 't besloten huis der jonge wilgen en populieren, ruchtte het snappend gepraat van warmte-dronkene vogels.
Nog bezig met het weer gladden der vliezen, de voeten verzogen in 't
vocht van het glas, elk woord met de echo van 'n bevenden harte-slag,
sprak de goudbronzen vlieg eene zwaar-gebouwde aan, wier gezoem
en gesnor zoo straks als het dreunen van wind had geklonken.
„Weet u waar we hier zijn? 'k Beef aan mijn heele lichaam! Weet u
het? Toe, weet u het?"
De zwaar-gebouwde keek van den bezweeten wand naar de granieten
bordvlakte met de in 't zonlicht stoeiende suikerkorrels en de bruine
greppel, bijkans gedempt door de klittende, doode vliegelijfjes en in
trilling gehouden door het desperaat geworstel van ontelbare andere,
die in het bruine water verstikkend, verslijmend, verdrinkend, tegen
de glazen glooiïng trachtten te kruipen.
„We zijn f o u t u. Dat is alles. Wanneer we geen uitweg vinden, zijn
we aan 't eind als de rest," antwoordde ze, voor de oneindigste maal
wikkend van wèlke zij ze in 't doolhof geraakt was.
„F o u t u ?" sprak de goudbronzen: „dat is ondenkbaar! Ik ben vrijwillig binnen gevlogen — door een aanzienlijke opening — als ik me
rustig orienteer, vlieg 'k weer heen."
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„Datzelfde hebben die u niet meer ziet bewegen — datzelfde heb ik
vanmorgen gedacht, toen 'k dwaas onnadenkend, tegen beter weten
in, toch in deze vervloeking belandde. Honderden, nog eens honderden, heb ik van dezelfde zij zien binnenvliegen, machteloos een uitkomst zoekend en in het vergift van de onzalige ronde greppel storten. Beweeg niet. Verander niet van plaats. Probeer geen seconde het
raadsel op te lossen. Dat is de eenige raad, dien ik geven kan, den
eenige waarmee ik mezelf troost.”
Ze zweeg mismoedig, nauwlijks met verdere aandacht voor het kermend geraas der pas-aangekomenen, die bezeten en grommend de glazen ronding doorjoelden.
Starend keek de goud-bronzen naar 't krielen der zonne-vonkjes in de
suikeren bedding. Dan, angstig-meewarig, gefascineerd, volgde ze het
stumperen der stikkenden in het water. Telkens gleden de pooten die
een houvast zochten terug. Telkens smakte een nieuw offer. Telkens
zonk een vormloos lichaampje naar den bodem van het glas, niet meer
stuipend, niet meer trillend, niet meer verwijtend- van-oogen-ellende.
Dichter schoof de goud-bronzen naar de sterke bromvlieg. Een wijle
bleven ze sprakeloos.
Dan zeide de goud-bronzen:
„Ik dacht, dat ik veel in m'n leven gezien, veel had meegemaakt. Dit
is het allerergste. De Macht, die dit heeft bezonnen, dit marteltuig,
dit moordhol, is een Macht zonder liefde. Het lijkt het record."
„Wel neen," glimlachte de bromvlieg, een oogenblik de omstandigheden vergetend door de naïveteit der andere: „ik weet van erger, van
't allerergste."
Gelijk schepelingen, aan boord van een geteisterd schip — gelijk
doods-angstigen in de verschrikkingen van den laten nacht — gelijk
gezonden in tijden van fataal-besmettende ziekten — gevoelden zij op
haar nog veilig plekje behoefte mekaar door prikkelende herinneringen en folter-verhalen op te monteren. Althans de goud-bronzen,
bang voor de s ti 1 t e, vroeg zeer dringend:
„Van nog erger ?"
„Mijn broer, om één voorbeeld te noemen," hernam de bromvlieg
naar den zweetenden hemel kijkend: ,,....mijn broer hebben ze met duizend anderen zóó tergend, zóó walglijk gemarteld, dat als dit mijn
einde moet zijn, ik geen reden tot klacht heb. 0 nee. Er leeft maar
één, één gemeener dier met den aard van een duivel op de wereld,
één voor niets terug-deinzende wreedaard, één die deze fuik gesteld
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kan hebben. We moeten oppassen, wij weerloozen, voor duizend vijanden. Een is de geslepenste, de erbarmelijkste, omdat bij moordt zonder noodzaak. U begrijpt wien 'k bedoel.... Welnu, op een regenachtigen middag waren wij, m'n broer en ik, door een open venster 'n
woonhuis ingevlogen. We hadden geen andere bedoeling dan te
schuilen, daar we pas gegeten, gedronken hadden. Het was, 'k herinner 't me als den dag van gister, een salon. Aan elk der gaskraantjes
hing 'n ding zooals u het meer heeft gezien en waarvan geen onzer
gebruik zal maken. Je weet wat je wacht. „Pas op," zeide ik tot mijn
broer. Hij ontweek die dingen. Maar een moment later, terwijl ik niet
op hem lette — hij was onbezonnen — hoorde ik een gil. Neergestreken op het damast tafelkleed, verlokt door den zoeten geur van een
papier, enkel om het Schoone, kleefde hij met de voorpooten aan een
glimmende massa. Dicht op hem toevliegend, alles mijdend wat ook
maar even gevaarlijk leek, zag ik dat hij verloren was, dat er niet te
redden viel."
„Kom niet bij me," zeide hij nog: „het is afgeloopen."
„Diep-wanhopig zette ik mij op de koperen gaskroon, het noodlot
vervloekend, dat ons dwingt gezonden en krachtigen, die op de laag
manier worden aangerand, gepijnigd, ten doode mishandeld,-hartigse
zelfs niet met opoffering van eigen leven, te hulp kunnen komen. Ik
heb eens 'n kind in 't water zien vallen. Dat kind werd 'r uitgehaald.
'k Heb vlammen uit 'n huis zien slaan. Al wat in dat huis was werd
gered. Wij kunnen niets. Het kan niet tragischer. Mijn ongelukkige
broer trachtte de voorpooten los te werken. U had z'n wanhopige
oogen moeten zien, toen de glimmende massa zonder aarzeling z'n
achterpooten, z'n vleugels greep. Gesnoerd, machteloos, lag-ie me aan
te kijken, niet in staat te spreken. Van het uur af dat 'k op de wereld
kwam, had 'k niets dan ellende om me heen gezien, maar diè gewelddadige dood was 't ergste. En — 'k vergeet 't nooit — nog terwijl 'k
kapot op de gaskroon bleef, zag 'k nieuwe kameraden op het papier
neerstrijken. Ik waarschuwde, zonder succes. Gelokt door den geur en
de aanwezigheid van m'n broer, vlogen zij toe. Het was een ontzettend
gezicht. De een na den ander rukte, sidderde, kermde, raasde in
doodsangst — hoe wilder ze bewogen, hoe wreeder ze werden vastgezogen. Toen 'k radeloos door het venster vloog, lagen er ontelbaren
te trillen, te hijgen, te verhongeren. 't Was afstootender zelfs dan
déze hel
De bromvlieg zweeg. De zon, rechtstandig 't venster beschijnend, be"....
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ketste zoodanig 't vliegenglas, dat de gebroken stralen er langs henen
fonteinden. Dat gaf zulk een koking van licht, dat de goud-bronzen
in de verheuging van warmte en gloed 'r glinstrende vleugels klep
-prend
bewoog, alsof ze wou vliegen.
„Doe dat niet," zeide de bromvlieg: „als u van uw plaats gaat of in
't gedrang komt, heeft u kans in de greppel te geraken."
En in vriendelijke poging, de jeugdige vriendin, wier lichaam in het
zonlicht de liefste kleuren begon te dragen — weelde-gifting van goud
en koper, parelmoer en violet — bezig te houden, zette ze een tweede
episode van haar leven in:
„Pas óók op voor Licht, kind. Niet voor het licht van de zon, niet
voor het licht van de maan, niet voor het licht van de sterren, maar
voor het valsche dat menschen ontsteken. Mijn moeder, die meer dan
één dag leefde omdat ze wijs was en dacht, zeide het reeds in mijn
jeugd. Wanneer ge 's avonds eene woning betreedt, blijft uit de om
Dat is al bedrog en misdadige schijn. Als het duister-gevindrlamp.
is, wees met dat duister tevreden. En als ge verdwaalt, bega niet de
dwaasheid der anderen, die zich voor schijn-genot verminken, zelfmoorden. Ik heb 't met deze oogen gezien, hoe één lampje in 'n kamer het tafelblad bezaaide. Er lagen uiltjes, vlinders die niet meer
vliegen konden, muggen met verbrande pooten, torren met vernielde
sprieten, ontelbare gewonden, gekneusde, stervende kameraden. Een
vriend, die niet luisteren wou, die niet in den jammer dier zonnen geloofde, cirkelde mee in 'n draaikolk van licht, stortte blind neer. Een
ander, opstandig tegen de waarheid dat er één licht is, één licht,
één leven, vloog in de Vreugde, keerde nooit terug. Als ik u daar niet
tegengehouden had, zou u dit bedriegelijk daglicht voor licht hebben
versleten. Zoodra 't begint te schemeren, zullen we trachten 'n uitweg
te vinden."
Het gezoem in het glas werd zoo sterk, dat ze haar eigen woorden
niet meer verstond. Nieuwe snoeplustigen, verdwaalden, gejaagd tegen 't glas vliegend, mekaar stompend, verduwend, zwermden driftig
dooreen. Benee op de suikerlaag, zich vadzig volzuigend, niet gestoord
door het gestommel boven hun hoofden, was nog eene menigte, die
straks in den stolp zou geraken.
„Als ze schrikken, zijn ze in de klem," sprak de bromvlieg. En waarlijk, net toen ze het zei, joelde een zwerm omhoog, vluchtend voor de
schaduw van een musch, die, op 't bloemenrekje gestreken, 'n stukje
brood in z'n bek henen droeg.
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Tegelijk werd de kamerdeur geopend. 'n Meisje kwam binnen.
Nieuwsgierig trad ze toe op het glas, en, blij met de vangst, lei ze 'r
kleuter-handjes om den glazen koepel, pogend de vliegen in het bier
te jagen. Het sloeg een orkaan in het glas. Alsof een hoos de luchten
in-warrelde, een cycloon rondstormde, een aardbeving den grond
doordreunde, vluchtten de dieren. De greppel golfde van het onstuimige vallen. Het werd er zóó vol dat geen vakje meer gaapte.
Toen ging het meisje, glimlachend.
„Je heb je prachtig gehouden," zeide de bromvlieg: „als je je had laten verschrikken, was 't mis geweest."
„Ik heb," vertelde de goud-bronzen op haar beurt: „ik heb vanmorgen kurieuze dingen onderzocht. Zoo toen 't daglicht werd, zag ik
twee wezens liggen. Nu kun je ze van dichtbij bekijken, zei 'k tot mezelf en vloog voorzichtig naar het bosch, dat op hun hoofd groeit. Het
is daar zoo vreemd. Je heb moeite 'r niet te verdwalen. Kom je 'r uit,
en wandel je over 'n vlakte, dan ben je in de buurt van de oogen,
waarover je loopen kan omdat 'r 'n luik over ligt. Langs stekelig
struikwerk raak je op 'n muur wel twintig maal zoo hoog als jezelf.
Aan 't eind daarvan is 't gevaarlijk. Daar, uit twee donkere grotten,
vol boomen en planten, waait 'n zoo felle wind, dat je haast geen
moed heb om te blijven. Durf je toch voorzichtig voortgaan, een grooten omweg makend, dan zie je twee monsterachtig-lange gleuven,
waartusschen een spelonk, waarin je niet binnen kan dringen, zóó als
't 'r vulkanisch spookt. En dadelijk daaronder een ander bosch, te
dicht om te begaan. Juist toen ik voor de tweede maal dat groeisel van
holen en gaten wou bestappen, donderde 't uit de grotten en de spe
moeite me te redden. Heeft u ook al zoo'n tochtje on--lonk,had'
dernomen?"
„Ja," zeide de bromvlieg verstrooid: „maar ik bestrijk liever 'n bloem.
Die is aangenamer, bescheidener. En minder wreed. Breekt je hart niet,
als je ziet wat gebeurt ?"
Het bier-greppeltje, in stadige trilling bewogen, doorschokt door het
stuiptrekken der stervende vliegen, leek als vermodderd door de doode
en krimpende lijfjes. De zoetelijk-glanzende zon belichtte elk grijpend
pootje, eiken doordrenkten vleugel, de groote starende oogen.
De rozen en geraniums knikkelden op 't bloemrek, de vogels floten
in den tuin, de gordijnfranje wiegelde met bijtenden zilverslag. Op
de suikerbedding van 't bord, mekaar in gulzigheid verdringend,
smakkerig zuigend, krielden nieuwe vliegen.
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„Zouden we 't probeeren?", vroeg de goud-bronzen, die er wee bij
werd.
„Nog niet," sprak de bromvlieg: „nog 'n beetje geduld.”
„Waarom," vroeg de andere, 't barnen der brekende zonnestralen met
'r gloeiende oogen be-zinnend: „waarom zet onze grootste Vijand
deze hellen neder? Eet hij ons? Of is er wat anders? Hij leeft, naar
men zegt, zoo lang, wij zoo kort. Wat deert hem onze dag ?"
„Hij leeft nièt langer dan wij, bloedje."
„Niet langer? Weet u dat zeker? Van grootvader op vader, van af het
verste geslacht is hij gezien. En u zegt...."
„Onze dag is zoo lang als zijn léven. Er is geen maat, geen grens,"
onrustig-wijsgeerde de bromvlieg: „ik althans zou me niet durven
vermeten het aantal van hun en van onze dooden te tellen, noch den
duur uit te drukken van 'n tijd, terwijl de zon die iedereen uitlacht,
om beurten een van ons, een van hen als 'n stofje slurpt. Ook zou ik
niet willen ruilen. Niet om alles. Er kan geen ruil van zon en warmte
zijn...."
Na deze slot-knettering, in wezen te onwerkelijk, te bedacht, te gemaniereerd, te-naar-de-lamp-riekend, zweeg de brommer.
De zon, achter een dakspits, nog met guitige klimopstuivinkjes op het
behang, liet het gonzende glas in eene luwte van schaduw. De rozen
op het bloemrek werden bleeker, het tsjilpen der vogels scheller
van roep.
Lief-neuriënd, een blauw strikje in 't glans-blonde haar, de jonge armen als een geur in 't gaas der zomersche blouse, 't bloote haasje door
bloedkoralen snoeren ompurperd, de lippen in lach, vroolijkte opnieuw het meisje de kamer in, en schalksch-speelsch de soepele handjes om het gesnor en gewoel van den glazen koepel heen-waaiend,
van boven naar benee, van terzij en weer terug, de vliegenfuik stootend en schommelend, duwend en kolkend tot alle suikersnoepers als
wriemelende krenten in 't biertje rondtolden, klapte ze 'r handjes, als
oolijke castagnetten.
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DOODSSTRIJD....
Ruim 'n jaar was ze naaister bij ons — vroeg-oud menschje, met zoo
stille, voorzichtige gebaartjes als 'n poes tusschen de voorwerpen van
'n schoorsteenmantel. 't Goed verstellend, de plooien op 'r knie gladstrijkend, de rafels tezaam pluizend, dan weer tornend en rijgsteken
leggend, hoorde je 'r niet voor de naaimachine 'r spinnend snorren
begon.
Liefst zoo dicht mogelijk op 't raam — bij kunstlicht zag ze niet meer
— peuterde ze langzaam-ijverig voort, verheugd door 'n kom warme
koffie met véél suiker.
Soms, in de benauwenis der verstelkamer, waar ze 't strijkkacheltje
stookte dat niemand 't uit kon houen, lei ze 'r gereedschap neer, sloot
de oogen, bleef moeilijk happen. Dan had ze last van 'r hart. Trappen
loopen vond ze 'n kruis. Trappen waren 'r dood, klaagde ze zachtjes.
En zelfs op 'r stoel kreeg ze af en toe 'n lichte aanmaning.
Goedig, geduldig, met 'n niet redeneerend vertrouwen, 'n kalme berusting in God-die-alles-zoo-wóû, die wist wat en wáárom-ie 't dee,
schudde ze verwijtend 'r grijs hoofdje, als de jonge meiden over niks
as uitgaan en jongens babbelden — èn, as die meer namen dan ze toekwam, de boter ongedekt lieten staan, 't gaskomfoor nutteloos lieten
branden, d'r handen an de kopjesdoek afdroogden en zoo meer van
die dingen die niet maggen, zei ze nadrukkelijk, maar hoogst fatsoenlijk 'r m e e n i n g. Vooral bij 't gegiegel en kakelen in de keuken, na
'n stiekeme boodschap van 'n vrijer an de deur, zwom ze in vermaninkjes, boog ze 'r gezicht met 'n tikje nijdigheid over 't goed, en,
driftiger van steek, ging ze tegen de uitgelaten krakeelsters tekeer.
„Trouwen — trouwen — trouwen — Heere-nog-toe !" praatte ze zeer
zorgelijk ....„trouwen is oud worden vóór je tijd. Praten jullie toch is
over wat anders — as me dáár 't geluk in zit — dáár! — Wees blij dat
je in je dienst te eten en te drinken heb — wat voor je in 't vet leit,
weet je nog niet....”
„Nou ja," ginnegapten de meiden: „dat zeit u achteraf — we hoeven
toch niet allemaal verzuurd bier te worden! "....
Dan hield ze 'r mond, bemoeide 'r zich niet meer mee, dee of ze veen
man had.
Niemand in huis dacht aan de mogelijkheid dat 't mager, verschrom203

peld vrouwtje, dat over niets en niemendal sprak, dat eiken dag uit
naaien ging — getrouwd was.
En niemand zou 't te weten zijn gekomen, als 'r niet op 'n winteravond 'n kleine herrie voor de huisdeur geweest was, 't gemopper,
redeloos-suffig gegrom van 'n half-dronken ouwelijken muzikant.
Hij kon 'r niet in, most den huissleutel hebben, dien zij in 'r zak had
gehouen — bij fatale vergissing.
Zij, wit als 'n lijk, bang dat de menschen 't gehoord hadden, was zoo
van streek, dat ze 'n uur vroeger dan gewoonlijk moest uitscheien. En
omdat de meiden 'r 'n geweldige lol over hadden — wat 'n wonder
dat je met zóó'n lekker dier opgescheept, aldoor over nièt trouwen
lee te mieren! — kregen we de finesses te hooren — hoe 'n politieagent was blijven stilstaan — hoe de heele gang naar 'm geroken had
— hoe-ie op straat had loopen schommelen tot bij 't water.
De volgende week zat ze weer pijnlijk-verlegen in 'r hoekje, nauwe
-lijks
opkijkend van de kousen die ze stopte.
Maar bij 't eerste belangstellend woord, blij, dat ze zich luchten kon,
plapperde ze 'r hebben en houen.
Klagerig-zeurig, met schakeling van verbolgenheidjes in 'r stem, soms
in brandende herinnering de kousen op 'r schoot als ver-wegge dingen
bestarend, soms met tranen en bedwongen gesnik, vertelde ze de ellende van 'n man, die toe-ze pas getrouwd waren, oppassend, door en
door fatsoenlijk was — nou, sinds jaren wàt-ie verdiende naar de
kroegen sleepte. As we bij benadering konden weten, wat ze met 'm
doorstaan had. 't Was gewoon niet op te rakelen. De eene dag bracht
dit, de andere dat. Geen uur zonder zorg — geen nacht zonder
ideejen.
Den eersten keer toe-ie dronken thuis kwam, zoo zat dat-ie de benejen-buren wakker stommelde, had ze 'm — dat was wáár — zoo klein
as ze was gerammeld. Hij as 'n kalf — as-ie niet dronk was 't 'n engel
— had staan lachen terwijl zij mepte. Hoe harder ze d'r op lossloeg,
hoe harder-ie lachte. D'r eigen vingers had ze pijn gedaan. Na dien
eersten keer was 't drinken, drinken gebléven — telkens dure eeden,
beloften — telkens zat. Vroeger verdiende-ie as trombonnist 'n knap
stuk brood, had zij 't niet nodig uit naaien te gaan — nou was-ie al
lang zonder vast engagement. Niemand lustte 'm meer. Zat 'r drank
in 'm, dan verstond-ie z'n werk half, maakte 't iedereen zóó lastig, dat
ze 'm lieten kiessen of 't orkest uit smeten. In 'n heel verreljaar was-ie
net vier maal voor bruiloften gevraagd — as iedereen bezet was — en
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alleen in den zomertijd wou 't op kermissen in negerijen.
Nou w i s t e n we 't. Ze schaamde zich dood. Zij had nooit iemand
anstoot gegeven. Zij deed eerlijk 'r best om 'r hoofd boven water te
houen. Zij sloofde van 's morgens tot in den laten nacht, piekend
voor de huur en 't beetje eten — as-ie 'r de centen niet afdwong. Ze
vocht voor 'r centen, vocht om ze te bewaren — hij, niet lekker voor-ie
'n borrel te pakken had — vóór 't ontbijt liep-ie de deur al uit —
stond 's nachts wel eens op om de plekkies af te zoeken, waar ze 'r
naaiduiten verstopt hield.
Soebatten, huilen, schelden, ransel — as de eerste keeren — niks hielp,
niks, niks. En — voor 'n maand — Heer-in-den-hemel, 't viel 'r zoo
moeilijk 't te vertellen — nou ze eenmaal begonnen was most 'r alles
uit — hadden ze 'm 'n nacht op 't politiebureau gehouen, omdat-ie
niet verder kon....
De kousen weer in de handen — met 'n geel-wit gezichtje, waarin 't
slap-rood der oogwallen onder de brilleglazen wreedelijk schulpte,
bewoog ze de stopnaald, om 'n houding aan te nemen, bang 't bij
vréémden uit te snikken.
;

We wisten 't, praatten er natuurlijk niet verder over. Het geval van 't
menschje was zoo gewoon, tegelijk zoo meelijwekkend, dat je er
kieschheidshalve 't zwijgen toe dee. Zij, misschien onpleizierig door
'r bui van vertrouwen, door 't te-veel-uitspreken, babbelde in de volgende maanden over alles behalve over dat.
'r Poeserugje, altijd geschurkt, 'r genepen halsje, 'r zilver-wazend
hoofd, schuwden in den kamerhoek, als in vreeze van aandacht — 'r
stem aarzelde tegen de luidruchtigheid der meiden in — 'r vork leek
't bord te beschuchteren, als ze 'r aarpeltjes in de saus moesde.
Zoo zouden we mogelijk haar ergernis en bekommering vergeten heb
als 'r geen reeks van kleine gebeurtenisjes voorgevallen was. -ben—
Op 'n avond — vertelden ze ons — was de angeschoten trombonist 't
naaistertje komen halen — wel 'n half uur te vroeg — had zij met 'm
in de gang staan praten — èn — daar begon 't wonderlijke..., en zóó
dat de meiden 't konden hooren, 'n dubbeltje gegeven om in 'n herberg in de buurt op 'r te wachten tot ze klaar was.
't Verhaal leek zoo onmogelijk, zoo volkomen onbetrouwbaar, als je
an 'r verdrietigheden dacht, dat je 'r niet op inging.
Maar nog de zelfde week bij 'r anloopend, omdat ze tegen de afspraak
van 'n extra-dag in, niet was gekomen — ze bewoonde 'n zijstraat van
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de buurt, had nog nooit teleurgesteld — vonden we 'r verdieping gesloten en 'n buurvrouw van boven, in 'r nopjes dat ze 'r kinnebak
smeuig kon laten gaan, zei 'n vieze- en vuiligheidjes, om van op te kijken. Of meneer 't gelooven wou of niet — dat most-ie zelf weten —
in de laatste weken was 't twee-hoog gewoon 'n schandaal. Kijven
hoorde je niemeer. Zij leefden as tortels — en niet alleen dat de muzikant elken nacht, zonder 'r een over te slaan, smóór, smóór de trap
opsjokte — maar zij, de juffrouw met wie ze vroeger meelij hadden
gehad, de juffrouw die 's Zondags 'r diensten waarnam, precies as altijd, weigerde 'm geen rooien duit, as-ie zich wou bedoen. Gister nog
— as ze 'n woord loog, mocht ze dood blijven! — had ze 'm op de
trap nageroepen: ,,....Hei-je genoeg centen, kind?" Je man kin d
hieten, je 'r ongerust over maken of-ie zich behoorlijk bezatten kon —
de heele buurt sprak 'r schande van. — Wat 'n judas-gedoe — met je
kerkboek gaan wandelen — en zoo'n kerel in z'n liederlijkheid
steunen....
De kwaadsprekerij klopte met de andere „gegevens".
Toch aarzelde je. 't Kon niet. Dat stille, bedrukte vrouwtje, kinderlijk-geloovig, van 'n geduld en vertrouwen om te zoenen, 'n huichelaarster? Ze had toch niet één reden komedie te spelen, waar ons 'r
huiselijk doen geen sikkepit raakte, zoolang ze in de verstelkamer rus
werkte? Vader Laster scheen op z'n ouwe manier bezig.
-tigjes
Jawel! De eigen ooren zouen getuigen zijn. Donderdagmiddag — 'r
vasten dag — grommend gepraat achter de tochtdeur hoorend en even
luisterend wat 'r gaande was — slikte je 'n vluchtig gesprekbrok, dat
ongegeneerd in de holte der kalkmuren weerklonk.
„As 't dan maar 'n dubbeltje is — 'k hei geen cent op zak."
„'k Heb je vanmorgen toch al gegeven, kind."
„Daarvan heb 'k vijf centen voor 't huishouen uitgeleid...."
„Daar dan — vlug nou! As ze me hooren......
Net ging de tochtdeur open, terwijl ze de centen in z'n hand telde —
een viel in de verschrikking op den grond.
„O," zei 'k: „ben ui 't?" — en liet ze alleen.
Geen laster — geen praatjes. Jezelf pleeg je uitsluitend onder bijzondere reserves voor den mal te houden.... En jezelf doe je ongemeene
verwijten, wanneer je opwerkingsvermogen, welks gaafheid 'n gezin
moet voeden en kleeden, wormstekig dreigt te worden. Wat 'n sluw,
onnoodig-listig menschje, overlegde je — waarom doet ze zich zoo
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braaf en rechtschapen voor? Waarom liegt ze — als je géén standjes
maakt?
Ongeveer in die stemming lieten we 'r 'n paar dagen werken, zonder
meer dan noodig te babbelen — tot ze op 'n avond onwel werd, zoo
stumperig zat te snikken, dat je 'r gedraai en gehuichel vergaf.
„Wat huil je, juffrouw ?" informeerden we om beurten.
Ze schudde 'r oud zorgen-hoofdje, vergrijsd in kleine, vaal-burgerlijke
ellende, trachtte zich in 'r leed op te sluiten. Met moeite kreeg je 'n
verklaring.
„'k Heb wel gemerkt," zei ze alweer werkend: „dat meneer en mevrouw in den laatsten tijd onvrindelijk zijn geworden — van af dat
me man an de deur is geweest — en dat u denkt da 'k me anders voordoe as 'k ben — precies as me buren — maar zoo waarachtig as de Heer
me ziet —'k kan niet hard zijn voor 'n man die nog vijf dagen te leven
heeft — dertien Maart is de laatste termijn...."
„Hoe weet u dat zoo — juist op 13 Maart
Den datum van 'n sterfdag voorspellen — èn je man laten drinken —
waarlijk....
Nooit zullen we vergeten wat ze met diepsten ernst verhaalde.
,,....Nou mot u nièt lachen — en niet denken dat 't malligheid is.... Ik
ben naar de waarzegster geweest...."
„Kom, kom, juffrouw!...:'
„Nee, niet kom — juffrouw," herhaalde ze stellig: „toe me vader leefde, is 'm uit de lijnen van z'n hand voorspeld, dat-ie onverwacht in z'n
dertigste zou sterven — en 't is uitgekommen, gelooft u me nou? —
net in z'n dertigste kreeg-ie door 'n prik in die eigenste hand bloed
zes dagen weg!.... En me moeder d'r zuster, die d'r-vergiftn—
om lachte zoo as u, was door iemand die met 't ei werkte gezeid, dat
ze in vlammen zou opgaan.... Is uitgekommen.... verschrikkelijk uit
dat herinner ik me as meissie van acht — 'n brandend-gekomn—
petroliestel over d'r lijf gekregen — maanden gesukkeld en afgeloopen.... .
„Foei, juffrouw — iemand die zoo gelóóft as u...."
„Jawel — jawel — de Heer heit z'n teekenen. — As je 't tweemaal heb
meegemaakt, léér je gelooven.... Dertien Februari, net op dien ongeluksdag was 'k bij de waarzegster, van wie alles — toe lach nou niet —
van wie alles uitkomt, — en die zee zonder effetjes na te denken:
juffrouw, 't spijt me — maar uwe kaarten leggen ongunstig — eer d'r
'n maand is verloopen, heit u sterfgeval in uw familie. Toe zee ik:
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'k heb geen familie. Toe zee Zij: dan 'n man? Toe zee ik: ja — toe zee
zij: dan mot u me raad niet in de wind slaan, want de kaarten kennen
niet liegen.... Dertien Februari — dertien Maart.... As 't gebeuren mot,
heb 'k bij mezelf geredeneerd — zal jij 't die eene maand góéd bij me
hebben — dan wil ik geen ruzie en gevecht in die weken — 'mzelf heb
'k geen woord gezeid — om 'm niet de stuipen op z'n lijf te jagen.
Zou u je man wat weigeren, mevrouw, as je gelooft, dat z'n dagen geteld zijn? Dat doe je niet as vrouw, ook al is 'r nog zooveel voorgevallen! Drink jij je borrel, kind — tobde ik — 't is 't laatste waarmee
'k je ken plezieren — voor we van mekaar gaan.... Is dat onrecht
Ze had al pratend 'n kleur gekregen en 'r vingers beefden.
We wouen 'r overtuigen dat vergissingen menschelijk zijn, dat berekeningen falen, dat ook profetische uitingen 'n luchtje hebben....
Zij, kleiner, verdorder, onder 't drukkende van 'r angsten, werd 'n
beetje geprikkeld.
As dat dan bijgeloof was, mosten we 'r d'r in laten. Ze wou geen zelfverwijt — geen wroeging dat ze 'm z'n d o o d s s t r ij d verzwaard
had.
Want o, de ellende van 'r oom, die ook had gelachen om de voorspelling dat z'n vrouw in vlammen zou opgaan!
Omdat 'r niets tegen in te brengen was, zwegen we.
Den veertienden Maart moest ze komen werken, kwam ze.
„En je man?" vroegen we.
„Die heb 'k vanmorgen behoorlijk toegetakeld," viel ze vinnig uit:
„die heeft 'r van gelust, nou de termijn Goddank! voorbij is. Al valtie 'r bij neer — geen cènt krijgt-ie meer los — de lamzak !"
„Heb je je niet in den datum vergist ?", vroegen we lachend.
„Nee meneer —'k heb 'n dag langer gewacht dan noodig is — de vuile
kroeglooper, de smeerlap...."
?...."
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L'INTRUSE
De koetsier lei zoo knallend de zweep over de paarden, of ze binnen 'n
pretje achter den rug hadden.
De éérste oogenblikken zaten ze zwijgend — onder den indruk.
Van 'n begraafplaats kreeg je geen montere stemming — en 'n vader, al
had-ie nog zoo om-je-voor-iedereen-dood-te-geneeren z'n eigen wil gedaan, was je vader, gaf je herinneringen, nou-ie 't af had geleid....
Gijs, oudste zoon, zèlf met twee bengels, snoot hardop z'n neus, keek
door de kieren van 't neergelaten portiergordijntje — Hendrik, man
van Sientje, uit Den Haag overgekomen, hield bedrukt den hoed tusschen de knieën: driemaal had-ie 'm al gedeukt — Bertus, bleeke jongen van twintig, máánden geëngageerd, en niet heelemaal kwaad van
vader gescheiden, omdat-ie 'n filiale in de Kerkstraat op had gericht
— zaken waren zaken — leunde moe achterover, den hoogen zijden
doorstriemd als met vleermuizenvlerken — Jacob, de jongste, met September negentien, keek naar de slijkpunten van z'n bottines en 't modder-gesputter op z'n broekspijpen.
De heele lamme, miserabele historie leefde op.
Als vader 'n goed jaar geleden was gestorven, zouen ze an 't sterfbed
geweest zijn, niet als vreemden achter 'm an hebben gereden — van af
de Hoogstraat....
Meegaan van de grutterij, waar-ie onverwacht in 'n beroerte was gebleven — meegaan van de grutterij uit, hadden ze verdraaid — voor de
buren en háár.... De weduwe....
....De weduwe.... Nog geen twee jaar na moeder's dood....
Gijs, Bertus, Jacob — later Hendrik, toen alle redeneering op den kop
van vader afstiet — hadden honderd uit gepraat, gepraat met overreding, gepraat met drift, gepraat met gezond verstand, gepraat met bedekte dreiging — je kon makkelijker 'n steenen muur bewerken as diè
man, die z'n heele huwelijk z'n wil tot in kleinigheden door had gedreven, nooit tegenspraak hóóren wou, met z'n vuisten 't tafelblad behamerde, iedereen 't stilzwijgen opleggend, als-ie in de knel zat....
'n Man van over de vijftig — laat getrouwd — met kinderen, waarvan
een meerderjarig: hertrouwen dàdelijk na den officieelen rouwtijd —
zonder iemand's raad te vragen — en wat erger was — wat de deur
dicht dee — 'n man die 't dikwijls zóó an z'n hart had, dat de dokter
'm 't trappenloopen verbood....
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Bertus, die thuis slièp, en Jacob, heelemaal afhankelijk, waren 't huis
uitgeloopen, den dag van vader's ondertrouwen.
Nóóit met dat mensch, die over vader's kwaal ingelicht was, 'm toch
wou — nooit met diè onder één dak.
Ze ging met 'm naar 't stadhuis voor z'n centen — duidelijker kon 't
niet — en al was ze „verliefd" op 'm — hoor, verliefd! — dan vertrapten kinderen op dien leeftijd 't 'n tweede moeder in huis te nemen....
Vijf maanden na de bruiloft —'t schandaal voor iedereen: 'n bruiloft
had ze gewild — was Bertus, die voor 'n afrekening van de filiale in
de welbeklante grutterij moest wezen — met de ongelooflijke tijding
op komen zetten, dat de tweede moeder met de luiermand in
d e w e e r w a s — en vóóreergister twee maanden later, was 't met
vader gebeurd.
De geboorte van z'n vijfde kind, de i n d r i n g e r — de nakomer, die
Jacob voor pa had kunnen hebben! — had-ie niet beleefd.... Was te
voorspellen geweest.... 'n Man van over de vijftig mèt 'n hartkwaal.
Zachtjes, wel prettig van wiegling, ree de koets in de sporen van 't
grintpad.
Nou Hendrik de gordijntjes op had geschoven — neer was hièr nog
niet noodig — groenden de weiden onder 't wollig gedamp van den
hemel.
In de sloten, tusschen de heggen van biezen en versch geschepte modder-bermen, beefde 'n ritslen van regen, zoo vrindlijk en teer of 'n
zwerm vliegen de glazige diepte bestreek.
Voor aan den weg, op den rand van de greppel, lei 'n breed-schoftige
koe te herkauwen, en benee in 't trillende beeld van kluiten en stoppels en schemerglijdenden hemel, bewoog nog eens 'r rustig-malende
bek, wit en zwart, met door 't regengestippel schichtige oogen.
Vlondertjes dreven voorbij, groenig-verweerd — luiken die uit 't water schenen te hoeken — en 'n school schapen, de koppen bijeen, de
lijven als donzige buidels, stond in besluiping van droom, in loomste,
zatste verstarring, enkel met levende, witte builen van adem over de
grijze pluizing der vacht.
Dan traagde weer wei aan, dof-groen en geluw beslagen, met strooisel
van goud en witte schuimspetjes — en in 'n nieuwe baan donker-heennorschend groen, in schaduw van wolk, spitste 't fel-roode dak van 'n
hoeve met wit-kalkige brug en 'n wingerdprieeltje.
'n Bloot-armige meid, den rok opgeslierd om 'r heupen, boog bij 't
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water en 'r rosse vleeschhanden spoelden 'n emmer met kleurige
lappen.
Ze schrikten 'r van, toen de koets van 't grint op den ruwen rijweg
voortschokte — 't geraas van de wielen de stilte met hagelstriemen
doorschudde.
Gijs sprak 't eerst. Z'n zwart-garen handschoenen had-ie saam zitten
wrikken, rekkend, weer rollend, enkel an dat ééne, beroerde denkend.
„Motte we met open gordijne terug ?", vroeg-ie, tegen 't spektakel der
koets in — pas ha-je zoo lekker gesoezeld.
„Bij de huize kè-je ze neerlate," zei Hendrik, eindelijk wakker: ....,,hier
loopt geen kip
„We motte toch nog is prate," zette Gijs schreeuwerig in.
„Keane we bij jóû beter doen," zei Bertus opleunend: „we motte juist
wete of we de koets tot bij mijn voor de deur zalle late oprije.... ik
dacht anders...."
„Wat dacht jij dan ?"
Even zat de oudste zoon met stug-genepen lippen zelf met de ergste
bezwaren tegen wat-ie wou zeggen, waarin-ie geen sikkepit idee had
— en wat toch most, as je geen dubbele last met de boedel wou
hebben....
„Ik wou...." haperde-ie voort, maar dan ineens resoluut liet-ie 't los....:
„ik wou de koessier waarschouwe bij háár an *te rije...: .
„Bij haar — ben je dol ?", zei Hendrik met oogen van diepste verbluffing.
„Bij haar — bij haar ?", herhaalde Bertus: „hoe kom je op de inval ?"
„As jij dan maar alleen gaat," giftigde Jacob, die 't 't meest had kwalijk genomen, dat de ouwe de nonsens uit had gehaald.
„Ja bij haar," zei Gijs nog eens, matter.
'n Boerekar, hoog met mest bestouwd, dreunde de koets langs. De
hooisprieten raakten de ruitjes.
Maar zóó as ze voorbij was, je mekander kon beschreeuwen, zette
Hendrik driftig in:
„Scheelt 't je hier ?"
„Nee," lei Gijs wrevelig uit: „'k ben nog bij me positieve — voor me
plezier valt 't me niet in — maar as de rechtbank honderd tegen een,
mijn as voogd over — dat kind...."
,,....Dat 'r nog niet is!
Doet 'r niet toe — al is-ie 'r niet: hij het recht op 'n vijfde as wij!
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— As de kantonrechter mijn of 'n ander,die 'r zin in het, benoemt —
mot 'r met háár worde gepráát — ook over de boedelscheiding — zij
zit an 't laadje...."
„D'r wordt toch getaxeerd...."
....,,Geeft niks geen verandering! Advocate koste cente — nóu hebbe
we zóó as we hier met mekaar zitte de gelegenheid bij d'r an te gaan
— later mot je gelegenheid zóéke...."
,,....En voor de wet wordt-ie je broer of je zuster...." rekende Hendrik
bezonnen.
„Jullie kunnen doen wat je wil!" viel Jacob bruut uit: ,,....ik verdom
't — d'r ken nog zoo'n boel gebeure eer-ie 'r is — 't is krankzinnig genoeg dat 'n ongebore kind dezelfde rechte as wij het — 'n goeie advocaat weet 'r 'n mouw an te passe...."
„Nee, Jacob," suste Gijs: „'r over naprate hellept jou, hellept ons niet
verder.... As we tegen de ruit tikke, ken de koetsier bij háár stoppe. —
Dat zal ze beleefd vinde — en dan hei-je morrege of overmorrege de
kans de boel zonder koste te reddere.... 't Geeft toch 'n omhaal van de
andere wereld, 'n geloop zonder eind door.... door.... Wat 'n historie
is 't leven! — Da-je met wat je niet kèn — wat je nooit heb gezien —
rekene mot...."
„Nee," begon Hendrik te redeneeren: ,,....néé — as je 't doet, zal ze
denke da-we om de cente zoete broodjes bakke — ik ga zeker niet mee
— doe jij 't! — Kom-ie binnen, dan zal je minstens zoo fatsoenlijk
motte zijn d'r te k o n d o 1 e e r e. — Hei-jij daar trek in? D'r zou me
geen woord van me lippe kenree...."
Met móéder
La-we verstandig
„En hóé wou je d'r anspreke
blijve, asjeblief!.... We rij je na jou, om te ontbijte — anders zit Riek
met de bolle en koffie te wachten,...." praatte Jacob, den hoogen hoed
met z'n handschoen gladstrijkend.
„'t Gaat niet, Gijs," zei Bertus zachter, nou ze weer 'n eindje grint
bereden: ,,....zij is zoo fel op Ons as wij op háár. De twee keer da 'k
voor zake in de winkel geweest ben, maakte ze zich weg as ze me
schaduw zag.... Had je 't wille doen, dan ha-je van morrege motte
prate — dan ware we misschien met z'n alle na 't sterfhuis gegaan....
Misschien laat ze ons belle, as ze 'n rijtuig hoort ophoue...."
„Goed, dan nièt," zei Gijs gemelijk: „jullie wille 't beter wete — alléén
laat 'k me d'r niet voor spanne — nou niet en later niet
Er kwam 'n zwijgen of ze geruzied hadden.
Hendrik stak 'n sigaar aan, begon de koets vol te dampen — en om?....
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dat hij 't voorbeeld gaf, kreeg Jacob de halve sigaar die-ie in den koperen bewaarder had geborgen, uit z'n binnenzak. 't Eene raampje
hadden ze opengezet.
Toen stopte de koets vóór de spoorbrug, die ze bezig waren te sluiten.
De regen had opgehouden.
Over de vaart, in 'n zwak-luwend zonnetje, laveerde de tjalk, die de
brug langs was gezeild.
'n Vrouw met 'n kin aan de borst, hield 't roer met 'r knie en 'n jogje
van twee met 'n snuit bruinverbrand onder 't hel-gele haar, zat op de
dek-lading 'n korst te bekluiven.
De schipper, in rood-baaien hemd, duwde 'n boom, den haak in de
ducdalven ploffend, en bij 't vooronder, de tong in koortsing uit den
bek, lei 'n keeshond te hijgen.
Uit 't huisje van den ouden brugwachter dreunde 't zeurig geklaag
van 'n zuigeling — maar wijder, over de vaart en de landen, was 't 'n
rumoerende, eindlooze stilte van kabbelend water, buigende takken,
zon-toekweelende vogels.
In de knotwilgen, sparren en heesters, op de glooiing van den dijk,
nestelden ze, kelen vol dronken geluidjes, gurgels van teer-beklonken
kristal en 't zilverde op naar 't eerste glanzen der zon, of de dag op
komst was en de menschen nog sliepen.
De bruggeketting dompte neer in de modder, de koets bedreunde 't
hout, overgrimde de keien.
De stad, rood en rood-bruin, met 't witte gebeits van 'n gevel, 't molmen geslier van rook uit 'n schoorsteen, kromde aan in de bocht van
de vaart, en in de wazing van muren en daken keilde ergens de zon 'n
wilde weerkaatsing van spartelend licht of 'n vuur was ontstoken.
„'t Scheelt je 'n paar duizend gulden op je portie," zei Hendrik, de
asch van z'n gekleede jas meppend.
„Meer," antwoordde Bertus, die 't best van allemaal wist, wat 'r na
moeder's versterf bij was gekomen.
„Waarom zit je je nog is op te warreme?", vroeg Gijs onverschillig —
„gedane zake neme geen keer — en 't kind het geen schuld...."
„Nee, die ken 't 't allerminst helpe," knikte Hendrik: — „en de femilienaam hóudt-ie ook...."
„Natuurlek "....
As 't 'n jongen is"....
„Da's te hope —'n jongen het op 'n meissie wat voor"....
„Daarom zeg 'k nag is," liet Gijs zich weer gaan: „da-we verstandig
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doen bij háár uit te stappe — we benne niemeer met driè broers en
één getrouwde zuster — we benne ndu met z'n vijve — jij èn jij èn jou
vrouw èn ik — èn de hij of de zij.... Ik ben voor schikking...."

In 't hartje der stad moest Gijs driemaal tegen de voorruit der rouwkoets tikken eer de koetsier de paarden met 'n ruk inhield.
De menschen op straat bleven kijken, toen de meneer met den hoogen
hoed, 't bovenlijf uit 't portier stak, met z'n rechterarm zwaaiend 'n
andere richting beduidde — of de stomme koetsier zich in 't sterfhuis
vergiste....
Nou ze 't met mekaar eens waren geworden — Gijs wist wat-ie dee —
hadden ze d'r sigaren in de aschbakjes gelegd, d'r zwarte handschoenen opnieuw aangetrokken, d'r hooge hoeden geglad.
Zoo, niet meer pratend achter de neergelaten gordijntjes, bleven ze
stil in de kussens geleund, tot de koets voor de grutterij stopte.
De koetsier sprong van den bok, schelde.
Voor 't eerst sinds ruim 'n jaar hoorden ze 't gezweef van de ouwe
koperen bel, zooals ze 'r alle Zondagen, véél- vroeger, gehoord hadden
— en zooals ze met vreemde echo's zoemde, toen ze mèt vader van
moeder's begrafenis terugkeerden.
Hendrik stapte vóór Gijs uit — toen Bertus — toen Jacob.
Verlegen liepen ze de winkelschemering met de bekende vakken in —
onzeker betraden ze de kamer, waar 'n vrouw opstond.
„We komme effe an, juffrouw — en g e k o n d o 1 e e r d," zei Gijs.
Toen, omdat ze niemand gewacht had, begon de tweede moeder te
huilen.
Maar omdat 'r omvang — 't kon goddoome 'n tweeling zijn — 'r hinderde, ging ze 'r bij zitten.
En dat deden de anderen ook.
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DE ZIEKE
Twee dagen voor 't concert, toen Mijkel Kaneel, uit z'n humeur door
de ellende van natte straten en stukkende zolen — z'n voeten zwommen in 't water — de oude parapluie in den standaard nijdigde, bonsde
de kamerdeur tegen de punt van de ladenkast en eer-ie den tijd had
gehad de sieplende jas aan den haak te hangen — laat staan op verhaal
te komen — jachtte moeder de gang in.
'r Spitsig gezichtje met den opwippenden neus scheen in zorgen en
nerveuze besluiping witter, scherper dan gewoonlijk, 'r wriemelende
vingers waren groezel-zwart met roet-gore toppen.
„Mijkel," zei ze bedwongen — ineens kwam, kon 't 'r niet uit —: „Mij
d'r is ons 'n groot ongeluk overkommen — je mot 'r niet van-kel—
schrikken...."
Stommer had ze geen anloop kunnen nemen.
„Watte dan ?", vroeg hij, de druipende mouwen slap neer op de bruinig-verpapte manchetten. Z'n adem stokte bij 't zien van de onthutsing op 'r gelaat.
„Hij p i e p t," zei ze — en plots roodden 'r oogen in 't tanig gerimpel bij 'r slapen.
„Hij pièpt? Hij pièpt?" praatte Mijkel na, dat niet dadelijk snappend.
„O God, vader — hij piept om 'r naar van te worden — hij piept as 'n
gruwel," zei Mijntje, nou ook in den deurpost.
'r Haar had ze in de verbouwereerdheid nog niet opgemaakt, enkel in
'n wrong geknoet met wat uitsprietende haarspelden, en 'r sproetengezicht leek door zwarte striemen belitteekend, zoo as ze an 't werk
was geweest. 'r Voorschoot was vuil, 'r handen waren één bonk roet.
„As jullie,,,,", begon Mijkel te ondervragen — begrijpen kon 't geen
sterveling.... „as jullie...."
Toen verscheen ook Morritz in de deuropening en achter 'm an, as
'n nimbus, spuide 'n vettige walm in de gang, sliertjes rook of iets
smeulde.
„De boel leit in duige, vader," zei-ie waarlijk doodsbleek: „ hij piept
— hij piept as 'n zaag"....
„Piept.... Piept.... Piept.... ", viel Mijkel driftig uit: „wie piept 'r nou ?"
„Gotogot, wat 'n hoofd van steen," zei moeder in barstende verwondering: „wie zal d'r anders piepe as de s j e 11 o ?"....
„De sjello van Morritz, vader!"
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„Hij piept as 'n scharnier,” dikte Morritz huilerig aan — nou vader
't eindelijk — èindelijk verstond: „hij piept da-je hart d'r van draait "....
„Hoe komt dat dan ?", vroeg Mijkel, onnoozel as 'n kind van nog
geen twee jaar — wist-ie veel wàt-ie vroeg! — de schrik zat 'm in z'n
beenen, in z'n rug, in z'n lenden, in z'n heele lijf — de schrik dat 'r wat
an de dure cel kapot was gegaan, net nou-ie in de sigarenwinkels, letterlijk overal, Morritz z'n portret ten voete uit — 'n jongen van nog
geen zeventien — 't láátste wonderkind van de wereld — telkens van
voren-af-an en met niet te verzadigen gretigheid had bekeken....
„Hoe 't komt.... Hoe 't komt..... lijsde moeder verbolgen door zoo'n
vraag-van-niemendal: ,,....hoe 't komt — wat schiete me dáár mee
op?.... Ze piept.... Ze piept of de snare versleten benne.... En hij mot
wete hoe 't komt !.... Vraag hoe me d'r àfkomme !"....
„Begrijp 'k geen woord van," zei Mijkel, de natte jas afstroopend en
de grauwe lekstraaltjes van z'n nek vegend: „Morritz het 'r nog gisteravond 't concert van Dvorak op voorgespeeld.... Hoe piept-ie dan zoo
ineene as d'r niks mee gebeurd is?"
„Van de vocht, vader," lei Mijntje uit — of 't niet eerder gekend had
— had-ie 't zonder omslag begrepen.
De jas hing aan den kapstok — de schoenen met de stukkende zolen
stonden bij den parapluiebak — de plasjes-huilende hoed rustte op den
gasmeter.
Suffig, met één slag onder den indruk, perste-ie de manchetranden,
liep de voorkamer in, waar Mijntje alweer voor de potkachel hurkte.
Met d'r drieën: moeder, hij en Morritz, hadden ze 'm van zolder gesjord — nou de bassist van de overzij die verstand van muziekinstrumenten had as geen ander, ze gezeid had, dat 't vochtige weêr van de
laatste weken — was dat 'n zomer! — in 't hout was geslagen. Stoken
mosten ze de kamer lekker heet — niet tè heet — enkel lèkker — tot
't piepen ophieuw — en as-die toch piepen bleef — kon 'r niks van
't concert kommen — want de heeren van de kranten zouen natuurlijk
zeggen, dat de streek van Morritz, de goddelijke streek, die zelfs de
doove grootmoeder tranen in d'r oogen gaf, de streek as mogelijk
alleen Cásals in z'n jonge jaren had bezeten — nog niet zuiver was....
An 't publiek — d'r was voor vijftig gulden besproken — kon je moeilijk vertellen dat de sjello piepte....
Stoken. Lekker stoken. Dan trok 't piepen 'r uit....
Met d'r drieën waren ze bezig geweest, langs de nauwe zoldertra,
langs de nauwer trap van de tweede verdieping — de treden met kalk216

schilfers bezaaiend, 't hout schrapend, d'r vingers knellend — behalve
die van Morritz zelf.
Om beurten hadden moeder en Mijntje geroepen: „Morritz, as jij je
vingers op de koop toe bezeert, kè-je heelemaal niet spele! Morritz
pas op de hoek van de trap! Morritz pas op de leuning!
En toen Mijntje, die haast de heele vracht droeg, omdat moeder niet
met 'r samen op 'n tree dorst staan èn bang voor 'r spataeren was,
natuurlijk 't vel van 'r vingers bij 't gewrijf langs de trapleuning
kwijtraakte, zei ze met 'n pijnlijk-huilerig gezicht, dat ze God dankte
dat 't niet an de vingers van Morritz overkomen was. Met lappies
an je handen zou 't wat s c h ij n s voor 't publiek zijn.... 'n Piepende
sjello en — stel je d'r voor! — pleisters of 'n paar vingers van 'n
handschoen....
In de kleine voorkamer — waar ze alles deeën — Morritz sliep 'r in
de bedstee — Mijntje had 't kabinetje — vader en moeder de achterkamer — was 't 'n moeite-van-belang geweest de roestige kachelpijp
in 't schoorsteengat te wrikken, na 'r de ouwe kranten uitgepeurd te
hebben, en toen-ie eindelijk na 'n gerook van de andere wereld, begon
te trekken — je kon 'm daar, een, twee, drie laten vegen, de schoorsteen! — gaf-ie 'n stank in de kamer, dat je longen je geregeld begaven.... De bakolie, waarmee-ie ingesmeerd was geweest, stoomde de
kamer vol grauwig-slierenden damp. Mijntje met 'r bezeerde vingers
stond bij 't open raam as 'n hond zoo te hoesten, en moeder, bij de
deur, huilde of 'r 'n dooie in de familie was. Morritz mocht er niet
bij blijven....
„Morritz — ga jij de kamer uit — wij zalle 't wel doen! Morritz —
me kenne 't zonder jou af! Morritz — mot je 'n bezetting op je borst
krijge? Morritz — je loopt 'n ziekte op!"
Na 'n uur stond de buik van de kachel vuurrood, dreef de stank af,
walmde enkel de pijp nog, werd de violoncel, die de jongen van 'n
kunstbeschermer cadeau had gekregen — tweede-hands-cel met 'n
pracht van 'n foedraal-met-koperbeslag — op 'n deken van Mijntje
d'r bed op tafel gelegd — niet te dicht bij 't vuur, niet te dicht bij
't raam — en omdat 't buiten wel mistig regende — hondenweer in
plaats van zomer — maar 't toch in die buitengewone Augustusmaand
niet bepaald koud was — werd 't in de kamer, ongemerkt voor wie
'r eenmaal was, 'n meer dan tropische hitte.
Mijkel, op z'n natte kousen, zóó van de straat binnen tredend, blies
'r van, keek met schamper-kleine oogies of-ie van den schemer in
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't felste licht kwam, betastte bezorgd 't hout van de cel.
„Puf," zei-ie, „puf-puf, wat 'n hette om te bezwijke!.... Dat hou 'ik
niet uit...."
„0....," verweet moeder onmiddellijk: „hoe is 't mogelijk dat die man
altijd 't eerst aan z'n éigen denkt....."
,,....Da's goed om 'n beroerte te krijge," zei Mijkel 'n weinig zwakker: „as dat maar voor Morritz z'n sjello deugt...."
„Nee — 't zal d'r nièt voor deuge," zei moeder, met de meest voelbare
behoefte, om zich over 't gesjouw langs de trappen en de herrie met
den roetrommel in 't huis aan i e m a n d te wreken: ,,....'n sjello die
zoo piept da-je mekaar's woorden niet verstaat — waar of niet, Mor
nat laten.... Komt 'r van da-je gelijkvloers wou wone-ritz?—alem
— of 'k 't zoo heb hóóre ankomme...."
Zwijgend — kenner van de onweerswolkjes in 't geluid van z'n vrouw
— zat Mijkel zoo dicht mogelijk bij 't raam.
Nou-ie er an begon te wennen, nou z'n sokken in de benauwenis
dampwolkjes gaven, vertelde-ie van de uitstalling van de portretten
in de sigarenwinkels — de heele stad door — hoe ze Morritz z'n naam
Morritz Kaneel — die in 't Hollandsch zoo gewoon voor 'n solist klonk, in M a u r i c e K a n n e 11 hadden veranderd — je zou
zwere iemand uit 't buitenland — en hoe d'r twéé dagen van te vore al
voor vijftig gulden genomen was — door wildvreemden....
Mijntje dekte, snee boterhammen, schilde de korsten der kaas, schonk
koffie.
En achter de tranende, riggeltjes-zweetende ruiten begonnen ze te ontbijten, allemaal kieskauwend, zonder trek, wee door de warmte in de
kamer, die voor de zieke cel as brood zoo noodig was. Buiten tekkerde
de regen minder. De menschen liepen al zonder parapluies en tegen
één uur — bijna voor 't eerst in dien zomer — fleurde 't op de dakpannen van 't overzijdak, luwtjes en aarzelend door 't kwijnend gedobber der als 'n zeepbel zoo bleeke waterzon.
„Zoue we 't raam niet effetjes openschuive, om 'n piezeltje te luchten?" praatte Mijkel met 'n niet-te-verslikken deegknoedel in z'n keel
— hij stikte.
„Om zóó de sjello weer te bederreve — denk d'r niet an," zei moeder,
met perreltjes zweet bij de inplanting van 'r altijd in ruiking wippende neus — 'r gebogen rugje voelde gloeiend an: zij zat 't dichtst op
de kachel — de leuning van 'r stoel bladderde haast.
Wat ken 'n p i e z e 1 t j e fris„En as de lijm van de sjello smelt
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sche lucht voor kwaad ?", hield Mijkel an — zelfs met 'n slok koffie
wou de deegknoedel niet door z'n keelgat — 't was de hitte van 'n
machinekamer en nou ook de kachelpijp rossig lichtte, met verschietend gepulver van heenvonkende stofpluisjes, broeide 'n stank van
inbrandend vet en smeulend hout, dat je neus 'r hard van werd.
„De lijm!" schrikte Morritz, z'n boterham in den steek latend.
De violoncel nam-ie van tafel, bekeek 'r op de naden, dan — om z'n
vader te overtuigen hóé 't piepte, zette-ie 'n paar streken in — en
waarachtig, bij 't tèlkens weer krasserig gehijg — precies 'n kind met
bronchitis — keken ze mekander met dikke oogen van zorg an — zorg
om 't kostbaar instrument — zorg om Morritz z'n toekomst, die op
't spel stond — en toen de cel opnieuw op Mijntje d'r deken rustte,
kieskauwden ze zwijgend, dacht niemand meer an de klemmende,
hoofdpijngevende warmte.
's Middags kwam grootmoe op bezoek, schudde 'r hoofdje, zei 'r beklag — ach, ach daar was ze nou met zóó'n trots, zoo'n heerlijkheid
binnen komen vallen, vol van de portretten in de stad, portretten van
háár kleinzoon, portretten waar je maar liep..., of al de menschen an
niks anders dachten.... en daar piepte de sjello!
Om beurten veegden moeder, Mijntje, Mijkel, Morritz de ruiten
droog, naar 't nou heusch malsch zonnetje kijkend. En om beurten
deeën ze 'n loopje, de sigarenwinkels langs, mekaar bij de cel aflossend, blij as ze adem konden happen in 't plots omgeslagen lente-weer
— puffend, hijgend, blazend bij 't betreden der ziekekamer, waar de
bruine buik der violoncel de harige deken belei.
Tegen den avond, met de lamp aan, hield Mijkel 't niet langer uit,
ging-ie in de slaapkamer bij 'n eindje kaars de krant lezen, terwijl
moeder onder de lekkere k o e 1 e w o 1 lei en Mijntje bij de bovenburen op visite was. Morritz, gevlucht in 't kabinetje, bespeelde 'n gehuurde cel, om zich te oefenen, liep af en toe de heete kamer in om de
kachel te voorzien en te luisteren of 't nog piepte. Zij dee 't al minder.
't Hielp, goddank. En ómdàt 't hielp, omdat de vochtigheid 'r sekuur
uit trok, bleven ze den heelen volgenden dag geweldig stoken, terwijl
't buiten volste zomer was, de menschen in luchtige zomerkleeren liepen of voor de open ramen van 't heerlijk weer profiteerden.
„Komplement van grootmoe — of-die nog pièpt?", vroeg om 't uur 'n
meissie an de deur.
„Komplement — en dat 't pièpen veruit gaat."
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't Concert van Maurice K a n n e 11 liep uitstekend af, maar de
familie zelf genoot 'r 't minste van, omdat ze zich allemaal slap van 't
gebraai in de kamer voelden en in duizend vreezen zaten, dat 't gepiep
werom zou komen, 't schrikkelijk gepiep, waarvoor ze twee dagen as
otters gezweet hadden.
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INDRINGER
Langs den modderweg was-ie aan komen schooieren, afval en rottende
klieken vretend — óf, als-ie 't tegen de kwaadaardigheid van minder
sterke makkers in durfde, besloop-ie de erven, om 'r met brutaal geweld voer uit de bakken te rooven.
Bij dag meed-ie de dorpen, bang voor de pummels, die 'm kanjers
naar z'n bast keilden, banger nog voor de venijnige speelschheid der
kinderen.
Z'n ros-stoppelig haar, bespat en doorklit, vroeger de vlammende
vacht van 'n wolf, nu wonde-kleed, verhavend, bevuild, schurftig,
scheen ze tot pijnigingen te prikkelen.
Een dag, verlekkerd, verteederd door de magere kluiven die ze 'm op
'n boerenerf toesmeten, getemd door de vrindelijkheid van 'n strompelend besje, dat medelijden met 'm toonde, had-ie niet van zich afgebeten toen de jongens 'n eind touw an z'n nek bonden, was-ie door
de weiden meegehold, en de kat tegen wie ze 'm ophitsten was 'r met
'n blazenden schuiver vandoor gegaan.
Maar tegen den avond, zonder steun van 't wijfje, hadden ze 'm losgelaten met 'n van de mestvaalt geraapten ketel aan 't koord, en bij 't
geschreeuw en gejoel en gelach van de meiden en knechts, was-ie
voort-gekrankzinnigd den weg over, 't dorp door, hóé-ie liep en worstelde, met 't rauwe geraas van den ketel naast zich. Schuimbekkend
— verwoed had-ie z'n tanden op 't ijzer gebroken, 't touw beknauwd,
den mond in bloeding aan de randen gekneusd — dol was-ie weer
voortgerend, hijgend, strompelend, den ketel tegen de boomen en
struiken beukend, zonder den grimmigen vijand kwijt te raken. Uitgeput, met 'n stuipende tong en ontvelde pooten, was-ie in 't gras
gekwakt, blij 't geratel, 't felle geklepper niet meer te hooren, tot in
't diepe donker van den nacht de honger 'm opdreef en de ketel z'n
angstig gereutel, z'n kloppen en haamren hervatte. Als 'n wild beest
had-ie zich op den verlaten weg op 't roestige ding geworpen, in onmachtige poging 't te verscheuren, 't aan flarden te rukken. Samen,
verward in 't touw, hadden ze gerold, gegromd, gevochten — de
schooier met groen-spalkende oogera — de ketel met 'n krakenden
lach. Toen, omdat ze gekoppeld bléven, waren ze verder gegaan en bij
elke boerderij, ieder woonhuis, hadden de waakhonden huilend, als
bezeten, aangeslagen, met spichtige haren 't vreemde gerucht bekrij221

schend. Zoo zou-ie dagen en nachten gefolterd zijn gebleven, als-ie
niet in den vroegmorgen tusschen de spijlen van 'n hek beklemd was
geraakt en 'n boer, vloekend om de scha aan de pas-versche verf, 't
touw had doorsneden.
Na dat gemartel had-ie bij daglicht de menschen geschuwd, om als de
lantaarns werden ontstoken de keien af te stroopen. Klonk klompen
buurt, dan schoot-ie de donkerte in, bereid op verweer, en-gestapind
de honden uit de buurt gromden wel zwak, maar waagden zich niet
aan de tanden van den lompruigen rakker.
Als 'n bandiet, in z'n slaap luisterend, loerend achter heggen, stelend
en met stadige hongerkwelling, 'n lijf van modderkluiten, de kop van
'n grijsaard, was-ie de paden en wegen langs geschobberd.
In 't zicht van de groote stad, ziek van honger, hadden ze 'm nog bijna
gesteenigd, te driest as-ie zich bij 'n slager, die rundervleesch hakte,
bewoog.
Hij was geen hond als andere honden. Z'n sterk, grof, gemeen lichaam,
met de bevuilde smuikharen, half modder, half warrige stoppels — de
als 'n knoet verslijkte staart — de gekromde, laffe rug, vooral de gluperige, geel-groene, valschige oogen, hitsten de goedigsten tegen
'mop.
„Wat 'n vies dier!" zeien de vrouwen: „om bang van te worden!" —
en zoo als ze 't riepen, boog 'r een naar den grond, de beweging die-ie
sinds maanden en maanden kende, 't getast naar 'n steen. Waar-ie
liep, werd-ie gesnauwd, verjaagd, bedreigd. Z'n moddervacht en ver
zagen ze voor ziekte aan, 't gekwijl van z'n hongerigen-warlozing
bek voor dolheid. Zelfs straathonden, proletariërs als hij, schenen
ontzag voor den lompen-vagebond te voelen, dropen af, als-ie op 'n
kouwe aardappelkliek toeschoof.
Welnu op 'n avond, dicht bij twaalven, geschiedde een wonder.
Na z'n afgepast-tweede heet grocje geslurpt te hebben, geestelijk door
de lezing der kranten tot in de advertentiekolommen verzadigd, tikte
'n ernstig oud heertje den kellner, betaalde, liet zich aan jas en hoed
helpen. In den wandspiegel keek-ie, zag dat het goed was. De hooge
hoed glom zonder 'n wrijfstreep, de jas omgladde het aanzwammend
buikje, de witte bakkebaardjes, rond en effen als zeepkwakjes, bebuilden de paars-roode huid, 't bleek-geschoren kinnetje stond als 'n volmaantje boven de fluweeling van den jaskraag. Prettig thuis te dier
plek aan de leestafel, knoopte-ie rustig z'n handschoenen, groette 'n
paar maal, links, rechts, en met den zekeren stap van 'n man wiens
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dagtaak ten einde is, ging-ie de straat op. Het was 'r drukte van
menschen, rijtuigen, en 'n licht als bij dag. Maar in de zijstraten was
't al stil. Met de oogen neer in bedenking, liep 't ouwe heertje, den
wandelstok op en neer tippend, elke stap met bottine-gekreuk. Dit
was sinds lengte van jaren, waarlijk sinds onheuglijken tijd, de éérste
avond dat-ie van 't Café alléén huiswaarts keerde. Gister nog, op 't
zelfde trottoir, had-ie meermalen gewacht, gefloten, met de vingers
geknipt, z'n vriend toegesproken — gister had-ie op de plek aan de
leestafel suikerklontjes gedeeld, in twee raaf-zwarte oogen gekeken —
vanmorgen met vochtige wimpers had-ie bij de mand gestaan. Er was
een eind aan alle aardsche dingen — ook aan de toegewijde, begrijpende vriendschap van jaren. De kleine, schrandere, levendig-logge schipper, die in 't koffiehuis niet van den stoel kwam, die kwaadaardig z'n
tandstompjes liet zien, als je naar z'n baas wéés, die nooit snoepte,
omdat-ie zóó schrikkelijk gestopt werd dat-ie niks meer lustte, die z'n
eigenaar op de hielen volgde waar-ie liep, was in 'n vet-beroerte gebleven, plotseling, zonder gedag te zeggen, zonder 'n kik.
Met moeite had 't ouwe heertje ontbeten, de boterhammen slikkend of
z'n keel was geschroefd — met nog grooter beheersching de reflexgebaren van 'n stukje worst, in de richting die geen richting meer
was, bedwingend. De heele dag was in één vreemde verdwazing geleefd — bij al wat-ie deed, liet, ontbrak iets, gaapte 'n leegte als 'n
schaduw — zelfs aan de leestafel, bij de lectuur der kranten, had-ie
zich 'n paar maal over 't voorhoofd moeten strijken. Het was wèg.
Naast 't peereboompje, bladerloos, kaal, lei 't schippertje in 'n heuschelijk kistje onder de graszoo. En nu bij 't naar huis eenzamen, felde
de herinnering — hoe-ie antwoordde — hoe-ie met z'n stompje kwispelstaartte — hoe-ie met 't vet buikje vooruit holde en schor blafte en
groote honden te lijf ging — zoo dapper — hoe -ie enkel kéék om uitgelaten te worden — hoe-ie aansloeg 's nachts bij 't minste gerucht —
hoe-ie als 'n hond van ras èn opvoeding de beesten van de straat meed
— hoe-ie als 'n baby bij 't vlammend haardje kon snurken....
In deze gedachten-versombering, door dienders en nachtwakers begroet, zonder ze te zien, stak 't ouwe heertje den sleutel in 't huisslot
en in diepste afwezigheid, doende als iederen avond tegen dat uur,
gebarende in hoog te schatten onwezenlijkheid, knipte hij met de vingers het thans astrale schipperke. Het getrippel van pooten den schoonen looper op, gaf hem in dat moment van meest volkomen geabsorbeerdheid de sensatie dat er niets in zijn leven ontwricht was. Doch
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in de huiskamer boven, weder als iederen avond op die klok, de lamp
ontstekend, gewerd hem een zeer bijzondere, uiterst excessieve schrik.
Immers bij schipperke's mand snuffelde de verhavendste hond der wereld, binnengetroond door 't vriendlijk wenken der vingers en door
de intuitie dat déze treurende nu zelfs geen landlooper kwaad zou
doen.
„Wel te drommel," zei het heertje ontdaan — te vrijzinnig waren de
vermogens van zijn geest, om aan gedaante -verwisseling zóó spoedig
na een verscheiden te gelooven: „hoe kom jij hier ?"
De indringer, door den schemer in den hoek vermooid, niet zoo afzichtelijk als in het ontledend zonnetje, liet een wijle, ook als reflex,
z'n verbrokkelde tanden zien — dan, door de intuitie van straks beweldadigd, aan het gelaat van den gastheer, dat door lange schipper
trekjes verkregen had, waarachtige, te-ke'svrtding,chpke's
zeer ontbeerde sympathie speurend, lei-ie zich op het tapijt, de blauwige lepeltong in blijden cadans.
Inderdaad verbaasd, ontdeed 't ouwe heertje zich van jas, hoed en
handschoenen. De witte bakkebaardjes bewogen op de onthutsing der
rood-paarse wangen, de oogen sparden wijd-open in besluiping van gerechtvaardigd bijgeloof.
Dit was een ongemeen iets — 'n vingerwijzing — 'n teeken. Nog was
de mand onbestorven en reeds bedelde 'n ander, 'n verlatene om
vriendschap. 'm Dadelijk verjagen, na den schok van den morgen,
was te wreed. Nee. Vannacht mocht-ie blijven.
Voorzichtig deed-ie 'n paar stappen naar den schooier, maar de hand,
tot streeling gereed, schrikte voor het nijdig gegrom.
'n Twééden keer liet de zwerver zich niet aanhalen, bang voor 'n
nieuwen ketel.
Zoolang 't ouwe heertje in de buurt draaide, grimden z'n tanden in de
gaping van den bek, spitste de bovenlip als 'n krul op 't tandvleesch.
En zelfs gevoerd met wat de kast aan lekkers, ongekend, ongedroomd,
restant van 't schippertje,bewaarde, bleef-ie wantrouwig, op 'n afstand
met de oogen dankend, van dichtbij vijandig en vinnig.
„Vadertje," redeneerde de weldadige, de vulkachel bijscheppend en
de slaapkamer-deuren aanzettend: „enkel voor vannacht, hoor je? Als
me huishoudster je ziet, is je leventje gedaan en gelijk heeft ze — ver
-schrikelj,
verschrikkelijk hoe je 'r uitziet...."
Met den kop op de voorpooten volgde de zwerver elke beweging —
't uittrekken van den colbert — 't afleggen van vest en bretels en
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broek — 't aansteken der kaars — 't uitgaan der lamp — 't sluiten der
slaapkamerdeur.
Toen, alleen in de huiskamer, werd-ie onrustig, liep-ie op en neer,
kroop dicht op de kachel, dan met de besliste bedoeling bij den nieuwen baas te blijven, begon-ie de deur waarachter-ie 'n ademhaling
hoorde, te bekrabben.
„Koescht!" riep het heertje, uit z'n humeur.
Even hield de indringer zich stil. Maar opnieuw en steviger krasten de
nagels langs't hout. Na zooveel nachten ellende en vervolging, scheenie door 'n ongepast gezelligheids- en gemeenschapsgevoel bezield.
„Is 't gedaan!" snauwde de gestoorde, de kaars uitblazend: „koescht
en slapen — of 'k zet je op straat!"
De schooier antwoordde met 'n kort en snerpend geblaf, wroette driftiger met de pooten, trachtte met de voortanden den sluitrichel te
beknagen.
Toen, waarlijk boos — schippertje zou dat in z'n hoofd hebben gehaald! — schoot 't heertje 't bed uit en den zwerver door den deur
bedreigend, zei-ie: „als 'k je nog eenmaal hoor, ga je op staan--kier
den voet — begrepen ?"
De hond keek met vijandig-lichtende oogen naar 't geschemer van
hemd en kuiten, sloop in den hoek bij de mand, maar zóó dat de
stilte 'r was, hernam-ie z'n aanloop om in de slaapkamer gelaten te
worden. Het ongewone van 'n verwarmde stal, 'n vertroebelde maag,
'n mensche-gezicht met aangenaam-hóndsche trekjes, maakten 'm van
een hinderlijk-dankbare onevenwichtigheid.
„Welk 'n lastig, door en door verwend dier," klaagde de ouwe heer
onder 't dek: „is 't uit ?"
Hoe betoogender hij echter sprak, hoe driftiger-ie z'n stem liet booren, hoe hardnekkiger de hond tekeer ging. Nog eens 't bed uit, mep
z'n wandelstok door den kier. 't Beest grolde verwoed, viel-teim
naar den aanvaller uit, lei stil, om 'n oogenblik later voor de zooveelste maal de deur te bekrabben.
Dat duurde den heelen nacht, 'n eindeloos krassen en wroeten en
wurmen — tegen den morgen, zelf moe, sliep de gast voor de deur,
snuivend van genoegen dat-ie 'n thuis had gekregen.
De meid die de kamer kwam vegen, gaf 'n gil en de toegeschoten
huishoudster schreeuwde of ze gekeeld werd. 't Monster dee als 'n
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hyena, sprong op, wou 'r niemand inlaten. 't Ouwe heertje moest komen sussen. Dien — voor 't eerst van z'n zwerversbestaan — lekte-ie
de handen, zonderling-verheugd, kwispelend met den staart die 't ta-

pijt bevuilde.
„Nou, nou!" weerde de in z'n slaap zoo dikwijls gestoorde af — wat
zag 't dier 'r bij daglicht uit —: „rustig!"
Haastig, met 'n humeur van kraakporselein, kleedde-ie zich aan, omdat de vrouwen bij 't gegrom van den indringer de kamer niet in
durfden, en de trap afloopend, floot-ie den schooier, die 'm nakwam
of-ie 't jaren gedaan had. De deur bonsde toe. Alleen, dubbel nijdig
keerde meneer terug.
„Ziezoo," zei-ie: „dat gebeurt geen tweeden keer — 't is zonde van
den slijkboel op 't kleed
„Hoe breng u ook...." begon de huishoudster in voorzichtig verwijt.
„Gewoon ingeslopen," expliceerde 't heertje.
Z'n aanbidding van honden, die zij niet kon uitstaan kennend, glimlachte ze lauwtjes. Maar nog vóór -ie 'r aarzeling oplette, was de verstoring er voor de tweede maal. Terwijl de meid 't brood beneden
aannam, was-ie de trap opgeslipt, en zich aan niemand storend, namie z'n draai in den hoek om den verzuimden slaap in te halen.
„Da's wat moois," zuchtte meneer: „allo, marsch !"
Hij had Spaansch kunnen praten. De indringer gromde, liet 't geel
van z'n gebit kijken, bewoog niet.
„Kom! ", lokte de baas — en nu met 'n schijfje boterhammenworst in
de hand, ging-ie den zwerver voor, de trap af, de straat op.
„Zoo," zei-ie blazend: „en opletten, as je openmaakt."
„Nou-nou," lamenteerde de huishoudster door 't spionnetje loerend:
„daar zijn we nog niet van af — hij leit vlak voor de deur
„As je maar oplet," herhaalde meneer, 'n eitje pellend.
Met opletten alleen bleek-ie niet te weren.
Toen de slager de ossenlapjes bracht, duwde de zwerver de meid opzij
en toen meneer om 'm weg te lokken 'n straatje omliep, sjokte-ie mee
tot z'n weldoener 'r voor bedankend nagegaapt te worden, op de tram
sprong en 'm kwijt meende te zijn.
Doch den sleutel in 't huisslot stekend, werd-ie door geblaf aan de
trap verwelkomd — en in de keuken, angstig gevlucht, zaten de
vrouwen.
Om ze gerust te stellen, lei meneer den indringer, die zich niet ver "....

"....
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zette, die de vriende- handen lekte, aan 'n stevig koord, zinnend wàt-ie
met 't geval moest beginnen....
Tegen den avond ree de politiekar voor — en dien zelfden nacht werd
de zwerver met wat andere schooiers 'n kwartier lang in 'n kist onder

water gehouen.
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LODE WIJK'S KEUS
Lodewijk, 't kreupel jongske van onze schoonmaakster, had na den
dood van zijn vader al heel wat last veroorzaakt. Ventje van over de
twaalf, zag-ie 'r met z'n flets, vroeg -versleten gezichtje en de zwartomringde oogen onder de vergroeide wenkbrauwen, als 'n kind van 'n
jaar of acht uit. Alleen z'n groote, wijd van 't hoofd staande ooren,
lellen tweemaal zoo lang als 't verlegen neusje, deden 'm ouder lijken.
Met 't kreupel been was -ie geboren, juist en waarlijk 'n bof, toen z'n
vader, die letterzetter was, voor den éérsten keer aan loodvergiftiging
leed en 'n veertien dagen v t ij a f had gekregen.
Dat was 'n werker — de magere man, dien-ie zich nog best wist te herinneren. Als-ie in de nachtploeg van de krante- drukkerij ingedeeld
was, ploeterde-ie overdag thuis — voor eigen rekening bestellinkjes
enveloppes, visitekaartjes, bruiloftsvoordrachten uitvoerend — had -ie
de dagploeg, dan prutste-ie tot laat in den nacht. Z'n eenige, sterke, 'm
op-de-been- houdende illusie was 't, bedaard aan potten, stuivertje bij
stuivertje, kwartje bij kwartje, altijd door in de hoop de goddelijke
hoop, nog 'ns v o o r z i c h z e 1 f 'n klein drukkerijtje te beginnen,
eigen baas te worden.
En dat zou-ie bereikt hebben, na nog 'n paar jaar hard sloven, als z'n
zwakke longen tegen 'n tweede loodvergiftiging bestand waren geweest. 't Lange ziekbed slokte de spaarcenten — vader stierf in 't hartje
van den winter — Lodewijkje, met twee ooms en 'n buurman, bewezen
de laatste eer — en de weduwe ging uit schoonmaken, om d'r kacheltje
warm te houden.
De eerste jaren bleef Lodewijkje op 't kamertje met de alkoof passen,
maar omdat 'n jongen van dien leeftijd de handen uit de mouwen
dient te steken, keek oom voor 'm uit. Twee dagen wurmde 't minne
kereltje, dat zoo'n liefhebberij in 't vak van z'n vader had, op 'n groote
drukkerij. Toen vond moeder 'm 's avonds grienend bij 't gloeiend
kacheltje. De jongens hadden 'm zóó gepest, de baas was zóó an 't opspelen geweest over slordig gesorteerde letters, dat-ie 'r in schafttijd
vandoor was gehold, zoo gauw als 't met 't kreupel been kon.
Op 'n andere zetterij lukte 't evenmin. 't Schuwe, zwakke, verlepte ventje, op school al gekweld en bespot, werd door de gezonde, speelsche
leerjongens in de maling genomen. Z'n boterhammenzakje was zoek
of met ouwe prullen gevuld — z'n fleschje water en melk, door moe228

der klaar gemaakt, hielden ze onder de kraan.
„Dat wordt wat moois met jou!" klaagde de weduwe: „je bent haast
'n min --- alléén ken ik 't brood niet verdiene! Je vader most 't zien,
hoe je te keer gaat...."
Lodewijkje, verschrompeld in den hoek bij 't kacheltje, de magere
handen om de knieën, hoorde die verwijten aan, boog zoo diep voorover, dat enkel z'n beenig achterhoofd en de bleeke ooren te zien kwamen. En de dikke boterhammen kauwend voor-ie naar bed ging, sprakie geen woord, bang voor de sterke gebaren van de pootige vrouw.
Volle veertien dagen scheen-ie bij 'n timmerman, die ook doodkisten
leverde, op dreef te raken.'tBijschaven van ruw hout, 't den winkel aanschuieren, 't in zakken stoppen van krullen, deed-ie rustig en netjes en
niemand van de ouwere knechts dacht er aan 't den jongen lastig te
maken. Maar, omdat-ie op 'n middag, terwijl-ie alleen op den boel
moest passen —'t was de tijd van karweitjes en doodkisten — 'n eindje
zwarte sigaar had belurkt — dol was-ie met 'n trekje! — en te slordig
met de lucifers om was gegaan — telkens was 't natte brokje uit —
scheelde 't geen haar, of de spaanders hadden in lichtelaaie gestaan.
De bovenbuurlui konden 't amper met emmers blusschen en tot zelfs 'n
agent kwam 'r an te pas.
Dat deed de deur alweer dicht. De baas, die niet geassureerd was,
vloekte als 'n ketter, gaf 'm bijna 'n pak ransel — 's avonds griende
moeder verwoed — voor de galg groeide-ie op — de lummel.
Oom Karel, een waarmee niet te gekken viel, dee nog 'n laatste poging, nam 'm mee naar z'n eigen patroon, om 'n verver van 'm te maken. Met den kouwen winterdag was 't wel niet druk, stond 't buitenwerk stil — in de werkplaats viel genoeg te doen, karweitjes voor de
klanten, 'n streekje hier, 'n likje daar, prutserijtjes zonder verdienste,
die 'r 't gangetje inhielden. Lodewijk kreeg naden met stopverf te
dichten, mocht voorzichtig mengen, nflg voorzichtiger ouwe verf afbranden, ging 's avonds prettig naar huis, vol smeren en vlekken — en
moeder, zelf terugkeerend met 't een of ander bewaard kliekje, sprak
zoo opgewekt en verheugd, of ze over 'r man zat. Dat waren de geluk
uren van 't kind — 't broodsoppen in restjes opgewarmde saus,-kige
't slobberen van opgewarmde koffie, 't moezen van opgewarmde aarpels — alles werd in de week opgewarmd. Met ouwe-mannetjes-gedachten, zonder één jong trekje op z'n gelaat, praatte-ie de afgeluisterde gesprekken, van den ververswinkel na, snijdig kwaadsprekend, verhalen doend over z'n leeftijd heen—en dan tegen 't eind van 't avond229

eten, als de vrouw over 't volkskrantje gebogen zat, de advertenties
afsnorrend, stak-ie den brand in de logge sigaar, dampend dat de goorblauwe krinkels de lamp omdreven. Moeder vond dat best. 'n Jongen
most 'n jongen zijn, geen poppetje. Beter de paar centen, die-ie mocht
houen — elke week 'n kwartje, om 'r de fut in te laten — verrooken as
versnoepen.
't Huiselijk evenwicht zou gebleven zijn, als 't zachter weer niet aan
was gebroken — Lodewijk niet mee naar buitenwerk op huizen-in-aanbouw had gemoeten. Dat liep dadelijk mis. Op de daken dorst-ie niet
— op de stellingen nog minder. Toen-ie 't met geweld probeerde,
kreeg-ie 'n duizeling, moesten ze 'm vasthouen. 'n Paar maal hadden
ze geduld — 'n paar maal snauwden ze — tot-ie gedaan kreeg, omdat
ze bang voor 'n ongeluk waren — bang voor z'n hinken, bang voor z'n
schelvischoogen, als oom of 'n ander de goten in stapte.
Voor 't eerst van 'r leven — wonder! gromde moeder niet. Oom had
op 'r gemoed gewerkt. Dien avond toen-ie met het weekloon thuiskwam, zei ze geen woord, keef niet, rakette geen verwijten, smeet 'm
z'n boterhammen niet toe — ze dee 't ellendigste wat-ie na vaders onbewogen liggen in bed had gezien — ze zat met 't stumperigste gezicht
achter 'r bord te huilen. God had 'r 'r man zóó vroeg, zoo midden uit
z'n werk afgenomen — nou gaf-ie 'r 'n tweede straf — 'n achterlijken
jongen, 'n suffer, 'n sul, die 'r geen hoop op de toekomst, geen ouwen
dag beloofde....
Lodewijkje keek 'r an, wrokte over z'n boterham, kieskauwde, had
niet den moed te vragen waarom ze huilde. Zonder de sigaar op te steken, kroop-ie in de alkoof — in bed hoorde-ie 'r nog met misbaar
grienen.
Hij was 'r ziek van. Den halven nacht lee-ie 'r over te tobben — over
de daken met de benauwende afgronden — over de stellingen, die an
de dakgoot hingen — en de volgende weken, zonder werk, dee-ie stil
en gedwee wat-ie maar voor 't huishoudentje doen kon.
'n Middag — in z'n eentje slenterend — zag-ie voor de spiegelruit van
'n poelierszaak 'n papier aangeplakt: „Terstond 'n jongen gevraagd".
Dat lokte 'm. Bij 'n poelier kon je geen avonturen op dáken krijgen.
Verlegen liep-ie 'r binnen, op goed geluk af vragend of ze 'm hebben
wouen. En omdat-ie 'r als 'n rustig oud-mannetje uitzag, mocht-ie den
volgenden morgen terugkomen. Moeder knikte geduldig. Jawel, ze
zou 't afwachten. Ze wist welk vleesch ze in de kuip had....
Heel vroeg was 't j ongske present. Buiten was 't nog schemer. Benee in
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den kelder begonnen de twee knechts slaperig bij 't licht van de gaspitten te werken. De stad dutte nog. Bleu, geen woord pratend, omdat
de anderen niks zeien, keek de jongen naar de hokken met de wakker
geschrikte kippen, ganzen, eenden. In den schijn der lampen schuddebolden ze de veeren, pikten voer — en 'n enkele haan kraaide lustig
den dag tegen de gasvlammen in, schril dat 't echoos in de cementhokken sloeg. 'n Poos hadden de knechts hazen gestroopt, telkens met 'n
ruk, dat enkel de kop aan 't bleeke lichaam bleef — nou de patroon
zelf in den kelder kwam en de manden met versche waar naar benee
werden gedragen, schrikte Lodewijkje uit z'n gedoezel op. 't Geschreeuw van de ganzen, in de hokken gejaagd, 't gekakel van angstige
kippen en hanen, 't gekwaak van lichtschuwe eenden, vulden de ruimte
met ongewoon rumoer.
„Vlug jongen", maande de patroon, die overal tegelijk was — boven
herten keurde, beneden zei wat 'r gebeuren moest: „vlug leeren plukken, 't is 'n slag — uitkijken hoe de anderen 't doen"....
„Ja baas", zei Lodewijkje gedwee — met kon-ie bijna niet praten. De
oudste knecht, heelemaal wit — in den kelder was-ie vergrijsd — had
de knokelige hand in den morsigen ren gestoken. De kippen, krijschend en vluchtend, de koppen tezaam in 'n hoek mekaar bijtend om
niet gegrepen te worden, schreeuwden zoo angstig, of iemand om hulp
riep — en de eene, die de knecht handig te pakken had, torde en kermde, dat 't 't gillen van 'n gemartelde, fel-klagende vrouw leek. Even
spartelden de vlerken nog — even rukten de pooten — even was 't 'n
machteloos verweer — toen draaide de zekere hand den nek met 'n
korten geluidloozen ruk — en 'n andere, licht-weifelende, schorre roep
klonk over 't al-stillend geraas der vogels in de kooien.
De kip, op de aanrechtplank gesmeten, stuipte zwakjes. De vleugels
trilden. De pooten huiverden of ze door 'n onzichtbaren wind werden
geslingerd. En uit den bek lekte purperrood bloed, ganschelijk onhoorbaar, drup voor drup, op de bedding van veeren op den grond.
't Ventje was 'r wit bij geworden. De oogen in z'n verstard, smal gezichtje keken naar de als kraaltjes glanzende van de doode kip, die 't
licht van de lamp met paarse vonkjes weerkaatsten.
„Nou jó!" zei de meesterknecht ongeduldig —'n last as je telkens met
leerjongens had!
„opletten hoe 't gedaan mot worden !"
't Nog warme dier kreeg-ie tusschen de knieën en met rappe halen dee
de man 't 'm voor, heele strooken wit in de donzing der veeren banend
— vreemd en akelig, of 't gelaat van 'n mènsch bloot kwam. Gebogen
—:
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op de kruk, tusschen de stuiving der pluisjes en als haren zoo lichte
donsjes in, bewoog-ie de vingers als nijptangen, 't lauwe vleesch met
angstige tasting aanvoelend, vies van 't bloed, dat z'n vel begon te besmeuren, 'r wijnroode bloemen op teekenend — grillig en wazig gelijk
de wintervorst 't blank en bleek op ruiten dee.
Even, toen de knechts boven moesten helpen, om herten te wegen,
nam-ie den kop van 'n nog trillende, pas gewurgde kip in de tintelende handen, trachtte met 'n bevend pinkje de leeren oogleden neer te
duwen, om niet b e k e k e n te worden. Ze verdraaiden 't, slipten
weer net zoo vlug open, starend, starend, starend -,- met 'n gouden
sputtering naar de zijde der lamp.
Tot 't buiten weer avond was, zat-ie kippen, ganzen, eenden te plukken. Z'n duim sliep 'r van. Maar omdat de baas zeker wel tweemaal
gezeid had, dat die prachtig z'n best dee, dat-ie tevreden was as 't zoo
blééf, as 't niet as van ouds 't doen van 'n nieuwe bezem zou worden
— spande-ie zich sterker in, niet meer opkijkend als 'n kip of 'n eend
in den greep van den ouwen, norschen knecht, voor 't allerlaatst klagelijk kermde — niet langer verschrikt bij 't krampachtig ritselen der
stervenden.
Bij zessen, na 'n kom koffie, lachte de patroon: „'t Plukken heb je handig geleerd", praatte-ie, in z'n sas: „je zei 't gauw kennen — laat 'm
d'r ook wat slachten, Jacob...."
„Mot ik 't je voor doen ?.... De heele dag heb je me bezig gezien....",
zei de knecht, bijna onwillig. Niet één van de tegenwoordige jongens
deugde. Zoo as je ze de helft had geleerd, smeerden ze 'm.
„Nee — ik ken 't wel," zei Lodewijkje stevig, opgemonterd door de
vriendelijke woorden van de baas: ,,....je eene hand zoo — en je andere zoo — en dan met 'n zet, is 't niet ?"
Toch met aarzeling opende-ie de tralie-deur van den ren, greep 'n haan
inééns bij de twee vlerken, zooals 't hoorde. 't Was 't eerste levende
schepsel dat-ie vasthield, zoolang-ie zelf op de wereld was. 't Dier ging
bezeten te keer, sloeg met de sporen, bebeet de hand van den jongen.
Dapper, nou de baas en de knechts met aandacht aan 't opletten waren,
bootste-ie na wat de ouwe aan honderden nekken dien dag had gedaan.
'r Brak iets zachts, iets zonder weerstand in z'n wringende, dwaas-bevende handen — maar toen de haan datzelfde, doodsangstig, gefolterd
geluid, dat-ie al zooveel maal had gehoord, reutelde, liet-ie 'm, zèlf
lijkwit, los. 't Dier strompelde kort tusschen de stuivende veeren op
den grond, vloog een zwak moment tot bij de geplukte kippen, gurge232

lende rauw -krijschend, bonsde neer met 'n smak.
„Je heb 'm geráákt!", zei de baas: „maar je mot ze nooit los laten —
anders halen ze de gekste kunste uit.... Doe 't nog maar is, Lodewijk...."
„Daar blijf 'k, moeder," zei-ie dien avond, zoo stellig, dat 'r niet aan
te twijfelen viel — en de rookwalmen ploften z'n bleek gezicht, met de
nog niet afgewasschen bloedspetten, uit —: „'k heb 'r over de twintig
geplukt, vier zèlf de nek omgedraaid — dat doe je zoo: krak, krak...."
Zij luisterde vrindelijk — licht dat 't e i n d e 1 ij k lukte.
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VAN DEN ANTWERPSCHEN TREIN EN DE
PECH
Nog laat in den nacht en 's morges overnieuw bij de lamp, omdat 't
pikkedonker was, hadden ze 'r met zenuw-gezichten bij zitten dillebereeren — as oom Mijkel honderd maal hardnekkig herhaalde — of d'r
'n viesjelant of de kruier- van- naast -de-pekelkomkommer- winkel most
worden besteld. Met de groote koffer van tante Sofie — die geleend
was met ommegaand werom — en oppasse in gosnaam voor de bojem,
die keduuk van de laatste reis was geworde — met dat bakbeest van
'n kist, kon je niet op de electrische — jammer genoeg! — had je te
kiezen tusschen 'n viesjelant en de kruier. Eerst hadden ze oom Mijkel,
die liever lui as moe werd, die de koffer op de imperjaal wou zetten,
om dan zelf met z'n zessen in de koes te kruipen — reken is an: zes
passies van de tram gespaard! — gelijk gegeven, maar omdat moeder
de stuipen op d'r lijf kreeg, as ze an de grachten dacht — enkel dacht
— de grachten waarin de viesjelant terecht kon kommen as 't paard
van god- weet-wat schrikte — sinds d'r trouwen had ze niemeer gerejen — vielen ze de oude vrouw weer bij — most 't de kruier-vannaast-de pekelkomkommer- winkel wezen. Drie -, viermaal veranderden
ze van idee, vooral in den killen, regenachigen vroegmorgen. 't Was
'n wip van meeninkjes en besluiten — dan met 'n vaart omhoog, dan
met 'n bons na benejen. Zoo zou 't 'n poos geduurd hebben, as moeder dood -op van zenuwen, an 't dillebereeren geen end had gemaakt
door de huilerig- gejaagde verklaring, dat ze liever thuis bleef as langs
de grachten te rijjen. 't Was me 'n herrie geweest! De trein ging om
8.28 greenitsche tijd — dat was twaalf minnute voor negenen. Met
lamplicht zaten ze te ontbijten, brokkend tegen den zin van d'r maag
— moeder slokte met moeite 'n kop thee met 'n beschuitje — oom Mij
gewoonweg 'n half uur, asof -ie lijm zat te kauwen-keldovr'nhap
— Bets, om wie al de drukte, de heele bereddering an de gang was,
omdat ze 'n maand in Antwerpen bij de ouwers van d'r aanstaande, die
daar diamantslijper was, zou logeerera, stikte letterlijk in 't ouwbakken
brood — Rachel, de andere dochter, opgewonden door 't gepak voor
'r zuster en 'n verstelling die in de haast most gebeuren, piekte en
hapte tegelijk — alleen Davidje, die bij 't gedillebereer al maar had
zitten zaniken of-ie bij de koessier op de bok mocht, schrokte de besuikerde boterhammen, gulzig kijkend na de droge broodjes met pe234

kelvleesch, die Bets mee in de trein zou nemen, as ze onderweg belust
werd — je kon nooit weten — 't was me 'n zit.
Tante Sofie en de kruier-van-naast-de-pekelkomkommer-winkel, kwamen samen de trap op. Toen mosten 'r in 't laatste oogeblikkie de
toffels van Bets bij en 'r kam en 'r borstel en 't stukkie zeep — en omdat de koffer niet dicht wou, ging oom Mijkel op 't deksel zitten, beschreeuwd door Bets, Rachel, moeder en Sofie, bang as ze waren dat
de goeie rokken te erreg zouen kreukelen, dat 't deksel zou splijten, dat
de pot met olijven die voor Sem in Antwerpen was ingeslagen op Bets
'r kousen en onderlijfies zou breken. Oom Mijkel most niet zoo scheef
zitten. Oom Mijkel most niet zoo averechs persen. Oom Mijkel most
niet met z'n hakken tegen de verf van de koffer schrapen. Oom Mijkel
most niet zoo heen en weer wiebelen. Hij, maar zoo-zoo wakker, kies
suiker van z'n kom thee — in elk oor had-ie voor-pijnachtgdore
de verwarming 'n stukkie watten met Haarlemmerolie gedraaid —
werkte verveeld met z'n schouders en 't wit van z'n oogen. De kruier
as man van 't vak — die de akkevietjes dag an dag dee — wou 'm 'n
handje geven, maar omdat ze allemaal door mekaar praatten en in de
hoogste nood ineene de beugel 't slot greep, hoefde oom Mijkel nog
alleen maar an 't na benejen-dragen te helpen.
„Kruier," zei tante Sofie, die as je in 'r binnenste kon lezen, spijt over
de geleende koffer had: „kruier, zei u d'r voor zorrege, dat 'r niks
mee gebeurt, dat-ie niet van de wagen valt, zei u asjeblief?"
„Kruier pas u op de muren voor de kalk ?" zei moeder beangst.
„Kruier, denk u d'r an, dat 'r 'n pot met olijven bij is?", riep Rachel,
zoo dicht achter oom Mijkel an loopend, dat ze 'm op z'n hielen
trapte.
„Kruier, hou u 'm plat, voor de veere van me hoed?" zei Bets, bleek,
nou 't zoo ver was.
De kruier antwoordde niet, omdat-ie bij al dat gekles niet wist, wie die
't eerst asem most geven en omdat oom Mijkel, die 'n gezicht trok of
'm de spieren uit z'n lijf werden gescheurd, 't heele vrachie op hèm
liet ankommen.
„Wat is dat voor 'n áárdige koffer!" klaagde oom, in de ronding van
de trap bekneld: „hoe neemt men zoo'n ongein van 'n koffer om mee
te reizen — ik hou 'm niet — me vingers snije af!"
„Laat 'm in Bosnaam niet vallen!" riep tante Sofie, boven an de trap:
„doe je zaddoek om 't oor, Mijkel!"
„Daar kommen ongelukken van !" zei moeder ongerust.
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„As de pot met olijven maar niet barst,” spon Rachel 'r tusschen
door.
Oom Mijkel blies van inspanning. In 't trappe-donker zag je enkel 't
witten der watten-propjes in z'n ooren en den rand van z'n boord.
„Wat trek je!" riep-ie den kruiersrug toe: „me handen gaan mee!"
De koffer dompte op 'n tree, en de vingers pijnlijk beblazend, sprakie 't traphol, waar de vrouwen op 'n hoopje drongen, klagelijk toe:
„dat komt 'r van dat we geen viesjelant hebbe genome!"
„Asof-ie dan ook niet op 't rijtuig had gemotte," zei Rachel: „hoe ken
me zoo'n verstopt hoofd hebbe!"
„Ik til me 'n dubbele breuk," praatte oom nog eens, en nou met de
hand in z'n zakdoek vatte-ie opnieuw 't oor van den koffer, die met
stooten en horten eindelijk in 't beneden-portaaltje belandde.
Toen liep Rachel de trap af, om zich te overtuigen of 'r geen nat uit
de bojem lekte — en toen-ie zoo droog as kurk anvoelde, bleef ze toekijken tot-ie op den wagen getild was.
„Voor Antwerrepe," zei oom, de laatste instructies aan den kruier
gevend.
„En 't recu ?"
„Daar zorrege we zellef voor," antwoorddde-ie uit z'n humeur —
strieme en bladders zatte d'r an z'n hande — vraag ja, wat 'r ingepakt
was geworde! — keisteene
!....

Bij de tramhalte hadden ze 'n dikke tien minuten motten wachten,
want de eerste tram die langs kwam, had nog enkel twee plaatsen op
't voorbalkon. Oom Mijkel, die nou zoo'n goddelijk gelijk van de
viesjelant kreeg — zes passies èn de kruier èn misschien net op 't nippertje an 't statioon! — hield in martelaarschap z'n mond. Hij was pips
van ergernis en kou. De regen, sterker geworden, opgezweept door 'n
nijdigen wind, siepelde van z'n hoed in z'n opgeslagen jaskraag, verpapte de oorwatjes. En toen 'r na de volle tram 'n tweede kwam, kregen moeder, Sofie, Bets en Rachel nog net plaatsen binnenin, most hij
met Davidje voorop. Met vrouwen had je als voort 't zelfde! Als
voort!
Doch in 't Centraal-station, waar ze nog veertien minuten tijd hadden,
most-ie zich laten gelden, wou niet alles in 't honderd loopen. Moeder stond al te huilen dat ze Bets in 'n volle maand niet werom zou
zien — tante Sofie wou zonder perronkaartje door de kontrolle, zette
'n grooten bek tegen den beambte die 'r tegenhield — Bets en Rachel
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deeën of ze in de drukte van reizigers en bagage geen tien konden
tellen. Van 'n bedaardheid om te zoenen — hoezeer bleek van ongewoonte — nam-ie 'n derde enkele Antwerpen en vijf perronkaartjes.
't Kostte 'n centen om van te schrikken — as-ie nou nog de kruier betaalde, was 'r 'n weekloon mee gemoeid. Vijf en vijftig centen over!
Gejaagd, de een voor de ander na, op van zenuwen, wiegelden de
vrouwen de tunnel door, moeder helpend die zoo gauw niet kon, sneller van stap bij 't verwijderd gefluit van 'n rangeerende locomotief.
Dan, of 't toeval met ze was, zat Bets ineens. Ze zat. Ze zat in 'n coupé
„Dames" — en vol-op tijd. Daar hadden ze voor gedraafd en 'gejaagd.
Al de portieren stonden open — d'r kwammen menschen zoo doodbedaard anzetten, of d'r niks gebeurde. Moeder, nahijgend, 'r bandeau
verschoven, 'r hoed scheef van 't onmogelijk gehol, keek dagschuw,
lichtelijk-bevreesd 't gevaarte van den trein af, de wagens as reuzen
met tafeltjes d'r in, alleenig 'n deur an de achterkant. 'n Wonder! Of
je 'n sallon zag. 't Stoomen en snuiven van de locomotief, die van de
stations-overkapping 'n wolk maakte, bedremmelde 'r. 'r Lippen kon
ze niet stil houen van de koortsende angst-besluipinkjes, dat 'r dochter met die gevaarlijke meschien over zoo'n afstand most.
„David niet zoo dicht 'r op," sprak ze vreemdelijk lachend: „as die
vort gaat leg je d'r onder eer je 't weet! — Mijkel — in gosnaam hou
geen voet op de tree — doe mijn 't plezier en ga achteruit...."
Hij, meer dan eens na den Haag en Rotterdam geweest, schokte kregel
z'n druipnatte voering-schouders. Zeven minuten nog.
„Je mot mijn leeren reizen," zei-ie gemelijk, Davidje 'n tik op z'n vingers gevend — ibbel wier je van 't nagelkluiven dat de jongen zonder
ophouen dee: „as je weer op je vingers bijt, krijg je 'n draai om je
ooren! Mot 't 'n verzwering an je hande worde?"
„As d'r nou maar 'n dame bijkomt," zei Bets angstig voor de reis in
'n coupé alleen.
„Waarom ?" vroeg oom Mijkel: „boven je hoofd hangt de noodrem —
as d'r wat gebeurt — d'r gebeurt niemendal! — heb-ie zooveel hulp
als je noodig heb! En an de douane hou je je sleutel bij de hand voor
de visitatie — voor de olijve hoef je geen rechte te betale — anders
eet je d'r eerst 'n paar, dan is de pot angebroke, hoor je ?"
Of ze gestoken werd stond Bets ineens op. De sleutel. De koffer! Allemachtig ze had the-eens 't recu van de kruier!
„Heit u 't recu, oom Mijkel?" vroeg ze driftig.
Z'n oogen doken in z'n behaard gezicht, dan schichtig naar de sta237

tionsklok. 8.22.... 8.22.... Zonder te antwoorden schoot-ie als 'n vluchtende misdadiger naar de trap, bijna tegen aankomende reizigers botsend. Bets, moeder, tante Sofie, Rachel, Davidje keken 'm in één ontzetting na. Hoe men 't recu kon vergeten! Hoe de kruier 'r uit z'n eigen
niet an gedacht had! Hoe men zoo stom kon wezen! En dat ze 't allemaal in de haast door d'r hoofd was gegaan!
„As oom hard loopt haalt-ie 't!" zei Rachel, de wijzers van de klok
met benepen oogen vasthoudend. Je zag de groote verspringe! 8.23.
„Zal 'k 'r zoolang uitkomme?" vroeg Bets wit van schrik.
„En as-die vortgaat! As ze in Antwerrepe voor niks an 't statioon
wachte?"
„We kenne toch 'n teelegram zende !"
„Bets — je blijft zitte! Oom Mijkel haalt 't makkelijk!"
„Pas op !" zei de conducteur, 't portier sluitend.
Even waren ze stil, ondersteboven van de ellende met 't recu. Ze keken naar de klok, naar 't gat van de trap, waardoorheen oom Mijkel
verdwenen was. Bets uit 't raampje gebogen, met schellen onder 'r
oogen en 'n neus die snoof asof ze Narciss bij Van Lier in de Amstelstraat op 't lijk van de markiezin De Pompadour zag liggen — beet op
'r lippen van hitsende spanning. Gotogot, geen nachthemd, geen haar
geen stuk kleere as je aankwam — niks in Antwerpen te krijge-kam,
door de douane die alles an de grenze hield! Rachel, fel-rood van
angsten — met oom Mijkel had je toejoer avonture! — was 'n eind na
de trap geloopen, telkens omkijkend of de trein 'r niet vandoor ging.
De witte adembuiltjes ploften 'r neus uit, wilder, onstuimiger as de
groote wijzer 'n zetje verschoof. Moeder, in diepste verlatenheid, telkens naar de verkeerde zijde voor eiken haastig-aanstappenden reiziger wijkend, houdingloos in 't gestommel van karren, 't slaan van
deuren, 't binnenloopen van 'n trein, 't jachten van menschen en menschen; moeder uit 'r sfeer van warm-besloten, zelden verlaten kamertje met beste benejen- en bovenburen, stond verward en beduusd, huilerig en hulpeloos, niet goed begrijpend waarom Mijkel zoo weggehold was, toch met de aanvoeling van 'n allerverschrikkelijkst gebeuren. De eenige die 'r positieven bij mekaar had, was tante Sofie. Die
was eerst na den conducteur gedribbeld, toen na den hoofdconducteur,
en over 'r woorden struikelend soebatte ze effen te wachten, 'n páár
minuten te wachten, tot Mijkel met 't recu voor 'r nichtje werom kwam
— dat 't de schuld van de kruier-van-naast-de-pekelkomkommer-winkel was. Davidje, onthutst door 't grommend antwoord van den man
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met de breede rooie bandelier, kloof z'n nagels tot 't vleesch.
Dan zwaaide Bets ineens verrukt met 'r arm. Boven de trapgrot daagde
't hoofd van oom Mijkel met de watten propjes. Hoestend op stikken
af — dat was geen beweging voor 'n man, die bronchitis te pakken
had — plompte-ie van 't eene been op 't andere, haast vallend over den
boom van 'n postkar — en toen-ie vlak voor 't portier met 'n adempiepende, zwak-reutlende borst stopte, hakkelde-ie met weerbarstige
stuip-hijgingen, dat 't een gulden zeven en veertig an vracht kostte,
dat-ie maar vijf en vijftig cente bij zich had, dat ze zonder geld geen
recu woue geve, de gammers.
„Daar blijft-ie al die tijd voor weg!" zei Rachel op grienen af.
„Daar! Pak an! Pak an!", riep tante Sofie 'm 'n rijksdaalder voorhoudend: „we hebben nog drie minute — vooruit!" Hij kon niet meer. Van
't rennen was-ie z'n longen kwijt. Al had 'r z'n leven van af gehangen....
Toen, kordaat, den rijksdaalder uit tante's hand grijpend, probeerde
Rachel 't met daverende knieën en flapprende rokken. Asof ze werd
nagezet sprong ze de trap met twee, drie trejen gelijk af naar 't bagagelokaal, waar ze nog nooit was geweest, an den eersten den besten
vragend waar ze most wezen voor 'n koffer na Antwerpen. Doch
toen ze eindelijk boven kwam met 't recu in 'r trillende hand, was 't
baanvak, waar de trein met Bets had gestaan, onmiskenbaar leeg, 'n
leegte van twee glimmende, lange rails, en bij 't buffette-huissie klitte
de verstoorde familie, in verbolgenste stemming analyseerend wiens
schuld 't geweest was — van de niet genomen viesjelant — of van de
kruier....
Den volgenden dag kreeg Bets 't recu over de post — maar eerst den
daaraan volgenden aten ze in Antwerpen olijven.
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VOOR EEUWIG VAARWEL!')
Frau Kubitz, de oogen nog rood van 't grienen, had, zooals eiken
avond tegenwoordig, in 'r eentje de zolderdeur, die natuurlijk weer
een van de meiden had open gelaten, gesloten.
Op den zolder zelf rondkijken, volgens de instructies van den huiseer — of 'r niemand was binnen geslopen — geen dief, geen brandstichter — was 'r niet in de gedachte gekomen.
Voor geen geld zou ze 't als vróuw hebben gedaan.
En vanavond stond 'r hoofd alleen bij den brief — den ellendigen,
rampzaligen afscheidsbrief.
De gaskraan van de „Hintentreppe" afdraaiend, stak ze de plaats over.
De badkamer van den Assessor, die in dit warme weêr tegen dezen tijd
nag 'n douche nam — z'n tweede vandaag — bescheen met 'r verlicht
raam de luiig-knikkelende takken der struiken.
't Water dat ze in 't bad hoorde plassen, hoorde ze voor 't laatst — bij
den almachtigen God: voor 't laatst. 't Was uit, uit.
Door 'r kamertje heengaand, de tafel voorbij en den brief met z'n nog
niet droge inkthalen voorbij, liep ze de entree van de „Herrschaften"
in, opende 't ijzeren luikje van 't gas, regelde 't toestelletje voor de
electrische ontsteking — lieve, lieve God: nog nóóit waren ze in zoo'n
keurig, modern huis portiers geweest — en, de oogen weer dik in tranen, den neus bezwarend vol, plompte ze neer in den stoel voor den
brief, den brief, dien ze drie — viermaal had overgeschreven, en waaraan ze nou niks meer veranderde.
Zeventien jaar, zeventien maal twee-en-vijftig weken had ze 't bij den
kerel uitgehouden — enkel voor 'r dochter, die nou achttien was.
De drie volgende kinderen waren gelukkig gestorven, kort na de geboorte — 'n geluk, omdat ze bij zóó'n vader toch geen leven gehad
zouen hebben, en omdat de huisheeren, wat je makkelijk begreep, van
't „gaat en vermenigvuldigt u" in portiers-gezinnen niet gediend waren.
Nou Grete buiten de stad op 'n atelier werkte, de laatste twee maanden om de veertien dagen 'n middagje thuis kwam, en je op 'r gezicht
zag hoe ze de uren telde, om bij 't geknaag en de zure ruzie weer zoo
gauw mogelijk weg te wezen — nou ze enkel de meiden van de „Hochparterre" en van den „Ersten Stock" die om de drie, vier maanden wis1

) Berlijnsche herinnering.
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selden — a 1 s 't zoolang duurde — voor anspraak had, en zonder bescherming van Grete aan dat mensch was overgeleverd, nou kon ze 't
niet langer bolwerken.
Alles liet-ie an háár over, 't openmaken, 't schoonhouden van de trappenhuizen, 't kloppen van de loopers, 't licht-opsteken.
Zoo as 't begon te schemeren, smeerde-ie 'm, schoof-ie naar de kroeg
om den hoek, waar-ie 't eene glas na 't andere met z'n lekkere vrienden
letterlijk na binnen góót, en as-ie dan diep in de nacht, naar jenever
ruikend, met 't sleutelgat vocht om in z'n bed te raken, most ze 'm
geen twee woorden in den weg leggen.
Want dan was-ie geen man meer, zooas in den brief stond, maar de
1 e v e n d e d u i v e 1 —'n geniepige duivel, die nooit zooveel gedronken kon hebben dat-ie den Assessor of den gepensionneerden majoor
in de „Hochparterre", rechts en links, wakker-bulkte, maar een die 'n
fatsoenlijke, 'r plicht doende vrouw aan geen geluid-makende blauwe
plekken op 'r armen hielp.
Dat van vannacht had den doorslag gegeven. Bij halfvier 't trapje afschommelend — de huisheer most 't in de spiezen krijgen! — was-ie
met z'n dronken kop bij de lamp de krant gaan zitten lezen, en precies
om de tien tellen, afgemikt, had-ie zóó hardop van z'n bier en z'n jenever gehikt, dat ze 'r dood-van-de-zenuwen van werd. Na eiken hik, ofie 'r zelf 't land an had, had-ie óók hardop „Is 't gedaan ?" gezegd, zonder van haar in d'r bed notitie te nemen. Tot vier uur, bang voor 'm,
was ze rustig gebleven, zonder 'n letter protest. Toen, omdat-ie blééf
lezen, blééf hikken, blééf „Is 't gedaan" kiessen, had ze voorzichtig gemaand, gewaarschouwd dat vier uur 's nachts geen tijd voor je krant
was, as zij d'r om zes uit most, en dat as-ie z'n hikken kwijt wou raken
ie z'n twee ooren dicht most houen en 'n slok water drinken.
Hij, woest omdat ze hem stoorde, was as van-ouds te keer gegaan, maar
omdat de drank 'm te machtig werd — ze wou graag elk uur verdienen
wat-ie door z'n keelgat joeg — was-ie van z'n stoel geglejen en op den
grond, beest van 'n vent, had-ie tot den middag leggen snurken en
ronken.
In de eenzaamheid van den nacht had ze toen bij de gezondheid van 'r
dochter gezworen, dat ze van 'm af zou — en zeldzaam voet bij stuk
houdend, was ze aan 't schrijven gegaan, zóó as-ie tegen schemer de
deur uit slenterde.
Van 'n leien dakkie glee de schrijverij niet, néé. Ze had 't in 'r leven
nog niet verder dan tot brieven op advertenties gebracht. 't Uiteenzet241
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ten van je g r i e v e n, van 't hoe en waarom, kostte 'n half dozijn vel
papier uit de papierzaak-aan-de-overzij. Je most zoo uitgeslapen-letjs
met de slampamper wezen. An al z'n vrienden in de herberg zou-ie 't
natuurlijk laten lezen — ook aan den huisheer, as ze de puntjes niet duidelijk op de i's zette....
'r Oogen nu voor 't laatst drogend — gek was ze, dat ze 'r 'n traan om
liet, las ze nog eens, kalm aan, en om zich zelf te overtuigen.
Mijneer!
As de brievebesteller u deze brief brengt, heb ik U voor altijd verlaten, U hoeft mijn niet te zoeken, want ik ben weg. Om U zal ik mijn
geen leed aandoen, want U die geen man is maar eene levende duivel,
is dat niet waart. Ik heb twee handen aan mijn lijf, niet zooas jij om
een fadsoenlijke vrouw te mishandelen, maar om te werken. Van buiten
de stad zal ik mijn dochter schrijven. Dit is het laatste wat U van mijn
hoort. Voor eewig vaarwel!
9 Juli 1908. Emma Krafft.
Met 'r meisjesnaam had ze geteekend — juffrouw Kubitz was ze niet
langer.
En nou de brutale d a a d in de enveloppe stekend, schreef ze 't adres,
plakte den postzegel.
Als ze 'm neerlei op de tafel, zou-ie 't niet gelooven. De brievenbestelIer most 'm morgen met de post van kwart over achten brengen, nadat-ie eerst behoorlijk naar 'r gezocht had.
Den hoed op 't ouwe hoofd, 'r taschje in de eene, den brief in de andere bevende hand, keek ze nog effen de meubeltjes af, de kast en de
naaimachine en de portretten — dingen die ze langzaam had zien
groeien. Meenemen dee ze geen korrel. An dat bestaan wou ze geen
herinneringen. An de twee en twintig gespaarde Reichsmark, Grosche
voor, Grosche na, geschraapt, verstopt, had ze voorloopig meer as genoeg.
Opschrikkende door gepraat bij de „Hintentreppe" — natuurlijk 't
meissie van den Assessor die 'r vrijer binnenliet — draaide ze 't gas uit.
De huisdeur wipte achter 'r aarzelende voeten in 't slot. Ze was in de
vrijheid. As ze den officieelen brief in de bus schuins-over postte, was
de gordiaansche knoop doorgehakt. Maar dat dee ze nog niet dadelijk.
Waarom wist ze zelf niet. Ze liep. Ze liep met dronken voeten, onvast
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van heupen. Ze liep met 't taschje slag-neer in 'r weeig-aanvoelende
linkerhand, — en in de rechter, of ze 'm zoo aan den eersten den besten
voorbijganger zou geven, met den afdruk van 'r duim van boven en
dien van 'r wijsvinger beneden, vierkantte de envelop met 't adres
....Den Heer Gottlieb Kubitz.... enz.
Twee — driemaal was ze 'n zijstraat ingesuft, dicht langs de huizen
voortstappend, zonder te weten waar ze eigenlijk was. Dan, schrikkend, onwezenlijk lachend, merkte ze dat ze enkel om 't huizenblok
heen was geloopen, dat ze weer bij 't balkon met de geraniums en den
uitgebloeiden rhododendron van den gepensioneerden majoor, die nog
op was, te soezelen stond.
Van den anderen kant der stoep kwam toen de familie van den „tweeden Stock", voor wie ze de wasch dee. Ineens, bevreesd aangesproken
te worden — keerde ze zich om, en met 'r houding geen raad wetend,
'r niet verder over denkend, alsof ze 'r zoo juist 't huis voor uit was
gegaan, haastte ze 't asfalt over, en eer ze tot bezinnning kwam, haakten 'r vijf vingers in de brievenbus, die waarlijk even klapperde — na
't ontzettende van zulk 'n hap.
Hij was gepost, niet meer terug te krijgen, aan 't Noodlot dat teedere
harten bindt en verdorde scheidt, overgegeven.
Als opgelucht, plots veerkrachtig, de kilte der brievenbus aan 'r vingertoppen meedragend, wandelde ze 'n heel eind verder.
Op 't plein, waar de fontein niet meer werkte, waar de planten en
boomen heerlijke schaduw naast 't licht der electrische ballons in de
straten, afwierpen, waar in de veilige donkerte der groote, ronde banken dienstmeisjes en soldaten in de verliefdste houdingen zaten te minnekoozen — zette ze zich op 'n kleinere bank, om te b 1 a z e n. 't Was
'r 'n zalige stilte, zoolang de tram niet in de bocht gromde. Door de blaren der boomen en struiken zag je de rooie lampjes van 't Restaurant
op den hoek, en de muziek van de paar Italianen, die daar speelden,
suizelde zacht-vriendelijk aan, zoo gedempt of 't van 'n anderen kant
kwam.
Met 'r oogen gesloten, de handen om de leeren beugel van 't taschje,
zat ze nerveus te wiegelen — de laatste ruzie nog eens in de oneindigheid van 'r herinnering haarfijn uitpluizend — hoe-ie 'r, met z'n 'r telkens in 'r bed opschrikkend hikken, achter de krant had zitten ergeren
— alleen de punt van z'n zware snor te zien — en de damp van z'n
smerige sigaar — en 't frunnekend gewrijf van 't krante-papier tegen
z'n vetten buik — en de vloeken, toen ze 'm angstig vroeg nou toch
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eindelijk 't licht uit te doen.... Lieve God, wat had ze in 't donker liggen huilen, toen-ie op den grond z'n roes uitsliep....
De verliefde paren fluisterden in de zwijgenis van den zomeravond —
de schaduwen der blaren slierden in 't licht van 't pad — van 'n enkelen auto klonk verwijderd geroep — en uit 't restaurant, met z'n
fleur van rose weelde-lampjes, sloop 't geklaag van 'n schelle viool —
of iemand meelij met 'r had. Toen,deoogennogaltijd
gesloten, begon ze kreunend te snikken — dat ze geen sterveling in de
wereld had, om is mee uit te praten — ook geen dochter. De laatste
keer, dat Grete op bezoek was geweest, had die voor 's avonds 'n afspraak.... Dansen in „Halensee", was voor zoo'n kind in die jaren pret
gemok van 'r vader en moeder thuis.... As je 't er wel verbooi-tigeras'
dee ze 't toch.... 't Respect voor 'r ouwers was 'r door zijn handen uitgeranseld....
Zoo, bij die ellendige, alles in 'r slap makende muziek, zou ze nog lang
gehuild hebben, als 'r niet naast 'r op de bank 'n tramconducteur met
z'n liefie was komen zitten. Die praatten geen woord, keken mekaar
enkel aan, de vingers vastgezogen. En om die twee niet te storen, niet
met 'r neus-gesnuffel en niet met 'r luisteren, stond ze zachtjes op —
liep weer, aan één stuk van de eene straat in de andere, doelloos, óp
van vermoeidheid, omdat ze den heelen vorigen nacht niet geslapen
had, en de zenuwgebeurtenissen 'r oud hoofdje leeg hadden gepompt.
In den „Tiergarten" moest ze weer even op 'n bank rusten — dicht bij
'n lantaarn. Want voor 't donker gedeelte van 't bosch was ze met al
de moorden waarvan je las, gruwelijk bang. De klok van 'n toren sloeg
twaalf. 'r Lippen telden de slagen mee, 'r gedachten waren bij den volgenden morgen — wie 'r om zes uur zou openmaken — wie de meiden
van den „derden Stock" porren — wie de loopers, die 'r vanavond zoo
uit hadden gezien, vegen — wie de natte wasch van de familie van den
„tweeden Stock", van den waschzolder zou binnen halen — wie 'r op
de huisdeur zou letten, as hij lag te snurken—èn wat of de arme Grete,
die nog zoo bitter weinig an 'r jeugd had gehad, zeggen zou, as hij 'r
morgen kwam vertellen, dat 'r moeder 'r v a n d o o r w a s g eg a a n.... Wat 'n voorbeeld voor 't kind.... En hoe ie 'r ranselen zou, as
zij 'r niet was, om tusschenbeiden te komen....
't Ging niet. 't Mocht niet. Ze dorst niet.
Zooveel ellendige jaren had ze 't uitgehouen, dat de paar jaar die ze
misschien nog te leven had, 'r maar bij mosten....
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Weer in 'r woning terug, was ze 'r afscheidsbrief glad vergeten, maar
mèt dat hij, bij tweeën, ongewoon vroeg — omdat-ie geen centen had
om langer uit te blijven — de kamer in-norschte, overviel 'r de afschuwelijke angst, de koortsachtige vrees voor den geposten brief, den
brief in de blauwe bus aan den overkant.
Weer had-ie den hik — weer zei-ie telkens met dien hik en niet met
haar pratend: „Hou je op, of niet ?" — weer las-ie de rechtzaken in de
krant — de gevallen van moord en mishandeling door 1 i e f d e e n
h a r t s t o c h t — zij verzette zich niet, liet 'm rustig begaan, vol als ze
was van wat morgen komen moest.... van 't gloeiend geweld,
't krankzinnig krakeelen — as hij den brief in z'n handen kreeg.
Om vijf uur was ze in de weer, had ze open gemaakt, de wasch afgenomen, gepord, de loopers geveegd — om half acht stond ze al op den
uitkijk, zag ze wit van zenuwen — en toen ze 'm eindelijk had, den
wanhoopsbrief, ging ze — God zij geprezen, weer gerust — naar den
kruidenierswinkel, twee huizen verder, om 'n ons margarine voor z'n
boterhammen te halen.
Onderweg strooide ze de snippers, als Klein-Duimpje 't ook had gedaan, om 't h u is terug te vinden....
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DE TANTE
Toen Riekje geboren werd, was 'r moeder aan den eenen kant te zwak
om 'r bij zich te houden, en aan den anderen kant — dàt gaf den doorslag — dorst ze niet voor de buren, de buren boven, de buren beneden,
de kwaadsprekende, loerende, kwaadaardige buren voor wier slabekken ze die lange, lange maanden als 'n melaatsche zoo bang was geweest.
In 't gasthuis bevallen, met enkel vreemden om zich heen — in de heele
stad had ze nog geen verre nicht voor familie — was ze tegen schemer
weer in de achterkamer, twee-hoog, getrokken, en daar in de donkere
bedstee, slap en miserabel, had ze zich nog rampzaliger gevoeld, as in
de dagen toen de laffe kerel 'r in de steek liet.
Maar je went aan alles. Ook aan eenzaamheid.
En ze had nou 'n doel, 'n doel in 'r leven, 'n doel bij 'r werk.
Eens om de veertien dagen, Zondags, nam ze 'n derde-klas-kaartje naar
Haarlem, waar Riekje bij de moeder van 'n vriendin uitbesteed was, en
dan bleef ze den heelen middag binnenshuis, achter de horren van het
optrekje, hielp 't kind met onhandige bewegingen, keek 't onrustig in
de klare, blauwe oogen — zich niet gelukkig voelend, nee, in de verste
verte niet — en zich alle mogelijke dingen verwijtend, juist om dat
nièt gelukkig zijn.
Alle moeders waren met zoo'n kleintje in d'r sas. Zij niet.
Ze probeerde 't — 't lukte niet. 't Kind had zijn oogen, zijn neus,
zijn haar. En omdat 'r gekke verliefdheid sinds zijn gemeenen streek,
tot 'n innigen, bijna woesten haat was gegroeid, omdat ze al wat-ie aan
herinneringen had achtergelaten, nog vóór Riekje's geboorte in blinde
verwoedheid vernield had, kreeg ze soms iets onbewust-vijandigs over
zich, als 't kleutertje op 'r schoot, met witte, magere grijphandjes te
wriemelen lee.
En dat voelde 't kind, of 't leek 't te voelen. 't Kon ineens beginnen te
schreeuwen, te gieren dat 't 'r paars van werd, en eerst in de armen van
de pleegmoeder kwam 't weer tot bedaren.
„Ik doe 'r toch niks," praatte Marie dan verdrietig: „heb u ooit zoo
iets gezien...."
„Dat komt," lachte Koosje — die 'r meer den slag van had dan zij —:
„dat komt natuurlijk daarvandaan, dat 't kind an mijn gewend is....
Hoef je je niks van an te trekken.... As ze d'r volle hersens krijgt, zei
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ze vanzelf zien, hoe jij je voor 'r uitslooft...."
't Was 'n slappe troost, maar 't was 'r een, een die 'r bij 't werk opporde, een die 'r uren kon bezig houden.
Ze was een van de stugste meiden van de fabriek, haast zonder kameraad. Ze sjouwde harder dan de anderen, babbelde weinig, haalde geen
grapjes uit, zat telkens met 'r gedachten bij de dingen, die 'r zoo'n opstopper hadden gegeven. Wat ze van 'r centen kon afdragen, werd in
Riekje's kostgeld, in 'n jurkje, 'n paar schoentjes, 'n stukje speelgoed
uit de Fransche Bazar, gestoken.
Ze dee 't zonder sentimentaliteit, zonder echte, diepgevoelde genegenheid. Ze dee 't omdat je 't most doen, omdat je je kind niet op 'n andermans schoeren kon schuiven, omdat ze 't ook wel plezierig vond,
as Riekie niet bij de kinderen in de buurt afstak. Ze deed 't, zonder
jeugd, zonder lachen, zonder geluk — ze dee 't met moeite, omdat 'r
borst niet tegen 't vooroverzitten kon, en ze vooral tegen den winterdag de belabberdste hoestbuien kreeg.
Vier jaar oud, achterlijk kindje, begon Riekje de eerste woorden te
babbelen. Koosje, de pleegmoeder, best menschje, dat nou ze 'r nerinkje op had gegeven, schoonmaakbeurten op kantoren waarnam, —
Koosje noemde ze „moeder" — tegen 'r moeder zei ze „tante ".
Niemand had 't 'r geleerd. En niemand had 'r bezwaren tegen.
Zoo'n kind had 'r eigen spraakje, 'r eigen brabbelwoordjes, die ze van
de kinderen in de buurt, waarmee ze speelde, overnam.
De vrouw, die 'r dag aan dag verzorgde, die eiken nacht met 'r in 't
kamertje sliep, werd vanzelf 'r moeder — de stugge, stille vreemde, die
om de veertien dagen op bezoek kwam, en is wat meebracht, werd
„tante", zooals de zoon van Koosje en de andere mannen in 't huis,
„oorre" genoemd werden.
De eerste keer, toen Marie door 't tastend kindermondje als tante werd
aangesproken, was ze in geen twee maanden over geweest, omdat ze
met den kouwen winterdag in 't gasthuis had gelegen.
„Dà-àg tà-ànte," was de begroeting geweest.
„Tante — tante," had de moeder lachend herhaald: „wat zeit ze nou ?"
„Je mot moeder zeggen, Riekie," had Koosje verbeterd.
Maar 't zat 'r in 't kinderhoofdje al zóó ingeroest, ze zei die „moe's"
en die „tàntes" zoo lekker, zoo-om-'r-te-pakken, en ze was zoo angekommen in die twee maanden-van-'t gasthuis, dat ze 'r 'r gang lieten
gaan.
En dan —'t was misschien beter zoo.
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Want Koosje kwam naar Amsterdam wonen, tegelijk met 'r zoon, die
opzichter bij 'n Veem was geworden. De twee huishoudens werden
één, wat 'n heele besparing gaf.
Op de derde verdieping van 't huis, waarin Marie zoolang op de ach
gewoond had, leien ze mudje bij mudje, woonde Riekje met-terkam
'r „tante" en 'r „moeder" voor 't eerst onder één dak, zonder dat de
buren — met d'r fatsoen en d'r vuile monden — 'r 'n woord over te
kletsen hadden.
„'t Kan me niks schelen, hoe ze me noemt," redeneerde de moeder:
„laat ik maar tante bieten.... As wij maar weten dat ik de moeder ben,
wat ?"
Zoo kwam de zesde winter.
Op de grachten in de heele stad reden ze schaats. 't Was in geen jaren
zoo'n vorst geweest. De daken, de kozijnen, de straten, de stoepen,
waren 'n pantser van ijs en sneeuw, en tegen den avond joelde de noordenwind met zulk 'n geweld in de schoorsteenen, of 'r in ièder huis
't geklaag van 'n zieke was.
Dien Woensdagmiddag was de boodschap van 't gasthuis gekomen, de
ellende-boodschap, waarvan menschen die op 't gasthuis aan waren
gewezen,alles begrepen — dat de familie zooveel mocht
bezoeken as ze wou.
't Was mis. 't Liep af.
Toen Arie geschaft had, had Koosje 't kind voor de kou nog 'n omslagdoekje om de oortjes gebonden.
En voor ze de tram naar 't gasthuis nam, was ze in de Utrechtschestraat 'n paar wollen wantjes wezen koopera, om aan de ziel-van-'nmeid te laten zien, dat 't meissie an niks gebrek had.
Met die pracht van 'n handschoenen an, liep 't kind dat de vorige
maand zes was geworden, van plezier te glunderen.
„Waar gane me nóu na toe, moe ?" babbelde ze blij, en 'r stevige rijglaarsjes beklapten zoo vroolijk 't asfalt, of 'r 'n mènsch liep.
„Nou gaan me tante opzoeken," zei Koosje: „en nou mag-ie wel èrreg
lief doen, hoor, want je zei 'r niet dikwijls meer zien."
„Waarom niet ?" vroeg 't meisje, dat in de laatste weken al meer in de
ziekenzaal was geweest.
„Nou dáárom niet," zei de schoonmaakster kribbig — as 't kind met
vragen begon, kwam 'r geen eind aan.
De hakjes joolden over den bevroren grond —'t mondje tuitte driftige
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ademplofjes —'t warme wantje rustte in de hand van de vrouw.
In de tram spraken ze geen woord -- maar in de Constantijn Huygensstraat, tegen den scherpen wind in, begon Koosje zachtjes te sloffen,
om 'r bedenkingen van 't laatste kwartier....
„Zel je niet veel babbelen, Riekie?"
„Waarom niet ?" vroeg 't kind dadelijk weer.
„Nou dáárom niet," zei de vrouw nog eens, maar geduldiger: „as 'n
mensch ziek is, ken-ie geen spektakel an z'n ooren velen. Begrijp-ie ?"
„Ja, moe," zei Riekje, en ze blies 'r warmen adem in de wantjes, omdat 'r vingertoppen pijn deeën.
Even zette Koosje zich schrap tegen den vinnigen wind, die onverwacht-geniepig, stof-bultingen uit den grond zwiepte, de rokken langs
'r beenen zoog.
„Hou je mond toe," zei ze met dichte oogen tot 't kind, dat haast niet
verder kon, zoo as de wind te keer ging.
Dan, dicht bij 't gasthuis, stond ze stil, gladde Riekje's haren onder 't
mutsje, redeneerde voorzichtig:
„As me daar boven bennen, Riekie — wat zei je dan zeggen ?"
„Dag tante, hoe gaat 't met u?", zei 't meisje, trappelend van kou —
huiltrekjes kreeg ze om 'r mond, omdat die gemeene wind door 't wollen doekje heen 'r oortjes in brand zette.
„Nou — nou — dat mot je vandáág nou is nièt zeggen," praatte de
ouwe vrouw, onzeker hoe ze 't an most leggen: „vandaag mot je is wat
anders zeggen — wat anders, hè? — hè ?"
„Watte dan, moe ?"
„Nou, as je bij tante d'r bed staat, mot je èrreg lief wezen — en vragen:....,,dag móéder, hoe gaat 't met u" ?"
De wantjes onder de armen, de lipjes bibberend van kou, 'r niemendal
van begrijpend, keek 't kind de pleegmoeder aan.
„Mot 'k „dag moeder" zeggen ?" vroeg ze: „en 't is toch me tante...."
„Dat doe je ènkel vandaag — alleen vandaag — voor de aardigheid,
hoor-ie? — dat zei ze plezierig vinden, hoor-ie ?"
„Late me nou niet langer blijven staan," drensde 't kind: „'t is hier zoo
koud...."
„Zei je 't niet vergeten, Riekie — je mot enkel zeggen: „ja moeder" en
„nee moeder" — hoor-ie ?"
„Ja moe — ik ben zoo koud."
„Vooruit dan — binnen ken je je warmen."
't Kind weer aan de hand, ging ze 't gasthuis in. 't Was zóó'n i d e e
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van 'r. In de tram was 't 'r ingevallen. As Riekie 'r moeder misschien
voor 't láátst zag, most ze 'r niet as tante anspreken. 't Was 't idee —
enkel 't idee — niks as 't idee.
De vorige keer dat ze 'r geweest waren, op den bezoekdag-voor-iedereen, hadden bij ieder bed menschen gezeten. Nu liepen Koosje en 't
kind alleen door de zaal, tot in den versten hoek, waar de zieke lag.
„Dag Merie," sprak Koosje 't was-witte schepsel toe — Jessis, jessis,
wat was ze in die twéé dagen afgevallen!
„dag Merie — me kommen is hóóren, hè.... hè
Traag de oogen openend, keek de meid die 'r beetje leven as 'n trekdier verdaan had, de ouwe vrouw aan. 'r Magere, witte handen, zonder
'n eelting van arbeid nu, slapten over 't beddelaken —'r hoofd, beenig
en hard, als in den greep van den dood, bewoog niet in den schaduw
kussen. As 'r zwarte wimpers niet naar de wenkbrauwen-kuilvan't
waren gekropen, zou je gedacht hebben da-je te laat was gekomen....
„En hoe voel je je — hè — hè? hè
haperde Koosje, de keel vol, en
maar hè's zeurend, om 'r niet in te blijven steken.
Zonder te antwoorden, trok de zieke de ellebogen naar 't kussen, om
zich 'n steuntje te geven, en den gelen, vleeschloozen hals rekkend,
zocht ze 'r kind, dat ze liggend niet zien kon.
„Wat zou je nou zèggen, stommert!" snauwde Koosje, goedig: „je het
nog geen mond open gedaan
„Dag tante — hoe gaat 't met u?", zei 't angstige stemmetje, en 'r
handje stak over 't dek.
Zwak-glimlachend glee de moeder terug in 't bed en de oogen weer
sluitend, te op om te praten, hield ze 't koudaanvoelende wantje in de
lauwte van 'r vingers.
„Stommert!", verweet Koosje, zich fluisterend naar het meisje bukkend: „wat zou je zeggen
Vreemdelijk-lachend, onecht, met 'n andere stem dan gewoonlijk, zei
toen het kind:
„Dag móéder — hoe gaat 't met je, móéder?"
De zieke schrikte 'r van.
Ineens waren 'r oogen wijd-open.
Ineens, zonder dat 'n sterveling 'n woord had gezegd, begreep ze wáárom Koosje 'r neus snoot — waarom ze op dat uur bij 'r bed stonden
— wáárom 't kind voor 't allereerst geen „tante" zei.
Ineens begon ze ellendig te snikken.
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Maar toen kwam de zuster 'r bij. Dat mocht niet. Je zoo op te winden,
foei Merietje.... En ze wees Koosje dat ze liever morgen nog is most
komen.
„Zeg je moe Boeien dag," zei Koosje.
„Nou dag tante, beterschap," angstigde 't kleutertje.
Den volgenden morgen waren ze 'r vroeg.
Maar om tante d'r bed zwartte 't kamerschut.
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MEI ZONNETJE
-

Met de handen nog dampend van 't soppie, waarin ze de koppen en
ontbijtbordjes blank had gespoeld, schoof ze 't raam op.
„Pie-ie-iet...." zei de kanarie, kittig van zwavelstok naar zwavelstok
wippend, en z'n zwarte kraaltjes-oogen boorden 't gele lijfje uit, zoo'n
plezier als-ie in den zonneschijn had, die van den gordijnkier over 't
ongeredderd aanrechtje de kooi kwam bestrijken, en 't water fonteintje met 't groenig-beslagen bovenste spitsje in tuimel en snijding van
tollende straaltjes dee branden.
„Ja lekkertje — ja pietebaas," praatte de juffrouw, zonder zich om te
draaien: ,,....da's 't somertje, hóór.... da's 'n sonnetje om van te smullen, hóór...."
'r In 't sop bleekig-geweekte knuistjes beleien de lauwte van 't kozijn
—'r oogen doordroomden de spiegeling der brilleglazen.
Ja, 't goddelijk lentetje was 'r — of de luimige lust van één enkelen
nacht den boel los had gebot — of 'n wonderlijke voorjaars-storm de
takken der boompjes, de kale struikjes, zelfs de dorre wingerden vol,
vol van doorschijnend glansgroen, vol van groen zonder schaduwtjes,
vol van bevreemdend-nieuw, nog nooit zóó groen geweest, had bestoven.
Gister, eergister bij 't grijze gedruil, dat 'r al vroeg de lamp had doen
zoeken, was 'r haast niks geweest. En nou. 't Appelenboompje zat van
onder tot boven, of 't 'r an fluweelde en 't seringen-struikje groende
zoo lekker, zoo malsch, zoo of de zwarte takkies zich voor de zon geneerden, dat je of je wou of niet an den goeien God most denken, die
dat allemaal kon as-ie wóu....
Voor 't eerst van 't jaar — voor 't eerst na den eindeloozen, ruwen winter met z'n gevloek door 't schoorsteentje en z'n rauw geweld tegen de
niet te ontdooien ruiten, warmde de lentelucht 't keukentje binnen —
voor 't eerst hadden de zonneplassies hètte....
't Was om je te verkneuteren, om je schoonmaak in de steek te laten en
met je bloote hoofd 'n paar straten af te kuieren. 't Was, 't was....
't was 'n goswonder.... Je vond 'r geen andere woorde voor.... En je
ooge konden 'r niet genoeg van krijge....
Achter 't verveloos schuttinkie, waar de tuin van de Gracht met z'n
kastanjeboom, hoog as 'n huis, begon, had je heele plekken van groen,
groen zoo dun en schriel en toch zoo fleurig al, dat je de gevel most
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gissen, hè ?.... En de kastanje met z'n dikke bast leek waaratje sinds gister geplant — je kon d'r 'n eed op doen, dat je 'm nog niet had ge
-zien.
„Pie-ie-iet!", riep de kanarie opnieuw en 't kalkige eelt dat de juffrouw om de twee maanden van z'n pootjes probeerde te weeken —
'n last voor de beestjes as 't vuil van de kooi anbakte — sloeg rappe
tikjes tegen de droogte der stokken: „Pie-ie-iet!...:'
„Ja lekkertje," praatte de juffrouw, terug in de werkelijkheid — met
niks kon ze d'r dag niet verdoen!
„we salle jou ook is late profiteere, pietebaas."
Voorzichtigjes an beklom ze den stoel, de breede pantoffelvoeten bezijden 't vlechtwerk, en de handen om de tralies slaand, suste ze 't wildfladderend dier, dat háár toch most kennen!
„Nou dan, lekkertje!.... De vróuw sel je niet opete piet!.... Nou,
nou!.... Motte we allebei van de stoel valle, piet ?.... Ja kijk me maar
an, hè!"
Zoetjes balanceerend, een voet op de zitting van den stoel, een als in
poising van de diepte die ze op den tast weer terug most, hervond ze
de veiligheid van 't vloerzeiltje. De kooi nu naar 't zonne-weelderig,
geel blakerend aanrechtje dragend, babbelde ze in één zet door, gewend an 't gezellige, knusse, huiselijke van den altijd geduldig-luisterenden nooit gehumeurden a n s p r a a k, bijna 'r eenige sinds 'r man
gestorven, 't dagmeisje 'm gesmeerd had en de kamers voor de commesaais leeg stonden.
I e m a n d most je hebben. Met al de zorgen in je hersens, de zorgen
van je huur, je belasting, je schoonmaak -heelemaal-alleen, je gemier
met advertenties om de pracht van 'n suite (met vrij kabinet) voor 'n
fatsoenlijke som kwijt te raken — met zooveel sjagrijn an je hoofd j e
mond t e houden : dat was om gek te worden — dat hiew geen
sterveling uit!
De grootste slag — d'r man niet meegeteld — was 't trouwen van den
meneer-die-z'n-bezigheden-buitenshuis-had, geweest. Zóó een kreeg ze
nooit meer. Je had ééns in je leven lief (tenminste as onbesproken
mensch) — en je verhuurde ééns, in dat zelfde leven, je door 'n ringetje-te-halen suite an 'n precies op den éérsten betalenden heer, die
geen kapsies met 't boekie maakte, die alles op de minuut dee en h a r t
voor je meubilair had.
Tweemaal, na die leegten in 'r gemoed en 'r bovenhuisje, was de suite
heel kort bewoond geworden — den eersten keer door 'n heer, die al
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den tweeden dag den deurwaarder bij zich (in haar suite) kreeg —
toen door 'n student, die tot diep in den nacht bezoek van nooit d'r
voeten vegende, schandaal-schoppende vrienden (en vrouwspersonen)
ontving.
Dat had ze 'n maand — dertig dagen, en as gezegd dertig nachten, motten verdragen. En nou in den schoonmaak, zonder meissie, zonder
hulp, zelf de plafonnetjes wittend, zelf de deuken in 't behangsel bij
stond ze nog dikwijls, ja haast ieder uur, met ingehouden-plakend,
woede voor de baldadige, gruwelijke herinneringen van de s t u d e nt e m a a n d, die meer kringen in de tafels, meer vlekken in de stoelen,
meer krassen en andere onbetamelijkheden had achtergelaten dan de
meneer-die-z'n-bezigheden-buitenshuis-had in twaalf jaar!....
Had ze in die dagen-des-oordeels 'r leed, 'r klachten, 'r diepe verontwaardiging bij de tralies van 't kooitje gelucht — had ze den kanarievogel bij 't ongehoorde van gebroken glazen, door asch en eindjes
sigaar verontreinigde botervlootjes, geraas en gestoei (boven) tot getuige genomen, 'm huilend 'r nooden in de eenzaamheid van 't keukentje, gezegd — in de herwonnen stilte van 't huis, en bij de restauratie
van 't door de vandalen vernielde, steeg 'r gevoel van onverwoestbaar-intieme, behaaglijk-z e k e r e vriendschap voor den bescheiden
kameraad en huisgenoot, an wie je enkel vreugde beleefde, die 'r as 'n
kind op los piet-te als je 's morgens de keuken in kwam, die je de tranen in je oogen kon zingen as-ie op dreef was, en die de grootste troost
van d'r man, toen die zoo goed as op sterven lee, was geweest. Jan had
'm wel is door 't keukentje laten vliegen.... Dat dee zij niemeer. Want
zoo'n beest wier zenuwachtig door z'n vrijheid — en dat most dan 't
koper ontgelden.... Maar anders! Niet één kenarie in de stad of 't land
kon zoo'n héére-leventje as Pietebaas bij haar hebben. Tweemaal in de
week kreeg-ie schoon, behoorlijk uitgebrand zand — en zoo as 't er
was, 'n blaadje versche sla — en in de heete zomer 'n badje — of is 'n
hennepzaadje — of 'n snuffie van 'n kers — of 'n klontje suiker....
Soms in de beangstigende avondstilte, as ze 'r krantje uit had en de
zwijgenis der dingen van 'n ophitsende vijandigheid werd, kon ze 'r
ineens behoefte in vinden 't als 'n gelen balletje op 't stokje versteend
dier wakker te praten.... En 'r Zondagen, na de kerk, verdeed ze met
uren schel en betoogend gebabbel. De vogel, zich vervelend, opgewekt
door 'r gescharrel met potten en pannen, zei duizend keer ,,Pie-ie-iet!"
— zij verhaalde, redeneerde hardop, móést 'r geluid hooren....
Nu met 't wonder van 't Mei-zonnetje en de in feestgroen gestoken
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planten en boomen, had ze 'n bijna moederlijke verteedering bij 't nerveus-verrukt getrippel van den kanarie, die als 'n gele vlam door de
zonnebaan bewoog en bij 't gesjilp der musschen buiten onrustig-schril
antwoordde.
„Lekker, hè — wat? — hè, Piet?" praatte ze z'n slank rugje toe: „ja,
en nou salie we je meteen ook maar is voorsien, hè
Je ben me weer
aardig an 't hannesen met je saad en je water geweest! Nou, nou! Most
je d'r soo wild mee omspringen, kind? Foci! Foci! Je kooi siet 'r as 'n
stedentekamer uit, Piet! En wat je met je watertje uitvoert, nou, nou
— 't lijkt of-ie d'r wat indoet soo groen as je fonteintje tellekens beslaat.... Ja, ja — 'k heb 't tegen jóá — en niet tegen de jonges buiten...."
De schuif met 't zand had ze uit de kooi getrokken, en met de ellebogen 't kozijn beleunend, beblies ze met niet tè wild-gespannen koonen, zachtjes-an, bang dat nog eetbare zaadjes mee zouen dwarrelen,
den platten, zinken bak. De heele kooi vandaag 'n b e u r t geven kon
niet, was ook niet nodig — maar 'm met zooveel herrie in 't zonnetje,
dat 'r plezier in had de minste spetjes op te letten, te laten, kon ze niet
over 'r proper hart brengen. Dat voelde ze as 'n verwaarloozing. En
as 'n niet zóó groote vreugde voor Pietebaas. As-ie met 'n schoon-geblazen zandbak en met frisch voer en met 'n kraak-helder fonteintje
in de eerste lentezon van 't jaar stond, most-ie zich tienmaal lekkerder
as met de smurrie voelen. 'n Mensch kon gos-onmogelijk 's Zondags
heelemaal-lekkertjes voor 't spionnetje de straat af zitten neuzen as de
boel niet a n k a n t was — enne dat bleef voor 'n dier glad 't zelfde,
wat
Voor den blaasbalg van 'r ouwe lippen, 'r lippen met oneindigheid
stoven, spoten, kolkten de zaad-pelletjes, en 'r rus--vanleswt,
schen door buitelden als opgejoelde sneeuwvlokken de gele donsveertjes van Pietebaas, die werendig te ruien scheen. 't Zoele windje droeg
ze mee over den nimbus van groen rond de struikjes, over 't schut
diep in den tuin van de Gracht — waar, dat zag ze eerst nou-tinkje,o
— hoe de menschen 't konden! — an 'n appelenboom, met blaadjes as
grassprietjes, luren en kindersokken hingen te drogen....
„Zoo, Pieteman," praatte de juffrouw weer, nu 'r lippen niet meer te
blazen hadden — en ze bukte 't venster in: ,,....nou ga je me niet zoo
wild te keer, hóór!.... De vrouw sit midden in de schoonmaak, mot je
denken, hóór!.... En nou salie we nog je watertje...."
Meer zei ze niet. Verder had ze niet gekund, al had 't 'r leven met 'n
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dozijn jaren verlengd. Met den zandbak in de handen, den mond in
schrik verstard, 'n haast niet kloppend hart en 'n bestervende verzwik
leden — zag ze 't ontzettende, 't vreeselijk-onverklaarbare —-king'r
aanstuipte ze 't visioen van den vogel, die met schuwe tast-beweginkjes boven op de kooi zat....
Ze dacht 'r niet over hóé 't gekomen kon zijn — dacht niet — kon niet
denken — ze wist alleen als 'n reflex-van-weten, dat-ie in 't fel-valsche
zonnetje — buiten z'n tralies — lieve God nog an toe! — voor 't w ij do p e n raam zat — dat één onvertogen ademgerucht 'm naar de smerige boomen kon jagen — naar de kou — naar de poesen — naar de
ellende van den blooten hemel, regen en geen vreten-bij-de-hand....
Eerst na 'n lange bewusteloosheid, zich niet verroerend, zonder 'n
schuivinkje van de ellebogen, zonder 'n vingerstrekking, zei ze zachtlokkend, hopend dat-ie om zou kijken en 't raam vergeten....: „Piet!
Piet! Piet!" — iedere „Piet" met 'n nadrukkelijker verteedering.
Even bewoog-ie de zwarte kraaltjes-oogen naar de zij van 't rekje met
de busjes „notemuscaat", „peperbollen", „kamperfoelie" — even riepie 'n ouwerwetsch „Piet!" werom — maar toen ze doodelijk voorzichtig 'r arm naar 't raam strekte, om te probeeren 't neer te duwen —
gebéurde 't — 't — hèt — werd de keuken plots wit van leegheid — de
kooi drie-, viermaal zoo groot —'t raamgat van 'n dreigende verschrikking....
De zandbak ontglipte 'r handen — de kooi stiet ze driftig op zij, en 't
bovenlijf over 't kozijn wringend, zoo ver als ze kon, zocht ze, doorwoelde ze 't belabberd groen en de hatelijke takken.
En omdat-ie scheller dan al de musschen bij mekaar „Piet" riep — en
z'n geel lijfje in de zon glànsde, zag ze 'm al gauw tusschen 't donzig,
in 't winde-gewieg schijnbaar schuimend groen van 't appelenboompje
in den Gracht-tuin.
Ze sloeg geen doek om — zette geen hoed op — vergat 'r toffels.
Of 'r rokken in lichtelaaie stonden — of Jut met z'n broodmes 'r na zat
— of 'n dolle hond zóó-met-'t-schuim-an-z'n bek an 'r stootkanten
hing — of 't de dag-des-oordeels was en de dikste helft van den aardkloof al af was gebarsten: zóó spurtte ze 't zijstraatje door, de punten
en bobbels der keien niet vóélend.
Op 't hooge bordes van 't gracht-huis hijgde, hoestte, praatte, jachtte
ze in één koortsige verwildering, telkens bij 't stomme niet-begrijpen
van 't dienstmeissie herhalend.... „Me kenarie sit bij u in de tuin, juffrouw.... Me beesie is losgebroke!
"....
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En as 't dan eindelijk gesnapt wier — God, wat 'n hersens! — liep ze
mee de lange, donkere gang met an 't eind zon en groen bij 'n glazen
deur, door — en over de nou werachies stekende kiezels haastend,
zocht ze met gretige oogen.
Maar in 't appelenboompie was -ie niet meer, de ondankbare judas!
'r Hand boven de oogen, die niet tegen de zon in konden, schorend,
hoorde ze 'm meer dan ze 'm zag tusschen 't groene gedamp van den
kastanje, waar-ie zoo vrij zong, of-ie in z'n kooi, in 't keukentje, zat.
„Nou, die het u voor 't láátst gesien juffrouw...." zei 't meissie, 'n paar
ramen begrunnekend, waarachter hoofden nieuwsgierigden — de buren begonnen 't ook in de spiezen te krijgen.
„Pischt! Pie-ie-iet! Pie-ie-iet!" riep de juffrouw, door de spleetjes van
'r in rimpels verperste oogleden enkel schreeuwende zonne-schelheid
en geel-groene boomfranje grijpend, en omdat dat 'r tureluursch
maakte, viel ze kwaadaardig uit: ,,....liet u wat door die lammenadige
En dat groen nou ook net, hè
Kom nou Pietebaas — kom
son
nou lekkertje!.... Je kooitje is toch soo warrem!.... Wat mot je nou
Pie-ie-iet !"
hier! Daar ken je ommers niet meer tegen!.... Pie-ie-iet
Onzichtbaar in 't teere gekoepel boven — dan zwijgend — dan met 't
zingen van 't zonnetje maat houdend — school 't lijfje met 't soms zóó
zwaar-gaande fluitend gejoel, dat hoe langer hoe meer hoofden over
de bloemrekken en kozijnen kwamen. En die keken van den zingenden
vrijbuiter in 't malsche lentegroen naar de juffrouw in den grachttuin. En ze lachten. Want 't was 'n komiek gehoor, dat geroep van 't
mensch op d'r kousen....
?....

?....
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Toen-ie over de daken weg was — zoo weg dat je geen „Piet" meer te
slikken kreeg — hing de juffrouw de leege kooi aan den spijker.
't Meizonnetje beplaste de koperen bullen, fleurde de figuurtjes van
't zeil op, overlaaide de witbekalkte wanden met 'n gedaver en 'n geglitter dat 't keukentje 'r jong van wier.
Zij, met 'n hoofdje zwaar van ellende, die 'r dagelijksch gedoetje, 't
drogen van 't beetje vaatwerk, 't schillen van de aarpels — een voor
een — ordelijk — zonder 'n ingelaten pit — terwijl 't water al stoomde
— maar om 'n haverklap, bij ieder vogel-schaduwtje langs 't raam, bij
elk gesjilp dat anders leek, bij elk gepraat naastan of benee, boog ze
zich over 't kozijn, zocht den glanzenden luciede-blauwen hemel af, 't
seringenstruikje, 't appelenboompje, den kastanje, 't klimop....
Allemachtigste God — as 't voor 'n week was gebeurd, had ze overal
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door de takken kennen kijken — nou hingen d'r groene gordijnen....
Ze doorstommelde 't bovenhuisje, de kamers voor de commesaals 'n
laatst handje gevend — bewoog, redderde, ging boodschappies doen
— 'n half pondje groene zeep en 'n pak lucifers — later nog 'n ons
margarine — ze las, na de koffie, as altijd de ochtendkrant met de
advertenties — ze liet zich an eten en drinken niemendal mankeeren —
maar toch—maar toch....'t Wier 't zelfde gevoel of d'r 'n dooie in huis
was — zoo stil — zoo angstig.... En nog 's avonds om acht en om negen
en om over tienen, toen ze na bed ging, schoof ze 't venster op, denkend dat-ie terug zou kommen.... Zwaar zuchtend aanzag ze 't strakke,
glad-zilveren maansikkeltje, dat de plaats van 't Meizonnetje in had
genomen.... En onder 't bidden door, of ze wou of niet, dacht ze an
Piet z'n gele lijfie in 't appeleboompie — buiten, in de kou.
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DOOD VAN POES
Zoo toen de rukwinden begonnen, was 't mis geweest.
Bij 't eerste doldriftig, als door 'n schrikstuip gegrepen schudden en
wringen der knotwilgen van 't jaagpad langs de wetering, had poes
den kolder in 'r kop gekregen.
Plots uit 'r rust bij den snorkend-proestenden haard opgezwiept, was
ze als 'n bezetene door 't kamertje met 't muflauwe luchtje van smeulende turf en warmgeluwde etenskliekjes rond-gestoven.
'r Staart, bol en ruig, dik en dreigend, flapte met nijdige smakken, of
'n schipperskees 't 'r lastig maakte — 'r rug kromde in sprong met
wijd-uitgeschurkte naaldenvacht — 'r bek, zwarte scheur in 't sneeuwige dons van den kop, klaagde met pijnlijke schreeuwen, en als moeke 'r sussend toesprak, over 't schor geweld van den wind en 't sijplend
gelek van 't water in de sluis heen, blies ze met stugge verwoedheid of
ze 't vrouwtje aanvliegen zou.
't Was waarachtig angstig. Om bang bij te worden.
Soms, met de zot-spelende vaart van 'n geiteke in de wei, veerde ze
met vier pooten gelijk van den grond, zes, zeven zwaaien achter mekander, en als ze dan niet te weten scheen wat ze uit louter baldadig
verder moest verzinnen, sjorde ze zich klauwend en grissend aan-heid
't tafelkleedje omhoog, 't blad met 't theestel, de kommen, 't geel-lichtend vlamske bijna aftrekkend.
„Zel je 't late! Motte d'r ongelukke van komme!...... gromde moeke,
net op 't nippertje 'r bij, om den boel tegen te houen: „as je me d'r
niet uitscheidt, zei 'k je 'n tik geven, jou bretale rakker, jou akelig dier
van 'n beest...."
Dat zee ze maar zoo, zonder meenes, zonder 'r 'n oogenblik an te denken — gek as ze met Betje was, Betje met 'r schattige snuit en 'r menschelijk verstand, Betje die nóóit naast den bak met turfmolm dee, die
niks van tafel diefde en alleen met de twee wijfjes-kanaries, in de kooi
an 't behang, gelaten kon worden sinds ze 'r eenmaal met d'r lekkere
neusje — tot 'r spijt, maar 't most om 't af te leeren! — tegen de tralies
der kooi had gewreven.
Even leek 't, op 't geluid van haar knorrende stem, met de nog nooit
vertoonde streken gedaan.
Poes, in den duisteren hoek achter den haard, tot 'n fluweelen buidel
gedoken, belekte zich huislijk als anders de pooten.
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Maar 't 'r toegeworpen kaaskorstje besnuffelde ze niet, en toen moeke
'r bij de bedstee den rug toedraaide, werd ze opnieuw en nog krimmeneeler door 't dolle heen.
Ze rende, tollend en cirklend, rond de tafelpooten, zoo gehaast en zoo
kwiek, dat ze 'r dronken van werd en met 'n zet over 't zeil schoof.
Dan woester nog, priemde ze 'r nagels in 't behang, 'r de blommetjes
afkrassend, dat 't linnen bloot lei.
En toen moeke nou heusch dreigend op 'r toekwam, om 'r te verbieden, blies ze kwaadaardig en floepte met 'n waanzinnigen sprong over
de tafel en toen onder de open bedstee.
„As je de wind in je kop heit, Bet!" praatte moeke hardop — ze was
'r witjes bij geworden — „mot je buiten 'n luchie scheppe.....
Benepentjes van gebaar — as An maar eerst uit stad werom was! —
opende ze de deur van 't sluiswachtershuisje, en nog vóór ze poes met
zelden falende verteederinkjes gelokt had, vloog 't dier langs 'r rokken
't jaagpad over.
Kort keek ze 'm na. Geen wonder dat-ie opgewonden dee!
De groote plas achter de gesloten sluisdeuren, telkens met bulderende
dreuningen door den wind bestoven, woelde en klotste of ze 'n zee
was geworden.
De leege pramen der Portland-cement- fabriek, tjalken pas door An
geschut, bebeukten de meerpalen en 't steigerhout, dat je je hart vasthield of 'r weer niet een lek stooten zou as de laatste maal, toen 't
langeva niet zoo gespookt had en 'r toch een gezonken was.
Zelfs in de sluizen sloeg 't water met klotsende kabbelingetjes tegen
de wetering-deuren, en de door 't najaar kaal gevreten knotwilgen van
't pad en den overzij-weg, wrikten en slingerden de uitgegroeide takken, gemelijk, onstuimig, als aan den ketting beulende honden.
„Tjessis, tjessis, wat 'n hondenweer! ", zei moeke, 't wollen doekje aan
de twee punten strakker om d'r schoeren spannend.
De deur weer sluitend, stak ze binnen de lamp an.
Als 'n klein, vriendelijk doosje leefde de kamer met 'r heldere gordijntjes, pulletjes en illustratieprenten op.
Op tafel glansden de bebloemde kommen, en 't theelicht, nu door den
lampschijn vertroebeld, mijmerde met geluw gezweef achter melkwitte
transparantj es.
Dicht bij 't licht slurpte moeke 'r thee, 'r grotjes in blazend, donker borende grotjes, en omdat 'r minder melk in 't kannetje was, as ze zoo
straks nog had gemeend, nam ze amper 'n scheutje, om voor Bet 'n
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bakkie te sparen, as Bet voor de deur kwam miauwen.
't Wekkertje, dat An in de Fransche Bazar had gekocht, en dat om vijf
uur precies afliep, tegen den tijd dat de eerste schuiten voor de deuren
kwamen, tikkerde nog rapper as je meetellen kon — de haard floot en
juilde — en door 't getocht bij 't raam klepte de gordijnstok tegen 't
kozijn of 'r iemand sarrend mee speelde.
Nou, dat was allemaal niks. An storm en wind was ze 'n menscheleeftijd, hier bij de wetering en de plassen, gewend.
Zelfs toen 'n jaar gelejen, in de naherfst, onweer en bliksem meer as
'n vollen middag te keer gingen, slag op slag, vlam na vlam, en ze net
as nou alleen in de sluiswachterswoning met 'n kom leut in d'r handen soesde, was ze niet overstuur geraakt, niet erger as 'n ander bij 't
inslaan van den bliksem in den schoorsteen van de Cement-fabriek,
geschrikt.
Nee, de eenzaamheid was 't 'm niet. Ook niet 't rumoer buiten, dat 'r
bij 't bedachtzaam geslobber der thee dwars zat.
'r Gedachtetjes sponnen zich om poes.
Poes maakte 'r ongerust. Poes met 'r dolle kuren liep buiten in 't noodweer, in plaats van over 'r op 't tafelkleed bij de warmte der lamp te
dutten en te snorren, as ze gewoon was.
Anders om dezen tijd kreeg Betje 'n bakkie melk — tot zelfs de gekookte velletjes snoepte ze mee, tuk as ze op 'n schoteltje was! — en
nou: hoor, hoor, hoe de wind gierde! — nóû schooierde ze bij den weg.
Wauw, wauauauw!....
Daar had je 'r. Dat kon enkel Bet zijn, omdat 'r nog nooit 'n tweede
poes bij de sluizen verdwaald was.
Effen kijken. Of ze weer lust had binnen te komen en zich fatsoendelijk an te stellen....
De kom met 't drabbig suiker-restantje zette moeke op 't schoteltje, en
'n trijpen toffel-voet in den deurkier stekend, om 't gebulk van den
wind tegen te houen, riep ze vertrouwelijk-temerig: „Poes, poe -poepoe! Poes, poe-poe-poe-poe!"
Heel dichtbij, zwak-klagerig, maar onzichtbaar, antwoordde Bet:
„Wauw! Wauw!"
En tegelijk, of iemand 'r aan de strot naar buiten sleepte, of ze uit 't
huiske getrapt wier, stond Moeke in den ketsenden wind.
De deur plofte achter 'r toe en 'n kort oogenblik moest ze zich aan de
klink vastgrijpen, niet om 't rauwe geweld van den storm, die de rokken rond 'r beenen spilde en de slippen van den doek met 'n zwabber261

zwaai over 'r hoofd keilde — nee, dat was bijzaak bij den schok, den
krijschenden schrik, dat Betje's geroep van benee klonk.
Van benee. Uit het water in de sluis.
De doekslippen in de drift van 'r hand nijpend, schrap tegen de windspuiing in, nauwelijks adem happend, boog ze zich over 't brokje leuning, de paar ijzeren pilasters, die den balk bij de binnendeuren
schoorden.
Zich te overtuigen, nog eens te roepen, of ze zich niet vergiste, was
onnodig.
Ze hoorde niet alleen kermend-duidelijker Betje's angstig geschreeuw:
zoo dichtbij, of ze 'r met 't uitsteken van 'n arm te grijpen had, klonk
't spartlend geplas van de drenkeling.
„Tjessis, tjessis!" jammerde moeke, en versuft door de gebeurtenis,
vierkant in de war, niet ziende aan welken kant 't dier plaste en klaagde, begon ze 't ouwe: „Poes! Poe-poe-poe!" te roepen.
Lieve God, ze begreep hoe 't gebeurd most wezen.
Over 't bruggetje van de gesloten deuren — as-ie meer dee — most-ie
gekropen zijn en door 'n rukwind gepakt!
En misschien had-ie al 'n poos zoo gesparteld en om hulp geroepen,
terwijl zij 'r kommetje onder de lamp slurpte....
„Poes! Poe-poe-poe-poe!"
Huilend van verdriet praatte ze 'm toe — en de kat, benee in 't donker
de stem van vrouwtje herkennend, krabbelde diep -gurglend smeekend,
met de smartlijke kreunen van 'n gewonde, met de pijn-uitbulking van
'n gefolterde, naar de zij van 't leuninkje.
„Ach, lieve Heer! Ach, lieve God!", snikkerde moeke.
Languit op den gemetselden grond, niet wetend wat ze dee, en dat 't
nutteloos was, en dat ze 'r zoo nog in geen duizend jaren bij kon, omdat 'r geen meter water binnen in de sluis stond — stak ze 'r handen
uit en keek met oogen blind van tranen den steilen wand af.
Waar 't water witte schuimbelletjes sputterde, waar vage kringetjes
dobberden, most-ie zijn.
't Klaagde en 't vleide, 't bad en 't kermde daar, langgerekt! Au-au-auau!.... Au-au-au-au!...., dat je 'r bij had willen springen, zonder gedachte an je eigen leven en an je zoon, die niet buiten je kon.
Nou zag ze 't witte kopje — dan weg — dan verspoeld — dan weer boven de schuimbladders uit.
De voorpootjes besloegen 't water, tik-tak, tik-tak, meppend en patsend, zonder 'n rust, zonder 'n missenden greep, en als-ie niet kon, als262

ie zich machteloos rekte, loodde 't kopje omlaag, dreigde 't lichaam
te zwenken.... de zwarte rug onder — de witte buik boven....
Moeilijk weer overend gestommeld — beweging van allen dag was 't
niet! — trachtte moeke in 't gehaspel en gestotter van 'r gedachten 'n
uitweg te vinden.
'r Oogen zochten in hulplooze gejaagdheid de plaats rond 't sluisje af,
den plas met de witte fabriekskontoezen, de donkere, effene wetering
en den overzij-weg, waar nog vanmorgen 'n schuit met turf, met deklast te breed om te worden geschut, had gelegen.
Geen lantaarn — geen lichtje — nergens. Ze was op zichzelf angewezen, en ze kon 'r niet bij!
Kinderlijk jammerend, tilde 't vrouwtje den haak van den grond, den
langen haak, waarmee An de deuren 'n zetje gaf of meehielp de pramen te meeren.
Ze struikelde haast, zoo zwaar as-ie was en poogde de plek af te dreggen, waar ze meende dat poes nou most wezen.
Maar de haak was te pootig, te lang en te bunglend, en de wind met
forscher geloei om 't huisje heen parsend, gierde 'm plomp uit 'r handen, rechtstandig omlaag, de piek met 'n ploetrenden, plassenden
knauw in 't water.
As ze niet snel achteruit was geweken, was ze mee in 't sluisje gekiept.
Toen begon moeke redeloos -klagend van sluisdeur naar sluisdeur te
loopen, de ijzeren meer-ringen mijdend, hortend van pas als de storm
de pannen van 't dak raatlend dee kleppren.
Omdat ze poes wel nog hoorde, dof van roep, donker-murmlend van
kreet, maar 'r nergens meer zag, strompelde ze 't schuurtje bij 't huis
binnen, en daar op den tast lichtte ze de lantaarn met 't ronde beslag
van den spijker.
Ze schrapte 'n lucifer af, smeet 'n bezem weg, en 'n zwabber, die toch
niet zou reiken.
Toen zag ze de puts aan 't touw, waarmee An water optrok, en nog
eens, hijgend, kreunend, hardop klagend, lei ze languit op den grond,
de lantaarn in de linker, 't touw van de puts in de rechter-hand, en
zoetjes, smeekend, met gretige overredinkjes in 'r stem of-ie toch hooren zou en 'r begrijpen en háár kant uitkommen — riep ze geduldig en
telkens weer: „Poesie! Poeleke dan! Poe-poe-poe!.... Hou je dan vast
an de emmer, poe! Poes!.... Poes!.... Betje.... Bet!.....
Gaf niemendal, geen zier!
't Dier, onherkenbaar, lijfje modderig en vreemdlijk verklit, met 'n
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verknepen borstje en 'n achterlichaam 'lijk 'n karkas, met 'n mager,
verschrompeld, haarloos kopje, klemde zich met wijd - gespalkte nagels
aan 'n overzij Steen, te uitgeput zelfs om naar de lokstem te luistren.
En dáár kon zij 'r niet bij met de puts.
Bij den aarzlenden schijn der lantaarn, die in 't zacht-rimplend water
gouden diepsels en kartlende vloeilijnen dreef, die de groenig -verweerde steenen der sluis met zonnebundels beklutste en 'n zilver -blikkerend vorentje met dartele rapheid uit 't glazig mos opschichtigen
dee, bij 't fluitend geblaas van den wind, die stof en blaren wild-kol
hoosde en 't dunne doekje doorsnee, bleef ze schreiend poes-kend
moed in spreken.
Tot-ie bij 'n nieuwe rukwind den steen losliet en met siddrende stuipingen enkel nog dreef.

Nog dienzelfden avond, na 'n heele poos zoeken, dregde eindelijk Ari,
laat thuisgekomen, 't vormlooze kluitje.
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HOE EEN BERLIJNER BABBELDE
Over elven in 't stampvol café-restaurant binnengekomen, zat 'k over
'm neer, deed m'n bestelling, bleef de spijskaart verveeld-aandachtig
herlezen, om niet verplicht te zijn den etenden overbuurman in den
mond te kijken.
't Was 'n kleine tafel. Je raakte mekaar met de knieën.
Eerst had-ie linzensoep met meelknoedels als vuisten gestouwd — toen
'n portie taart, en naast de plek bij z'n glas had de kellner al 'n half
dozijn „streepjes" getrokken.
Omdat wat ik verlangde „versch klaar gemaakt moest worden ", minstens „twintig minuten" zou duren — omdat 'k m'n eetlust niet wilde
laten bederven door de suggestie van soep-met-knoedels en taart met
veel room èn omdat de lezing van 'n spijskaart dikwijls, maar niet
a 1 t ij d zoo bezig houdt als 'n lyrisch gedicht, draaide 'k m'n stoel af,
om de achterburen te observeeren.
Maar gelijktijdig zei m'n tafelgenoot vriendelijk:
,,....Heeft u'r bezwaar tegen uw stoel weer recht te zetten, meneer ?"....
„Waarom ?" vroeg 'k verwonderd.
„Omdat — omdat," praatte-ie met 'n glimlach: „omdat 'k hier al 'n
uur zit te drinken zonder dorst te hebben en al begonnen ben aan de
spijskaart zonder honger, om me bij 'n paar prachtige oogen 'n houding te geven."
Voor 'k m'n stoel terug draaide — want waarom iemand in 'n genoegen te storen? — keek 'k natuurlijk (als man) even om, zag de twee
fluweel-zwarte oogen — e n de snor van den heer, die die twee oogen
bewaakte — en 'k at.
M'n buurman van de taart doormorste met z'n lepel de room, bestelde
bier nummer zooveel, zat in gedachten, stak 'n cigaret op, liet 'r uit
streek nieuwe lucifers af, zocht bezigheidjes — maar telkens —-gan,
over m'n schouder heen, voelde 'k z'n gezoek, z'n getast, z'n gedroom
naar de zij van de vrouwe-oogen.
En 'r was dan in de zijne iets zoo timiede, zoo verlegen, zoo fatsoenlijks — zoo geen spoor van 't 'n vrouw die in gezelschap is, op drieste
manier lastig te maken — dat 'k om de haast jongens-achtige verliefdheid glimlachte.
Toen riep de meneer met den stevigen snor achter ons den kellner,
hoorde 'k 't gestommel van menschen die opstaan, en 'n moment later
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kwamen ze ons tafeltje voorbij, gingen ze heen.
De jonge man over me had al de bewegingen gevolgd.
Bij 't dichtveeren der deur keek-ie 't paar nog na — toen boog-ie zich
naar z'n bord, en half tegen mij, half tegen zichzelf, zei-ie: ,,....ze heeft
tegenme gelachen...."
„Dan heeft u 'n verovering gemaakt," glimlachte 'k.
In plaats van te antwoorden, leunde-ie met 'n gezicht of ieder 'm in de
buurt hinderde, achterover.
Hij had scherpe, fijne trekken, groote, ernstige oogen en de licht-vale
gelaatskleur van iemand met zorg — in 'n wereldstad.
Na 'n poos hernam-ie 't gesprek.
„Is u buitenlander ?"
a"
„En kent u Berlijn ?"
„Dat geloof ik wel."
„En wat heeft u 't meest getroffen ?"
Ik noemde 't een en ander — hij schudde 't hoofd — bleef zelf aan 't
woord.
„Nee," zei-ie: „dàt telt niet mee.... Dat zijn de uiterlijkheden van 'n
stad.
Hier in Berlijn — en daar moet u voor 't vervolg op letten — hier in de
volte van mannen en vrouwen, die je eens ontmoet en dan nooit meer,
is 't vreemde, 't martelende dat je duizenden 't i d e a a 1 z i e t z o ek e n, zonder dat ze 't durven grijpen.
Want als ze 't doen, als ze 't in de handen nemen, glipt 't gelijk 'n barstende zeepbel tusschen de vingers door.
Begrijpt u me wel? Natuurlijk niet! 'k Praat nog te verward.... Maar
luister — 'k zal 't probeeren....
De vrouw die daar heen is gegaan, de vrouw met 'r prachtige oogen,
heeft me 'n paar maal terwijl 'r man bij z'n biertjes varkenskluif at,
aangekeken — ik haar.
En toen ze opstond, glimlachte ze.
Ze heeft me hier vanavond voor 't eerst gezien — ik haar.
En we ontmoeten mekaar n o o i t weer.
Want morgenavond eet zij in 'n ander restaurant — ik zeker. Ja, ik
zeker!
Vanavond heeft die onbekende me met 'r oogen en 'r heel even-glimlachen zóó gelukkig gemaakt als ze 't 1 a t e r n o o i t m e e r z o u
k u n n e n.
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Vanavond, hier over u, ben 'k weg van alles geweest, is zij één moment
mijn ideaal, ben ik 't hare geworden.
Die vrouw is nièt gelukkig, dacht 'k van af 't eerste moment, dat 'k
over 'r kwam te zitten.
Ze keek niet alleen 'r man met z'n vetten varkenskluif telkens met
dooie, vijandige oogen aan, als-ie haar niet aankeek — ze keek onbewust en zonder gedachte aan flirt in de mijne.
En ze glimlachte, toen ze me vaarwel voor altij d zei.
Nu — terwijl wij hier babbelen — zit ze ergens in 'n tram, naast of over
dien meneer met z'n varkenskluif — bij 't naar huis rijden denkt ze
nog even over mijn gezicht, mijn oogen na — en 'r man geeft ze stugge
antwoorden.
Want ze kent 'r man. En iets dat je kent kan geen ideaal meer zijn.
Als 'k aan 'r voorgesteld was geworden, als 'k daar aan dat tafeltje
met 'r gepraat had, zou 'k door 'n gebaar, door 'n klein dom woord afgestooten zijn geworden — dat wil zeggen, zou m'n prachtige, door
niets besmeurde illusie van daarstraks, al dadelijk 'n knauw hebben
gekregen.
En als 't oogenspel tot ernst, tot fatalen ernst was gestegen, gedaald,
zou 'k na 'n paar dagen, 'n paar weken, 'n paar maanden, ook 'n var
etende meneer voor 'r zijn geworden.
-kensluif
Ik ben al twéémaal getrouwd geweest.
Lacht u daar niet bij
Van m'n eerste vrouw ben 'k na 'n jaar gescheiden, omdat we mekaar
niet „verstonden", omdat alles in onze oogen gestorven was — m'n
tweede vrouw heeft me in den steek gelaten om 't met 'n ander
„ideaal" te probeeren.
We hadden geen kinderen. Zoodra je kinderen hebt, van die kinderen
houdt, blijf je dikwijls bij elkaar — en de man draait dan in koffiehuizen en restaurants al rondkijkend aan z'n snor — de vrouw zoekt
in zwakke, verlaten, eenzame buien, als ze de doode genegenheid van
den varkenskluif-etenden meneer naast zich voelt, en 'r leven als 'n
grijs ding zonder horizont weet — de z w ij g e n d e oogen van 'n ander, van 'n man dien ze n i e t k e n t, van 'n man die buiten alle verleden, alle herinneringen staat, van 'n man wiens bescheiden gekijk 'r
alle in de modder liggende meisjesidealen, meisjesdroomen, meisjesverlangens, in 't opstandig geheugen terug roepen.
Ik — ik was in m'n eerste huwelijk, later in m'n tweede, de vinnigste
vijand van m'n vrouwen.
!....

267

Laat 'k aannemen dat 'k te sentimenteel, te veeleischend aangelegd
was.
Maar m'n vrienden
Wie van m'n vrienden was eerlijk en echt en
zonder voorbehoud gelukkig
Wie
Zag 'k niet telkens de leugen van 't lief-doen in gezelschap, hoorde 'k
niet voortdurend 'n lach zonder vroolijkheid, 'n lach zonder ontroerende, innerlijke vreugde
Zag 'k niet honderd keer 't bedwongen getwist om 'n kleinigheid —
getwist dat op 't a 11 e e n z ij n wachtte
In Berlijn, vreemdeling, zijn niet m e e r ongelukkige huwelijken, niet
meer ongelukkige vrouwen en ongelukkige mannen dan daar buiten
— maar in Berlijn, in de warreling van millioenen, in de zee van menschen — in straten, treinen, trams, theaters, restaurants — wordt niemand zóó opgelet, als in 'n kleine stad.
In 'n dorp, in de provincie, in de plaatsen met duizend-en-zooveel
— zielen, hahaha!.... Hoeveel zielen zijn 'r op de wereld?-zieln
— heeft geen vrouw, geen man, den moed m e t d e o o g e n 'n
i d e a a 1 t e z o e k e n, durft geen vrouw 't ideaal dat ze over 'n
paar minuten nóóit meer ziet, te beglimlachen....
Ze zouden de reputatie van welgezien burger bederven.... Ze weten
mekaar's naam, mekaar's positie, mekaar's verhoudingen....
Maar in de millioenen-menigte van Berlijn, elkaar voorbijgaand, zooals Beatrice Haraden 't zei, meneer — elkaar voorbijgaand z o o a 1 s
schepen in donkeren nacht met enkel 'n licht
i n d e verte — durft 'n vrouw, 'n fatsoenlijke vrouw, door 't kijken van 'r oogen te toonen, dat ze 't ideaal nog niet heeft gevonden —
en 'r glimlach zegt aan 'n zwijgend, onbekend vriend dat ze ongeluk
-kigs.
In Berlijn, vreemdeling, is 't kijken van 'n vrouw, 't aarzelend even
lachen van 'n vrouw — geen driestheid, geen bedrog, geen zoeken van
'n oneervolle relatie — in Berlijn loopt 't ideaal voor ieder die oogen
heeft, als 'n bedelaar, als 'n smeekeling rond, geeft 't verdriet soms
'n onhoorbaren schreeuw, klaagt de ziel van 'n vrouw, gromt die van
'n gewond man zonder 'n klank — in Berlijn verraadt 't innerlijk leven
zichdoor't ontmoeten van vier oogen, door'tvluchtig
lachen van 'n paar lippen.
Als 'k in 'n tram zit, vreemdeling, en 'n andere tram passeert, kijk 'k
soms in twee oogen — een, twee seconden, misschien langer, misschien
korter — en 'k neem iets van 't goddelijkst ideaal mee naar huis.
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Als 'k 'n theater bezoek, zie 'k door m'n binocle 'n vrouw en die ziet
mij op 'n afstand — en in de pauze flaneeren we mekaar voorbij, kort,
vluchtig, twee paar oogen die mekander één ondeelbaar moment van
de eeuwigheid herkennen — en voorbij....
Soms, in 'n station van de Ring- of Hochbahn, blijft je trein tien, twintig tellen over 'n anderen trein staan, kijk je in oogen, zie je 'n lach —
even later rommelt je coupé de duisternis van de baan in....
Soms, voor 't raam van je woning soezend, let je oogen op, die kijken
en nog 'ns omkijken — en bij de gedachte: waar — wáár kunnen we
mekaar vróéger — véél vroeger — gezien hebben, glimlach je beiden....
Onthou dien glimlach, vreemdeling — onthou dien superben, innigen
glimlach van de f a t s o e n 1 ij k e vrouw in Berlijn — zoek 'r niets
laags achter!....
En als je 't geluk van twee zoekende oogen èn van 'n glimlach, zooals
ik daarstraks, hebt gehad, aanvaardt dat als 'n weemoedigen groet, als
de stem uit 'n land waarin heel zelden twee m e n s c h e n t e g e1 ij k binnentreden....
De groote stad, vreemdeling, heeft uitwassen, verderf — maar ook de
groote stad alléén kent 't zoeken van menschen-oogen, 't vorstelijkdichterlijk geschenk van 'n aarzelenden, verlegen, van ziel tot ziel
gaanden vrouwe-lach — dadelijk in de menschenvolte verdwenen....
De groote stad alléén toont de naaktheid van lieden, die met 't geluk
hebben afgerekend en met oogen als dwaallichtjes 't verlorene trachten te hervinden....
Dat is de grootheid van de groote stad. In de kleine leeft enkel de
leugen...."
Zonder dat we voorgesteld hadden, verlieten we elkaar.
Maar na z'n confidenties meen 'k 'm thans telkens en telkens terug te
zien.

269

TARQUINIUS SUPERBUS
In die dagen — toen 'k nog, als je 't ding 'n deftigen naam wil geven,
„secretaris" bij den voor 'n jaar gestorven theaterdirecteur Périer was,
in die dagen gebeurde 'r zooveel, kreeg je zooveel onder je oogen,
zooveel zonderlings en merkwaardigs, dat je 'r 'n spannend boek
over zou kunnen schrijven. 't Heele coulisse-leven ging aan je voorbij, 't eene schandaaltje na 't andere. 't Was 'n kaleidoskoop van
ijdelheidjes, een-dagsvliegen, 'n gedwarrel en gefladder om 't groote theater-licht, dat iets meer op z'n geweten heeft dan 'n op 'n zomeravond buiten brandende lamp! Ik als „secretaris", was de wrijfpaal in al de gevallen, dat de directeur zich buiten schot bliefde te
houen. Ik kreeg standjes van boven, van beneden. En om m'n positie
te handhaven, intrigeerde ik mee, zooals de omstandigheden dat meebrachten. Ik was koninkje op 't derde plan. Ik had gelijkenis met 'n
fietsrijder, die naar benee trappen uitdeelt en naar boven z'n rug ge
houdt. Wanneer 't niet van 'n intimus van den directeur was,-kromd
suizebolden de manuscripten 't eerst in mijn handen. En omdat 'r soms
dagen waren, dat eenzelfde post 'r twee, drie bracht, las 'k de meeste
in 'n vloek en 'n zucht, en na 'n paar bladzijden wist 'k al of 't echt of
onecht, of 't natuurgave of surrogaat, boter of margarine was. Grooter
kwelling dan 't kennismaken met zooveel dramatische producten, onleesbaar, hondschslecht, idioot, huizenhoog beneden 't middelmatige,
kun je je niet voorstellen! En als je 'r niet met zeer bekwamen spoed
doorheen worstelde, regende 't brieven en klachten, die meneer de directeur, als-ie door 'n beroerde recette uit z'n humeur was, door 'n
vergrootglas bekeek, en met niet zeer hoffelijke bewoordingen naar
mijn afdeeling verwees. Eiken dag lag 'r 'n stapel of 'n stapeltje op
m'n schrijftafel, en zelden ging 'k zonder 'n zwaar-gespekte portefeuille naar m'n gemeubileerde kamers terug. Onder de klungels-invijf-bedrijven, waarmee 'k toen m'n tijd vermorste, en waarvan 'k niet
één naam onthouen heb, bevond zich „Tarquinius Superbus", treurspel in veertien tafreelen — en in verzen. Als 'k zeg, dat 'k niet één
naam memoreerde, en 'k met „Tarquinius Superus" 'n uitzondering
maak, bedoel 'k daarmee allerminst iets ten gunste van dat treurspel.
„Tarquinius Superbus" is in m'n herinnering als 'n onsterfelijk stuk
blijven leven, door 'n klein, lief treurspel, dat ik je ga vertellen. Ik
had 't, na 'n half dozijn pagina's in m'n bed te hebben gelezen —'t bed
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is de plek par excellence, om „des Pudels Kern" van dramatischen arbeid al of niet te ontdekken — met 'n gebaar eens gefolterden naast 't
nachtkastje laten vallen, en was ingeslapen. Den volgenden morgen,
op 't punt 't per aangeteekend pakket, en met 't gedrukt formulier dat
daarvoor diende, aan den „dichter" te retourneeren, aarzelde ik voor
't eerst van m'n leven. Want de schepper van „Tarquinius Superbus"
woonde in 't zelfde huis, alleen 'n verdieping hooger dan ik. 't Mag je
nu mal lijken, 't mag van mijn wankel- en wispelturigheid, ook van
mijn niet-berekend-zijn voor het verfijnd vak van littéraire beoordeeling getuigen: vóór ik het stuk waarlijk inpakte, doorbladerde 'k nog
'n paar tafreelen, om meerdere balken onder het ijs mijner opinie te
leggen. Toen verdween „Tarquinius Superbus" uit het kantoor. Ik
was stellig en vast overtuigd, dat m'n bovenbuurman Théod. Smit,
dien ik niet kende en nooit had gezien, 'n onvoorwaardelijk prul had
gewrocht. Enkel de intieme sensatie van onder één dak te wonen, had
me 'n moment doen aarzelen. Ook de visie van twee zwarte vrouwen
jong gelaat, die 'k wel eens op de trap was tegenge--ogeni'
komen. De vrouw van den dichter. 'n Charmant wijfje, dat bij de baring van „Tarquinius Superbus" ongemeen op haar étage geleden
moest hebben....
'n Dag later, zóó toen 'k op m'n kamer m'n toffels aan had getrokken
— of ze m'n thuiskomen beloerd had! — werd bezoek aangediend.
't Vrouwtje van boven. Ze had, wat bij dien afstand onlogisch scheen,
'r mantel, 'r hoed, 'r voile, 'r handschoenen aan. En ze viel met de deur
in huis.
„Meneer," zei ze verlegen: „ik heb pas vandaag gehoord, dat u secretaris bij meneer Périer is, en meneer Périer...."
,,....Heeft aan uw man 'n stuk teruggestuurd," glimlachte 'k, 't pakje
dat ze in 'r geganteerde hand hield, op den omvang van „Tarquinius
Superbus" taxeerend.
„Juist," zei ze: „en nu kwam 'k even bij it aan, om 'n beroep op uw
rechtvaardigheidsgevoel te doen, en uw bemiddeling in te roepen,
want 't stuk, waaraan mijn man meer dan 'n jaar gewerkt heeft, kan
nooit door meneer Périer in zoo'n korten tijd gelezen zijn...."
„Pardon, mevrouw," zei ik: „meneer Périer leest alles voortreffelijk...."
„Meneer!", viel ze me in de rede: „dan is met ons stuk 'n vergissing
gebeurd, want de meeste bladzijden, die bij 't inbinden aan mekaar vast
zijn geraakt, zijn niet eens open gesneden...."
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„Dat zal dan voor oorzaak hebben....”, poogde ik met tact te argumenteeren.
Ze liet me niet aan het woord. En ik trachtte niet aan 't woord te komen. Want ze sloeg 'r voile terug. En als 'n zwak man, onderging 'k
niet alleen de charme van 'n beminnelijk, vrouwelijk gezichtje, maar
ook de wanhoop van 'n in 'r man geloovend wijfje. Ze babbelde aan
één stuk door, vertelde hoe Theodoor maanden en maanden 't historisch materiaal voor z'n treurspel bestudeerd had, hoe-ie niet uit was
gegaan, en z'n toch al zwakke gezondheid bij 't schrijven en herschrijven van 't stuk letterlijk verwoest had.
„Nachten en nachten," herhaalde ze, met tranen in 'r stem: „is-ie 'r
voor opgebleven, heeft-ie heele fragmenten omgewerkt, en nu 't eindelijk klaar is, is-ie door de reactie zoo ziek en uitgeput, dat-ie 't bed
moet houden. Toe, meneer, lees u 't eens p e r s o o n 1 ij k! M'n man
en ik zouen u zoo dankbaar zijn! Ik heb 'm natuurlijk nog niet gezegd,
dat meneer Périer, die nooit 'n kunstenaar zijn kan, zoo onrechtvaardig is geweest, 't stuk nauwelijks in te kijken. Hij denkt, dat 't nog bij
meneer Périer is...."
Toen ze uitgepraat had, wilde 'k haar overtuigen de tragedie liever
aan 'n meer kunstzinnig theaterdirecteur te sturen. Ik bekladde m'n
chef. Ik zei, dat andere theaters duizend maal meer geschikt waren zulk
een werk op te voeren. 't Had geen vat. Alleen bij Périer wou de zieke
dichter „Tarquinius Superbus" opgevoerd zien. Ze verdedigde 't werk.
Ze kende 'r passages van buiten. Ze dweepte 'r mee. Ze praatte 'r over
met verliefde oogen. Ze sprak met 'n enthusiasme, of ze 't zelf had geschreven. Kortom, ik kreeg zoo'n meelijden met 'r opgewondenheid,
'r wanhoop, en zoo'n sympathie met 'r zwarte oogen, dat 'k, — ik,
Judas, die de twaalf tafreelen in de kamer naastan, naast 't nachtkastje
had laten vallen, en bij het treurspel-in-verzen ingetukt was, ernstig
beloofde bij Périer pressie uit te oefenen en 't stuk ook..., persoonlijk,
en met méér aandacht dan m'n chef, te bestudeeren. Ze drukte me met
verwarmende sympathie de handen. Ze zei dat ze 't 'n voorrecht achtte
met zulk 'n fijngevoelig mensch kennis te maken. Ze inviteerde me
tegen den volgenden Zondag — als 't niet dérangeerde — als 'k met 'n
erg huiselijk dineetje genoegen nam — enzoovoort....
Ik accepteerde. Zet, om 't minder dichterlijk, doch op de werkelijkheid gebaseerd uit te drukken — zet bij de ratteklem van 'n horribel
stuk 't spek van 'n paar mooie oogen, en de meest-littérair-ontwikkelde dramaturg verliest in 't gunstigst geval wat veeren van z'n repu272

tatie! Ik accepteerde, maar.... schreef reeds den volgenden dag, dat ik
plotseling verhinderd was van de vriendelijke invitatie gebruik te maken. 't Was me tè machtig. Nog eens — nu waarlijk met heldenmoed
doorworstelde ik de resteerende tafreelen van „Tarquinius Superbus",
de bloederige avonturen van Tarquinius Priscus, ServiusTullius,Tullia
en hoe ze verder heetten. Bij de gruwelijk scène tusschen Sextus en de
onteerde Lucretia viel 't doek op 't oogenblik van 't moment suprême,
aan 't einde van 't vijfde tooneel, en bij 't begin van 't zesde zat Lucretia, 'n drie bladzijden langen monoloog jammerend, op haar sponde.
Ondoenlijk. De taal was gezwollen, rethorisch — de luguberste, meesttragische scènes beloofden 'n schitterend lachsucces. Tegelijk met m'n
beleefd excuus voor den komenden Zondag, liet ik het keurig-verpakt
manuscript met een in hoffelijke termen vervatte critiek omhoog dragen. Ik gaf m'n bovenbuurman-dichter, gelijk dat bij het weigeren van
een stuk gebruikelijk is, te kennen dat ik vele passages in zijn werk ten
zeerste bewonderde, dat vele fijne gedachten me buitengewoon hadden
getroffen, maar dat — en maar dat — en maar dat — en maar dat....
....en dat ik bijgevolg tot mijn leedwezen verplicht was „Tarquinius
Superbus" te retourneeren. Daarmee was de zaak nog niet van de
baan. Twee, drie dagen later, terwijl 'k met Périer confereerde, werd
'n visitekaartje afgegeven, 't kaartje van m'n bovenbuurman. „Kijk jij
'ns even, wie dat is!", zei de directeur. „Daar hoef ik niet voor op te
staan," antwoordde 'k ongeduldig: „dat is 'n hardnekkig type met 'n
stuk, dat ik al twéémaal gelezen en tweemaal geweigerd heb!" De
dichter werd niet ontvangen. Maar nog denzelfden dag kwam 'r 'n
onaangenaam briefje, door háár geschreven, waarin ze zich bij Périer
beklaagde, dat z'n secretaris 'n parti-pris tegen 'n bepaalde kunstrichting scheen te hebben, dat die secretaris 'r zoo talentvollen man niet
fair had behandeld, door 'n arbeid waaraan Théod. Smit twee jaar gewerkt had, in 'n uur door te snuffelen, en dat ze 'n beroep op 't hart en
't verstand van mijnheer Périer, die in kunstkringen zoo hoog stond
aangeschreven, deed, om het treurspel zèlf eens in te kijken....
De directeur, goed gehumeurd, door de volle zalen van 'n drama a
grand spectacle, deponeerde 't onvrindelijk schrijven in de snippermand. Ik, ontstemd door de vrij dubbelzinnige houding der jonge
vrouw, die in adoratie van 't prul eerst den directeur tegen mij, toen
mij tegen den directeur trachtte uit te spelen, groette haar bij 'n ontmoeting in de buurt der gezamenlijke woning met de noodige reserve.
'k Had ook zelfs dat achterwege kunnen laten, want ze negeerde me
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totaal. Ze liep me met de gemaniereerdheid van 'n actrice met 'n
„slechte pers" voorbij. Ze zag me niet. Ik bestond niet voor haar. Omdat 't heele theaterleven van zulke malle hebbedingetjes aan mekaar
hing, glimlachte 'k en vergat 't kleine evenement. Tot de maand Ja
verrassing bracht.
-nuari'
viel
Périer
achter
z'n
voor
nonsens
in
't
ochtendblad!",
„Wat lees 'k
krant uit: „heb jij dat opgegeven ?"
,,Welnee! Hoe komt u daar op ?", vroeg ik, me evenzeer over 't entrefilet van drie regels verbazend. 't Stond 'r duidelijk: „Naar wij vernemen heeft 't Théater Périer, nog ter opvoering in dit seizoen, het
treurspel in 5 bedr. „Tarquinius Superbus" van onzen stadgenoot
Théod. Smit aangenomen."
„Wat is dat voor 'n individu? Wat is dat voor 'n stuk ?", drong m'n
chef aan.
Ik herinnerde me den man van de vrouw met de zwarte oogen, herinnerde me dientengevolge ook de onsamenhangende poespas, die met
de onteerde Lucretia en den poenigen Tarquinius verwantschap had.
„Wil ik 't officieel tegenspreken ?", vroeg 'k bereidvaardig.
,,Nee! Daar vliegen we niet op in!" zei Périer: „óf de redacteur heeft
't uit z'n duim gezogen — óf 't is 'n lokvogel. We zullen 'r geen reclame voor maken. Pas de bruit pour une omlette !"
Hij had geen ongelijk. Als we alle uit de lucht gegrepen vermoedens,
alle met zeker opzet gelanceerde berichtjes ontkenden of bevestigden,
hadden we dagwerk.
Toch wilde 't toeval, dat ik me nag eens met „Tarquinius Superbus"
zou bemoeien.
We hadden première en in de pauze rondslenterend, ontmoette 'k den
man van de „Avondpost", waarin we de grap hadden gelezen.
„Nieuws ?" vroeg-ie me.
„Nee," zei ik spottend: „jullie weten 't doorgaans vroeger dan wij
zelf!"
„Hoe meent u?", vroeg hij, op m'n gezicht ongewenscht onraad speurend.
„Wel," zei 'k: „dat bericht over 't stuk van zekeren Smit, dat jullie
voor ruim 'n week brachten, was bepaald fameus-voorbarig en indiscreet !"
'k Heb toch zelf 't tele„Voorbarig!" zei hij: „waarom voorbarig
gram van Périer aan Smit gelezen ?"
„Werkelijk ?", spotte ik.
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„Op m'n woord!” zei hij verbaasd: „en 'k zou wel willen weten sinds
wanneer 't 'n indiscretie is, dat je van 'n nieuwtje, dat de vrouw je zelf
„in vertrouwen" laat lezen.... misbruik maakt!"
„O, als dat 't geval is," zei 'k nadenkend en ernstig: „als dat 't geval is,
heb ik niets te beweren! Dus ze heeft 'n telegram laten zien ?"
„Ja, 'n stadstelegram."
„Wanneer ?"
„Nou 'n dag voor ik 'r 'n entrefilet over schreef. Is 'r 'n kink in den
kabel gekomen ?"
„Waarde heer," zei ik, me retireerend: „daar mag ik me niet over uit
laten. Maar wees u voor 't vervolg zoo vriendelijk, eerst dan berichten
op te nemen, als ze u uit 't theaterbureau opgestuurd worden. Dat is
ons aangenamer...."
'k Sprak 'r geen woord met Périer over, had 'n paar supposities die me
beletten 'r nog meer menschen in te mengen. Dat telegram, 't welk
Voorburg van de „Avondpost" gelezen had, was natuurlijk nóóit door
Périer verzonden. 't Kon al niet, omdat m'n brave chef dat soort dingen niet zelf dee — en 't kon nog minder, omdat we samen over 't geweigerde stuk hadden gesproken.
's Morgens, bij m'n ontbijt, maakte m'n hospita 'n praatje.
„Wat doet me dat 'n pleizier voor meneer Smit boven," babbelde ze:
„wat doet me dat machtig pleizier, dat z'n stuk opgevoerd wordt!"
„Nou," glimlachte ik: „dat kan nog wel 'n paar jaartjes duren!"
„Meent u! Hoe jammer!" sprak ze teleurgesteld.
„Heeft u 't ook gelezen ?", lachte ik, me over de plotselinge belangstelling van 't vrouwtje, dat uit „overtuiging" nooit 'n voet in 'n theater zette, verwonderend.
„Nee, dat niet," ontkende ze: „maar ik groei d'r zoo in, omdat-ie zoo
krimmeneel ziek is, en toe dee 't me zoo'n machtig plezier, dat de brief
van meneer de directeur kwam...."
„'n Brief?", herhaalde ik, zoo niet schrikkend, dan toch met gespitste
aandacht: „Heeft u 'n brief van den directeur onder uw oogen gehad ?"
„Natuurlijk, natuurlijk!" zei ze: „ik was gisteren boven om te hooren
hoe 't met meneer Smit ging, en toe liet-ie me de brief lezen."
„'n Brief met 't firmastempel van ons theater?" informeerde ik.
,,.... Ja, zoo precies heb ik d'r niet na gekeken," praatte 't vrouwtje, „'n
brief is 'n brief...."
Meer vragen dee 'k 'r niet. 'k Wist genoeg....
Bij 't vlug de trap afwippen — 'k had me ongemanierd verslapen —
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botste 'k bijna tegen m'n buurvrouw met de zwarte oogen.
„Pardon," zei 'k haastig uitwijkend, toch niet zoo haastig of 'k zag 'n
vermoeid gezichtje onder 'n slordig opgestoken hoed.
Even keerde 'k me nog om.
„Hoe is 't met meneer ?" vroeg ik.
„Goed," antwoordde ze schuw.
Toen zei 'k, zonder spot en zonder eenige hatelijke bedoeling:
„Als ik u 'n raad mag geven, mevrouw, laat u dan niemand meer uw
telegrammen en brieven lezen. Dat is 'n gevaarlijk spelletje...."
Ze antwoordde niet. Ze vroeg niet wat 'k bedoelde. Ze keek me alleen
met angstig-gejaagde oogen aan. En kreeg zenuwtrekkingen op 'r gezicht, of ze moeite had 'r tranen in te houden.
Dat was de laatste keer, dat ik 'r zag.
Ik schreef 'r nog ééns. Drie dagen later. 't Adres van 'n visitekaartje
met rouwbeklag.
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HET SCHOT
„Ja, 'k heb wat bij den ouwen Périer meegemaakt!" vertelde hij uitblazend en 'n nieuwe sigaar opstekend: „en als 't je niet te zeer ver
letteren-vergrijsd kameraad, hou 'k je nog 'n uurtje bezig!-velt,ind
Drommels, drommels, de schrijnende dingetjes achter de coulissen,
waarnaar geen haan kraaide — de verwoedheid, lamlendigheid, ziekte,
opstand, die in 't publiek, achter 't voetlicht, werden weggelachen!
Maar laat 'k niet over 't „interessant" gedoe van 't Bohème-leven uitwijden. Daar weet je zelf genoeg van! Heb je den „W e e r h a a n"
gezien? Nee? Jawel! Herinner je maar! Om en om '80! Kom nou; de
fameuse „W e e r h a a n", de „W e e r h a a n", die voor Périer de kip
met de gouden eieren werd, de „W e e r h a a n", meer dan honderd
vijftig maal gegeven! Gezien heb je 't eminent drama per se! Dan heb
je 't door de overdaad van 't genotene weer, vergeten, ouwe jongen!
Ja, als je me zóó stellig verzekert, dat je 'r nooit van gehoord heb, dan
moet 'k je voor 't goed begrip met twee woorden iets van den inhoud
oprakelen. Of liever, van 't laatste bedrijf, waarin werd g e s c h ot e n.
De rest van 't stuk schenk ik je.
In dat laatste bedrijf, bar-tragisch, dreigt 'n vader, door alle verwoedheden heen, z'n meer dan lichtzinnige dochter met 'n revolver. Stalles,
parquet en 't verder vrouwsvolk in 't theater, knipperden om en om
'80 op dat moment meer dan vijf maanden lang met de oogen. Maar
schieten dee de vader niet. Moeder en grootvader vallen voor 'm op
de knieën. Hij laat zich door de tranen en 't gesmeek overhalen, om de
snoode dochter met haar komende generatie te sparen. Met de revolver
in z'n hand, gaat-ie somber en gebroken tweede plan links af — en
geen tien tellen later klinkt 't noodlottig besluit van 'n knal, die aan
de folteringen van 'n gemarteld vaderhart 'n einde maakt. Herinner je
je 't stuk nou? Nee? Hoe is 't mogelijk! Enfin, dat was 't slot van de
„Weerhaan"
En met dat slot dreven we 'n paar maal in 't begin van de serie op onze
zenuwen, omdat de vervloekeling, de altijd drinkende tweede regisseur, die achter de schermen 't doodelijk schot op moest leveren, een
keer te vroeg, een keer te laat, en een keer met wat kruit, dat eerst na
drie maal overhalen van den haan reageerde, schoot.
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Dat even te vroeg schieten kon 'r mee door. 't Publiek w i s t dan ten
minste, dat de vader ontzield lei, maar 't uitblijven van den knal was
iets om 'n toeval bij te krijgen.
Dan moesten de menschen op 't tooneel rekken en rekken, en juist op
dat dramatisch oogenblik de meest onnoozele en banale praatjes ver
als: „Kijk jij 'ns, Angélique, wat-ie doet! ", of: „Nou maar, hij-zine,
heeft wel gelijk! Je moest je schamen, Clotilde! Je zult 'r later spijt
genoeg van hebben, dat je 'm zooveel verdriet an heb gedaan! ", of:
„Wat is-ie stil! Wat zou-ie in godsnaam uitvoeren!" — om de gaping
aan te vullen.
Ons brak 't angstzweet uit, maar 't goeie, beste, brave publiek, dat zich
aan tranen en natte zakdoeken verlekkerde, merkte 'r niemendal van.
Je begrijpt, dat na de drie mislukkingen van het schot, de ellendeling
in 't oog werd gehouden, en dat de inspecient vijf minuten over half
twaalf —'n paar minuten later klonk de knal — om den tweeden regisseur met 'n hulprevolver, voor 't geval dat de eerste weigerde, heendraaide.
En al klonk op een van de avonden door weer te grooten ijver 'n dubbele knal, omdat ze tegelijk schoten, dan hinderde dat minder, ja, 't
verhoogde zelfs de tragiek van 't superbe geval.
Juist nadat we die voortreffelijke voorzorgsmaatregelen hadden genomen, dreigde 'n intermezzo, 'n wreed gebeurtenisje, den boel ondersteboven te schoppen.
Achter den schouwburg was 'n door de brandweer voorgeschreven
open plaats, en daaromheen 'n blok woonhuizen. Liep je overdag
door de brandgang van 't theater naar 't tooneel, dan „observeerde" je
rondom de schuttingen der aangrenzende miniatuur-tuintjes 't klimop, de drogende luiers, lakens, sloopen en tricot-broeken der bewoners
van zij- en achterstraat.
In 't tuintje links in den hoek, dat je in z'n geheel kon zien, omdat de
schutting daar als de duigen van 'n stukkend vat in brokken hing, was
't 'n kniezige bende. 'r Lag van alles, oud roest, gasbuizen, kapotte
fietsbanden, kisten, gonjelappen enz., waartusschen 't gras, als in 'n
wildernis, op was geschoten.
Achter de morsige ruiten had je de bergplaats van 'n fietshandelaar,
'n oud, paars mannetje, dat met z'n eenige dochter de eerste étage bewoonde.
't Was 'n ongemakkelijk heer, dat voortdurend met den portier van
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den schouwburg, die 'r duiven op na hield, overhoop lag. Vlogen de
tamme dieren op een van de kozijnen van de eerste étage, dan vloekte
't mannetje ze weg. Z'n zieke dochter, naar-ie beweerde, kon 't gekir
en 't getortel van de duiven niet verdragen. En daarenboven had-ie 't
zuur aan de souvenirs, die de beesten op 't vervelooze hout achter lieten. Een van de duiven had aan de kwaadaardigheid van den overbuurman 'n manken poot te danken.
Nu gebeurde 't, bij de twintigste of dertigste voorstelling van de
„W e e r h a a n", dat de portier bij me binnen kwam, en me met 'n
verveeld-nijdig gezicht, 'n allermalste boodschap overbracht.
„De kerel van achter in den hoek, meneer, is daarnet wezen opspelen,
dat as dat schieten om half twaalf nog langer duurt, hij 'r bij de politie
werk van zal maken!"
„Zeg 'm, dat-ie gek is !" zei 'k, de schouders ophalend.
„Dat heb ik 'm al gezeid, meneer, maar toen heeft-ie nog ééns zoo hard
gescholden."
„Láát'm naar de politie gaan," zei 'k onverschillig: „we zullen meneer
permissie vragen, of we mogen schieten!"
't Spreekt vanzelf, dat 'r dien avond geschoten werd. En den volgenden avond. En de heele week. En dat 'k de nonsensvraag glad vergat.
Maar Zondag om zeven uur, al vroeg bij den ingang controleerend,
werd 'k door 't mannetje aangesproken.
„Ben jij de directeur ?", vroeg-ie, met 'n door ingehouden kwaadaardigheid nog paarser gezicht.
„Nee," zei 'k door z'n vrijpostigen toon in m'n wiek geschoten: „maar
als je meneer Périer wat te vragen heb, kun je 't mij ook doen."
„Zoo," gromde-ie, door z'n neus snuivend: „nou, dan wou 'k maar
zeggen, dat as jullie me vanavond weer treiteren, je je uur zal onthouden! Jullie vervloekte kerels! Jullie honden! Jullie tuig!...."
„Ga asjeblief héél gauw door!", zei 'k met de kalmte van iemand, die
personeel en politie in de buurt heeft.
Hij werd driftiger, balde de vuisten, schreeuwde, schimpte. En omdat
ik dat op dat uur, terwijl de bovenste rangen queu begonnen te maken, niet hebben kon, liet 'k 'm eenvoudig door 'n agent, van de stoep,
die onze stoep was, verwijderen.
Daar had 'k, den volgenden morgen spijt van. Want bij de post was 'n
briefje, 'n ruw uit 'n schoolschrift gescheurde bladzij met botervlekken en duimen, dat 'k je nog kan vertoonen.
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An de Dirrektuer van de schouwburg.
Zeined. in handen,
As dat ik uw zeggen wou as dat het een gemeene streek is om as
iemand zein dochter op sterf en leit iemand de stuipen op zein leif te
jagen as iemand op sterfen leit zein best doet om inte slapen, as uw
voor uw medenmensche gristeleik voelde zou uw uw medemensch die
op sterfen leit zein laatste lefensdagen niet met schieten verpesten, dat
is gemeen hoor dat zal an uw bezogt worden ook al kan de poliizie
daar niets an doen wat ook van de poliizie een gemeene streek is daar
zei de arbeijer alteid te finden weet maar zeeker foor uw schieten betaalt wort, ik fraag uw nou nog eens in het fadzoendeleike mein dogter rustig te laten sterfen zoo as uweedele ook rustig wil sterfen as uw
uur gekommen is, zei schrikt elke avond om halv twaalv as een geest
en slaapt dan niet meer in van de schrik, ik vraag uweedele in het
fadzoendelieke of uw jood of kristen is niet meer te schieten zoo noem
ik mei die uw buurman is
jan kladders.
Je ziet, ouwe jongen, met wat 'n zorgen en tobben de man 't had geschreven. En je snapt, dat 'k eerst op dat moment 'n verklaring voor 't
onhebbelijk optreden vond.
Omdat 'k 'm liever niet deftig-officieel wou antwoorden, wipte 'k na
koffiedrinken bij 'm aan. Ik deed 't zonder bedoeling, zeker niet met
de bedoeling af te neuzen of iets te „ontdekken ". Nee, 't was enkel,
om 't eerlijk te bekennen, 't gebaar van 'n businessman, die niet van
zwart op wit houdt — en herrie voor z'n deur wil voorkomen.
Ik trof 'm benee, in de rommelige werkplaats, bezig 'n fiets te repareeren.
„Goeien middag," zei 'k, z'n gebogen rug toesprekend. Met 'n snauw
in z'n oogen keek-ie van de draaibank op, en vroeg stug:
„Wat mot jij ?"
Maar me herkennend, werd-ie 'n tikje vriendelijker.
„Kom 'r in," zei-ie: „da's teminste fatsoenlijk, dat je over me brief
wil spreken." Hij ging me naar 't achterkamertje, waarvan je de morsige ruiten bij ons op de binnenplaats van den schouwburg kon zien,
voor.
't Was 'r, wat je in Amsterdam 'n keet noemt. Aan de balken van de
zoldering hingen 'n paar fietsen — op de rekken aan de wanden stond
van alles, potten verf, leege bierfleschjes, 'n teil aardappelen.... laat
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'k niet verder beschrijven! 'k Verval in de oude fout van 't ding literator, dat als 't 'n hond ziet, 'n descriptie van de staartharen tot den
natten neus geeft, en als 't 'n menschelijk geval zal verhalen, zich in
den saus der détails verdrinkt.
Kladders smeet 'n vol-beladen stoel voor me leeg, zette zich zelf op 'n
kist over me. Zonder pet op, zag-ie 'r nog norscher, verhavender, ruiger uit. Hij dronk. Daar hoefde je bij 't zien van de groote, zwarte
pupillen, vooral bij de geprononceerde dranklucht, die z'n gepraat
„begeleidde", niet aan te twijfelen.
Je eerste indruk was, dat 't 'n ruwe, kwaadaardige kerel moest zijn,
en daarin vergiste je je niet. Alleen als-ie over z'n dochter begon,
koos-ie z'n woorden met 'n verwonderlijke zachtheid en schuwheid.
Ze lei al volle drie maanden. In de kleine kamer boven.
Hij had 'r naar 't Gasthuis kunnen laten brengen, verdraaide dat, omdat ze de laatste uit 'n nest van zeven was. Hoop was 'r niet meer. Wat
ze had, hadden de anderen gehad. Daar wist-ie nou al meer dan de
meester-zelf van. Eer 't voorjaar 'r was, zou-ie zonder aanspraak zijn.
En al beredderde-ie 't huishouden al alleen, al kookte-ie 't potje voor
zich en voor haar —'t bleef 'n bezoeking, om je vuisten bij te ballen.
Nou. Nou most meneer zelf oordeelen, of 't menschelijk was, dat
zoo'n arme slokker, die God dankte, als ze 'n oogenblikkie zonder pijn
was, midden in den nacht, op 't zelfde uur, werd wakker geschrikt?
Ik lei uit, dat 't niet anders kon, dat de „W e e r h a a n", zonder schot
niet te spelen was, dat we 't mogelijke zouden doen, om den knal te
temperen, maar dat dan ook 't eenige was, wat 'k namens meneer Périer kon beloven.
„Jij kan mij niet wijsmaken," gromde-ie na m'n uiteenzetting: „dat 'r
geen andere middelen zijn, om 'n kerel op 't tooneel, die jullie dood
willen hebben, van kant te maken! Wat weerga!, kan-ie zich niet z'n
hals afsnijjen, of rattekruid slikken, of ergens in 'n gracht springen!
Heb ik 't zelf niet eens met 'n stuk behangerskoord geprobeerd? Mot
je daarvoor de heele buurt in rep en roer brengen? Wat weerga...."
„Dat kan niet, Kladders," zei 'k: „'t publiek moet 't hóóren......
„Ken je niet iemand laten opkommen, en zeggen, dat de smeerpijp in
de kamer naastan leit te stuiptrekken!"
Ik trachtte 'm duidelijk te maken, dat 't onmogelijk was, dat juist de
knal op dat oogenblik voor de spanning in de zaal noodig was, dat
noch de auteur van het stuk, noch meneer Périer, tot concessies bereid
zouden zijn.
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„Wel wat bliksem!", vloekte-ie: „kom je dan zelf overtuigen, hoe 't
hier door 't huis dreunt !"
Dat beloofde en dééd 'k.
'k Had 't evengoed kunnen laten, want Périer, wien 'k de historie vertelde, coupeerde m'n uiteenzettingen met 'n zakelijk: „hou op met je
sentimenteele geschiedenis! Laat de vent voor mijn part verkassen !”
Ik dééd 't om te hooren, of de man niet overdreef, of 'r 'n kans bestond, om door 't geluid op 't tooneel te verplaatsen, den knal minder
sterk te doen klinken.
Van de honderd zaken, die verteld worden, zeggen negen en negentig
auteurs, als ze 't geval tenminste hebben „beleefd ", „dat ze 't nooit zullen vergeten" — en dan liegen ze in zooverre, dat ze morgen weer van
den hak op den tak van 'n nieuwe impressie springen.
Toch moet 't ook mij van de lippen, dat 'k zacht-gesproken, nog dikwijls aan de bedstee, waarin Kladders z'n dochter lag en aan dat heete,
benauwde kamertje met 'n petroleumlamp, dicht op 't tafelzeil, moet
denken.
't Was 'n gedrochtelijk-leelijke meid van misschien twee-, drie en
twintig jaar, die door 'r ziekte 'n ouwe vrouw leek.
Ze was met 'r langen, beenigen neus, 'r hoekige gelaatsjukken, 'r bleek, zinnelijke lippen, 'r nijdig geloer wat de vreemde met z'n smoking
en gelakte laarzen kwam doen, werkelijk afstootend.
Ze zei geen goeien avond en sprak niet. Ze lei met de handen achter
't hoofd gevouwen, knikte wrevelig, als de vader wat vroeg, en toen
ook ik 'n belangstellend praatje begon, draaide ze me 'r mageren rug
toe, trok 't dek over 'r schouders.
„Je mot maar denken, dat ze ziek is," verontschuldigde zich Kladders:
„ga zitten, en let nou is goed op, meneer, hoe 't hier klinkt met 't
raam toe."
't Was buiten zoel begin-October-weer. In 't kamertje mufte en rook
't zoo ellendig-wee, dat je 'r onwel door werd.
„Zou 'n beetje frissche lucht niet beter zijn ?" vroeg 'k, op m'n horloge
berekenend, dat 't schot nog wel 'n minuut of zeven uit kon blijven.
„Geen denken an!", zei 't mannetje, z'n zwarte sigaar bezuigend: „we
hebben niet de gewoonte met open ramen te slapen, en zeker niet met
die smerige duiven en zoolang jullie spektakel duurt!"
Ik poogde 't gesprek op te houden. Hij verzocht me te zwijgen èn voor
z'n dochter die 't niet hebben kon, èn voor het schot, waarop je mis
zou letten, as je 'r doorheen sprak.
-schienmdr
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Met 't horloge in de hand, bleef 'k in de afschuwlijkste stilte, 'n stilte,
als je je niet kan voorstellen, 'n bittere en vijandige stilte, wachten.
De dochter in de bedstee ademde met pijnlijke hijgingen, kwellende
kreuntjes en fluitjes van zieke longen — 't dopje boven de lamp tik
nerveus aan de roodgloeiende haarspeld — m'n horloge rumoer--keld
de. 't Duurde lang, tergend lang, je zenuwen overstuur makend lang.
En omdat dat 't schepsel in de bedstee, die 'r ook op lag te wachten,
nog sterker dan ons ophitste, woelde ze zich om, en zonder 'n geluid
te geven, begon ze me met 'r twee groote grijze oogen, zonder 'n knippering, zonder 'n beweging der wimpers, aan te staren, enkel aan te
staren.
Ik had aan niets schuld. Maar bij 't uitblijven van 't vervloekte schot,
't zwijgen van vader en dochter, 't koortsachtig loeren der oogen, voelde 'k me in m'n smoking, met m'n grunnekende gelakte schoenen, als
'n misdadiger.
Toen, terwijl 'k, om aan de eeuwigheid 'n einde te maken, opnieuw
met Kladders 'n praatje wilde inzetten, klonk 'n korte knetterende
slag, die door de stilte en m'n gespannen zenuwen ongewone proporties aannam.
Voor 't eerst sinds m'n binnenkomen sprak de dochter.
Ze staarde me niet meer aan. Ze vergat me.
Als 'n gefolterd dier wrikte ze zich op de ellebogen, hijgde moeilijk en
zei: „O, lieve God! 0, lieve God !"
Dan, huilend, weeklagend, plofte ze in 't kussen terug — en ik sloop
de deur uit.
Zonder 'r Périer, die geen man voor gevoeligheden was, in te kennen,
nam 'k de volgende avonden proeven, aan de andere zij van 't tooneel,
om 't gedreun van 't schot te verzwakken. 't Hielp niet. In de groote
holle ruimte van steen en ijzer, resoneerde en echoode 't overal, zonder
nuance.
We speelden den „W e e r h a a n" meer dan honderd vijftig maal —
we hadden bij de honderdste 'n banket, en bij elk kroontal 'n vol huis,
bloemen en fanfares.
Maar iederen avond tegen half twaalf onderging 'k 'n belabberde sensatie, zag 'k op 't oogenblik van den knal 't kamertje met de tranende ruiten, 't laag-gedoken lampje, de bedstee, de hijgend-klagende
stumper.
ik geloof, zeker weet 'k 't niet, dat ze kort voor de honderdvijftigste
gestorven is. Ik heb 'r niet op gelet.
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In de herrie van 'n tooneelzaak heb je je hoofd bij andere dingen, nietwaar?
En al zou ik zelf directeur in plaats ondergeschikte geweest zijn, wat
zou 'k 'r aan hebben kunnen doen ?...."

284

ASPERGES
Ik herinner me, hoe 'k na oom's begrafenis, met grootva in de tweede
volgkoets kwam te zitten — en hoe 'k daar met meerder verbazing over
'n onvermoed ding op 't kerkhof, dan met verdrietig gemijmer over
den een of twee keer gezienen vervelenden oom, nadacht.
„Geef je arm, jongen," had-ie gezegd, zoo toen de ongezellige plechtigheid, waarbij haast niemand 'n traan liet — de onhebbelijk-stugge
vrijgezel scheen in niemand 'n vriend te hebben — voorbij was: „geef
je arm — ik wil nog een paar graven zien...."
Ik weigerde 't natuurlijk niet, hoezeer 'k bevreesd was de aansluiting
te missen en bij m'n meisje, dat me met koffiedrinken wachtte, te laat
te komen.
Langzaam tusschen de graven aanstappend, de ouwe, verzakte, vermolmde, bemoste steenen en kruisen, gevoelde ik waarschijnlijk meer
beklemming en in zachte ademing schuilend ontzag voor den dood, bij
't geschuier der blaren en takken, 't verweer der kiezels onder de voeten, 't tjilpen van vogels en 't vreemddoorzichtige der stilte op de weiden rondom — dan de kleine, gebogen man, wiens knokelhand op m'n
arm rustte, wiens witte haren 't zonlicht in zilver-spreiding grepen.
„Hier ligt je grootmoeder," wees-ie: „en naast haar is ook mijn plaats
besteld — ik heb 't beloofd...."
„Ja, ja," zei ik, in den hartelijken, gedeeltelijk onoprechten toon, dien
men bij zulk een gelegenheid aanslaat: ,,....0 heeft nog een halve eeuw
den tijd, wat ?"
Hij glimlachte, zonder te antwoorden.
Menschen op leeftijd zijn dikwijls innerlijk sterker dan in-jeugd-protsenden....
Van de plek bij 't middenpad, liep-ie naar den groen-begroeiden muur.
De lente had tusschen de baksteenen bloemen gestrooid, fleurige halmen, donsgele paddestoelen.
„Kun jij lezen wat daar staat ?" vroeg hij even aarzelend, en z'n vinger
wees 'n in onkruid verzonken zerk.
Voorzichtig, benepen van beweging, wiedde m'n voet 't in de letters
gevreten mos.
„Klazina....", las ik spellend.
„Juist," glimlachte grootva: „dan heb 'k me nièt vergist! Daar rust
Klaasje, m'n eerste vrouw...."
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Met 'n stillen, troebelen glans in de oogen keek-ie naar den grauwen,
gespleten steen. Ik stoorde 'm niet.
't Trof me dat-ie nog 'n bezoek aflegde, dat-ie meer dan één herinnering op dat kerkhof had.
Naar de koets terugkeerend, de weiden met 't door den wind strakgekuifd gras langs, steunde-ie weer op m'n arm, zei:
„Spijt me — spijt me — 't is dom en kleintjes van me geweest —
maar
„Wat bedoelt u?", vroeg 'k bij z'n geaarzel.
„Niemendal," zei-ie, 't hoofd schuddend.
We stapten in de koets.
„Jammer," hernam 'k na 'n poos: „ik mis positief de aansluiting. Co
zal zonder me koffie drinken. Dat geeft 'n bar-zuur gezicht, grootVa
„'n Zuur gezicht in den engagementstijd, jongen — is 'n héél kwaad
teeken.... ", zei-ie, me scherp aankijkend.
„Nou, nou....", lachte ik: „zoo'n vaart loopt 't niet...."
„Als je," sprak-ie met stellige waarschuwingsstem: „als je in je engagementstijd dingen oplet, die je hinderen, die je niet aanstaan — aarzel
dan niet, jongen. Beter de opspraak van 'n verbroken verloving dan de
ellende van 'n band.... Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang
„Ja, ja!" spotte ik vroolijk: „als je van mekaar houdt.... Heeft Schiller
ook niet gezegd: Drum prüfe, wet sich ewig binder, ob sich das Herz
zum Herzen findet?"....
„Dat was," glimlachte grootvader: „een van Schiller's onbegrijpelijke
vergissingen, jongen! Harten en hartjes vinden mekaar makkelijk genoeg — maar eer 't eene v e r s t a n d 't andere gevonden heeft, kunnen twee levens voor de haaien zijn! Wanneer Co je met 'n zuur gezicht wacht, als je te laat komt koffiedrinken, denk dan sérieus na,
jongen, of dat 'n vrouw voor je zal zijn, jongen
Hij zei dat „jongen" ontroerend -vriendelijk.
Ik glimlachte wijs. Ieder wil z'n vlerken branden. Gebrande vlerken
van 'n ander aanvaard je niet.
„Grootva, grootva," zei ik, 'n tikje geërgerd — wat drommel was ik
niet mans genoeg om uit m'n eigen oogen te zien — was 't kiesch van
'n familielid, om op die wijze tusschen twee jongelui die van elkander
hielden te stoken? — „zou u zoo iets zeggen waar Co bij was? Is dat 'n
aardige raad ?"
„Misschien wel — misschien niet," antwoordde-ie z'n brilleglazen dro286
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gend en met onwezenlijke tasting 't door 't portier binnenstortend
licht beknipperend: „als 'k niet zoo pas bij Klaasje 'r graf had gestaan,
zou 'k mogelijk minder scherp — en eerlijk uit den hoek zijn gekomen.... Ik ben ook eens zoo jong als jij geweest.... En om 'n schotel
asperges
Weer stokte-ie in triestigen herinnerings-lach.
Ik drong aan — hij vertelde.
„Als student, jongen, was ik op 'r verliefd, van 'n verliefdheid, 'n hartstocht, of vóór mij nog nooit iemand datzelfde doorstaan had. En zij —
zij, om geen groote woorden te gebruiken, kon geen seconde buiten me.
We trouwden — na 'n engagement van hemelbestormende teederheid,
tortelen zonder eind, gekibbel en wrijvinkjes — om niemendal.
'r Is geen verloofd paar, of 't meisje huilt, zei mijn moeder: door
scènetjes leer je mekaar kennen, waardeeren. En haar vader, 'n beste
kerel, lachte na iedere futiele kwestie en sprak: de ruzietjes, jongelui,
zijn 'r om mekander weer af te zoenen.
Ik had me als dokter gevestigd, alles zuinigjes aan, bang voor nieuwe
schulden bij de oude, die 'k als student had gemaakt. 't Inzet-jaar
moesten we wanhopig-precies de geringste uitgaven overwegen.
Van uitgaan was geen sprake, behoefde geen sprake te zijn, omdat we
als gezworen kameraden 's avonds in mijn werkkamer zaten.
Heel kort — misschien heel lang: is 't te meten? — kenden we 'n
prachtig intiem geluk. Tot zij, als ik dat beoordeelen mag, 't ondersteboven smeet.
Ze hield van me met 'n verstikkende genegenheid, wou uitleg van 'n
gebaar, van 'n moment voor-je-zelf-uit-droomen, van rimpels in m'n
voorhoofd, van 'n niets-betoogende zucht.
M'n ouwe, verharende kater, dien 'k jaren had gehad, die z'n plaats op
'n stoel bij de tafel kende, en me aan placht te stooten, als 'k bij 't lezen
der krant z'n hapjes vergat — die goeie, brave kater moest de straat
op. Hij was onzindelijk, zei ze. Ik dee zoo ziekelijk-lief met 'm, zei ze.
Ze kon geen katten zetten, zei ze.
Op 'n dag van visites thuiskomend, vond ik z'n stoel leeg.
Ze had 'm door de meid ergens buiten in 't veld laten brengen.
En toen 'k daarover verwijten maakte, huilde ze en mokte 'n paar uur.
'n Week later werd de meid gesjeesd. Ik maakte van 'n meid 'n vriendin, zei ze. Ik wist m'n afstand niet te bewaren, zei ze. Ik was voor de
meid even vriendelijk als voor haar, zei ze....
Kwam 'r 'n brief van 'n studievriend, dan moest ze dien brief lezen en
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ergerde zich aan den lossen toon. Als 'k 'm wilde inviteeren, om bij
ons te eten, weigerde zij.
Ze begreep niet, waarom ik in-eens — nee maar: zoo uit de lucht gevallen! — vriendschap voor iemand voelde, over wien 'k 'r nauwelijks
in den engagementstijd had gesproken. Dreef ik m'n wil door, dan
werd 't 'n dinertje met wrokkende, belabberde stemming. Trachtte 'k
bij de sigaar 'n boom op te zetten — als in den ouden tijd, dan stotterde, strompelde, haperde 'k bij 'n kijken van haar oogen, bij 'n trekje
op 'r gezicht, bij 'n woord, waarvan ik den ondergrond als 'n verwijt,
'n toespeling, 'n perspectivisch ruzietje voelde.
Na maanden en maanden van die excellent- gemeende tyrannie, welke
sommigen verkeerdelijk jaloezie noemen (verkeerdelijk, omdat je jaloezie niet tegenover 'n dier, 'n voorwerp, 'n boek, 'n correspondeerenden vriend kan verklaren!), na maanden eenzame opsluiting bij de
vrouw, waarvan ik au fond hield, en die zoo moordend van mij hield,
was 'k 'n leugenaar, 'n filister geworden.
Kwam 'k iets — zegge ièts — later dan gewoonlijk thuis, door 'n kennis opgehouden, 'n collega die me over 'n geval 't een en ander al
voortwandelend vertelde, dan 1óóg ik, dan verzon 'k 't onwaardig
verhaal van 'n patiënt, die me onderweg had binnengeroepen, dan gaf
'k mezelf 'n moreel pak ransel door m'n gedraai en gejok.
Eerst als ze in bed lag, wáágde 'k 't den brief van iemand, die haar
bijzonder-onsympathiek was te beantwoorden, en zoo als 'k 'r voeten
op 't zeil hoorde, ongerust als ze over m'n laat opblijven werd, smeet
'k als 'n betrapt misdadiger 't eerste 't beste over m'n brief — loog dat
'n wetenschappelijk werk me had beziggehouden.
Ik, die altijd recht door zee gehandeld, gedacht had, zat na twee jaar
huwelijk vol geniepige, afschuwelijke streekjes, om 'n redeloos-verliefde vrouw in evenwicht te houden!
Of ik zwakker dan 'n ander was, beste jongen: ik weet 't niet. Ik had
geen vrijheid meer, geen eigen wil, geen keus van gezelschap, geen
zelfstandigheid. Ik was, dat wist ik, 'n slaafje.
Tot 'n uitbarsting durfde ik 't nooit te laten komen, omdat ze kwakkelde, over hoofdpijn en moeheid klaagde — en, als 't verzet me tot de
buitensporigheid van 's nachts later thuis komen dreef — angstig bleef
opzitten tot ik 'r weer was.
„Als ik tevreden ben, en meer dan tevreden, als jij over me zit te werken, waarom ben jij 't dan niet ?", was 'r telkens terugkeerend ver
-wijt.
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Zoo daagde 't derde voorjaar, jongen.
De post bracht de uitnoodiging voor 'n medisch congres, dat op 'n uur
sporen van onze stad zou worden gehouden. Al m'n studievrienden
zouden 'r niet alleen komen (ik lieg niet als ik zeg, dat dat een der
grootste attracties was!), maar daarenboven zouden 'r dingen behandeld worden, die voor mij als specialist — dat was ik geworden —
van waarachtige beteekenis waren.
'n Week lang hield ik de uitnoodiging als 'n billet-d'amour tusschen
onnoozele paperassen verborgen—toen zei ik natuurlijk niet ....Klaas,
kind, ik gá.... nee, ik wierp voorzichtig 'n balletje op — wat ze 'r van
dacht als als als....
Zonder me te laten uitspreken, dadelijk voelend waarheen ik wou, zei
ze: schei uit met je gekheid! Wat heb jij daar noodig! Ze zullen zonder jou wel lekker eten en drinken!....
Ik verdedigde me. Ze keek me gebluft aan. Of ik zelf niet altijd met
minachting over de congresserij had gesproken! Wat me nou ineens
bezielde....
Ik was al zoo'n lafbek geworden, jongen — nee, lach niet — je lacht
te vroeg: alleen getrouwde mannen kunnen dat beoordeelen — dat ik
me niet schrap durfde zetten. Tenminste niet op 't zelfde oogenblik.
Ik nam taai en behoedzaam nieuwe aanloopjes — en in 'n bui van opvliegendheid, gesteund door de vrouw van 'n collega, die wel 'ns op
bezoek kwam — accepteerde 'k de uitnoodiging.
't Gaf 'n heele week opstand, kwestie, gehuil, geboudeer — ook 'n
heele week vervloekte worsteling in mezelf — minstens tien keer besloop me de lafheid af te schrijven, niet te gaan, de „minste" te zijn,
me te onderwerpen — en 'k zou vermoedelijk nog in 't laatste uur zijn
teruggekrabbeld — als ze 'n tikje tact had getoond.
Au contraire — zoo zeker was ze van 'r overwicht, dat ze taquineerde
en prikkelde en 't me beslist verbóód.
Ik deed 't. Ik deed 't zonder lust, zonder animo, zonder — wil.
't Uur in den trein voelde ik me kregelig, ontstemd, vermoeid, bal
denken en bewegen gehinderd, afgemat.
-orig,d'nbalst
Op 't congres obsedeerde me 't witte gezicht van m'n vrouw — als 'k
handen drukte, stond zij naast me — als 'k luisterde, zat 'k 't voor en
tegen van haar en mijn argumenten te vermalen, eindeloos te vermalen.
'k Was, op m'n woord, 'n losgebroken vogel, die de tralies miste....
Ziezoo, dacht 'k, midden in 'n debat 't spoorboekje raadplegend: ik
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pak om vier uur den sneltrein — eerder kan ik toch niet weg — en
morgen en overmorgen zal ik 't congres laten schieten.
Om één uur begon de gezamenlijke lunch à 1 a c a r t e. Met z'n zessen, vrienden die mekaar uit 't oog hadden verloren, zaten we aan 'n
gezellige hoektafel.
'n Jong professor — ook dood vandaag — trakteerde op champagne.
Na 't eerste glas knapte ik op — raakte 't spooksel kwijt — bij 't tweede smulde 'k van.... asperges.
'k Had ze nog nergens gezien — 'k was 'r dol op.
De anderen bestelden kip, biefstuk, ossentong na — ik nog eens asperges.
'k At minstens twee bos, at ze zoo overdadig met ei en botersaus, dat
'k niets meer aanraakte, in 'n allerbehagelijkste stemming alleen door
't begrip dat 'k naar huis móést gestoord werd.
Zonder iemand goeiendag te zeggen, bang voor de vragen en 't ironische kijken van m'n vrienden, die zoo goed als ik schenen te weten hoe
laat 't was!, kroop 'k in den trein, en om half zes, eerbiedwekkend
vroeg, slóóp 'k de trap op, bereid 't allerergste te ondergaan.
Verrassing! Enorme verrassing! Ze — zij — sloeg de armen om me
heen, en met 'n rood-behuild gezicht zei ze dat 't 'r z o o s p e e t, dat
ze na had gedacht, nooit meer zoo kinderachtig zou doen.
Daar: als ik wou, mocht ik morgen wéér gaan.
Paf, hyper-gebluft, 'r 'n kranig-best wijf vindend, vertelde 'k van de
speeches, van de debatten, verzweeg wie ik ontmoet had.
Geen tien minuten later zaten we aan tafel. Zij glimlachte. Ik glimlachte — om 't veroverd terrein.
„Als je nu zóó met me omgaat," praatte 'k opgewekt: „krijg je nog
honderdduizend maal meer van me gedaan, Klaas!"
Toen naderde de catastrophe.
De meid bracht 'n sauskom, waarop ik niet lette — hemel: 'k had geen
eetlust na 't copieus en ongewoon laat lunchen! — de meid bracht 'n
bord met eieren en notemuscaat, waarvoor 'k evenmin aandacht had —
de meid bracht 'n zwaar dampenden schotel met.... lange, gele slieren.
En terwijl mijn vrouw glimlachte, flapte ik 'r verstrooid uit:
„Wel allemachtig — wéér asperges!"
Klaasje werd wit als 't tafelkleed.
Ze keek me met groote oogen aan, stond op, smakte in den leunstoel
bij 't raam — begon hartverscheurend te snikken.
„Wat is dat ?", vroeg ik verschrikt.
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Ze antwoordde niet, weerde me heftig af, snikte woester.
Ik begreep 'r geen jota van, werd op mijn beurt ontstemd.
„Klaasje, schei uit asjeblief — asjeblief, hè? — schei uit met die kuren.
Wat leg ik je in den weg ?.... Wat heb ik misdaan ?.... We zijn toch pas
weer de beste vrienden geworden !.... Toe, kom aan tafel !"
Ze keek me van 't hoofd tot de voeten doodelijk- vernietigend aan,
holde de kamer uit, sloot zich in de logeerkamer — 't ergste teeken
van komend onweer! — op.
Ik, driftig, me van niets bewust, bediende de meid, roerde geen asperge aan.
„Wat 'n zonde, meneer! Hoe ken u de dure asperges laten staan!"
verweet die goedig: ....,,daar dacht mevrouw u zoo'n pleizier mee te
doen.... daar heb ik vijf groentenwinkels voor moeten afloopen, omdat mevrouw u verrassen wou. 't Is net de éérste bos, die in de stad is
te krijgen...."
Ik snapte.
In 'r stemming — 'r stemming van berouw en toeschietelijkheid, had
zij, om 't ook materieel „goed" te maken, de meid uitgestuurd om me
op 'n primeur, waarbij 'k in normale omstandigheden gewatertand zou
hebben, te trakteeren — en in plaats dat hartelijk te apprecieeren, had
'k formeel-bruut geroepen: „Wel allemachtig, wéér asperges!"
Hoe mal 't je lijkt, beste jongen, en hoezeer 't 'r al- ziek-zijn bewees:
't ongeval met de asperges en 't langademig dispuut, waarbij ik moest
bekennen hoe ik met vrienden geluncht en twéé bos naar binnen gewerkt had, dat ongeval knauwde 'r zoo, dat ze 'r feitelijk niet meer
heelemaal boven op kwam....
Als je bij Coba te laat koffiedrinkt — buk dan niet, jongen. Wanneer
je mekaar niet vanaf 't begin vrijheid laat, wordt je huwelijk 'n ramp.
Onthou dat. 'n Vrouw die van 'r man 'n filister maakt, begaat 'n misdaad, jongen...."
Coba deed 'n beetje humeurig. Ik vertelde 'r grootva's verhaal.
„Wat 'n akelige ouwe man!", viel ze uit: ,,....wat kan 'n man nog
meer verlangen dan 'n vrouw, die zóó van 'm hóudt?... Maar wij, ventlief, krijgen over zulke bagatellen nooit woorden, hè ?.... Wat zit je
nou stil ?.... Waar denk je aan? Als je geheimen voor me heb, word ik
héusch boos, hoor!.... ja, je keek daar zoo vréémd uit je oogen.... Nee,
toe zeg 't.... Waar dacht je aan ?"
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SPROOKJE VAN DEN ZONDERLING
Er was eens 'n man — en 'n vrouw — en 'n kind. Ze waren met z'n
drieën. 'r Was ook 'n kat, maar die tel 'k pas later mee.
De man had 'n mond en oogen en ooren en 'n snor als ieder ander,
maar was toch geen gewone man, omdat-ie altijd lachte. Als-ie zich
pijn dee, lachte-ie. Als-ie zorg had, lachte-ie. Als 'r geen eten genoeg
in huis was, lachte-ie. Als 't regende, of vroor, of stormde, of zoo heet
was dat de visschen dood in 't water dreven, lachte-ie. Hij lachte altijd,
altijd, soms gezellig, soms dat 't klapte, soms zuur, soms met 'n mond
zoo wijd en breed, dat z'n lippen z'n ooren raakten.
Dat vond de vrouw niet plezierig. Altijd lachen doet niemand, zei ze,
als ze 't laatste kolengruis uit 't hok schraapte, of als ze de resteerende
aardappelen schilde of als ze Haagsche boterhammen snee en den dikken kant zoo lei, dat je geloofde dat ze echt waren, of als ze lang
schemerden, om geen nieuwe olie in de lamp te doen: altijd lachen
doen menschen, die niet wijs zijn.
En omdat zij wèl wijs was, zat ze dikwijls in 'r eentje, of bij 't bed van
't kind te huilen.
Dan zei 't kind: vader lach niet: Je ziet toch dat moeder huilt! Foei,
vader! Foei! Ik zal niet meer van je houen!
Dan lachte de vader, en zei: ik kan 't niet helpen. Ik heb altijd gelachen en kan me dat niet een, twee, drie afleeren. En dan Angelientje
— zoo heette 't kind — 't was 'n mooie naam — maar dat doet 'r niet
toe — en dan: vind jij lachen niet prettiger dan huilen? Huilt 'n vogel?
Huilt 'n bloem? Huilt de zon? Huilt de maan?
Neen, zei 't kind: maar de wolken huilen.
Dat is geen huilen, lachte de man: als de wolken 't niet deden, zou
nooit iemand meer lachen, zouden we geen gras zien groeien en geen
brood meer eten en geen water meer drinken en geen melk van de
koeien meer krijgen — en dan — zou poes dood gaan.
Dat is waar, lachte het kind.
En ze zei tot 'r moeder: moessie wil je 't wel laten!
Dan zei de moeder: als ik huil heb ik 'r reden voor — ik ben bang
voor morgen en nog banger voor overmorgen.
Hoor je dat vader ?, babbelde 't kind: moeder is bang voor morgen en
overmorgen!
Daar ging de man bij zitten en schuddebolde met 'n pret, 'n uitgela292

tenheid, of-ie minstens honderdduizend blinkende rijksdaalders uit de
loterij van dat land had getrokken.
Bang voor morgen en overmorgen, schaterde, proestte-ie: zijn we bang
voor gister en vandaag geweest? Waren we gister en vandaag niet zoo
deksels gezond, dat we geen hap op ons bord hebben gelaten, dat we
in 't zonnetje zonder 'r 'n cent voor te betalen hebben gewandeld, dat
we 't groen aan de boomen alweer hebben gezien, dat we naar hartelust uit de beek hebben gedronken, en 't morgen en overmorgen net
zoo gretig zullen doen? Wat doe jij liever — lachen of huilen?
Lachen, zei 't kind.
Nou dan! gierde de vader, en hij zwaaide zoo met z'n beenen de lucht
in, dat 't kind tranen lachte.
Maar dienzelfden avond werd Angelientje in 'r bedje door de harde
stem van moeder, die vreeselijk boos was, wakker.
Moeder sprak zoo luid, dat de poes op 't dek bij 't kind gevlucht, van
angst begon te blazen, en 't licht van de lamp door den wind van 'r
stem op en neer wiegde.
Moeder zei, dat ze 't bij vader niet langer uithield. Vader zei niets.
En omdat-ie niets zei, dacht 't kind: nou lacht-ie 'r uit. En omdat ze
zoo'n schrikkelijk meelij met moeder, die al maar door huilde en
klaagde, had, kroop ze onder de dekens en droogde 'r oogen met 'n
slip van 't laken, en bleef wakker tot vader naar bed kwam.
Waar is moeder? vroeg ze verbaasd -opzittend.
Anders kleedde moeder zich tegelijk met vader uit.
Moeder is, zei hij zóó vreemd lachend, als ze 't nog nooit had gezien:
moeder is boodschappen gaan doen.
Nou nog? vroeg 't kind.
Ja, nóû nog, antwoordde hij: je ben toch niet bang met z'n tweeën?
Nee hoor, zei 't kind, alweer lachend: als jij bij me ben, ben 'k nooit
bang, want jij ben zóó sterk, zóó sterk....
Nietwaar? lachte de man, en om 'r te laten zien hoe sterk-ie was, boogie z'n arm, dat de spieren zoo dik als kabeltouw werden.
Toen sliepen ze beiden in 't donker in, vast en gerust. En werden door
niemand gewekt.
Ook niet door moeder.
En ook niet den volgenden nacht.
Want moeder, die 't lachen van vader niet hebben kon, als zij voor 'r
tranen geen zakdoeken genoeg had, bleef boodschappen doen. Bood293

schappen bij andere menschen en andere mannen, om zich over vader
te beklagen.
De eerste dagen vroeg'tkind nog wel eens:vader, waar blijft moeder?
Moeder is op reis gegaan, antwoordde hij, altijd en altijd glimlachend.
Lachend snee-ie 't brood, kleedde-ie 't kind, dat 't nog niet alleen kon
— wandelde met 'r tot aan de beek, waar je forellen en goudvisschen
zag zwemmen, luisterde met 'r naar 't fluiten van merels en vinken,
keek met 'r naar 't voorjaarsgroen, dat bang voor de nachtvorsten was
geweest, maar nu monter en zingend uitliep.
Kwamen ze met hun tweetjes thuis, dan zei poes: wau! of ze wou zeggen: vergeten jullie me niet?
Dan speelde vader met 't kind en met de poes, tot ze 'r alle drie moe
van werden, en vader in 't donker alleen bleef.
Vader, wat doe je? vroeg 't kind in 'r bedje.
Ik kijk naar de sterren en naar de maan en naar wolken, antwoordde ie — en aan z'n stem hoorde ze, dat-ie lachte.
Die heb je al zoo dikwijls gezien, zei ze, 't heerlijk vindend, zoo in den
schemer met 'm te babbelen.
Die zie je nooit genoeg — die zijn altijd nieuw, antwoordde-ie, en neuriede zoo verheugd, dat 't kind ook aan de sterren, de maan en de wolken denkend, heerlijk-glimlachend insliep.
Den volgenden dag at Angelientje de boterham van 'r bord. Dat van
vader was leeg.
Heb jij geen honger, dat je niet eet....? vroeg ze verwonderd.
Hij keek naar de leege broodschaal — en lachte.
Nee, zei-ie: ik heb al gegeten. Als je te dikwijls eet, word je te dik,
hahaha!
Toen liet-ie 'r met poes alleen. En nam — zoo'n gekke man was 't —
de kleerera die-ie nog had, de dekens van z'n eigen bed en 'n boek,
waarin-ie las voor-ie naar bed ging en als-ie opstond, in 'n grooten
zak mee.
Toen-ie terug kwam, rammelde-ie zoo met geld, of 'r 'n arreslee voorbij reed.
En onder z'n arm droeg-ie 'n brood, langer dan poes, als ze zich in 't
zonnetje rekte.
Heb je nog trek? vroeg-ie.
Ja, zei 't kind, dat 'n. zóó groote maag had, dat 't altijd kon eten.
Ik ook, zei de man: ik heb van 't loopen honger gekregen.
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En de poes, die met 'r verkeerde been uit bed was gestapt, kreeg melk
met véél water.
Vader, zei 't kind: 't is erg prettig — vind je niet? — dat we niet
huilen!
Huilen is dom en een leelijk aanwensel, zei de man — huilen is minstens zoo leelijk als bijten op je nagels, of als liegen, of als stelen, of
als 't de poes bij 'r staart trekken.... Als je niet wil huilen, huil je niet.
Probeer 't maar.... Zieke menschen huilen en bange menschen en menschen die 'n slecht geweten hebben en menschen, die niet dènken....
Als je later groot ben geworden, zal je net als ik, om al de natte oogen
lachen!.... Heusch, hoor!
En toen-ie 's middags met 'r wandelde, lachte-ie aan één stuk door, om
den blauwen hemel, 't schuil-ei-spelen van boomen en struiken in den
wind — om de vogels, die met takjes en pluisjes in de bekken rondvlogen, om 't gespartel van de visschen in de beek, 't glinsteren van de
kiezelsteenen, 't kwaken van de eenden, 't kakelen van de kippen, 't
blaten van de schapen, 't hollen van veulens in de wei....
Ik hou zooveel van jou — zoo vreeselijk veel, zei 't kind z'n hand
zoenend.
En ik nog meer van jou, lachte de man, 't in z'n sterke armen naar
huis terug-dragend.
Omdat ze van elkaar hielden, waren ze gelukkig. Want menschen of
kinderen, of menschen en kinderen, die van mekaar houden, kunnen
natuurlijk niet ongelukkig zijn.
Zoo gingen dagen voorbij.
En weer op 'n morgen at Angelientje haar boterham, en was 't bord
van vader zoo leeg, dat je 'r op kon dansen.
Heb je wéér geen honger? zei 't kind.
Nee, zei de man. Maar hij jokte.
En omdat-ie toch lachte, lachte-ie niet zoo aardig als anders. Dat begrijp je, niet waar?
Zij bleef alleen met de poes, die niet spon en niet speelde.
Hij ging uit, zooals-ie 't zoo dikwijls gedaan had — om iets te zoeken,
wat-ie niet vond — en op z'n schouder droeg-ie 'n pak zoo dik en zoo
zwaar en zoo breed, dat de deur 'r van schrikte.
Net als den vorigen keer rammelde-ie met guldens, halve en kwart
guldens, toen-ie weerom kwam, en in z'n hand hield-ie 'n brood, vet
als 'n speenvarken.
Maar wat-ie had willen vinden — had-ie niet gevonden, omdat de lie295

den bij wie-ie geweest was om z'n sterke armen te verkoopen, niet van
'm gediend waren.
Laten we eerst de menschen die huilen helpen, zeien ze overal: zoolang je lacht heb je geen zorg!
Dat was natuurlijk 'n domheid van die menschen, maar ze wonen niet
anders.
En, omdat ze niet wouen, lei de man dien nacht als 'n roos op den
grond te slapen, omdat-ie in 't groote pak, waarvan de deur was geschrikt, z'n matras naar 'n heer had gedragen, die matrassen verzamelde.
Vader, je kan in mijn bed, zei 't kind.
Nee, lachte hij, dan zou 't in mekaar zakken, en ik lig hier zoo zacht
en zoo zonder kreukels als 'k nog nooit heb gelegen!
Dat moest ook wel, want hij snurkte, dat de muizen achter 't behang,
die voor de poes niet meer bang waren, niet durfden te kikken — en
Angelientje 'r wakker door werd, en 't niet geloofde, dat vader 't dee.
Toen gebeurden twee akelige dingen.
Eerst, op 'n morgen, wou poes niet wakker worden, hoe ze 'r ook anstiet en riep. Daar schrikte ze van.
Roep jij 'm 'ns, vader, zei ze angstig.
Dat dee-ie. Maar poes hield vast en stellig 'r oogjes toe.
Ik geloof, zei vader: dat ze niet wakker zal worden.
Dat vond Angelientje zóó erg, dat ze tranen als knikkers in 'r oogen
kreeg. Heusch als knikkers. Ik heb ze gezien.
Toen zei vader: waarom huil je?
Omdat poes niet wakker wil worden.
Dat is niet zoo verschrikkelijk, zei hij: vind jij slapen, lang slapen, zoo
naar?
Als jij bij me ben, néé, zei 't kind.
Nou dan, lachte hij, 'r op iedere wang zes zoenen gevend: dan zou 'k
weer vroolijk worden! Zooals poes slaapt, slapen we eens allemaal, en
bij mekaar, allemaal.... Als ik zoo slaap ben jij bij me, en als jij zoo
slaapt, ben ik bij jou.
Dat zei-ie met 'n lach, die haast geen lach meer was, omdat je niet altijd eender kan lachen.
Maar hij lachte toch, en toen-ie de poes in z'n armen, die honderdduizend poesen hadden kunnen dragen, naar buiten droeg, was Angelientje 'r huilen vergeten.
Toen kwam 't tweede akelige ding. Weer op 'n morgen.
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Vader had geen borden op tafel gezet.
Eten we niet? vroeg 't kind.
Nog niet — later — vanmiddag, zei hij.
Waarom niet? vroeg ze. En ze keek 'm boos aan, omdat ze honger had.
Omdat, lachte hij: omdat de bakker zoo lui is geweest, dat-ie nog niet
klaar is met bakken. Zet je hoed op en trek als 'n knappe meid zelf je
schoenen aan.
Met haar hand in de zijne wandelde-ie door de straten en door 't bosch
naar de beek — en om 'r niet te laten denken aan de boterham, die ze
nog niet had gekregen, vertelde-ie 'r 't eene verhaaltje na 't andere,
't eene al mooier dan 't andere — van prinsessen, prinsen, toovenaars
en feeën, wonderen en kasteelen....
Als-ie maar éven ophield, zei ze: en verder?
Zoo vergat ze 'r honger.
Bij de beek, die zoo glad lei als een spiegel, zonder 'n rimpel, zonder
'n golfje, wou ze drinken.
En ze bukte zich naast 'm, toen-ie 't water in de kom van z'n handen
nam, en dronk zooveel, dat ze niet meer kon.
Dat was heerlijk, zei ze met smakkende lippen. En ze lachte 'm toe in
den waterspiegel.
Een, twee, drie, vier — telde ze, want boven 't water waren 'r twee, en
benee in 't water waren 'r ook twee.
Toen hij ook had gedronken, zaten ze onder 'n boom. Ze sliep in op
z'n schoot. En toen ze wakker werd, wou-ie 'r weer vertellen, maar ze
luisterde niet.
Vadertje, huilde ze: ik heb zoo'n honger! Vadertje, de bakker zal nou
toch wel klaar zijn! Vadertje, ik kan 't niet helpen, dat ik huil!
Toen kwam 'r 'n heer langs met 'n hond. De hond blafte, omdat 't
Jij slaat 't
kind huilde. De heer zei: waarom huilt dat kind zoo
toch niet?
Nee, lachte de vader: ik heb m'n dochter nog nooit geslagen. Maar ze
heeft honger. En ik ook.
Ach kom!, zei de heer: en lach jij daarom? Als je zooveel schik in je
leven heb, zal 't met je honger wel niet zoo erg zijn gesteld!
Heusch, heusch zei de man: we hebben echten honger. We liegen niet.
En met m'n lach ben ik geboren. Dat is niet mijn schuld. Wat ik 'r
tegen doe: ik móét telkens lachen.
Werk! zei de heer, dan hoef je niet te bedelen!
Ik wil graag, zei de man: maanden en maanden heb ik gezocht....
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Ach kom, herhaalde de heer, z'n hond fluitend: maak dat 'n ander
wijs! Jij zit me uit te lachen, vriendje!
En hij liep verder.
En 'r kwamen meer menschen. En die vroegen waarom 't kind huilde.
En die werden boos.
Als de man 'n bochel had gehad, of 'n mank been, zonen ze 'n boterham hebben gegeven, want de menschen zijn niet slecht — maar die
akelige glimlach, die rare lach, die vreemde lach deed ze de schouders
ophalen en doorloopen.
Toen werd de zon rood en dik, en de boomen werden zwarter.
Wil je nog drinken ?, vroeg de man.
Ja, zei 't kind.
En ze bukten weer bij 't water, heel diep, zoo diep dat ze die benee in
de beek bijna raakten.
En omdat 't kind daarom lachte, lachten 'r vier, twee vaders, twee
kinderen.
En den volgenden dag dreven 'r bij de forellen en de goudvisschen
twee lachende gezichten — of de man 'n nieuw verhaaltje vertelde —
en 't kind er naar luisterde.
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DONDERSLAG
Of nee — 'n donderslag was 'r niks bij.... Met dat vergeleken leek 'n
donderslag 'n niks niemendalletje, 'n vlooiebeet, 'n peuleschil, 'n bagatel-eerste-klasse! 'n Donderslag ha-je 's zomers om 'n haverklap, telde
haast niemeer mee — 'n donderslag zag je ankommen op 't licht af....
Maar datte !.... Dàtte !....
„Allemachtigste God!" gier-gilde mevrouw — te laat. Natuurlijk te
laat. As 't niet te laat was geweest, zou 't geen èrger ding as 'n donderslag zijn geworden.
„Wat is d'r? Wat gebeurt 'r? Wat doet je? Wat krijsch je ?" flapte
meneer 'r in 'n schakel van doodelijk-verschrikte, over mekander
strompel-duikelende vraagjes uit. Met het servet over de toegewiegde
oogjes — den godganschelijken nacht had-ie door Bennie's onrust en
drenzen bij 't tanden-krijgen wakker gelegen, en van zeven uur af
was-ie over-bezig geweest! — met het servet voor oogen en neus, wasie op de kanapee effen ingetukt vóór-ie 't trappie naar 't kantoor-aande-straat af ging, om met de jongelui de boel verder af te maken —
en daar werd-ie door meer as noodkreten, of minstens Bennie in
brand stond, of Bennie 't hekkie van de trap open had gemaakt en
van de drie bovenste en de dertien onderste trejen n a b e n e j e n
was gevallen, of Bennie 't voorsnijmes in z'n alles-grijpende pootjes
had gekregen — in één woord of d'r met Bennie 'n malleur gebeurde,
wakker gebruld!
„Allemachtigste! Allemachtigste!" gierde mevrouw nog eens en meer
dan in 'n welgecomponeerde kroniek herhaald dient te worden. Ze
dacht 'r niet an, van meneer's vragen noch van z'n ontredderde situatie op de kanapee, waar-ie z'n afgeglejen bril zocht, notitie te nemen:
ze had enkel 'n vlammend-verwoed, dreigend, op wrake zinnend moederoog voor juf, die 't Bennie had 1 a t e n doen, die in 'r hittig-gulzige aandacht voor 't bord met de laatste restanten gries met bessensap,
an niks as'r maag had gedacht èn voor't lachend plezier van't jongske,
dat in z'n kinderlijke onnozelheid de gruweldaad had volbracht en
nog met z'n lekker rood tongetje na zat te likken of-ie-iets-om-van-tesmullen geslikt had.
„Allemachtigste!" zei mevrouw voor den ontelbaarsten keer, alevel
met bijna niet langer te bedwingen gesnik, en Bennie met 'n athletenruk uit z'n hoogen kinderstoel trekkend, barstte ze tegen juf, die
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't nog niet vermoedde, die, enkel star-van-angst over wat 't wel wezen
kan, den dessertlepel in 'r versteven hand hield, los.
„Dat eet maar! Dat denkt an niks as eten! Dat laat zoo'n stumpertje
van 'n kind begaan! Akelig schaap van 'n mensch! Stuk onnut van
'n mensch! Allemachtigste God! Wat motten we beginnen !"
Zonder eenige opheldering begon ze met 'n letterlijk-trillenden wijs
zich verwerend mondje, tusschen de ingewreven-vingerB's
bessensap-bladders en griesklonters te peuteren.
„Het-ie wat ingeslikt ?" vroeg eindelijk meneer, door de ongewoondramatische accenten in mevrouw's stem ineens-raak presumeerend.
„Ogotogot! Ogotogot!" jammerde mevrouw: „daar zit zoo'n mensch
bij! Dat íáát ze 'm slikken! Blijf dan toch niet op de kannepee, jij! Hij
stikt! Allemachtigste God, hij stikt."
Dit nu was eenigszins overdreven. Als Bennie 't benauwd had, was
't door mama's peuterenden liefdevinger en niet door 't onvertogene
dat in geen menschenmaag thuis hoorde.
„Het-ie 'n speld ingeslikt
Speel dan geen stommetje!" drong meneer ongerust aan.
„Allemachtigste, 'n stuk geld!.... Wat doet 't 'r toe !" ratelde mevrouw
in één zenuwzet: „telefoneer de dokter. Ach God, me Bennie, me
schat van 'n kind, hoe kom je d'r toe! En dat mot ik zien! Daar root
ik oogen voor hebben!.... Daar hebben we 'n juffrouw voor
Ze ziedde, snikte, suste Benjaminnetje, die bij pa's benepen gezicht en
ma's hartstochtelijke smart van den weromstuit zoo langademig huil
paars werd, of-ie 'r in zou blijven.
-denzo
En op dat deerniswekkend moment — of 't schepsel, dat 't had kun
voorkomen, as ze wat minder an zichzelf had gedacht, geen grein-ne
tact bezat! — zei de juffrouw, haveloos-van-angst:
„Jessus, Jessus: 't is 'n tientje dat-ie heit ingeslikt!"
„'n Tientje!" snikte mevrouw na, en verdwaasd van ellende tastte ze
Bennie's keeltje af of ze 't nergens voelde.
„Tien gulden!" bulderde meneer, die zelden wat zei, maar as-je loskwam 't stemgeweld van minstens 'n dozijn sjouwerlieden misbruikte:
„en ziet u dat niet juffrau!.... Ben u daar blind bij, juffrau!.... Ben u de
juffrau, de juffrau, om op te letten of om te zitten slapen ?"....
„God, meneer," begon nu ook de juffrouw, door zoo'n vernietigend
gebulk glad-verpletterd, te grienen, en met moeite slikte ze de gries,
die in 'r mond was blijven steken, weg: „ken ik 't helpen....? Is 't mijn
schuld....? Hè.'k 'm niet driemaal verbojen....?'
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Dat loog ze inderdaad — dat flapte ze 'r in 'r zenuwgedoetje uit —
ze had, terwijl hij op de sofa op- snurken-af rustte en terwijl zij de
krant inkeek, eindelijk ook is ongestoord 'n paar happen genomen.
'n Half uur was ze 'r mee bezig geweest Bennie, die met geweld gevoerd moest worden, te stoppen. Meneer had gegeten, mevrouw had
gegeten, Bennie had gegeten, — zij had, terwijl de borden weggehaald
werden, gehaast en beschaafd, omdat meneer en mevrouw toekeken
hóe ze at, de kouwe aarpels in de gestolte saus gebikt. Bij de gries en
de bessensap waren de anderen lang klaar, had zij met snoezig-lieve
praatjes Bennie overreed z'n mond open te houen, had ze 'm zitten
vertroetelen met verlokkende woordjes; en toen ze eindelijk aan háár
portie mocht denken, en mevrouw 'n quitantie, die op zoo'n ongelegen oogenblik betaald moest worden, gehumeurd naast 'r bord lei —
was 't ontzettende geschied.
Bennie verliefd op 't blinkende tientje — de rijksdaalder had 'm minder geïnteresseerd — Bennie, die alles, kroes, lepel, rammelaar, bord
tegen den grond smeet, die nooit (zoo'n heerlijk-verstandig ventje,
zoo'n uitzonderingskind was-ie!) v i e z e dingen in z'n mond stak,
had 't goudstuk met 't koninginne-beeltnis en 't opschrift God-zij-metons tusschen de kauwlustige melktandjes gegrepen en....
„Hoe komt dat geld in 't bereik van 't kind! Wie leit 'r geld in de
buurt van 'n kind!", foeterde meneer, koortsachtig gehaast z'n bretels
hechtend: „dat is toch idiotenwerk !"
„Ik wou mevrouw, die de krant zat te lezen, niet storen," snikkerde de
juffrouw; „toen hè-'k 't naast 't bord geschoven. Een tientje, een rijksdaalder, twee centen...."
„Ach Bennietje, Bennietje-lief!" huilde mevrouw, met 't ventje op en
neer stappend: „wat heb je uitgehaald!.... Ach, ach, ach, wat 'n ongeluk !"
De juffrouw kroop nog op handen en voeten en met nokjes van 'n in
z'n slaap na-hikkend zuigelingetje onder de tafel, om zich te overtuigen of 't tientje niet op den grond was geroetscht — nooit had Bennie
zóó iets gedaan! — en de meid zocht overal mee — en meneer, die de
trap af was gehold — met drie, vier trejen gelijk, om den dokter te
alarmeeren — snauwde de gebukte ruggen toe; mevrouw, kordaat,
moeder in 't essentieelst van 'r ziel, snee met onvolprezen tegenwoordigheid van geest Bennie's in den knoop geraakte broekbanden door,
om 'm lucht te geven — toen snee ze snij koek.
Meneer was 'r voor — zoolang de dokter 'r niet was — 't kind pinten
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melk te laten drinken, methode die altijd en in de ergste gevallen
hielp — mevrouw, bleek-geel van zenuwen, wou 'r niet van hooren.
'n Ingeslikte speld wikkelde je in koekedeeg: 'n ingeslikt gouwen
tientje met z'n scherpe randen in 'n kindermaagje, maakte je 't sekuurst door koek en nog is koek ongevaarlijk.
Zelf kleedde ze Benjaminnetje uit. Zelf lei ze 'm in bed. Zelf brokte ze reepjes snijkoek. Zelf zat ze naast het ledikantje en as ze an de
juffrouw dacht, kreeg ze verscheurende opwellingen. Daar nam je
zoo'n mensch voor! Daar liet je zoo'n schepsel mee an tafel eten!
Daar lei je je eigen vrijheid, in 't eenig uur dat je met je man alleen
was, aan banden, om je kind dezelfde opvoeding van andere bewoners
Gracht te geven! En daar zat zoo'n „juf" zich vol te lajen —-vande
zooas ze over den rand van de krant telkens met een half oogie op
had gelet — in plaats op de engel te passen!.... 't Kind had met lucifers kunnen spelen!.... Maar 't was nou ook in eene uit.... Geen dag
langer.... Geen dag!
Meneer hield de wrokkende zooveel doenlijk — alles in den steek laten ging moeilijk! — gezelschap. Met de stappen van 'n gekwelden
leeuw, die z'n welp bedreigd weet — evenwel op z'n toffels, omdat
't kraken van z'n zolen mevrouw gekker dan gek maakte, liep-ie van
't raam naar 't ledikant op en neer, telkens gejaagd luisterend als benee iemand schelde. Omdat hij dik over z'n zenuwen heen was, en
zij ziekelijk-sensitief op 'n woord, 'n beweging, 'n nog niet uitgesproken gedachte reageerde, keven ze met lijdzame intervallen, zich
nauwelijks voor den zoon met 't gouden tientje in maag of ingewanden bedwingend.
„Had 'm melk gegeven inplaats 'm met je smerige koek nog zieker te
maken !" verweet hij.
„Mèèèèllek," praatte mevrouw met supérieure verveling: „hoe komt
Mèèèèllek.... Dat geeft men as 'n kind
't iemand in zijn hoofd
vergif heeft genomen!
„En wie zeit jou, dat zoo'n gouw-tientje, dat door honderden handen
gaat, niet vol vergif zit....?"
„Hoe is 't gosmogelijk!" stoof mevrouw op: „dat wenscht z'n kind
wat toe, om toch gelijk te hebben!.... zóó'n vader ,mot nog geboren
worden!.... Bij God!"
„'k Zal maar niks antwoorden!" antwoordde meneer: „maar 't is voor
jouw verantwoording.... Ik heb gewaarschouwd......
„Kind, dat is je v a d e r !", sprak mevrouw diepst-tragisch 't Benja?....

"....
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minnetje, dat zonder 't flauwst benul van 't doodsgevaar, waarin-ie
door 't schrokken van zooveel kraats-goud zweefde, toe: „kind, as je
besef had, zou je 'n anderen kant uit-lachen!"
Dan, met opperste toewijding, duwde ze 't kleuterbaasje 'n versch bal
koek in, waartegen-ie zich met hardnekkig-verknepen tandjes-letj
verzette. Beu van de zoetigheid, niet tegen 't moederlijk geweld en de
moederlijke listen bestand, maakte-ie van z'n mondholte 'n koek-veem,
'n deeg-pruim, waaraan en waarin-ie haast stikte.
„Hebbie pijn, Bennetje ?", informeerde meneer, die geen lef had tegen
de koekknoedeltjes, welke mevrouw's vingers kneedden, langer te
protesteeren.
„IJnnnn.... ijnnn," praatte 't intelligent kereltje na, en omdat spreken
met 'n dicht-gecementeerden mond zelfs voor lieden-met-levens-ondervinding bezwaren heeft, kreeg-ie 'n zoo blaffenden brokkelhoest, dat
mevrouw 'm doodsangstig te hulp kwam.
Toen, goddank, verscheen de reddende engel, kalm, glimlachend, dadelijk meester van de ingewikkelde situatie.
„Dokter, Bennie heit tien gulden ingeslikt! ", zei mevrouw in subietere
sniktoon, en met 'r be-koekten zakdoek bette ze zich de oogen....
„daar zit zoo'n juffrouw bij! Dat laat zoo'n mensch toe!"
„Tien gulden — tièn?" vroeg de arts, ijzingwekkend-droogkomiek —
of-ie an tien hééle guldens dacht!
„We hadden gegeten," begon meneer zakelijker uiteen te zetten: „ik
lig op de kannepee, me vrouw zit an tafel en...."
„Doe me 'n genoegen!" viel mevrouw nerveus in de rede: „en hou de
dokter niet op! Ach lieve God, dokter, wat motten we beginnen! 'k
Heb 'm al 'n kwart snijkoek gevoerd...."
„Daar moet u dan mee ophouden," durfde de dokter te lachen — goed
dat-ie meneer niet was! — „we zullen 'n purgeermiddeltje voorschrijven en eer 't avond is, vermoed ik.....
't Alwetend potloodje schreef op 't gretig blokpapiertje — mevrouw
snuffelde tranen weg — meneer keek somber.
„Zou 't niet noodig zijn dokter," vroeg-ie bedrukt: „me zoon met
Röntgen-stralen te onderzoeken....? D'r zou toch 'n blindedarmontsteking...."
De dokter schudde glimlachend 't hoofd — mevrouw wond zich op.
„Nou vraag ik u, dokter! Da's de vader, de vader! Of de man 't ongeluk an wil roepen!"
„Ik wil niks asroepen," verdedigde zich meneer — ja, hij leefde voor
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niemendal in 'n moderne tijd! — „ik doe alleen niet as de vogel struis!
Ik steek me oogen niet in 'n molshoop!.... Ik beweer enkel, dat as d'r
godsbeware klomplikaties intrejen, we voor geen kosten...."
„Màn, hou je mond !" riep mevrouw getergd: „ik zit op heete kolen,
en jij verzint alles om me op te winden...."
„Zoo," suste de dokter: „as 't purgeermiddel niet helpt, kom ik morgen nog wel 'ns kijken.... Niemedal! Niemedal ! !.... Bij Vierhoek
heeft 'n meisje van vijf pas gister 'n fluitje ingeslikt — en bij den
banketbakker Meeuwissen 't oudste jongetje voor 'n verreljaar 'n
naald! En alles best terechtgekomen!.... 'k Zou me tranen voor 'n ernstiger gelegenheid bewaren, mevrouw.... !"
„Ja, u heit goed praten," snikte mevrouw, plots den onpeilbaren afgrond van 'r huwelijk bloot-gevend: „maar as me kind wat overkomt,
hou ik 't hier niet uit
Me Bennie is me a 11 e s ; buiten me Bennie
hè-'k niks, niks...."
zei meneer met oneindige kiesch„Me vrouw is wat zenuwachtig
heid.
!....

"....,

Te dezer hoogte en stijging van mijn verhaal, rust m'n hoofd 'n poos
op de hand. Men kan namelijk, zelfs met romantische zinswending
niet ieder levensgebeuren beschrijven. De Franschen adviseeren: „Glissez, mortel, n'appuyez pas!", wijs begrip, dat echter niet immer uit
den nood helpt, integendeel dikwerf tot onaangename vertroebeling
van 'n glashelder reciet aanleiding geeft!
Poge ik evenwel....
De donderslag hield aan, dagen en nachten.
Want het tientje, 't bijna nieuwe tientje, dat de meid op dien ongeluksnamiddag, toen ze met de gries en de bessensap gereed waren, had
binnengebracht — 't tientje dat de juf naast 't bord en mevrouw dito
in Bennie's mond had gezien, 't wanhopige tientje blééf in Benjaminnetjes maag.
't Kind, dat dagen aaneen 't laxeerend stroopje des dokters genoten
had, zag 'r bleek, smalletjes, waarlijk afgevallen uit. Mama verifieerde, papa controleerde, de meid en de juffrouw deden 't te nacht en te
ontijd vergeefs.
En omdat niemand 't tientje vond, lachte de dokter niet meer. Integendeel. Met hangende pootjes ried-ie nu zelf 'n onderzoek met
Röntgenstralen aan.
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Op 'n Vrijdagmiddag stapten mevrouw en meneer met Bennie, lekker ingebakerd, in 'n koets met gummibanden.
De meid giegelde achter de tullen gordijnen, en 't beest van 'n juf,
die den volgenden dag zou vertrekken, had 'n schik voor zes.
Die had de vijf en twintig gulden van 't onderzoek kunnen besparen.
Die nam 'r wraak.
Tweemaal werd Bennie „door-gelicht".
't Werd op de foto 'n snoes van 'n poppeskeletje, heelemaal niet naar
om te zien — alles uitstekend ontwikkeld en normaal, zoowel de ribbetjes als de beentjes — en 'n zeldzaam voorspoedig hersenkastje —
maar van de schaduwvlek van 'n tientje — geen spoor, geen symptoom!
„U moet 't zich heusch verbeeld hebben," zei de dokter: „of.... !"
Daar verdedigde mevrouw zich grimmig tegen, ze had — of ze
zou geen uur meer leven, 't gouden tientje tusschen Bennie's natte
kluifpootjes gezien, 't 'm z i e n slokken — 'n vergissing was buitengesloten!
Meneer sprak geen woord. Met de voorbeeldige scherpzinnigheid, die
'm aan de beurs 'n uitnemenden naam had bezorgd, overwoog-ie d a t
men geen ondergeschikten naar tientjes laat
zoeken.
Bennie's X-stralen-portretje werd in 't album gestoken, en nog in
lengte van jaren door magen en vrienden als souvenir van ontzettende
uren bekeken. Maar ook in lengte van dagen rees de vraag: waar is 't
tientje gebleven?
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OUDEJAARSAVOND NUMERO XIV
Nerveus had Peter vanDoorn, firma VanDoorn en Zoon, na 't eten de
eene zware sigaar na de andere gesmookt, de krant met halve aandacht
gelezen, 'n loopje rondom 't grachtje, van de ophaalbrug tot de groote
markt, gedaan — gejaagd, met 'n pen die haartjes uit den inktpot baggerde, en 'n hortende hand, adressen op 'n zoodje nieuwjaarskaarten
van hem en z'n vrouw geschreven — drie, vier couverts verscheurd —
en ze zelf, ofschoon de meid 't net zoo goed had kunnen doen — en al
dat gescharrel den ouwejaarsavond dreigde te verstoren — ze zèlf in
de brievenbus aan de overzij van de gracht gestoken — en, nu de deftige klok onder de stolp, de klok met 'n steigerend paard, aan de teugels gehouden door 'n ridder, nog niet eens half tien had geslagen, bewoog-ie met 'n onrust door 't huis, boven in de slaapkamer, en benee
in de pas aangebouwde, keurige serre, waar de tafel, kraakhelder gedekt stond, of-ie wonder wat te redderen had.
Half tien schrikte-ie, bleef-ie bij den snorrend-zuigenden haard — 't
vroor en de Noordenwind begon te steken — met zenuwtrekkingen om
den mond luisteren. Nee, Goddank niet!
In de gang klonk 't vroolijk lachen en praten van Grete, die 'r bruigom tegemoet holde, en ook mevrouwVanDoorn, blij dat 'r afleiding
kwam, net zoo zenuwachtig — dertien ouwejaarsavonden had de ellendeling, de leugenaar, de infame kerel den huiselijksten avond van 't
jaar bedorven! — babbelde opgewekt achter de deur, Dolf aan z'n jas
helpend, Dolf's omgewipten kraag gladstrijkend —'m kleine dienstjes
bewijzend, of zij op trouwen stond....
Toen klaterde de deur met 'r rumoer van gezonde levenslustige menschen open — Dolf in 't midden, mevrouw aan den eenen, Grete aan
den anderen arm.
En omdat ze 'r niet door konden, werd 't 'n grappig gestommel en
dringen, om mekaar niet los te laten.
„Dag papa! Jongen, wat heeft u gerookt! De kamer is een en al
damp !"
„Dag Dolf," sprak meneer Van Doorn opgelucht — wat duivel zou-ie
zich den kostelijken avond, den eersten avond, dat ze met z'n v i e r e n
aanzaten, door den judas laten bederven!
„welkom! 'k Heb 'n paar
flesschen Bordeaux opgeduikeld, die de moeite waard zijn.... Sigaar ?"
„Graag, papa — maar eerst de rook spuien, anders gaan we als spek306
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bokkingen 't nieuwe jaar in! Hè, 't is hier gezellig!.... Verleden jaar
om dezen tijd zat 'k in m'n eentje in m'n hotel te Chicago, twaalfde
verdieping, cigaretten te kauwen en mezelf te verwenschen
Ziet de
tafel 'r knusknus uit!.... Nou, dan blijf 'k hier tot 't volgende jaar twee,
drie uur! En vanavond over 365 dagen komen jullie bij ons, papa en
mama, krijg je oesters en champie tot we onder tafel tollen, hahaha!"
Uitgelaten — ouwejaarsavond mocht je buiten 't traditie-hoekje gaan!
— pakte-ie Grete, danste met 'r de kamer rond tot de glazen op 't buffet mee begonnen te cancaneeren en de flesschen wijn, die bij den
haard op temperatuur werden gebracht, bedenkelijk schuddebuikten.
Mevrouw lachte, meneer lachte — gelukkig 'r kwam stemming. Ze
vergaten een moment.
Maar of 't niet mocht, of 'r iemand 't intérieur beloerde: plots had
meneer weer de zenuwtrekking om z'n mond, en mevrouw schichtig
naar z'n oogen kijkend, bleef met 'n verstollenden glimlach over de
tafel geleund.
De schel klepte sonoor en aangenaam in de holte der gang — de meid
kwam over 't keukentrapje naar boven.
„Laat maar, Jo!", riep mevrouw, om meneer voor te zijn.
Gedwongen-opgeruimd keerde ze van de brievenbus terug — met enkel kaartjes van de bovenburen in 'r hand — néé, de post was 't niet.
De post moest nog komen.
„Dat zijn zulke nette menschen," praatte ze, de kaartjes in den bak onder de lamp deponeerend: „zulke door-en-door-fatsoenlijke, aardige
menschen — die van boven.... Toe, zou je niet 'ns inschenken, Piet
En dan wou 'k je nog vragen vanavond geen post in te kijken, man!....
Als 'r om tien, of hoe laat die brievenbesteller bij die drukte belt, onplezierige zakenbrieven zijn.... Wat
Vind je ook niet, Dolf....? Dan
ontstemt 't papa.... En 'k wou nou 'ns echt-prettig, echt-met-z'n-viertjes, echt-ongestoord aan tafel gaan.... Zal 'k Jo zeggen, Piet, dat ze
wat 'r ook komt, niets hoeft binnen te brengen.... ?"
„Natuurlijk!.... 't V? lgende jaar denken we aan zaken — dit jaar doen
we niets meer!" zei Dolf, Grete's hand in de zijne — had-ie 't voor vijf
maanden kunnen droomen, met dat beeld van 'n kind, met die blonde
engel, die vroeger geen oog voor 'm over had als-ie 'r opzettelijk ontmoette, 't nieuwe jaar in te fuiven — met de advertentie o n d e rt r o u w d sinds dagen in de krant....?
„Hè, nee toe, palief," smeekte Grete: „laat de post nou tot morgen!
Verleden jaar was 'r ook zoo'n afschuwelijke brief bij, die den avond
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ondersteboven gooide!.... Weet je nog, ma
„Goed," zei meneer zwakjes: „als je daar zóó bang voor ben, Grete,
zal 'k vanavond geen enveloppe openscheuren.... Maar...."
„Nee, geen maaren !", viel mevrouw 'm in de rede, en de kamer uitwippend riep ze Jo aan 't keukentrapje, en zei 'r zonderling-beslist:
„Jo, luister even goed: als de post belt, dan laat je alles rustig liggen,
en brengt niets in de serre! Verstaan? We willen door géén zakenbrieven gestoord worden. Begrepen ?"
„Ja," antwoordde de meid.
„En als ik tweemaal bel, dan doe je de tongen op, met op ieder 'n
schijfje citroen en wat pieterselie 'r om heen. Zal je ?"
„Ja, mevrouw!"
„Waar is Pa?", vroeg mama, werom in de serre, en 'm niet ziend.
„Pa haalt sigaren uit de voorkamer...."
?...."

Dat dee-ie, zonder licht op te steken, op den tast. En onderwijl twee-,
driemaal naar 't raam schietend, in de meening, dat 'r iemand op 't
bordes stond.
Was dat 'n rampzalige historie, 'n niet ophoudende marteling, 'n ding
om juist op zoo'n avond gek door te worden — de véértiende ouwe
na 't gebeurde —de véértiende maal dat-ie met de laatste post-jarsdg
'n afschrift van 't vonnis wachtte, of-ie 't niet van buiten kende....
Zich met de sleutels van de sigarenkast telkens vergissend, vlamde 't
in 'm op — met kleur en lijn en gebáár en geluid — hoe-ie op ouwe
morgens half twaalf — '95 — '95 — '95: 't gilde in z'n-jarsdg—'
heeten kop — de twee voorste vingers van z'n rechter op had gestoken
— en zonder 'n knippering van de oogleden „Z o o w a a r 1 ij k
helpe mij God almachtig !" gezegd —en gelogen —had.
Als-ie 't nièt had gedaan, was-ie verloren geweest, was de firma Van
Doorn en Zoon — Wouter leefde toen nog — op slag failliet verklaard, omdat bij de krankzinnige daling van de markt, 't gat niet te
stoppen was.
De makelaar Van den Arend, slecht aan de beurs aangeschreven, had
't proces na den eed op z'n dak gekregen, met kosten en al. De makelaar Van den Arend, door de uitspraak gedeeltelijk geruïneerd, zonder
verder bewijs om de zaak hoogerop te voeren, had 'm in de vestibule
van 't Gerechtsgebouw opgewacht, 'm geen scheldwoorden toegeschreeuwd, niets verweten — hij had 'm enkel van 't hoofd tot de voeten aangekeken — en was 't spelletje van wraak, waartegen niets was
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te doen, begonnen — om 'm iederen oudejaarsavond
op 't zelfde uur 'n afschrift van 't vonnis van 31 December 1895 toe
te zenden.
Ouwejaarsavond 1896 kwam 't eerste, zonder begeleid-brief, ouwejaars
-avonds
1897 't tweede.
Dertien jaar had Van den Arend 't volgehouden, hardnekkig, als 'n
buldog, de juiste post afmikkend.
Hij was de eenige, die van den meineed wist, die zelf de order aan de
telefoon op had genomen, zelf de order herhaald, woord voor woord
— en alleen de domheid had begaan 'r niet onmiddellijk in te boeken,
omdat-ie op 't punt stond naar de beurs te hollen — en-ie Pieter van
Doorn vertrouwde.
Grete, van de kostschool gekomen, had den dertienden brief zelf van
de mat van de voordeur gelicht, pa's ontstemming en ma's meelijden
met 'r zoo gesarden man, niet begrepen.
Nu — iedere minuut — iedere seconde kon Numero 14 door de gleuf
van de deur worden gestoken. Omdat Van den Arend nog leefde.
Dat zat Van Doorn ontzettend, razend, ellendig dwars, dat vrat 'm op,
als de tafel voor ouwejaarsavond werd gedekt, als 't tafelkleed in z'n
glimmende vouwen onder de serrelamp lei, als 't zilver uit de doozen
kwam, als de wijnglazen na werden gewreven, als de behagelijke lucht
van 't ouwejaarsavond- souper langs de keukentrap door 't huis trok.
Van den Arend had 'm moeten waarschuwen.... Van den Arend wist
hoe de toestand van de beurs was, dat niemand dien dag kocht.... Van
den Arend had 'm 'r om 't beetje provisie in laten vliegen, had geen
consideratie met 'm gebruikt, had midden in de débacle z'n klant
meegesleurd — de order misschien niet eens uitgevoerd — waarschijnlijk — vermoedelijk — honderd tegen één den post à la baisse opgehouden — en — en....
Maar h ij had 'n meineed gedaan. Hij draaide de gevangenis in, als-ie
nu nog bekende....
„Zul je niet liever 'n licht opsteken, Piet?", vroeg mevrouw, de gangdeur open duwend — lieve God, had ze vanavond 'n meelij met 'm —
zag ze 'r tegen op, als de post met 't gesar van den oplichter kwam, als
'r weer zoo'n papier, dubbel folio, in den haard werd geworpen! Had
Piet 'r niet dien Nieuwjaarsdag 1896 dadelijk gezegd: „Wat is dat met
dien Van den Arend!.... Is de vent gek!.... Dat heb ik 'm niet opgegeven!" — had ze niet vol zorgen den afloop van 't proces afgewacht,
en den hemel gedankt dat 't zoo af was geloopen !....
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Hadden ze samen in '96, toen ze met z'n tweeën 't Ouwe en 't Nieuwe
vierden, omdat de kinderen nog te klein waren — hadden ze toen al
niet met verbittering over 't ongehoorde van den zwendelaar gepraat,
die 't noodig vond de schanddaad op te rakelen?
En was 't in later jaren geen ergernis geweest, om altijd weer bij wijze
van nieuwjaarsgroet zoo'n dubbel folio-papier te krijgen?
Vanavond begreep ze de onrust van Piet.
Zij was zelf nerveus, en eerst weer op dreef geraakt door de vroolijkheid van de jongelui.
Vanavond móést er 'n eind aan de laffe kwellerij komen. Piet kreeg
geen post in handen. Den heelen dag had ze op de bel gelet, en terwijl
ze aan tafel zaten, zou ze 'r voor zorgen, dat 't vieze gedoe van dien
Van den Arend, die hoe langer hoe meer aan lager wal zakte, niet
onder Piet's bereik kwam.
„'k Ben 'r," zei meneer, 'n paar doozen uit de kast lichtend: „'k had
ze te veel verstopt "....
Lichtschuw schuifelde-ie de serrekamer in, na eerst nog om te hebben
gekeken — nee, 'r lei niets, geen brief, geen krant, geen kaartje.
Dolf had de wijnflesch open getrokken, mevrouw belde tweemaal.
't Werd van 'n intieme, de latere jaren, na Wouter's lang-voorziener
dood, niet meer gekende huiselijkheid.
Buiten vroor 't zoo sterk, dat de serreglazen bebloemd bleven.
De wind, vinniger opgestoken, floot in 't tuintje, dat 't klimop tegen
de wanden joelde en de struiken als bij storm tekeer gingen.
Binnen sloegen de gebakken tongen, lijk door 'n heuschen kok op den
schotel geordend, damp naar de nieuwe gaskroon — binnen knapperden de pommes frites tusschen Grete's witte tanden — binnen stonden
de wijnglazen op purperen schaduwtjes — binnen blies de haard z'n
pofwangen rood.
„Proost, papa — en 't volgend jaar bij ons," herhaalde Dolf.
„Proost, jongen," glimlachte meneer met vochtige oogen — 't feestelijke licht van de drie pitten en van de twee wandarmen — 't ruwe
weer buiten, en de veiligheid hier —'t montere lachen van alle kamer
prettig snuit van den eerlijken jongen, die naast z'n-vorwepn't
dochter zat — ontroerden 'm, maakten 'm week: „proost, jongen —
als ik dan nog leef, kom 'k zeker...."
Dat gaf 'n protesten, 'n geroep, 'n verwijten! Wat dat voor 'n uitval
.... Foei '.... Pa, die 'r jonger dan allen uitzag!.... Piet, die nog geen
grijs haartje had! Foei!.... Hahaha!....
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Toen ineens zaten ze stil.
De buitenschel. Eenmaal. Tweemaal.
„Maakt Jo niet open?", viel meneer geprikkeld uit.
Mevrouw was al bij de deur.
Kluk-kluk hoorde je dingen op de mat vallen.
„De post — anders niet," zei ze: „en daar nemen we vanavond géén
notitie van — als we klaar zijn met eten, hoor!"
Ze zat weer, maar de schel klonk 'n derden keer, ongeduldig, nijdiger.
„Hé," praatte Grete verwonderd.
Jo slofte de gang in — ouwejaarsavond bij je visch en je glas wijn gestoord te worden! — babbelde aan de deur, maakte 'n praatje.
„Wie is daar, Jo?", vroeg mevrouw door 'n kier.
Op een brief most strafport betaald
„De brievenbesteller, mevrouw
worden — te weinig gefrankeerd! — Heb 'k al voorgeschoten...."
De deur dompte dicht. Alles lei op 't plankje van den parapluie- en
kleerenstandaard. Gelukkig....
Maar pa, pas nog zoo in z'n sas, al had-ie de malligheid van als-ie dannog-leef de gezegd, werd stil.
Hij praatte nog wel mee en proefde van de zwezerikken, waarmee-ie
anders dol was, en dronk — drinken deed-ie naar ma's zin te veel — en
daar hadden de jongelui 'n machtigen schik in —: om den haverklap
zat-ie in gedachten, antwoordde-ie 'r naast.
De heete kachel in z'n rug hinderde 'm, bezorgde 'm congesties.
Omdat 't raam bij dat weer niet open kon, wisselde-ie van stoel met
Dolf, en omdat Grete natuurlijk met Dolf mee verhuisde — de vrouw
moest den man volgen, hahaha! — kwam pa onder den palm, keurig,
hoor, hahaha!....
Hij, zich moeite gevend, lachte en dronk. Dat viel 't bruidspaar nou
ook op.
Als pa 't maar zuinigjes anlei. De Bordeaux was koppig.... De warme
kachel had't'm niet gedaan, hahaha, maar pa's leuke gepimpel....
De klok met den ridder en 't steigerend paard, sloeg elf — pas elf —
nog 'n zit — ze waren te vroeg aan tafel gegaan....
Dan nog 'n kleintje koffie 'r tusschendoor....
Toen, terwijl ma de snoezige Japansche kopjes, waarvan ze aan Grete
'n half dozijn had beloofd, uit 't bovenste loket van 't buffet kreeg —
daar ging zij alleen over — daar mocht geen meidehand bij! — was
papa weg.
....
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Ma merkte 't te laat. Zou-ie toch de brieven....? Zou-ie zoo weinig
zelfbeheersching toonen?
Quasi om Jo wat te zeggen, liet ze de jongelui die 'r niet tegen hielden,
die graag 'n apartje hadden, in de serre en keek haastig de gang af.
't Plankje op den standaard was leeg.
Toch leeg. Toch.
In de voorkamer had-ie licht opgestoken — de deur stond aan.
Ze hoorde 'n briefcouvert openscheuren, aarzelde, dacht of 't niet beter
zou zijn 'm met 't gekwel van den zwendelaar alleen te laten — tenminste als 'r weer een gekomen was — opende zachtjes de deur.
En week verschrikt terug.
Piet lei wanhopig met 't hoofd op 'n fauteuil — 'n folio-paperas naast
zich — Piet kreunde — Piet schokte of-ie pijn had.
„Man," zei ze dood-van-angst.
Waggelend, lijkbleek stond-ie op, nam 'r in zijn armen, en voor 't
eerst zoolang ze met 'm getrouwd was — zelfs bij 't lijk van Wouter
was-ie niet zóó geweest — snikte, huilde, steunde-ie.
Hij voelde zich niet goed door den wijn en de hitte van den haard —
zei-ie.
Zij keek in één staring over z'n schouder naar 't veertiende papier op
den grond — en toen ze na 'n tien minuten bij de jongelui, die ze niet
hadden gemist, terugkeerden, was 'r aan pa tenminste niets meer te
zien.
Maar ma zag bleek als 'n dooie — wist zelf niet door wat — en hoe dat
zoo was gekomen....
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