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EERSTE HOOFDSTUK

I
E dag hing als een wi j de mantel
rond het landschap, de zonnedag die
alles mooi en wazig maakte met zijn
blanke weef selen, en waarin al het
bonte en brokkelige wegdoezelde .
Voor het spoorraampje, halfneergelaten, over Joanne, haar zuster, staarde Cecile
Somers met strakke oogen, alles opnemend en toch
niets behoudend, naar de door zonnevuur zoo gezengde beemden, die ze rammelend doorsneden, al
had de trein maar een matig gangetj e .
0, dacht ze, wat zou Ribbens van dit uitzicht ge-

nieten, hij die zoo reeel en weer zoo poetisch de
dingen ziet, wisselend als bladzij den van een boek,
om meteen de zuivere waarde er van to bepalen. Ze
trachtte dit nu ook to doen, maar ze gaf die poging
al spoedig op . Joanne hinderde haar to zeer met
de onuitgesproken klacht : waarom praat j e niet ?
Dat Ribbens haar niet wegbracht, tot Amsterdam
bijvoorbeeld, voelde ze als een vage teleurstelling .
Dwaasheid. Ze verbood, verzocht het met aandrang, hoe kon ze dan . .. ? Ja, zoo kende ze zichzelf,
jets ordenen en nog ontevreden zijn .
Als gef ilmd zoo scherp stand voor haar blik 't
kleine badplaatsj a met de oude huizen, de nieuwgebouwde noenzaal, waar ze zooveel malen pleisterden, hun hotel-pension, het afbrokkelend strand,
de wijde zee, de grijs-smaragde duinen zoover
weg-lijnend, en erboven de blanke hemel als een
onmetelijke bong, een klare stole . Ze herzag hem
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bovenal, weinig pronkerig tijdens ze kennis met
hem maakte ; zorgzaam gekleed toen ze hem vern
liet, uiterlijk onberoerd, our zich in to toomen voor
Joanne, dock vol gloeidrift die hij to smoren wist .
Welk een verschil ! Eerst zoo hautain, nemend
wat hij als 't zijne beschouwde, op 't laatst zoo
voorkomend en lief, de taschjes dragend . Ze kon
het zich haast niet indenken, zocht naar de reden,
vond enkel zijn verlangen our tegenover Joanne to
zijn ; iemand die ook vormelijk kan wezen, als dat
moet . Dat laatste vooral verheugde haar . Toch
drong even pijnlijk tot haar door jets antlers, de
verbintenis. Zei hij niet, dat hij rekende op het
gestand doen van haar belofto ? Beloof de ze, dat
ze zou komen . .. ?
Opnieuw vestigde ze haar blikken op het voorbijdralende landschap, our hem daarvan in haar
eerste brief to kunnen schrijven, maar het lukte
haar niet . Gansch andere dingen zag ze, als door
een wazige sluier heen . De stormende en spokende
zee van gisteren, zijn ontstemd gezicht ; ook de
duinen en het strand . . . En hoe hij plots kon
stilstaan als hem jets trof . Dan had hij echt
typeerende woorden, j olig sours, grotesk rack,
teekenend meestal . 't Viel haar in, hoe hij alles
afzonderlijk onderscheidde en toch het geheel, de
sfeer aanvoelde . Maar zoo ging het haar thans
ook, ze zag de weiden hier en het badplaatsj e'
daar ; ze hoorde zelf s het gebazel der gasten . Ze
liet Ribbens flu alleen en ging naar Beer ; 't was
averechts, ze kon er our schreien . Alsof haar dit
ook maar eenige troost gaf . Troost en sterkte
moest ze vinden in zichzelf .
Leek deze terugkeer naar Ede geen vlucht voor
hem? Een in zekerheid stellen voor haar zinnen?
Een smadelijke trek overgleed haar nerveus gezicht, haar neusvleugels trilden, de vingeren
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krampten . Neen, ze vluchtte niet. Integendeel. Ze
wilde hem binden, tot zich halen met de koorden
van haar gaven ; ze zouden toch schrijven . Zacht
zongen al in haar aan de eerste woorden die ze
hem zou zenden, woorden die ze gedurig wijzigde
en die toch antlers zouden worden als ze zich er toe
zette, dock die ze thans met welbehagen wendde
en wentelde. 't Greintje zoete weemoed dat haar
zooeven nog plaagde verzwond er in, evenals haar
kleine onrust ; ze voelde zich als opgeheven . Nu
grog het groote leven voor haar eerst open, verkreeg het vorm en inhoud ; er ontstond een klaar
doel, een vaste lijn . Zeker, ze wist dat er poze,
opzet in school, men f antazeert geen minnebrief
gezeten in de trein die j e wegvoert van je lief ste,
maar zoo was ze nu eenmaal . Ze bedacht de strof en ook niet, ze voelde zich over vol er van, ze
welden op, ze kon er zoo een sonnet van dichten . . .
Nee, dat niet ! Straf realizeerde ze : het leven wilde
ze, het volle leven, en niet een gedicht er op .
Waar denk j e over, vorschte plots Joanne
in bevreemding .
Ik . . . over niets, ik kijk maar uit .
En j e lippen bewegen, j e oogen glinsteren,
gebeurt dit vanzelf. . . ?
Cecile poogde verwonderd to kijken, dock dit
hielp haar niet . Meedoogenloos vervolgde Joanne
Vreemd dat je bent . . . Maar j e ziet er goed
uit, j e hebt-j a beau jour! Ze wilde er bi j voegen,
komt dit alles door de lief de, dock ze hield dit in .
--- Ach, verweerde zich Cecile, ik ga terug naar
Beer .
Wat heef t dat er mee uit to staan, wat scheelt
je dan toch . . . .
Mij niets . Maar zoo heel plezierig is 't daar
ook niet, ik hou van de zee .. .
Was dan nog wat gebleven, wij jagen je im-
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mers niet . . . had even Beer getelegrafeerd, hij
weigert j e niets .
0, wat dat betreft . . . ! Ze zei het zangerig, als
vanzelf sprekend . Beer stond alles toe, maar daarom kon het niet ; ze mocht zijn goedheid niet misbruiken, hij bekostigde het voor haar . . . en zij zou
dan ? Nee, eerst moest dat antlers worden .
-- 't Is welletj es zoo, vervolgde ze, er is een
begin, er komt dus ook een eind . 1k hen blij, dat
ik daar weg ben !
Ze vond dit laatste zoo onwaar, dat ze haar
lippen op elkaar perste, om 't niet terug to roepen
en zich aan haar zuster to verraden . Die brave
Joanne, die over de aangelegenheden van het hart
zoo praktisch oordeelde, zou in staat zijn to zeggen : Ga met hem als j e niet buiten hem kunt,
dock houd gelijk Beer tot vrind, want die heeft
geld . Verward bong ze zich naar buiten, terwijl
haar lippen nog in ontsteltenis naprevelden ; een
vage blos kleurde haar wangen, en die groeide
aldoor .
-- En mask j e daar nou verzen van, vorschte
Joanne, dat kan wel van de zee als j e daar van
houdt. . . dat ruischen . ., en. ..
Van 't ranke net, bedoel j e, aan zee heb je
geen net.
Nee natuurlijk niet, ik bedoel maar . . .
Cecile lachte en drukte haar zuster spottend de
hand . Waarom zich zoo op to winden, ze kon
Joanne niet zoo hoog aanslaan . Dom van haar, zich
zoo prikkelbaar to toonen . Ze moest zich in acht
nemen, ook straks tante Gonne geen argwaan
geven . Maar 't bleef wel moeili j k je geluk in to
toomen, aan niemand laten blijken wat in je omgaat . En j a, daar schoten alweer in haar op de
woorden die ze hem schrijven wilde, van avond
nog, als ze in haar vertrouwde kamer met haar
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gedachten alleen zou zijn . En nu overscheen een
glimlach haar mat gezicht, de glimlach van de
kleine zelf overwinning . Om zich to bevrij den, to
stillen de drang der woorden die in haar woelde,
tastte ze naar haar notitieboekj e en schreef op de
eerste regel . Ziezoo, daar was ze af .
Dus toch, vroeg Joanne glunder.
Och j a .
Ongedeerd keken ze elkaar aan ; ze lachten,
dock ieder verschillend . Een lachj e spaart veel
moeilijkheden ; men bevestigt, of ontwijkt,'t weten
of meenen to weten, dat maakt het onderscheid .
-- Je gaat toch Amsterdam mee in, vroeg flu
Joanne.
Ja, dat kan ik wel doen, anderhaif uur de tijd .
Antlers verveel j e j e toch !
Voor hen opende zich het blanke water van het
IJ als een zilvergestolde plas, dan kregen ze de
werven, 't Bickerseiland, en de armelijke achterkant der naargeestige huizen . welk een inkomst
van Amsterdam !
Gerept schoven ze de trein uit to midden van
de dringende volte, bereikten de wriemel-volle
trap die was als een gruwzamen koker en kwamen zoo door de lage uitgang op het vol trams
staande halve-cirkelplein . Ze namen daar de lijn
tot aan de Dam, ijlden de drukke winkelstraten
in . Een dompe stadslucht, droog van 't vele stof,
sloeg hen als een waim tegemoet .
Joanne, die tal van kleine inkoopen had to doen,
sleepte Cecile mee van 't eene koophuis naar 't
andere, bestelde hier, kocht daar wat, nam in ontvangst wat ze vorige keer of per brief bestelde.
Haar ratelende tong zweeg geen oogenblik, ze genoot van de drukte die ze zeif veroorzaakte . Dat
alles paste ook zoo goed bij haar. Regelde ze het

12
leven niet naar haar zin ? Over enkele maanden
zou ze zijn getrouwd, ging ze naar Indie met
Frank, als hij zijn artsexamen zou hebben gedaan, 't leven keurig inrichten daarop kwam het
aan . Sentimenteel waren ze geen van beiden, dock
lieven, minnen, of vrij en zooals ze het op z'n Hollandsch zeien, flu daaraan geen gebrek ; ze kon
flu al weer genieten als haar verloof de terug
zou zijn .
Cecile vond in Joanne's drukte en bereddering
weinig genot . De adem schokte haar door het f elle
jachten ; ze wilde ook liever peinzen voor zichzelf .
Enkele kleinigheden kocht ze, dan nam ze goedmoedig of scheid .
Missehien, zei Joanne, zie je to Utrecht Frank
nog aan de trein, kijk je eens naar hem uit? Groet
hem van mi j .
Natuurlijk, tien keer als je dat wilt . . .
En 'i' ?
Groet voor mij de zee . . . en de duinen . . . en . . .
-- Niemand antlers?
Ik zou niet weten wie . . . van die plicht kweten
we ons al, is 't zoo niet ? Maar als j e Stance ziet,
die sliep nog toen we weggingen .
-- Ik hoop het waar to nemen, spotte Joanne .
Te goed begreep ze wie de groet gold voor het
zusj a megegeven . Klaar kraalde haar tartende lack .
Cecile, geergerd door dit opzettelijke, liet Joanne
staan, rende weg naar het station . Het schoot in
haar op, dat ze nog eens, bij de eerste kennismaking met Ribbens wegholde, omdat Joanne ook
toen iets kwetsends zei, naar ze meende . Van kwalijk bedwongen drift sloegen haar de vlammen uit.
Zoo'n bemoeial ! Altijd to zinspelen op omstandigheden waarvan ze het rechte niet wist .
Joanne, over deze opvliegendheid meer verbaasd
dan onthutst, vervolgde haar weg . Ja. ., wel ja . . .!
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Lang hield ze zich met dergelijke uitbarstinkjes
niet bezig . Maar wat die Cecile flu toch had? Het
stak op Ribbens, geen twi j f el aan . Toch, als je
iemand aardig vindt, ontloop je niet pardoes het
voorwerp van je vereering. Als Cecile zoo grif
of scheid nam, bewees dit, dat het nog niet zoo
diep zat, 't goede inzicht de overhand kreeg . En
ongelijk had ze dan niet . Wat heb-je aan 'n man
die niet aan trouwen denkt? Natuurlijk wilde
Cecile dit niet bekennen, ze hield zich groot alsof
ze daarom niet gal . Best, ze kon het zich indenken,
maar verbergen behoef de ze haar niets, ze waxen
zusters, kinderen van een vader en moeder,
waarom zweeg ze dan hardnekkig ? Het hinderde
de verstandige Joanne, dat de ietwat schuchtere
en onhandige Cecile niet haar zoo welmeenende
raad en bij stand inriep . Als die Ribbens haar toch
maar niet het hoofd in de war bracht? Zeker,
lief de bleef in j e leven noodig, maar nog noodzakelijker achtte zij het andere ; van liefde alleen
kan niemand de mond open houden . Goed om van
to droomen, er over to f antazeeren, dock verder .. . ?
In de werkelijkheid moet je met het werkelijke
rekenen . Verliefde bevliegingen zijn als geur die
je in een open glas laat staan . . .
Ze grinnikte van plezier over de vondst . Hoe
bracht ze dit er of ? Vergenoegd blikte ze rond, en
bemerkte dat ze de aandacht trok . Niets nieuws
voor haar. In de stall kijkt je ieder aan, alsof
men wat van je hebben wil . Die brutaalheid liet
haar koud, ze trakteerde op dezelfde wijze terug,
een blik die op een afstand hield . Dat moest je
doen ! Verkeerd van Cecile, dat zich die van streek
liet brengen door allerlei, waar ze buiten kon .
Inplaats van een winkel in to tippen, wandelde
ze door. Dat stadsgeslenter beviel haar wel, ze
zaten ook in de trein zoo eenzelvig en gesloten,
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om daarna ineens to scheiden, bijna vijandig .
't Lag aan Cecile, niet aan haar ; ze deed genoeg
haar best, om haar aan het praten to brengen .
't Gaf alles niets ; ze glimlachte maar. Er haperde
dus toch lets . ., nee, tusschen die twee ging het
niet naar wensch . En als Cecile flu geen verlenging vroeg en naar 't veilige home terugkeerde,
zoo zei dit al voldoende . Haar dichtende en droomende zuster had haar verstand nog bij elkaar ;
ze sneed de verhouding af, uit wanhoop mogelijk,
maar ze deed het niettemin . Zijzelf zou anders
zijn, alles wagen, niets ontzien om to slagen, maar
wie weet hoe ver of j e dan geraakt . Nee, zooals
Cecile, weggaan, zich onttrekken met een vermoedelijk tot niets bindende belofte om to schrijven,
dit bleef het veiligste .
Instemmend schudde ze haar gezond en f rissche
hoofd, keek eens monter rond, en stapte - als
daar de tram stilhield - blijmoedig op . Ze ging
bij een schoolvriendin van vroeger twaalfuren, flu
Cecile wegliep . Vanavond, aan zee terug, zou ze
R ibbens eens uithooren, allicht ontdekte ze hoe het
in elkaar zat . Een onschuldige flirt om een goed
doel, mocht ze wel, ze kon als er wat dreigde haar
zuster waarschuwen . Gevaar beschouwde ze indien hij het ernstige meende ; anders telde het niet .
II
Cecile, wel een uur to vroeg aan het station, blies
wat uit. Ze zette zich op het perron voor de wachtkamer, bestelde een kop thee .
De zwarte, hooge spoorkap, haar anders zoo
of schrikwekkend, leek haar thans een rustige,
koele hal, rust die aan de woelige stall gansch ontbrak, zelfs flu in zomertijd als iedereen naar buiten trok . Van lieverlee begonnen ze de trein gereed
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to maken ; al maar van die donkere wagens schoven ze aan, koppelden die saam . De mannen die
het deden bleven er telkens bij staan ; 't werd een
eindelooze, smoezelige ketting . . . en de dag was
zoo mooi ! 't Kneep al haar overwegingen murw,
de tijd ging om ; maar er werden nog goederen
geladen . Ze zocht zich een goed plaatsj e, zette zich
sail voor 't raampje, bekijkend de menschen die
aan kwamen .
't Duurde wel lang voordat de trein vertrok . Ze
merkte het nauwlijks, enkel, dat het fel licht werd
in de wagen en wat minder benauwend ; ze sneden
er van door . Over een paar our zoo ze bij Beer
zijn, gelijk dacht ze aan 't kleine badplaatsje en
wat ze van haar nu zouden zeggen .
Niet veel goeds, dit kon ze op haar vingers aftellen ! Eerst al de meisjes zoo bewust, naijverig,
dan de brave leeraar en zijn vrouw, de jonkheer
en zijn eega ; ze gaven zeker elkaar in kwaadspreken niet veel toe, daaraan viel allerminst to twijfelen. Of 't haar deerde . . . ? Wie maalde daar ook
om. En dan, Joanne keerde vanavond terug, die
snoerde ze alien de mond ! Onwillekeurig moest
ze glimlachen om deze onderstelling. Ja Joanne,
door haar zoo misprezen, omdat ze zoo bemoeiallerig kon wezen en zoo verstandelijk, vertegenwoordigde nog een goede kant ! Eigenlijk mocht
ze Joanne wel . Ze kon haar alleen niet to best
zetten als ze alles zoo klaar en puik wist en op
zoo'n harde toon oordeelde . Ook over dingen, zooals kunst, die buiten haar bevatting lagen . Maar
deze foot kleefde niet enkel haar zuster aan, vrijwel de meeste gegoede menschen ! Als er geen born
geld mee wordt verdiend, beschouwen ze het als
niets, van geen beteekenis . En daartegen verweerde zij zich, wijl ze althans de moeilijkheden
wist. Ze zoo nooit een man kunnen uitstaan wie
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het geld verdienen ingeschapen is . Natuurlijk
bli j f t geld hebben prettig en gemakkeli j k, je zeilt
er zoo vlot mee door de moeili j kheden . Maar dit
besef maakte je dan ook hard en aanmatigend ; je
beoordeelde alles en ieder naar deze maatstaf, je
werd eenzijdig . Wie geld uit een toestand weet to
persen, beschouwt men als pienter, een kracht,
iemand waaraan de wereld wat heeft, ook al paraziteert hij nog zoo erg . Een eerlijk gevoelig mensch
is, volgens deze begrippen, bij al zijn nobelheid
toch een stommerik, een uilskuiken en zooal meer.
Nu, zoo'n stommerikje wilde ze wel zijn, als ze
die al to snuggeren maar behoorlijk knipten .
Waarmee, om jets to noemen, had Beer zijn geld
verdiend ? Door leveranties aan kolonien en het
leger, j e hoef de verder niet to vragen . Toch reed
hij in een spiegelgelakte, donkerblauwe auto en
zag zichzelf als een steunpijler der samenleving .
Niet kwaad zooiets ! Tante Gonne verstond het
minder, begreep die gemakkelijk verkregen rijkdommen niet en pruttelde, als vroeger .
Tot haar verrassing, terwijl ze even opkeek,
bespeurde ze dat ze Utrecht al naderden . Ach, zoo
kon ze zitten spinnen, dat haar niets opviel . Haar
oogen staarden blij naar buiten . De zwoele zomerdag, een wazige wijde mist van halftinten . Ja,
ook de wereld bleek zoo : een ruime mantel die
dekt vele leelijke dingen waarmee je niet meer
uitstaande hebt als j e zelf wenscht .
De trein liep al uit. Voor haar raampj a schemerde een mannenhoof d . Ha Frank . Ze herkende
hem, zijn luide stem ; ze reikte hem de hand en
lachte helder op . 't Gaf even een welkozne of leiding . Ze bracht de groeten over van Joanne, babbelde wat ; en verder ging alweer de trein . Vreemd,
bepeinsde ze, dat ik dit oogenblik Ribbens geheel
vergeten ben . Je zou dus, om van jets of iemand
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ontslagen to zijn, een reeks van die kleine momenten moeten hebben, die je geest bezighouden en je
afleiden van dat eene .
Zou ze dat wenschen ? Integendeel, ze wenschte
zich volledig to verdiepen in de dagen die nu achter haar lagen, in de dagen ook die nu aanstaande
kwamen . Na de korte tijd van het sprookje, alwaar ze leef de als opgeheven door zijn f elle redeneeringen, keerde ze terug tot de dagelijksche
werkelijkheid .
Wat ging ze nu in Ede doen ? Werken zooals ze
Ribbens beloofde, om tot vrijheid to geraken .
Hoe dit kon en moest gebeuren, hiervan had ze
nog geen voorstelling. Hij sprak er zoo gemakkelijk over en zijzelf ook, een ideaal, een moeilijkheid toch omdat ze zoo weinig aan haar talent geloof de . Haar cooed van vanmorgen als ze hem zoo
stevig de hand reikte, verzonk als in een put . Ze
dacht aan Joanne, die nu door Amsterdam draafde
en alles zoo funk beredderde . Toch wilde ze niet
gaarne als haar zuster wezen . Koelante naturen
hebben veel voor, wijl alle wegen in het leven zich
voor hen effenen, maar ze missen ook juist datgene wat voor haar het leven inhoudsvol en begeerlijk maakte. Ze kennen niet de felle klop
van het hart, noch de angstige spanning en evenmin de uitlaaiende j ubel van het plots verkregen
geluk ; ze blijven ook in de ontroering de weloverwegenden en in klaar evenwicht.
Nog hing daar aldoor die zonnedag als een
mooie ommanteling, met er in allerlei bekende en
steeds wisselende aspekten, even snel verdwijnend
als ze opdoken . Als gewasschen in de regenvlagen
van gisteren schoven rakelings voorbij de opgef rischte weiden . In lichte en donkere vakken stonden er de boerenhuizen, het landschap scherp en
duidelijk, vrij van de antlers alles verdoezelende
De Liefde der Zinnen
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zonnemist ; als achtergrond de verre bosschen
stroef en donkey .
Met klaar opnemende oogen staarde Cecile er
naar . 't Was of ze in dit voorbij schietende land
schap iets ontdekte dat overeenstemde . . . ja, met
wat? Een sprankj e zelf verteedering, waardoor
zich gelijkelijk mengde een zachte weemoed over
wat verging en een verre blijheid voor wat komen
kon ; 't omwikkelde haar trage denken . Ze [let
zich wiegelen op haar gepeinzen, die mild deinden
op het gestamp van de snelle trein ; opnieuw Nook
ze onder in aanrukkende beschouwinkjes .
Zoo spoedig als 't even kon, toch niet voor het
trouwen van Joanne en Frank, wilde ze bij Beer
en tante Gonne weggaan, om ergens -- in de stall
of buiten -- kamers to huren, om het als schrijfster to beproeven . Ze bezat nog enkele honderden
guldens van haar vaders versterf, daarmee kon
ze dan aanvangen . Doch nu-al behoef de ze evenmin stil to zitten . Ze sloot de oogen, droomde zich
weg, ze zag voor zich . . . neen, ze zag niets, ze wist
niet hoe dit alles in de toekomst komen moest .
Enkel dat ze wilde, verder bleef 't vaag, in het
onbestemde !
Twee krachten werkten in haar, dit werd haar
duidelijk, het oude en het nieuwe, de knusse zekerheid van thans en het lokkende nieuwe, daartusschen moest ze kiezen . Vaak liet zich zelfverwijt
gelden, al bekende ze 't zich niet . Wie iets wil
heeft kans zoowel van verliezen als winnen . Moedig indien ze had gezegd : hier ben ik, doe met mij
zooals je liefde ingeeft, ook al zijn we niet getrouwd, neem me mee ! Maar de oorzaak lag toch
nog elders, in tal van redenen ; ze wilde niet een
deel van de man zijn, dock zijn gelijke . . . en dat
kon enkel als 't haar lukte een bestaan to vinden .
Oneigenlijk namen haar oogen op de medereizi-
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gers : een oude dame en drie heeren, ieder afzonderlijk en achter hun kraut gedoken . Toch gluurden ze naar haar, ze voelde het meer dan ze het
zag, en ze speurde al het onkiesche, onaangename
er van. Waarom mannen dit niet kunnen nalaten ?
Liever dan dit heimelijk betasten zou het haar
zijn als ze openlijk spraken, als ze zeien wat ze
onderstelden, vroegen wat ze wilden weten, al wist
ze niet of ze antwoord zou geven . Nu ergerde
het en maakte haar verlegen, ze kende immers
haar aantrekkelijkheid voor sommige mannen, ze
dacht aan gewaagde ontmoetingen waarvan ze in
brieven had gelezen en die haarzelf ook wel gedeeltelijk warm overkomen, aan gesprekken die
ze voerde en die ze meestal plotseling moest afbreken door de onvoegzaamheid, niet zoozeer der
woorden, dock door de verdachte glans der oogen,
de intonatie, het begeleidend gebaar . Neen, ze verlangde thans niet eenig gesprek, geen enkele aanknooping, ze wenschte to behouden het alleen-zijn
harer gedachten, de wiegeling van hare gevoelens,
ze wilde ze zelf s aankweeken en koesteren . Voor
haar herleef de de kennismaking met hem aan
het groot-opene venster, zijn eerste woorden, haar
schuchteren en dan het zoo geree ontdekken van
haar nerveusheid ; ze hervoelde de warmte die in
haar toen opsloeg, de hitte van het dompe vertrek,
die ook hem in de war bracht, o verrukkelijkheid !
Ze zou er nu spoedig wezen !
III
De zomersche grond van de bekende laan liet
Cecile licht stappen . In de dorrende boomen erkende ze iets beschermends, wat ze aan zee niet
ondervond . Van haar of vielen de mijmeringen ;
ze glimlachte tegen zichzelf .
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Welkom, blij dat je terug bent!
Met beide handen uitgestoken trail Beer op
Cecile toe, haar omvangende met zijn koesterende
hartelijkheid . Lachend voegde hij er bij
We hebben danig naar je verlangd . ..
Met dat meervoud bedoelde hij bovenal zichzelf .
De genegenheid van zijn vrouw voor z'n beschermelinge sloeg hij niet to hoog aan .
Cecile, in een vlaag van opgewektheid, voelde
zich ingepalmd . Ze moest flu wel opwerpen, of ze
haar niet al to zeer misten en of ze geen misbruik
maakte van de toegestane vrijheid . En ze deed
deze vragen met een zweem van koketterie en de
blanke openheid haar zoo eigen . Ja zeker, ze dacht
er gisteren nog aan verlenging to vragen !
't Zou je bij voorbaat zijn toegestaan, glunderde Beer, maar nu je het niet hebt gedaan en
rozerood terugkeert, beschouw ik het als een dubbel voordeel . . . 't waren stille dagen hier !
- En 't ging alles naar wensch, geen last van
de kwaal, inf ormeerde ze van harte .
Neen, die heeft netj es opgepast, die wilde
me niet lastig vallen tij dens je afwezigheid . . . en
wil j e j e nou niet 'n beet] e verf risschen, j e zal wel
moe zijn. We hebben ook gasten . . .
Ja graag. . . en wie zijn er, voeg ze ineens belangstellend .
Onze vriend de professor en z'n vrouw .
Zeker weer zwaar geredeneerd?
Nou en wat, daarin kwamen we niet tekort .
Cecile moest lachen . Ja, die zwager bleek nog
al vermakelijk gezelschap, dit wist ze . Ze gaf Beer
uit speelschheid een klein vingertikj e op de wang .
Ook om niet al to onhartelijk to schijnen,
schertste ze :
- Ja, volgens dat had ik nog best wat weg
kunnen bli j ven .
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Cecile, zei hij enkel . In die uitroep lag uitgedrukt zijn overgroot hartsgeheim . Meteen liet hij
er al op volgen : Dat meen je ook niet !
In Cecile welde al spijt over haar onnoodige
opwerping . Hoe moest dat voortaan ? Als vergoeding beloonde ze hem met een blik uit haar mooie
oogen, zei daarop luchtig : Nou dan verkleed ik
me maar, ik ben zoo weer beneden !
Ze nam haar taschj e, stoof met een vaart de
trap op en onttrok zich aan zijn verdere uitwijdingen ; ze merkte dat hij haar nakeek . Hartkloppend, een kleurtj e van opwinding en zich inspannen op haar wangen, trail ze haar kamer binnen,
en liet zich ontmoedigd op een stoel neer. Als een
helle schicht schoot voor haar op de keer daarginds, aan zee, hoe ze toen ook de trap opholde
en van vreugde en wrevel neerviel, terwijl haar
hart al evenzeer klopte .. . door hem . Ja, wrevel
bespeurde ze flu ook, dock geen vreugd, die ontbrak, haar aandoening zoo gansch anders . Moe en
slap zat ze neer, staarde dof voor zich uit . Zie zoo,
nou ben ik helaas terug, bij tante Gonne, bij
Beer . ., en nou herbegint het egale leventj a van
alledag eender, kan ik weer opzitten en lieve bekj es trekken, aan de netheid, de braaf heid een
indigestie eten !
Een wags van verlatenheid omtrok haar . Nog
nooit voelde ze zich zoo vereenzaam, zoo onmachtig bovenal . Mistroostig staarde ze rond, nam in
zich op de overbekende dingen, een kleine weelde
vergeleken bij de kaalheid van de kamer in het
kleine pension, deze dingen die haar nu kil en
vreemd toeschenen, overbodig . Te zeer miste ze
toch wat haar leven uitmaakte, de ruimte der dingen en de onbevangenheid . Een pons verdoezelde
alles voor haar, de kamer hier, het verblijf daarginds, dan richtte ze zich op en stiet nerveus uit
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Maar nee, ik wil niet . . . ik wil me niet begraven, ik wil me uitleven, mezelf zijn !
Tartend hoorde ze haar eigen geluid, haar eigen
woorden, die als een echo op haar terugkwamen .
En j uist dit schrille, onvaste in haar toon, verontrustte haar, joeg nieuwe twijfel aan . Zou ze ooit
kunnen ? Ja, antwoordde ze zich, als men wil, kan
men ook . Toch beter als ik al die beproevingen
niet behoef de to doorstaan, als ik . ., ja wat . . . ?
Voor haar oogen zag ze, wat haar met vrees en
gelijk met geluk vervulde : zij, meisje van beschaving en stand, die zich hoog waande, de f amilie
oud en bekend, vooral van moeders kant ; door
haar opvoeding voornaam, aangeboren haar een
minachting voor het berekende en lage, en die,
alle natuurlijke voordeelen en onnatuurlijke veroordeelen ten spijt, zich to waag gaf aan een man .
Schroomde ze daarvoor? Hoe zou ze . . . ? Ze
wenschte het van ganscher hart, verlangde het
met al haar zinnen, zocht het op met al de kracht
van haar verbeelding . ., en keerde toch terug naar
dit huffs van de rijke benepenheid, naar de gouden
kooi waarin ze versmachtte . Hoe vreemd handelde
toch een mensch, zoo onberaden sours ; als vastgehouden aan onzichtbare koorden weer een andermaal, vrije wil en voorbeschikking maar betrekkelijkheden . Zoovele nachten droomde ze, dat het
haar zou overkomen als een zalige Beatrys, en
de eerste keer dat de Lebemann zich meldde
verzaakte ze wel niet, dock stelde het voorzichtigjes uit. En terwijl zelf-deernis haar overmeesterde, waaruit schrijnend opborrelde de kleine
minachting die ze voelde voor het vrouw-zijn, dat
telkens zoo onderhevig bleek aan de zwakte, our
to doen wat men moest nalaten en to verzaken
hetgeen men zoo hartstochtelijk wenschte, voltrok
zich in haar aiweer het wonderbaarlijke : ze be-
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merkte dat de zoo goedgemeubelde kamer, naar
eigen smack ingericht, haar droef heid deed verglijden, erkende dat ze zich hier mocht beschouwen als in een veilig nest, een rustige haven .
Snel ontpakte ze ampele reisbenoodigdheden,
herschikte die op de toilettaf el, verf rischte zich
en achtte zich in staat met een onbezorgd gelaat
naar beneden, naar tante Gonne to gaan, om haar
gewone task op to vatten . Ja, om het kleine, zinnelijke zelf diende men toch een vaste schrijn to
hebben . Als ze eens voor zichzelf kamers huurde,
wilde ze die een behageli j k, mondain aanzien
geven, mooie witgelakte meubelen . ., en veel bloemen ! Vreemd van mij, zei ze, dat ik, die zoo schimp
op de knussigheid, zooveel behoefte heb can de
kleine lokkingen .
IV
Als een elf zoo licht, toch met een plooi die ze
achter haar voorhuid wilt, daalde ze de dikbelooperde trap af, stevende de tuinkamer in . Nu
moest ze wel vertellen over haar vakantie, het
kleine badoord en de gasten, zij was hier toch in
huffs voor de. . . gezelligheid . En telkens, onder het
praten door, dacht ze : vanavond, vanavond nog
moet ik schri j ven, schrij ven mi j n eerste minnebrief.
En dat ze dit moest en ook zoo volley harte zou
doen, leek haar wel vreemd in dit gereede huffs ;
ze voelde zich alsof ze een zwaar geheim invoerde,
een daad die niet mocht. Verstrooid luisterde ze
naar wat de avond bracht .
De gezelschapsuren draalden maar langzaam
om. Een trage zandlooper leek haar thans de tijd .
Opnieuw gaf ze zich moeite om can de gesprekken
deel to nemen, wat haar in de aanvang gelukte ;
vooral tegenover de gasten spande ze zich in .
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Je zult moe zijn, kind, goedigde tame Gonne,
als ze aan 't eind Cecile wat of wezig vond .
- Een weinigj a wel, maar dat is niet erg, ik
haal dat vannacht wel in .
- Als je sours wilt gaan .. . ?
Beer keek verstoord, dock durf de niets zeggen .
De gasten zwegen, de kamerwanden leken schermen waarachter prikkende oogen . Cecile, oprijzende, laakte haar traditioneele minzaamheid,
gaf een voor een de al even geijkte handdruk,
wenschte goede nacht en verwijderde zich zonder
gerucht .
In de gang kneep Beer haar even in de wang,
nogmaals betuigend zoo blij to zijn dat ze onder
zijn beschermend dak terugkeerde . Ze griezelde
van die vrijpostigheid en lachte niettemin, zooal
niet aanmoedigend, toch vergevingsgezind . Ze
steeg moede de trap op naar haar kamer ; ze dacht
er aan, hoe ze daarginds verlangde, nu slaakte
ze een zucht van verlichting . Klaar hoorde ze hoe
Beer de buitendeur afsloot en naar de huiskamer
terugkeerde. Lang bleven ze daar nu ook niet.
Dwaze, oude, goede Beer .
Ze zette zich voor de tafel, trok het schrijfgerei
onder haar bereik.
Haar hart klopte, de adem stokte, ze luisterde
naar de geringe geluiden . Hoe had ze dit de lange
avond volgehouden, gedaan of het gepraat haar
belangstelling inboezemde, die onnoozele, verhalen,
terwi j 1 de gedachten elders wi j lden ?
Een ongewone matheid woog op haar . Dat tame
Gonne zich zoo voorkomend betoonde, hinderde,
alle opstand slonk er in ; ze wilde wel schreien,
inplaats van een j ubelende brief op to stellen .
Hulpeloos staarde ze rond . Ze zag de koffer, door
de huisknecht boven gebracht . . . Zou ze die niet
eerst uitpakken ? Neen, die verbond haar nog met
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ginds ; als ze die zoo liet staan behield ze het gevoel van zich nog vrij to kunnen makers .
Geleidelijk dreef er nu een kalmte aan, en scheen
een rust rondom . Toch, dit eene besefte ze sterk
haar zinnelijkheid vloekte met dit brave, rijke
huffs. Deze gezeten burgerlijkheid zou nooit begrijpen wat zij leed en doorstond . Een man als
Ribbens werd hier niet ontvangen .
Van beneden hadden ze zich ook to rusten gelegd . Alles zweeg. Behalve haar f elle aandacht,
die haar deed hijgen in de nachtstilte . De woorden waarmee ze wilde beginners lagers haar op de
lippen, ze hoef de ze maar over to geven aan de
schrijvende hand, ze wist precies hoe 't moest .
En toch, ze aarzelde .. .
Waaraan haperde het? Ze zocht naar de oorzaak
en vond die niet . Ontevreden haalde ze de schouders op en staarde wanhopig rond . Een snik verbeet ze . Dan vatte ze de pen opnieuw . . . en legde

het papier gereed, het lila-mauve, haar kleur . ., en
peinsde weer. Even schoof ze haar stoel terug en
schrikte van 't geluid, dat dit veroorzaakte . Een
armzalig glimlachj a gleed over haar bleek gezi cht ;
ze zag het wrang in de spiegel, die aan de wand
over haar hing, en valschelijk blikkerde . Deze
armzaligheid leek haar de beste toets, . . . een hoop .
De kamer hier, haar eigen kamer, hoe gezellig,
vergeleken bij het kale hotelvertrek daarginds aan
zee, met niets op de grond als 't versleten kleedj e
voor het bed, leek haar flu toch benauwend, als ze
dacht aan de ruimte, de vrijheid daar . Ach, wat
behoeft een mensch meer als zichzelf to kunnen
zijn . . . een beetje liefde . .. een bete broods.
Belachelijk dit laatste to voegen bij dit eene ;
men liep daarover heen, bovenal die geen tekort
kennen. Zij ook gewaagde er minachtend over,
tegenover anderen j a, maar diep-in voelde ze het
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minderwaardige van geen levenszekerheid to hebben . 't Vervormt je ziel, je zelf . Tegenover Ribbens hield ze zich trotsch, alsof geld winners er
niet op aan kwam, maar diep-in zat ze vol van
angst. Beer gaf ze in kleinigheden toe, 't kneepj e
in de wang daarnet, ze herinnerde het zich met
weerzin, beloonde ze met een schuchter lachj e, als
een angstige maagd, zij die door alle zinnevlammen heen wilde. Hoe kon ze zoo zijn, zichzelf verliezen waar niets to willen viel ? Waar bleef haar
neerzien op de gezeten ri j kdom als ze brave
Beer niet eens afweerde? Een troost, ze haatte hem
niet, mocht hem wel, schoon op andere wijze . Voor
Ribbens wilde ze zich vrijmaken, al ging dat niet
ineens. Daar moest ze haar tijd voor uitzoeken .
En toch, ze kon niet wachten, geen dag, geen uur,
zooals de H . Schrift zei . Dan moest ze het wagers,
ergens wat huren . ., en werken voor haar bestaan .
Voor zich zag ze een huurkamer, met een naakt
ijzeren bed, gebroken waschkom, kreupele stoel,
verf looze taf el, waaraan ze zou schri j ven haar
minnebrieven, het liefdeleed .
Ze huiverde niet, al werd het haar even grauw .
Ze had zoo'n goedkoope kamer nooit gezien, zij
een verwend kind, dock ze kon het zich levendig
voorstellen . 't Avontuurlijke ervan trok haar zelfs,
werkte op haar verbeelding, hoewel .. . Maar er
waren ook betere kamers, als ze meer verdiende . . .
en dan, sprak hij niet van Italie ?
Een wijle droomde ze zich weg in 't vage, zich
er over verwonderend, dat ze dit alles dacht . Ging
heel haar verlangen niet uit naar ginds, naar
hem? Prijkten voor haar niet de distels, zijn
embleem? Schooner vond hij ze dan tulpen, dan
rozen, wijl sterker samengegroeid, niet zoo
enkel, als verwonderd, in het levers, meer de
mens~helijke natuur . En o, daar drongen zacht
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de woorden aan, alle de gedachten voor hem .
Cecile, haar brief beeindigend, ademde op. In
een vlucht door, met gansche overgave, zonder een
oogenblik to overwegen, had ze zich laten gaan .
Nu voelde ze zich verruimd, ze liep de zijdjes nog
even door, ze maar half lezend, wijl ze wel ongeveer van buiten kende wat in haar opwelde .
Heelgoed wist ze dat deze uiting van haar diepste zelf niet louter op spontanieteit berustte, dat
het bestond uit zorgzaam overleg en hetgeen sedert
lang in haar werkte? Doch ze besefte ook, dat wat
ze hem nu schreef niet werd bedacht, dock in haar
groeide sedert ze hem leerde kennen .
Voor ze de brief sloot overpeinsde ze nog even
het groote voorval, dat nu in haar leven gebeurde
en waarvan ze zich ternauwernood rekenschap
kon geven, dock het wilde niet vlotten .
Door de wij d-open vensters drong de zoele,
bijna zoete lucht van de nog voile zomernacht
als een zwaargeurend aroom de kamer binnen . Ze
zag nu, zooveel sterker nog als ze het in haar brief
aangaf, het kleine badplaatsj a met de oude, verweerde huizen, het nieuwerwetsch gebouwde verf risschingszaaltj e, hun hotel-pension, de vuurtoren, de duinen en de wijd-wijde zee, met erover
de zomerhemel, sours hoogblauw, dock meestal
zilver-wazig . En bovenal zag ze hem, zooals ze
hem kende breed en sterk, loopend met stoere
passen, of stammeling van het ras der oude zeebuiters, dock die nu dreigde . . .
Onwillig brak ze haar gedachten af . Neen, zei
ze, ik f antazeer maar wat . Ze vond zich ineens
sterker als toen ze begon . Dat zoeken naar de
beginwoorden, schoon ze vanzelf opwelden, kwam
haar voor als onecht, onoprecht, een poging our
mooi to doen, snobisme waarvan ze zich niet ge-
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heel vrij wist, al weerhield ze dat . Maar ook hij
aanvaardde het,'t zou oefening zijn voor haar later
werk . Hoe kon je eerli j ker zijn dan je zelf to geven ?
Ze greep in haar leven terug . Ze vond nagenoeg
niets en toch weer zeer veel . Al zoovele j aren
kwam ze in lit kleine badplaatsj e, lang voor al
die gasten die zoo over haar zedemeesterden . De
eerste keer liet ze zich het hof maken door een
argelooze jongen, zoon van de burgemeester, die,
verlief d, met haar door de duinen draaf de, zonder
dat hij ooit zijn verlief dheid durf de openbaren .
Elk jaar opnieuw ging het zoo . . . en zij, ze liet
zich lit welgevallen, al moedigde ze het niet onverholen aan . Dit jaar ontbrak hij . Gelukkig ! En dan
herinnerde ze zich een andere jongen, student, nu
al gevestigd, die haar noodle op zijn kamers en
toen de deur wijdopen liet . . . voor de hospita en 't
fatsoen, terwijl zij wilde gekoesterd worden . En
de leeraar, aan wie haar moeder haar dacht to
binden, stokstijve geleerde in fatsoenlijk-net gekleede jas, onberispelijke boord en dasje . Ze griezelde nog als ze zich hem to binnen riep . Alle
dezen leken haar om of to schrikken ; haar hart
klopte niet wilder, haar adem versnelde niet . Alleen Ribbens j oeg haar op, bracht haar buiten
zichzelf ; misschien to erg. Maar juist dat wilde
ze niet, dat zocht ze geenszins . ., en toch.
Een weelde steeg in haar, een nieuwe golf welde
al, morgen, elke lag opnieuw, zou ze schrijven .
Ze trail op het venster toe, bong zich, als om
ergens een eindwoord op to vangen . Geen gerucht
vernam ze, alles stil hier, zoo antlers dan aan zee .
Achter de boomri j en ; die de tuin of sloten, beyond
zich enkel de hei . . . een eenzaamheid . Golvend en
dalend, als de zee, dock onbewogener. En deze
stilte, o zaligheid, stilte zoo eindeloos, prangde
haar gemoed . Dat het leven zoo'n belofte inhield !

TWEEDS HOOFDSTUK

I
LANK praalde in het badplaatsj a de
zilverige zomerdag, de lange dag een
weef sel van bleek-blauwe luchten en
gloedend zonnegestraal .
ie zomersc -mooie ag, oe zwoe
en zwaar ook van aromen, bestond
voor Ribbens niet meer, nu Cecile ontbrak, en met
haar de lieve verrukkingen en droomen .
De dag kwam en ging voor hem als een schitterend dock leeg ding, onwezenlijk . Een leegte, een
treiterende leegte hing om al zijn gewaar-worden
heen . Om to duizelen - zoo diep, op stapelend
hoog omvaamde die leegte hem . Zijn vage aandoeningen en zijn nog vagere gedachten verzwonden er in, daarom hij lijdzaam liep, niets voor
zich zag en alles achter zich liet .
Zelfs de nakende nacht, anders loom en loos, vol
zinnelijk verbeelden, lokte niet ; 't bleef armelijk
door werkelijkheidsgemis, hem aan haar to verbinden . Zijn invallen vonden geen houvast, zijn zekerheid leek een wrange ijlte, een holle ruimte waarover zijn inzicht vergeef s poogde een brug to
bouwen . Hij voelde zich verliefd en wachtte op
haar minnebrief, die onderweg moest zijn . Hij
langde ernaar in ongeduld, als Noach naar zijn
uitgezonden duff in Zondvloedstijd .
En dit bleef het eenig vatbare, tastbare voor
hem na deze eerste dagrondte van alleenig-zijn,
dit hield hem bezig, anders niet . Zoo hevig erkende hij dit als uitsluitend van belang voor hem,
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dat hij de aandoeningen proef de op de tong ; dat
alles hem werd als weee, laf f e smack, een dorheid
tegen prikkelend, dorstig gehemelte.
Dit kleine tijdsverstek, hoe rijk van zonneschijn
en geurende zomerweelde, leek hem zoo vreemd en
inhoudsloos, wijl scheidend van zijn fel verlangen .
Te kort al to kort duurde hun samenzijn, to
s~poedig moest ze heen, to vaag, to onvolledig spraken ze zich uit. Te onbeslist althans, om nu de
dracht klaar to overzien, zich met elkaar vereenzelvigd to weten, ondanks hun vele redeneeringen .
Zou ze voor hem kunnen worden wat hij noodig
had? Op welke wij ze hield ze van hem? Enkel
zinnelijk, de drang der vrouwelijke natuur, zucht
naar het voor een meisj a zoo lokkende onbekende
of delf de het in haar naar edeler gronden ? En
hij, hield hij van haar, echt en diep, wilde hij
haar leidsman zijn door het leven, haar liefdevolle girls, of dreef ook hem in hoof dzaak de zinnelijkheid, sprak de man in hem die geen mooie
kans last slippen ?
Dat moest zich alles flu uitwijzen, daarvoor
zouden ze toch briefwisselen . Tegenover de nuffigheid der hotelgasten moest hij zich inhouden,
om niet bloot to geven zijn gewaarworden . Zoovelen zagen hem met Cecile terwi j 1 ze hier toef de .
Al die brave lui bleef hij 't liefst uit de voeten ;
zelfs zijn half-zusje Stance ontweek hij . . . Wat
moest hij met zichzelf aanvangen . . . ?
Voor een man als Ribbens werd dit oponthoud
een gruwel, een hindernis om niet to overklimmen .
Vertrok hij van hier, dan moesten de brieven worden nagezonden, verloor er nog meer tijd, hij voor
geduld oefenen veel to ongeduldig . Waarom ging
ze heen . . . ? Omdat ze niet als een kuf ding zich
liet praaien door hem, ze wilde - schoon volkomen bereid
haar scheepj a zelf bezeilen . Dat

31
bleef to waardeeren, een besliste waarde, to grooter naarmate ze zich er voor had to beheerschen .
Starende over de wazige wijdte der zee, verloor
hij zijn blik. Die zee zei hem thans weinig, Niet
daar behoefde hij haar to zoeken, ze beyond zich
in Ede, bij de villa-oom, die haar vergoodde, dock
die niet kon voldoen haar vreemde hunkering.
Kon hij dat wel . . .? Als men de liefde opnam zonder verantwoordelijkheid, dan zeker . Dubbel en
dwars zelf s. Doch als men zichzelf normen stelt,
moest je hat voorbehoud ook voor anderen toestaan . Voelde hij zich naijverig, afgunstig op hem?
Hij schokte de schouders, hij erkende geen tegenstander in zijn kunst noch in de liefde ; hierin
kende hij alleen zichzelf.
Zich van de zee of wendend, trachtte hij Cecile
thans voor zich to halen . Hoe zag hij haar .. . ? Voor
't oogenblik zag hij haar in 't geheel niet . Een
schetsboek bij zich, stapte hij de duinen in, krabbelde wat dat zijn stemming moest uitdrukken en
legde zich near .
Aan 't strand en in hat klein hotel-pension ging
alles ondertusschen zijn regelmatige, lieve gang.
Ze raakten er al vergeten hat eigenaardig
meisj e, dat zich niet ontzag om zich of to zonderen
met een meneer, een schilder, en hoegenaamd er
niet om gaf, zelf s geen vrees ervoor scheen to
hebben, hoe de medegasten over haar handelwijze
dachten .
Gepast vonden zij hat dan ook, gansch zooals
hat hoort, dat ze ongemerkt verdween, 's morgens
in de vroegte, zoodat niemand of scheid behoefde
to nemen, en zij de oorzaak van veal hinderlijks
en ergerlijks, gaf hier althans bewijs van welvoegelijkheid en kennis van samenleving . De partner,
hoe antlers ook gemeden, kon thans in eere blijven .
Dit schaadde niet meer, de j onge meisj es die haar
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wereld kenden, zouden zeker niet zoo willig zijn
en hem op eerbiedwaardige of stand houden, gelijk het betaamt in kringen, waar men hoog opgeeft over wat mag en over wat niet mag, maar
waar men overigens de jongelui alleen last als ze
zijn verloofd, of als er kans bestaat dat het zooiets
wordt . Dan is toch alles in orde .
En eigenaardig, de jonge dames in het hotelpension toonden zich niet zoo eenzelvig als de
ouders, de verwanten, de vrienden zoo gereede
onderstelden. Nadat Cecile vertrok en Ribbens
zich bescheiden op een afstand hield, straften ze
hem eerst met een hooghartig voorbijgaan, to opzettelijk om gemeend to zijn . Doch dat verliep
weldra in onderlinge knikj es over hem en lichteli j k de spot dri j ven met zijn eenzaamheid, wat
zoo opviel. Zoo onaardig leek die meneer ook
niet, al zou hij niet zoo heel jong wezen . Achter in
de dertig takseerden ze, al vergistten ze zich . Zijn
vast inkomen als schilder beteekende natuurlijk
niet zooveel, als een goede partij mocht hij niet
gelden, en eigenlijk geen van alien zou hem willen
hebben, indien hij ernstig werk maakte .
Dat hij dit zelf s niet beproef de, stelde wel ge~
rust . Een schilder, een artiest, oefende op de verbeeldingen toch een zekere bekoring uit, je kon 't
gekleed noemen kunstenaars van naam to kennen,
to zeggen dat je een ti j dj a hier of daar saam bent
geweest, dat bleef een „bonne marque" . En als je
dit in aanmerking nam, waarom konden ze dan
met hem niet spreken, gezellig verkeeren, hij zoo'n
aardig omgangsmensch. En oak wel een beetje
galant, een Lebemann, 't verhoogde wat voor haar
de aantrekkelijkheid, ondanks haar burgerlijke
deugden en de blijde vrijpostigheid van Hollandsche meisjes.. . Begrijpen deden ze alleen niet,
waarom hij nu juist zijn meeste aandacht schonk

33
aan die Cecile Somers, die, al mocht je over
schoonheid van meening verschillen, toch zeker
niet, en allerminst voor een schilder, als een buitengewone beauty kon worden geprezen . Neen, ieder
voor zich kon haar zeker daarin troeven . Hoe
kon iemand als Ribbens zich bezighouden met
een, die schroomvallig en schuchter, het gezelschap ontweek, weliswaar daarvoor de gelegenheid schiep met hem to wandelen in de duinen en
langs de zee, maar die toch, volgens alley opvatting, het niet halen kon bij een der lieve meisjes
in 't pension, die al evenmin ongevoelig waren als
een knap man zich met haar wilde bemoeien .
Eerst op het laatste oogenblik voor etenstijd
keerde Ribbens weer, zette zich aan tafel met een
gedwongen gezicht, op een verkeerde pleats .
Het veroorzaakte een geginnegap . Boos stond
hij op, om haastig to verwisselen, 't verdroot hem
dat hij aanleiding gal, de aandacht op zich vestigde, hij die zich anders zoo beheerschte . En dit
maakte hem nog meer in zichzelf gekeerd, nagenoeg gansch afwezig .
De j onge meisjes in de zeal keken elkaar beteekenisvol aan, gjimlachten stil of deden al to
effen als hij toevallig opkeek.
Met een onderlinge blik van verstandhouding
braken ze op en lieten hem alleen . Nou, die had
het to pakken . Asjeblieft !
Een oudere dame vroeg hem in lieve deernis,
dat hij zich wel eenzaam zou voelen, zoo alleen .
Wait antwoordde hij er op? Hij wist het niet
meer . Geglimlacht enkel, meende hij . En den zoo
jets gemompel van : 0 neen ! Vervolgens weer eens
geglimlacht en als uitvlucht maar gauw gaan
spreken over het weergalooze mooie weer, behalve
den die winderige dag . Ja, de wind, vertelde de
De LieMe der Zinnen
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dame, wierp je f inaal our, en het zand sneed je in
't gezicht . En hij, hij knikte daarbij . Als een echt
broekje stelde hij zich aan, speelde de schuchtere
jongeling, instee hoog to doen als een Lebemann .
Beter had hij zich nog sentimenteel kunnen voordoen, de beklagenswaardige, de zelf-zich-beklagende, want die wordt, omdat hij klaagt, juist
niet geloof d . Nu lachte men our hem .
't Meest evenwel van al hinderde hem toch die
niet to vullen noch to verdrijven leegte, die hem
eenzaam deed wijlen in een drastische, onwezenlijke' wereld, waarin voor hem niets echts, niets
reeels meer bestond.
Als werkelijkheid, hem aan Cecile herinnerend,
beyond zich enkel voor hem de zee, de wijde groote
zee, die sours zoo fel kon zijn en thans zoo stil
uitlei, de zee zoo wisselend, zoo groot, zoo klein,
altijd eender. ., in onbetrouwbaarheid, de zee vol
.geheimen ; als elke vrouw, zoo lokkend en nukkig
ook . Cecile en de zee, die bleven voor hem een, ze
gaven zich, dock niet geheel, ze lonkten en weerden-af . Onpeilbaar warm ze, onmeetbaar en toch
ook weer open en klaar . Niets verborg er zich aan
de oppervlakte ; in de diepte des to meer.
Was Cecile niet een kind van de zee, gewonnen
aan de zee en daarom evenals de zee geheimzinnig,
f el-hartstochteli j k en maagdeli j k kuisch in 't zelf de
oogenblik? In Cecile hervond hij al het goede en
al het kwade van de vrouw, zij hem een-en-al
vrouw en niets antlers dan dit. Uit haar brieven
moest blijken of ze voor hem ook nog meer
kon zijn .
Verlangde hij dat? Verlangen niet . Het mocht
niet, eer was 't haar verlangen dan wat hij zelf
verwachtte . Toch, sours kon het noodig blijken dat
je iets meer in je hebt dan zinnelijkheid, het leven
bestaat niet uit genot alleen . En zij stelde zichzelf
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de eisch : voor zich to zorgen, geen man tot last .
Haar trots en vrouwelijk inzicht verzetten zich
ertegen de of hankeli j ke to worden . Wat in vroeger
tijd nog deugde, kon thans niet meer .
Zoo keerde de dag, terwijl hij eenzaam de paden
en duinwegelingen of liep die ze saam zoo vaak
betraden, de hellingen waar ze zaten, hernam hi j
de lange wandeling langs de zee, weer even stil en
zilverwazig als die eerste keer.
0, hoe vol verlangen voelde hij zich, hoe vol begeerten ; hij smachtte naar haar . Zonder haar kon
hij niet meer, wilde hij niet meer, to sterk klopte
het vurig bloed in hem op, to verliefd verbeidde
hij haar, dat zijn wikkende gedachten van man
op middaghoogte hem dit nauweli j ks weerhouden
konden . Zij, hoewel nog meisje, heelemaal vrouw,
wekte al zijn hartstochten op, hij bovenal zich
man voelde, opgaande in haar .
Cecile ! stootte hij ademloos uit, staande voor
de zee .
De looze leegte vulde zich voor hem door het
louter aanroepen van die naam, maar nadat de
klank van de eigen stem uitstierf, erkende hij opnieuw de wrangheid . . . de tastbare leegte .
Cecile ! Verrukking, beklemming en ' weer een
opluchting haast in een tel . - Door zijn verhit
hoofd zwoelde het zwaar, lichtende glansen dwarrelden voor zijn verliefde blikken, zijn borst zwol,
hij zag haar voor zich, een blank meisje naakt,
een refine non, een jonge vrouw met hartstochtoogen . Maar de leegte bleef, hoezeer ook aangevuld door zinneli j k verbeelden, en die treiterde
hem . Dan vroeg hij zich plots : hoe staat het er
eigenlijk mee, in welk een toestand geraakte ik?
Ach, 't geval toch zoo eenvoudig. Jaren gewerkt,
stag en zonder ophouden voor zijn kunst en de
plicht om voor Stance to zorgen, flu zette het toeval
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een ontwikkeld, zinnelijk meisje verlangende op
zijn weg, een meisje, dat evenals hijzelf, wel de
liefde wilde dock niet het gareel met burgerlijke
band . Vraag, of ze naar hem zou komen ? Dat hing
af, niet van het oogenblik dock van de duurzaamheid, de kracht der liefde zelf . Speelde ze niet met
haar liefde en ook met hem, of speelde hij met haar
en dan natuurli j k ook met zichzelf ? Te f el leef de
hij zich in, our onbewogen to blijven, bij wat de
toekomst hem verborg .
III
De voorschemering kwam met haar rosse sluiers
over het hek, bij de strandtrap leunden oudergewoonte de gebrekkig-geworden visschers, in de
breede mond het pijpstompje of kauwende de
tabak . Leutig, tot op het drieste af, stelden zich aan
de j onge kwanten, hunkerend our mee naar zee to
kunnen, de zucht naar het wijde sop, wat in 't
bloed zat van geslacht op geslacht en dat zelf s
niet minderde nu al jaren van hun plaats geen
schuit meer afvoer, en ze our to monsteren naar
IJmuiden moesten . De vrouwen, of schoon de oude
dracht veronachtzamend en versj of elend, zeilden
door de nauwe straatj es nog even f ier en statig als
voorheen ; en ze voelden zich het meest een en
gelijkzelvig als ze opgingen ter kerke, en daar
verzameld, luisterden naar hun prediker, die gewaagde van een beter hiernamaals, terwijl de
stormen het kerkgebouw deed schudden .
Aan deze oude, Hollandsche bevolking dachten
niet de gasten, die zagen enkel zichzelf, vonden
belangrijker hun dwaas gedaas en verveeld genot .
Ook klaagden ze over de baldadigheid der j ongens,
de minachting, die sours sprak uit de trekken der
ouderen, maar ze hielden er geen rekening mee
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dat ze zelf met hun getier en gef ler aanleiding
gaven, dat de eigen ingetogenheid verre bleef.
Een oogenblik peinsde Ribbens er over, nu hij
ti j d vri j kreeg van dit oude zeedorpj a wat to
maken . Maar hoe moest hij dit aanpakken? Met
zijn modern levensbegrip, zijn verre verdere tijd
richtte hij niets uit als hij deze menschen op doek
wilde weergeven . Van visschers heeft men een
vaststaande opvatting, daar moet je knusse, liefst
hartroerende dingetj es van maken . En toch, de
zee, de golf slag, de wind vormt deze menschen, en
dezelfde zee zwiept de zinnen op. . . men leeft zich
uit, morgen wacht het graf der golven .
Nu trail Joanne op hem toe . Ze herinnerde zich
haar voornemen . En ook, dat het haar alweer ontging, dit voornemen om bij hem 't vuur aan to
maken, to weten voor Cecile . Neen, op hem kreeg
ze geen vat, dit speurde ze al . Zij en de kunst bleven tegenovergesteld . Aan 'n kunstenaar bekoort
zelden een kloeke vrouw . Die vinden ze to gewoon .
Zelf s niet eens mooi ! Toch lachte ze tegen hem
haar liefste lack van overmoedig meisje dat binnenkort trouwt en zich dus wel wat veroorloven
mag. Evenals Cecile, strekte ze nadat ze was gezeten, haar slanke beenen ? Daarin bleken ze gelijk, dock verder . . . ?
Voor 't oogenblik meende hij tegenover haar
wel een weinig beminnelijk to moeten doen . En
gelijk vlogen zijn verlangens uit naar Cecile's
brief, die misschien al aan 't postkantoortje kon
liggen . Zou hij gaan? Maar als hij voor niet
kwam, kon hij fatsoenshalve morgen niet opnieuw
vragen . En dan die vergeef sche wandeling naar
de Hoeveplaats . . . ? Is 't flu al zoo ver, stelde hij
zich, dat ik doe alsof ik verboden dingen bedrijf,
hij, de man zeker van zichzelf ? Toch, hun verhouding diende voorloopig geheim to blijven, dit
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verklaarde al . Eerst als ze zeker waren, dan, . . ja
dan ? Er draaide hem jets voor de oogen . Hield het
waarheid in ? Niet geheel en ook geen leugen !
Joanne wachtte er al op dat hij begon, om hem
to vertellen over Beer, dat die zooveel van Cecile
hield en dat Cecile 't daar zoo goed had . Een vage
en niet to verdrijven onrust liet zich bij Ribbens
opnieuw gelden, zoodat hij onder een voorwendsel
het gesprek afbrak . Joanne had pret . Ze waakte
voor haar zuster, ze zou Mies, die hij blijkbaar
bewonderde, in haar plan opnemen .
In een lauwe doezel sleet Ribbens de verdere
dag. Nog nooit zoover 't hem heugde, duurde hem
de tijd zoolang. Waarom tong hij niet aan 't werk?
Raakte hij al zoo verperverteerd dat al zijn gedachten door dat eene werden beheerscht. . . ?
Dan stond het treurig met hem er voor ! Treurig
j a, maar het voorspelde ook genot, de weelden van
een Oostersch vorst. Malligheid, hij de man van
wi,l en kracht, die zich door alles heensloeg, benijd
door velen, erkend, miskend, zich een eigen plaats
veroverend, vooraan in de eerste rij, zou hij thans
de voetwisch worden van zichzelf . Wreekte de
lange onthouding op hem . . .? Neen, neen, hij moest
zich schrap zetten, zich herwinnen
Stance mokte en spotte met hem . Nu z'n gunstelinge verdween, en zij weer in aanmerking
kwam, gaf ze hem ook to kennen, hoezeer hij bij al
die dingen in de gezelligheid tekort schoot . Hij
proef de bitterheid in haar scherts ; na wat over
en weer gepraat liet ze hem aan zijn lot over, zich
bemoeiend met de andere gasten in het pension .
Haar kregelheid verontrustte hem niet, hinderde
hoogstens even, dock dan haalde hij de schouders
op . 't Leek hem in orde als ieder zijn eigen weg
verder betrad . Vrouwen leven op 't gevoel, op het
instinkt, ze leven voor het leven en niet om to be-
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reiken een hoogtepunt, daar zijn ze vrouw voor,
de voortplanting.
Maar hij ? Verhield hij zich antlers tegenover
het gevoel? 't Leek er niet naar, al zijn aandoeningen steunden op zijn zinnen . Voor hem bestond
het zonnekind, dat niet sprak van trouw of trouwen, enkel van beminnen . Wie zich lit liet ontglippen die bleek de lief de ook niet waard ! 't Was een
bloemenkorf uit hooge hemelen, een kleurenboog
onder het zonneschijnen, een schip dat aldoor
boven dreef, een bloem eeuwig bloeiende . Zonder
doornen . . . ? Neen, 't kon ook een prikkelweb zijn,
een, wespennest, 't kwam aan, ja waar kwam het
op aan ? Op aanhankelijkheid in een zich willig
gevend lichaam, o, dat het toch zoo kon zijn !
De avond, die stille avond die eindelijk naderde,
temperde zijn wrevele onrust een weinig . Gezamenlijk namen ze weer plaats, evenals vroeger
met Cecile terzijde van het hotel op de rand van
het duin, om to kouten over onbeteekenende dingen . Dat deed wel even goed, stille het gemoed .
Onbewogen bleef de zwoele lucht . Zwak maar
hoorbaar de verre defining als een flauw en traag
lied, dat verstierf . Zou ze al gelegenheid hebben
gevonden hem to schrijven, zooals ze beloofde .. . ?
't Dook vluchtig in hem op, al peinsde hij er niet
over door, toch berekende hij weer dat ze nu aan
haar schrijftafel kon zitten . De vreemde spanning, door het wegvallen van hun kontakt legde
zich . Moe en loom voelde hij zich en sprak geen
woord.
Later op de avond trok men naar binnen, om in
de salon het voor to zetten . Niets bizonders, heel
gewoon . Hem vigil op, omdat hij de aanwezigen bekeek, dat die Mies zulk prachtig blond haar had,
waarbij haar scherp profiel, haar blank gezicht
zoo mooi uitkwamen flu ze stond onder de schemer-
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lamp met het roodverwaasde licht . Elk blond
haartje leek haast afzonderlijk . Hij meende op
to merken, dat ze een weinig pozeerde, bewust er
van dat hij haar op-vallend vond . Een halfverraste
blik ving hij van haar op . 't Bevreemdde hem
wel lichtelijk dat hij hier zoo zat op to nemen, en
zoowaar een praatj a begon, inplaats van in zichzelf gekeerd to droomen . Miste hij Cecile dan al
niet meer ? Dat zou al to mistroostig wezen . Maar
hij miste haar wel zeer, heel de overmatig-lange
dag . Voor 't oogenblik kregen zijn oogen wat to
doen, hem vielen op tinten, lijnen, dingen die hem
vroeger ontgingen . Ja, die Mies een mooi kind .
En velen deter meisjes bleken leuk ; ze deden alien
opgewekt, -- hun spotzucht afgeleid gelijk met
deze ontdekking . Morgen, als hij ontwaakte,
scheiden hem maar enkele uren van het tijdstip,
dat hij kon gaan, om zijn brief to halen . Wat die
zou brengen ?
IV
Poste-restante zou ze schrijven, zoo spraken ze
af . Om geen onnoodig voedsel to geven aan de
nieuwsgierigheid in het hotellerig-pension, en
kwaadspreken to mijden . Nu, voor de eerste keer,
werd het de Hoeveplaats, daarna een dorp of
stadje, voor hem niet al to moeilijk to bereiken
en dat hij telkens zou opgeven .
Vroeg stond hij op, vandaag toch de dag, maar
hoe moest hij de ochtend doorbrengen . . . ? Te zeer
dreef hem op het verlangen ; ook de vage vrees
teleurgesteld to worden in zijn hooggespannen
verwachting . Nu-al vroeg hij zich af, hoe haar
schrift er zou uitzien en de inhoud bergen . 0, hoe
hechtte hij al op voorhand er aan, 't zou bizonder
zijn, dit geloofde hij vast, al kon hij zich geen
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voorstelling er van vormen, wiji hij haar handschrift niet leerde kennen in die paar dagen. En
als 't nu, een leelijk pootje bleek, de inhoud onbeteekenend gebabbel, dan werd dit voor hem een
knauw, een ontgoocheling. Van 't eerste oogenblik
of sloeg hij haar aan voor vol, hief haar naar de
eigen sf eer, dat zich haar brief niet antlers onderstellen liet als de schoone, gevoelige uiting van
haar even schoone ziel . Viel dit tegen, zoo vreesde
hij z'n kritische geest, die zoo gauw de f eilen zag .
Als kunstenaar, zelf s als verlief d man, roeide je
daar niet tegen op .
Maar, terwiji hij dat zoo subliem zei, glimlachte
hij al om het betweterige zelf . . . Ook al gebruikte
ze letters als hanepooten, al meldde ze louter
f lauwigheden en nietszeggende f eitj es, dan nog
bleef ze voor hem zooals hij haar kende ; de verlangende, lang-ontbeerende, bijna vrouw, meisje
flog, rijper en rijker dan menigeen die ervaarde,
wij 1 geboren gelief de, zoekend hierin simpel het
doel van 't leven .
Naar zoo een vrouw-meisje langde hij, eene
die hem haar diepste wezen zou ontsluieren in
tastbare ongewetenheid, stellende de lief deweelde
boven al. Evenwel, als ze 'n gewoon schepseltj e
bleek, een banaal kind dat enkel aasde op een man,
op wat avonturen, gedreven door wat hysterie ?
Ja dan, werd het verschrikkelijk . Een sukkel
moest hij heeten . Erger, een die niet onderscheidt
zin en ziel, aan 't minderwaardige de hoogste palm
toekent . Daarom duchtte en vreesde hij evenzeer
haar brief als hij met gespannen zin er naar verlangde . . .
Doelloos dwaalde hij lange tijd rond, na een
half uur zoek to hebben gebracht met een spartelbad in zee . Joanne, Stance, Mies, hij hield zich
even met dezen bezig . Maar dit gef ladder leek hem
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zoo dwaas, en ernaast, dat hij zich spoedig van
haar of maakte, belovend een uitstapj a gezamenlijk als Frank hier weer zou zijn .
Om zijn woelige geest to dooven en zijn handen
wat to doen to geven tong hij aan 't werk . 't Ging
om de zinnen. Raakte hij er van bezeten of voerde
het hem naar het beloof de land . . . ? In grillige vormen ontwierp hij een wild lijnenspel, beeldend
het animale in de mensch, de drang onbeperkt,
vernietigend de rede, steigerend tot hoogste lust,
dalend tot het onbeschrevene . Deze strijd in hem
leverde ontwerpen bezwaarlijk-toonbaar, schetsen
van gestyleerde dieren in paringstijd, veredeld
tot menschen, vervlakt tot dekoratieven . En terwijl zijn hand dit alles schetste, wijl angst en
hoop hem gelijktijdig beroerden, spraken uit elk
vrouweli j k f iguur de groote vraagoogen van
Cecile, smachtende, wachtende, belovende . . . lokkende . Waarom . . . ? Enkel omdat de natuur dit wil,
de natuur een eeuwige belofte . Een vrouw is er
niet minder om, veelal zelfs meer, dock hoe vond
hij zichzelf als Cecile enkel een wellustig kind
zou zijn, zonder verder waarde of zedelijke
grond? Een man verloor daardoor zijn vertrouwen
en inzicht, hij werd in eigen oogen een schip zonder roer, een kompas zonder naald, een mannewezen proof voor elke vrouw die zijn lust aanvuurt. Dat vele mannen zoo zijn, dit belette geenszins, dat hij zich geringer schatten moest, een buit
die niet veel baten versprak, omdat elk onbenul
dit past .
Maar ongeacht, terwijl hij hierover dacht, veranderde het lijnengewar, dook er onder zijn hand
op een antler beeld, een vragend gezichtje, een
meisj eskopj e f i j n van li j n, dweepend en devoot,
weepsch en toch weer niet, priesteres en courtisane, bij wie straalde uit de gave trekken het
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ijlende verlangen naar de begeerde man . Ja, zei
hij tot zichzelf, zoo is 't goed, dit is de zuivere
samenhang, de godheid verheerlijkt in de vrouw .
Een ironisch lachje krulde zijn lippen . Te drommel, dat vocht en zocht hij daar knaphandig uit,
dat is genie, de uitkomst gepeild naar 't veege
zelf. Ecce homo, zoo is de mensch ! Waarvoor beschikt hij antlers over redeli j k verstand ? Enkel
our zichzelf in een doolhof de weg to wijzen . . . of
zich vrij to pleiten als hij dat wenscht .
Moeizaam en traag rekten zich de eindelooze
uren in het zonneweer van de late Augustusdag .
Ribbens matte zich af . Vergeten thans het eerlijke
en ernstige dat hij in Cecile bewonderde, vergeten
de sterke indruk bij het eerst ontmoeten, zij een
meisj a dat brak met haar keurige konventie en
dradige moraal. Wat hem nu bovenal benarde,
wat in hem keerde en wentelde, dat bleef de ijle
vrees dat zijn verliefdheid een vergissing zou
blijken . Stance's woorden ,de waarschuwende blikken der overigen kregen voor hem een dreigende
beteekenis . 0, dat het niet zoo mocht uitkomen !
V
De zon schoof al over het hoogtepunt, de middag
gevorderd, als Ribbens schijnbaar onverschillig,
zich opmaakte, our over de blakke zonneweg
naar het kleine postkantoor to stappen . Hij betrapte zich er op, dat hij het nog wilde uitstellen
tot morgen, zoo kwelde hem de twijfel, dock hieraan gaf hij niet toe .
Voor het schuttinkje in het armelijk kantoortje
vroeg hij hoog, schoon met haperende stem, die
hij vergeefs poogde de noodige vastheid bij to
zetten, of daar sours een brief voor hem lag?
Gelijk toonde hij zijn naamkaartje .
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De posthouder, burgerlijk en wat overjaard,
vluchtig het kaartje beschouwend, wist het ineens .
Hij bong zich over de tafel met eenige paperassen,
nam de eenige brief, en zei, als verheugd en vereerd tegenover een gast van de kleine badplaats
0 zeker meneer, die is er al van vanmorgen of ! Meteen reikte hij hem een groote lilapaarse brief, waarop Ribbens zijn naam las. Het
adres door haar hand geschreven, bleek krachtig
en mooi to wezen .
Even bedankte Ribbens met woorden en een
glimlach, uit welwillendheid en ook om vooral heel
gewoon to bli j ven, dan stapte hij met lichte tred
naar buiten, waar de zon zoo guldend scheen over
de groene landen .
Waar zou hij heen ? Ja waar ? Zonder veel nadenken nam hij de terugweg aan . In het hotel in
de afgeslotenheid van zijn kamer, wilde hij het
epistel openen . Niet hier waar iemand hem wellicht zou zien en hij de woorden zelf maar half
zou lezen . Toch kon hij, snel terugkeerend, het
moeilijk laten de brief to betasten om althans het
uiterlijke to zien, de kleur van het papier, het
formaat, de evenredige mooie letters van het
adres, koesterend in zich op to nemen . Noode liet
hij hem opnieuw in zijn jaszak glij den, zijn passen nog nerveuzer nog aanzettend, om spoedig de
inhoud to wezen .
Gej acht stoof hij de trappen op, de treden bi j
twee, drie tegelijk nemend, -- en de kamer binnen,
sloot hij de deur achter zich af. Een golf van ongekend geluk jubelde in hem op, de drift sloeg hem
naar zijn hoofd en naar zijn hart tegelijk, hij wist
dat het geen tegenvaller zou wezen . En ook, dat
hij zich voldoende moest beheerschen, om niet de
voorname omslag met zijn zenuwende vingers open
to ritsen, dock in to snij den met het fijn pennemes
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aan de lange bovenkant, zoodat ook die omslag
heel zou blijven, gelijk het behoorde .
Met gretig overziende oogen doorliep Ribbens
het eerste zijdje, waar geen aanhef boven stond .
Wat gaat er in een verlief d en opgewonden man
our, als hij de eerste liefdesontboezeming gezonden krijgt?
Ribbens dacht er niet over, maar hij handelde
toch onbewust er naar. Hij hield even op, dwong
zich tot kalmte, en herlas met drift, die hij vergeefs poogde to dempen, de voile vier bladzijden af .
Dan las hij het eerste bladzijdje nogeens .
Nu zit ik weer to Ede, alleen in mijn kamer, en
't eerste wat ik doe is aan jou to schrijven, zooals
we of spraken .
Als ik de oogen sluit, kan ik me bijna verbeelden, aan het strand to wezen . Ik hoor de golf
breken, de wind suizen door het scherpe helm .
Maar 't is het gebabbel van de boomen, de lichte
ritseling van de hooge popels die de tuin of sluiten
van de eindelooze hei . Er is geen zee, geen strand,
geen zongestoof d duin . En j ij bent ver van mij .
Eer ik ga slapen moet de brief of zijn, dan post
ik hem morgen en j e vindt hem op de of gesproken
plaats. Ga je dadelijk terug?
Ik houd flu toch wel van dat kleine burgerlijke
badoordje . Vreemd, vier-vijf zomers ben ik er
geweest, sours enkele dagen, sours vele weken, en
altijd vond ik 't maar zoo-zoo . Hoe antlers zie ik
't nu ! Dat dezelf de dingen ineens kunnen veranderen ! 't Komt door iou : je bent een zoo sterklevende, je ziet overal 't mooie in . Behalve misschien in ons pension . Lag dat ook niet wat aan
ons ? Wat zullen ze over ons hebben gekakeld ! We
stoorden er ons maar matig aan, en negeerden
alles met grootscheepsche onverschilligheid .
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Wat een verschil, die vrije duinen en een enge
kamer, ook al is ze nog zoo ruim . Een kamer benauwt zoo ; op zich zelf lijkt de mime antlers niet
kwaad : grijs-blauw en wit, van die vage tinten,
als sours in de lucht zijn en ook wel in zee, op
vroege zomerochtenden . Voor mij is de kamer nu
een mooie kooi en ik zelve ben de gevangen vogel .
Ja, 't zal heerlijk wezen, als ik me hier zal weten
vrij to maken . Of 't lukken kan? ~-- daarin heb ik
niet zoo'n groot vertrouwen als iii . Ik ben altij d
zoo wankelbaar . . . twijfel zoo gauw aan mezelf .
Je weet niet, hoeveel malen ik 't al heb beproef d .
Ik wil 't nu opnieuw beproeven . -- Als ik ooit iets
zal beteekenen komt 't door j ou, omdat j e zoo
oneindig lief en goed voor me bent geweest . Je
kunt j e niet half indenken, hoe dankbaar ik je ben .
Juist datgene bracht je mij, waaraan ik 't meeste
behoefte heb en 't spreekt vanzelf, dat al wat ik
kan geven j ou behoort.
Frank kwam in Utrecht toch nog aan het station, zoo'n goeierd, je weet, hij studeert daar . Ik
had er in 't geheel niet op gerekend - en daar
stand hij ineens bij mijn toupee .
Beer had zich verveeld zonder mij, beweerde
hij, en tame Gonne knikte er bij, our het to bevestigen . Toen ik zei, dat ik nog graag enkele
dagen was gebleven beloof de hij dat tame, hij en
ik, in September een buitenlandsch tochtje met
de auto zullen maken . Ze zijn toch zoo goed voor
me, en die goedheid drukt me wel eens neer .
't Is al last . . .
De kamer staat stil our me . 't Is of het effengrijs van de wanden wijkt, of ik hoor je fluisterstem . 0, wat zie ik j e innig voor me. . . Als ik lang
tuur is 't of j e op me of komt . Ik kan jubelen en
schreien tegelijk . 't Is ook nog zoo kort, enkele
dagen . Hoeveel waren 't er ?
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Ik wil me voorstellen, dat we weer in het duin
zijn, en tusschen het suizende helm liggen . Dat de
zon schijnt, en de golven ruischen . Hoog boven
ons hoofd gaan de witte meeuwen met hun breede
vleugelslag. . . En dan wil ik me daarin wegdroomen, dat ik niets meer hoor - en niets meer zie
en niets meer denken kan .
M'n liefste, de zee ruischt nog in mijn ooren . . .
je moet nu wel heel dichtbij zijn .
M
Ribbens ademde zwaar van louter geluk, zooals
anderen zuchten bij verdriet en tegenslag ; de vage
vrees viel van hem of. Als in een koorts, en ook
zoo gloeiend van hoofd, renden de gewaarwordingen door hem heen ; zijn handen bleven bewegingloos . En hij, die durfde twijfelen? Niet aan
haar lag het, dock aan hem . En ineens brak het
bij hem door, wist hij wat hem to doen stond .
Onmiddellijk antwoorden, vlammend, heet van de
draad . Geen oogenblik mocht ze in 't ongewisse
blijven over hetgeen hij ondervond .
Zenuwend zette hij zich, zocht naar papier op
de vervelooze tafel, en begon . In ijlende vaart, op
mooi schrift noch op stijl lettend, nauwelijks de
leesbaarheid betrachtend, zond hij zijn wederwoord, to aangedaan, to opgewonden om keurig
en netjes zijn gedachten to ordenen . Wat schreef
hij toch al . . .? Dolle gezegden, liefdes-jargon, schildersuitdrukkingen, lieve naampj es en dingen in
verband met hun stoeien, 't rolde en tuimelde
dooreen ; 't schuimde, hotste en brokte, en hij herbegon van voren aan, vertellende van zijn zenuwvrees, het tartende wachten . . . en nu, de ontvangst
van haar godzalige brief . Daar schoot die zin weer
in hem op, van vandaag, over Noach en zijn blanke
duff. 't Zou nu ook zonde worden, een vloed van
geneugt.
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Even welde de takkineerende vraag, of hij zich
niet to zeer liet gaan . Dat kon men beter zeggen
dan schrijven . . . Zou 't geen schrik oproepen?
Maar och, ze wilde hetzelfde als hij, daarom hield
ze van hem . . . en niet om laf heidj es to worden gepaaid ; ze zocht de passie, de drift, de ongebondenheid . Andermaal zou hij gekuischter doen, zijn
woorden kiezen, vandaag kon het moeilijk !
Rap voleindigde hij . 't Schemerde al, en hij
wilde zelf posten . En weer drong het op : zou ze
zijn hoekig schrift ontraadselen, vatte ze de bedoeling niet verkeerd, ging er van zijn uitingen
de verlangde indruk uit ? Deze overhaasting leek
hem verkeerd, maar hij voelde zichzelf niet meester, haar gloed overrompelde hem . Tegenover haar
voorname brief wisseling werd de zi j ne op 't onaanzienlijk papier in het winkeltje van het badplaatsj a gekocht, maar zeer poover . Sprak hieruit
niet jets van geringschatting, werkte het niet als
een domper op haar zoo naar schoonheid hakende
ziel . . . ? Ja zeker, bekende hij zich, dom, aartsdom,
maar ik ben ook geen schrijver, ik ben schilder,
iemand die met verf omgaat. Dan krij gen de
nagels weleens de kleuren en de kleeren ontkomen
niet aan de spatten als ze daarop valt . Ik vereer,
aanbid haar open mooie schrift, het verzorgd
papier, de goedloopende zinnen, maar mij heeft
ze, wat dit betreft, to nemen zooals ik ben . We
moeten in elkaar vertrouwen stellen, en werken .
Zij vertroetelt haar lief desuitingen ; ik penile zoo
weg, met de kleuren, als van het palet af . Dan, in
een roes, die hem overstelpte, kuste hij in vervoering haar lila-paarse brief .
Zou zij het de zijne ook doen, vroeg hij zich?
Niet waard was het dit, zijn warrelig schrift !
Een nieuwe vrees beving hem nu hij 't had verzonden ; vol spanning wachtte hij al . 0, hoe hield
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hij van haar . . . als verliefde, als klinstenaar, hij
wist het niet . Hij wist enkel dat hij met haar
ergens heen wilde, ver-weg, om deze hartstocht
uit to vieren, to ervaren of het durende zou zijn,
ook nadat ze samen waren geweest .
Nu wachtte hij in spanning op haar nieuwe
tij ding, die ook het antwoord zou brengen op de
ruw uitgeworpen woorden . En dit zoo begeerde
kwam onverwijld .

De Liefde der Zimnen

4

DERDE HOOFDSTUK

I
IEFSTE-LIEF, je brief heeft me ineens een groot vertrouwen in je gegeven . Even had ik tijd hem in to
zien, heel vluchtig maar . . . dan moest
ik weer praten met de menschen . Er
zijn logees, een jeugd-vriendin van
tame, met haar man, een Leidsch professor. Die
zat aan een stuk tegen mi j to beweren -- waarover weet ik niet. Ik meen zooiets van oude
Egyptenaren. . . Ik knikte maar : ja-ja. En gansch
mijn hoof d was vol van je heerli j ke brief,
altijd door moest ik denken : m'n lieveling,
wat hou ik van j e ! Gelukkig kon ik eindeli j k naar
boven gaan . In donkey lag ik op mijn bed, en kuste
je brief telkens en telkens weer en schreide van
vreugde . .. Hoe lang ik 't zonder je zal stellen,
weet ik niet . Dag en nacht ben j e in mijn gedachten. Zoo vaak ik kans zie, ontloop ik het gezelschap en zoek een rustig plaatsj a om van j e to
kunnen droomen . Hoe i s het toch gekomen zoo
ineens? Ik weet 't niet, ik voel enkel, dat nooit
iemand me begrepen heef t als iii, dat iii mijn
nieuwe leven bent . 0, dat ik mijn eigen verlangen
begrijpen kon . . . !
Gisteren ben ik begonnen . Waarom denk je
toch, dat ik dat zou kunnen ? 'k Ben bang, dat 't
niet gaan zal, ik geloof dat ik enkel gedachten heb
over lief de-lief de-lief de . Maar iii zegt, dat j e niet
spreken moet over de dingen van j e zelve, die
diep-in je zijn . Dat niemand daarvan to weten
behoef t.
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Zou 't niet beter zijn, als ik eerst eens jets
trachtte to vertalen ? 't Li j kt me zoo mooi, j e geheel to denken in de schepping van een antler en
die dan opnieuw vorm to geven in je eigen taal .
Enkel werk zou 'k dan nemen, waarin ik geheel
kon opgaan . wat zou dat zijn? Ik vrees dat het
weinig in de smack zou vallen van ons degelijk,
Hollandsch publiek . Zooals die verzen, waarvan
een regel ons tot elkaar bracht .
Hoe zou tame Gonne's gezicht van boosheid
kleuren, wanneer ze het door mij vertaald exemplaar in handen kreeg ! Beer zou 't minder erg
vinden, geloof ik . Die zou er wel een wetenschappelijk tintje can weten to geven . Die goeie Beer . ..
door zijn goedhartigheid vergoedt hij de preutschheid van zijn vrouw. Als hij er niet was, hield ik
't hier niet uit!
weet je lief ste, wat me zoo in je aantrekt ? Dat
j e zoo f orsch bent en toch zoo week, dat j e in j e
werk, in je schilderen, dingen geeft van zoo teer
sentiment, terwij 1 j e toch in het gewone lven
gansch antlers lijkt . Ik heb zoo'n oneindig vertrouwen in j e, lief ste, ik weet dat ik door iou
slechts sterker worden zal . Door jou is alles veranderd in mijn leven .
Telkens moet ik denken can een gezegde van
Jac . van Looy : „0, van alle dingen die onder de
hemel zijn, is de lief de het al ." Is dit niet mooi,
m'n lief ste ?
Gisteravond ben ik werkelijk begonnen en heb
een heel eind volgeklad . Jammer, dat 't enkel
's avonds vlotten wil, ik ben dan na een paar uur
zoo opgewonden, dat ik niet meer slapen kan . Doch
ik heb het onderwerp scherp in mijn hoof d en zal
hard werken om vrij to worden .
Grappig, als ik can je denk, noem ik nooit je
naam, rnaar zeg altijd heel plechtig : meneer ! Dat
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komt misschien, dat je zooveel ouder bent dan ik .
En als ik je weer ontmoet, zeg ik ook zeker dadeli j k weer „u" . Weet je nog, hoe vaak ik me daarin
vergiste ?
Dag m'n lieveling, ik neem in gedachten je hoof d
tusschen mijn handen en kus je lieve mond .
Nu bestond er een oogenblik voor Ribbens geen
Stance en geen Joanne meer, bestond hij haast
zeif niet, - geheel opgenomen in de vaart en jacht
van wat haar hart hem nog brengen zou, wat haar
zinnendrift hem in het vooruitzicht stelde .
Zou dan toch zoo'n lief de bestaan in het kalme,
nuchtere Holland, waar men de passie louter kept
uit boeken . . . en bij het yolk in eerste parensdrang? Ja, het bleek toch to kunnen, een wonder
haast. En toch weer niet, hoe zou hij antlers zoo
volledig zijn opgegaan in de verschroeilng, de bebedwelming van deze zinnebrand? En o, hoe hij
haar schrift bewonderde, de regels met gloeiende
drang kuste !
Een vertrouwd plekje in de duinen, een nestje
tusschen het blonde helm, hij alleen met haar verlangen en begeerten in de refine natuur. Hoe fel
klopte hem het bloed in de aderen en hoe zalig
overspreidde hem een zegening, als hij die lilapaarse omslag zorgvuldig opensneed . De gear van
haar sloeg bedwelmend naar hem op .
II
Cecile wachtte in bevangenheid, die sours huiverig en dan weer hittig maakte, zijn antwoord .
Haar eigen lief desbetuiging had haar opgelucht,
zoodat ze de eerste dag van louter geluk vroolijk
deed, dock dan schortte het al . Wie weet, hoevele
dagen hij er overheen liet gaan ? En ze verlangde zoo .
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Nu verraste het haar toch . Daar bracht de post
een brief . Popelend nam ze die zelf aan, hoogrood
van kleur . Ademloos jachtte ze de velletj es door .
Lezen, neen lezen kon ze niet alle woorden, ze
moest heele zinnen raden, het schrift wat ongelijk . Wat slordig misschien, maar niet banaal .
Sours vloog haar weer een gloed naar de wangen .
Hoe durf de hij ? Toch echt ! Ja, zoo verlangde ze
het, hoewel . . . neen, geen hoewel, juist zoo en niet
antlers . . . En o, daar begon hij al over de toekomst,
haar werk . . .
Moest ze hier op antwoorden? Heel kalm . Wel
overwogen .., en toch niet . Ja, hoe nou ? Op zoo'n
epistel van hem, niet gemakkelijk !
Is er wat, schort er iets ? vroeg Beer vorschend. Je bent zoo boven de dingen uit en gelijk
weer zoo overjacht. . . het verblijf daar schijnt je
ook al geen goed to hebben gedaan .. .
't Was er verrukkelijk, prachtig, zei Cecile

spontaan, alleen . . .
- Nou ? verwonderde zich Beer nu ze ophield .
U weet, ik hou niet van vlakke zee, 't moet
stormen . En dat hebben we maar eens gehad . De
laatste dag voor ik wegging . Antlers blad-stil,
smorend-heet, de groote plas een gladde lei . . . een
glanzende wei . Ja sours leek het er werkelijk op .
Prachtig toch !
Je hadt er in elk geval meer lucht dan hier,
ik heb al gedacht dat we er eens uitmoesten, met
de auto . . .langs de Ri j n ; als 't wat verder is .
- He ja! Cecile beaamde in verwarring, gelijk
bedacht ze zich, stokte met haar verdere woorden
en raakte er verlegen onder .
Heb je bedenkingen, polste Beer, die de plotse
overgang van stemming niet ontging . Nou natuurlijk, j e bent pas uitgeweest, maar een autotocht
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sterkt de zenuwen . ., je verzamelde daar niet veel
kracht.
't Was to kort, verzuchtte ze ondanks zichzelf . En ik hou zoo van de duinen, van de zee .
Als die stormt, en dat miste je . . . maar storm
krij gen we in de herf st genoeg, 't was saai toen
j e hier ontbrak, Cecile.
't Ontroerde haar zijn klacht, evenals gisteren.
Ze wist het immers, hij kon niet buiten haar, hij
de verre bloedverwant met zijn nekkende kwaal
en zijn j onge hart, die haar aanbad. Waarom ?
Omdat zij had wat hem ontviel, de jeugd . En ook
haar of wi j king van hem, haar f i j nere voelen, de
distinktie, dat wat je niet kunt krij gen met al het
geld dat hij bezat, de goeierd, wijl hij 't wel wilde
erkennen .
Vertel me eens, drong hij vertrouwelijk aan,
vie waxen daar zooal . . . was 't vol, werd er veel
gedanst, gebaad. En heb j e nog kennis gemaakt ?
Cecile beet zich de lip . Daar halt-j e 't al . Wat
moest ze nu antwoorden ? Ze redde zich, zooals
meestal, door een vrouwelijke handigheid, ze
lachte eens, gaf hem een tikj a op de arm en zei,
dat hij niet zoo nieuwsgierig mocht doen. En hij,
als alle mannen, liep er in, voelde zich verrukt,
gevleid door haar aanhaligheid, vergat zijn vraag .
-- Och, zei ze nu, over de eerste moeilijkheid
heen, het gewone gezelschap wat j e in zoo'n
plaatsj a meestal vindt . Joanne en Frank, en . . .
-- Ja-ja, knikte hij al overtuigd en lachte er
zelf om.
- En dan een leeraar en zijn vrouw, een jonkheer en zijn eegade, een schilder met zijn zusje . . .
en een heele massa mooie meisjes . . .
Kijk-kijk . ., en dat vind ze niets . ..
0 j a, ook nog een douariere, erg opzichtig,
met een witte barzoi, met helgroene band .. . en
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een dochtertj e, neen die had u moeten zien, om
zoo geschilderd to worden als een aanstaande
kokotte, 't zat er nou al in . . .
Ze hield haar woorden in, ze verried zich daar
bijna zelf en zocht een nieuwe wending voor 't
verhaal, vertellend nu van de oude visschers en
hoe ze daar zaten op de plek wear vorige winter
een huffs door de stormvloed werd weggeslagen
van het duin, zoodat het hotel aan de beurt kwam .
Een half dorp lei toch al in de golven .
Ja, dat herinnerde zich Beer . Hij griezelde er
van . ., in zoo'n huffs zou hij nooit willen overnachten. Zij wel, daar had-je het verschil van hen beiden, dwaze jeugd en behoorlijk overleg. Wat 'n
genot om de slechte kans to loopen zoo to worden
overvallen !
Cecile lachte hardop . Bange Beer, plaagde ze,
dat gebeurt toch zomers niet . Geen mensch wil
er den wezen . . . en als het zou gebeuren, zie j e het
tevoren aankomen . her ken oak een pan van het
dak vallen, precies op je hoof d. . . en is de auto
zond& gevaar . . . ?
Angstvallig keek Beer near zijn soliede dak,
waarvan geen pan hem overvallen zou, dat vond
hoogstens pleats bij arme lui en wrakke huizen .
Vervolgens lachte ook hij vroolijk op en verklaarde weer ernstig, dat zooals hij reed, en ook
de chauffeur, ongelukken bleven uitgesloten .
Ja-j a, joelde Cecile uit, zooals u rij dt, maar
u moest eens zien als u er niet bij bent, hoe we
dan vliegen, in voile vaart . . .
Toch niet meer dan . . .
Zooveel en zooveel kilometers, precies, net
als in een taxi, alsof je een papieren vlieger
oplaat.
Als tante het maar niet hoort, voor mij mag
je Cecile, zei hij bangelijk-klein, gelijk zich dap-
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per houdend, wijl hij tegenover haar jonge lever
niet zoo bedaagd wilde schijnen .
Nou goed, haalde ze uit, ik pas wel op. . . En
wat doer we vanmiddag, wordt er gereden ?
We hebben gasten . ., en wat die verlangen
dat weet ik niet .
0, dan behoef ik niet van de partij to wezen . ..
Cecile, zei hij smeekend, ik rekende er op .
Neen echt, ik ben to moe . . . en u hebt voldoende afleiding, interessante gesprekken . . . en er
is ook nauwelijks plaats voor zoo'n lastpost als ik,
afgesproken dus.
Ja, als je bepaald niet wilt . . .?
Ik heb geen wil hier, hoogstens een verlangen, zei ze gevat . Ze lachte hardop, om hem to
later zien dat ze 't alles best vond, als hij haar
n u maar vri j liet .
We moeten het dan maar zonder je stellen,
zei hij inschikkelijk .
We.. . we, spotte ze terug, ja tame Gonne zal
me daar missen . ., en de gasten die me nauwelijks
kennen . . . u weet, ik hou niet van zoo'n voile auto,
dat is zoo be.. . .
Ai, alsof hij op zijn voet werd getrapt, zoo leek
hem dat. En toch kon hij zich niet er tegen verweren . Ze had hierin geen ongelijk, met zoovelen
uit, dat stond niet voornaam, maar hij deed het
niet voor die anderen, wel om haar. En dan, hij
liet graag meegenieten van zijn rijkdom. Toch
ergerde 't hem wel even, daarom zei hij
Ji j rij dt liever alleen met de chauffeur?
Ja, klokte ze, dat staat !
En met mij ?
Ook graag, maar n'iet met zoo'n bende . . .
Mooi zoo !
Cecile, zich al omkeerend, joelde weg, antlers
kwam er geen eind aan, Beer altijd zoo trekkerig
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van overgevoeligheid . Lieve hemel, ze moest toch
denken en schrijven aan Ribbens, maar dat kon
ze hem niet zeggen . Vervelend je nooit to mogen
uitspreken !
Als na nog veel gedraal van de gasten de auto
wegsuisde voor een tocht in de omstreken, wuifde
ze ter vergoeding Beer toe met haar lange, slanke
hand, waarin ze een punt] a van de zakdoek hield,
het afgesproken teeken van lieve verstandhouding,
waarvan tame niet wist .
Droomerig liep ze door het huffs, alsof ze de
verloren gewaande vrijheid van beweging voorgoed terug had, en neuriede een vaag lied] a dat ze
nauwlijks kende . 0, hoe gelukkig voelde ze zich,
n.u ze iemand had, aan wie ze denken kon . Toch
beving haar een onbestemde twij f el, een niet
nader to omschrijven gevoel van onzekerheid, dat
haar weer gej aagd deed worden . Hoe zou hij haar
brief opnemen . . . en op welke wijze haar antwoorden ? Ze kende twee personen in hem, de hooghartige, stugge, scherp redeneerende en de felle,
hartstochtelijke, de bijna koketteerende . . . Ja,
waarmee koketteerende? Met zijn verliefderigheid, zijn drift der zinnen die ze 't meest in hem
begeerde. Ze proef de dit zoo uiteenloopende in hem
meer dan ze het zakelijk opmerkte . Dit hing of
van het oogenblik, waarin ze zelf verkeerde ; als
ze goed bedacht lag het meer aan haar zelf . Jets
van ontzag erkende ze wel voor hem .
Terwi j 1 ze daar zoo over na peinsde, welde een
vage schrik . Liep ze niet to hard van stapel, zou
ze ooit tegen hem opkunnen ? Het slenterende, gemakkeli j ke leventj a raakte uit, ze moest werken,
bewijzen dat ze wilde en kon . Ze kon wel wat,
maar tegenover hem .. . hij verwachtte zooveel .
En nu ineens overvol van gedachten, zette ze
zich . De tijd duurde to lang, de dag ging niet
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voorbij, ze moest haar overkropt gemoed ontlasten. Nerveus schreef ze
De gansche dag moet ik aan je denken, tot 't
me sours to machtig wordt en ik alles zou verknoeien en allerlei domme dingen uithalen our
naar j e toe to komen .
Ik zal veel werken -- was ik oak maar overtuigd van mijn eigen kunnen? Nu eens denk ik
dat het goed is, en dan weer vind ik alles wat
ik geef zoo wanhopig onbeduidend, dat ik alle
cooed opgeef. 't Gaat antlers vlot genoeg, to vlot
misschien . Ook weet ik duidelijk, wat ik zeggen
wil. Maar 't begin is het armzaligste, en daar
moet ik toch eerst doorheen . Ik sluit hierbij een
impressie in, die ik vanmiddag opschreef .
Zeker zal ik je goede raad volgen, lief ste, en
mijn gezondheid verzorgen . Wel driemaal per
dag neem ik een koude douche . Ik wil t~ch graag
mooi en sterk zijn, tegen dat we elkaar weer zien .
Ik heb mijn vioollessen afgeschreven : die goeie
Beer ergert zich over mijn wispelturigheid . 0,
lief ste lief, zullen onze mooie plannen zich ooit
verwezenlijken? Ik hou zoo van je, zoo oneindig
eel . Hoe lang zal ik 't nog volhouden zonder j e .
Morgenochtend vroeg ga ik de brief in de bus
doen, en verheug me alvast op je antwoord .
't Is me gelijk, wanneer je je brieven verzendt,
't gaat niemand aan met wie ik korrespondeer.
Wat je voorstel betreft, elkaar nu en dan to zien . 0,
lief ste, ik zou 't heerli j k vinden ! Maar hoe zou ik
hier weg moeten komen ? Overdag heb ik ongeveer niets our handen en Loch ben ik geen oogenblik mezelf . Dan roept oom me : er is 't een of
antler nieuwtj a uitgevonden op het gebied van
f otograf ie en hi j legt me met engelengeduld alle
bijzonderheden ervan uit, die ik maar nooit klaar
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begrijpen kan . Of ik moet bij tame Gonne zitten,
die bezig is me kantj es to leeren maken . Ze
schijnt 't bepaald een gebrek aan mijn opvoeding
to vinden, dat ik daar niets van afweet . Brr, 't
gewriemel aan die f i j ne prutswerkj es : ik word
er tureluursch van !
's Middags gaan we bij mooi weer met de auto
uit . Sours heel langzaam een eindj a wandelen, de
dikke mop achter ons. Ik kom dus eigenlijk pas
tot mezelf op mijn kamer -- en dan ben ik dikwijls zoo triestig van verlangen naar iou, dat ik
tot niets in staat ben . Ik durf me haast niet aan
mijn gedachten over to geven en toch kan ik 't
niet laten . Wat een mooie tijd hebben we gehad
en wat was hij gauw voorbij ! Bestaat er wel iets
zaliger, dan van elkaar to houden, buiten, in de
vrije natuur.
Hier is 't ook mooi, nu . De lijsterbessen kleuren
al, hoog de helle trossen tegen de strak-blauwe
lucht. Maar ik denk aan de hemel, die zich uitbreidt over het duin en over de wijde zee . En mijn
hart doet pi j n van verlangen naar je .
III
Cecile's brief ontroerde Ribbens, maakte hem
stil. Hij las er meer in dan er stond zwart op wit .
Hoe vrij en open bespraken ze alles, ., alles en
toch niet genoeg, wijl men immers wel het naaste,
dock niet het allernaaste zegt . Wat is de uitwerking van een amoureuze brief, vroeg hij zich? Nu
word ik uitgelaten, zooeven werd ik stil ; anderen
zullen weer antlers zijn . Deze brief bracht hem
in een nieuwe roes, 't leek of hij werd omvat door
haar zachte handen, of hij voor zich zag haar
spiegelende oogen . 't Was dus toch zoo, hij vergiste zich niet . Hoe vaak twijfelde hij aan het bestaan van zulk een liefde, tenzij in kringen waar
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men liever niet komt . Een nieuwe wereld lag er
voor hem ontdekt .
Oorzaak hiervan school ook in 't verschil van
jaren . Vier en veertig, vier en twintig . Eene van
eigen leeftijd riep Bit niet op . Maar, Bit verschil
beangstigde hem ook welwat . Alleen ijdelen en
dwazen zien geen bezwaren . Al behoefde hij
fyziek weinig to vreezen, een geringer onderscheid van j aren zou geenszins hem onwelkom
zijn ; als man stond j e vaster . Maar ze wilde immers geen jonge jongen hebben, Bus in orde toch !
Nu moest hij terugschrijven en een kiek wilde
hij er bij voegen ! Even aarzelde hij . Wat voorbarig . ., en hij had niet anders hier Ban een oude
foto, wat ruig, dock scherp opgenomen, -- destij ds
op aandringen van Stance. Hij bezag met verwonBering de eigen beeltenis, natuurgetrouw en toch
zoo anders als hij zichzelf wist . Wat zag hij er
ondernemend uit, niets angstvalligs, hij geleek
een viveur ! De f oto, in een naf uif-stemming . . .
was het niet met de Rembrandt-f eesten - gaf
scherp terug de eene kant van zijn naturel, precies aanvang twintigste eeuw toen warm we zoo,
flu alweer wat verder . Toch . . . ? Het ding had wat
geleden . . . 'n weinig geschonden . Evenals ikzelf !
Hij lachte om deze vergelijking, dock wat wrang,
voelde het onkiesche er van . Dan schreef hij er
een hartstochtelijk briefje bij met zijn markant
schildersschrift . En bedacht dankbaar Bat ze niet
repte van wat hij zelf onbehoorlijk vond . Haar
zoo verzorgde lief deboden bleven voor hem een
rijkdom .
De jonge meisj es, blank en blozend, kwamen
hem tegemoet . De belangstelling voor zijn persoon
bleek spontaan, ongekunsteld ; ze verheugden zich
over een gast die ze eerst zoo verkeerd beoordeelden . Ook van de ouderen en verwanten ondervond
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hij een grootere tegemoetkoming ; vooral voor
Stance deed hem dat genoegen ; ze had wel behoefte aan eenig vertier . Ze dankte hem er voor
door vrooli j k en opgewekt to doen . Vreemd, dacht
hij, dat alles flu zoo verandert, enkel omdat de
steep des aanstoots er niet meer is, terwijl ik . .. ?
In andere omstandigheden wekte dit allicht zijn
hoop en spot, schonk hij aan dergelijk gedoe niet
veel aandacht, een stille vroolijkheid maakte het
gaande . Nu, in zijn gelukkige stemming na al die
eenzaamheid, deed het wel weldadig, straalde zijn
begrip van man, die, over de vlegeij aren heen,
zich gezocht en gevleid ziet, en daarom, hoe prettig ook, 'n weinigje laakt . . . in behagelijkheid.
--- Je bent nu weer de oude, zei Stance ; en ze
keek hem noodigend aan.
Meer niet dap de oude?
Ik bedoel in vergelijking, toen zij er was,
bestond j e voor niemand .
--- Ach zusj a lief, j ullie letten zoo op alles . . . en
dap onderstel j e meer dap er is .
Je wilt toch niet beweren .. .
Neen, peen, weerde hij af, ik beweer niets,
iii beweert j uist .
-- Ach peen, zei Stance, ik was toch de eerste
die van haar sprak . . . van haar oogen, ja mooie
oogen heef t ze wel .
Zoo, dat erken je dus . . .
Nu nog mailer, ik was het juist die je er op
wees . . .
Je hebt gelijk zusj e, gaf Ribbens toe . Dat is
voor ons schilders, geloof ik, een zwak . . . we staren
altijd in de oogen, als raadselen .
En de mime dap . . . zijn dat ook raadsels?
Mogeli j k wel . . .
Maar voor j ou niet, dat wilde je Loch zeggen .
Ja zooiets .., we kennen elkaar, is 't niet .
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Stance lachte schril op, komisch toch, zoo'n
broer, die geen broer van je is .
Vlot en kittig liep ze heen, haar kleine, fijne
pootj es vast en welbewust neerzettend, alsof ze
de grond bestrafte waarover ze ging .
Ja-j a, lachte Ribbens, ga iii j e gang maar,
j e zult toch moeten aanpakken ! Met leuke praatj es
komt het meisje in onze tijd er niet . Wie onafhankeli j k wil zijn, kan niet bli j ven hangen op een
antler . Paraziteeren op je talent blijft minwaardig,
ook voor het tot zelfstandigheid opgeleide meisje,
dat kracht wil ontleenen aan de man, de krachttot-liefde . Dit lijkt me het wondepunt bij Cecile .
Ze wil wel, maar 't blijft nog to zeer bij willen ;
ze stelt uit. En als ik haar aanzet tot werk, wek
ik haar wrevel, al last ze het niet blijken .
Ha, daar had je Joanne, Mies bij haar! Ze passeerden, daalden de strandtrap af, vroegen hem
in het voorbijgaan of hij eveneens op het strand
kwam. . . en vanavond, dan werd het kleine Kurhaus geopend, daar wilden ze alien naar toe,
Frank ook, hij bleef toch niet thuis, wel?
Ik zal wel zien, riep hij ze lachend na . Gelijk
moist hij al, dat hij er niet aan ontglipte . Daarvoor
zorgde Stance wel !
Kon hij zich dan nog afgezonderd houden?
Welneen toch . 't Diende tot niets ! Zijn felle gedachten afleiden, niet tobben, luchthardig zijn,
zoolang hij hier bleef, dat kon geen kwaad . Nu
heel het hotel vriendelijk deed, wilde hij hierin
niet achter blijven . Al de jonge dingen, met haar
lenige gang, de stralende blikken, scheerden hem
voorbi j . 't Zette een nieuwe spaak in 't rad van zi j n
verliefderigheid, bracht een stemming, die aan
overmoed grensde . Evenals zij zich moeite gaven
om hem to behagen, vond hij genot er in voor
komend to zijn, 't zou ook verklaren, waarom
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Cecile met voorlief de hem aanhing . Ja, terwille
van haar, vijzelde hij zich op . Dit beminnelijkzijn kon veel wegnemen van de eerste achterdocht,
wijl ze flu zelf zagen hoe onschuldig dit alles
toeging .
'S Avonds liep dit op tot een fel gekout, voor
en tegen . De opening van het nieuwe hotel, dat
zich tooide met de weidsche naam van Kurhaus,
prikkelde de nieuwsgierigheid, de toegang voor
alle gasten van het badplaatsj a open, leder wilde
wel zien, met eigen oogen zich overtuigen, dat de
inrichting verre boven de andere hotels en pensions uitgloorde, waartoe trouwens maar weinig
noodig zou zijn in dit primitieve dorpj e . En dan
wierp men de vraag op, hoe men gekleed moest
zijn, in licht kleedje zooals alle avonden, of in
baltoilet Ja, de eene voelde er voor als het
parti j tj e geen aankleederi j vergde, maar een
antler vond het slechts de moeite waard als ze kon
pronken met haar wat ontblootende uitgaanskleed,
waarvan ze hier in 't nest maar weinig genoegen
beleefde . De stemmingen dreven van gaan of nietgaan dooreen, als dobberende scheepj es in een
waterton, waaraan Stance een eind maakte, door
to zeggen, dat ze ging . Glundere Joanne en de verloofde Mies, die over een aardig avondtoilet beschikte, vielen bij ; Ribbens moest nu wel zijn
smoking aanschieten . Anderen volgden, of vergenoegden zich met het gewone habyt, Frank, de
aspirant dokter, vond zijn evening coat hoogst
voldoende .
Gezamenlijk trok men op, over de hooge duinweg, bereikte het gebouw dat nog riekte naar
versche verf, en waar de direkteur gereed stond
de avondbezoekers de f eestzaal in to leiden . Verbaasd vroeg Ribbens zich of of Cecile voor hem
niets meer beteekende? Heel de avond danste hij
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met Mies, met de anderen, met Mies bovenal, alsof
zijn verliefdheid zich hier moest uitrazen .
Diep in zich kende hij de reden . 't Waren de
zinnen, die hem iedere vrouw, ieder meisj a begeerli j k deed schi j nen . En de overmatige, uitbrekende levensdrang, die hem voortzwiepte tot genieten . Hij zag zich weer de jonge man, die onbewust zijn kracht uitstalt.
Iv
In het hotel-pension dunde almeer het getal der
gasten . De meesten die Cecile kenden vertrokken
al, alleen een groep meisjes-studenten, wijl de
leergangen bij het hooger onderwijs eerst later
aanvingen, bleven, genietende van het vrije .
's Avonds zong Stance, op Ribbens' aandringen ;
en ze won er bijval mee. Haar weeke Mezzo vol
van zacht sentiment en rijkelijk geschakeerd,
leende zich voor het Fransche lied, dat ze met brio
moduleerde, een vreugd die wij d uitsloeg . Ribbens
kreeg zijn deel mee van de gunst en dank ; ze vonden het flu wel zeer prettig. Ze waagden zich zelfs,
om over kunst to praten, over liefde . ., en leven.
En j a, als Ribbens' gedachten niet door jets antlers
werden ingenomen, kon hij schertsen en verhalen .
Stance vooral genoot, ze haalde haar schade in .
Nog een poosj a ging ze uit logeeren, daarom legde
ze nu beslag op hem . Frank, de verloof de, oak
terug, stoeide naar Hollandsche aard, met Joanne .
En zij, wetende dat ze dit mocht, betrok Ribbens
hierin. Onder elkaar deed-je kameraadschappelijk .
Frank vond dat sportieve in haar wel leuk . Ze kon
iemand onverwachts doen tuimelen door hem een
beentje to draaien. Cecile vond hij to eenkennig,
al mocht hij haar we! . Stille wateren hadden
immers diepe gronden, een uitspraak, die hij,

65
als de meesten, verkeerd opvatte . Over Ribbens
had hij nog geen oordeel . Een vlotte vent, wat
stug sours, en dan weer aanmatigend, voor wie
een meisj a zich in acht moest nemen, zooals voor
alien die aan kunst doen . Gelijk de meeste kortzichtige mannen vol eigenjiefde, vertrouwde hij,
wat vrouwen betreft, er geen enkele . Zooals de
waard is, zoo beschouwt hij zijn gasten, zooals hij
zichzelf wist, oordeelde hij over ieder antler . Maar
als Cecile de vrije liefde zocht, zoo moest zij dit
zelf weten . Ook hier gold de man-moraal, dat men
in een andere aanvaardt, wat men in de eigen
vrouw niet duldt ; een of andere keer krij gt men
een kansj e. Maar ook dit bedacht hij niet eens ;
immers de algemeene mentaliteit van de brave
burgerheeren . Voortref f eli j k achtte hij het wel als
Joanne die Ribbens eens op de proef zou stellen .
Geen enkel man-exemplaar deugde, als hij evenwel
wilde trouwen, de zorg op zich nemen, werd dit
een behoorlijk vergelijk . Die instelling verleende
zekerheid .. . men kon hem merle vragen voor de
wandelpartij in de duinen . Eerst een lange tocht
door struweel, over ongebaande wegen, dan het
eetpartijtje van wat ze gezamenlijk meevoerden .
Ribbens nam gretig aan . Hij beschouwde het
als een attentie van de aanstaande schoonzuster,
dus tot de f amilie gerekend, voor vol en f atsoenlijk aangezien ! -- Dat het blanke, blonde Miesje
merle ging vond hij prettig . Verder niet ! Ze was
allang verloof d en stond op trouwen, daarom deed
ze, naar hij meende, ook zoo vrijmoedig . 't Blonde
warrelhaar boven de blanke tint, het blozende in
haar verschijning, boven de fijne gezichtslijnen
riep in hem de teekenaar wakker . 't Lokte hem,
met een enkele streek de zuivere omtrekken op
het papier to brengen . Om haar to schilderen
miste ze gemoedsdiepte en temperament .
De Lie de der Zinnen

5
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Terwijl ze flu door de duinen holden, sours plot
seling een snort holle weg vonden, dan weer
ergens op een kopje zaten, geraakte zijn bloed,
opgehitst in zijn zinnelijk verbeelden, aan het
werken ; men deed ook f amielj aar onder elkaar .
Ternauwernood kon hij zijn handen in bedwang
houden, al koesterde hij geen enkele bepaalde
wensch ; louter de verliefdheid stuwde hem voort.
Zij, van haar kant, stoeide graag en hield er ook
wel van als iemand haar het hof maakte. In eer
en deugd, zooals dat in ons Holland gebeurt, waar
men van ravotten houdt . Ze hielp dus Joanne in
hare vri j postigheden, alles zonder eenig egard, de
tochtgenoot behandelend alsof hij nog op de
H . B . S, was : Zeg, doe jij eens dit, haal jij die
bloem daar, loop me niet voor de voeten . ., ja, dat
zou je wel willen, mis hoor !
Deze bakvisch-overmoedigheid bekoorde Ribbens niet zeer . Als man op middaghoogte achtte
hij zich daarvoor to goed, aan die snort stoeierij
allang ontwassen . Het jonge, tartende sloeg bij
hem niet aan, omdat hij geen verlangen had, 't
beleedigde hem eerder . Het respekt van Cecile,
het opzien van haar, en het seksueele, dit trok, en
niet de luidruchtigheid van een kind, dat meent
omdat ze een mooi bekje heeft, dat ieder man haar
wenscht. Hij gaf al gauw van zi)n onlust blijk,
deed haar voelen, dat haar blonde schoonheid hem
als teekenaar trok, dock niet als man . Dit gal een
wrevelig oogenblik, nijdig-zijn van haar kant,
scherpe gezegdetjes zijnerzijds . 't Mooie wicht begreep, dat hij zich niet alles welgevallen liet,
mokte een weinig. Dan zei hij genoeg er van to
hebben . Even sputterden Joanne en Frank tegen,
beproevend de onlust weg to redeneeren, maar ze
gaven dit al spoedig op. Ach, die kunstenaars ook,
wat waren dat voor menschen ! Aldoor vol van
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hun werk, nooit eens gewoon zooals zij en alle behoorlijke lui, die het leven nemen van de prettigste
zijde, dartelend als veulens in de wei .
Ribbens zag het aan hun smalende gezichten,
hoorde het uit de enkele woorden, dock dat weerhield hem niet . Die Mies moest het maar eens
voelen . ., wat beteekende voor hem een mooi gezichtj e ?
Met een vlot gebaar groette hij, de stok omhoog,
omlaag, en dan zich omkeerend, nam hij lachende
of scheid, de eerste passen achterwaarts ioopend .
Hij zag ze gedrieen beraadslagen, en dan na een
pooze verder gaan . Ook zij hadden gelijk, evenals
hij . Met rappe schreden stapte hij nu weg . Leek
dit meedoen al niet op afvalligheid tegenover
Cecile ? Er lag in uitgedrukt, dat hij verzaakte,
terwijl zijn gefladder enkel inhield een zich al
meer opdringende behoefte aan 't „weibliche" .
Dat uitte zich in speelsheid, wat men „flirtation"
noemt. Als ze 's avonds zaten to kouten terzijde
van het huffs of hij trok als gisteren naar het geopende kleine Kurhaus, werd 't hem alsof hij
Cecile uit zijn gedachten bande, alsof ze in zijn
leven geen plaats innam . En toch wist hij klaar,
dat Cecile en niemand antlers dan Cecile zijn zinnen gevangen hield dat zij de bron bled van
zijn wellende weligheid, die dorst naar levensvreugde . Al de meisjes met wie hij zoo vlot en
lenig omging zeien hem maar weinig ; ze spraken
tot zijn bevattingsvermogen, tot zijn schildersoogen, dock niet tot zijn vreemde wezen, dat verlangde naar 't ongekende, 't onbeheerde .
Hoe is 't mogelijk, vroeg hij zich, dat ik verliefd met al mijn zinnen op Cecile, tegelijk ding
naar anderer gunst? Haar besmeur ik - ze wordt
in stilte uitgelachen - en zelf bereik ik er niets
door, eenvoudig omdat ik niet bereiken wil ; ik
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ontneem mezelf de ernst en de achting, handel als
een blaag. Joanne, die er flu aan mee doet, brieft
het over, en ik ben er dan niet, om Cecile aan to
geven, hoe oppervlakkig dit alles is . Ze zal het
niet gelooven, dock wel moet de tijding haar hinderen ; 't is als de adem die gaat over een spiegel ;
ze trekt wel op, maar iets last ze achter wat de
ongereptheid bezoedelt . Ik moet het beslist laten .
Maar eigenaardig, hoe hij zich deze verplichting ook oplegde, de natuur bleek hem to sterk .
Een jubelende roes, een koorts van verliefdheid
overheerschte al zijn doen . Als een stroom, buiten
haar oevers, zoo werd zijn laaiende vreugd, die
zich uitstrekken moest tot de j onge meisj es, hier
bijeen als hennen in een korf, hij ertusschen als
het enkele haantj e, wi j 1 Frank verloof d, en de
familie-vaderen niet meetelden . Zoo razend als hij
zich verliefd wist op Cecile en op niemand antlers,
zoo klaar werd het hem ook, dat, als Cecile eens
niet bestond, hij even vlug en even fel het zou
worden op een der meisjes hier . En dit vreemde, het
klaar begrip een speelbal to zijn van eigen begeestering, ergerde, bekoorde hem tegeli j k . Is dit, zoo
vroeg hij zich, de aard der zinnelijkheid die zoekt
naar bevrediging, of is het mijn eigenste wezen,
dat ik nooit kende en dat nu pas door de schaal
heen breekt? Of is het gemengd, zoowel 't een als
't antler, zijn dit slechts de protuberanzen, de zonnevlammen van het innerlijk zoo smeulend vuur?
In een schaterende spiegel zag hij zich, gezengd
aan alle kanten en onder dit zengen, al f eller, al
krachtiger . Een openbaring van 't man-zijn in
ergste graad .
V
Ribbens verdroomde zijn morgenuren aan de
voet van het duin .
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Hij zocht daarvoor op 't bekende plekje, waar
hij zich neerstrekte, om alleen to zijn . Fel blakerde de zon uit de hooge hemel over hem heen en
lei weer zilveren glansen over de zee .
Een oude visscher slenterde traag langs de hellingen . De zee en het strand en zijn vrouw, dat
golden als de eenige genietingen voor hem . En
wijl zijn vrouw hem thuis niet hebben kon, zoo
liep hij langs het duin, bekeek het opschietend
helm of tuurde over de wijde zee . Daar, aan de
voet achter de krib, tusschen het spichtig opgeschoten helm, lag Ribbens weelderig neergevlijd
in het heete, zilverige zand .
De oude visscher keek naar hem, schudde het
hoof d, mompelde jets jn zichzelf en schokkerde
voort. Die stadsche lui, dacht hij, zijn vreemde
sinjoren, ze doen uit genot wat een antler als een
straf beschouwt . Wie gaat er bij zoo'n smorende
hitte, geen wolkj a aan de hemel en het zand
gloeiend als een warme plaat, daar flu liggen ? 't Is
om een zonnesteek to krijgen !
Ribbens merkte wel vaag, dat die oude over
hem mompelde, dat hij hem waarschuwde, maar
wat hij er precies mee bedoelde, dat drong niet
tot hem door . Hij lag hier heerlijk en niets deerde
hem . Dit toch 't zelfde plekje, waar ze eens, Cecile
en hij, na hun wandeling langs de zee, zich samen
nestelden, en waar hun gesprek, zoo gewaagd voor
een jong meisj e, hem, de rij pere man, eerst met
verbazing treffende, vanzelf bracht tot instemmen .
De uren vergleden daar in een stil en weelderig
toeven naast elkaar. Waarop later volgde in de
verdere afgelegen duinen, met jonge overmoed het
jolige verlief de stoeien, dat alle grenzen van vorrnelijkheid verbrak en tot hun zeer eigenaardige
verhouding leidde .
In wellende zinnelijkheid, verfijnd overgenie-
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ten, proef de hij het verlief de genot zijn leden eenzaam op hetzelf de mulle zand uit to rekken en zich
to koesteren achter dat hoogopgeschoten, spichtig
helm, daar geplant om het verstuiven van het al
to losse zand tegen to gaan, en louter na to denken
aan die mooie oogenblikken .
Haar zoo opwindende brieven, op 't dik lilapaars papier en in zware omslag, droeg hij aldoor
bij zich, al zou 't enkel daarvoor zijn, dat hij ze
nergens zoo veilig achtte, en ook om ze elk moment, als zijn bezit, to kunnen betasten met eigen
handen . Een gevoel van geluk en van rijkdom gaf
't hem ze vaak, als bij toeval, uit zijn zak to nemen,
waardoor dan haar forsche mooie schrift opnieuw
onder zijn oogen kwam . Aldoor antwoordde hij,
dat sprak vanzelf, op haar nieuwe brief, en evenals de eerste keer, dit drong vreemd in hem op,
gunde hij zich dan geen tijd, om er een minnedicht van to maken . In een adem door, in razende
jacht smeet hij er uit, al wat door haar verlangens
in hem werd gewekt, een enkele j ubeling, een
wilde kreet om liefde-geluk . Op niets lette hij,
zelfs niet overgelezen, in zenuwende haast verzonden . H,aar brieven, hoe wild en onstuimig ook,
hoe bedwelmend van lief deverlangen, bleven van
uitdrukking binnen de perken . Al zou een bagij ntj e
bij haar epistels de vlammen uitslaan, de zijne
kon hij onmogelijk onder vrome oogen brengen,
daarvoor waren ze to direkt, to fel . Ging hij hierin
werkelijk niet to ver . .. ?
't Zal spoedig blijken, peinsde hij voort, ik heb
niets aan to voeren als ze me de laatste terugzendt
en boos blijkt to zijn . Een weinigje moet ik me
intoomen, ik geef me zonder blikken of blozen .
Maar bloosden we als we samen waren en over
de zinnelijkheid en onze verlangens spraken?
toomden we onze gedachten, onze gevoelens in?
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legden we ons zelf op anders to schijnen dan we
waren? Neen, zoo deden we niet, ik niet en zij
evenmin, we gaven ons onomwonden, en dit eerlijke, recht-uit-zijn bond ons saam, ik mag flu ook
zijn zooals ik ben, 't is dus goed, ze kan er en zal
er niet boos our wezen . Zij zelf schrijft, geeft zich
immers eveneens openlijk, onvoorwaardelijk in
haar brieven, ze houdt zich in niets terug . In
niets . . . ? Ja toch, bij hem vergeleken wel, ze behield de vorm, ze gebruikte niet de realiteiten, ze
schreef literair .
Even verstomden zijn gedachten, keken zijn
oogen star voor zich uit . Ze verzorgde haar
woordkeus en hij smeet ze er fel neer, daar lag
toch een verschil tusschen, een groot zelf s . Zou ze
zich daaraan niet stooten, zij zoo fijngevoelig sours
voor uiterli j kheden ? Maakte hij zich daarvoor bevreesd . . . ? Neen, daarvoor niet . Waarvoor dan
wel . . . ? Hij vroeg het zichzelf en wist het niet .
Een tijd dobberden zijn gepeinzen er omheen
en spelemeide hij met eigen vage onderstellingen,
dan suste hij zich weer en zei halfluid : neen, al to
ongerust heb ik me niet to maken, er kan verschil
in het zich uiten zijn, niet essentieel, we verstaan
elkaar en zijn gelijk . Ze is anders aangelegd en
kiest dus, ik ben geen letterkundige, ben een schilder en schri j f de dingen op zooals ik ze voel en
zie, wat rauw en opspattend, zooals al mijn werk .
Mogelijk is ze, ondanks haar zinnelijkheid, harmonischer, of ontstaat dit door haar zinnelijk aanvoelen, terwi j 1 mi j de lust tot het f ellere brengt.
Even dook hij onder in eigen verbeeldingen die
hij voor zich zag, alsof hij de kleuren er van op
zijn palet had, en 't zoo kon schilderen, dan herinnerde hij zich de eerste zelfvermaning toen hij
haar even wild schreef, niet lettend op stijl noch
mooi schrift, en zich voornam zich in to remmen,
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de brute liefdewoorden wat to wikken, to overwegen ; schamen moest hij zich als zijn brieven
in andere handen geraakten . En nu had hij toch
weer zoo geschreven, zonder bezinning, als een
loszinnige vent, zich niet inbindend, dat hij er
zelf voor vreesde . Vergooide hij zichzelf niet en
zijn geluk? Moest bij Cecile daarop geen terugslag volgen ?
De handen kruiste hij onder zijn hoofd en keek
star de helle hemelhoogte in, alsof hij daar zijn
antwoord vinden kon . De zon straalde als een wit
vuur op hem neer, 't glinsterend zand, al even
heet, drong gloeierig aan door zijn lichte kleeren .
't Herinnerde hem aan oogenblikken van toen als
ze ook zoo handen gelegen, wezenloos, gezengd
door de eigen hitte ; 't vertroebelde hem . Dan,
terugkeerende tot zijn gedachten, zei hij : haar
brieven zijn een weinig to opzettelijk, to mooi, ik
wil, ik kan haar daarin niet volgen, dat zou onoprecht, dat zou komedie worden, wederzijdsche bedriegerij . Goed dus, dat ik de mime schrijf zooals
mijn aard ze mij ingeeft, al ga ik hierin wellicht
wat ver . Maar neen, to ver ga ik niet, tenzij dan in
woorden, ik had haar kunnen nemen en heb het
niet gedaan . Dit klemt, dit mag ik laten gelden . Och
kom . ., is het ook een verdienste of . . . berekening,
verschuiven van de verantwoordelijkheid, het uitstellen van wat hem niet ontglippen kon ? Handelde hij zoo geraf f ineerd of zoo edel-nalef, dat
hij haar ongerept liet en zich vergenoegde met
haar ontboezemingen ?
Glimlachen moest hij om deze zelfontleding, die
geleek op een zelfbeschuldiging, analyse van een
verhouding die, vreemd en wreed, hem zoo streelend-zalig voor kwam, geluk en derving tevens .
Was dit niet de onthouding, die de wellust voedsel
gaf, deze onthouding de wellust zelf ?
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Haar brieven, o die brieven, ze zetten hem in
brand, ze zengden, dreven hem op tot koortsende
heftigheid, nooit kreeg hij er onder de oogen als
deze, nooit kon hij zelf s denken dat een meisj e
zoo durf de schri j ven . Dat er velen snakten naar
lief de, als het eenige, waard om voor to leven,
voor to lij den, dit wist ieder, maar dat een meisj e
alle schroom wegwierp en al haar verlangens
openlijk beleed, dit leek hem zelf ongekend . Het
weten hiervan golf de bang over hem heen als een
vreemd-blije verwondering.
Geraakte de wereld flu dan in een nieuwe faze,
werd de vrouw werkelijk een Eva, de verwekster
van de zinnebrand, die leven's geluk en leven's
kracht uitmaakt, de Eva die deze zinnelijkheid
niet langer als zonde beschouwt, dock als haar
hoogste gave, haar hoogste task?
Een wags, een vochtig floers, omtrok zijn oogen,
terwijl hij haar bedwelmende woorden herlas .

Zijn mond opende zich in verrukking, zijn
oogen verwijdden zich . Dan staarde hij naar de
hooge lucht, waar zoo f el brandde het glinsterend
zonnewiel vol stralende spaken als van diamant,
de zon die onbarmhartige hettegloed op hem neerschoot . In het mulle heete helmzand rekte hij
weelderig zijn sterke leden en kromp ze samen,
zich behagelijk koesterend.
De zeewind, warm en zwoel, streelde hem,
maakte hem loom, dat al het klare denken hem
verging en hij enkel zalig peinzen kon over haar,
zijn blond meisje, dat zou hebben zijn liefde, zijn
al, zijn dadendrang . Terwijl de hitte van de felle
zonnedag hem omvat hield, droomde en soesde hij
over haar voort, zagen zijn schildersoogen . Zijn
koortsende blikken omvatten haar slanke gestalte,
haar smal gevormde voet, al haar weligheid die ze
bond en haar schichtigheid waarmee ze hem ont-

74
vlood . Omkranst door de aschblonde haren leken
haar groote vraag-volle oogen hem het raadsel van
kind en vrouw tegelijk . En hijzelf een vampier
die wachtte en loerde, zeker van zijn vangst . Doch
ook hij wist, dat hij niet antlers kon zijn dan hij
bleek to wezen, dat hij was als zij ...
Een uur, twee uur lag hij zoo neer, onbewust
van tijd en plaats, geheel weg in z'n verheerlijkingen, dan wekten ze hem ruw uit zijn verdooving .
Gevaarlijk werkje, meneer!
Wat .. . ? Hoe . . .? Verbaasd, bijna onthutst,
richtte Ribbens zich op .
De oude visscher, die daar in 't begin om hem
been schoffelde, stond grommend voor hem . Hij
herhaalde z'n waarschuwing.
Ribbens' spottende oogen vroegen brutaal wat
de oude met zijn woorden bedoelde .
-- Wel, ik zou denke dat meneer daar zoo vlak
ligt in de blakke, f elle zon .
Nou, wat zou dat . . . ?
Niet geraj e. . . gevaarli j k hoor. . . je loopt er
gemakkelijk wat mee op
Och kom !
Wis en zeker . . . Van de week nog gebeurd
met een jonge vent . ., die lei daar oak zoo maar, . . .
de harses kunne daar niet alti j d tege .. . nee, dat
kunne ze niet.
Ribbens lachte ongeloovig. De visscher herhaalde, dat hij had gewaarschuwd en dat meneer
't flu maar verder zelf moest weten .
Ribbens, hoewel nog ongeloovig, dankte effen
voor de raad, dock de oude luisterde er niet naar .
Hij spoog eens in het mulle zand, keerde zijn rug
naar hem toe en tuurde met zijn verweerde, nog
scherpe oogen, over de wijde zee, ook naar de
gouden zon, die hoog in het zenith to stralen stond .
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Zonder een woord nog to spillen, vervolgde de
oude stug zijn weg, naar moeder de vrouw. Als
ze een mensch van ervaring niet wilden gelooven,
dan hoefde hij er zich niet warm over to makers .,
die lui ook van tegenwoordig !
Ribbens, dof en zwaar in zijn hoofd, richtte zich
traag op . Waaraan dacht hij ook weer ? 0 ja, dat
Cecile nog niets schreef over zijn portret, het
ruige beeld dat hij zond, ongeretoucheerd, dock
onder gunstige belichting opgenomen, een weinig
beschadigd, evenals hij zelf . Even hinderde het
hem dat hij dat zelf bijvoegde . Ruiterlijk gezegd,
maar niet kiesch, een weinig ondelikaat zelfs . Zijn
handers tastten naar de brieven, onwillekeurig,
alsof hij vreesde voor verlies . Waarom dit ook to
getuigen van zichzelf . .. ?
Heel zijn wezen stond gespannen als de fijne
snaren van een viool om alle toners er aan to onttokkelen, maar de snaren konden ook springen .
Hoe overweldigend van lief de die eerste brieven
ook, zijn liefdesverlangen werd er niet mee
bevredigd . Hij schreef haar nu om mee to gaan
naar een mooie streek . . . waarom niet? Wie de
roos last staan, bewaart haar daardoor niet voor
zichzelf ; er zijn er to velen die een bloem kunnen
ontbladeren .
Een dag zou het nog wel duren voor hij antwoord kon hebben . En daarop wachtte hij alweer,
zenuwend-onzeker .
VI
M'n lief ste, je werk gaat dus goed . Zou dat werkeli j k kunnen, wat je schri j f t? Naar Zwitserland
of Italie to gaan .. . ? Je weet niet half, hoe een
goedkoop kind ik ben - bijna nergens heb ik behoefte aan
aan liefde alleen .
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Je vraagt naar m'n talen ? dat vertelde ik j e al ;
ik ken Fransch, Duitsch, Engelsch en ook wat
Italiaansch . Maar ongelukkig niet vlot spreken.
En dat heb ik juist noodig, als ik met je naar het
buitenland zou gaan . Ach, daar komt immers niets
van . 't Zou veel to mooi wezen . En toch gaat 't
niet uit mi j n droomen . ..
Ik zie je zoo sterk, zoo groot, mogeli j k komt dat,
omdat je ook ouder bent dan ik . Een lief de voor
iemand van mijn leeftijd kan ik me niet voorstellen . 't Li j kt me zulk kinderwerk, dat als er me
een het hof maakt, ik er hartelijk om lachen moet .
In zoo'n jongen, die je eigenlijk beneden je ziet,
voel je nu totaal niets van de gedroomde roover !
Ook kan 't wel een heel gewone zwakte van me
wezen, omdat je meent in een rij pere man grooter
kracht en dus meer steun to vinden . . . Je ziet, liefste, dat ik ook kan redeneeren . Vindt je dit geen
veeg verschi j nsel ? Zou 't beteekenen, dat 't verstandelijke in me de bovenhand krijgt? -- Och
hemel, de verstandelijke rede is zoo ver van me
geen oogenblik ben ik zeker van mezelf, geen begrip heb j e ervan, hoeveel ik heb to tobben en to
strijden . Ze zijn er hier achter gekomen, en nu
moet ik het misgelden . -- Laatst klopte oom
onverwacht aan - ik was stil weggeslopen
en hij vond, toen hij de deurknop omdraaide,
me bezig met . . . 't bekij ken van je lieve kop .
1k trachtte de f oto gauw weg to mof f elen, maar
hij is to groot . Onnoodig, om 't flu nog langer
to verzwijgen. 1k vertelde dus, enkel van onze
toekomstplannen repte ik niet .. . Wat hij van je
foto zei, zal ik je niet herhalen . 't Zou je enkel
maar ij del maken en ik geloof, dat je dat al
genoeg uit jezeif bent . Of zal ik 't toch maar
zeggen ?
Hij bekeek de foto langdurig en zeer gespannen,
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en 't eenige wat hij zei, was :
'n Kur-Schneider . . . 'n nou ja, een verleider . ..
Ik moest our dat groote woord zoo geweldig
lachen en 't maakte me ineens zoo gelukkig dat jij
een verleider bent, dat ik oom our de hals viel en
hem van louter blijdschap kuste . Nou, nou, zei hij,
dat hoeft zoo erg niet . . . hij is zeker een artiest?
dat maakt 't dubbel bezwaarlijk.
Ik heb toen onze Beer uiteengezet, hoe 't eigenli j k ermee staat : dat iii je zelf beschouwt als een
heel gewoon menschenkind, maar dat ik het jammer zou vinden, als je niet met schilderen kunt
doorgaan . Wel triestig dat ons geheim flu geen
geheim meer is, al heef t Beer dan ook beloof d,
niets ervan to zeggen . Echt vervelend, want hij
komt telken s erop terug . Zal ik je verklappen wat
hij gisteren zei? Nee, ik durf mijn eigen smaad
haast niet to schrijven . Hij vond, dat ik voor een
artiest niet mooi genoeg ben, omdat artiesten op
d'n duur enkel maar houden van heel, heel mooie
vrouwen . Ze vinden daar de schoonheid in terug,
die ze ook in zichzelf bezitten . 't Is nog zoo dour
niet van Beer, vindt je wel ? 't Heeft me kriegel
gemaakt en ook neerslachtig . Als dat eens waar
zou blij'ken . . . Elke avond sta ik voor de spiegel
en beki j k me : Nee, een overbluf f ende schoonheid
ben ik niet ; eerder het tegendeel . Maar hoe meer
ik me ontbloot, hoe voordeeliger ik mezelf vind .
Sours ben ik zoo ijdel, dat ik denk haast model
van je to kunnen zijn, wat 't enkele lichaam betreft .. . Voor de kop neem je dan maar een antler,
dat is ook beter, antlers herkennen ze het . Merk
je het lief, hoe snugger wij vrouwen zijn, our
alti j d 't beste naar voren to keeren ?
Nu toch zou ik graag heel mooi zijn . ., ik Bidder
van genot als ik eraan denk . . . 0, als dat eens
mogeli j k kon zijn . Mij n lichaam is wel mooi, ge-
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loof ik, zoo blank en zoo gaaf, en dat lichaam behoort gansch iou. En mijn hart er bij !
M'n lief ste-lief ste, ik ben in zoo'n wisselende
stemming, ik voel me doodelijk ongelukkig omdat
ik niet bij je kan zijn . Ik begrijp maar niet, hoe
er iets zal verwezenlijkt worden van onze
droomen .
Ribbens' gebruind gezicht straalde, dock ook
een schaduw streek er over .
Zijn hand greep de teekenstift, om haar, zooals
hij haar nu zag, op het papier vast to leggen . Die
hand bewoog zich evenwel niet, het papier bleef
onaangeroerd . Zacht murmelde hij enkele woorden voor zich weg. Cecile, een verrukkelijk kind,
maar waarvoor diende het, waarom gaf ze het
portret aan Beer? Hoe kwam ze daartoe ?
De verontschuldiging die ze aanvoerde leek hem
allerminst gerechtvaardigd, hij vroeg haar het
niet to doen, waarom deed ze het dan ? Wat die
meneer van me zegt, laat me i j skoud . 1k ij del ?
Waarop? Op zijn uiterlijk, alsof dat ook maar
eenige waarde kon hebben voor een vrouw? Misschien ! Doch verder, een verstandig mensch neemt
zichzelf zooals hij is ; alleen aan je innerlijk werk
j e voortdurend.
Maar ach, verliefden kunnen moeilijk zich intoomen, ze moeten pralen . En dan client het konterf eitsel, vooral als dat, naar men meent, aan een
knap man behoort. 0, naiveteit der naiveteiten !
Zijn blik viel op een ruit, hij zag er in zijn
eigen beeltenis, het sterk aangerood gezicht, gloedend van ergernis . 't Zien van de eigen kop gaf
hem een onaangename gewaarwording, hij ondervond als aan eigen lijve haar onkieschheid, bedreven met hem .
Ben ik werkelijk, zoo vroeg hij zich, een Kur-
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Schneider, een verleider ? Zie ik er zoo uit ? 't Kan
wezen, ieder speelt zijn rol, ook zelf s zonder dat
hij 't weet, maar in elk geval toch niet zooals die
vernufteling het onderstelt.
Verdrietig beschouwde hij opnieuw zijn wel
scherpgelijnde kop . Ja, besloot hij, zoo gezien op
die foto, doet het ding 't wel .'t Is op zijn gunstigt,
daarom zond ik het haar ook, ondanks die bescha,
diging, ik behoef er dus niet overheen to praten .
Eigen schuld ! Die Beer heeft flu een wapen tegen
mij . . . en hij kan dat gebruiken telkens opnieuw .
Maar zij, ze had het hem niet moeten laten zien !
Aldoor staarden zijn oogen als gemagnetizeerd
op de eigen oogen die de glinsterruit hem weergaven . Wat zat er in die spiegeltj es van hem, wat
school er in hem zelf ?
Een man, zei hij . Ja, een man, niet meer, maar
ook niet minder . En dat is voldoende ; 't is weinig
en heel veel .
Wrevelig wendde hij zich af. Vandaag voor 't
eerst, proefde hij een wrange bijsmaak . Toch
vergaf hij het haar en vroeg zich, of hij dit ook
zou doen, als zijn kop toevallig er minder voordeelig uitzag ?
Dus toch ? Welneen, een vraag aan j e zelf ! Dan
zette hij zich tot schrijven en penile een lange
brief met de verlangde inlichtingen over de refs
naar het Zuiden, die ze immers vroeg.

,.
VIERDE HOOFDSTUK

I

E oude visscher had goed geraden,
voorspelde het rack . Niet straf f eloos
legt een mensch zich onbeschut neer
onder de felle hemelwerking . De
onnoozelste buitenman vermijdt het
nog, zoekt de schaduw en dekt zijn
hoof d . Bi j zoo'n hitte loop je immers zonnesteek op.
Maar Ribbens, to warrelig van zinnen, had aan
dit gevaar allerminst gedacht . wat kon je in je
eenzaamheid beter doen dan je door Gods lieve
warmte laten beschijnen? waar zou hij anders
zijn heil moeten zoeken . , , ?
Nu was het to last, dat voelde hij wel, flu moest
hij het boeten . Een schrik-gedachte dat het
werkelijk erg zou worden ontstond . De viammen
sloegen hem uit, 't hart bonsde hem, 't was of zijn
hoof d uit elkaar zou barsten !
Maar daar beperkte het zich bij, de aandrang
verminderde al, een geniepige ruling in de rug
liet zich gelden en de gevreesde aanval ontlastte
zich, werd maar een eenvoudige, ordinaire, hoewel vinnige, venijnige aandoening der vliezen,
waarvoor we geen andere benaming kennen dan
zware verkoudheid .
Vergeefs poogde hij door hulpmiddeltjes en
artsenijen de voortgang to stuiten, de meer onaangename dan gevaarlijke ziekte in het begin to
stoppen . 't Lukte niet, 't werd erger, een katharr !
Verplicht zag hij zich zijn kamer to houden,
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de naakte hotelkamer met de leege wanden, alwaar zijn schildergerei en vluchtig opgeworpen
studies over de grond zwierven . Hij moest het nu
wel uitzieken . En hoe het uitzicht der dingen nu
ineens veranderde ; zelfs voor een verliefd man,
of misschien voor hem 't ergst.
Af en toe kwam Stance om hem wat op to monteren, to vernemen of hij jets behoefde . Haar
komst bezorgde hem luttel opbeuring ; ze troostte
hem niet . Zonder het met woorden openlijk to
zeggen, gaf ze haar halfbroer to verstaan, dat ze
zijn opwinding van de laatste dagen als de jndirekte oorzaak van zijn ongesteldheid beschouwde
en dat hij het dus zichzelf moest wijten als hij
niet goedschiks kon beneden komen en hier zoo
hulpeloos lag.
Haar leedvermaak, dat ze toch trachtte to verbergen onder een vriendelijke bezorgdheid voor
zijn niet al to sterke gezondheid, leerde hem opnieuw de ware Stance kennen, die enkel aan zichzelf dacht . 't Herinnerde hem aan 't gesprek, dat
hij eens met haar voerde en waaruit hem klaar
bleek, dat ook in haar woekerde een sterke zucht
naar zinnelijke bevrediging, ongeweten dan . In
haar lichaam van rij pend meisj e, al dekte ze dit
met het mom van vrijheid van bewegen voor
haar kunst, bleek dezelf de drang to zijn, die hem
zoo doorlaaide . En eigenaardig, in haar veroordeelde hij het, bestreed het op zakeli j ke gronden, terwijl hij het voor Cecile en hem als de
bereiking van een gelukstaat beschouwde . Na die
bewuste avond sprak hij met Stance er niet
meer over, wel bepeinsde hij voor zichzelf hoe in
deze to handelen . Als hij 't toegeven voor Cecile
oorbaar achtte en zichzelf daartoe gelukkig prees,
mocht hij dit dan in haar veroordeelen en tegenstreven?
De Lietde der Zin ien

6
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Natuurlijk mocht dit . Hij moest het zelfs doen .
Wat voor de eene een deugd is, kan voor de andere
een verderf zijn, . . . als twee hetzelfde doen, is dit
nog niet hetzelfde, de oude waarheid, door ieder,
als rechtmatig erkend . Zoo hij Stance niet toegaf
in haar neigingen wat hij voor zichzelf en voor
Cecile als het hoogste aanzag, bestonden daarvoor vele redenen, die zijn halfzusje heelgoed
kende . Toch vroeg hij zich af, of hij wel volledig
zuiver oordeelde, of hij niet een weinig als een
dwingeland handelde, of verouderde begrippen
hem niet weerhielden . . . ? Mat hij dan toch met
twee maten, paste hij op verschillende wijze de
zedeleer toe . . .? Als Stance eens niet zijn halfzusje was, zou hij haar dan ook zoo intoomen?
Een antler? Dadelijk schoot voor hem de gedachte
aan Beer op . Moest hij die niet in dit geval over
Cecile spreken ? Neen, natuurlijk niet, al zou 't
wel pas geven . Dan stond je weer voor de moeilijkheid . Wist hij of zij, zelfs bij benadering of hun
lief de van enkele dagen al inhoud vond voor het
leven? Grimmig beet die zelfkritiek op hem in . Hij
volgde met z'n door de katharr omf loerste oogen
de kleine handelingen van Stance die een Citroen
voor hem uitperste en vermoedelijk niet eens
onderstelde wat er in hem omging . Zoo eenvoudig
bleek het probleem ook niet. Tegenover Cecile de
verlief de, tegenover Stance de strenge voogd,
daar lag nog heelwat tusschen . 't Waren de omstandigheden, bij Cecile gistte het allang, daar
hielp het niet meer ; bij zijn zusje begon het pas,
viel nog to leiden . Grootere vrijheid van bewegen
zou Stance noodlottig worden, zedeli j k zoowel als
artistiek, 't verlamde haar lust tot studie ; om
in de muziek jets to bereiken, moest ze zich dagelijks oefenen . Cecile daarentegen diende het voile
leven to leeren kennen, er zich aan over to geven,
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ook aan de zinnen, wilde haar talent, dat nu ging
doorbreken, zich ontplooien . En toch, dit besefte
hij, beredeneerde hij van of eigen standpunt . Van
Stance's inzicht en verlangen nam hij nauwelijks
notitie, noch van geestelijke of lichamelijke behoeften . Hij dekreteerde : zoo en niet antlers . 1k
de oudere, vind dat het zoo moet wezen, daarmee
uit, je hebt je ernaar to regelen, je to onderwerpen . Eerbaar en zedelijk zijn, dat is de vrouw .
Tegen Cecile zei hij evenwel : leef je uit, geef
j e aan de lief de over, eerst dan zal je volkomen
wezen ! Hij sprak dus wel verschillend . Maar
als er een antler voor Stance kwam, hield zijn
task op . Die nam zijn verplichtingen over . ., of
wel, nam enkel de liefde, ieder aan 't eind voor
zichzelf aansprakelijk.
Daarmee verviel dan alle verantwoordelijkheidszin . Niet geheel . Zeker niet. . . Cecile moest het
zelf weten . Hoe geneigd oak zich aan de begeerten
over to leveren, zoo bleef dit de scheidslijn, de
grens die ze niet overschreden . Dit beschouwde
hij nog als het hooge, het verhevene in hun verhouding, al welde menigmaal de gedachte op, dat
hij zich dwaas aanstelde, dat hij handelde eer bewust dan als hartstochtelijk man . Dit zeien thans
ook haar brieven . Zonder skrupules zou alles eenvoudig zijn, heel mooi, of een . ., mislukking. Een
vraag, ook de vrees, die nooit of lief .
Stance kon dat alles niet inzien, ze oordeelde
als velen naar de schijn . Even dacht hij erover
haar van de ware stand in to lichten, de eigen
verhouding to bespreken, zoodat de dwingelandij
van zijn kant verviel . Maar dit verwierp hij . Hij
zag het kleine, het onredelijke, onedele er van,
om voor eigen handelingen een vri j brief to erlangen door een dergelijke rechtvaardiging . Zijn
halfzusj a beschouwde hij als onmondig, zooal niet
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volgens de jaren, dan door maatschappelijke afhankelijkheid . Zoodra Stance zich kon redden,
mocht ze doen wat ze verkoos, tot zoolang diende
ze zich to schikken naar hetgeen hij voor haar
goed vond . Dat leek hard en wellicht zelfzuchtig,
dock het bleef eerlijk en recht-toe . Eerst het bestaan dan de inrichting ervan, eerst een boom
planten en dan de vrucht genieten .
Zijn lippen samenpersend, volgde hij de kleine
handelingen van zijn halfzusje . Toch wel aardig
zag ze er uit . .. hij kon begs j pen dat het leven
zich ook in haar deed gelden . . . Maar daaraan
mocht hij niet toegeven, 't kon verkeerd voor haar
uitloopen .
Wil ik nog wat voor je gereed maken, vroeg
ze, dat middeltj a sours . . . of nog meer citroenwater ? Heb je de poeiers voor de hoest . . . wil ik
je kussen opschudden ?
-- Nee, dank j e wel . . . 't zal wel het ri j tj a weer
met me afgaan . Eerst in het hoofd, dan in de keel,
vervolgens naar de borst, dat duurt een tijdje .
kom-kom, zomerdag, 't loopt nog best los,
troostte ze gemeend . ., hoe f eller het aanpakt, to
gauwer is 't gedaan.
- 't Is to hopen . . .
Je wou toch naar Dusseldorf .. . ?
Ja, ik zou die tentoonstelling willen zien . . .
straks moet ik aan 't werk, als iii aan het lessen
bent, nu is het nog vakantie, verlies ik geen tijd .
Dat is zeker, zei Stance, maar niet prettig
voor je . En voor mij ook niet . . . al die dagen had
ik zoo weinig aan je . ., en nou zij weg is . ..
Ze hield hakkelend midden in haar zin op,
ziende de ontevredenheid van Ribbens nu ze dit
oude onderwerp aanraakte . Dan vervolgde ze haar
j ammerklacht van j ong meisj a dat gaarne de
wergild in wilde, omdat haar dit het begin toe .
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schijnt voor een toekomst, door haar broer maar
niet begrepen, terwijl hij zelf zich niet had ontzien om naar willekeur zich toen met die Cecile
of to zonderen, zoo zelf s dat de gasten in het
hotel-pension er zich over ergerden .
Hij liet die kleine stortvloed van uitroepjes en
of gebroken zinnen, van vage verlangens half aangeduid en alweer door andere onsamenhangend gevolgd, weergevend al de bitterheid van het meisj e
dat moet studeeren, maar dat liever van het leven
wil genieten, over zijn arm doezelig hoofd heengaan en reageerde er zelf s met geen blik of eenig
teeken op . Vluchtig joeg het door hem heen, dat,
als hij straks met Cecile zou zijn, het voor Stance
ook prettiger kon worden, als die twee elkaar verstonden . Maar neen, dat kon niet, eerst al hielden
ze niet van elkaar, en dan mocht hij Stance dat
voorbeeld niet geven . .. Wrevelig op zichzelf, omdat, hoe hij ook redeneerde er zich altijd hindernissen voordeden, verbrak hij de woordenvloed
van Stance en zei kortaf
Ja, dat weten we allemaal nou wel, daar zullen we later wel eens over spreken . ., misschien
ga ik van 't naj aar naar het buitenland . .. 't is nog
niet zeker, maar 't zou kunnen en dan moeten we
iets vinden, waar iii zoolang gaat logeeren .. . bij
mevrouw Mathesen bijvoorbeeld .
Jij naar 't buitenland en ik hier blijven,
angstigde Stance nerveus terug, maar dat vind ik
heelemaal niet plezierig, nog erger dan nou . . .
lk kan je toch moeilijk meenemen .. . je moet
eerst of studeeren . . .
Een traan druppelde wrangig in Stance's ooghoek aan, ze raakte veel meer aan Ribbens gehecht dan ze zelf wel wist, daarom vreesde ze
onbewust zijn wassende genegenheid voor Cecile
Somers, dat vreemde meisj a met die groote oogen
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en schuwe manieren als van een verschrikte vogel,
maar die -- hoe schuw ook -- zoo eigen werd met
haar halfbroer, dat hij thans enkel om haar
scheen to geven en haar nagenoeg vergat .
Ribbens, haar ontsteltenis ziende, suste al :
Nou j a, 't is nog zoo ver niet, we praten later
er wel over, ik moet toch eerst nog naar Duitschland, heb veel of to maken van het najaar, 't gebeurt toch niet voor December, Januari . Wellicht
komt er ook niets van, ik dacht er enkel aan, om
dat ik hier flu zoo hg.
- Een verkoudheid, smaalde Stance, wat is
dat nou?
-- Neen, maar een die me aldoor opnieuw bedreigt. . . een zacht klimaat helpt me er mogelijk
of voor het chronisch wordt .
Stance zei niets meer, ze zat wezenloos voor
zich uit to staren, het vooruitzicht om deze winter
bij die kribberige mevrouw Mathesen to woven,
beviel haar niet bizonder, ze bleef liever bij hem,
die hard werkend, daardoor wat eenzelvig en stug,
toch ook vaak zoo goedig en lief voor haar kon
wezen en bij wie ze het gemakkeli j k en prettig
had, meestal samen in pension, alle tijd beschikbaar voor de moeilijke muziekstudien.
Ribbens kreeg wel even met haar to doen, maar
hij voelde zich to moe, to zwaar, to dof van
hoof d, om nu zoo'n geval to bespreken . Hij kon
er eigenlijk met haar niet over praten, voordat hij
wist, dat het geen bevlieging, geen drift der zinnen beteekende, dock echt en vast . Hij moest dus
zwijgen tot ze uit het buitenland terug warm .
En ook dan nog hechtte Stance zich aan hem . Niet
kwaad als hij haar ergens in huffs kon krijgen .
Heb-je me nog noodig? vroeg Stance, gereed
om heen to gaan .
Nee, dank j e wel . . . over dat reizen spreken
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we nog, maar wat ik je vragen wou, die kennissen
van je, in de Ardennen, is niet . . . die wilden je
toch to logeeren hebben . . . ?
-- 0, zeker, daar kan ik altijd naar toe, als ik
tevoren schrijf .
-- 1k bedoel maar als ik wat opknap en ik ga
dan naar die tentoonstelling .
--- Dat uitstapje duurt toch niet zoo lang?
Vermoedelijk niet, maar ik denk er over
naar West Vlaanderen door to sporen . . ., ik heb
daarvan nog een uitnoodiging, om een portret to
schilderen, dat zou dan eindelijk uit de wereld
kunnen, 't hangt al zoo lang .
-- Moet ik dadelijk aanvragen, vroeg Stance
gedwee .
Zoo'n haast is er niet mee, als we het maar
weten tegen einde Augustus, zou ik zeggen . Gelijk
op refs, dat spaart kosten, we zijn nu eenmaal
niet rijk.
Stance knikte toestemmend . Op dat onderwerp
wilde ze 't lief st niet verder ingaan . Te veel, althans genoeg, hoewel niet met boosheid of opzet,
liet hij doorschemeren dat hij zoo hard moest
werken en ook een beet] a voor haar . Maar ach,
hij had het niet to breed, besteedde eer to veel .
Met zijn bescheiden middelen leefden ze nog grootscheeps, betrekkelijk althans . En daarvoor kon ze
hem niet dankbaar genoeg wezen . . . hij bezuinigde
zich persoonlijk op vele uitgaven, om haar, al
bleef 't maar een afschijnsel van weelde, van welstand to verschaf f en . En door die gedachte al tam
en sentimenteel, wilde ze hem hiervan blijk geven
door hem uit haar voile hart to omhelzen, zooals
ze vroeger in alle onschuld zoo vaak deed . Maar
hij weerde haar af, zei verschrikt :
-- Pas op, inf ekteer j e niet, die ontsteking is
nogal venijnig . . . een ziek is meer dan genoeg .

ss
Onthutst over zichzelf, over eigen spontane ontboezeming, die ze toch eerlijk meende, onthutst
ook over hem, ging ze wrevelig heen, niet wetend
meer wat met hem to beginners. Vroeger sprak hij
altijd zoo lief en flu bitste hij haar af.
II
Ribbens, alleen gelaten, staarde droef voor
zich uit . Stance, een kind van zijn tweede moeder,
was eigenli j k heelemaal geen f amilie van hem,
hij beloofde enkel voor haar to zorgen, haar
voogd en beschermer to wezen . Hieraan voldeed
hij totnutoe zonder al to veel bezwaren . Maar zij,
hoe bekwam het haar, hoe stond zij ervoor ? . . .
Pit sloeg nu, na het korte gesprek, bij hem op .
Ze verwachtte toch niets, koesterde geen teedere
gevoelens voor hem, ze gedroeg zich zoo vreemd
de laatste dagen . Tot dusverre verontrusttte hem
dit nog niet.
En toch, al kon hij haar vader zijn, wat zijn
leeftijd betrof, ze verschilde maar weinig in leeftijd met Cecile ; 't zou dus kunnen, namelijk van
haar kant. Mogelijk vergiste hij zich, beeldde
hij dit zich in . Aanhankelijk, zich aan iemand
hechten is nog iets anders dan verliefd zijn . Neen,
zoo stond het er met Stance gelukkig niet voor .
Zoo verliefd was alleen zijn Cecile .
Een innige verteedering doorgloeide hem . Zoo'n
heerlijk kind, enkel liefde en vrouwelijke behoefte
aan overgave ! Uren kon hij aan haar liggen denken, over haar droomen . Zijn verbeelding maakte
de grilligste sprongen, onder allerlei omstandigheden zag hij haar .. . ze waren op refs . . . met niets
als hun eigen verlief dheid, ze stoeiden saam, al wat
ze konden bedenken, gaven ze elkaar . ., er bestond
voor hen niets anders meer als die brandende
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lief de, die wellust met niets onmogelijk en al het
zondige begeerlijk . Een zinnelijk man kon alleen
zijn hoogste genietingen uitvieren, zijn geliefde
naar de hoogste hemelen, naar de volledige bevrediging voeren . Naar al wat de liefde betrof, maar
dat hij als onrein, als pervers, totnutoe verafschuwde, wijl het in hem een afkeer, een weerzin,
een gevoel van onzuiverheid opriep, verlangde hij
thans in ongebreidelde lust ; hij brandde op, verteerde van verlangen naar zijn maagdelijk, toch
niet minder begeerend meisj e .
En al f eller werkte zijn verbeelding, dat hi j
het genot als aan 't lichaam voelde, 't voor zijn
oogen zag en meenen kon dat hij met haar vereenigd lag, of 't al in werkelijkheid gebeurde .
Hoe lang hij zoo zinnelijk lag to droomen en to
verbeelden, hij wist het niet, er kwam ook geen
eind aan, uit het een ontspon zich een volgend
tafereel . Maar 't moest wel een heele tijd zijn,
't avondde al . Een f elle gloed zond de zon door
zijn kale kamer, die daardoor warm verguld werd.
Stance trail weer binnen om to vernemen wat
hij voor zijn avondmaal wenschte . Hij noemde
wat, keek amper op en dook in zichzelf terug, blij
dat hij zich opnieuw alleen beyond, om verder to
soezen . Maar inplaats hiervan begon het . alweer.
Neen, Stance en Cecile kon hij niet samenbrengen ; hij droeg voor zijn zusj a de verantwoordelijkheid, dat mocht hij niet ontkennen . En plots
wilt hij ook wat hij Cecile zou schrijven, haar
antwoorden op haar laatste brief .
Nu overviel hem evenwel een rauwe hoest, aldoor aanprikkelend zijn ontstoken keel . Ademloos
legde hij zich neer, tot niets in staat, korzelig van
die lamme ongesteldheid die hem dof en suf
maakte in 't hoofd. Van beneden hoorde hij de
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joelende meisjes, vernam ook de golfslag der
zee. . . en daardoor heen zag hij zijn liefste . . .
Van haar wilde hij droomen, met haar genieten
de passie der verbeelding, toomloos uitstorten de
lusten, haar voor zich halen in de donkere eenzaamheid .
Na een pons bedwong hij zich, waagde het zich
op to richten, ontstak een kaars en zocht naar
schri j f gereedschap. Vlakkerig doordanste de lichtflakker het vertrek . En bij dit waaiende licht begon hij zijn brief, tusschen de zoete woorden gewagend van zijn ongesteldheid, zeggend dat hij
weer spoedig op zou zijn, om haar antwoord to
halen in het dichtbije dorpje, dat hij haar aangaf .
Geleidelijk doken op de vele vraagteekens die
hij zich de laatste uren stelde . Mocht hij haar
offer aannemen . . . had ze over alle gevolgen wel
klaar nagedacht . . . zou ze later geen berouw hebb
ben . . zwaar drukte hem zijn liefde ; ze mocht
vooral niet to rooskleurig zien . Al de bezwaren,
mat hij breed uit, in vaag besef, dat deze overdrijving eer schaadde dan baatte . Hij berokkende
haar enkel pun er mee, terwijl het aan de toestand niets wijzigde . Ze gaf immers niet om
welstand, niet om zekerheid, ze wenschte enkel
de koorts der liefde . Daarom voegde hij aan 't
eind weer bij verlief de woorden, vele, overvele, die
in tegenstelling bleken met het eerstgeschrevene
en waaruit zeer sterk zijn gevoelens spraken .
Verontrust legde hij de pen neer. Toch miste
hij de kracht een nieuw epistel to beginners hier op
zijn legerstee . Hij sloot dus de brief, half vredig
toch, dat hij dit volbracht . Eerlijk bekende hij
alles, het voor, het tegen, zijn verlangen en de
bezwaren !
Diep inzichzelf gekeerd staarde hij gedachtenloos naar de naakte wanders ; ze leken hem een
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symbool van eigen toestand . Dan sloot hij de
kamerdeur af, opdat z'n zusj a niet meer kon
komen vragen, e . blies de wapperende kaars uit.
III
Stance bleek deze keer gelijk to hebben . Strenge
heeren regeeren niet lang . Ribbens lachte er flu
zelf om . Hoe kon hij zich door een simpele ongesteldheid zoo bevreesd maken . .. ?
Toch, zoo dwaas was het ook weer niet, school
onder deze, gelukkig kortstondige aanval geen
fatale grond? Ondermijnde hij zijn gezondheid
niet door dat ziekelijk en zienelijk droomen?
werd hij daardoor geen gemakkelijke proof . ., hij
miste veerkracht, weerstand, anders zonk je niet
zoo in .
Van Cecile ontving hij al spoedig antwoord .
M'n Liefste . Je lang epistel heeft me down gemaakt, waarom weet ik eigenlijk zelf niet .
Je hebt gelijk, een middenweg bestaat er niet
't moet alles zijn of niets. 0, lieveling, ik dunf
daar niet meer aan denken ! Zelf s iii kunt nog
niet half besef f en, wat een ellende ik heb uitgestaan, hoe ik verlangd heb - en gezocht en gewacht . .. en altijd maar gehoopt, dat 't eens komen
zou. En steeds opnieuw teleurstelling . Tot ik haast
wanhopig werd en op alle mogelijke manieren
met mijn gezondheid spotte, hopende dat ik ziek
zou worden en sterven, omdat ik de cooed miste
er ineens mee to eindigen . ledereen zal dit overdriven toeschijnen, en ziekelijk . Maar ik weet,
dat jij niet zoo over me denkt .
En daarom wil ik ook alle nuchter verstand op
zij zetten en enkel doen wat m'n gevoel me ingeeft. Jou wil ik toe behooren, vender blijft alles
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me onverschillig. Voor iou wil ik breken met
f amilie en kennissen, voor iou wil ik wezen gansch
liefde en passie . Tot we beide zijn verzadigd of
teleurgesteld . Dan kan ik naar indie gaan, naar
Joanne, die goed is en van me houdt . Of wel, dat
alles zoo goddelijk is geweest, wat ik haast niet
durf denken . . . dan trek ik ver weg van je en mask
me flood . Weet je, m'n lief, flat lijkt me nog 't
allermooiste. Al 't verdere in het levers moet wel
vreeselijk dof en dor zijn . 't Maakt me zoo angstig
sours, het levers . 't Kan zoo wreed zijn, de menschen oordeelen zoo hard over elkaar . Zelf s aan
iou, lief ste, waag ik me nog niet volledig uit to
spreken . Want ik ben bang flat als ik je zei, hoe
ik van j e hou, en hoe je mijn alles bent, 't je sours
eens drukken zou . Blijf niet goed voor me uit
medelijden, flat kan ik niet verdragen . Ik weet
wel, flat ik weinig vast karakter, en heelemaal
geen wil heb, maar flat ik j e lastig zal vallen, daar-

voor behoef j e niet bevreesd to wezen .
Al mijn letterkundig geklad heb ik verscheurd .
Nu zal ik opnieuw beginners . Ik zie geen kans, het
logisch in elkaar to zetten . Kon ik maar een boek
dichten, enkel van liefde : ik weet zeker, flat 't
goed zou worden en j ou bevallen .
Over veertien dagen gebeurt het f amilie-buitenlandsche tochtje, we gaan langs de Rijn en naar
Wiesbaden, met z'n drieen . En waar ga iii dan
heen ? Antwoord je me heel, heel gauw? Je brie ..
yen zijn alles voor me . Ik lees ze ontelbare malen,
en leg ze 's nachts onder mijn kussen .
Deze brief bracht hem ineens tot bezinning ; op
deze wijze kon hij niet doorgaan . Hij drukte haar
neer . . . en joeg haar weer op . Alles of niets,
schreef ze nu . Behoef de flit uiterste ? Ze wilde
van hem zijn, waarom haar dan voort to dri j ven ?
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Hij benadeelde bovenal zich zelf ; hij sloopte zijn
kracht. Dat verliefde droomen putte zijn lichaam
uit, daar moest hij een eind aan stellen ! Er bestond geen rem, geen verpoozing, geen eindpaal
noch doel ; ook zijn ongeduld sproot er uit voort .
Twee wezens schuilen er in haar . Ook in mij
zijn die, evenals in elk mensch boven het primitieve . Er klinken honderden stemmen in ons .
Tegenover haar kinderlijk-zijn telt mijn weloverwogenheid, gemeen hebben we de zinnen . Bij mij
werden die onderdrukt en gesmoord doordat ik
niet vond wat ik zocht ; bij haar ontwikkelde de
begeerte zich door verkeerde lektuur . die de zwoelheid opwerpt en geen klaarheid brengt. Nu heeft
de lout vlam gevat, wat wordt het de hemel of een
katastroof ? Ze schrijft het telkens in andere
woorden welk een angst ze voor de toekomst heeft ;
zelf s onder de hoogste jubel door, proef je dat .
En ook ik voel, voed deze twij f el, 't is me of ik ga
nemen wat me niet toehoort.
Wat zijn de primitieve menschen er beter aan
toe. Die overpeinzen niet, verfijnen noch verinnigen, die nemen en geven zich, zonder moreele
overwegingen . Of hun gevoelens en laden geluk
dan wel ongeluk beteekenen, daaraan storm ze
zich niet . Hun zinnen en verstand botsen nooit ;
ze denken niet . Ze volgen de roepstem van het
hart, naar ze meenen, in waarheid de drang van
de zinnen ; wij kultuurmenschen zijn moeilijker
to bevredigen, wij wenschen het hoogste en het
animale vereenigd, de zinnen en de lief de samen .
Liefde, verzuchtte hij, een boek louter over en
van liefde, dat kan ze schrijven, ze is lit zelf .
Al haar aandoeningen, gedachten, verlangens
blijven hierop saamgetrokken, geen rust, geen
lust verkrijgt ze voordat lit wordt bevredigd . En
ook ik ben zoo. Dit is 't alleen waarop ik hoop
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en hunker, waarnaar ik jaren onbewust wacht en
zoek, terwijl ik vrees me to schroeien aan de vlam
zoo fel uitlaaiend . Aldus verklaar ik mijn weifelingen, die samenvloeien met de hare en van
dezelfde oorsprong zijn .
De kleine attenties die hij van de meisjes
tijdens zijn ongesteldheid ontving, waren dat niet
eveneens onbewustheden der vrouwelijke ziel? Ze
zonden hem bloemen, druiven, versnaperingen .
Hij was verstandig genoeg, om er geen andere beteekenis aan to hechten : ze handelden uit goedhartigheid, vermengd met een weinig spotzucht,
dat hij, de overmoedige man, daar flu zoo hulpeloos lag . Telkens, als Stance er mee aankwam
namens die of die, besefte hij dit . Hij vond er
ook in een bewijs, dat men hem als kameraad
nam ; meer niet . . . Er sprak wederzijdsch welbehagen, waarover hij zich verwonderde en dat hij
toch niet bestreed . Al die kloeke, f rissche Hollandsche meisjes konden ook lief zijn en hartelijk, twee voortreffelijke eigenschappen, waardoor ze later in ei'gen huffs zouden uitmunten .
Vrouwen voor het leven, dock niet voor de lief de .
Het zenden van bloemen behoort tot de gezelschapsmanieren . . . ieder Hollandsch meisj a al een
bekoorlijke verpleegster in de dop . Mannen zenden elkaar een kaart, bieden een havanna, wisselen een groet, hof f eli j kheid die geen hof f eli j kheid
meer is, louter gewoonte. Al omgeurden hem dus
die kleine gaven, ze prikkelden niet zijn zinnen .
Op slechts eene, op Cecile, spande hij al zijn verwachtingen, zij geen lief gezelschapswezentje,
dock minnares. Zoo een verlief de vrouw aan zich
to binden, dat bleef het naaste doel, waard om na
to streven . Hoe zeer de meisjes hier in 't pension
ook van Cecile verschilden, in dat eene, de veraangenaming van 't leven, bleken ze eender, ook Cecile
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zou handelen als zij deden, dat was een gelukkig
gevolg van wat men opvoeding noemt, dock eigenli j k is onbewuste zelf kultuur der standee, beleef dheid die buiten sekse om haar oorsprong vindt in
hartelijkheid, wel zeer to onderscheiden van hoofsche manieren met een achtergrond .
Boven zijn gewaarwordingen scherpten zijn
gedachten op . Voor 't oogenblik miste hij de lichtende verten, waaruit zijn zinnelijke verbeelding
zoo geree schiep. En Cecile ? Na haar vaders flood
werd ze door de moeder gezonden, om van haar
of to wezen, naar verre f amilie, naar Beer, waar
ze 't in vele opzichten goed trof, to goed zelf s,
maar waar ze flan ook hunkerende van onbevredigdheid verteerde, wijl alle uitkomst zich daar
afsloot. Die goede oom Beer raakte ook al verliefd
op haar evenals hij, daaraan twijfelde hij niet,
Cecile gaf er geen gehoor aan . . . of wellicht toch
eenigszins, zooals de j eugdige meisj es hier . Beer
zou 't haar niet lastig maken, maar hij warmde
toch wel op door zijn verlief derigheid, hij stoof de
haar tot een overri j pe vrucht .
Als hij, Ribbens, die vrucht nu nam, Cecile
meerderjarig, deed hij niemand to kort, al verrijkte hij zichzelf er mee ; hij aanvaardde wat
zich aanbood en hij gaf ervoor terug al wat hij
bezat, aan liefde en aan weligheid . Alleen, hij kon
haar niet bieden, waaraan een vrouw 't meest
heeft op de duur : behoorlijk onderhoud, zorgeloos bestaan, zekerheid die het huwelijk verschaft .
Voor zich persoonlijk verdiende hij maatschappelijk voldoende, hoewel vaak ternauwernood, het
eene jaar wat overvloedig, het volgende weer
schraler. Zich behelpen, als 't moest slapen in
dezelfde kamer, waar hij werkte, koud en kil, op
't noorden voor 't licht, flat maakte hem niet arm,
maar een vrouw aan geriefeli j kheid gewoon, uit
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een stand waar men enkel de ellende der Boheme
bij name kept, neen, dat ging niet, ook al wilde
ze 't zelf aanvaarden . Liep bovendien, als de zorgen nepen, zijn kunst en daarmee z'n diepste zelf,
geen gevaar, zijn talent drong er vanzelf toe, om
voor de markt to werken, inplaats van to streven
naar datgene wat j e niet op bevel kunt bereiken
't allerhoogste . En dan zou hij zakken . .. zakken,
zachtj es, ongemerkt haast, toch als niet of to wenden . Dat werd zijn angst, zijn vreeze, dat werkte
op hem als een nachtmerie al jaren lang, onthield
hem het heil . De task, om voor Stance to waken,
verzwaarde nag zijn moeilijkheden, hoewel als
die zich eenmaal kon redden, 't anders zou worden, Wellicht ! Zekerheid ook hiervan had hij
niet . . .
Maar zeker, wie zag zich ooit zeker, in de kunst
allerminst, behalve van inzinking, tegenslag en
hinderpalen . Eigenlijk moest hij deze liefde terzijde stellen en als een kluizenaar voor zijn werk
leven . Stance diende ook voor zichzelf to zorgen,
zoodat niets hem meer bond of belemmerde, en
hij zijn verstoord evenwicht terugvond . . .
En toch, ondanks dit, lag alle vast begrip in
hem omver. ., de hartstocht van man, door verstandelijk redeneeren en wijl het niet anders kon,
teruggeduwd, flakkerde telkens op. Hij wilde
zelf : zijn verliefde genot . Zijn verbeelding werkte
teugelloos, al wat hij jarenlang in zich had opgenomen, sporrelde in zijn droomen terug, werd
felle ofwel verfijnde wellust . 0, die nachten eindeloos van verbeeldingspel. . . ! Niets, niets ter
wereld bestond er waaraan ze geen deel hadden.
Zijn leefdrang van rijpere man prikkelde, hij
had meer aan zinnelijke kracht opgetast dan uitgegeven en haar overmoedige jeugd, hun leef ti j dsverschil van twintig j aren, werkte als de f elste
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prikkel zelf . . . Als zij niet bevreesd, even sterk
begeerde als hij, waarom to schromen?
Van haar afzien zou wel de rechte weg zijn,
maar die weg leek hopeloos, zoo eindeloos recht,
dat je er geen verschiet zag, geen horizon, geen
kleur, geen lijn . En zoo nauw bleek die weg, dat
j e er met j e twee voeten niet kon gaan, maar
vleugelen moest hebben .
En wat werd er van Cecile, als hij de brave
weg koos ? Hoewel niet in gewone zin verleidde
hij toch, omdat hij haar zooveel voorstelde. Al gebeurde het niet metterdaad, langs een omweg hitste hij op . Haar verbeelden gaf hij rijke stof .
Daartegenover mocht gesteld, dat zij met haar
nerveuze schuwheid en de openhartigheid, waarmee ze de gesprekken hielden, zijn zinnelijkheid
aanzette en bevorderde, die elke man buiten zichzelf moest brengen ; -- hem die zich onthoudt,
zooal niet 't eerst dan toch het ergst. Maar
ondanks dit, welk een geluk dit borg, hoe rijk en
weelderig voor hen beiden !
De zon, gaandeweg naar het westen gegleden,
ging thans al onder met een flakkerende gloed,
die op de ramen blakkerde alsof vuur er brandde,
en dan, na een wi j le, weef den zich de grauwe
sluiers van de avond in de naakte hotelkamer .
Vreemd lag hij met open oogen to staren naar
het aandeinende donkey, dat stil befranjede de
antlers zoo lichte hoeken en zich overal als optastte . Hoe verkortte de zonnegang al de zomersche dag en hoeveel verlengde ze geli j k de avond,
zwoel en zwaar vol geuren, waartusschen de ziltheid der zee een vage zoelte schoof . Beneden zaten
ze bi j een, Stance en , al die anderen, die met haar
avond geen weg wisten en voor wie to weinig
j ongelui hier waren . Onder elkaar ginnegapten
ze, uiterlijk lief, diep-in, de een de antler onuitDe Liefde der Zinnen
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staanbaar vindend, aanstellerig, malloterig . Zouden ze hat ook over hem hebben . . . ? Hij dacht aan
de eerste avond na Cecile's vertrek, hij, verveeld
en onverschillig, tusschen die echt uitbundige meisj es, Cecile voor een oogenblik vergetend, kleine
gesprekj es in opgewektheid begon . . . en ook de
vroegere keeren, als er thee ward geschonken, hoe
hij ze, de blonde en de bruine kopjes, door zijn
verlief dheid tot Cecile bewonderde, als ze met
opzet of wel argeloos zich plaatsten onder hat
stralende licht van de groote standaardlamp die
achter de divan stond, waardoor ze op haar voordeeligst uitkwamen . Vooral Mies, met fijn profiel
en zachtvlassig golvend blond haar, vizioende wel
heel scherp en lokkend voor hem, zij beeldmooi,
veal mooier dan Cecile . En ook herzag hij de vale
anderen, geen „grandes dames" en die hat ook
ziooit zouden worden, dock kerngezonde, blozende,
blanke kinderen, Hollandsch-vrijmoedig, o ja,
Hollandsch-gedurf d, een tikj a overmoedig sours.
Door zijn gef antazeer heen hoorde hij de zware
suiting van de zee, hat aanzwellen der baren . Niet
meer zoo zoel en stil als in die f elle zomerdagen,
niet meer zoo deiningloos, zwol de zingzang aan
tot vol akkoord, liet de golf slag zich gelden als
een dreiging, leek hat, hier in de kamer, alsof hij
zich beyond to midden van gevaren .
IV
De kleine schokkende stoomtram voerde Ribbens van de Hoeveplaats naar hat oude, bijna nog
zeventiend' eeuwsche provinciestadje, waar hij
een nieuwe brief van haar zou vinden .
Er schuilen twee verschillende wezens in haar,
zoo heeft ze 't zelf ontdekt, de eene woeste hartstochtelijke en zinnelijk, vragend naar de brute

99
man die ze in mij ziet, de andere kinderlijk en
houdend van verzen en sprookjes en bloemen, ontvankelijk voor iemand die zacht gevoelig is . Dat
kan uitkomen en 't gaat ook samen ; in ieder vindt
men dat tegenstrijdige . 't Komt er maar op aan
wat overheerscht en hoe de omstandigheden zijn . . .
wie men ontmoet.
Hoe heerlijk, goddelijk, peinsde hij voort, om
licht van hart, om echt lichtzinnig to zijn, to denken enkel aan het mooie oogenblik, to genieten
ervan en in die roes de andere mee to sleepen !
Hem heugde hoe hij ook aan niets dacht dan bi j
mekaar to zijn en zich verlief d to weten . Was
hij remloos geweest? Neen niet geheel . Hij had
haar kunnen nemen vele keeren en hij liet het,
omdat hij niet wilde dwingen in liefdesverrukking, dock gegeven hebben in voile overgave . Zijn
hersens werkten dus toch en boven de zinnen uit .. .
of zou het nog anders zijn geweest? Een diep
ingeprente zedeleer, levensbeschouwing zichzelf
gevormd, lang voor deze en die hem oplei z~to
handelen in die oogenblikken en niet anders . . . ?
Maar wat deed het ertoe, ze zou komen, en alles
ging zich voltrekken naar hun beider hoogste
wenschen . Zijn brief met de vele bezwaren maakte
ook haar neerslachtig, leidde tot de ernstige overweging van alles of niets, geen middenweg . Maar
flu zet ze zich er over heen, wil breken met haar
familie en alwat haar lief is, om voor mij to zijn
gansch passie en lief de . Dan, teleurgesteld of
verzadigd, wil ze naar Indie, naar haar zuster
Joanne, die inmiddels getrouwd zal wezen .
Dwaas kind, er mag geen teleurstelling bestaan,
daarom toch stak ik mij n hand niet naar je uit in
een wild oogenblik, ons lieven en ons leven vormen een eenheid, de dagen en de nachten eender,
daarom is het, dat we van hier moeten . ., ergens
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elders heen, om de zekerheid to hebben, dat we
zinnelijk en geestelijk saam hooren en we niet
verzadigd kunnen worden .
Ribbens, de lippen genepen, wijl hij de woorden
niet wilde laten ontvluchten, staarde uit over
de blonde duinenstreek waartusschen het stoomtrammetj e voortrende . Nu stoof het treintj a aan
op de malsche weiden met blinkende slooten . Een
kleurmengsel van late bloemen bloeide er langs
de bermen . Het vee stond er rank op het kaalgevreten gras of lag gezapig to herkauwen, hun
roodbonte, zwartgevlekte vachten glanzend in de
blanke zon . Rustig rezen de daken der hoeven met
de hoog-oploopende nokken, de daken, die ver
overhellend, als zonder stuttende muren, naar de
vettige grond schenen to dalen of daaruit op to
groeien. Donkey verhief er zich om heen het door
veel zonnewarmte al dorrende geboomte, en dat
leek er nu to droomen tegen de vierkante, stemmige huizingen .
Voor de groote vensterruimten van het open
stoomtrammetj a genoot Ribbens deze volle weelde
der late nazomer en de eigen gelukstemming, gewekt en aangewarmd door Cecile's brieven, genoot
van de gouden zon, de blauwe lucht, de mooie
grazigheid der weiden en de glans van het vele
water, waarin 't al weerspiegelde met eigenaardige fijn heldere schakeeringen .
De kleine, stroeve tram schoof kronkelend
voort, als langs een bloemig tapijt . Aan weerskanten legde zich dat uit tot in de groenige verten,
waar het een werd met de wazige einder en het
blauwe gewelf . Donkey stonden er tegen op de
lange donkere reken der boomen, bezoomend de
eenzame wegen . Vele malen hield de stoomtram
stil aan kleine oorden, snorde na een oogenblik
weer voort, schommelde ook wel eens en grom-

101
melde aldoor . Geen ideaal verkeersmiddel, o neen,
maar genoegelijk toch als je je aan niets stoort,
als je de kleine ongeriefelij kheden voor lief neemt
en maar aanproeft dat echt Hollandsch landelijk
mooi . Die wijde landouwen leken hem even
weidsch als de groote zee, even groen-wazig uitliggend naar de kim, en ze hadden gemeen, dat
je ze kan overzien in een ruime bong en geen
leelijk ding het uitzicht belemmert of breekt ; dat
je geest vermag uit to zweven over die ruimte, een
eindeloosheid gelijk, met de luchtelijn die er zoo
heerlijk teer versmelt . Voor schilders bleef Holland een heerlijkheid, al wat je rondom zag kon
zoo op doek warden gebracht, of wel, als een symbool saamgevat, of gesynthetiseerd, een nieuw
beeld doen rijzen . De zachte doezeling der tinten,
het gamma van welig groen, wazig grijs en zacht
blauw gaf alles toon en stemming, bracht diepte
en achtergrond aan 't onoogelijkst ding . Dat zou
hij missen, als hij naar Italie ging, daar moest hij
dan zoeken naar een aardig stemmig plekje, waar
niet het helle licht 't al maakt naakt en bout, en
de onbarmhartige zon de sappigste kleur verschraalt, versj of elt, j a, dat zou hij missen . wellicht ook wat anders vinden .
In het oude zeventiend' eeuwsche stadj e, dat nu
nog in welvaart gedij de, bleek het marktdag to
zijn, de boeren reden schokkerend-aan met hun
hoog opgehuif de wagens, brengende boter naar
de waag, bovenal vela goudgele kazen . Op 't
marktplein, waar nog 't oude waaggebouw met
zijn kernig-fijne voor- en zij-topgevels in 't midden prijkte en daaromheen de oude huizen in een
zuiver vierkant zich donkey legerden, op dat
marktplein lag hat overvol, hoogopgestapelde
kaasballen, ordelijk tot kleine pyramiden . Op lage
hurries, lang als sleeen, droegen ze gej acht de
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vracht om to worden of gewogen, daarna sj ouwde
men ze in 't zelf de f i j ne draf j e naar de schuiten,
aan de wal gemeerd . 't Ging zoo vlot, zoo vlug,
zoo energisch en toch weer zoo rustig, dat men
zich haast niet kon indenken hier to zijn in het
langzame Holland, tusschen de boeren en de bevolking van een kleine, oude stall . Ze deden het
met een zoo rappe hand, dat neervlijen, afwegen,
de voile burrie weer opnemen, 't weg draven om
eindelijk de kazen to laten glijden over de planken
in de zich almeer vullende laadruimten, dat het
eer een machine-arbeid leek dan van levende menschen . Verwonderlijk dat alle bewegingen, zonder
een woord erbij, in elkander sloten, hoe een
ongelooflijk groot aantal in korte oogenblikken
prompt en net werden verwerkt, voor vervoer gereed, terwijl elders de koopers de waren nog
proef den en men met schaarsche aanduidingen
vroeg en bond . Ja of neen, veel tijd verdeed men
allerminst, graag of niet . . . en verder stapte alweer
de handelaar. Ook de verkooper wachtte op een
nieuwe klant, die hem 't gewenschte boll zou doen,
toeslaan op hetgeen hij vroeg . En al maar door
sj ouwden en sleepten de knechten in hun witte
jassen, eender gekleed, de hoeden bij ieder paar
antlers, de groote lakhoeden in oranj e, in blauw,
in rood, in groen, de lange draagbaren vol goudgele of donkerroode kazen naar de schepen, terwijl het op de markt maar niet minderde . Dat was
wel een eenig gezicht, zoo heelemaal niet van deze
tijd, 't leek to behooren tot vroegere geslachten,
de groote gouden eeuw, toen het hier overal zoo
groot toeging, de menschen hielden van kleur en
leven, van vlug bedrijf en men een waag midden
op een plein metselde, zooals nu een stadhuis, een
paleis . En even fraai ! Hoe vorstelijk praalde daar
dat Waaggebouw in de eigen Hollandsche stijl,
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zoo kernig elk bouwonderdeel, zoo markant, tegelijk zoo eigen, passend bij dit rappe, fleurige
marktvertier, doorgezet tot op deze tijd .
Zoo is het, bepeinsde Ribbens, we hebben ons
aan ons zelf to houden, wat we ook doers en wat we
laten, voor alles ons zelf blijven, tijden veranderen, wijzigen zich, maar wat onze handers voortbrengen mag geen navolging zijn. Kunst of gewoon boerenbedri j f, 't moet voortspruiten uit je
eigen geest die er zwier en lijn aan geeft, in
overeenstemming met het doel waarvoor men
het schept . Is deze markt, deze beroemde kaasmarkt geen eenheidsvol tafereel, een kunstenaar
kan het zoo gaaf niet ontwerpen als het hier louter door traditie leeft, gelijk het geboren wend
in een bestek, toen ieder, zelf s de gewone man,
kunstgevoel en ook evenmaat bezat . Wat zijn we,
daarbij als we iets makers, flodderig en schreeuwerig of verflenst en slap, 't pittige, het kernachtige, dat toch zoo typisch-Hollandsch is, hebben we verloren, we zijn in alles, tot zelf s in de
liefde mateloos-verzenuwd of verstandelijk overwegend, we verbinden niet meer als vanzelf de
schoone vorm en de zuivere inhoud . En toch, in al
moeten vorm en inhoud zich dekken .
Wrevelig wendde hij zich af, om ontstemd heen
to gaan, maar zijn gevoeligheid geraakte er weer
boven uit . Met een liefde-rij ke, aandachtige blik
overzag hij nogeens dat eenig markttafereel,
spoedde zich langs de kramen op de kaden, naar
het postkantoor om Cecile's brief to halen . En ja,
er lagers er zelfs twee . . ., van verre zag hij ze al,
de lila-paarse vlakken, als de postbeambte het
kleine stapeltj a angstvallig-langzaam doorzocht .
Van vreugde tintelden hem de handers, nu hij
ze aannam en een roes, een bedwelming, sloeg
hem naar het hoofd, enkel al bij het zien van dat
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mooie handschrift en de groote envelop waar zoo
vol zijn naam op stond . Hij bedacht zich niet tang,
ijlde met zijn verlangen naar een stil koffiehuis,
waar hij voor het open venster, terwijl het verre
marktgeraas hem niet beroerde, aanving ze met
ontstuimige drang to lezen .
V
Alti j d als er 'n brief van je op til is, ben ik
onrustig en gej aagd . Telkens loop ik naar de bus
en lang voor 't tijd is, sta ik voor 't hek en tuur
de straatweg af, of ik de postbode zie aankomen .
Heb ik eindeli j k j e brief in handen, dan i j l ik
naar mijn kamer, our er ongestoord van to kunnen
genieten . 't Lief st lees ik ze nog eens over, als ik
uitgekleed ben en alles stil is our me heen . l k voel
me dan zoo dicht bij je, veel dichter dan overdag
wanneer ik gekleed ben en rond me de menschen
spreken en bewegen .
Sours, als j e me noemt met zoo zoete namen,
doorgloeit 't me als vuur, lijkt alles me rood-rood,
of de vlammen me uitslaan . Een antler maal is 't
al zwart, donkey en dreigend, dringt de kamerstilte op me aan, beangstigend . . . Dat gebeurt na
een brief van j e, als die eene .
Maar vaak ook glanst alles licht en f leurig,
springt mijn hart op in me. Dat is wanneer je
vertelt van je werk, er een aardige krabbel bij
insluit ; als je uitwijdt over het grootsche, dat je
eens scheppen wilt . . . Dan leef ik met j e mee, voel
me gansch gelukkig. lk merk daaruit, dat ik wat
beteeken in je leven, niet enkel in 't lief de-leven,
maar ook in 't andere, dat staat hoog boven alles
uit : je kunstenaar-zijn .
Een enkele keer maakt een gedeelte van je brief
alles plots stemmig-koel, effen-grijs van hopeloos-
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heid . 't Verkilt ineens heel mijn opbruisend, weelderig-warm geluksvoelen . 't Is als je spreekt over
onze toekomst, nuchter to redeneeren tracht over
't al of niet tot stand komen van onze mooie plannen . M'n lief ste, we willen niet redeneeren ! enkel
maar van elkaar houden . Is 't niet prachtig, niet
overweldigend zalig, elkaar lief to hebben met
zoo groote lief de !
0, hoe mijn leven veranderd is door iou! Ook
al zou je me nooit meer aankijken wanneer ik me
gegeven had, dan nog zou ik je oneindig dankbaar
blijven . Want ik heb je lief met zoo een passie
dat ik daardoor alleen al gelukkig zou wezen .
Sours begrijp ik niet, dat ik maar zoo kalm van
j e heb kunnen heengaan, weg ineens uit die zonnige zaligheid . Misschien was 't toch wel goed :
ik had 't antlers niet uitgehouden en eens op een
nacht was ik bij j e gekomen, zoo zacht, dat niemand 't gehoord zou hebben . . .
Even, ademloos, zat Ribbens neer, alsof hij alles
in zich opnemen moest en gelijk bezinken laten ;
dan nam hij de andere brief, vouwde die driftigjes
open ; zijn oogen lazen al
Lief ste, de gansche dag voel ik me nerveus .
Vergeef s zocht ik een oogenblik our j e to antwoorden m'n lief. Doch er was voortdurend visite,
ik moest afternoon-tea schenken en beminnelijk
doen . . . Nu zijn ze alien met de auto uit, een
tochtj e maken, en heb ik juist een uur voor iou .
Want vanavond moet de brief weg, omdat hier
morgen, Zondag, haast geen buslichtingen zijn en
ik 't verdrietig zou vinden je Maandag to leur
to stellen .
Alles is nu toch in orde tusschen ons, niet waar?
We wezen thans, dat we eens geheel van elkander
zullen wezen . 0, hoe ik uitzie naar die tij d !

106
Je vindt 't dus ook goed een boek van liefde to
schrijven . Ik zal trachten mijn liefde voor je in
woorden to brengen, later stuur ik je dat alles tegelijk en kun je zien of er wat in zit . Dit is 't eenige
wat ik voor 't oogenblik kan doen, door m'n hartstocht voor je, m'n lief. Later wellicht . . .
's Avonds, als ik alleen ben, denk ik ; als hij er
flu eens was, en me wachtte in donkey . 0, hoe ik je
zou kussen en hoe wild we wezen zouden, na zoo
lange scheiding ! Eigenlijk is 't nog geen maand,
maar mij lijkt 't een eeuwigheid . En ik vrees, dat
mijn verlangen al grooter zal worden .
Eer ik je vergeet, of ophoud je lief to hebben,
moet ik koud en flood zijn en diep onder de kille
aarde liggen . En misschien zal ik ook flan nog aan
j e denken . . . Sours stel ik me voor, flat, als ik flu
eens stierf, nooit rust in het graf zou kunnen vinden met mijn onbevredigd lichaam en smachtende
ziel . Hoe ik zou rondzwerven, m'n lief ste, en in
donkere nachten langs je venster strijken als een
afgewaaid blad in de wind . De rosse vlam van
mijn liefde zou hoog oplaaien boven mijn graf.
Maar ik wil ni'et sterven, nu. Leven wil ik, leven
en lief hebben . En beloof j e, flat als j e van me zult
zijn heengegaan, ik geen andere man zal toebehooren, niet binnen het j aar en niet in der eeuwigheid . Is 't zoo goed, m'n lief ste lieveling ?
De volgende week vertrekken we, je weet wel,
naar Wiesbaden, voor een flag of veertien, denk ik .
Als ik je adres dan weet, zal ik je daar vandaan
schrijven . Het mime kan ik niet vast opgeven . Ook
durf ik je niet to ontmoeten, al is onze dierbare
tante uit . Juist daardoor ben ik nog meer gebonden,
moet onafgebroken bij oom zijn. Later, later.
Ik omhels je, m'n lief. Elke gedachte, elk kloppen
van mijn hart behoort iou, ieder uur van de dag. . .
van de lange nacht . . .
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VI
Ribbens had zenuwend de brieven doorgejaagd,
om die daarna, in de omslag stekend, een oogenblik later er uit to halen en ze opnieuw to lezen .
De vele f elle woorden van j ong meisj a dat tot
vrouw ri j pt, haar ontboezemingen van lief de en
zinnelijkheid die daar voor hem opstraalden, ze
j oegen een gloed naar zijn hoofd, dat van plotse
bloedsaandrang zwol . 0, dat lieve kind, hoe nam
ze al zijn verlangen en begeerten in, hoe werd
zijn ziel bestormd, zijn lichaam bezeten door driften ongetemd, ongetoomd, breideloos, als het mooi
gedierte in bronstijd . Nooit, nooit voelde hij zich
zoo, zoo wild en zoo dankensgeree . Heel zijn
lichaam schokte, al zijn vezelen trilden .
En nu, om geen tijd to verliezen, vroeg hij pen
en papier en schreef in een adem door zijn antwoord, als in een razende vlaag van laaiende opwinding. wat hij schreef wist hij nauwelijks, hij
gal uiting aan de meest f antastische verbeeldingen, schroei-heete onderstellingen, 's nachts half
wakend gedroomd en verder uitgedacht, hij
schreef om 't genot van zijn zinnen uit to schrijven, zich to ontlasten van wat zoo zwoel drukte,
zooals een auteur zijn boeken schrijft. En niets,
niets liet hij achterwege van wat in hem zoo
welig welde .
De brief gepost, doorkruiste hij nog eens het
stadje, voordat hij de kleine stoomtram weer opzocht . De volle marktdrukte bleek al geslonken,
uitgevloeid naar alle kanten ; j e zag flu meer de
open plekken dan de groote volte .
Vaartuigen en voertuigen leeg trokken weg ; de
schuiten door de grachten, de wagens over de
smalle straten, en al wat hier dienst had gedaan
verdween. Het kleurig, kernig marktplein met het
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beroemde waaggebouw in het midden, gaf almeer steep-oppervlakten bloot, waartegen kleuriger thans of staken de nog opgestapelde kazen,
in pyramiden van goudgeel en karmijnig rood .
Minder jachtig, dock moeizamer, zwoegden de
mannen in hun eendere jassen, met de gekleurde
hoeden, our de lange sleeen met kazen nog to verslepen naar de beurtschepen aan de kale, de
schepen die al vol raakten .
Hoog er boven in de blije lucht speelde het
klokkespel . De klare j ubelslagen golf den en tinkelden over de hoof den heen en verleende vreugde
aan de goede, gereede of loop, vreugde our Hollands
kracht en Hollands welvaart, zoo zichtbaar hier
voor ieder .
In de stoomtram, naar 't kleine badoord terug,
gaf Ribbens aan niets of niemand aandacht . Zijn
oogen staarden over de verre weiden die zoo eindeloos uitleien onder een egale blanke lucht, waardoor de zon ondergaande haar vurige vlammen
schoot . Spiegelend-klaar kaatsten de blanke slooten die kleuren op, de wateren zich uitleggend
tusschen het groen der weiden als blank-f ulpige
strooken, oneigenlijke diepte waarop het land
scheen to drijven . Eigenaardig, bepeinsde hij
traag, dat ik zoo verliefd ben, zoo zinnelijk verloren en zij eveneens, we verschillen toch zoovele
jaren met elkaar in leeftijd, zijn zoo afwijkend .
Dat je, indien niet van gelijke leeftijd, 't goed met
elkaar kunt vinden, met elkaar huwen, laat zich
begri j pen, maar dat je bi j zoo'n verschil beiden
je zoo verliefd voelt, als kinderen zoo dwaas, zie
dat lijkt me zelf sours wel vreemd, toch ook
weer eigen in die vreemdheid, omdat . . . ja, omdat
j e nu eenmaal verliefd bent, daar is geen antler
antwoord op, j e moot j e aan het lot overgeven .
Deze overwegingen stemde hem een weinig min-
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der vurig, maakte hem zelf s dof en onverschillig .
En deze dof heid, terugslag op de to f elle opzwieping bij het lezen van haar brieven, duurde
heel de avond, verzwaarde nog, werd troebelheid,
waarin hij enkel voelde en zag wat hij verlangde,
dock waarbij de hoogere gedachten verre bleven .
Zeer lief deed hij tegen de meisj es en hij bespeurde klaar, dat hij ieder van die overmoedig
koketteerende Hollandsche meisj es wel begeerde.
Hoe gewaagder hij schertste, hoe lokkender hij
naar ze keek, to erger ervaarde hij dit . 't Werd
hem een obcessie, waaraan hij zich onttrok door
plotseling heen to gaan, hoewel noode . En daarna
wat rustiger in zijn kleine kamer op zijn legerstee, dacht hij weer aan Cecile, vergeten al die
overigen, werkte speller het felle verlangen, dat
uitsteeg tot een nog fellere zinnelijkheid .
Die eigen verbeelding tooverde hem voor de
geest de laatste, lief ste en grilligste voorstellingen, geen enkel deel ervan ontbrak aan de fantastische tafereelen : vurige omhelzingen, in waken
en droomen, bijna tot werkelijkheid gedreven .
0, eindelijk dan de liefste, met wie hij al zijn
begeerten van zijn natuur zou bevredigen . Ver
weg zouen ze gaan, hij schilderen, zij schrijven .
Ja zeker, zij schrijven, dat kon ze, al wist ze het
niet, al wilde ze er niet aan gelooven ! Hij ontdekte het dadelijk, en zoo niet, haar brieven bewezen het thans . Een boek van liefde, louter van
liefde zou ze er schrijven . Daar in verre landen
zouen ze hun roes doorleven, als ze daarna terugkeerden, wat armer aan geld, dock rijker aan
zelfkennis en liefdeservaren, hun geluk duurzaam,
ja dan zouen ze bij elkander blijven .
En, terwijl hij zich aan zijn fantazieen, die
bezwijming naderden, overgaf, zoo dat zijn heetgeschroeide lippen kusten het blanke kussen alsof
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het ware haar mond, herzag hij in een wi j de
lichtkrans voor zich hoe ze in de duinen stoeiden,
in elkaars armen lagen, sours uren lang, elkaar
ziende in de verlief de oogen . Ze hitsten elkaar
op. . . ze zou voor hem zijn geweest, als hij 't had
gewild, maar hij begeerde niet zijn wil haar op
to leggen . Brute overwinning in onbewaakt oogenblik, de willige overgave aan hem, die 't al kende,
neen . Ook thans in 't brandend, broeiend gevoel
van zijn heet verlangen, wilde hij niet antlers.
Hartstocht ontwaakt plots en dooft vaak even
snel, haar lief de en de zi j ne moesten al-door aanwakkeren, het moest de liefde zijn van zinnelijke,
intellektueele menschen, waarbij het bevredigdzijn oorzaak en grond verloor, westersche geesteshouding gedompeld in oostersche verzadiging of
het oostersche omweven met de westersche f i j ngewetenheid . Zoo geraakte hij eindelijk in
dommel.
's Morgens, nauwelijks wakker, dwaalden zijn
eerste gedachten naar haar en zijn oogen zochten
al de brieven . Herlezen wilde hij ze, opnieuw in
zich opnemen, omdat de inhoud zoo aansloot bij
zijn gevoel en stemming, omdat ze weerkaatsten
de eigen weifelingen, aarzelingen en zijn nog
grooter verlangen .

VIJFDE HOOFDSTUK

I.
`~

'rT TANCE zou vertrekken, als logee
near de Ardennen . Na het laatste
onderhoud, waaruit bleek, dat Ribbens hear een poosja wilde missen,
~~ scnreef ze onmiddellijk en ontving
per keerende het welwillend antwoord, dat ze werd verwacht. Ze reisde er nu heen .
Ik hoor nader van j e, zei ze tegen hem als hij
hear een goede overkomst toewenschte . Je blijft
hier ook niet iang, is 't wel ?
- Nee-nee, dat bespraken we al, ik hou je van
de plannen op de hoogte . . . en als er een piano is
studeer den, hier ging dat niet .
Stance lachte . Hij sprak van werken . . . maar
zijn plannen, die bleven voor hear verborgen .
Kende hij ze zelf ? Zoo stuurloos en van streek
zag ze hem nog niet . Maar ook dat luwde wel,
hiervan hield ze zich overtuigd . Goed, dat ze een
poosj e het veld ruimde en hem aan zichzelf overlies ! Dan wuifde ze en zei nogeens dat ook zij
dadelijk zou schrijven .
Wear moest hij zelf het nu zoeken? Een tweede
get was er naast hem gevallen ; hij zou ook 't lief st
hier weggaan . De prikkelende hoest, halsstarrig
overblijfsel van de katharre, onaangenaamste van
alle ongesteldheden, vooral voor verliefde menschen, belette hem dit . Wel even moest hij het
hier uitvieren .
Leeg lag het strand, de ochtenden warm niet
meer zoo hel en blij, de avonden werden langer,
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de zon wierp bij het dalen bloedroode schijnsels,
die overgingen tot purpere schaduwen . ., en de
nachten overvulden zich van kwellingen .
Van Stance kwam er al spoedig bericht . Ze trof
het wel, de lui allervriendelijkst, er warm legeroefeningen in de buurt, officieren ingekwartierd . . .
en ze studeerde muziek . Hum, zei Ribbens . Ja, zijn
leven bestond uit brieven krijgen . . . en weer antwoorden . 't Joeg hem almaar op, de verliefdheid
steeg, zoowel na het weepsche droomen als het
afmattend verbeiden . Een vreemde gesteldheid,
wijl hij niet werkte, geen enkele inspanning vroeg
van de geest of 't lichaam, hij bloeide op na de
kleine ziekte.
De verliefdheid omstraalde hem, omgaf zijn
wezen, en dat, dat in hoof dzaak suggereerde de
omgeving . Was dit niet het geheim, verklaarde
het niet het succes van de Lebemann, de don Juan,
dat de vrouw, zelfs de argelooze, zich onbewust

richt als de zoekende, naar de man die fel bemint,
zooals de bloem zich richt naar de zon, het fijne
ijzerdeeltje naar de magneet?
Met groote, borne passen liep hij door het mulle
zand naar het zonbeschenen, lichtend strand en
trachtte orde to brengen in de chaos van zijn
voelen en denken, dock dat lukte nauwelijks, 't
bleef geen zuiver weken ; eer onbetoomd verlangen .
't Werd nu een kwestie van tijd, eenige weken
vroeger of later . . . 't Woord herinnerde hem plots
aan een zinsnede uit haar laatste brief, waarin ze
ontwijkend sprak over een ontmoeting . Ze durfde
nu niet . Al was tame uit . ., ze moest dan juist
nog meer, onafgebroken zelfs, bij oom Beer zijn .
Later . . . later, stond er, tweemaal heist . Waarom
nu niet? Er verliepen al zooveel weken, de brieyen, de gloeiende minnebrieven bevredigden hem
maar ten deele, hij wilde haar zien, spreken . .. bij
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zich hebben . Maar dit werd toch iets van naderhand, nadat alles behoorlijk werd besproken en
bepaald . Hij schreef haar dit kort en dringend,
waarom stelde zij het uit, waarom maakte ze zich
eraf . . . ?
Een wrange gedachte, een vaag wantrouwen
drong bij hem op . Zou ze met hem spelen, niet
zijn zooals ze zich aan hem voordeed . .. ? Wilde of
duf de ze niet ? Ja daar had-j e het woord, ze zei
het zelf : ik durf je nu niet to ontmoeten . Meisj es
willen alien, maar ze vreezen to zeer. Schroom en
verlegenheid, angst voor de toekomst, angst zelf s
voor de man, dat weerhoudt . Dat moest je respekteeren, waardeeren, dat mocht je niet dwingen .
Aan haar behoorde hij het oogenblik over to
laten . .. En als ze weifelde of wankelde, mocht
geen toorn hem daarover ontglippen .
Maar ze wankelde ook niet, haar laatste woorden : ik omhels j e m'n lief . Elke gedachte, elk
kloppen van mijn hart behoort jou, ieder uur van
de dag en van de lange nacht . Wat wilde hij meer?
V er voor hem uit lag het nazomer-strand, met
het kleine gedoe van de weinige gasten, als een
leege geheimzinnigheid . 0, dat tempteerende verlangen, waarom gebruikte zij steeds uitvluchtjes,
als ze eveneens verteerde van verlangen ? Dat
bleef voor hem het vreemde, het moeilijk verklaarbare ! Geen oogenblik kon ze van Beer weg,
schreef ze . En al die dagen hier dan . . . en hoe
moest dat later? Dat woordje later hamerde op
hem in . En die oom Beer, wat wil ze daarmee?
Bestaat er dan toch wat ? Ze ontkent, maar wat
zegt dit ? De ontkenning is ieder vrouw ingeschapen, een deel van haarzelf, waarom wint de sterke
die niet met zich last spelen, die bevestiging eischt
en voor wie het negatieve niet telt . In haar brieven
blijft iets, dat op een konfiikt wijst . In Wiesbaden
De Zief'de der Zinnen
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kan ze me geen adres opgeven, en mij voor die
tij d ontmoeten evenmin, wat beteekent dit dus ?
Een weinig schuld heb ik zelf door mijn redeneeren, dwaas die ik ben, waarom toen niet doorgetast. . . ? Niet edel, niet hoogstaand, niet f atsoenli j k, niet braaf, o neen, maar of doende en voor je
zelf to verontschuldigen zou het zijn geweest . Ze
erkent dit zelf . Nu ik evenwel de nobele speelde,
komt zij er niet toe . Als we maar een keer saam
zijn geweest, geheel, vervallen schroom en schuwheid, wordt het tusschen ons goed en rustig, komt
er een grondslag voor onze reisplannen .
En ineens door drift bezeten, stond zijn voornemen vast . Hi j zou terugkeeren, haar opnieu w
schri j ven, zijn verwachtingen en zijn twi j f elingen,
dat het klaar tusschen hen moest worden, dat hij
haar moest spreken . Zou hij naar Ede komen of
kon hij haar to Wageningen tref f en ? Zooals nu,
hield hij het niet langer vol . 0, in haar omgeving
van welgezetenheid sprak men minachtend over
een kunstenaar, als een mensch buiten de zeden,
onpraktisch bovenal, met alle fouten, tekortkomingen, maar zoo'n burgerheer als die oom Beer
bleek geen haar beter, hij zat to stoken en hem
verdacht to maken, omdat ook hij, verliefd op dat
zoo zinnelijke kind, haar voor zichzelf wilde
bewaren .
Ribbens, strak van opnieuw aangloeiende passie, zijn oogen staar op het mulle zand, waardoor
hij moeizaam schreed, alsof daar de oplossing
voor hem lag, vond zichzelf dwaas en grof . Neen,
zoo mocht hij Cecile niet aanvatten, 't zou afschrikken en niets baten . Wel diende hij naar Ede
to gaan . En dat zoo gauw mogelijk, zoodat hij zou
weten, waaraan zich to houden . En alsof na deze
bedwongenheid van zijn naijver en wantrouwen
ook zijn zakelijk inzicht terugkeerde, gleed het in
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hem, dat, als hij flu Cecile herzag zijn begeerte
zou minderen . Kon ze hem niet tegenvallen, heel,
heel erg zelfs als hij haar ginds terugvond, in haar
omgeving, in plaats van hier aan zee, in de duinen,
waar de natuur zoo op je inwerkte . . . ? Was de zee
niet de groote verleidster, joeg ze niet op 't geweldig rhythme, de zingzang, de ruischslag?
Cecile, schoon niet beeldmooi, oef ende door haar
zinnelijkheid die bekoring op hem . En dat wilde
hij opnieuw ondergaan, zich er van overtuigen, zij
de eenige voor hem ! . . . En eigenaardig, terwi j 1 hi j
zich dit voorhield, sloeg om zijn bittere wrevelige
nijd, zijn weifelzucht, steeg een tegenovergesteld
verlangen : als ze hem eens niet meer behoorde . . .
of als zij zich teleurgesteld voelde, als 't wederzi j ds een vergissing bleek . .. ?
Te zeer had hij zich ingeleefd, to fel verlangd,
to spanningsvol zijn begeerten ontbeerd en geli j k
weer als aan 't lijf voltrokken, aldoor, aldoor, dat
de onderstelde vertraging hem ineens verkilde, en
er iets in hem opdook dat het maar uit mocht zijn .
Doch voor de tafel, om haar to schrijven, veranderde hij alweer, zich verwonderend over deze
onberekenbaarheid . Hoe kon hij zoo wezen ? De
oude verwachting, de lieve begeerte dook weer op,
inplaats van to bekennen wat in hem broeide, bepaalde hij er zich toe to melden, dat hij er over
dacht om in de omstreken van Ede to komen werken, daarvoor binnenkort overkwam . En dat hij
zeer naar haar langde !
En omdat hij nu niet schreef wat hem kwelde
en evenmin er gansch over kon zwijgen, begon hij
uit to weiden over het pension en zijn f lirten . Van
het gefladder met de meisjes vertelde hij . Zoo zat
de zinnendrift in hem, dat ze sterker bleek dan
hijzelf en zich door alles heen liet kennen . In zijn
overprikkeldheid meende hij, dat dit wel mocht,
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dat ze het zou begrijpen als de aard der zinnen
zelf, die zich niet last bedwingen . Daarom mocht
ze ook niet jaloersch wezen . Je bent dit toch niet,
vroeg hij naief. In zijn valschelijk opgedrongen
openhartigheid, maakte hij zichzelf nog heelwat
slechter. Ze merkte 't zelf wel, hoe het met hem
er voor stond. Enkel een gewoonte, een impuls,
een drachtige werking om naar schoone vrouwen
to kijken, zooals ook zij naar 't mooie keek, hoe
kon ze dit dan laken ? Juist omdat hij zoo gretig
schouwde, begeerde hij er een, een enkele, zij
die hem alle zoete verrukkingen, al het teedere,
alle felle liefde en passie kon geven .
En zoo werd zijn schrijven, eerst kort en krap,
daarna prikkelend en tastend, aan 't eind Loch weer
goed en mooi, uitlaaiend alwat diep in hem woelde
en dat hij bedreigd aanvoelde .
De brief haastig op het postkantoor bezorgd,
keerde hij moe en mat naar het hotel terug, toch

tevreden over zichzelf . De zon daalde al naar de
kim, belichtte flakkerend het westerdorp . Niet
meer leien zee en strand zoo vol gouden glansen,
zoo goudig-blank, de zee thans een ribbelig veld,
waarover de laatste gloed uit de wegzinkende tonne
een stralende brug sloeg naar het nog wat lichtere
zand, schaterf el en daardoor valsch, scherp of gloedend tegen het neutrale van de waterwellen .
Zwaar hing de lucht en daarin weef den zich al
de nevelen van de naderende nacht . Wolkenbanken trokken zich saam boven de lijn der zee en
daar-onder-uit sloeg over het water heen als laatste sprank der zonnegloor een purperen gloed .
Violettig kleurde zich zee en strand, liggend tusschen wegtrekkend licht en opkomend donkey .
Scherp, helwit stonden er de blanke duinen . Dat
duurde maar enkele momenten, dan donkerde het
al, werd alles grauwig-violet .
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II,
Op Cecile werkte deze kribberige en gelijk
hartstochtelijke brief verwarrend in .
Ze voelde zich geslingerd tusschen haar mooie
verlangen en de kwellende onderstelling, dat er
toch niets van kon komen . Ze wilde met alle veroordeelen breken, dock durf de het nog niet aan .
Hoe zou ze met de pen ooit haar deel bijbrengen . . . ?
Met een man to zijn, van hem onderhouden, dit
leek haar van al 't denkbare het ergst . Dit werd
zich binden in de meest slechte zin . Een getrouwdzijn zonder getrouwd to wezen . Eens zou 't er wel
van moeten komen, maar vooraf diende ze dan
veel werk gereed to hebben . . . en voor dat werken
ontbrak haar thans het evenwicht, al haar aanvoelingen en denken gespitst op dat eene : bij hem
to zijn !
En hij wist het, kende haar, daarom drong
hij aan in elke brief, dat ze flu reeds in dit gemakkelijke home praktisch een boek zou beginners . Dat herhaald dringen van hem, hoe goed bedoeld, haatte ze . Bij al die raadgevingen troffen
haar enkel de woorden van liefde . .. en dat hij niet
buiten haar kon . . . Al 't andere in de brieven legde
ze terzijde of sloeg het over . Ze nummerde de gedeelten waarin zijn zinnen spraken en borg die
's avonds onder haar kussen, om er van to lezen
en to droomen ; 't overige sloot ze weg, daar wilde
ze niets van wezen, als haar vijandig . Haar, oorspronkelijk-zuiver, dock door de zinnen verward
wezen, oneindig geschakeerd, telkens terugkeerend
tot dat eene, de man bij wie ze alles zou vinden,
zei haar, dat ze deze gelegenheid niet voorbij
mocht laten gaan ; ze moest volbrengen wat ze
zich had voorgenomen, alleen het oogenblik der
volvoering, dat zweefde nog in het gage .
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Sours toonde ze zich moedig, dacht ze aan een
overijlde stag . Een luttel verschil met tame
Gonne, een woord van Beer, jets met de chauf ,
feur of wat ook, kon al voldoende wezen . Ze
beeldde zich in, dat ze driftig zei, dat ze ging,
direkt, 't zelf de oogenblik . Dan naar boven gesneld, al het goed in de koffer gesmeten, een
adres er op geplakt, de kleine benoodigdheden in
de „bag", en zonder een woord verder to zeggen,
zonder afscheid de deur uit, naar het telegraafkantoor, geseind, vervolgens in een run door naar
het spoor . . . eindelijk het goddelijk oogenblik, dat
hij haar wachtende, zijn armen breidde en zij
weenende, lachende zich er in wierp, voor hem,
our hem, voor eeuwig !
Ja dit, dit wilde ze. En toch ze kon het niet,
althans nu nog niet. Ze zou het kunnen als ze over
sterker wilskracht beschikte, als iemand achter
haar stond die haar opduwde, of als men tegen
haar inging, thans voelde ze zich enkel vast in het
passieve .
Ik raad je in niets, polste Beer voorzichtig,
maar mij dunkt . . . je kunt.
Ze stoof al op, wierp heftig tegen :
Ja, wat dunkt u? Hier blijven . . . en me dan
als loon uithuwelijken, over een twintig jaar .
Verward en schuchter stamelde Beer
Uithuwelijken, is dat zoo erg . . . je hoeft toch
niet als j e niet wilt .
Zoo'n meneer to trouwen, of antlers 'n ouwe
j uff er to worden . Hoogste wensch to eten to hebben, verzorgd to wezen !
Een behoorlijk bestaan is niet het allerminste . Zonder dat gesmade komt er van het ideeele
gewoonli jk niet veel terecht . Ja, als j e niet zoo
doordraafde en over alle bezwaren heenzag, zou
ik je laten begaan, ik raad je voor je welzijn .
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Cecile beet zich op de lippen . Dat behartigen
van haar welzijn kende ze . De sukkel was verliefd
op haar en daarom bazelde hij zoo, praatte al het
mooie weg. Hoe luisterde ze nog een oogenblik
naar hem ; 't bleef eigenbelang wat hem dreef .
Neen, zei ze kortaf, daarover valt niet to
redeneeren, ik volg mijn eigen zin, last me in
dergelijke aangelegenheden door niemand raden .
- Je doet toch geen ondoordachte stappen,
schrikte hij op .
Heb ik die ooit gedaan . . . of daalt je achting
al zoover, dat je me tot alles in staat acht ?
Cecile, smeekte hij angstig.
Och wat, je denkt enkel aan je zelf .
Spreek niet zoo luid, waarschuwde hij, pas
op voor tante, j e kept haar oordeel, breng toch
geen ongeluk, geen schande over dit huffs .
Dat is het toppunt, voer Cecile heftig uit, ik
schande over jullie brengen . 't Is toch duidelijk
dat ik tot niets overga zoolang ik hier in dat huffs
ben .. . wat een meening hebben j ullie toch over me !
-- Cecile, hernam hij bevend, hoe ik over je
denk behoef ik niet to herhalen . Ik vraag enkel,
dat j e geen onbekooktheden uithaalt, je niet last
leiden door een opwelling, door ik weet niet wat . . .
zoo'n man j e voorstelt .
- Laat hem er buiten, beet ze scherp, ik heb to
oordeelen . . . over hem weet je niets, een kunstenaar is antlers dan een koopman .
Dat bedoel ik juist . .. ze hebben geen moraal .
Jij zeker wel . . . 't wordt enkel niet in cijfers
uitgedrukt . ..
Als ik overtuigd was van zijn oprechte plannen, maar iemand die zich niet eens last voorstellen ?
Dat ontraadde ik, waarvoor zou het dienen ?
Om de bruidschat sours, die ik niet bezit . . .
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Een behoorlijk mensch handelt in de vorm .
--- We kunnen immers toch niet trouwen . . . en
willen hat ook niet .
Gelukkig, verzuchtte Beer .
Cecile kende zijn plat egoisme, hoe sentimenteel
hij ook deed, zijn zelfzucht die enkel aan zelfkoestering dacht, dock dit grief de haar al to zeer .
Wrevig zei ze
Dat noem je gelukkig . ., ach, laten we er geen
verdere woorden aan verspillen .
Zoo bedoel ik hat niet, haastte hij al to zeggen, ik mean gelukkig voor iou .
Ja, dat kennen we . Smadelijk keerde ze zich
af . Al vial er tegen zijn bedenking niet veal in to
brengen, ze wist toch, dat hij elke kandidaat verre
hield en op geen man gesteld bleak . Hij hoorde
tot dat type, dat daar nog prat op gaat en alles
beziet van uit eigen belang .
Beer, door haar zwijgen, in de meaning dat hij
thans de rechte snaar aanraakte, vervolgde grootmoedig
't Zou hem geen windeieren leggen . . . schade
doet hat een schilder nooit als hij in' kennis komt . . .
allicht koopt men jets van hem, als hij teminste
talent heeft . . .
Als door een venijnige beet gestoken, verweerde
zich Cecile opnieuw
Talent. . .? He j a, maar daaraan valt niet meer
to twi j f elen, allang algemeen erkend . En koopen ?
Je zou voor een paar honderd gulden wel jets willen hebben, dat later tweeduizend waard blijkt .
fk betaal ruim, deed Beer hoog, ding nooit af .
Zeker, je zegt alleen, ik heb er dat bedrag
niet voor beschikbaar .
Als hat to veal is, natuurlijk, artiesten vragen sours dolle prijzen, als je daaraan wilt toegeven . . .
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En na hun flood bieden de lui tegen elkaar
op, tien, vi j f tig maal zooveel .
-- Dat doen de museums, de handelaars, ik nooit .
Neen, daar ben je to veel koopman voor . . .
je slaat je slag bijtijds, zoogenaamd ale beschermer.
Wat is daartegen, vroeg Beer zeker van zijn
zaak, als ik en anderen niet kochten, verhongerden ze, bleven ze met hun werk zitten, ik ben niet
slechter, niet egolster flan de anderen . . . ik steun
de kunst waar ik kan . . .
-- Ach ja, zei Cecile, flat is zoo, je steunt de
kunstenaars, koopt hun werk zooals je een of f ekt
koopt, zeker er van flat het in waarde stijgt. Van
je standpunt gezien heb j e geli j k, je doet zelf s
goed er mee, dock verder is j e opvatting er naast .
Geld is tijdelijk, kunst iets eeuwigs, begrijp je nu
flat we andere menschen zijn?
Cecile, kreet Beer en hij vatte haar hand, ik
wil alles doen voor j ou, ook voor hem, als j e maar
niet weg gaat, me niet hier alleen last, beloof
me flat?
Een verzachting omving haar . Ach, hij kon
niet buiten haar en daarom sprak hij zoo . Die
ziekelijke beminnelijkheid, zijn waarschuwen voor
ontijdige stappen, omdat ze zoo overmoedig schetterde van flit to zullen,doen en flat to moeten, zijn
vage vrees haar to missen, ontroerde haar, dock
deed tegelijk zoo wee aan . Haten kon ze hem er
sours our .
Aan de andere kant Ribbens brieven voldeden
haar ook niet gansch, hoe f el en opwindend ze ook
veelal waren, zoodat ze buiten zichzelf geraakte .
Hij had het telkens, aldoor, over iets, flat haar
aan het peinzen bracht. Er zonk dan een neerslag
in haar, waartegen ze niet op kon . Waarom vulde
hij zijn brieven niet enkel met liefde en minne,
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zooals zij zelf, zich koesterend met het vage, dat
eens werkelijkheid worden zou, dock flu nog
Broom, verlangen bleef ? Tusschen zijn al to
direkte uitingen sprak altijd het verstand . werken moesten ze allebei . Hij schilderen, zij schrijven . En Bat wilde ze, 't kon ook niet antlers, 't
bleef de pijler waarop alles rustte . Alleen zou Bit
eerst kunnen als ze hier vandaan, uit deze sfeer,
haar gedachten zich vermocht saam to trekken.
Wild werd ze er van als op straat heeren haar zoo
begeerig opnamen, als Beer zooals daareven vertelde Bat die of die hem over haar had aangesproken, haar to verstaan gevend Bat een goede
toekomst haar niet zou ontgaan als ze maar hier
bleef in het deugdelijke huffs .
III .
Joanne zou to logeeren komen, ze had Bit reeds
vroeger beloofd en ook laatstelijk nog gezegd .
Beer verkeerde er over in de wolken, Joanne,
de frissche, glundere, die zoo klaar uit haar oogen
keek en zich niet als Cecile door mooie woorden
liet vangen, zou op haar, zoo meende hij, wel een
kalmeerende invloed hebben.
Maar Joanne kwam nog niet, wel schreef ze
haar een uitvoerige brief . Twaalf zijdjes vol met
haar kloeke schrift van Brie, vier woorden op een
repel, zoodat het heel wat leek en toch niets beteekende .
Ze schreef als altijd over alles en nog wat, 't
meeste over zichzelf, over Frank, en Bat hun tijd
van trouwen nu wel naderde . Naar Amsterdam
was ze ook nog geweest om inkoopen to doen ;
voor ze naar Indie ping moest ze de dingen wel
dubbel en dwars hebben ! Ja, dacht Cecile, zoo is
ze echt, de goede Joanne, de uitrusting dubbel en
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breed, zoogenaamd omdat ze over de zee gaat,
maar als ze hier bleef, zou het met haar aankoopen niet antlers zijn . Het woord bekrimpen of
bespreken bestaat bij haar niet . Gelukkig, dat ze
bet zoo treft
Even poosde ze, las weer voort, sloeg het laatste
blaadje om, dan hokte ze. Wat schreef ze char
.?
.
Ribbens f lirtte met Mies, maakte uitstapj es met
haar, Frank en zij waren er bij ; hij begeleidde de
dames naar 't bal, naar het nieuwe Kurhaus . In 't
pension aanvaardde men dit grif, maar men moest
Loch niet veel van hem hebben . Zoo'n man, een
moderne schilder, geen vast bestaan . . . toekomstmuziek .
Cecile voelde zich verij zen, haar hoof d werd
hard, een rillingj a liep haar door de leden, haar
handen klamden . Dus al vergeten ? 't Kon haast
niet, welneen, z'n brieven getuigden het tegendeel . Vertelde hij niet zelf over dat gedoe in het
pension?
Toch, dat het char geschreven stond, ontnam haar
jets van haar zekerheid en kwetste waarin ze
meende niet kwetsbaar to zijn . Jaloersch? Neen,
dat niet ! Ze kon best zien als een man aardig
tegen andere meisjes sprak, -- en ze begreep, dat
iemand als Ribbens ook wel aardig gevonden
wordt. Merkte ze dat toen al niet . .. die naijver
ontging haar geenszins, waarover verwonderde ze
zich dan ? Dat Joanne het meldde, zij die er zelf aan
mee hielp, haar zuster die binnenkort trouwde,
en er dus niets bizonders in vond als ze hem daarin
sterkte, of op de proef stelde zooals ze dat noemde,
flu dat beloof de wat ! Ze kende Joanne genoeg, om
to weten dat ze zich een kleine hofmakerij wel
liet gevallen, dergelijke attenties althans niet bot
afwees, al zorgde ze er voor dat ze in niets to
buiten grog.
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Bovenal hinderde het haar, dat Ribbens door
zijn handelwijze vat op zich gal ; dat men kwaad
kon spreken niet zonder reden. 't Bedroef de haar
zeer . Evenwel, het geval op zichzelf leek haar niet
onverklaarbaar . Hij wilde daarmee aantoonen, dat
er met haar, Cecile, niets gaande was, hij dekte
haar daarmee voor de praatj es der wereld . Ook
kon ze geen recht op hem laten gelden, zij hier
en hij daar . ., ze moest bij hem zijn ! Schreef hij
niet, dat hij leef de in een bedwelming, een roes .
En zoo leerde ze hem kennen .
Dit leek haar het gevaarlijke. Waar bleef haar
belof te, ze beloof de, dock stelde uit. En wat beloofde hij . . . ? Een vage dwarrel van allerlei woorden die hij had gezegd, verwachtingen die hij
wekte schoot door haar heen . Hij kon wel gemakkeli j k schri j ven, ei schen in zijn roes .
Niettemin hunkerde ze alweer naar de post, die
haar een brief van hem brengen kon, ze leef de
enkel op dat verlangen, ze deed niet ,antlers dan
uitzien of er geen tijding van hem kwam . Wild
. en
en woest vond ze hem, recht op het doel of
dan ineens weer, zooals ze zelf het woord bezigde,
zoo heerli jk gewaagd, zeggend de lief dedingen
dadelijk bij hun naam.. Soms deed hij wel wat erg,
Loch voor haar nooit erg genoeg, en dit zeer erge
dan, al schaamde ze zich ervoor, deed haar vergeten zijn goed bedoelde raadgevingen, die hij
toch enkel gal, opdat ze spoedig zouden kunnen
samen zijn . Zeker, ze spelde zichzelf geen doekjes
voor de oogen : ze haatte de burgerlijke romantiek der j onge meisj es, de dwepende overgevoeligheid, die zich uitte in smachtend verlangen, dock
in haar onbedwongenheid, begeerde ze de liefde
tot in de diepste grond, de uiterste graad, dit wist
ze, en hierin school evenveel, zeker niet minder
romantiek, de vreemde zucht naar het buiten-
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sponge, wat niet voor iedereen gelijkelijk was
weggelegd .
In die oogenblikken - en die waren er vele
vouwde ze devoot de handen en bad, dat zij hem
eens dat zou schenken, dat ze cooed en kracht
mocht vinden hier met Beer to breken, voor haar
werk to leven . 0, waarom schreef hij toch maar
niet aldoor lieve, lieve brieven, brieven van hartstocht en van teederheid, waarom wilde hij zelf
het oogenblik zoo bespoedigen, het oogenblik van
haar overgave, dat ze zelf zoozeer verbeidde en
toch weer zoo vreesde .
En nu moest ze hem op zijn laatste dringende
brief, waarin hij er van gewaagde naar Ede over
to steken, wel antwoorden .
Lief-van-me . Heerlijk zou ik het vinden als je
bi j je plan bli j f t, Oktober en November hier in
de omtrek to komen wonen, om studies to maken .
En toch zie ik er een beet] e tegen op. . . Ik ben
zoo bang, dat ons geheim dan niet lang meer een
geheim zal wezen, en ik hou zoo, van al wat geheimzinnig is . Maar waarom wil ik het ook eigenlijk verborgen houden? Ik ben er immers al to gelukkig en trotsch mee, de heele wereld zou ik 't
wel willen toeroepen, dat ik van je hou, van je
hou, en me straks aan j e ga geven, zonder kerk
en stadhuis !
Maar dan lijkt 't me weer, of het mooie, het
teere weg zal wezen, als de anderen het zullen
wezen en erover praten met harde woorden . Want
iedereen zal het afkeuren .
Je hebt het me evenwel dadelijk gezegd, hoe 't
er met j e voorstond, en j uist dat eerli j ke, onomwondene in j e heeft me to meer aan j e gehecht .
't Vri j e in een lief de, het enkel bi j elkaar willen
wezen wanneer j e voelt dat j e niet buiten elkaar
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leven kunt, dat juist trekt me zoo aan, evenals de
stilte buiten, de gedempte kleuren, de eenzaamheid .
Het teekent misschien mijn zwakke en weinig
f linke aard, maar jij, m'n lief, bent immers sterk
en levenskrachtig genoeg voor ons beiden ! Denk
daarom niet, dat ik abnormaal gevoelig ben, of
een afkeer heb van de menschen . Maar ik gevoel
me nooit eenzaam, ik zoek het gezelschap niet.
Dit alles is wel voor mij zoo, zal het ook voor
iou het hoogste zijn ? 't Lijkt me toe, dat je wel
heel graag menschen our je heen hebt, en ze met
belangstelling gadeslaat . Toch steekt het me wel
even, wanneer ik je oogen streelend zie gaan naar
een antler . . . Maar dadelijk voel ik het onredelijke
van mijn nai j ver, als je je veer of wendt en met
je spotoogen tegen me lacht . Ik moest ook wijzer
zijn en weten dat het geen begeerte is, die je
kijken doet naar een mooi vrouwenlichaam, een
aardig meisj eskopj e, enkel maar j e schildersblik.
Sours heb ik er zelfs plezier in, ik tracht dan op
je gezicht to lezen wat de indruk is, die dat meisje,
die vrouw op je maken, en toets die aan mijn
eigen oordeel . 0, ik weet wel wat aantrekt, het
best voel ik dit aan mezelve. Het is hinderlijk,
vaak vernederend, als heeren je zoo aankijken, en
toch geeft het weer een voldoening . . . Het bereidt
me altijd een onplezierige gewaarwording wanneer ik merk, dat ik op een man zoo heelemaal
niets doe .. .! Of dat bij jullie veel verschillen zal . . . ?
Toch, niet altijd is het zoo. Ook zie ik, of meen
ik to zien, de begeerte in j e, vooral als het een
vrouw is, die je even driest aanziet als iii haar . . .
Zou je toch dat f ixeeren niet kunnen laten, lief?
Maar ach, waarom vraag ik dit ! Ik moet je toch
volledig vertrouwen, diep-in overtuigd wezen dat
je mij liefhebt. Alle de dagen die ik aan je gedacht
heb en naar j e verlangd, alle de nachten die ik
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gewacht en doorwaakt heb, hebben mijn hartstocht zoo f el gemaakt, dat ik zelf ervan terugschrik. En nu zal het zoo lang niet meer duren . . .
Zou een verlangen ook to groot kunnen wezen?
Sours, ineens, voel ik me zoo vreemd kalm, zoo
leeg, zoo kil, alsof dit alles enkel een overspanning
is geweest, een wilde opwinding, waaruit ontwaakt, alles zoo nuchter en hopeloos-koel our me
staat. Maar dan komt een brief van je, en m'n
hart beeft in me, ik strek m'n armen uit, alsgf je
heete woorden alle of stand tusschen ons verteerd
hebben en mijn verlangen naar je wordt als een
plan . . .
Het is moeilijk, our lief to hebben op een afstand . Ik wil je zien, je aanraken, je stem hooren . .,
wat is lief de antlers, zoo niet, vergaat het tot
louter een vriendschap ! Of is dat niet zoo, en zou
ik weinig trouw van aard blijken . . .
Ik weet het niet, ik weet het niet . Er is enkel
dit : dat ik j e heel, heel gauw weer zien zal !
Iv.
Ribbens, de j achtige adem opgehouden, las, herlas deze dooreenwarrelende uitingen van geluk en
spijt. Schijnbaar in gedachten, in waarheid gedachtenloos, zat hij neer, starende voor zich uit,
alsof hij niet begreep, alsof haar woorden hem
een raadsel bleven .
En toch, alles zoo klaar, zoo duidelijk, hij ontving een antwoord als hij verwachten mocht op
zijn eigen aandringend schrijven . Opvallend alleen
de bittere en zoete menging van vrouwelijk verweer en overgave . Ze heeft gelijk, zei hij : Het is
moeilijk elkaar lief to hebben op een afstand . Zoo
niet dit ; welke andere bestaansgrond is er voor ?
Totnutoe blijkt bij mij het tegendeel, ik zweeg
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in de verlief dheid en koester de onthouding als
prikkel tot steeds meer . Wat je niet hebt, begeer-j e. In de ontzegging, de verzaking broeit de
lust, bevrediging beteekent voldaan zijn . Tot louter een vriendschap is 't bij mij allerminst, maar
als Cecile er van gewaagt wordt dit bedenkelijk,
schoon to verklaren . Te kort gingen we met elkaar
om. Er is nog niets onuitwischbaars, 't is het verlangen der zinnen, van 't lichaam, door de verbeelding opgehitst . Bij een vrouw grift het zich
als ze zich volledig geeft, als ze hem in haar opneemt, bij een man verdwijnt, vermindert de begeerli j ke, als de ziel er geen deel aan heel t ; hi j
heeft haar gehad . Weet Cecile dit? We spraken er
vele malen over ; in haar brieven raakt ze het aan,
de verlief dheid beschouwt ze als haar ondergang.
Deze twijfel zou niet moeten bestaan . Houden
we van elkaar, zoo dat al 't andere klein en nietig
er bij wordt, alle bezwaren wegvallen, in ons
enkel zich laat gelden het dwingende verlangen
bij elkaar to zijn . .. ? Ik neem dit voor mijzelf aan
en geloof het ook van haar, maar hoe weten we
dit, hoe verkrij gen we deze zekerheid ? Met de
ontsluiting verdwijnt de schoonste waan . Toch
smachten we er naar . Als nu Cecile schrijft, dat
liefde op een afstand tot vriendschap verschraalt,
blijft als eisch : de daad . Maar niet de volgende
ochtend weer van elkaar gaan . Bij mij stijgt de
begeerte in de onthouding, bij haar lijkt het evenzoo to zijn : ze zal komen . ., ze kan niet langer
wachten . ., ze is zichzelf niet meer meester . . . 't
houdt-in haar hoogste geluk ! Voor mijzelf vrees
ik niet, maar hoe wordt het met haar, als na de
waan ze enkel kept haar geschondenheid ?
Ribbens' gedachten flitsten terug naar de eerste gesprekken, over opwindende lief desverzen en
de reeel-ontledende roman
hun kennismaken .
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Hij, voor het raam, staarde uit over de zee, ze
kwam vol nerveuze schroom, vroeg hijgend of ze
dat boek van hem mocht . Een korte, hakkelende
woordenwisseling, hij merkte haar hyper-gevoeligheid, haar verzenuwing, zij werd daarop uitdagend . Dan de wandeling . Zij dartel, overmoedig,
hij remmend waarschuwend . Haar verweer en
haar verlegenheid als ze meende zich in hem to
hebben vergist. . . en zijn vallen door de mand .
Hij toch zooals zij, de man die de liefde wit zooals
zij, haar dus geven zal met overmaat alwat ze in
gedachten reeds doorleefde vele keeren . Daar zag
hij toen het gevaar . Tegen dat opwindende grog hij
snij fiend in . De liefde niet louter hartsverlangen,
eer lichaamsdrang, de zinnen zich gedacht met de
hersens, gesponnen als een weepsch genot, een
perverse kwelling, ongevaarlijk naar de schijn,
loch aantastend het diepste wezen ; het lichaam
ook . Hij sprak als zedemeester toen, terwijl hij
de allerzinnelijkste van beiden, alleen maar gewaagde uit aangeproef de ervaring, kennend onbewustelijk de gevaren . Wel snel keerde de vaan,
speelde hij mee het vernietigend spel . Hij ontwapende zichzelf ; hij zocht toch hetzelfde wat zij
begeerde . Hem het allerhoogste, meer dan een belofte, de hemel op aarde, de bloeiende appelaar in
't paradi j s . Ondanks dit waarschuwde hij, het
cerebrate, opzettelijke senzueele al even verderfelijk als het to koude gestel, de dorre zedelijkheid
en het braaf fatsoen . Eerst vond hij haar een
meisje die niet weet wat ze doet of zegt, dock al
spoedig toonde ze zich bewust en wilszeker . Ze
dweepte met minzieke verzen, dock niet met trouwen, daarom liet hij haar op kiesche wijze het
vreeslijke gevoelen van een reaktie . De „sens de
curiosite", het zelf beleven waarvan men heeft gelezen, brengt het gevaar mee van de weerzin, de
De Ziefde der Zinnen
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ontmoediging, de maagd vrouw geworden . Als hij
daarover toen met haar sprak, moest hiervoor een
dieper-liggende reden bestaan . ., speurde hij sours
dit ? -- Tegen de opgezwiepte verlief de stroom
die van haar uitging, roeide hij niet op, dock liet
zich meedrijven . Deze laatste brief van Cecile
werkte zoo eigenaardig op hem in . Totnutoe las
hij enkel blind, in verrukking. Het verbitterde
gevoel speelde hem voortdurend parten, nu moest
hij schiften . Als 't nu eens bleek, dat Cecile verkeerde in een zichzelf opgedrongen roes dan werd
het een ongeluk, zouden ze tegenover elkaar
staan met leege handen en nog leegere harten . De
lief de gevest op de zinnen kan niet zonder die
zinnedrift . Als ze zichzelf opschroefden, wordt het
een tuimeling. Dat treft haar 't eerst en 't ergst .
En ach, Cecile to lief, to goed voor zoo'n wreede
ontgoocheling ! Dat is de flood, zooal niet lichamelijk dan toch zedelijk, en daaraan zou ook hij
schuldig staan ! Opnieuw opende hij de brief en
las zin voor zin, maar de geschreven woorden
gaven hem geen ander uitsluitsel dan hij er zelf
uit trekken wilde . Een brief, ook een minnebrief,
sours een minnebrief bovenal, is even geheimzinnig
als een sf inks . Je ziet enkel de starre letterteekens,
die al starrer worden, naargelang je de diepere
beteekenis niet voelt . Neen, steunde hij, je bent
niet antlers Cecile als ik je ken, daarvoor behoef
ik enkel me terug to denken aan ons korte samenzijn, aan die hooge oogenblikken . Je speelt geen
schuilevinkj a met jezeif.
In waarheid ben ik het met haar verwonderlijk
eens . Zalig, verrukkelijk our voor to knielen, our
haar duizend maal voor to zoenen, ligt ook in
mijn herinnering haar belle, flat het ergens buiten
mag zijn als we voor de eerste maal samen zullen
wezen . Dat verlangen teekent haar, ze is niet zoo

131
zwak en weinig funk van aard, als ze 't zelf meent,
dock eer wat al to fijngevoelig, ontvankelijk voor
de eenheid van lief de en welige natuur.
Mij ziet ze als bizonder levenskrachtig, ze veronderstelt ook, dat ik graag menschen om me heen
heb, wat niet hetzelf de is en evenmin noodwendig
samenhoort. Zoo komt ze op mijn hunkeren naar
vrouwen-mooi, wat haar hinderen moet . Ongelijk
heeft ze hierin niet, 't was dwaas en mal van mij
om to flirten, echt een gedoe zonder redenen, niet
to verdedigen, grof en min van mijn kant . Door
het haar merle to deelen, voorkwam ik dat men
het haar leelijker en hatelijker zou overbrengen,
dock dit verandert het feit niet . Vrijheid, zeker
blijft dit noodig voor een kunstenaar, maar men
kan het opvallende in een andere vrouw ook kritisch zien. Wat ik ook meestal doe, waardoor het
hindert noch kwelt en de gelief de geen zorgen
baart . Ik bleef dus eerlijk als ik daaraan vasthield
en 't ronduit zeg zooals ik ben, wil ik later geen
bedrieger of huichelaar lijken . Maar zoo is 't toch
niet, het afwijkende betreft, dat ik, hoewel opgaande in Cecile, tevens verliefderig me aanstelde
tegenover de meisjes in het hotel-pension . Dat bewerkte de overspanning, de roes van het verlief d
zijn, even opwindend als zware wijn . De gedachte
alleen aan het to wachten geluk overrompelde me
zoo geweldig, dat 't me naar het hoof d sloeg en me
zoodanig bedwelmde, dat ik de woorden hakkelde .
't Lichtte rondom mij fel en duisterde weer zwoel,
ik voelde me als een beschonkene terwijl toch
geen droppel drank over mijn lippen vlood . Hoe
kan men nu zoo'n toestand aan z'n meisje duidelijk
maken? Zoo, dat zij het kalm beschouwen gaat als
tijdelijk gevolg van de vervoering der zinnen . .. ?
lk beken, dat ik er geen kans toe zag, daarom in
overmoed ermee geurde, wat zeker een onbetame-
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lijkheid is . . . Toch vatte ze het niet zoo op, ze zegt
in deze brief dat ze me volledig vertrouwt, diep-in
overtuigd is dat ik haar lief heb . En dat geen
vrouw mij zoo zal kunnen liefhebben als zij mij . . .
Alleen schrikt ze er van terug . Kan een verlangen
ook to groot wezen, vraagt ze? Dat is het waarvoor ik dus op mijn beurt ook terug zou moeten
deinzen .
0 p welke wi j ze hou ik dan van haar ? Mi j n verlangen is zinnelijk, dock niet alleen . Ik hou ook
van haar lieve stem, van haar mooie ziel, van
van . ., ja van haar geheel zooals ze is, ook al vind
ik haar lichaam lang niet mooi . Als schilder zou
ik dat lichaam van haar antlers wenschen, volley,
fijner van kontoer, meer geskulptureerd . Niettemin haar gestalte, slank als van een elf, boeit me
zeer . Ze heeft als ze loopt iets van een Engelsch
renpaard ; er zit ras in, maar toch is ze fragile .
wat mij 't meest in haar bekoort, dat is haar
voornaamheid, haar ingehoudenheid en 't afwezig
zijn van burgerlijke bewegelijkheid . Ze is van
oude f amilie, drie-, viermaal gekruist met vreemd
bloed, half Indisch nog, en hoewel lichtelijk gcedegenereerd, toch niet minderwaardig, eer to
hoog, to gevoelig, met een prachtige vri j heidsdrang .
Ze is oak artistiek . Telkens als we buiten liepen, zag ik hoe ze bewogen raakte door een natuureffekt, een zware slagschaduw, een vreemde gulplicht, en hoe ze haar aandoeningen niet pralend
zei, maar gelukkig in zichzelf verzuchtte, vermoedend, wetend dat we ze tegelijk voelden, dat er
eenheid bestond tusschen ons . 0, die heerlijke
oogenblikken van zwijgen en sprakeloos staren
en dan even drukken elkaars hand .
Dichterlijk vind ik haar en ik zei, dat ze schrijyen kon, maar eigenlijk geloof ik, dat haar talent
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naar het schilderen neigt, ik bedoel het aanzien
der dingen, of zie ik dat alles zoo vermooid in
haar omdat ik van haar houd ?
Zooals 't flu is, kan het niet langer blijven ! 1k
martel, ik moord mezelf, brand op van verlangen
en van drift der zinnen . Elke nacht is het voor
mij een orgie van liefdesverbeelden, van verrukkingen ! 1k denk mij in, hoe het eens zal zijn ! Dit
kan zoo niet duren, het tast aan mijn kracht, mijn
persoonlijkheid, ondermijnt zoowel mijn ziel als
mijn lichaam, ik bests enkel uit Broom, die onthouding heet, dock gloeiender laait dan de felste
lust . Aldoor opnieuw heb. ik haar in mijn armen,
telkens anders, hartstochtelijker, wilder, ik ben
steeds met haar, Bag en nacht . En zij, zonder het
to weten, voedt, stookt Bat dolle verlangen, die
gloeiende begeerte aan, en ondergaat evenals ik
de terugslag, de inzinking ervan . We verspillen
ons beste zelf, we hitsen elkaar op en cloven dan
de vlam totdat hij smoort en naar binnenslaat .
Driftig greep hij naar de pen en schreef in
krappe woorden wat er in hem ziedde en koortste .
We moeten zekerheid hebben, voile zekerheid, alle
schijn moet wijken . 't Zal stralend-licht of donkey
zijn ! Ik kom naar Ede, of wil je liever to Wageningen? wanneer en welk uur?
Van Cecile kwam per keerende bericht . Ze
meldde Bat ze hem verwachtte . . . hij hoefde maar
to semen, zou haar dan aan het tramstation vinden . Een schok van vreugde, schreef ze, gaat door
me heen . . . telkens blijf ik onder mijn bezigheden
staan en zeg : morgen is hij er ! We zullen elkaar
Bus zien, elkaar in de oogen kijken ; we hebben
veel to bespreken.
Deze hartelijke toon beantwoordde aan Ribbens
verlangens ; 't stemde overeen met hetgeen hij
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wenschte . De ongedurigheid zat hem to zeer in 't
bloed, our op deze wijze to blijven briefwisselen,
't werkte to opwindend . Vlug het spoorboekje
raadplegen, zijn tasch pakken en Stance van zijn
adres op de hoogte brengen ! Zou ze er iets van
vermoeden? Dat hij haar uitschakelde, wijl hij
vrijheid van bewegen wenschte . . . en niet goed
kon tegen haar opstoken, daarom stuurde hij haar
verweg, in de Ardennen !
V
Nu zat hij in de trein, naar Cecile . Bewogen
herlas hij de laatste regels van haar kaart : morgen kan ik je immers alles vertellen . . . o, lief ste
lief, hoe ik verlang ! 't Suste zijn drift.
Het weer bleek gekeerd . Er hing een druilende
lucht, grijs op grijs ; sours verspikkelde 't vochtig .
Ja, met de zomer geraakte het gedaan, ze zaten

in de herf st . Alti j d op de keer had-j a dat weer,
daarna werd het vaak weer broei-warm . wel een
zeldzame warme zomer maakten ze door, een
zomer die zoo overeenstemde met de volheid van
z'n lief de, met de zwoelheid van z'n gemoed .
Onder de egale grijze lucht, die met regen dreigde,
leek het landschap thans zoo roereloos, al ijlde 't
hem ook langs zijn oogen. Er school een stemming
in van zoete gedragenheid, vreemd afstekend bij
zijn eigen opwinding . En ineens vroeg hij zich
pat is eigenli j k mi j n doel ? Ik heb haar lief .. .
zij mij eveneens, we briefwisselen, 't gaat al
crescendo, alleen ik wil nog meer, ik wil alles . . .
Hoe meer hij Ede naderde, to eager werd 't
hem, want als ze zich bereid verklaarde de zijne
to worden, wat dan? Dit zocht hij immers geenszins, 't zou hem zelfs in moeilijkheden brengen .
Ja, j e kon als verlief d man er our lachen, maar
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zonder behoorlijke middelen ging het niet, om met
een vrouw naar het buitenland to trekken . Achter
in 't jaar, November, December beschikte hij weer
over 't noodige, - heel de zomer vakantie, dat
deed zijn middelen sunken . De vrees voor dit
ongerief behoef de evenwel niet zoo to verontrusten, Cecile evenmin als hij, zou dwaasheden
willen doordrijven . Nu goed, zei hij, zich alweer
opwindend, spreken moeten we toch samen, mijn
zenuwen houden het niet vol, 't onbestemde, onbepaalde maakt slap, een vaatdoek . A I die beproevingen, waarmee de heilige Anthonius ook werd
bezocht, sloopen mijn kracht, daardoor ongeschikt voor het werk. Doorlees ik haar brieven,
dan bli j kt me, dat ze in haar verlief dheid van
allerlei oproept. Zij legt op mij de verantwoordelijkheid, en ik zou die ook willen aanvaarden, als
ik burgerlijk kon trouwen of over middelen beschikte om haar to geven wat een vrouw toekomt .
Evenwel, ze wenscht dit zelf niet, ze wil genomen worden om zich zelf en zonder het burgerli jk brief j e uit echte lief de, of liever nog gezegd
uit f elle, niet beredeneerende passie .
Maar als dit zoo is, moet ze mij niet daar voor
stellen, moet ze beslissen en met opgeheven hoofd
zeggen : Dan of dan kom ik ! De dag zelf, doet er
minder toe, maar niet to lang uitstellen . . . 't bloed
gist me to sterk, de opwinding to groot . Ik kan
niet meer alleen zijn alle de dagen en alle de
nachten, zooals ze 't van zichzelf ook erkent .
We zullen dus spreken met elkaar, een onderhoud hebben en al 't duistere wordt voor ons
klaar . Ze wil niet louter een vriendschap en ik
evenmin, daarover zijn wij 't eens, 't onklare
schuilt in het niet uitgesprokene, het negatieve .. .

ZESDE HOOFDSTUK

I
ECILE wachtte aan 't station .
Ze voelde zich gespannen, dat 't
haar sours leek of iets in haar zou
breken ; ze kon juichen en weenen
tegelijk . Zien zou ze hem, zijn stem
hooren, omvamen zijn streelende
oogen, weten dus of 't nog geheel was als daar
ginds . Waarvoor vreesde ze . . . ? Voor ontgoocheling,,, dat hij niet meer zoo verliefd zou zijn als
in zijn brieven, haar koel en kritisch aanzien of
scherpe woorden zeggen, als in 't begin . En ze
vreesde ook voor zichzelf . , , in brieven kon ze zich
het beste uiten ., . Ach in 't gewone praten scheen
alles zoo gewoon, ze vond het heerlijk dat hij
kwam, maar veiliger, vaster bleef het toch je
liefde op schrift to belijden .
Een tijdje to vroeg was ze al van huffs gegaan,
uit angst van to last to komen, en ook our zich in
to leven, ze wilde 't weer voor zich halen, zooals
ze zich hem herinnerde, toen hij haar naar net
stoomtrammetj a bracht, zooals ze 't eerst met hem
kennis maakte en ze die lange wandeling ondernamen . Heel de ochtend hing de lucht laag, daarna
ging het zacht motregenen en werd het weer
droog, en nu juist, terwijl de trein aandenderde,
begon het , opnieuw to druppelen . 't Maakte haar
zenuwachtlg, zoo zelf s, dat ze erover dacht maar
to keeren our hem ergens op de weg to ontmoeten, Ze verbeeldde zich, dat ze niet meer van
hem hield, dat ze eigenlijk nooit van hem had
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gehouden, alles maar tijdelijke spanning en opwinding ! Rauw in haar kreet het : hoe kan hij ook
van mij houden . .. ? je zult het zien, straks wendt
hij mij de rug toe en zegt, we vergisten ons ! En
flu plots in verlangend genot zoodanig of gestraft
to worden, verwijderde ze zich niet, stelde ze zich
strak . Haar oogen zochten de reels af, naar hem,
om haar ongeluk to verhaasten .
De trein stoomde binnen, leegde zich en het
perron vulde zich met menschen, waartusschen
hij nu moest aankomen . En ja, ze zag hem al van
verre en trail op hem toe, hoewel wat schroomvallig, hij aarzelde, herkende dan .
Hun wederzijdsche begroeting geschiedde in
een warrel, oneigenlijk, onvolkomen . Ze keken
elkaar gej acht aan, drukten elkaars hand, keken
opnieuw en dieper in de onthutste oogen, alsof
ieder zich wilde to binnen brengen de oude herinnering . . . zich overtuigen . Had men elkaar zich
dan toch antlers voorgesteld, ontbrak er wat aan
het diep zichzelf ingeprente en lang gekoesterde
beeld. Verlegen, met neergeslagen oogen, ietwat
trillend van gej achtheid en 't ongewone, schreden
ze schuivelings naast elkaar voort tusschen de
andere reizigers, die naar de uitgang drongen .
Willen we in de wachtkamer gaan of naar
Wageningen ? vroeg Cecile sidderend . 't Regent
'n weinig
Ja, 't regent, antwoordde hij, opziende naar
de lucht alsof hij 't pas bemerkte . Eerst maar
naar de wachtkamer .., vin-j a 't niet ?
Goed, zei ze. Meteen ging ze hem voor, die
richting uit . . 4nderwijl vervolgde ze weer en haar
stem klonk zangzuiver
We kunnen daar later altijd nog naar toe. . .
Wel ja. . .
Ze bereikten het wachtzaaltj e, waar vele men-
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schen voor de regen schuilden en door die volte
moesten heendringen -- zij schrikachtig en gerept,
toch wat gerustgesteld, hij zwaar van pas door
het zitten in de trein, vermoeid ook van het lange
sporen, tevreden er to zijn .
Voor een der ramen stond een taf eltj a open,
met bloemen er op, die al to brutale inkijk van
voorbijgangers op het perron maskeerden . Dat
noodle wel . Met een paar snelle stappen haar
voorbij, bevreesd dat een antler hem voor zou
wezen, bemachtigde Ribbens al de begeerde plaats,
alwaar hooggesteelde bloemen, witte cozen en
herf st-tij loozen, in een hooge kristallen tuiter
f'ijn-kleurden . Hagel wit glansde er onder 't fijn
geblokt damast, zwaar en strak, afhangend tot
op de grond .
In de roezigheid wachtte hij nog even, totdat
zij de stoel bereikte, die hij voor haar uitschoof,
dan zetten ze zich lachend . Schril en vreemd toch .
- Heerlijk, dat je bent gekomen, zei Cecile
hijgend .
- Ja, beaamde hij . In die enkele bevestiging
legde hij de noodzaak van zijn overkomst en vermocht niet zoo ongedwongen to zijn als hij wel
wilde .
't Weer is antlers niet gunstig, praatte ze er
overheen . .. vervelend zoo'n regen !
Vanmorgen nog mooi droog . . . een gri j ze,
betrokken lucht . Dat vind je veel voor in September . . . In Utrecht begon het to druppelen, heel
zachtj es.
0, hier regende het heel de morgen al . . . niet
zoo erg als nou, maar toch 't regende .
Ze voelden het onbeduidende van hun gesprek,
't weinig hartelijke en verheffende van hun ontmoeting. Als verontschuldiging voor zijn weinige
opgewektheid en om uiting to geven aan 't geen
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hem drukte, verzuchtte hij :
7k kan niet tegen
regen . . . 't maakt me klam en moe !
. Ze glimlachte even terug, alsof ze 't begreep
en de verontschuldiging aanvaardde, dan voerde
ze aan
Zoo .. .? neen, ik kan er best tegen . ., vooral
als 't weer een beetje mild is, bij dat zachte, zoele
weer heb ik een lekker gevoel alsof ik in een
broeikas ben en word rijp gestoofd. Alleen vandaag, eigenlijk de laatste dagen, al die weken
zelf s, maakt het me kribbig . .., de herf st stemt
me droef geestig .
Beiden keken ze nu, langs het rek van hooggesteelde bloemen, de witte rozen en de herf sttij loosen, naar buiten, waar de regenwind vlaagde
langs de ruiten .
Deze ontmoeting viel wel even tegen, maar dat
dit wel zou beteren als de te' hoog gespannen verwachting zich ging leggen en ze vertrouwelijk
met elkaar konden praten . Ja, in hun brieven
waren ze al to erg in vervoering ! De bediende
wachtte .
-- wat zal 't wezen .. . port, sherry . ., of wat
antlers?
Neen, ik niets, schrikte Cecile op .
Ja, dat gaat toch niet . ., wil j e niets ?
Ze schudde ontkennend het hoofd.
Thee toch wel. . . 't is voor de gezelligheid . . .
Ja,. ., dat gaat !
Goed, breng dan twee thee, kellner . . . en wat
cakes erbij !
De bediende, aan dergelijke wrijvingen gewoon,
aarzelde nog even, loom wachtend of het sours
nog veranderde, schoof dan als ze toestemde met
een blik van thee dus maar, naar het buffet .
- Je hoef de voor mi j geen thee to bestellen, ik
drink eigenlijk nooit wat.
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Heelemaal niets . . . ?
Alkohol, wijn, niet lekker, scherp . . . bier, afschuwelijk !
Ik houd ook niet veel van bier, maar een goed
glas wijn . . . Tokayer kon je nemen . ., je bent toch
geen geheelonthoudster ?
- Neen, 't smaakt me alleen niet . . . en de dokter ontraadt het me ook .
De dokter ? vroeg hij verrast . Dokter-j e.. . ?
Dat niet zoozeer, maar als ik kof f ie drink,
slaap ik slecht . . . ik heb weleens last van mi j n
zenuwen, en daarom . . . !
Ja, ja, bevestigde Ribbens. Dat ik 't nu pas
oplet . Wat gebruikten we daarginds dan . . . ?
In 't hotel . . . in ons zeeoord . . . ? Niets !
Neen, dat is waar. . . we waren to verlief d !
Ze lachten en vonden dat laatste woordj e verrukkelijk . Wat deden ze vreemd, zoo weinig vertrouwd, niet eigen meer met elkaar
't Werd ongemerkt stiller in het zaaltje, de
meeste wachtenden toch door de regen weg gegaan . De bediende bracht de thee, met een schoteltje biskuits, en terwijl Cecile de drank schonk
uit het kleine trekpotj a in de aardige kopj es,
en er even tusschen poosde, bloeide er al jets van
leuke gezelligheid tusschen hen op . Ja, ze vond
het thans heel heerlijk dat , hij daar zat bij haar,
haar eigenste lief van wie ze zooveel droomde,
aan wie ze al zooveel had geschreven en nu voor
haar hier gekomen om met haar to spreken . Terwijl hij keek naar het lief-handige theeschenken,
maakte hij ook zijn gevolgtrekkingen . Ze is het
en ze is het niet, ze is antlers dan daar en toch
dezelfde . . . ze lijkt me schriller, schuwer, bedeesder, maar toch houd ik van haar, ook al is ze niet
zoo als ik dacht. Haar geluid is fijn en zuiver,
zoo beschaafd en klankvol en al haar doen blijft

141
ingetoomd . Ze houdt ook wel van mj j . . . evenals
ik van haar, daarom zijn we zoo oneigenli j k . In
onze brieven lieten we ons ter zeer gaan .
Weer keek hij haar aan en stelde opnieuw vast
Haar oogen zijn mooi, 't zijn dezelfde nog . . .
trouwe met jets smeekends erin, als om liefdeserbarming zoo aanhankelijk . Zelf noemde zij ze
destijds hondenoogen, omdat die zoo zielvol kunnen zijn en zoo'n trouw uitdrukken . Moest hij
haar over die dwaze uitdrukking spreken ? Ach
neen, daar kon je om lachen !
Als hij haar toch zoo open in de mooie luikjes
keek, haar groote oogen die streelden en van verlief dheid glansden als klare, gouden spiegels, dan
ging er weer jets ontroerends in hem om . Ze is
niet opzettelijk en ze speelt niet met mij, hoogstens met zichzelf . .. haar begeerten zijn niet opgedreven . .. ze zijn echt, ik behoef enkel 't woord
uit to spreken en ze stemt aanstonds toe, zoo

gonsde het in hem. Maar eigenaardig, ik verlang
flu j uist er niet naar, althans niet om het of to
dwingen. We kunnen saam wel spreken, zeker,
zeker, daarvoor kom ik hier . . . neen, niet enkel
daarvoor, voornamelijk om. . . niet aldoor behoeven to schrijven, toch ook om 't met elkaar eens
to worden over dat eene .
II
De drukte in het zaaltj a werd weer roezig, ze
merkten het nauwlijks, evenmin als het gegil van
de treinen . Ze slurpten behagelijk van de geurige
thee, knabbelden wat aan de biskuits, neigden de
hoof den dichter bij een en drukten zelf s elkaars
hand, terwijl de oogen spiegelden . 't Viel hem op,
hoe ze telkens van kleur verschoot, heel bleek
werd en dan weer even aanroodde en opnieuw
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verbleekte, terwi j 1 ze angstvallig naar hem keek,
alsof ze wilde vragen hun heerlijk samenzijn
niet, door ze wist zelf niet wat, to onderbreken .
't Bracht hem in herinnering hun eerste schuchtere bespreking en ook het vele gezellige toeven
in de kleine noenzaal van het badplaatsj e, waar
zi j toch wel kof f ie gebruikte . En bli j, dat hij zich
lets herinnerde, dat luchtigheid in hun gesprek
kon brengen, terwi j 1 daarmee het eigenli jke nog
verschoven bleef, schertste hij
Je drinkt niets, zeg je, zelf s geen kof f ie . ., en
daar dan in het noenzaaltj e ?
0 ja, daar . . . ! Ze kirde, verlegde haar hand.
Bijna alle avonden zaten we er voor ons
kleintj a koff ie.
Heel wat antlers . ., we waren uit !
Ze zei het zoo eenvoudig, als vanzelf sprekend,
dat hij het voor vol aannam . Daar verkeerden ze
in een roes, in een bedwelming, daar mocht het,
nu weer in 't gewone leven werd ze het meisj e
dat niets gebruikt, bij uitzondering een kop thee .
Hij schertste
- Dus, daar zou je ook champagne hebben gedronken ?
Champagne. . . daar houd ik van, dol !
Ki j k, ki j k, is daar sours geen alkohol in?
lk ben geen onthoudster, hou enkel niet van
wat bijt op de tong .., champagne prikkelt fijntj es, geef je een warm gevoel, als. ..
Als . . . ? Hij vond haar weer aanbiddelijk van
naief held, van oprechtheid, alle overwegingen
vervaagden in dit zonnig geluk, zooals het opgewirreld stof vervaagt in blanke zonnesehijn ; 't
wordt alles zoo klein, zoo nietig tegenover het
mooie, het refine wat voor je ligt . Toch moest hij
nu beginnen, dock hoe?
Stance, zei hij, is naar de Ardennen, ik ga
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ook nog, naar Dusseldorf, naar Belgie . . . vermoedelijk ontmoeten Stance en ik elkaar ergens, in elk
geval komen we zoo ongeveer geli j k terug, ik
moet dan zorgen dat ik hier of daar een pension
voor haar vind, als wij . . . ?
Cecile keek hem vragend aan, ze vond alles
goed wat hij voorstelde, dat wilt hij toch . Hij
vervolgde
- Als we naar 't buitenland willen, dienen we
iets of to spreken . ..
Cecile knikte toestemmend . Ze begreep volkomen, dock hoe iets vast to stellen . . . ? Ze kon
niet voordat Joanne was getrouwd, Beer 't goed
vond en voor gezelschap een antler had, Beer die
zonder verpleging niet kon met zijn sloopende
kwaal en geteisterd ,gestel . Hoe moest ze hem dit
alles nu kenbaar maken ; ze besef to dat ze 't ook
niet in het vage kon laten .
Er veranderde toch niets tusschen ons,
vorschte hij al .
Neen, neen, viel ze gelijk in,
en ze drukte
zijn beide handen . Ik wil alles wat iii wilt . . . neem
maar een besluit voor ons tweeen .
Wachten tot na 't huweli j k van je zuster . . . ?
Ze nikte weer en ademde haast niet .
Dat lijkt me 't beste! Als je daar niet bij
zou wezen, wekt het argwaan . ., ook is 't niet
hartehjk, ze gaat overzee .
--- 't Wordt achter in 't jaar, heb je daar wat
op tegen ? deed ze klein en schuchter .
't Is wel een heele ti j d, maar ik moet ook
voor tal van aangelegenheden zorgen . . . willen we
het daar maar op houden, m'n lief ste !
't Gaf Cecile een verluchting, dat ze het zoo
grif eens werden, na zijn opgewonden brief verwachtte ze 't zoo antlers, opstandiger. Achter in
't j aar, dat duurde nog 'n lange, lange ti j d en
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daarin kon zooveel gebeuren ; ze zag ook nog niet
hoe zij met hun weinige middelen zoo'n verre rein
konden ondernemen, maanden er leven en niet al
to berooid terugkomen . . . Zijn plannen leken haar
zoo gansch onwezenlijk, voornemens in het vage,
dat het haar voorkwam, alsof ze niets of spraken,
dat ze maar schertsten en grapj es maakten, om
to doen alsof. Zooals je in een mooie manenacht
wel de verzuchting slaakt naar een wondere planeet to willen . Over deze griffe oplossing verheugd, opgetogen, staarde ze hem weer open,
onbeschroomd aan als vroeger, voelde zich verliefder dan ooit. En Ribbens sprak voort over de
refs, zeker van zichzelf, nu hij haar volledig
terugvond als hij haar leerde kennen ; hij twijfelde niet meer . Ze bezat van zichzelf nog eenige
middelen, een klein bedrag, rest] a van haar vaders
versterf, en dat zou van haar kant voldoende zijn,
terwijl hij wat doeken to gelde kon maken, en
met hetgeen uitstond, na of trek van het gedeelte
dat hij voor Stance afzonderde, voldoende bleek.
Dat schikte zich best, al zou ze nog minder hebben, hij vroeg nu voor alle zekerheid, om haar ook
deze moeilijkheid uit de weg to ruimen
Je vindt het toch zelf prettig, dat we refs
en verbli j f samen bekostigen ?
Natuurlijk, viel Cecile al gekrenkt in, anders
kan er geen sprake van wezen, dan zou ik zoo
eentje . . . De leelijke woorden wilde haar niet over
de lippen . Dit was en bleef voor haar de eenige
oplossing, anders viel er niet aan to denken .
Tk ben t' niet met je eens, zei Ribbens, maar
nu het zoo kan wezen, behoeven we er niet verder
over to spreken .
Ja, verzuchtte ze gelukkig . 't Leek haar jets
zoo onwezenlijks, onmogelijks om voor die paar
honderd gulden die ze nog bezat zoo'n refs to
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ondernemen, dat ze in ongeloovigheid erover
glimlachte . Als oom Beer maar naar Wiesbaden
ging rekende hij daarvoor al een papiertje van
duizend en nam zijn chequebook nog mee . Maar
dat zou later wel blijken, hot denkbeeld, de fantazie leek haar al zoo mooi, dat de uitvoering er
van haar minder in beslag nam ; ze proof de zijn
overgroote genegenheid, die zooiets ontwierp . Op 't
laatste oogenblik, hiervan hield ze zich nu-al overtuigd, kwam er ongetwijfeld wat tusschen, maar
dan zou hij zeker een even mooi plan voorstellen,
dat ze wel konden uitvoeren . Dwarrelde niet in
haar hoof d, en sprak ze hem er zelf s niet over,
daarginds al aan zee, die ze nog altijd voor zich
zag, om ergens in Amsterdam een kamer to huren
en daar to werken . . . ?
Ach, dacht Ribbons, ze houdt zich groot, maar ik
vrees dat daar toch de angel zit, ook al wil ze hot
niet weten ; de mensch bedot zichzelf zoo graag,
alles draait en wendt zich om 't geldelijke . Heel
mooi en ideeel gezegd : Saam op refs, saam bekostigen . Modern zelf s, dock slechts van toepassing voor hen, die hebben . Dit punt liet ik hot
allerlief st onaangeroerd, om to handelen ouderwets als een ridden . . h'm eon geldridder, alles
betalen, doze kosten toch van ondergeschikt belang. Ons mannen zit dit begrip ingeschapen,
vrouwen zeggen ingeroest . Maar met hare vaste
mooning wankelt ons verrukkelijk plan weer .
III
De regen had nagenoeg opgehouden . Zouden ze
flu niet opstaan en wat wandelen naar Wagenin-

gen, of antlers met de stoomtram ? Ja, er bleef
nag tijd in overvloed, als ze voor vijf uur maar
thuis was .. . en nu nog niet eons drieen,
De Liefde der Zimnen

10
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Ik behoef ook niet ver weg, zei Ribbens,
in Rijsenburg, bij een oud vriend, een letterkundige .. .
De schrijver van dat boek? vroeg Cecile .
Juist. . . de oorzaak eigenlijk van onze kennismaking.
De onwillekeurige oorzaak den, want ieder
antler boek zou een reden zijn geweest .
Toch . . . flu goed, we spraken nog over hem.
Een felle zonneflits schoot door de wijkende
wolken, belichtte het kleine perron dat ze al achter zich hadden, zetten beiden in 'n ietwat valsche
gloed van licht . 't Herinnerde aan de stormzee
met het onweer toen ze op j oelden tegen het hooge
duin ; dat licht weerkaatste thans op beider stralende gezichten, blonk op in de vragende oogen .
Cecile ademde in de koele geur van vroege
herf stdag, waain nog hing de zwoele warmte van
de langdurige zomer, fijn aromend na de regen .
He, zei ze, wet geurt die hei . . . !
Merk je dat heelemaal hier . . . de lucht is wel
prikkelend .. .
-- 0 ja . . . zee, bosch, heide, omploegde velden~
die hebben alien hun eigen geur .. . en die speur je
al van verre .
Dat is wel zeer senzitief, natuurlijk merkt
ieder het, maar op zoo'n of stand . . . ?
De wind is hierheen .
Zeer vertrouwd en saamhoorend slenterden ze
de weg af . De tram met de kleine-stadsmenschen
reed hun al voorbij ; ze werden bekeken schuin
door de voorbijglijdende wagenruiten, als vreemde
verschijningen zoo leaf in het seizoen . Voor een
oogenblik leek het beiden alsof ze weer liepen in
de duinen, over het wijde strand en de breede
weg die leidde near de Hoeveplaats, maar toch
niet gansch . Zoo blij en onbezorgd als toen flad-
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derden niet de gedachten, er mengden zich in van
allerlei ; ze voelden zich ernstig, alsof ze stonden
vlak voor vele moeilijkheden .
Ribbens sprak flu weer over zijn vriend, de
letterkundige . Een goeie kerel, maar to vroeg getrouwd, doorloopend in de zorgen, ja die schrijvers zijn er nog heelwat slechter aan toe dan wij .
Maar Cecile wilde toch zelf schrijven, en daarom
vertelde hij, dat hij daar buiten woonde in een
door hem zelf opgetrokken houten huffs en dat hij
het halve huishouden deed, voor zijn sukkelende
vrouw mee .
Onwillekeurig huiverde Cecile, ondanks het
zoele weer. Wetrouwd, ongelukkig, sukkelend, hem
van zijn werk afhalend, zij zou niet zoo wezen !
Hoe kon men er toe komen een kunstenaar to
verminderen tot een burgerhuismannetje, slovend
voor het gezin . . . ? Egoistisch, benepen, laag bij de
grond . Zelfs dom ! Zij wilde dat nooit . Beiden
werken, 't leven verdienen . . . en antlers niet !
't Wewone verloop, zei Ribbens, eerst verliefd, dan bezorgd, eindelijk in de zorg . Een kraan
van een kerel, echt goed, f ilosof isch, maar hij
moet het loodje leggen .
En de vrouw, hoe is die . ..?
Al j aren ziek, tobbend .. . en dan helpen goede
voornemens niet . Tegen een dergelijke tegenslag
kan niemand, zelfs geen schrijven of dichter . . .
Die wel allerminst, zou ik denken .
Toch zijn ze gelukkig . Hij ruimt haar alle
moeilijkheden uit de weg .. . en ze is aandoenlijk
dankbaar . Tegenover haar is hij enkel de echtgenoot, vader van de kinderen ; in zijn werkhokj e
is hij kunstenaar . Zijn kracht ligt in zijn eenvoud, die om geen bevliegingen geeft, maar daarom wordt zijn werk ook maar amper gezocht .
Jij bent ook eenvoudig en sterk, zei Cecile .
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Niet zoo, niet zoo onzelf zuchtig .
Dat is ook niet noodig.
Voor mi j is het slagen alles, daarvoor ga ik
desnoods to gronde . . .
Even bezon zich Cecile, dan zei ze overtuigd
Je bent sterk . . . en zuiver. Woedheid is sours
zwakte . . . en toch ben j e ook goed .. . in de lief de.
-- De liefde gelooft altijd het beste .
Het is toch ook 't beste . . .
Ja, de offering. ., een antler gelukkig maken .
En als je dat van weerskanten doet wordt het
immers vanzelf goed ?
Cecile dacht : wat offer je, wat geef je als je
ontvangt ? Wie off ert het meest ; we zoeken ons
zeif, omdat de drang in ons ligt . Daarna komt
eerst het andere. Dacht hij er evenzoo over?
't Was nu alles rustig en goed, overlegde hij, maar
bepaald afgesproken werd er niets ; 't bleef zoo
vaag met to dralen en uit to stellen .. . ?
Zie eens liefste, waagde hij het na een
poosje . 't Zal nog lang duren voordat we naar het
buitenland kunnen, November, December, dat is
voile drie, vier maanden, zouden we toch niet . . .
Hoe bedoel je, schrikte ze op .
-- Nou een dagj a naar Amsterdam of naar
Brussel ?
In Amsterdam is Joanne, liever Brussel . . .
Brussel is voor mij ook nieuw . . . 't zou wel leuk
zijn als dat kon, maar ik moet het vragen . . .
Hij voelde weer de twijfeling, stelde daarom
scherp, dat ze eerlijk zou zeggen, wat ze wilde .
Vraag je dat nog ? Ze staarde hem open aan
met haar klare oogen die zoo trouw blonken,
weerspiegelden haar zinnelijke ziel .
Wanneer dan ? drong hij aan .
Mogelijk als Joanne trouwt . . .
-- Neen, zei hij opeens, tegen zichzelf in, wat
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is een dag . . . als er geen volgende lief dedagen
zijn . Je weet ook niet wat mij tempteert, je meent
het echt .. . als 't maar niet enkel zinnelijk is, beter
daarom ineens door, een enkel feest, een lange
ti j d zonder eind .
Ja, gaf Cecile bewogen toe.
Ontgoocheling is zoo ontzettend ; men bekent het zichzelf niet, liegt zich wat voor . . . en
toch knaagt het door .
1k weet het niet, klaagde zij, ons kan het
niet tegenvallen .
-- Neen, zei hij, als ze 't allergewoonste niet
zoo verderfelijk-geheimzinnig maakten in de
romantische verhalen . Dat is de vergissing in de
huwelijken . . . overdrijving van het lang-uitgestelde . Hij wilde haar uiteenzetten, dat psychisch
zoowel als fysiek terugslag volgt . . . en hoe de
vrouw dit verkeerd opneemt . .. en zich dan juist
geschonden acht door het brute oogenblik . En
ook zij gevoelde, dat hij haar door het moeilijke
heen wilde helpen en het toch niet geheel haar
kon ontvouwen . Nu althans niet, ze waren zoo
geheel antlers dan in hun brieven ! Dat drukte
haar, ze stelde voor naar het station terug to
keeren. Voor haar zou 't erger zijn dan voor de
man, en dat hij aanvoelde, maakte haar week,
ontroerde haar schier tot weenens toe . Dat zelf s
lief de nog zoo moeili j k kon zijn !
-- Ja, zei hij, als je niet zooveel gelezen halt,
het halve weten dat is 't ; bij onschuldige menschen gaat alles even onschuldig toe !
Dan sprak hij weer over 't plan, en zij dacht
neen, 't is niet goed van hem mij dat alles voor
to houden als daar toch niets van kwam . . . met
haar paar honderd gulden begon je niets. Daar
chaterde hij tegen in .
Weld, 't moet zeker duizenden kosten, in j ullie
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kringen hebben ze geen begrip er van . Als wij
schilders de boer op gaan betaal je een prikj a per
dag en kri j gen het vorsteli j k . Natuurli j k moet je
de wegen er voor kennen .. . in Italie is 't niet zoo
gemakkelijk als hier, maar er zijn toch ook kleine
n esten waar je voor enkele lire per dag terecht
komt . En als dat niet lukt, huren we een paar
kamers en koken zelf.
Nu klaarde het toch in Cecile ; haar vage vrees
vigil weg, zette rich om in schallende blijdschap .
Twijfel je nog? vroeg Ribbens .
Ik heb nooit getwi j f gild, begreep alleen niet
hoe 't kon ! Een jubel sloeg in haar op ; die ontstraalde haar verlief d gezicht, ze herhaalde wat
ze hem reeds vroeger schreef
4, je weet niet half, hoe 'n goedkoop vrouwtj a of ik ben . .. ik kan wat goed koken, op de huishoudschool geweest .
De wergild is zoo groot . . .en we hebben maar
zoo'n klein hoekj a noodig, om gelukkig to wezen .
Als in een mooie Broom zoo onwezenlijk, staarden ze elkaar in de verliefde oogen, verheerlijkt
opgaande in het aanspiegelend beeld, Bat haar
verlangens weerkaatste, niet enkel zinnelijk, dock
teer en verinnigd, zich openkelkend als de bloem
naar de zonnehemel .
Nu is het m'n tijd, zei ze met een zucht,
maar we hebben alles besproken .
Hij knikte enkel. Ze waren het immers eens .
Iv
Een schrille fluit . De trein aangeijld, een minuut gestopt, trok alweer aan . Cecile, met tranen
in de oogen, een moment to voren weggesneld, om
niet het vertrek bij to wonen, zag hij flu zelfs niet
meer . Wat ging ze daar rank en vlug, nerveus .
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Ribbens, in de kussens neergezegen, veerde
alweer op, bong zijn zware kop het raampje uit .
Zag hij haar nog . . . ? Niet ? Rap liet hij de glasruit
aan de andere kant zakken . Ook hier niets . . . ? En
toch kon ze niet ver weg wezen . Bleef ze dan nergens staan voor de laatste groet .. . ? Wel weer echt
Cecile, om zoo weg to hollers, nog voor de trein
stond ! Maar welbeschouwd geen ongelijk, sentimenteelheid en vertoon leiden tot niets, makers je
mistroostig, dus beter zoo . Even tuurde hij nog
over de langs-schuivende weg met de boomers,
dock dan gaf hij het op .
De trein, stampend zijn rhythmische dreun,
voerde hem net zoo ijlings voort als die hem
's morgens hier bracht. Waarom niet langer gebleven, was er zoo'n haast? Neen, maar zij vroeg
't evenmin ; 't ging tusschen hen wel een beet] e
gedwongen toe . En wat moest hij vanavond to Ede
doers, tenzij hij zijn opwachting maakte bij die
oom . Wat Cecile allerminst goed zou vinden en
waartoe hij zich evenmin voelde aangetrokken ;
hij toch de baarlijke duivel, de eenige schuldige,
zij het slachtof f er, de verdoolde duive . Neen, dat
bezoek bij een voogd, zelf dwaas verliefd op haar
jeugd, kon hij gerust uit zijn hoofd zetten .
In vage doezel zich latende wiegen op het veerende stooten en lichte schommelen van de rap
vooruitschietende trein, liet hij zich gaan . Aan
weerszi j den lagers wi j d-uit de hei-velden prachtig
paars, eindeloos naar de zware horizon . De hei,
ha ze bloeide ! Even dampte als een teer spreisel
de golvende massa, zich sluierende in 't eigen
wags, dat zilverig werd boven het donkere paars .
Van al wat in de zomer kiemde was dit het
laatst, daarom niet het minst, alleen 't gaf geen
vrucht, enkel stuifmeel voor volgend jaar, nu
verdorde het al tot grauw gestruik . Binnenkort
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zou de prachtige hei er troosteloos liggen onder
de grauwe hemel, voor 't oogenblik, flu de zon
f lakkerend strij d voerde met drieste, donkere
regenwolken, bleef bet nog mooi, vorstelijk mooi .
Met gulpen pletste bet licht tusschen de wolkweiden door op het heide-tapijt, dat bet wel
scheen alsof bier de lente praalde, terwi j 1 de
herf st al met haar roestige vlerken neerstreek .
Hoe komt bet toch, zoo stelde hij zich de
vraag, terwijl zijn blik uitzweefde, dat ik zooveel
hoed van paars, van lila, mauve . . .? Een toevalligheid of deel van je zielschakeering? Dit zijn niet
de kleu-ren van de jonge lief de, van jong leven, eer
emblemen van . ., verweduwing . En hij, hij zag
zich in de voile opstuw van zijn zinnen, al telde
hij zooveel jaren meer. Maar dat verminderde
hem tegenover haar niet, 't stelde hem sterker,
wi j 1 hij meer wist en begreep. Niet alti j d vermeerdert de ervaring je innerlijke waarde . Je
moet „Lebenskunstler" zijn, de oorzaken doorgronden, gevolgen kennen . . . Deed hij zoo . . .?
Verwachtte hij sours jets antlers, mocht hij
tevreden zijn? ja of neen ! Eenstemmig gingen ze
saam, bespraken bet moeilijke punt, werden bet
eens, zij en hij weer als in 't begin .. . Neen, toch
niet zoo . . . wel even, dock op andere wijze, minder
onbewust, meer geweten flu . Vreemd, zoo'n eerste
aanblik als j e elkaar een ti j d niet hebt gezien, en
eigenaardig hoe bet niet volkomen beantwoorden
in 't begin, vanzelf uitslijt . Schrieler, beschroomder vond ik haar ; ze miste bet gedurf de, uitdagende van toen . Maar wellicht droeg 1k zelf ook
mijn deel er aan, ik voelde me moe en braaf. . .
beef t en die regelen komt . Af schuweli jk. Later
veranderde dat, verinnigde bet . Cecile zal als
vrouwtje verrukkelijk zijn, beschaafd en gul,
niet opdringend, haar stem parelend dat bet
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wel muziek gelijkt. Ja echt het intellektueele
meisje, de nieuwe vrouw, meer door gevoel dan
door opleiding, gelukkig nog niet verintellektueeld . Bij haar geestelijke ontwikkeling behield
ze de aangeboren vrouwelijke gaven, tegemoetkomende in wooed, stil gebaar, zelf s in oogopslag
nog koesterend. Een bekoring op zichzelf, die
rustig stemt . . . al het verhitte, zinnelijke zweeg,
we groeiden boven ons zelf uit, of schoon . . .
Flauwtjes namen zijn oogen maar op wat hem
daar voorbij ijlde . Achter de golvende paarsbloeiende heide-velden schoven thans aan reeksen
beplant met donkere dennen, rij aan rij, al-maar
door dennen, als eindeloos . De heuvelige bodem
lag doorgleuf d van diepe voren, alwaar het witte
heidezand opglinsterde tegen de of gevallen donkere naalden . Die aanschietende dennereeksen
versomberden wel even, drongen terug het blije
uitzicht van zooeven, ze dompten ook Ribbens'
stemming. Onbewust drukte hem de geldelijke
moeili j kheden . Neen, hi j had er niet over moeten
spreken . Tegenover haar hoogheid leek hem dit
voor haar een vernedering. Toch, het bleef de
eenige manier om de taken recht to stellen, uit
het vage en denkbeeldige naar het tastbare, het
werkelijke to geraken . Je kunt toch niet als in
de gemakkelijke romans, waar de personen 't geld
maar voor het oprapen hebben, op goed geluk
naar het buitenland trekken, om daar de wittebroodsweken to vieren . Die geldelijke omstandigheden spelen in de psychische verwikkelingen een
nijpender rol dan men er aan toekent, dock men
wil er in de gesprekken niet van weten ; 't staat
niet deftig, maakt ordinair, zegt men, charmeert
niet, alsof de waarheid er ook zou zijn om to behagen . Het zoogenaamde ideeele van dit, staat zoo
laag, wijl het geen worsteling kept .
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Een wijle vielen zijn overweginkjes uiteen ; ze
dreven weg als lichte vogels op zachtgespreide
vleugels . Zonneschi j nsel f lakkerde f el door de
wolken ; op de vocht-bedropen dennen schitterden
nog waterdroppels, en toeterden vogelgeluiden .
De verre landen geurden, een fijne zoelte dreef
aan tusschen blankend licht en de wakke frischheid van na de regen . Alles herinnerde hem aan
haar, zooals ze daar stond, opademend de geur
der heide, spiegelend haar groote oogen, zinnelijk
beeld van meisje, bijna vrouw, zooals hij haar
bedroomde . Waar ze nu zou zijn? Thuis, alwaar
ze haar leugentj a of draaide omtrent de doorgebrachte middag . . .of in haar kamer, om van geluk, van teleurstelling wellicht, in schreien uit to
barsten, zooals toen die eerste keer aan zee .
De schokkende trein verminderde al zijn vaart,
slingerde wat, remde met gewrijf van wielen over
de gladde reels . Ribbens sprong op . Ha, hij was
er ! Waarover soesde hij ? Ja echt verliefd. En zij
ook . . . ? 't Dwarrelde hem voor de oogen . Moest
.?
.
hij of zij 't eerst schri j ven, wat spraken ze of
Niets . Vergeten !
Een lachend gezicht verwelkomde Ribbens al
van verre. Zijn vriend, de letterkundige, echtgenoot der zieke vrouw, vader van twee kinderen,
stapte op hem toe, reikte hem de hand .

ZEVENDE HOOFDSTUK

I
AT zagen we elkaar in lang niet . Je
bli j f t toch vannacht, morgen, zoolang je wilt . . .?
Vannacht en morgen wel, dan
moet ik verder . . . over de grenzen
even, gaf Ribens glimlarchend ten

antwoord .
-- Zoo-zoo, ia-ia, als van ouds, die ongetrouwden nemen het ervan, leven als in een paradijs .
Maar je hebt geli j k, je weet niet kerel, hoe ik je
vaak beni j d !
En me missehien weer beklaagt.
Neen, neen, dat doen wij een bachelor nooit .
't Is waar, 't zijn de vrouwtjes die het zoo
druk hebben over onze beklagenswaardige toestand ., . neem me niet kwalijk, dat ik even verzuimde - door je hartelijke ontvangst -- hoe
staat het met j e vrouw . . . ? Toch goed, niet al to
kwaad, naar ik hoop
- Dankj a wel, . . . we geven elkaar in niet veel
toe, we sukkelen beiden, sours is de een wat beter,
dan de antler, we helpen elkaar, dat loopt wel . En
we hebben 't hier naar ons zin, we woven buiten,
dat is al veel !
Ja zeker, ik zou dat ook graag. ., de stall, ba !
Maar, waarom dan niet . .. ? niemand, niets
houdt je tegen, is 't wel ?
- En Stance, die moet lessen nemen ? En ik,
die lessen geef . ,. ?
Daar zou wel jets op to vinden zijn, er
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wonen zoovelen buiten tegenwoordig, die in de
stall hun werkzaamheden hebben .
Misschien wel, gaf Ribbens loom toe, 't is
mo&lijk als je niet getrouwd bent . En, die lange
avonden, wat moet je dan aanvangen ?
't Valt mee, hoor !
Voor een schrijver als jij, die heeft aan
lange, stille avonden 't meest, wij schilders werken bi j daglicht, de avond heb je our to verpoozen . . .
Ze schreden, 't gesprek wel zoowat uitgeloopen,
naast elkaar voort, door de breede lommerrijke
laan, waar het gebladerte al dunnend geelde, maar
waar aan weerszijden de grasperken der groote
buitenplaatsen, kortgeschoren en f risch besproeid,
nog fleurig groenden onder het schaterend gulden
licht van ondergaande zon, die de grauwe wolken
van een gansche dag regen had uiteengedreven
en de landhuizen zette in ijle gloor .

't Is mooi hier, ontboezemde Ribbens zich
met een zucht van behagen . En zoo'n fijne gear,
proef de j e die aarde . . . ? Meteen dacht hi j aan
Cecile. Wat sprak die in vervoering van de geuren
der aarde en van 't loof der boomen, van al de
kleuren der bloemen, van de schelle geuten licht,
de zware schaduwvakken . Hoe fijn ze weer voelde
de ijite der lucht, de dompheid sours, de wazigheid
van het zonneweefsel, de klaarheid van de ochtend,
't geheimzinnige van de avondval, het stille blanke
van een manemist ! Eigenlijk moest ze schilderes
warden . Toch, het beschri j ven mocht je ook mooi
noemen, nog mooier zelf s . Enkel met een paar
woorden, zonder verf of kool, je aandoeningen
weer to geven, het allerteerste voor je to doen
leven, alles, alles . En dat, enkel maar met haast
gelijkvormige lettertjes, dat, dat leek hem het
allerhoogst !
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Waar pieker je over, vroeg de schrijver,
verrast dat Ribbens zweeg. Toch niet over dat
ongetrouwd-zijn? Man, je weet niet welk een geluk je beschoren is.
Neen, neen, antwoordde al Ribbens, ik denk
over wat anders . W at mooier is schilderen of
sc riven . .. .
- Ho . . . ja, lastig uit to maker .., persoonlijk,
hangt van ieders inzicht af . Ik zou zeggen
schilderen .
En ik meen juist andersom !
Dat gaat altijd zoo . ., de een vindt wat de
antler doet gemakkelijker, aantrekkelijker . ik
meen maar, dat je moet behouden wat je hebt of
kunt, dat je daaraan je zelf moest vast klampen,
't nooit loslaten .. .
0 ja zeker, zoo bedoel ik het ook . 1k zou
nooit anders willen doer dan schilderen, zeg het
in 't algemeen . Een kennisj e van me, ik spreek je
er later wel over, heeft talent, wil schrijver .
-• En nou wou je van mij weten . . . ?
Nee, ream hat nou zoo niet op. . . Wodnee,
kerel. . . 't is maar dat ze zoo'n klare vizie heeft,
dat ze alles met een schildersoog ziet . En dan
vraag-j a wel ears af, wat nou hooger staat, wat
diaper grijpt . . .
Blijft moeilijk to zeggen . . . een schilderij
van Rembrandt, een drama van Shakespeare, een
sonata van Beethoven, een beeld van Rodin of
van Michel Angelo, hoe wil je dat ooit onderling
vergelijken . . . ? Onbegonnen werk !
En toch . . . ?
Och kom, en wat doet hat er ook toe. . .! Kijk,
hier gaan we in, daze dwarslaan . . . Daar achter
tegen hat bosch aan, woon ik . Daar moeten we
hear !
Ribbens' oogen dwaalden de aangewezen rich-
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ting uit, dronken in het schildermooi van de kleine
laan, waar in het late licht de dunne berken zilverig glansden vol vlekken en schilf ers . Ook werd
de weg hier droger, --- het vele vocht van de lange
regendag weggezogen in de zandige bodem . Wroen,
met dorre sprieten ertusschen, lagen er vochtglinsterend de mulle bermen .
Je hebt het hier verrukkelijk, herhaalde
Ribbens. Och ja, in Holland is het haast overal
mooi . Daarom slaan we ook allemaal aan 't
schilderen .
-- Schrijvers zijn er intusschen ook genoeg !
Ik wil maar zeggen, hervatte Ribbens, dat
een boek, een drama, 't behoeft nog niet eens van
een Shakespeare to zijn, veelvuldiger aandoening
verschaf t dan een schilderdoek, zelf s een van
Rembrandt . Ik meen : het volle leven stormt met
een boek ineens op je of ! De overige kunsten zijn
enkelvoudiger.
Muziek toch zeker niet, dat gri j pt j e aan
alle kanten vast.
Ja, wie ervoor ontvankelijk is . . . en dan toch
alleen maar met j e gevoel .. .
-- En je verbeelding . ..
Zeker, maar 't slaat niet op je denkkracht .
Welukkig niet, want dan zouen we gek worden . Maar zijn gevoelsaandoeningen geen primaire gedachten, de eerste trillingen ervan ?
Juist, daarom voelt een dichter, een
schrijver, de gewaarwordingen even sterk als
een toondichter, maar hij heeft ze to vergeestelijken .
Of to verreeelen . . . ?
Ze heff en uit de chaos tot de konkreetheid,
voor iedereen to onderkennen, to doorvoelen .
Muziek is enkel verklanking, en evenals schilderen beperkt het zich tot het vastleggen van de
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aandoening en de vizie . Er behoeft zich geen
denkvermogen bij to ontwikkelen, geen geestlijke
waarheid, die waarde heeft op zichzelf .
Dat staat nog to bezien . . . Men kan zich ook
in symbolen uitspreken .
Ribbens glimlachte. Daar had je het tijdperk
en de lens van de laatste jaren . Zou dus daar de
schilderkunst heen moeten . . . ? Volgens zijn eigen
hier aa, gegeven theorie, ja! Naar zijn schildersaard niet. Die aard in hem haakte louter naar de
schoone weergave van wat hij voelde, dacht, zocht
of zag, streef de niet naar openbaring van nieuwe
waarheden . Zelfs oude, bekende stellingen of leefwijzen vinden in een plastisch beeld geen nieuwe
uitdrukking ; zeker niet in een kubistische . Een
zinnelijk tafereel bleef een schildering van zinnelijkheid, meer niet. Dat kon de beschouwer tot
zinneli j kheid prikkelen of je onaafigetast laten
zoodat ie enkel de schoonheid zag . Een zinnelijk
boek daarentegen leert je die zinnelijkheid zoowel
to mi j den als to zoeken, zoo'n boek brengt j e tot
dieper inzicht, bevat een leering.
-- Ja-j a, zei de letterkundige, nadat Ribbens
hem dat uiteen zette, ik geloof, dat de meeste
onder ons daar allerminst aan denken ; weinigen
althans.
De grooten wel .
Ja, de grooten, maar die worden meestal
nog verkeerd begrepen . De meeste schrijvers
werken op hun intuitie, ze zetten de gtewaarwordingen om tot beelden, verwerkelijkt in
woorden .
En die gedachten vormen, ze ons in elk geval
suggereeren . Dat is de kracht van de schrijver,
betoogde Ribbens, dat hij niet aflaat, aldoor op de
lezer neerhamert en zich niet tevreden stelt voor
het in merg en bloed is overgegaan . En dat alles
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met de simpele middelen van pen op een stuk
papier . Is dat niet het allerhoogste?
De letterkundige zweeg op deze lofrede van de
schilder, die hem wat overdreven leek en waarin
toch zooveel waarheid schuilde . Ook Ribbens
zweeg na zijn eigen scherpgevormde ontboezeming . Hij zag voor zich het lokkend beeld van
Cecile, dat hem tot deze peroratie bracht. Wat
leek zi j thans, vergeleken bij die ontworpen gedachte van schrijverskunst, hem ineens ver af .
Zou Cecile dat ooit kunnen, zou ze 't ongewetene
voor zich kunnen halen, het ongemetene meten,
van het onbewuste zich bewust worden? 0, hij
twijfelde eerst ! Ze leek hem nu, na hun onderhoud, zoo'n gewoon meisj e, een meisj a dat wel
ernaar tastte maar niet vastgreep, dat aarzelde
omdat ze niet recht wist wat ze begeerde . En toch,
terwi j 1 hij dacht aan hun samenzi j n daarginds,
aan dat liefdesstrand, waar het na vele stroeve
jaren van hard werken, ook voor hem ging lichten
en flitsen, dan moest ze meer kunnen dan hij nu
wel in zijn reaktie onderstelde . Alleen een vrouw
kan jets van de lief de, de diepe werking der lief de
zeggen en de zinnelijke liefde vindt looter haar
zuiverste doorgronding bij een vrouw die zelf
zinnelijk is . Cecile zou dus hierin als schrijfster
zeker jets vermogen, zou zuiver inzicht kunnen
geven, waar een man naar bleef tasten . Weliswaar
leken vrouwen geheimzinniger dan ze eigenlijk
zijn, of wikkelden zich in veelbeteekenend zwijgen, vermoedelijk omdat ze de aard der dingen
wel aanvoelden, dock ze niet onder woorden konden brengen . Maar wat beteekende dit tekort op
zichzelf ? Een vrouwelijke schrijver, een dichteres
van 't leven, van het zinnelijke liefdeleven, zou
dat onbewuste in de ziel tot klaar besef kunnen
opvoeren . Ja zeker, bij hem ging zich-uitschrij-
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yen, boven schilderen, hoezeer hij zich zelf schilder voelde. Schilder en niets antlers . . . en waarmee
hij zich gelukkig noemde,
-- Nou, spotte de antler, ik moet zeggen, je
karat eigen werk wel of en het armzalige schrijven to erg op! Hoe
. kom je daar zoo toe?
We spreken er later nog wel eens over, ontweek Ribbens om het gesprek niet opnieuw to
beginners .
Een paar passers liepen ze nog door, dan noodigde de letterkundige al, glimlachend
Stap in ! neen wacht, last ik je voorgaan . ..
en 't is maar eenvoudig bij me, dat weet je .
Een deur, de dear van het eigen opgetrokken
houten huffs, werd al geopend . Een klein, bleek
vrouwegezicht stond er aarzelend, verwelkomde
met vriendeli j ke oogen .
-- Mag ik even voorstellen. . . m'n vriend Ribbens die een paar dagen bij ons komt .
-- Neen, een enkel dagj e. . . langer mag ik j ullie
geen last bezorgen . . .
Ribbens drukte zacht de hem toegestoken hand
van 't ziekelijk, dock gelukkig-uitziende vrouwtje,
en hij voelde zich hier al thuis, door de eenvoud
en de goede schikking, die uit alles sprak .
Ja, zei hij lachend, uw man en ik zijn het
zelden eens .
-- En vandaag zeker niet, maar hoor eens .. .
Och ja. . . Ja zeker, het wordt me eerst klaar, er
is een oorzaak .. . natuurlijk : hij is verliefd . . .
Sprak je daar niet Ribbens, over een jonge dame,
een kennisje van je, die zich aangetrokken gevoelt tot de letteren ? Wel ja. . . En jij, die flu
ineens die letteren boven j e schilderen gaat stellen, wel man, wat heb-j e je verraden ! Spreek
maar niet tegen hoor, 't helpt niet . Dat ik 't niet
eerder merkte . . . daar heb j e dan de hooggeroemde
De Liefde der Zinnen

11
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intuitie bij mij als schrijver . Die kruipt als een
slak zoo langzaam .
Het vrouwtje, bleek en zwak van herhaaldelijk
ziek-zijn, lachte om de goedmoedige tevredenheid
van haar man, die altijd zoo gereed zijn konklusies trok en naar de beweegredenen zocht . Ze
trachtte minzaam de grit op zijn gemak to stellen, keuvelend over allerlei kleine dingen .
Ze ginger zich dan aan tafel zetten . Na de maaltijd kwam de thee en bleef men praten . Nu eens
Ribbens met zijn vriend alleen, terwijl de vrouw
voor de kinderen zorgde, dan weer met z'n drieen,
gezelligj es . De al lang wordende avond, nu in September, verging in een ommezien . Over zijn lief de,
schertste Ribbens, zou hij later wel vertellen ; hij
zei dat om to voorkomen dat de anderen erover
begonnen . Ook omdat hij er moeilijk over zwijgen
kon . Moest hij vanavond haar nog schrijver, of
kon hij van haar de eerste brief verwachten ?
Hij kwelde zich gedurig met deze vraag, terwijl
hij over andere dingen sprak en gelijk bepeinsde
de moeilijkheid van het gesprek of to breken om
haar een briefje to pennen . Dan zou hij zich volledig bloot geven, hielp het niet als hijzelf de
draak ermee stak .
wel kon het hem weinig schelen, ze mochten
het zeker weten, waarom zou je dat stil behoeven
to houden, maar vanavond wilde hij het nog niet
zeggen . Zi j n geredeneer, 't opkammen van literatuur boven schilderkunst, alleen ter wille van
Cecile, dat vond hij zeif thans klein, al ram hij
geen woord terug van zijn beweringen .
De uren schoven voort in gezellig gekout . Over
het land lag al de wijde rust, niets stoorde hier .
Aan de deur ontstond toch een klein gerucht,
waarop Ribbens nauwelijks lette, al drong het
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f lauw in hem door, dat het wellicht hem aanging .
Hee, nou nog de post, zei de vriend, zoo last?
Ze spraken voort, even maar afgeleid en dadelijk alweer opgenomen in de sfeer van hun ideeen .
Dan trail met beschroomde voeten binnen de
bleeke vrouw en legde, een glorieus lachj a om het
stil gezicht, voor hem beteekenisvol neer een
groote lila-paarse brief, met spoedbestelling zooeven bezorgd.
-- Voor mij, vroeg hij verrast, schoon hij duidelijk het schrift herkende .
Voor wie antlers? voor meneer Ribbens . . .
een mooie hand.
Ze schreef in vliegende haast, even een indruk .
Woddelijk elkaar to hebben weergezien en dat ze
zoo nerveus was . In de duinen ging alles zoo een
voudig, beiden dezelf de gevoelens, dezelf de ge .
dachten, hoe het nu zou zijn? Ze had ergens gelezen van een dichter, die zich illuzie van z'n geliefde maakte, dat het droombeeld brak toen hij
haar in werkelijkheid weerzag. Wat moest ze nu
nog vertellen ? Dat hij precies was als daarginds,
alleen wat minder onstuimig, maar gewaagde hij
niiet van vermoeidheid ? Op 't oogenblik voelde ze
zich weer in een felle roes en vannacht geen oog
dicht zou doen van radeloos verlangen . Dat alle
verstandig redeneeren wegvalt en dat ze hard werken wil . . . ze zal al haar indrukken neerschrijQven ;
hij moet dan maar later ziften .
II
Drukke korrespondentie, plaagde de letterkundige als hij 's morgens weer een brief voor de
schilder zag komen .
- Ja, beaamde Ribbens, zonder op deze zijdelingsche vraag in to gaan .
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Vervolgen ze je nog op refs . . . erg hoor !
Tk zal straks weg moeten . . .
En ik dacht, dat je eenige dagen zou toeven .
Neen, ik moet naar Utrecht, de trein ruim
negen uur uit Ede, die is tier uur ongeveer hier .. .
- Dat komt uit . .. even voor je nazien, dus je
blijft bepaald niet .
Zou graag willen, maar ik kreeg bericht .. .
je begri j pt . . .
- Ik begri j p volkomen, dacht evenwel dat je
boven de aanvechtingen stond .
Wewoonlijk ja, maar je merkt, er zijn uitzonderingsgevallen . . .
-- Welukkig, lachte de antler . Wat zou het lever
duf zijn zonder het onverwachte .
-- Jij als schrijver denkt natuurlijk alweer aan
een roman, 't zou misschien wel stof ervoor wezen,
spotte Ribbens.
- Hoor ik later wel . . . heb j e er ooit last van
dat schrijvers zoo op stof azen? Wewoonlijk lijden
ze aan to veel ideeen, 't duurt zoo'n tijd, bij wijze
van spreken een eeuwigheid, voordat een gegeven
behoorlijk is uitgewerkt .
- Nou j a, ik bedoel maar zoo . . ., ik wou,
dat ik het vertellen kon . Later misschien .. . als
je an . . .
-- Dat is waar ook, ze schri j ft of wil gaan
schrijver, is 't niet?
Zoo iets . . . een interessant meisj e, beschaaf d,
ontwikkeld, van goede f amilie .
Alle goede gaven bij elkaar, middelen misschien ook nog ?
Neen, dat flu juist niet .
En jong . . .?
Vier en twintig.
En jij bent, later we'es zien .
Over de veertig.
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D at belooft wat . ., ja zeker, je hebt geli j k,
de stof voor een roman bij zoo'n verschil .
Zie je daar bezwaren in? vroeg Ribbens al
geprikkeld en bereid tot verweer .
- Bezwaren . . . Dat hangt ervan af. .. ongelijk
tref t allicht slecht .
-- Wat noem je ongelijk ? Toch niet enkel de
jaren . ..?
-- Neen, zeker niet. En je bent funk, krachtig,
to krachtig misschien . Als zij nu haar jaren
heeft . ..
-- Welnee, ze ziet er jonger uit, je geeft haar
twintig, meer niet .
- En jij ziet er uit als achter in de dertig . . .
hoogstens !
Ribbens, schoon gevleid, schudde ontkennend
het hoofd . Al wist hij goed, dat-ie er nog jeugdig
uitzag, hier liet hij dit niet gelden, 't vertroebelde
de gezichtskring en leidde of van de hoofdzaak .
1k meen het, hield de antler vol .
1k heb mi j n jaren, werkte hard, en dat telt
dubbel.
lntegen deel, dit schri j f t-af, in je voordeel . ..
j e hart bli j f t er jong bij, je lichaam ook . Niet
verf letst, niet f ane en evenmin blase, je halt ook
nooit voor een gezin to zorgen . ., zij in de twintig,
jij in de dertig, dat gaat best.
-- Praat zoo maar door, lachte Ribbens, zoo
hoorde ik nog nooit een verschil van twintig jaren
wegwisschen.
-- En denk je dat zij antlers redeneert ?
0, die redeneert op dat stuk hoegenaamd niet.
Juist, maar als ze wat rijper wordt en toch
niet bedaagd genoeg, als . . .
Ze ziet in mij de man die haar zal binnenleiden in 't hemelrijk der liefde . ., der zinnen !
Ribbens liet het zich ontvallen, voelde er al spijt
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over. De geuite gedachte vond hij zelf een drogreden en zichzelf bespottelijk . En toch bleef het
de zuivere waarheid.
Ja, dat kan ik zoo denken, sprak de antler .
Echt jets voor onze tijd . . . en iii wilt de initiateur zijn . . .
Bezwaren zijn er genoeg, bracht Ribbens
weifelend in.
Zeker, beschaafd, ontwikkeld, van goede
f a milie, daar kun j e last mee kri j gen, als je namelijk niet gereed staat voor trouwen . En ook dan
nog. . .
Ze wil zelf niet . . .
-- Neen, natuurlijk niet, dat is niet modern,
maar wacht een poosje, dan spreekt ze antlers .
Ze herhaalt het wel honderd keer, in elke
brief.
Woed, het doet er ook niet . . .
Ja, het doet er wel toe, viel Ribbens uit, daar
zit het voornaamste, denk je dat ik als een poen
zou willen handelen. . . ?
Ik denk dat niemand bij voorkeur als een
poen handelt, dat ontstaat zoo vanzelf .
Dank j e wel, stoof Ribbens op . Ze komt uit
vrije wil . . . en als dat niet zoo blijkt . . . ?
Moet iii niets van haar hebben, wou je zeggen . Is het niet zoo. . .
Ribbens zweeg, beet zich op de lippen, haalde
de schouders op, dan zei hij : -- her, lees zelf,
geheimen staan er niet in .
„Een domme streek geloof ik to hebben gedaan .
Of een zeer verstandige, misschien ? Alwat we
samen bespraken, klemde me zoozeer, dat ik de
goede Beer alles heb gebiecht . Zijn goedheden
bezwaarden me, to meer daar ik van plan ben hem
over weinige maanden to verlaten . Ik kon op die
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manier toch niet mee naar Wiesbaden ; aan zoo'n
tocht zijn nogal kosten verbonden .1k zei hem dus
maar ineens vanmiddag, dat ik liever die weken
hier wilde blijven, en vertelde hem meteen wat
van onze plannen . Hij was verwonderd en ook
wat boos . . . 't meest verwonderd toch nog, geloof
ik . Hij is zoo goedig . Tante zal echter wel boos
zijn, als ze overmorgen thuis komt ! Maar ik ben
per slot toch mi j n eigen bass en heb evengoed
mijn recht op geluk als ieder antler . Alleen zal 't
lastig wezen de menschen hier aan 't verstand to
brengen, dat het geluk voor mij niet in een gemakkelijk luxe-leventje, 't rijden in een auto
bestaat.
fk wil hen beiden zoomin mogelijk verdriet aandoen . Eigenli j k is, zooals je weet, 't heelemaal
geen f amilie van me, al zeg ik oom en tame, tenminste 't is zoo in de verte, dat je dat niet kunt
rekenen . Maar ze zijn meer dan goed voor me ge-

weest, al deze jaren .
Waat het, , j e morgen to spreken ? Aan 't station
to Utrecht? 1k kom dan met de trein van 9 .11, als
ik voor die tijd geen bericht ontvang . Tot morgen
dan, m'n lief ste.. .
De letterkundige vouwde de brief weer toe, gaf
hem terug en vroeg : Wat denk je to doen ?
Waan natuurlijk .
-- Jawel, dat spreekt, maar wat zijn je
voornemens?
lk heb er geen . . . ze wil me spreken .. .
Dat lees 1k . . . tegen wanneer zou dat dan zijn
Weet ik ook niet .
Man, je bent verlief d, even erg of misschien
nog erger dan zij . En nou sta je je zelf wat aan to
praten . Meen j e nu werkeli j k dat je op de duur
vrij blijft als je op dat punt bent aangeland?
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Je kent niet de fond van onze verhouding .
Niet geheel natuurlijk, maar als je mij er in
betrekt als stof voor een roman, onderstelt het,
dat ik er iets van afweet, ook al is 't maar in 't
vage, in 't algemeen .
Je zou haar eerst moeten leeren kennen .
Zeker, maar ik vrees dat het aan mijn meening weinig verandert. Is ze sympathiek, heeft ze
alle de deugden die jij haar toekent, dan beklaag
ik haar. Is ze een geraf f ineerde die tegenover je
de onschuldige speelt, ofwel erger, wat ik eer nog
vermoed, een die to lang wachten moest en nu de
verleiding rechtstreeks wil, dan beklaag ik iou . ..
Zoek flu maar zelf uit wat je 't aannemeli jkst
vindt.
Ween van beide, verweerde Ribbens zich . Als
je haar kende, zou je niet zoo botweg spreken . ..
ze is werkelijk een uitzondering . . . een zeer bizonder meisj e. . .
En jij een bizonder man . . .? Nu, waar praat
j e over? Voor de uitzonderingen wordt immers
alles anders dan voor de gewonen ?
Er valt vandaag met je niet veel to redeneeren. En 't is van mij ook dwaasheid, 't blijft
een gescherm in de lucht. Jij kept mij en haar
niet. . . Mag ik haar eens hier brengen, je kunt dan
gelijk over haar aanleg je een begrip vormen . . .
Met plezier hoor, als je maar niet meent, dat
ik op een paar mooie oogen of ga . .. jullie, schilders
zi j n in dat opzicht zoo eigenaardig . Talent heef t
daar trouwens niet mee uitstaande .
Och neen, och neen, zei nu Ribbens, ik begrij p dat alles heel goed, ook dat je niet over haar
schrijftalent zoo ineens kunt oordeelen, al brengt
ze nog zooveel proeven mee . Ik wou enkel maar,
dat jij haar eens zag, met haar praatte, 't is zoo'n
buitengewoon kind .
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Woed, als je meent dat ik je daarmee
van dienst kan wezen . En je volgt dan mijn
raad op .
Dat weet ik natuurlijk nog niet .
Neen, maar ik weet het . . . verlief de menschen
verwachten dat je zult vereeren wat ze beminnen,
anders zouen ze toch niet verlief d wezen . . .
Ribbens stemde toe, toch niet geheel . Hij verklaarde enkel : Ik hecht aan je oordeel .
En je wilt .. . ja, wat was eigenlijk je plan . . .?
Met haar naar Italie . . . en zien of het stand
houdt.
- Niet kwaad, valt eigenlijk weinig tegen in
to brengen . En toch, de liefde is geen proefveld,
evenmin als speelgoed . Als je het zoo echt meent,
volg dan de rechte weg, trouw haar . Dan moeten
jullie het wel met elkaar vinden .
Dat kan ik niet, dat weet je ook wel .
Alles kan, als men wil .
Ik heb nog voor Stance to zorgen .. .
Schikt zich wel . . . ongetrouwd kost ook geld .
Nog meer, daar zit het niet in .
En jij dan . . . ? Hoe nekken iou de zorgen . . . ?
Ik zou toch niet anders willen, ben best
tevreden, al heb ik 't vaak hard . Het huweli j k
geef t bevrediging, als j e het teminste even met
elkaar stellen kunt. Je weet niet wat een geluk
het inhoudt een antler het leven to vergemakkelijken en to effenen . Zie, ik heb het, wat j e noemt,
nou niet zoo erg getroffen met mijn vrouw, omdat
ze vaak ziek is . . . ja, ze sukkelt nog meer dan 1k,
maar 't gaat toch best hoor . . . en voor mijn kunst
behoud ik voldoende gelegenheid . Wat ik haar uit
de handen neem, de tijd die daarmee verloren
gaat, beteekent niet zooveel, dat gaat er tusschen
door . Sours vind 1k, dat het mij de noodige afwisseling geef t en ook de kalmte, het evenwicht . . .
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stel je voor dat ik aldoor maar schrijven moest,
heel de dag, dat hield ik toch niet vol !
Ribbens getroffen door de eenvoud, de gelatenheid en berusting van deze man, die zijn klagelijk
lot nog zegende en alle opofferingen in liefde verdroeg, zweeg . Dan vroeg hij belangstellend naar
het vrouwtje, dat door zijn vriend zoo monter
door het leven werd gedragen .
Ze is weer to bed, ze heeft het in de maag,
zenuwen, je weet niet wat een ellende dat is . Sours
is ze dagen goed, zooals gisteren, dat heb je zelf
gezien, maar dan overvalt het haar ineens . . .
Ze stapten op en spraken door . De lange herfstlaan stond ijl in het licht, 't leek voor een oogenblik of de dag werd opgelicht .
Ik bewonder je, zei Ribbens hartgrondig .
Och neen, dat ontstaat vanzelf, je zou het
evengoed doen in m'n plaats, je kunt iemand toch

niet laten liggen . En je hebt mischien wel opge-

merkt hoe dankbaar ze is.
Bewonderenswaard, herhaalde Ribbens . 1k?
nee, ik zou 't niet kunnen, ik ga to zeer op in
mezelf, in mijn werk, ik geloof, dat ik me ellendig
zou gevoelen, alles door elkaar smijten .
Dan ben je niet geschikt voor het huwelijk .
Ribbens knikte bevestigend. Dat gaf hij grif
toe ; hij zei het zooeven nog .
Nou ja, niemand beseft het to voren, dat
merk je als je ervoor staat . Stel dat je . . . of dat
ze plots een ziekte kreeg, misvormd werd, zou je
haar dan laten . . . ?
lk weet het niet, 'k weet het niet, klaagde
Ribbens . En omdat ik niet zeker weet, daarom
slinger ik zoo heen en weer, begrijp je 't nou . ..
- Ja zeker, antwoordde de antler stil, ik vatte
het zoo van 't eerste oogenblik dat je erover
begon . Je hebt een fel temperament, je bent zinne-
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lijk, hebt behoefte aan een vrouw . . . Of je flu juist
deze zal bevredigen, je moet dubbel voorzichtig
wezen .
Dat ben ik toch, ik ben zelf s al to voorzichtig. Wod, was 't maar een gewoon meisj e, een
modellet j e of desnoods een geoutilleerde, dan
hoef de ik niet al die bezwaren to hebben . Een
meisj a uit stand, met beschaving . . .
-- Nonsens, zei nu de schrijver, wat beteekent
stand en wat is beschaving? Uiterlijkheden . Dat
verschil zie ik niet .
Ze is fijngevoelig, zoo argeloos nog en gelijk
zonder eenige terughouding, vulde Ribbens aan .
Je hebt er haast geen begrip van hoe de meisj es
tegenwoordig zijn .
Vrijgevochten . . . ?
Ze zoeken de uitersten, het verderf of het
geluk alnaar het later bli j ken zal .
En de mannen willen het wel, moedigen aan .

Er bestaat toch niets lokkender als het meisj e
dat begeert vrouw to worden, bekende Ribbens .
Zie je wel, dat het een onderwerp vormt voor een
boek? Aan 't eind zijn we zooals we zijn, en niet
zooals we volgens vaste begrippen moesten wezen .
Af gesproken dan, . ., je brengt haar mee,
we spreken daarna nog wel. Maar mijn raad
blijft : trouw haar of zie van haar af, geen middenwegen . In de lief de komt elke proef neming
f aliekant uit.
Door de herfsttintige laan waar het gebladerte
al zoo dunde, het groen opnieuw kleurde, even ijl
en doorzichtig als in begin-lente, schreden ze
zwijgend voort, naar het station . Ze gevoelden
elkaar to hebben ontstemd en lang voor niernendal
gepraat, maar ze drukten elkaar stevig de hand,
onuitgesproken behoefte om to toonen dat ze
goede vrienden bleven . Ieder moet weten wat hem
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to doen staat, ging het door de letterkundige . Ach,
straks zie ik Cecile, bedacht Ribbens, ik zal niet
zoo aarzelend zijn als to Ede, ik besef het, ik kan
niet meer alleen wezen . ..
Met een vlugge tred liep hij de trein Tangs, of
hij haar ook in een der wagens zag. Zou ze niet
zijn meegekomen ? Er bleef hem geen ti j d over ;
het portier klapte al achter hem toe .
III
Op het voile perron, tusschen een groezele dwarrel van uitstappende menschen ontdekte hij Cecile
al van verre.
Vreemd, to Driebergen rende hij nog alle
wagons Tangs, zeker meer dan twintig, dock hij
zag haar niet. Echt jets voor haar, in 't groote
onvervaard, in het kleine schroomvallig en bedeesd . Ze kon toch onderstellen, dat ook hij deze
trein pakte, waarom bong ze toch niet even het
hoof d uit het raampj e. . . ?
't Joeg vluchtig door hem heen, terwijl zij hem
nu ook opmerkte en met stralend gezicht, toch
ietwat schril op hem aanschoof, om stevig, zooals
zij dat kon, hem de hand to schudden .
-- Woed nieuws, praatte ze blij, ik heb acht
dagen voor mezelf . . . en ik maak er dadelijk gebruik van om je weer to zien . ., en to spreken .
Ribbens toonde zich niet zoo verheugd, hij begreep nog aldoor niet, dat ze to Driebergen niet
naar hem uitkeek .
Je komt toch met dezelf de trein ? vroeg hij .
Ja zeker, was je niet boos, dat ik schreef . . . ?
Hoe zou ik . .. een verrassing was het .
Ja, maar dat ik zoo beslag op je lei .
Ook deze argelooze toon bevreemdde hem . Was
't voor hem dan geen geluk als ze overkwam . . .
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hoe sprak ze dan van beslag leggen, alsof ze hem
lastig viel .
Acht dagen vrij, om to werken, juichte ze
opnieuw.
- Acht dagen, dan kan je mee naar Dusseldorf . ., naar Brussel . ., als je wilt . . . teminste .
Of ik wil .. . ? Wraag . Maar naar Brussel gaat
niet, ik denk er nou pas aan . . . daar heb ik een
getrouwde neef en nicht . . .
Naar Dusseldorf dan . . . ?
Je blijft er maar een dag, is 't niet, was dat
niet je plan?
- Ben halve dag, we kunnen het verlengen . . .
Je zou morgen toch al vertrekken .. . ?
Ja.., morgen . . .
Zoo gauw kan ik niet, over drie dagen op
z'n vroegst.
Ik zou nog zoolang kunnen wachten, stelde
Ribbens gewillig voor . Maar toch moeilijk, de
tentoonstelling sluit .
Daar dacht ik ook al aan .
Laten we of spreken over twee, drie dagen
to Brussel .. .
Dat gaat niet . . .heb ik je toch al gezegd .
Ja, wat dan . . . ?
Ik weet het niet, ik dacht . . . naar Joanne to
gaan . . . of ergens anders, om aan mijn boek to
beginners .
0, verzuchtte Ribbens teleurgesteld .
Dat is toch een voornaam ding voor ons,
bracht Cecile opgewekt bij .
Zeker, heel belangrijk, 't voornaamste van al .
Dat vind-j e flu toch zelf ook . . . ?
't Is de grondslag .. .
Maar als je nou liever wilt, neen, zeg nou
eerli j k, wat raad je mi j. . . daarvoor kom ik hier . . .
Ze strengelde vertrouwelijk haar arm door de
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zijne en wandelde met hem het grauwe perron af,
terwi j i ze vragend naar hem opzag.
Ribbens overlegde . Ja zeker, hoopte hij er op
haar mee to krijgen naar Dusseldorf, naar Brussel . Als hij haar evenwel goed begreep zou ze
liever ergens hier in 't land met hem blijven, zooals toen aan zee. Maar zoo, als toen, wilde hij niet .
Hij kon hier trouwens ook niet met haar samen zijn .
En als ze mee ging, daar had-j a kontanten voor
noodig. . . had hij zooveel bij zich? Neen, hij kon
't zelfs niet zoo ineens bij elkaar krijgen . En daarover spreken als ze zelf er niet over begon, nee . . .
Nou, wat is je meening . . . wat raad je mij ?
Ik heb geen meening, zei hij ietwat stroef,
kortaf . In Brussel zou het aardig zijn, maar als je
meent dat het niet kan . . .
Moeilijk . . . ze zouen er 'zeker achter komen,
ga iii naar Dusseldorf, er komt wel een andere
gelegenheid .. .
- Deze gelegenheid is antlers heel mooi, hield
hij vol, maar als iii meent dat het niet zoo is . . .
ik wil niet aandringen . . .
Neen, laten we er verder geen woorden aan
verspillen. ., een andere keer dan . ., ik moet, dat
spreekt, in die ti j d toch wat van mi j laten
hooren . . . en Joanne schrijft allicht naar Ede, 't
zou in de war loopen . . .
- Ja . ., och ja, wierp Ribbens op, van mij n
kant zijn er ook wel bezwaren, ik moet er nog
voor naar Amsterdam om geld to halen . Maar dat
is gauw gebeurd .
Neen, viel Cecile al in, beter is het als ik flu
met werken begin . ., je vindt het toch zelf noodig?
Ik schri j f je later waar ik mi j n tenten opsla . . .
Ribbens gaf geen antwoord . Hij overdacht nog
of hij niet moest aanhouden . En Cecile speurde
dat hij mokte en zweeg eveneens . 't Was niet in
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orde, dat voelden ze schrijnen ; ze gingen met hun
droomen, hun begeerten to ver, om nu de gelegenheid zich voordeed, het zoo kalm to later glij den .
Een pons drentelden ze over het perron heen en
veer, verpoosden daarna in de wachtkamer, gebruikten er een kop koffie, evenals in het noenzaaltj a aan zee . En dan verklaarde Cecile, dat ze
heen moest . Tegen een uur of een wilde ze bepaald
thuis wezen . Vooral flu ze nogeens vakantie kreeg,
omdat ze de familie niet vergezelde .. . ! Neen ., naar
Wiesbaden met oom Beer in de auto ging ze niet.
Juist in deze weken zou ze funk werkem. Verwonderd, dat hij zoo weinig antwoordde, vroeg ze :
Je bent dus niet boos?
Neen . . . waarom zou ik .., als de omstandigheden er niet naar zijn l . . . En misschien is 't beter
zoo ook .
Hij hielp haar tijdig in de spoorwagen en
praatte nog wat . En terwiji hij daar zoo stond,
lief lachend tegen haar en zij hem met knikj es
antwoordde, streek in hem aan een vreemde verlatenheid, al gaf hij zich nog geen voile rekenschap ervan . 't Leek hem wel wat snel in 't werk
to zijn gegaan . En och, dat ze ook zoo weinig
ambitie erin scheen to hebben !
't Wesprek haperde, wederzijds voelden ze zich
wat beklemd, er viel wat verdrietigs over hen
heen. Ach, ze wilder zelf wel antlers, maar ze stelden het toch geen van beiden voor .
Waar rein je nou naar toe en waar kan ik
je schrijven? vroeg eindelijk nog Cecile .
-- Ik? schrikte hij op, also! hij 't zeif niet wist .
Dan zich herinnerend dat hij zooeven van Amsterdam sprak, zei hij ineens beslist
Naar Amsterdam, ik moet daar nog naartoe
voor geld, j a, naar Amsterdam .
't Is waar ook, dan schrijf ik j e daar !
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De portieren werden gesloten, afgezonderd
waren ze van elkaar ; als vreemden .
-- Wa nou maar, zei ze, dat wachten maakt me
alti j d zen uwachtig.
Tot ziens dus . . .
--- Dag, dag !
Iv
't Schemerde Ribbens voor de oogen, als hij
zich alleen beyond .
Zij spoorde naar Ede, hij de andere kant uit,
naar Amsterdam.
Waarvoor diende eigenlijk hun bijeenkomst?
Zij ging dus ergens aan een geschrift werken en
hij op refs . . . en dan, ja wat dan ? Een al donkerder schemer weefde zich voor het lichtpunt dat hij
zich in droomen voor tooverde, het lichtende
strand, dat eerst bereikbaar en dichtbij, nu ineens
weer verdween .
't Bevreemdde hem, dat hij zoo goedwillig maar
instemde en geen dringende poging deed, om haar
tot andere gedachten to brengen . Daar kwam een
zoo zeldzaam-gunstige gelegenheid, en die lieten
ze voorbi j gaan . Ongeloofli j k ! En toch, het eerli j k
beraad maakte de hoeksteen uit van hun toekomst,
daarom weerlegde hij ook niet, aanvaardde zooals
zij het goed achtte. Hield men ooit iemand of van
zijn werk ?
Ribbens gromde in zichzelf ; zijn gevoel verdroeg zich niet met zijn rede . Wat hij wenschte?
dat ze zou hebben gezegd : acht dagen vrij, hoeveel willen we er van besteden voor ons, drie of
vier, of alle acht . . . ? Was dit eigenlijk niet het
doel van zijn komst to Ede . . . en hoopte hij hierop
niet in stilte, nu ze hem opnieuw wilde spreken . . . ?
Pus zijn ongedurigheid had grond? Uit zijn ver-
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liefde stemming voelde hij zich weggedrukt, geslagen en gestompt, niet door verzet, dock door
lieve lijdzaamheid . Zoo hoog als hij zich zag aan
bet strand daarginds, zoo laag, zoo gering, zoo
alledaags voelde hij zich thans. Dwaasheid
ontegenzeggelijk . Hij begon er zelf over, om haar
het zuivere inzicht to geven, dat als ze werkten ze
ebenburtig zouden zijn, en als ze op rein gingen,
zij hem niets schuldig werd . En nu gebruikte ze
dit, zonderde zich af, alsof je in acht dagen een
boek schrijft, een meesterstuk schept .
Toch . . . en nog eens toch, het bleef een teer punt .
Als ze een uitstapj a ondernamen hier in 't land,
vorderde dit geen bizondere kosten, maar wel
werd de kans groot dat ze hun hooge verhouding
tot een zinnelijk geval verlaagden . Daarom sprak
hij van een ver land, waar ze lang zouden blijven,
zoo lang, totdat de zinnen uitgevierd, een echte
en onverbreekbare liefde de voortzetting er van
werd . Te zeer hield hij zich overtuigd, liet hij
zich zeker niet door deze bezwaren weerhouden .
En Cecile, vroeg hij zich, is die zooveel antlers,
krachtiger, moediger . . . ? Eerst meende ik van wel,
wijl ze rijp is en meer verlangend, dock nu twijfel
ik er lichtelijk aan. Ach, hun weerzien to Ede en
de gesprekken thans deden hem zoo ontnuchterend koel aan, lets van onwezenlijkheid zweefde over hem heen.
Dit ortmoedigende gevoel verliet hem niet, het
bleef hem bij de lange, lange middag, als hij
zwierf door druk Amsterdam . Doch dan kwam de
avond en die ontspande zijn moede geest, de
grootestadsavond met zijn luidruchtigheid, zijn
vele licht en het vreemd vertier . Hij nam zich
voor de gedachte aan Cecile uit zijn hoofd to bannen en aan zijn werk to denken ; hij moest nu
toch binnenkort weer aan de slag .
De Liefde der Zinnen

12
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's Avonds ontving hij een brief van Stance .
Ze maakte het best, meldde ze, heel goed zelf s,
in de Ardennen, dock ze wilde nu graag weten
wanneer hij in Belgie zou zijn, wellicht konden ze
samen terugkeeren .
Ze vond 't heel leuk daar bij de Belgische familie, erg prettig, maar er was een bezwaar en dat
drukte, de verhouding tusschen de echtgenooten
bleek niet zoo geheel in orde to wezen . Ze zou dan
ook maar liever terugkomen, als 't kon . Ach,
schreef ze verder, als je dat zoo bij woont, zou je
van je leven niet willen trouwen, trouw iii ook
maar noon! Niets gedaan hoor!
Ribbens glimlachte om deze naiefheid van zijn
zusje . Alsof ooit iemand die stag heeft gelaten
omdat 't bij velen wel een weinig verkeerd was
uitgeloopen ? En haar waarschuwing om zich
daaraan niet to wagen, sproot, dat wist hij al, in
hoof dzaak voort uit klein eigenbelang . Ze voelde
zich zekerder en prettiger bij hem dan op zichzelf
to moeten staan, aanhankelijkheid die uit zwakheid voortkomt . Deed zich eens een kansje voor
om in het schommelend huwelijksbootje to stappen, gewis
hiervan hield hij zich overtuigd .
In Americain ontmoette hij enkele vrienden,
schilders als hij, die vertelden van hun wedervaren, hun werk, hun vluchtige liefdes, hun maatschappeli j ke zorg, terwi j 1 ze toch opsneden over
de vele doeken die men hun ofkocht . Door dat i j le
gepraat, de lack en de scherts, dreef weg de terugslag van Utrecht en de ontstemming, die, ondanks
alles, toch voor hem woelde als een dompend rad .
Wegronde reden bestond er feitelijk niet voor ; ze
kwamen immers het samen overeen . Hij drong
niet aan, stelde de vraag : wat wil je? En daarop
antwoordde ze, dat het deze keer nog 't beste zou
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zijn als hij alleen grog. 't Kon zoo bezwaarlijk . . .
Later, later wel, flu niet .
Deze twee woordj es „nu niet" prikten sours in
zijn hersens als met venijnige spelden, klopten
dan weer op hem, als met hamers, keerden onder
allerlei wendingen terug, als zijn gedachten ergens
antlers maar even op gevestigd warm . Maar aan
't eind raakte hij hier ook doorheen, wijl hij met
de vrienden moest praten en dus geen aanleiding
mocht geven, dat ze zouden gaan raden . Hoe lag
het hem vaak zelf op de tong, our over zijn liefde
en zijn geluk to beginners, dock schroom, het zich
toch wellicht niet zeker voelen, drong zijn hartewensch opzij .
In het hotel terug, begon hem weer de oude aandrif t to overmeesteren van zich in to levers in de
zinnelijke gewaarwordingen, de reeks der genietingen, het feest der verbeeldingen, waaraan hij
meende, door niet aan to dringen bij Cecile, althans voor de eerste tijd to zijn ontkomen . Ach,
hij droomde, verlangde, begeerde alweer even f el
als vroeger . Wat baatte 't hem, dat hij zijn rede
liet heerschen, als zijn verlangen toch overstemde.
Eerst laat in de nacht viel hij in zware slaap,
waaruit hij 's morgens meer vermoeid dan gesterkt opwaakte, vreugdeloos omdat hij de refs
naar Dusseldorf alleen moest makers .
In de zaal vond hij van haar een nieuwe brief .
De maitre d'hotel overreikte hem die met een to
strak en daardoor opvallend gebaar, wat zeggen
wilde, h'm een van 'n vrouw
't Ergerde Ribbens en toch liet hij er niets van
bli j ken, 't ergerde hem, -- zelf s deze brief. Wat
zou ze hem nu nog kunnen melden. . . ? Zijn wenkbrauwen fronsend, opende hij niet gelijk, vroeg
eerst nog our het ochtendblad . Ondanks zijn
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zwoele droomen, waarin hij zich gansch wegleefde met haar, voelde hij zich op eenige afstand
door dit geval, werd niet verkild, toch wel vervreemd, alsof er al een groote afstand tusschen
haar en hem lag . Dan eindelijk speed hij open .
M'n liefste, stelde ik je erg teleur? Ach last mij
die enkele maanden geduld hebben .. . Dan ben ik
vrij en kunnen we heel lang samen zijn.
Om twaalf uur was ik weer thuis . Beer ging
me eerst voorbij, hij vindt alles maar half-goed,
later draaide hij bij en zei zoo iets, dat ik aldoor
moest schrijven als ik ooit raakte in geldzorgen
of andere mizere . En wat er ook gebeuren zou,
alti j d mag ik bij hem terugkomen . Niet erg bemoedigend, al bedoelde hij 't goed . Mijn hart doet
pijn als ik bezin, dat ik hem daar nu alleen last
zitten, die lange winter . Doch als ik dap even aan
jou denk, word ik bijna wild van zaligheid. 0
liefste-lief, wat hou ik van je! daar zijn geen woorden genoeg voor, in alle talen van de wereld niet .
Beer wilde me weer geld voorschieten om naar
Joanne to gaan, die nog in 't badplaatsje is . Ze
zal er wel bli j ven, tot Frank door zijn examen
rolt en ze trouwen kunnen . Hij drong er zoo op
aan, dat ik 't eindelijk aannam, om hem geen verdriet to doen . En ook, omdat ik werkelijk haast
niets meer heb . De volgende maand ben ik beter
bij kas, en geef hem stellig alles terug .
Vanmiddag kwam tante Wonne weerom . Ik vertelde 't haar, dat ik in December weg wilde, zooals
we of spraken . Ze deed allesbehalve beminnelijk,
onhebbelij k zelf s, ze zei allerlei hatelij kheden en
maakte kleine toespelingen over ondankbaarheid,
die mijn bloed aan 't gisten brachten . Maar ze
eindigde Loch, dat ik oud genoeg ben om zelf to
weten wat ik doen moet.
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Ik kon wel schreien, vanavond . 't Is misschien
erg kleingeestig, maar juist als ik me heel gelukkig voel, doen zulke dingen dubbel pun . Eigenlijk
moest j e er dan meer dan ooit boven verheven
zijn, dock dat kan ik niet. Ik zet mijn tanden
maar sti j f op elkaar, en houd mijn mond dicht,
terwille van Beer . En ik denk aan iou . ..
Morgen pak ik mijn koffer ; waar ik deze ongezochte vacantie zal doorbrengen, weet ik nog niet .
Als Joanne daar nog is, zou ik rustig bij haar
kunnen wezen, ik weet dat nu nog niet, heb nog
geen antwoord van haar . 't Lijkt me wel heerlijk,
er eens een week] a to zijn, en op to zoeken alle
oude plekj es waar we samen waxen. Antlers in
vredesnaam maar uit logeeren bij de een of antler .
Misschien was 't toch beter geweest, met iou mee
to reizen. Maar nee, . .. last ik nu eerlijk blijven
tot 't laatste toe . Kan ik je nog niet een dag ergens
ontmoeten, als j e terug bent? Een enkel dag,
hoor ! Maandag of Dinsdag zal ik je schrijven, en
er meteen mijn adres bij opgeven .
Ik ga hoe langer hoe meer van je houden ! 0, ik
verlang aiweer zoo dol naar j e, en heb je toch
vanmorgen nog pas gezien . En ik geloof dat dit
nog zal stij gen, hoe meer en hoe langer ik bij je
zal zijn . Aan j ou kan ik me toonen als ik ben : ik
hoef niet to trachten beter to schijnen, me niet to
schamen over 't slechte in me .
M'n lieveling, ik vrees sours, je nooit genoeg to
kunnen terug geven, voor alles wat je me schenken zult . Ik ben blij, dat je 't niet klein vindt van
me, als ik liever niet hoor over andere vrouwen,
die mooi zijn of aardig . Al vecht ik er tegen, 't
komt aldoor terug in mijn denken en doet me
pijn . Dan prent ik me zelve in : hij houdt van mij
van mij alleen ! En toch helpt dat niet alti j d . Al
vied ik 't heel laf van me zelve .
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M'n lief ste, ik ga slapen, alles is stil in huffs . Ik
wilde, dat ik van je droomen kon, er ligt jets beklemmends op mij .
Dikwijls Broom ik veel van mannen die ik nauweli j ks ken, die me totaal onversehillig zijn .
En maar heel zelden van iou, terwi j 1 ik toch je
brieven onder m'n kussen leg, -- en altijd, altijd
aan je denk.

Verschillende gewaarwordingen drongen zich
onder 't lezen op . Hij voelde zich omhoog getild
en weer neergeplof t. Zi j n zelf begrip van man
werd beurtelings gestreeld en gekrenkt. Wat bedoelde ze met 't wel droomen van anderen die ze
niet eens kende en het niet-droomen van hem .. .?
En Bat ze weer opnieuw biechtte bij Beer? Niet
om vrij to krijgen en ergens saam heen to gaan,
dock om eindelijk aan haar boek to beginners . Nu
zal ze Bus wel kunnen !
Er sloeg ineens jets in hem om . Vreemd,
vreemd kind, dacht hij, Bat maar aldoor slingert
tusschen haar zinnelijke begeerten en een star
begripje van welvoegelijkheid, Bat zichzelf wil
blijven . Dat je zoo bent en zoo wilt zijn, nu
goed, maar moet ik daarvan dupe worden ? Al
ons praten en overleggen komt dus hierop neer,
Bat jij die acht dagen naar zee gnat of ergens
heen . . . en ik een andere kant uit, Bat is dus het
resultant.
Hoe zou hij zelf handelen, vroeg hij zich . Stel
je voor, Bat je acht dagen vrij kreeg . ., en je Bars
ging of zonderen . .. ? Een barre woede overmeesterde hem, zijn gelatenheid en geduldig aanvaarden van de gewrongen toestand kantelde ineens .
Neen, hij zou nooit zoo doers, 't leek hem jets
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onnatuurlijks, dat spotte met alle redelijkheid .
Nonsens, zei hij hard, ze had mee moeten gaan
en ik ben een stommerd !
Zeker, ze liet de beslissing aan hem en hij gaf
toe, niet al to geree, maar hoe gretig hapte ze er
op in, en welk een bezwaren stapelde ze op toen hij
maar iets aanvoerde dat er voor pleitte? Ze had
hiermee rekening to houden en daaraan to denken . ., ze mocht niet de naam van de familie bij
wie ze inwoonde in opspraak brengen, eerst moest
ze daar weg wezen, evenmin mocht ze zich ondankbaar betoonen tegenover die goede Beer . Ook
voorzag ze al, dat zijn naam, Ribbens, door zoo'n
daad zou worden rondgebazuind en daar dus
onder lijden . Al to doorzichtig leken hem thans
deze redeneeringen, ware drogredenen, waarom
bekende ze niet openlijk, dat ze niet diirfde, of niet
genoeg van hem hield . Och ja, hij wist dat alles,
en voor een meisj a bleef het ook wel lastig, dit
ontkende hij niet, maar daaraan mocht hij zich
niet offeren. Dat diende 'n einde to nemen, dat
kon zoo niet voortgaan . Wat thans to schrijven?
Te zeer beet het gif van het verlangen in hem, to
zeer lief hij zich in zijn brieven gaan, dat hij nil
niet met gewone woorden toe kon . En van dat
wilde, senzueele wilde hij zich vrijmaken, nu er
toch de eerste maanden van de daad zelf niets kon
komen . Met de „Entsagung" de gezochte onthouding, de perverse verbeelding, verdubbelde, vertienvoudigde zich de wellust, stijgende tot de
waanzin der verrukkingen .
Neen, neen, er moest een keer intreden ! En
ineens besloten, in een drift waarvan hij zich
nauwelijks rekenschap gaf, liep hij naar de
schrijftafel en gaf haar een kort, dock snijdend
antwoord . Ik liet je de keus . . . en nu je hebt gekozen, waarom nu weer van voren aan to begin-
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nen ? 0 Cecile, deze nieuwe brief is me to veel, ik
verdraag het niet . Ik ga flu alleen op refs, gebeurt
er wat, ik bedoel niets noodlottigs, iets heel gewoons, verwijt mij dan niet . Je wilt het zelf ! Als
iou scheepje veilig gaat, wat komt 't mime er
dan op aan, hoe volgeladen ook met brandstof !
Waarheen ik trek en hoelang ik wegblijf, dat
weet ik waarlijk niet, hangt of van omstandigheden . In Holland terug, schrijf ik dit wel, tusschentijds heb ik niets to berichten, als dat ik
geheel in 't ongereede ben . . .
Deze brief in de enveloppe sluitend, bekoelde
zijn opwinding wat. Hij vroeg zich af, of hij niet
onredelijk en voorbarig handelde? Zij zelf liet hem
toch ook de keus ! Neen, neen, zei hij zich, 't mag
hard en bruusk zijn, dock het kan nu eenmaal
moeilijk antlers . Ween verstoppertje spelen met
je zelf !
Hij vroeg naar een postzegel . Ze hadden er
blijkbaar geen bij de hand, zochten en scharrelden
overal.
Laat maar, zei hij wrevelig, en stak de brief
bij zich, ik post wel aan 't station . Een verluchting leek hem dit uitstel, daarmee behield hij tijd
tot bezinning !
V
Op 't nippertje haalde hij de trein . Een gedienstige kondukteur opende nog een wagendeur, hoewel men reeds af-floot . Neergeploft op de breede
zitting luchtte hij op, terwijl het gevaarte langzaam onder de zwart-roetige bekapping uit-reed .
Na het ineens opgewelde besluit viel over hem
been een doffe onverschilligheid . Handelde hij niet
to heftig, to onberaden? De brief stak nog in zijn
zak, hij hoefde hem niet de verzenden, ging door
hem heen . Voor een moment lagen flu gedempt
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zijn wilde gedachten, zijn vlam-roode begeerten .
Er ontstond een vage vrede, tijdelijke rust van
zijn oververhit brein, zijn verzinnelijkt lichaam,
waar reeds lang het matelooze alle grenzen van
redelijkheid uitwischte .
Nu kalmde het over hem, hij verwachtte, verlangde niets, en wijl hij niets verlangde, rees er
geen verbeelding, ontspande zich de zinnekoorts,
waarmee hij zich al die nachten op-wond, omwond, omwikkelde en omgloeide in zelfbetoovering . Nu de oorzaak wegviel, viel ook de zinnelijkheid, volgde noodwendig de inzinking, zich kenmerkende in lichamelijke en zedelijke afmatting .
't werd tijd, dit besefte hij, 't zou zoo niet langer
hebben gekund. De onthouding, moraal en maatschappelijke geboden, bleken hem honderdvoud
f eller van lust, dock ook sloopender dan de lief dedaad zelf . En die wellust zonder einde en zonder
loutering knakte genadeloos . Het oningetoomd,
ongebreideld zich overgeven zonder de rust der
bevrediging, werkte bedwelmender dan een narkotium, uitspattender dan de animaalste werkelijkheid .
Zijn oogen volgden ongemeten de Hollandsche
weiden, nog altijd sappig groen of mogelijk opnieuw groen, hoewel kaalgevreten door het fijnranke vee, waarvan de vachten glansden boven
het doff ige gras . Even riep het herinneringen op
aan zijn refs naar Ede, dock die heugenis schudde
hij onwillig van hem af . Hij keek als schilder.
Schaduwvakken lagen zwaar uit naast verre, helle
lichtgulpen onder de wolkbedekte, telkens de zon
doorlatende lucht en het slootewater spiegelde
klaar op, of lag er stil en gemarmerd, vol kroos .
Een toefj e boomkruinen met in 't midden een
hoeve, een hek hier en char, een alleenig huffs
glipten voorbij . Ribbens' moee oogen zagen wel
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even een mooie toon, een aardige lijn, een brokj e
dat zoo to schilderen zou zijn. Sours ook leek het
of hij zijn schetsboek grijpen wou, maar 't bleef
erbij, to loom, to lusteloos, liet hij alles voorbij
glijden . In zijn hersens, zoo meende hij nog, hield
hij het wel vast, al wist hij klaar, dat, als je een
indruk niet voor je zelf neerkrabbelt, die ongewis
wordt en verloren raakt, althans het echte, het
reeele ervan . Wat je er later van maakt, heeft als
verbeelding waarde, op het oorspronkelijke-geziene gelijkt het weinig. Wat deed het ertoe?
Waarvoor zich to kwellen, zich in to spannen ?
Evenals de trein voortijlde, zoo liet hij zich
ijlende gaan ; geen gedachte wenschte hij vast to
houden .
Het leek hem goed, dat hij flu alleen ging en
Cecile aan zichzelf overliet. Ze bleef een kind flog,
dat aldoor naar 't mooie wilde grijpen en het toch
niet weet to vatten . Of bestond er jets anders, een
diepere reden, dat haar tegenhield .. . ? 't Kon hem
niet schelen nu. Waarom zich daarmee het hoof d
nog to bezwaren .
In zijn herinnering dook op 't gesprek met zijn
vriend, de letterkundige. Dat sprak flu sterker
aan dan het onderhoud dat hij met Cecile voerde .
Of bracht dat eerste gesprek hem toch de ware
stand der dingen, to klaar misschien, dat hij
daarom zoo effen, zoo zonder eenige drang of
warmte met haar overlegde of ze mee zou kunnen
met hem of wel die acht dagen bij haar zuster
Joanne doorbrengen? Er zat jets oneerlijks in, dit
vond hij nu zelf, dat hij haar niet overreedde,
geen geringste poging ertoe deed, koel afwachtend, hoe haar eigen besluit zou rijpen, waarmee
hij uiterlijk instemde, terwijl hij van verkropte
spijt en ergernis er zoo anders over dacht .
Dit kwam, biechtte hij zich, door de nacht die
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hij zoo eindeloos eenzaam verbracht . Juist deze
laatste nacht tempteerden hem weer zijn zwoele
droomen en verlangens, evenals al die andere
keeren daar aan zee, bovenal ook die na hun ontmoeten to Ede . Die vreeselijke en toch zoo verrukkelijke nachten, waarin hij zichzelf wegdroomde, verzwijmelde in het verbeelden van bij
elkaar to zijn, waarin hij van zijn lichaam zoo
ontzettend-veel vergde, en het zinnelijke tot de
uiterste spanning uitduizelde, zoodat hij niet wist
waar hij bleef .
En dat duurde nujal van de eerste dagen af,
voltrok zich al f eller en f eller ; 't genot martelde
eerst recht als hij geen bevrediging wenschte en
de bereiking almeer uitstelde . Moest dat zoo blijven duren, dat verterende spel der zinnen opnieuw
beginners, terwijl 't hem maar een woord had behoeven to kosten om de Broom tot werkelijkheid
to brengen . Nog altijd stond het voor hem vast,
Bat als hij haar zijn wil had opgelegd, ze hem zou
zijn gevolgd . Ze wachtte louter op die dwang .
En in Bit besef, een vaagheid zonder houvast,
wrevelde hij op zichzelf . . . en op haar, omdat ze
tegenover hem nog de komedie speelde van meisje
Bat haar eigen weg zoekt . Daarom barstte hij zoo
los, schreef hij haar de barsche brief, waarin hij
haar de halfheid verwijtend, haar overstelpte met
zijn bitters geraaktheid. Moest hij als man ondergaan, omdat ze zelf het ongerept behoud wilds
blijven, in vreesachtigheid? Ze hitste hem aan en
ontweek als de gelegenheid zich bond .
Ach, kon wel iemand Bars je gemartelde zeif
het begrip benaderen van zoo'n toestand ? Vermoeden zeif s welke duizelende hoogten, verraderlijke diepten, welke rauwe en geraffineerde dingen er verzonnen worden door een aan zijn
laaiende zinnen overgeleverd mensch? Neen, Bat
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kon niemand . leder komt niet verder dan tot zichzeif, wordt enkel gewaar - zijn verbeeldingsveld
eng beperkt . De normaal-levende heeft geen notie
van deze mogelijkheden, buitensporig, wijl alle
grenzen wijken . 't Blijft enkel voorbehouden aan de
over-zinnelijke, het genot, ook het verderf wat het
achterlaat . Zijn verbeelding zag de begeerde voor
zich, in alle standen, houdingen, verrukkelijk
vaak, our to spuwen sours, zoo ruw of zoo pervers .
En evenzoo wakkerde zi j z'n zwoele lusten aan,
dat het werd een satanisch spel, lusten die nooit
to blusschen noch to koelen waren, en aldoor verhitter werden .
Omdat je het gestaag voor je kon halen, het
lichamelijk ervaren, almaar opnieuw, van vorenaf aan, ontbrak elke rustpoos, elke natuurlijke
rem en faalde het eind . De langste nacht leek
een korte pooze, de helle dag een hel, wi j 1 je verlangde naar het duister. Om de eindeloosheid der
verlustigingen, our 't onmogelijke mogelijk to
maken, de wellust die nooit sliep boven alles to
doen laaien, daarvoor behoef de j e niet eens de
werkelijkheid, enkel de viekslag van je felheid . . .
en wat f antazie . Maar o wee, wie deze gave zichzelf to weelderig toebedeelde, zoo een stond voor
niets . Die moordde en brandde, niet anderen dock
zichzelf.
Vergeten wilde hij, haar geen adres opgeven,
haar zelfs niet schrijven . Maar ach, maar ach, de
drift bleef, de perverse versmachting, juist in zijn
eenzaamheid, zijn woele nachten ! En ineens
drong zich een schamele, een vernederende gedachte in hem op, die al 't bloed naar zijn hoofd
j oeg : Beteekende sours dit' niet kunnen na-laten
de uitputting, de valsche bevrediging? En kon
deze uitputtende zinnelijkheid de oorzaak zijn,
dat, toen ze to Ede, to Utrecht samen waren, hij
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zich zoo kalm gedroeg, zoo weinig verlangde . ..
En zou Cecile ook zoo zijn ?
Hier hield zijn rede op, hij durfde niet verder
doordenken . Erkende ze niet in haar laatste brief
het geluk tegenover hem to kunnen zijn zooals zij
werkeli j k was, zoodat ze zich niet behoef de to
schamen over 't geen ze het slechte noemde in
zichzelf ? Dat is wel een oprechtheid zeer zeldzaam in een meisje, hoewel eer lokmiddel dan
zelfverdediging . In zekere zin . wat geldt dan als
het slechte in een meisje? Dat ze, overzinnelijk,
zich er niet voor schaamt en 't eerlijk zegt? Maar
dat is geen slechtheid . Hoogstens domheid, om er
voor uit to komen, een f out van al to groote openhartigheid . Verkeerd wordt het eerst als ze in de
onthouding de wellust zoeken en bevrediging.
Bedoelde ze dat met de eigen aanklacht ? Nee,
dat geloofde hij niet, 't bleef bij haar nog onbewust ; ze vertraagde de beslissende stag . Of zag

hij haar weer al to goed . . . besefte ze niet dat ze
hem er aan waagde? En dat werd immers 't einde .
Dat hij haar evenwel voorgoed moest opgeven,
dat wilde er bij hem nog niet in, evenmin dat zij
hem zou laten. De lokkingen werkten to fel . wat
beteekent ook 't gewone als je het buitensporige
.? Hoe arm is een kalme liefde, zonder felle
.
kept
zinnelijkheid? Toch nu moest hij haar vooreerst
ontvluchten . Sterker nog dan hij het met zijn
klaar verstand kon omvamen, erkende hij hiervan
de noodzakelijkheid ; hij voelde het diep-in als zijn
zelfbehoud . Hij bleef de teruggestelde, de tekortgedane, al zou niemand hem hierin gelijk geven .
Breken, breken moest hij met Cecile, of de kans
loopen door zijn zinnelijkheid to worden gebro
ken . Ze ondermijnde hem wel niet met opzet, ze
wist het mogelijk niet eens, dacht er niet aan hoe
't er voorstond, maar de zedelijke ruine voltrok

190
zich toch, indien hij zich niet er voor wist to hoe
den . En dat kon nog maar alleen door haar
uit zijn gedachten to bannen . Maar o, hij kon niet
meer zonder haar, zonder vrouw . . . Vergeten
moest hij toch, zichzelf terugwinnen .
Te Dusseldorf verbleef hij maar enkele uren .
Te ontstemd, to dof en zwaar van hoof d, om er
langer dan hoognoodig to wijlen .
Zijn doek hadden ze er een ongunstige plaats
gegeven, en och, flu hij het terugzag tusschen veel
schreeuwerig en aandacht-trekkend werk, vond
hij het zelf ook maar zoo-zoo . Het onderwerp zoo
gewoon . ., j e moest ook sturen naar het buitenland echt Hollandsche dingen, een landschap, een
binnenhuisje, een vlietje, een molen, ja dit vooral,
als je naar opgeld zocht, j e niet al to kiesch en
keurig wilde wezen . En dan lief st met f iguren
erop in oude dracht ! Niet snugger van hem dat
hij een heistuk inzond, een heideveld met niets
erop dan 't licht en 't eindlooze der horizon . Om
dat stralende zonnelicht op de dorre hei en de
eindloosheid was het hem to doen en dit meende
hij to hebben bereikt . Voor een Hollander die zi j n
land klein weet, is dat grootsche, het onafzienbare
wat waard, maar voor iemand uit 't groote Duitsche rijk, behalve dan enkelen, is het geen onderwerp dat op zichzelf aanslaat ?. . . Je kon suksesvoller Nunspeeters schilderen, kleurige bollenvelden of bomschuiten op zee, onverschillig wat, als
het er maar typisch uitziet, de aandacht trekt . En
daar viel wel wat voor to zeggen, dit behoef de er
immers niet minder om to wezen, als het onderwerp ook pakte, hoewel . . .
Basta, zei hij en keerde zich of van 't eigen
werk . In hoevele weken nam hij al geen penseel
op, in hoe lange tijd kwam er niets uit zijn han-
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den . . . ? Ha, zat daar zijn ontevredenheid? Neen,
niet geheel, ten deele toch. . . Heel best, hij ging
thans naar Belgie . Om een opdracht uit to voeren
van tijden her . Op een klein landgoed bij kennissen, in de omtrek van Brussel, had hij dat portret
to schilderen van de dochter, de nog al aardige
dochter des huizes, daar kon hij dus aan de slag,
kon hij zijn werklust ophalen !
De trein voerde hem al weer weg, nadat hij de
brief verzond naar Cecile . Ja, dat moest nu maar !
Bij Luik dacht hij er over, om even of to stappen
voor de Ardennen . Te zien hoe Stance het er
stelde. Het denkbeeld leek hem aantrekkelijk,
dock hij verwierp het onmiddellijk, Stance zou
naar Cecile vragen, hem vervolgen met haar kleinvrouwelijke meeningen . Dat weerhield ; voldoende
vond hij zijn eigen opstandigheid . Al hard genoeg
zou ze het hebben in haar eenzaamheid aan het
strand, bij de gezond-sterke en daardoor wat verstandeli j ke Joanne, dat Stance's lief delooze verdachtmakingen er niet bij hoef den . Neen, hij
spoorde ineens door, van avond nog naar Brussel .
En morgen aan 't werk ! Te lang roof den de zinnelijke droomen zijn volle kracht .. .
Een weldadige rust streek nu over hem neer .
Vaag soezend in de coupe ijlde hij Belgie door .
't Scheen hem of hij eindelijk de kalmte herkreeg,
even noodig voor hem als zonnewarmte en licht.
Na de opwinding, waarop de dompheid volgde,
kwam thans evenwicht . Heel ver verwijderd zag
hij zich thans van Cecile, zoo ver, dat zelf s de aantrillingen elkaar niet bereikten, de een de antler
geen schade toebracht, -- breuk als een vaag geluk .
Even welde dan voor hem onduidelijk, dat hij
iets teers verbrak, waarvan de breuk, hoe ook to
hechten of to heelen, aldoor tastbaar zou blijken,
dat hij een koorde doorsneed die hij zelf weer
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moest helpen invlechten, zoo dit mogelijk bleek,
maar deze overgevoeligheid, naar hij meende,
stootte hij met wrevel van zich of ; men ontloopt
door toegevend-zijn de bezwaren van 't leven niet,
men moet zichzelf blijven, ook al beteekent het
verlies . Als hij niet zooveel van Cecile hield en
op haar zijn zinnen stelde, zou hij immers niet
zoo zijn geweest, vertrok hij zelfbewuster, afwachtend wat de tijden rijpen .
Ach, nu ging hij het portret schilderen van dat
meisje. Hij wist dat ze een weinig van hem hield,
dat, als hij aanhield, haar winnen kon . . . werd hij
om deze verkapte reden zelfs niet aangezocht haar
portret to schilderen ?
De aanleiding lokte, lokte gedurig zelf s, een
aardig kind, niet beeldmooi, maar met veel
charme, wat ouder dan Cecile, daarom beter passende bij hem . En hij, hij mocht haar ook wel, hij
wist zelf niet hoe dat kwam, och, al zoovele j aren
kende hij haar, bewonderde haar gracie . . . dus. . . !
Neen, neen, viel hij zichzelf in de rede, wat heb
ik aan haar, ik zoek dat niet . Wat geeft het mij of
ze middelen heeft, daar gaat het niet om . Wat ik
begeer, vind ik niet bij haar .. . misschien is 't er
even goed aanwezig, maar ik bespeurde het niet,
omdat ik het niet opzocht . Tegenover haar bleef
ik immers, zooals het een` behoorli j k man betaamt .
De trein naderde al Brussel . Wel drommel,
waarover zat hij toch to peinzen ? Een leegte
voelde hij, een leegte, met niets verblijdends erin
wat hem kon opbeuren . Ach, waarom ging Cecile
niet mee, waarom drong hij zelf niet meer bij
haar aan ? Ja waarom . . . ? Omdat je idealist bent,
en 't leeli j ke van je houdt !

ACHTSTE HOOFDSTUK
I
IBBENS' schrijnende brief schokte
Cecile . Een benauwdheid omving
haar ineens ; ze wist die niet to keeren noch to minderen . Hoe kon hij
haar zoo verkeerd begrij pen, haar
zoo wreed en hekelend schrijven, al
haar bedoelingen aanzien als met bedachten rade,
niet gemeend, enkel om hem to verstrikken in een
net van woorden, zonder daden .. . ?
Hij zelf erkende toch en stemde toe dat ze die
korte tijd nog op elkaar zouden wachten, vanwaar dan flu ineens deze uitbarsting, dit grof verwijt, alsof ze uitstel zocht, onbeduidende redenen
daarvoor aanvoerend .
Ze nam geld to leen van Beer, om in de afzondering aan haar boek to beginners, en Beer gaf
haar dit in vol vertrouwen, mocht zij dit goede
dan zoo uitbuiten, om met hem, Ribbens, ergens
heen to trekken ? Als hij werkelijk meende alle de
wreede dingen, die hij haar in deze snijdendscherpe brief toevoegde, bleef er geen goeds meer
to hopen . Maar hij kon dit alles niet meenen, hij
als man wist immers ook niet dat zij zich tegenover Beer moreel gebonden achtte, zoolang althans a.ls ze daar nog in huffs verbleef en van zijn
goedheid genoot . Al had Beer haar met geen
woord gevraagd noch 't opgelegd, zoo sprak het
wel vanzelf, dat hij erop rekende dat ze de vrije
tijd haar nu gegeven niet zou besteden aan een
doel, dat hem beroofde van zijn mooiste verwachting . Zijn vertrouwen in haar legde plichten op,
De Liefde der Zinnen
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die ze niet kon terzijde schuiven noch ontwijken .
Hoe hiervan Ribbens to overtuigen, hij die al zoo
vlamf el, zoo nai j verig stond, en die uit de honig
nog azijn zou halen !
Een droefheid omgolfde haar, een droefheid zoo
dof en martelend, dat elke opwelling van toorn
erin verzonk, dat elke gedachte aan boos-zijn,
waartoe ze toch wel meende recht to hebken, zich
vervormde tot een verdriet. Ze zag zich gegriefd,
miskend in wat ze totnutoe als 't meest eigene en
innerlijke van haar meisjesziel beschouwde en dat
haar hoog had opgevoerd als naar een hemel .
Eens, ja eens met hem to wezen, saam to wezen,
zonder eenige beperking of weerhouding, zichzelf
hem to geven, Bit bleef haar de lief de-Broom, de
zinneverwachting in de vele zwoele dagen en de
nog zwoeler nachten doorleef d . En Bat vaste weten
van eindeli j k to vinden, waarbi j haar hunkerende
ziel beefde in 't begeerde lichaam, ontzonk weer,
vie! van haar weg als van geenerlei waarde, alsof
't nooit had bestaan, 't werd haar door zijn bruskheid ontroofd . Ach, niets restte haar Ban de ijdele
waan die nauwelijks een vage hoop en een nog
denkbeeldigere verwachting toeliet, de waan van
zichzelf 't hoogste voor to spiegelen en Bat to verliezen door. ., niets .
Niets werd haar gelaten, ze mocht hem niet
eens haar onschuld betuigen, niet zeggen Bat alle
opzettelijkheid haar vreemd bleef en hem evenmin merle verantwoordelijk stellen . Dat sloot hij
bij voorbaat af, hij zette haar in een grauwe
woon, waan deuren noch vensters uitkomst verschaf f en en men enkel schouwt in de eigen mistroostigheid .
Moest ze in deze stemming de dagen van haar
vrij-zijn doorbrengen, eindloos wachten totdat het
hem zou behagen haar eenig teeken van zijn be-
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staan to geven, om eerst daarna, hoewel onnoodig,
zich to kunnen verweren tegen een aanklacht even
eenzijdig en onrechtvaardig als harteloos . . . ? Hoe
en waarin bestond dan toch haar schuld, ze bedoelde grootere schuld dan bij hem . . .?
Na die kortstondige, toch van geluk fel opwindende tijd in 't kleine badoord, vielen de latere
ontmoetingen, to Ede en to Utrecht, zoo ernstigkoel en nuchter, wel ietwat tegen . Vervreemd en
sti j f, dit besef to ze nu eerst, bevonden ze zich
tegenover elkaar . Voor haar zelf leek het nu nog
joist, ze durfde er niet op rekenen dat hij 't met
haar meende, dat hij van haar hield . 't Leek haar
alles zoo wondervreemd, bijna onmogelijk, dat het
geluk, zoo lang bedroomd, haar ten deel zoo vallen,
dat ze nog vaak meende zich de dingen in to
beelden, voor to jokken, daarom trail ze met zoo'n
beklemd hart hem tegemoet, uit vrees zichzelf
belachelijk to maken . ., alles ineens gedaan .
En nadat het bij hem even zoo bleek gesteld en
ze schuchter zaten en even schuchter wandelden
en spraken als menschen die 't nauweli j ks wagen
mekaar to naderen, omdat ze 't zoo innig meenen,
durfde ze die zeldzaam refine overeenstemming
niet verbreken, to overgelukkig dat hun gedroomde liefde nog iets meer inhield dan looter ophitsing en begeerte . Of moesten ze soms weer zijn als
bij hun eerste ontmoeten aan zee .. .? Maar dat kon
toch niet, daarvoor al to ver, enkel de daad, de vereeniging moest er op volgen . En dat hij het evenzoo inzag, daarnaar handelde, dit maakte haar nog
stiller, beschroomder, ingetogener, bannend alle
opwinding en uitbundigheid . Niet de kirrende
duive en de koerende doffer voelden ze zich, dock
saamhoorigen in de liefde die bindt tot echt, echte
genooten, rustig en weloverwogen . Vaag ervaarde
ze weliswaar, soms zoo sterk dat het groeide tot
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ergernis, dat ze daar to koel bleven, uiterlijk to
koel althans . Maar dan drong toch weer het heerlijk bewustzijn op, dat hun evenwichtig-zijn niets
antlers betrof als het uiterlijke ; innerlijk wisten
ze 't, kenden ze elkaars begeerten .
Toch, dat er jets haperde en ze zich niet zeker
schatte van dit spel, angstig hunkerend naar
nadere verklaring, dit besefte ze uit het eigen
brief j e dat ze hem zond om hem opnieuw to spreken . Er zweemde haar toen al jets voor dat alle
onoprechtheid uit den booze is en alle schijn allicht verkeerd wordt begrepen . Maar dat hij, eerst
instemmend, later ontstemd en boos kon worden,
n een daaraan verwachtte zij zich niet . Ach, de
f out lag hier, dat zij als meisje de bezwaren niet
openlijk bekende, dat ze zich voordeed als tot alles
bereid en tegelijk in het uitstellen haar toevlucht
zocht . Waarom handelde ze zoo . . .? Waarom ? Wie
kon dit ooit voor zichzelf zeggen ?

Drong hij dan zoo stellig aan en mocht een
meisje niet worden overreed? Legde ze zichzelf
dit uitstel niet op totdat ze vrij zou zijn van Beer
om zelfs in gedachten niet oneerlijk tegenover
hem to staan ? Beer die haar aldoor waarschuwde,
dock die zij uitlachte, afbitste zelfs, zij toch geen
onervaren wicht meer, een zelf standig meisje van
vier en twintig die de wereld kende . Dus, ter wille
van Beer liet ze het ? Welneen daarom niet . Om
welke reden dan . . . ?
Ze haalde de schouders op, staarde blind voor
zich uit en bleef het antwoord schuldig . Doelloos
zat ze neer, terwi j 1 ze toch wist, dat ze had to
pakken voor deze dagen vrij-af, de dagen die ze
ergens, nog niet wetend waar en bij wie zou doorbrengen . Ribbens' brief trot haar zoo onverwacht
en zoo pijnlijk, dat elke heldere gedachte haar
ontviel, elk klaar begrip versmolt . 't Eenige wa t
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bewust tot haar doordrong bleef 't nijpend gevoel
onrecht to zijn aangedaan . Ze wilde immers wel,
alleen hij moest wat geduld met haar hebben,
haar niet willen dwingen, of misschien wel weer
dwingen, maar dan rekening houden met de omstandigheden. ..
0, kon ze hem dit nog maar duidelijk maken,
dan zou 't misverstand opgehelderd zijn en ze niet
zoo verlaten wezen. Maar dit eenig middel stond
hij haar niet toe . Ze mocht hem niet schrijven,
hem niet bereiken . Hoe duidloos wreed . Tartend
vergrijp aan haar, die hem zoo beminde ! Zelfs de
misdadiger geeft men gelegenheid zich to rechtvaardigen, de redenen van zijn daad to ontvouwen, haar, die maar een einddoel kende en geen
hooger geluk koesterde dan met hem vereend to
zijn, onthield hij dit.
De wanden van haar kamer beklemden haar .
De vensters leken ondoorzichtig, de kleuren warrelden dooreen, de lijnen der meubelen liepen
saam en ze zag niets meer als zijn boos gezicht,
zijn afwerende houding en zijn ongenaakbaarheid, die ze nu pas van hem leerde kennen, dock
onbewust in hem onderstelde, zoo zelf s, dat zi j in
het begin niet vertrouwelijk met hem durfde
wezen en hem met meneer nog toesprak als hij
haar al omarmde en zijn zoetelief noemde.
Een tijdje zat ze nog wezenloos neer, dan begreep ze dat ze zich niet aan de smart mocht overgeven, ze moest op refs en met een onbezorgd gezicht . Beer en tame Wonne behoef den er niet van
to weten ! Lastig toch . . . ze diende ze gedag to zeggen .., als die nu maar niet opmerkten dat ze
schreide, dit zou recht pijnlijk wezen .
Nerveus pakte ze haar kleine kof f er, vulde de
handtasch met het eerstnoodige en daalde, na
eerst haar oogen wat to betten, de trap af .
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II

In de serre wachtte Beer haar,
Hij zat daar op 't zelf de plaatsj a als toen ze
voor de eerste keer, flu drie jaar terug, hier in
huffs was gekomen . Tante Wonne ontving haar met
allerlei zoogenaamde vriendelijke vragen en ze
verstrekte even welgemeende antwoorden, waaronder ze van verlegenheid bloosde en met zichzelf
geen raad wist, zoodat haar de benauwende
warmte naar alle kanten uitsloeg . Doch oom Beer,
daar uit dezelf de gemakstoel grout opgerezen,
kwam tusschenbeide, goedig zeggend, dat dit alles
vanzelf terecht zou komen, als zij, Cecile, zich hier
maar thuisvoelde, en hem, die aan een nerveuze
kwaal leed, een beet] a verzorgde . Hoe spoedig
raakten ze daarop vertrouwd en eigen met elkaar,
zij, het verre nichtje, half wees, hij de oudere
vriend, dankbaar voor elke kleine dienst van haar,
elk lief woord beschouwend als teederheid, een
vertroeteling, samen in alles eens, terwijl tame
Wonne, de tame bleef, wakend voor ordelijkheid,
voor regelmaat en deugd . De kamers stonden nu
nog als toen . . . de meubelen, de gordijnen, niets
veranderde. Ze herinnerde het zich zoo klaar, en
daarom drong alles in enkele tellen voor haar
op, nu zij door de suite met aarzelend en toch
weer vlugge stappen ging, om Beer de hand to
drukken .
- Is tame Wonne er niet? hakkelde ze verlegen, ik wou dan maar gaan . . . warm is 't vandaag, vindt u niet . . . ?
-- Ja, warm is 't wel, antwoordde hij goedmoedig, maar je hebt nog alle tij d . .. meer dan een half
uur, bijna drie kwartier .
Ik zal dan maar zien of tame achter is, ontweek Cecile .
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Welneen, ze komt zoo wel, ga nog maar even
zitten . . . scheelt er wat aan?
Een beet] e hoof dpi jn, antlers niet .. . gaat wel
over, als ik in de frissche lucht kom !
Beer keek bezorgd . Och, hem~l, dacht Cecile, ik
ontkom er niet aan . En naar ze vermoedde, daar
kwam het al, 't heele li j stj e : Waarheen ze ging,
of ze onverwijld het adres zou opgeven, of ze nog
meer geld noodig had, of ze niet liever toch naar
Wiesbaden mee wilde ?
Kortweg antwoordde ze op alles, zei dat ze naar
Joanne ging, aan zee ; ze zou haar tijd daar goed
besteden . Een stugge stilte rees dan tusschen beiden op . Beer aarzelde, vervolgens zei hij toch wat
hem op de lippen hing
- Je ontving vanochtend een brief. . . Van
hem . . .? Is er wat tusschen jullie, je ziet zoo
bleek .
Er beefde deernis in zijn stem en dat prikkelde
Cecile .
Wat zou d'er nou wezen . . . ? Als Joanne me
niet kan hebben, zoek ik ergens pension en begin
aan mijn boek .
Ja, j a, dat bli j f t of gesproken, maar menschen als hij zijn veranderlijk . . . kunstenaars blijven onberekenbaar !
Cecile beet zich nerveus de lippen ; tijd ontbrak,
dock dit kon ze zich toch niet laten gezeggen .
Hard weerlegde ze
-- Och lieve Beer, 't ligt niet aan hem, 't ligt
eer aan mij . Hij is niet eens hier, hij is ver weg !
Je bent veel to goed voor zoo iemand . . . hi j
waardeert dat niet, iii altijd zoo meegaande, .. .
zoo hartelijk !
Ja Beer, ik ben niet altijd zoo, nee heusch,
zie me niet voor zoo'n doetj a aan .. . ik heb m'n
nukken . . .
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- Nou ja, dat heeft iedereen, een schat ben je
voor mij .
Beer's aanhankelijkheid beroerde Cecile's ontvankelijkheid, dat ze er week van werd, maar gelijk al zette ze zich ertegen in, verdreef dit . En
terwijl de hardheid van Ribbens haar zoo kwelde,
stootte ze schril eruit
Ja Beer, j e bent de beste die ik ken . . . ik zou
alti j d bi j je willen bli j ven . . , alti j d, als dat maar
kon . . . ? Nou, wie weet, misschien blijf ik hier nog
wel heel lang, zeker . . . maar laten we niet verder
daarover praten, is 't wel . . . ?
Je mag me niet alleen laten, Cecile, ik kan
je niet missen !
Maar Beer, wat is dat nou, ik ga toch niet
voorgoed . . . over enkele dagen ben ik al terug.
En je ziet hem, spreekt hem niet in die tusschentij d, dat heb je toch beloof d, drong hij
flu aan .
1k zie en spreek hem niet, maar beloof d heb
ik niets, zei ze vast.
Toch, toch, zenuwde Beer dwingerig als een
kind .
- lk heb enkel gezegd dat ik graag aan j e verlangen zou voldoen, en dit valt me niet moeilijk,
hij is toch naar't buitenland, voerde flu Cecile aan .
Nou dan . . . ? deed Beer verbaasd .
Dat hield geen belofte in en ik beloof dergelijke dingen nooit, maar waarom dringt u toch
zoo aan ?
Nou goed, ik spreek er niet verder over, berustte hij al, je weet hoeveel ik van je hou . . . je
hebt het hier naar j e zin, is niet .. . 't ontbreekt je
aan niets . .. en ik zou je niet graag ongelukkig zien .
Cecile's oogen werden vochtig, maar ze verwon
zich opnieuw en nu tegen het licht inknipperend,
zei ze, alsof daardoor haar ongelegenheid ontstond
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-- He, dat schelle licht ook !
-- Ween tranen hoor . ., toch geen spijt . . . ?
't Verhardde Cecile . Tranen heb ik niet, dacht
ze, een beetje spijt wel, hoewel niet zooals hij
onderstelt . Maar ze bekende 't niet, haalde enkel
haar schouders op en zei dat ze tame Wonne opzoeken ging, 't werd haar tijd .
Kom, wees verstandig, zet al die dwaasheden
u it je hoof d, vermaande goedig Beer, die niet verdragen kon dat Cecile zich opwond voor, naar hij
meende, een man van niets .
Dwaasheden . . . ? antwoordde ze schel, integendeel, ik bega verstandelijkheden en dat is
een naar ding . ., je kunt er onnoemelijk veel last
van hebben!
Van dwaasheden nog meer !
Maar je hebt er dan ook 't genot van gehad . . . Van je nuchter verstand nooit, tenzij men
in taken is, zooals u, verweerde Cecile zich . Zijn
gepraat, hoe goed bedoeld ook, riep op, hoe
onverstandig ze had gedaan door de rede to later
spreken ; ze wilde het hem wel in zijn gezicht
zeggen.
Verstand en jonge meisjes zijn twee, verzuchtte hij zwaar, ik wou dat je meer aan mij liet
gelegen liggen .. . ik zou alles voor je willen doer,
alles .
lk hou heelveel van je, Beer, honderd, duizend maal meer dan van tame Wonne . .. eigenlijk
hou ik to veel van u ! Ze wierp ook nu weer als
alti j d het u en je door elkaar en ze merkte het
niet eens meer op .
,
Ween honderdste deel als . . . van hem, verzuchtte hij .
Och, dat is heel antlers . .. door u zal ik nooit
pun hebben, geen verdriet !
Doet hij dat dan? stoof Beer op .
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Neen, och neen . ., dat pijn doe ik mezelf
aan ; hij niet ! bekende ze openhartig.
Maar Cecile . . .
Wat geeft dat nou . . . ? Och ja, ik moet weg,
ik haal de trein niet. . . ik schrijf u wel, u weet
mijn adres daar aan zee . Dag lieve, goeie Beer !
Ze kuste hem op beide wangen en hij trachtte
haar to omvangen, maar ze ontweek handig, greep
haar taschj a en i j lde zonder of scheid van tame
Wonne naar het station .
Nu drongen Beer de tranen naar de oogen en
zijn wangen brandden . Zondige kerel, zei hij tegen
zichzelf, je windt dat kind maar op en 't diem
tot niets . Ze is lief, ze is goed, ze is. . .
't Woord sprak hij niet uit, dock de beteekenis
ervan vlamde tegen hem op . Voor 't eerst, flu hij
haar strijd zag, voelde hij zichzelf slecht, hij
voerde haar al jaren naar een of grond . Toch, wat
hij voor zich zelf vroeg, Meef bitter weinig . . . zijn
vrouw, deugdzame, eerbare, goede huisvrouw gaf
hem niets, letterlijk niets dan kribberij, kleine
verdrietelijkheden, en hij, hij had behoefte aan
zon, aan . . . Ach neen, dat woord niet, dat bedoelde
hij niet . Als Cecile maar bij hem bleef . ., hier in
huffs, zij, met haar gloedwarme lichaam, haar
innigheid . Meer verlangde hij niet ; overvroeg hij
dan ? Ja, hij was oud, vergeleken bij haar, toch
weer niet zooveel ouder dan die meneer Ribbens,
wel wat, maar niet zooveel dat 't daar op stak . En
hij eischte, begeerde ook weinig meer ! Vreemd
kind, die Cecile, dat ze altijd hing aan oudere
mannen, aan 't overrijpe leven . . . Als ze zich verlief de op een van haar eigen jaren, schonk hi j
haar zijn zegen en nog een deel van zijn vermogen
erbi j, maar dat ze juist . . .
Driftig keerde hij zich om en bezon zich weer .
Zou hij even naar 't station loopen, 't kon nog net,
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haar zeggen dat hij 't niet zoo bedoelde . . . Wat niet
bedoelde, vroeg hij zich . Hij beoogde enkel haar
geluk, ja haar geluk . . . en 't zijne . .. en dat ging
niet samen !
Aemechtig zonk hij in de mollige leunstoel user
en bedekte met beide handen zijn verduisterd gezicht. Ach waarvoor werkte hij jaren en jaren,
sloofde zich rijk, om geknakt en ziekelijk, het
mooiste, het eenige to ontberen ! Klagen mocht hij
evenwel niet, 't andere kwam hem niet toe . Niet
zijn deell . . . Als die man haar gelukkig maakte . . .
dan, maar dat zag hij er niet in ; waarom niet?
Ja, dat wist hij al evenmin, haar prikkelbaarheid
en haar tranen zeien 't duidelijk, zij zelf beweerde
dat 't aan haar lag, dock dat geloofde hij niet .
Zou hij flu nog naar 't station gaan . ., ach neen,
daarmee verbeterde hij 't weinig, hoogstens bereikte hij er mee dat erover gepraat werd als
een of antler hem zag, en dat mocht niet, haar
naam moest ongerept blijven, 't eenige wat
ze bezat .
Stil staarde hij voor zich uit en droevig weende
het ergens diep in hem, tranen, die hij inslikte,
omdat hij wist dat Cecile geen tranen bij een man
kon uitstaan . Ook nu wilds hij niet overgevoelig
zijn, al was ze er zelf niet om het to zien, om hem
to berispen en to troosten tegelijk . 't Werd kil
rond hem . Dan plots hoorde hij iemand aankomen
sloot hij zijn oogen, en dook weg in de stoel,
deed of hij sliep . Ja, 't was zijn vrouw die daar
kwam !
--- Wat mankeert eraan ? vroeg Wonne, en ze
schudde Beer . . . .
Mij . . .? niets, . .. enkel wat licht in 't hoofd .
Waar is Cecile . . . ?
-- Cecile . . . ? Die is toch naar de trein .
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0, dan weet ik 't wel, zei ze kortaf, wat er
scheelt.
Beer maakte een ref leksbeweging our haar to
verdedigen, maar zijn hersens werkten al, hielden
het antwoord terug, 't zou het tegenovergestelde
uitrichten.
-- Zoo is ze weg. . . ze had wel even mij gedag
kunnen zeggen . .. of vind iii dat sours niet noodig?
gei tante Wonne opnieuw.
1k? stamelde hij, och ja, zeker, zeker, ze kon
je niet vinden . . . j a, nou herinner ik me, ze verzocht 't mij .. . 't werd to last voor haar, ze heeft
naar je gezocht . . .
Ja, iii verdedigt haar altijd .
Toe, begin daar nou niet weer over . . . ik heb
een zwak voor Cecile, dat weet je . . . ze kalmeert
me. . . ze is als een dochter voor me !
Jawel, zei Wonne gepikeerd, enf in, zoover
zijn we nog niet . Rustig, in elk geval dat ze niet
mee hoeft naar Wiesbaden !
Van die kleine vijandigheid schrikte Beer, dat
hij er van overend schokte en bevende voor zijn
vrouw stond . 't Bleef toch zijn schuld ! 't Waf hem
ook een inzicht in zichzelf . Even schril als zij
stootte hij eruit
Wat heb je toch tegen haar . .. ze doet je
niets . . . ze is hartelijk en lief voor mij, dat is alles !
Tante Wonne keerde zich of en ging heen . En
hij, verzenuwd van drift die hij intoomen moest,
raadpleegde zijn horloge. Neen, nu was het to last,
nu kon hij niet meer naar de spoorhof, zat hij
alleen . . . en bleef alleen alle deze acht, tien dagen
lang .
Heel de dag, die voor hem geen einde scheen to
nemen, volgde hij haar in gedachten daar in 't
kleine badplaatsje, waarvan zij zooveel hem vertelde . In September, niet meer de rechte tijd voor
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't strand, maar 't weer bleef zomersch en zij hield
zooveel van de zee, aan zee geboren en evenals de
zee woelig en vol geheimen. Woed, dat hij eveneens ergens antlers zocht . ., morgen zouen ze naar
Wiesbaden tuf f en ! Verdrietig toch dat ze niet
meewilde, onberekenbaar ook . . . door die antler,
die Ribbens .
III
Cecile, versuft in haar verdriet, opgwondener
nog door de aan merkingen van Beer, reisde
zwaarmoedig en lusteloos naar Joanne . Ze voorvoelde de ontstemming bij tante Wonne, die volgen
moest. Dat Beer 't haar met zijn vertroeteling ook
zoo lastig maakte !
Bij de halteplaats van het stommtrammetje
wachtte haar zuster al . Die verwelkomde haar
hartelijk en luidruchtig, terwijl ze gul de hand
gaf, haar daarna omhelsde .
Leuk hoor, prettig, dat je hier eenige daagjes komt . .. en je treft het met 't weer !
Ja, beaamde Cecile, mooi weertj a nog, onbegri j pelf j k voor deze ti j d van 't j aar . . . ik hoop echt
er van to genieten .
't Hotel is leeg . . . die en die zijn weg, en die
ook, eigenlijk is er zoo goed als niemand meer,
behalve dan. ., nou ja, dat komt er ook niet
opaan .. . hier aan zee .
Welnee, wat geef ik om die menschen, gaf
gewillig Cecile toe .
Ze haalde hoog op haar adem en snoof begeerig
in de zilte geur, vreemd verrast nu hier weer to
zijn op dezelfde plek, dezelfde weg of to gaan die
ze met Ribbens zoovele malen in gelukkige vervoering bewandelde .
't Is maar, ging Joanne voort, je bent er
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toch niet kwaad om. . . ik wou over een paar dagen
zelf weg . . . ze houen niet op, vragen aldoor to
Utrecht of ik kom, je weet, bij de aanstaande
schoonouders . . . en ik kan 't moeilijk weigeren . . .
ik moet wel 'es wat doen, is 't niet?
Zeker, en 't is wel aardig ook voor j e, stemde
Cecile dof toe en zweeg dan . Haar gedachten
dwaalden al veraf, naar Brussel .. . naar hem . Hij
daar en zij hier . . . en over een paar dagen haar
zuster ook weg, dan zou ze alleen wezen .
Joanne herhaalde nog eens dat ze slecht anders
kon, vroeg of ze niet to zeer op haar rekende, hoe
lang ze vakantie had . Cecile antwoordde even gelaten als haar zuster het kalm-lief ontwikkelde,
dat ze er heelemaal niet op rekende en 't ook niet
erg vond, al zou 't aardig zijn geweest . Ze kreeg
tien dagen vrij, en kon wel ergens in pension .
Ja, als ik dat nou vooruit had geweten, maar
j e komt daarmee op 't laatste oogenblik .
-- Ik schreef je toch eergisteren al, wist het
zelf niet eerder, verdedigde Cecile zich mat .
Ja zeker en toen antwoordde ik ook dadelijk,
maar de brieff was nog nauwelijks weg of ik kreeg
van Frank bericht, dat ze me daar verwachten .
Och, 't beteekent niets, ik red me wel, wil
toch werken aan een boek
-- Dat schreef je . . . wel, ga naar Zeist . . . daar
zit je echt . . . een goeie keuken . . . mooie kamers aan
de groote dreef, we reizen dan overmorgen tot
Utrecht samen ; en als je nog onmiddellijk
schri j f t, ben je zeker . . .
-- Ja-j a, ongeduldigde Cecile, ik ken immers
Zeist, ben er geweest . . . ik had aan zee willen
blijven
Nou, als je hier zoo'n pleizier vindt, mij
goed, je bent vrij daarin, verweerde Joanne zich,
ik geef maar raad, anders niet !
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Toe nou, laten we niet kibbelen, smeekte
Cecile. 't Is mijn eigen schuld, ik had er eerder
aan moeten denken, maar ik was zoo blij hier
eenige dagen terug to komen, 't is daar zoo saai . . .
aldoor met Beer en tante Wonne .
Ze zi j n toch goed voor je . . . ?
0, al to goed, oom Beer dan, tame is snibbig,
onuitstaanbaar vaak, maar ze meent 't even best,
dat niet .
Ze naderden de duinen en volgden de weg er
dwars doorheen gegraven . Die duinen lagen nu
niet meer zoo blond en blank als toen ze van hier
scheidde . Het schriele groeisel, 't spichtig helm, 't
lag al verdord, verbrand, maar de zon scheen er
lichtend over en dat stemde alles nog blij en eigen .
In de dorpstraat viel wel op de stilte, de blaeren
hingen verwelkt aan de oude boomen, de meeste
kleine winkels al gesloten, vele huisj es toe, en voor
de noenzaal waar zij met Ribbens zoo vele malen

toefde, stonden louter leege stoelen .
Die verlatenheid deed Cecile schril aan, streek
verkillender op haar neer dan de onhartelijkheid
van haar zuster . Neen, hier bleef ze niet, dat begreep ze. En ook drong het tot haar door, dat het
een dwaze gedachte was geweest, om hier, zonder
hem, to zijn . Haar smachten naar deze plekken en
naar de zee bestond uit het verlangen opnieuw to
doorleven de angstig-zalige oogenblikken van die
eerste verrukkingen, dat gelukkige verbeiden en
och, de schuchtere vreeze. Nu vond ze van dat alles
niets, enkel de wreede herinnering en 't even folterende weten, dat ze zelf zoo had gewild .
Vervreemd en verstild liep ze met Joanne, eveneens zwijgende, de dorpsstraat ten eind en 't leek
haar eindloos-dof . .. totdat ze zich opeens weer beyond voor de zee en ze een kreetj a uitstootte van
verrassing. Ha, wat golf de die breed-uit, een woe-
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lige defining van grauw en blauw en groen dooreen, witte kopjes erop, die 't weer grijzig maakte
onder 't broze schuim .
Lichtend lag het strand als een smalle leie zonoverschenen, een zilverband langs het groengrauw-blauw gegolf, het strand zonder gasten
of badbedrijf, eenzaam en leeg . En fel-wit
f lankten er op als ranke ri j zing de duinhoogten,
een vaste wal door 't water afgebeten, eigenaardig en scherp tusschen de blaliwe onbewogen
lucht en de deinende zee. 0, dat bleef toch mooi,
dat bleef grootsch, onvergelijkbaar, niet to overtref f en !
Cecile vouwde de handen en wilde wel op de
knieen zinken, zoo ontroerd werd ze er door . Hier
aan zee voelde ze haar onrust stillen, haar verlangens krimpen, haar ongedurigheid wijken . En
daar, zoo gingen haar gedachten verder, wandelde
ze toen met hem, zaten ze op 't duin, spottend met
de brave gasten van het keurig hotel-pension . Ja,
al die verrukkelijke plekjes wilde ze weer bezoeken, zich in elke ondergane gewaarwording inleven, opnieuw genieten van wat ze eens doorleef den .
-- He toe, drong ze aan bij Joanne, laten we
langs 't strand loopen . . . een eind ver, of vermoeit
je dat, dan ga ik alleen !
-- Je bent nog al kort aangebonden, sehamperde fijntjes Joanne terug . . . 's Avonds is 't veel
mooier. Als de zon ondergaat wordt alles purper,
maar ik wil nu ook wel mee. . .
-- Ja toe, hield ze aan . Ze nam haar zuster
onder de arm en plompte met haar door het mulle,
onbetreden zand, waarin haar voeten diep zakten
en ze met moeite maar voort konden .
Een tijdje liepen ze zoo door, er was geen brier .
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Enkel zon gesmoord achter de lage wolken . Zacht
ruischten de golven .
Cecile grog licht, ze ademde op. Maar dan stoorde Joanne, zich ineens herinnerend
-- Hoor je nog wel 'es wat van die schilder,
die meneer Ribbens ?
Cecile's adem stokte . Och ja, flu begon die er
ook over ! Nog niet genoeg vanmorgen van die
goeie Beer, dat had ze moeten voorzien !
-- Nou . . . ? vroeg Joanne dringender, schreef
hij niet?
Cecile besef te, dat er aan dit gesprek niet meer
viel to ontkomen, en de waarheid verdraaien of
wijzigen wilde ze evenmin, daarom verklaarde ze
opeens tartend
Ja zeker, en wat . . . we korrespondeeren druk 1
Zoo . . . en wordt het wat tusschen j ullie ?
Wat worden ? verbaasde zich Cecile, hoe korn
j e d' er aan, daar sprak ik j e nooit over, is 't wel ?
Spreken niet, nee, toch wel over gedacht,
antwoordde snedig Joanne . En wil ik het j e eens
zeggen, . ., nou j e grog hier nog al aardig over
de tong.
-- 't Verwondert me niets, verzuchtte Cecile
gelijkmoedig .
-- Dat is geen eer, hoor, hij flirtte met heel het
hotel, vin j e dat sours netj es ?
Netj es, och nee . . . bedoel je daarmee het
hotel of hem . . .? Ja, die brave meisj es hier bleken
niet zoo ongenaakbaar . . . voor 't overige geen
nieuws, hij heef t me dat alles geschreven, ook
verteld .
Joanne stond gansch ontsteld . Haar zuster vond
dat zoo erg niet en spotte met haar waarschuwing, onbegrijpelijk . Ze verontwaardigde
Je spreekt hem dus . . . je zet de kennismaking
voort ?
De Lielde der Zinnen

14

210

Waarom niet, als heel het hotel, al die
schuchtere brave meisj es, naar hem hengelen . . . !
Zoo'n man kun je niet vertrouwen, aan zoo
een heb je niets !
Hoeft ook niet . ., je mag niemand vertrouwen, je zelf niet ! hoonde Cecile, dwars door dit
dwaze gepraat, op haar zuster in .
Daar komt niets van . .. ja, zoo'n man vraagt
je . . . kun je begri j pen . . . dat je dat niet inziet, je
vergooit je zelf .
Vragen . . . ? Voor een huwelijk bedoel je . . .?
Nee, dank je wel, ik denk niet aan trouwen, dat
heb ik je al meer dan eens gezegd !
En wat wil je dan . . ., als ik vragen mag ?
Niets .. . ! Ze zei het doodkalm, maar begrijpend dat ze daarmee ook niets zei, vervolgde ze
Van hem houen, razend veel houen, meer niet .
Een f raze . . . van iemand houen, en daarna,
nou dan last hij je schieten, ergerde zich Joanne .
-- Is dat zoo zeker .. . ?
-- Maar je kunt toch niet enkel van elkaar
blijven houen als er geen uitzicht bestaat . ..
-- Wel trouwen ? viel Cecile al hoonend in . Ja,
dat ken ik, 't bli j ft het voornaamste waaraan een
meisj a denkt als ze kennis maakt, haar eenige
berekening.
-- Waarom niet. . . als iemand je aardig vindt,
wat zou je dan willen ? 'Natuurlijk denk je 't eerst
eraan of hij je trouwen kan . . . en of je 't behoorlijk krij'gt .
--- 0 nee, dank] e, om van to rillen . . . zoo'n
huwelijk, het huwelijksreisje al een gruwel !
Als hij je aanstaat .. . en je krijgt het goed
met hem, wat is er tegen ?
Zonder echte lief de, zonder hartstocht . . . ?
Nou ja, iii houdt van Frank en praat er dus gemakkelijk over . . . Maar als je niet van hem hield
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of zoo half, zoo'n beet] e, de meeste meisj es vinden
hun aanstaande man enkel maar aardig, of uiterlijk knap, om zich met hem to vertoonen, verder
denken ze, vragen ze niet, maar waarom praat ik
daarover, ieder moet toch weten wat hid doet .
Vanmorgen boomde oom Beer er ook al over .. .
iedereen bemoeit zich met mij !
-- Die meent het teminste echt met je . . . je hebt
het daar als een vogeltje in een fijn nestje .. .
Wie ? Oom Beer, nee die is goed. . . die is
verlief d, nou j a . Dat loopt niet zoo'n vaart,
toch . . .
-- Je laat hem maar praten . .. hij draagt je op
de handen .
Och wat geef ik daar nou om, viel Cecile
weer hef tig uit. Ik ben nu eenmaal niet als iii . . .
niet zoo precies in evenwicht, ik ben antlers . . . wat
doe ik met al dat wijze geredeneer !
Jij redeneert niet . . . je slaat alles of !
Och hou toch op, dat bespraken we zoo vaak,
saam in een huisj e, tegenover elkaar zitten, elkaar
vervelen en daarna kinderen . . . en kennissen die
ook zoo'n huisj e hebben . Nee en nogeens nee, als
ik ooit zoover kom, moet het echt zijn omdat ik
niet zonder dat kan, uit liefde, uit hartstocht, . . .
en 't mag lang of kort duren, dat eene wil ik in
elk geval, dat eene waar je heel je leven op kunt
teren of er de flood mee ingaan . . . wat je nu eenmaal niet vindt in 't gewone bestaan en waarnaar
we toch allen snakken .
- Maar Cecile, verontwaardigde Joanne, je
holt door !
Verschrikkeli j k om getrouwd to wezen en
niet terug to kunnen, braaf en fatsoenlijk to moeten doen, . . . aanhalig tegen je man en er niets van
to meenen ! Om to gruwelen ! Ja, je gelooft het
niet, maar hoe komt het, flat de meeste huwelijken
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zoo ongelukkig zijn en dat het op de refs al
begint . . . ?
Joanne haalde de schouders op . Volgens haar
begrip van gezondkrachtig, overal gevierd meisj e,
dat zich wel tien keer kon verloven, maar die enkel
aannam hem die ze mocht, leek al wat Cecile daar
zei bazeltaal, woorden die je in boeken leest en
waarmee je je zelf noodeloos opwindt . Ja, ze waren wel gansch antlers, zij en Cecile, en als Cecile
die overdreven eischen stelde leek dat gevoelig en
mooi, maar 't kwam eigenlijk niet to pas . Je hield
van iemand of je hield niet van hem, en verder
keek j e uit of er iets van kon komen . Als je erop
wilde wachten, op het romantische, nou dan
wachtee je in eeuwigheid . . . en bleef je als een
oude, jongejuffrouw over.
Neen, zei ze eindelijk, wat iii zoekt Cecile
is to gevaarlijk, daar waagt men zich niet aan en
bedankt men voor . Een man moet j e graag wil-

len.., en netj es trouwen ook .
Nu zweeg Cecile. Natuurlijk moest een man je
graag willen . . .en als hij je graag wilde, dan kon
j e ook trouwen, maar hoe wist j e dat ooit .. . ze
bedoelde of j e van die man houdt, en een met hem
wezen, als j e voor alles aan de pozitie dacht ?
Eerst moest j e j e geven en als j e 't zoo voelt,
wacht j e niet, kun je niet wachten, de lief de gaat
boven 't huwelijk, en niet het burgerlijk gekoppel
boven de lief de.
Nou, vroeg Joanne, omdat Cecile bleef zwijgen, als ik 't goed begri j p, je bent verlief d . . . en er
komt niets van . En hij, wat zegt hij dan . ., wat
wil hij ?
Hij wit niets, hij last het aan mij over !
Je zult toch niet, vroeg nu Joanne in schrik,
j e wilt toch niet .. . nee ! Dus j e zou . . .
-- Er is geen dus . . . er bestaat op 't oogenblik
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niets tusschen ons, ik weet niet eens waar hij is .
-- Welukkig ! Joanne herademde, en zei nog
eens : Welukkig hoor !
Of 't gelukkig is weet ik niet, maar och,
waarom daar verder over uit to weiden, ik ben
hier gekomen om vrij to wezen, van de zee to genieten, maar ik kan hier evenmin blijven ; 't is al
even verschrikkelijk als overal . .. morgen ga ik
weg, naar Zeist !
Dit bruuske antwoord ontstelde wel Joanne .
Wacht j e niet tot overmorgen dat we samen
reizen ? opper a ze .
Och waarom . . . ? We zijn zoo anders, we hebben niets aan elkaar, je kunt niet voelen wat in
mij omgaat en ik denk weer zoo buiten je lijnen . . .
Daarom kunnen we wel een dag nog samen
zijn, hield Joanne vol .
--- Nou misschien, dat bespreken we morgen
wel ! Dag, ik ga alleen maar verder, tot straks dan !
Ze liet haar zuster staan, holde het strand op .
Mal kind ! dacht Joanne, terwijl ze Cecile opgewonden langs de zee zag voortrennen . Ze herinnerde zich ditzelf de van Amsterdam . Van wie
heeft ze dat, van vader of van moeder? Van geen
van beiden of van allebei en dan gemengd ! Ik begrijp wat in haar woelt en ook wel hoe 't ontstaat,
wij meisjes blijven er geen van alien vrij van,
maar je moet je tegen dat gevoel verzetten, anders
. en voor haar vrees
loopt het niet goed met je of
ik we!.
IV
Cecile, langs de rand van de zee, die haar we!slag wierp over ht blanke zand, ademde met we!lust in de zilte geur, de ziltheid die 's zomers
weleens ontbrak en nu zoo prikkelend aanwoei
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met de ineens opzettende bries, dat ze het haar
proef de op de tong.
Ha, de zee, de zee ! hoe wijd, hoe eindeloos lay
die daar niet to overzien met het bloote oog, di
zee die golf de en kruif de, hoog hoosde en dies
neerkolkte, waar iedere golf zich verloor in een
volgende, iedere kruiving brak in een andere rij !
Ha, hier zou ze graag blijven, dock niet met
Joanne en niet alleen . Enkel met hem en de woeste
natuur, het leege strand, de verdorde duinen, hun
fel begeerend lichaam en hun vlammende, hunkerende ziel.
Wild kon ze worden als ze eraan dacht, dat ze
samen konden wezen, ver weg, ergens over de
grenzen, in een vreemd land waar niemand hen
kende en dat ze thane eenzaam ' liep, hier op
dezelf de grond waar ze hem ontmoette, op datzelf de strand waar haar begeerte zoo rood oplaaide, omdat ze eindelijk vond de man, de liefde
die ze zocht . Daar, daar lagen de duinen, waar ze
voor 't eerst samen tegenop stormden, fel en onstuimig, omdat het in hun zelf oak zoo toeging en
waar ze zoo menig oogenblik in zalige beroering
beleefden . Ze zag alles weer voor zich, en zoo hel,
zoo hel, schril bi j na, hij groot en sterk,, zelfbewust, haar beheerschend met zijn overtuiging,
waartegen zij inging opstandig, gedurfd ; en ook
hoe hij daarna naast haar voortschreed langs het
strand, niet meer zoo geweldig en ze ineens besefte,
dat ze lokken moest met haar vrouwemacht en
haar zinnelijkheid . 0, dat hij dat gewillig toeliet
en haar niet eens nam. Toch, zoo zou 't niet hebben toegegaan ? 't Was waar, hij dwong niet, maar
als hij 't wel deed, dit gevoelde ze klaar, daarom
gaf ze zich niet . . .
Onzin, onzin, al wat ze zelf in haar verliefde
brieven schreef, dwaasheid als ze beweerde . . . dat
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hij met haar kon doen wat hij verkoos, zeker, ze
zocht hem en hij haar, maar als hij dacht dat ze
als een schaap hem volgde, vergiste hij zich . Eens
zou ze vans hem zijn, eens en voorgoed, maar dat
werd niet of gedwongen, zelf s niet of gesmeekt . Ja,
hoe dan ? Ach, ze wist het niet, enkel dat ze zich
ongelukkig voelde. Hij nu de sterkere en zij de
zwakke, dat ze het verliezen ging en 't vane zichzelf nooit winnen kon, dat ze 't als verloren moest
beschouwen, om het even als hij terugkeerde .
Met verwarde blik staarde zij voor zich uit .
Hooploos erkende ze zich en zonder hulp . Nu, in
September, werden de dagen snel korter, de avonden langer, wat moest ze met haar avond doen ?
Joanne .. .? met haar kon ze niet praten, neen dat
ging waarlijk niet ! Haar zuster meende 't best,
haar inzichten warm zuiver en aan het verstand
getoetst, maar wat baatte haar dit, ze begeerde
flu eenmaal anders . En wat diep in je ligt, drijft
altijd naar boven, altijd ontkom je niet . Zij
voor zich verlangde geen knus, behagelijk leven
met een echtvriend, nadat j e hem door allerlei behagelijke streken ertoe hebt gebracht dat hij je
ten huwelijk vroeg en je moet onderhouden, zij
begeerde lief de zonder de berekening, passie, wilde
hartstocht, zinnenlust, 't zich met lichaam en ziel
overgeven aan hem die dit alles kon doen opvlammen, totdat j e erin bezwijmde, verdronk . En wat
daarna kwam, de bittere flood of een leven vol
lij den, wat deed het ertoe, als je flat eene maar
kende, had doorleef d, doorbeef d, eenmaal, voor hoe
kort ook, in waarheid vrouw geweest . . .
De zon gleed al weg naar de kim . Als een karmijnroode bal, evenals toen, daalde ze snel, even
wijlend boven de lage einder, daardoor vergrootend voor 't gezicht, verijlend ook, flat ze vlamdoorschenen leek, felle neerschijning, met uit-
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stralende f lakker van vuur, vervloeiende in de
avondwazen van gri j s op gri j s, de sluiergewaden
die daar reeds lagen en waaronder de zee donkerde en klaarder opglansde tegelijk .
Ademloos keek Cecile er naar en ze vergat voor
een oogenblik haar smart, wijl ze zich herinnerde
die felle zonsondergang nog eens met hem en ze
't gelijke gevoel thans onderging als wat haar toen
beroerde. 0, o, wat was tat mooi, geweldig ! In
zoo'n gloed to vergaan ! Ze bespeurde, tat de avondschijn haar bronsde, daarna goudig, koperkleurig
maakte, en haar zette, hier hoog op de duinwal, in
een gloed van laatste uitstraling .
Nu sloegen op van de weggaande zon naar de
waasgrijze hemel, die flauw welfde boven de
onmeteli j ke zee, de f harden in rood en gout en
geel ; violet-gekleurde wolkj es dreven er thhsschen .
En in minder tan geen tijd, terwijl het roodoud-g~eel nog in de lucht gloedde, streek over het

flu maar lichtwoelig zeee-vlak een violettige sche-

mer die het dompelde, als in koninklijke rouw .
Ontroerd, ontzet eer flog, over de geweldige,
donkere pracht, bleef Cecile beweegloos staan . Dat
was this het purpere, waarvan Joanne gewaagde,
de verweduwing van het voorbijgegane, de zomer
toch toot, ook al bleef het zwoel en ongewoonzacht . Neen, ze moest hier vandaan, alles herinnerde teveel aan wat was geweest, zoo snel inelkaargevloeid en leidend tot niets, zoodat ze die
niet meer uit elkaar kon houden .
Eerst de kennismaking, de overmoed, de dolle
drang van weerskanten, het zich laten gaan en
spotten met antlers oordeel . Dan even de inkeer
bij het scheiden, gevolgd door de briefwisseling,
in 't begin beschroomd nog, aldra f eller en f eller
tot het toomlooze, ongebreidelde toe . Tot nieuwe
beer de ontmoetingen, die zoo rustig verliepen,

217

waar ze zoo kalm praatten en keuvelden, en eindelijk deze breuk, zijn blinde woede, haar ellende en
verlatenheid. Ja, ze onderscheidde het wel ; to goed .
En plots brak de smart weer bij haar uit . Wist
ze maar waarheen to schrijven, dan kon ze hem
overtuigen, had ze zelf s maar 't adres van Stance,
dan schreef ze die . In de Ardennen, j a, maar
waar? Ach Stance en zij meenden mekaar niet
noodig to hebben, ze stonden niet naast, eer
tegenover elkander, toch als ze nu haar adres
bezat, zou ze kunnen vragen haar brief aan hem
op to zenden . . .
Dof en verwezen keerde ze naar het kleine hotelpension terug ; en 't leek haar of al de zwarte
waden die uit de donkere zee opstegen haar wanhopige ziel nog meer omvaamden . Tot stikkens
toe, dat ze er haast geen adem bij kon halen .
V
Joanne deed alweer gewoon ; de onrust van
Cecile kende ze niet, ze vond dat onbestemde verkeerd, dock verder moest een ieder dit maar zelf
weten . Zij voor zich verdiepte zich er niet in .
Na de avondmaaltijd, die onder de gewone onbeteekende konverzatie eindigde, liep Cecile opgej aagd als ze zich voelde, op haar eentj a door de
donkere dorpsstraat.
Ze schrikte van de verlatenheid, er brandde zoo
goed als nergens een lamp, de enkele gasten in 't
plaatsj a nog aanwezig bleven blijkbaar binnen, 't
noenzaaltj a lag vereenzaamd, met een enkele vale
vlam vellicht, -- en, o ergernis, de visscherslui,
de opgeschoten jongens, stonden langs de weg verdacht saamgescholen en zeien, terwijl ze schichtig
voorbijrende, gemeene woorden.
De angst brak haar aan alle kanten uit, ze
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haastte zich het beschermend huffs weer to bereiken . In zomertijd stonden ze niet minder saam to
drommen en to glunderen, maar zooals nu . . . ?
Ergerlijk ! Konden die sours zien wat er in haar
broeide ? Ook in de stall zeien ze wel eens zoo jets .
Maar ach, ze deed toch nets, keek recht voor
zich uit, rende voort . Of was 't al voldoende
een rok, een vrouw alleen-op-straat, our Hollands
bone zinnenlust gaande to maken? Dit scheen
wel zoo !
Joanne, gezeten, ontving haar nu zelfs heel lief,
vergeten de dwarsche praat van 's middags, 't
verstandig geredeneer . Ze dronken thee met twee
juffrouwen in het pension en zaten rond de taf el .
Vanzelf haakte 't vluchtig gesprek, bij gebrek aan
diepere onderwerpen, op de zomertijd flu voorbij,
en de gasten die hier waren geweest. Cecile hoorde
het aan en knikte hoogstens, ze voelde, ze wist zelf
nog niet waardoor, dat hier gevaar school, dock
ze miste de kracht our heen to gaan, to loom, to lam
door deze ellendige dag die haar niets dan verdriet
bracht. En plots viel het haar in, , dat als die
eksters bleven doorpraten, ze vanzelf moesten belanden bij Ribbens en bij haar . Ze hoorde in gedachten ze al liefj es vragen naar haar verloof de .
Sprak daar werkelijk de eene al zijn naam niet
uit . . . of verbeeldde ze 't zich maar . . . ? Ze twijfelde,
opzien durf de ze niet ! Ze stootte Joanne aan,
oogesmeekte haar our dit to voorkomen, - en
alsof Joanne haar zusters angst begreep, zei die
-- Kom, ik ga een brief schrijven . . . naar
Frank. En wat doe jij, wil iii sours lezen . . . ?
Dankbaar nam Cecile t' boek aan, sloeg het al
open our er zich in to verdiepen . Maar welke
moeite zij zich ook gaf, haar oogen zagen geen
enkele regel . 0, ze kon niet lezen, geen woord, wist
ze maar jets antlers to verzinnen . Dit wreede stille,
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terwijl die twee kwebbels haar begluurden, benauwde zoo .
Even van haar af, kraste Joanne's pen genadeloos over 't papier, en dit scherpe geluid, flu ze
alien zwegen, vulde het hotelvertrek als met kleine
nijd en afgebetenheid, joeg ook ieder tot zichzelf
in . Opnieuw pijnigde Cecile haar moede geest om
jets van 't boek in zich op to nemen, beproef de ze
in 's hemelsnaam wat antlers to bedenken waarmee ze haar kwelling kon ontworstelen . En plots,
terwijl haar ooren vaag nog opnamen dit scherpe
pengekras, vond ze de uitkomst . Ik ga ook schrijven, ik ga hem schri j ven, f litste het in haar . Waarheen . . . 't doet er niet toe, ik schrijf, al verzend ik
niet . En een tweede inval bracht haar de oplossing, ze zou die zenden naar Brussel, naar het
hoof dpostkantoor . Zooal niet dadelijk, dan toch
een van de vele dagen, moest hij daar allicht aanloopen om brieven of to halen . . .
In een oogwenk haalde ze papier, zette ze zich
afzonderlijk . Maar dan, bij 't eerste woord, de
gewone teedere aanhef, aarzelde ze . Wat moest ze
hem mededeelen, nu hij 't haar zelf het verbood?
En peinzend over 't geen wat zich in haar 't
sterkst liet gelden, drong op haar recht tot klagen,
en ook eigen ongelijk . Ze mocht haar verdriet uitzeggen, zijn daad viel niet to rechtvaardigen noch
to verdedigen, zoo handelt men niet als men van
iemand houdt .
Dit maakte het schrijven wel zeer moeilijk .
't Verminderde niet haar smart, haar ellende ; ze
kon wel in schreien uitbarsten ! Neergeslagen
als met een harde hand, voelde ze zich . Pijnlijk,
met inspanning om haar luttele gedachten op
papier to stellen, penile ze een korte brief . Morgen,
overmorgen zou het een langere worden . 0, dat
hij haar zoo'n verdriet aandeed !

:

NEWENDE HOOFDSTUK

:

I.
IBBENS, to Brussel, tusschen de zich
haastende menschen meeschuivend,
nam onwillekeurig aan dezelf de korte
spoedpas, kenmerkend alle reizigers,
die een druk station verlaten . Hij
onderging al de ont-spanningen van
zijn geest, van zijn leden na het lange zitten in
de trein en het doffe mijmeren . De intrede van
de stall scherpte hem op. Al gal hij er zich aanstonds nog geen rekenschap van, er omvaamde
hem, er drong zich in hem op jets van her-leving
en verwachting hoe vaag dan ook . Klaar merkte
hij, dat hij opgewekter ging . En dit ervaren verschafte hem een lichte vreugd, leek hem een
spoorslag, waard om voort to zetten ; hij herademde .
Na al opwindende briefwisseling, bet verblijf
in het kleine badplaatsje met zijn enge grenzen
en benepen gasten, waar hij zich moest intoomen,
ondanks zijn to overvolle minnensgereede hart,
voelde hij thans hoezeer hij of leiding noodig had .
En ja, die hoopte hij to vinden .
De Place du Nord lag onder f i j n-gri j ze hemel,
gelijk vanouds, de zoovele malen dat hij de stall
zag . Niet volledig aristokratisch leek hem Brussel,
daarvoor to woelig en druk wat er zich op straat
bewoog, to kleurig ook, toch zooveel lichter van
toon, leniger de bewegingen dan die van 't eigen
yolk dat hij voor een pons ontvlood.
Jazeker, de stall kende hij, geenszins vreemd
hier, maar dat hield niet in, verklaarde niet vol-
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ledig de gewaarwording die hem zoo eigenaardig
opfleurde . Neen, zei hij zich, er is wat antlers .
Wat dan ?. . . Hij zocht ! Wat kon het wezen ? Het
weten dat hij hier niet eenzaam doolde, dock behoorde tot de velen, goed of slecht, die deel uitmaakten van een geheel, ke mpunt in een kultuurperiode, dalende of stijgende, wat deed het ertoe .
Hij voelde zich weer een gewoon mensch, die 't
leven op-nam en het genoot, werkende voor zijn
kunst en voor zijn bestaan, terwijl hij daarginds
aan de onmetelijke zee dwaalde, een vereenzaamd
stipj e, een mier zoo klein en, waar hij toch zoo to
strijden vond met eigen vleesch, zoodat het sours
een titanenkamp geleek, of schoon het inderdaad
niet meer beteekende dan de zelfkwelling van een
mensch, 't hoogste zoekend en tot het laagste gereed, of wel die 't laagste wil hef f en tot de hoogste
trede. Och, als men een vrouw begeert louter
voor zijn geneugt, valt het verwerven zoo moeilijk niet, evenmin zoo men als veroveraar komt,
de verleider speelt, roekeloos zijn eed verpandt,
wetende die niet gestand to doen, of zelf s als men
ter goeder trouw, dock zonder ernst, het liefdespel aanvangt our het licht van hart weer los to
laten, dock ongelukkig hem, die, alle driften in
zich, er door geteisterd wordt en toch de verantwoordeli j kheid niet van zich of schuif t !
Hier, in mondaine stall, rekende hij zich bevrijd
van de zware last, wilde hij zijn een gewoon
mensch onder de menschen, een die niet nastreeft
liefdesgeluk, maar die vast en zeker door het leven
stevent, louter denkend aan zijn kunst . Het leven
kon voor een man als hij zoo gemakkelijk zijn .
Begeerde hij een vrouw, zoo vond hij die ongetwijfeld, zocht hij de lust der zinnen dan bond
zich dit ook, moeilijker werd het al, hoewel niet
gansch onbereikbaar indien hij de vrouw als zijn
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vriendin, zijn geestelijk-gelijke betrachtte, verlangde hij 't al evenwel vereenigd, hat verstandelijke en hat dol-zinnelijke, de vrijheid en de
trouw, 't onbezonnene en hat bezonkene, ja, dan
ward het een grijpen naar de hemel, omvatten van
een waan, hat bouwen van je woon in hat luchtledige . En daarom, om wear tot hat maatschappelijk terug to keeren, voelde hij zich hier juist zoo
goad, omringd van hat reeele leven, tusschen hat
geroes der velen, die waren als hij, in de omsingeling van een levenslustige menigte.
Nu hij van de Noordstatie binnentrok, leek hat
hem of heel de stall zich voor hem openspreidde,
al had hij enkel voor zich hat bonte plain, de lichtende boulevards, de nauwe Nieuwstraat als een
hoogende geul, en overdwars de breede heirweg
met de snirrende kleine, donkere trams, die verbonden Brussel's voorname tuinen, parken en de
blanke, gesloten huizen met de eentoniger straten,
de lagere wijken van zwarte dokken en molmige
kaden .
Zou hij toch niet liever ineens doorgaan naar
buiten ? 't Ikon nog net ; als hij zich haastte kwam
hij daar aan op een uur niet al to ongeree ; hij
meldde toch zijn komst vanavond last of morgen
vroeg. Hij kon ook nog doorsporen naar 't bonte,
warrelige Oostende, overnachten in hat stifle
Brugge of pleisteren in 't zonnige Blankenberge .
Even overpeinsde hij 't, 't leek hem zelfs niet zoo
verkeerd, maar dan glimlachte hij . Ach ja, in z'n
hoofd brokte nog hat plan, samen met Cecile besproken . Met haar daar to wezen, ja, maar vereenzaamd, hoe dacht hij er aan, je nam overal
mee je kwellende gedachten. Alleen in 't rumoer
kon j e je zelf wezen .
En ook de woeligheid lokte al, hij vreesde zoo
de eenzaamheid, vreesde met zichzelf alleen to
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wezen . Zijn pas hield hij niet in en keerde nog
minder, hij vervolgde zijn weg en bereikte het
hotel, waar ze hem van vroeger kenden . Welnee,
beantwoordde hij de vraag van zooeven, hier weet
ik wat ik heb en daar buiten niet wat ik er vinden
zal, laat me deze dag mezelf blijven, met om me
de sfeer van haar, van Cecile, ik kan dan morgen
nog zien wat ik doe !
II

Na de maaltijd, rustig in het hotel, om niet de
gerechten to behoeven uitzoeken op een slordig
gehektograf eerde restaurant-kaart, to lusteloos
om zich voor iets in to spannen, soesde hij een
poosj e voort in een van de groote zetels, onder het
loome gebruiken van het kleine kopje after-dinner
koffie, dat hem nu toch voorkwam als een bizondere streeling van 't gehemelte. Het zachtzoele
van de room en de geurige warmte van de drank
er onder, koelde en wekte tevens op .
Op eenige of stand zaten onder de andere gasten
twee paartj es, ieder wat of gezonderd en op zichzelf . 't Eene, degeli j k en def tig, genoot echt, dat
zag j e op hun welvoldane gezichten van de aandeinende avondstemming, het genot van vredig en
goedgekleed bijeen to zitten, om straks, na wellicht een kleine wandeling over de lichtende en
brokkelige boulevards, hun movie, gezellige kamer
op to zoeken en daar hun huwelijksvreugde uit to
vieren . 't Andere paartje zag er, hij zou er geen
verdere typeeringen voor zoeken, opvallender uit,
ze zaten als opgeprikt, en zoo scherp met f onkelende oogen, elektrizeerende lichamen, in voile
aandacht voor de omgeving en tegelijk voor elkaar . Je speurde de glimplichten van hun verlief de blikken, ., hoe ze die op elkaar vestigden en
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tevens ronddwarrelden door de wijde hal, wetend
dat ze aangekeken werden, wat hun blijkbaar
niet kon schelen . Integendeel, ze beschouwden het
als een glorie, een verheerlijking, terwijl ze ook
het recht zich voorbehielden om naar de overigen
to glensteren, daaraan hun pret to hebben . Wie,
vroeg Ribbens uit zijn dofheid oplevend, zou van
dezen het f elst en het innigst de liefde kennen,
wie de genietingen het hoogst waardeeren, wie
het verstaan 't geluk vast to houden, en to voleindigen ? Het innige, welvoldane, vredige in het
degelijke echtpaartje lokte hem aan als het overmoedige spel der fel-koketteerenden, hij droomde
zich in en vond, dat men het dartele moest beginners om het daarna op to voeren tot het zachtgelukkige en innige . Eerst de laaiende vlam, dan
het koesterende, doorgloeiende vuur, en dan . . . ja
vat dan ? De langzame dooving, flood der verrukkingen, ofwel het overspringen van de vonk,
mooier nog de heropvlamming, als flat kon . wie
van de liefde iets wil terechtbrengen moet zijn
een levenskunstenaar of een nog volstrekt argelooze. Wat zich daartusschen bevindt blijft overgeleverd aan 't spel van de eigen instinkten of aan
het Coeval. In de liefde, zoowel in de zinnelijke als
in die van 't gevoelig hart, reken je niet alleen met
je zelf . Er bestaat niet ; ik bemin of gij bemint ;
maar alti j d ik en gij, of wel wi j beminnen . Niet
enkel je eigen ziel, dock beider ziel ondergaan
de gesteldheid van 't eischend of aflatend lichaam .
Hoe mooi, flat bij deze twee parende deelgenooten
zoo gelijkgestemd of gelijkaangelegd bleken . Hoe
anders werd het, als de overmoedige met de
innige, de degelijke met de onrustige zich paarden . En toch, wie weet ? Vermoeiden de begeerlijken, verveelden de bevredigden elkaar niet al to
gauw, 't kon dus nog anders worden gedacht ook .

225

Onwillekeurig gleden zijn speurende oogen door
de wijde hal, en daar vond hij al voorbeelden to
over van ontluisterde lief de en vergane begeerte,
van burgerlijk ordinair of al to ingehouden samenleven, zonder meer. Zichzelf droomde Ribbens zich
met Cecile hier, op dezelf de plaats, in deze kleine
hoek en hij beraamde het, bijna als zeker, dat zij
beiden zouden zijn zoowel 't onbehoorlijk-mondaine als het vredige paar, dooreenwarrelend, van
beiden wat. Dus toch weer afwijkend ! Wellicht
eerst als dezen, dan als de anderen ! Ja, wie dat
bereikte . . . hoe weinigen wisten de vlam zaligzacht en lang brandende to houden, hoe weinigen het felle to verinnigen, om na die verinniging weer uit to laaien . . . ? Zie, dat werd
dan toch de vrucht van zijn afmattende droomen, zijn eindelooze liefdesvizioenen, zijn zinnelijke roes der begeerte, alles hem als 't ware
toebedeeld .
Even droomde hij weg, op de zoet-vloeiende tonen
van het orkestj e, gedragen naar verre kimmen,
herzag hij de blonde duinen, de wazige zee en het
strand onder de zonnehitte lichtende . Zijn blik
verwaasde. Engelachtige wezens en schaterende
satertj es omdansten hem, omvlochten hem met
slingers, kransen van rozen en van doornen, en o
zalige gewaarwording, de doornen staken niet,
drongen zoet in 't bloed, maar de rozen vertroebelden de refine sf eer, verdikten de lucht tot ambrozijn. Het kleine orkest in de hotelhal deunde
maar door walsen, gaf wilde czardas, slepende
melodieen, en zigzagde klaterende ragtimes . De
bezoekers luisterden niet meer, ze hoorden nauwli j ks een noot, de akkoorden zweef den of schrilden
in het rond en zwiepten op de stemming, of verdoofden die.
In Ribbens dook weer op de levensspeurder, die
De Liefde der Zinnen

15
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hem tot kunstenaar vormder De oogen half toe,
bestudeerde hij de veranderingen die er ontstonden . Bij de een inzinking, bij een antler verseherping der trekken, verdraailng of verdof f ing der
oogen, zielespiegels als die zijn ; hij zag het vereenzamen hier, het verkalmen daar, genieten van
lust en behagelijkheid, elders het ongebreidelde,
de nervoziteit, het verbruik van kracht, noodeloos
gepraat en gelach .., overspanning bij de meesten,
geluk in rust maar weinig .
Ach, zei hij zich, wat blijft erover, als ze straks
op hun kamer zijn en 't scherm valt? Enkel moeheid, dof heid van gedachte, een geeuw, een langgerekt goeie nacht bij de gepaarden, brandende
opwinding van die zich ontzegt . Neen, het festijn
voor je zinnen moet je niet zoeken in het roezige
vertier, niet in de warrelige drukte van een
wereldlijke stall, dock in de stilte van welige natuur, die je ontvankelijk opheft, je zinnen even
rein als die natuur zelf . Een vage vreugde doorgolfde hem, een schrale troost, verklaarde hij zich
er op, dat Cecile hem niet vergezelde naar hier,
naar deze heksensabbat in 't klein .
En rap, achter een kraut halfverscholen, schet ,
ste hij voor zichzelf de koppen, zooals hij ze flu
zag, of geladen, doodop in hun duf f e kamers, op
hun weepsche bedden, leelijk en afgetakeld, vizioende hij dooreen werkelijkheid en karikatuur .
Louter krabbels, meer kon voor 't oogenblik niet,
toch voldeed 't hem zeer, wi j 1 hij niet enkel schetste de menschen hier ; ook zichzelf.
Bevredigd en tegelijk ontnuchterd ging hij naar
buiten, gelukkig dat de werkdrift welde, beschaamd over, hij wist zelf niet wat .. . Och ja, hij
raakte erover heen, over zijn aandoeningen,, zijn
teleurstelling . Dat verheugde, pijnigde tevens, hij
schaamde zich voor de werkelijkheid die hem
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greep, omdat hij kon hoonen wat hem zoo neap .
Nou goad, de handel bleak omgeslagen, hat losse
schroefje in zijn hersenstel naar andere richting
genet, hij kon opnieuw voort . Wat hem zoo lang
tempteerde, daar hief hij zich flu toch boven uit !
III
De lange avond bracht hem in verlegenheid .
Wat to doen ? Nog to vroeg, om zich to rusten to
leggen en voor openbare vermakelijkheden allerminst gestemd ! Vrienden opzoeken ? 't Leek hem
al evenmin . Ja, als hij wilde vergeten, zou dit
nuttig kunnen zijn . Eer had hij behoefte aan overpeinzing, stilling van hat gemoed dan aan druk
gebabbel.
Het nachtvertier lokte, als een sfinks . Maar hij
kende dit ; als je teederheid en lief heid wenscht,
krijg je een grijns. Hij vergenoegde zich met een
wandeling door de roezige straten, dock dat
leverde weinig op, schonk rust, noch bevrediging .
De sfinks . . . ? Dwaas, die zich met genot paait,
terwi j 1 teleurstelling wordt j e deal. En daarvoor
kwam hij toch niet hier . Waarvoor dan ; . . ? Uit
weerzin op tegenslag . .. uit overdaad van kracht
die hij niet plaatsen kon ; uit geestlijke armoede,
perverse dorperlijkheid en verkwisting van hat
armzalige zelf . Je strooide hier in Brussel hat geld
met lichte handen en nog lichter hart, hat geld wat
zoo moeilijk wend gewonnen . En nog moeilijker
to sparen ! Eigenaardig, ondanks dit voelde-je
jezeif er niet armer door, ook al keerde je met
leege beurs en nog leeger hoofd terug . Wrill Room,
Merry Wrill, Splendid, Dominion, Savoy, Mascotte
en hoe ze verder mochten heeten, als bezoeker liep
je ze alien of . Een voldoening, dat je er geen voldoening vond . Walg is ook overzadiging !
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De leegheid in al dit vertier vermaakte hem
ongemeen, 't deed hem plezier zich welig to koesteren in deze glanzende botheid . Als je maar
eenige keeren achtereen ergens neerstreek, doorzag j e heel het klaterspel . Je herkende er dezelf de
verwaaide gestalten, dezelf de starende blikken,
beleefde er dezelfde idiootheden . En hierin teekende zich of de menschelijke aard, die onmiddellijk na het edele het uitbundige zoekt, na de echte
lief de de karikatuur ervan . De grimas, de verdwazing en vergroving, genietend met tegenzin
sours, dock nooit in droefenis .
De nacht verging effen, droomloos, dock de
diepe slaap veroorzaakte benauwenis, alsof hij
ergens opgesloten en gekluisterd lag . Vermoeid,
instee van uitgerust, drukkende pijn in het achterhoofd, stond hij 's morgens verlaat op, herinnerde zich toch wat hij hier to doen had . In de
omtrek moest hij, naar het kleine landgoed, our
het portret to schilderen . En naar het postkantoor, of er brieven lagen, hij was nu toch al drie
dagen van huffs .
In komende werkdrang look voor hem het aardige, lieve j onge-vrouwekopj e dat hij to schilderen
kreeg, dochter des huizes, die ook zelf aan schilderen deed en hem wel mocht. Evenals bij haar,
aangename verhouding waarbij het blijven moest,
wederzijds .
Ja, zooals hij haar thans zag, zou hij haar op
doek brengen, achter de oogen leggen wat ze maagdelijk wilde verbergen, dock dat haar mysterieus
ontlonkte toch, haar mond halfgeopend, de slanke
hats een weinig gerekt, gelijk de steel van een
bloem die zich wendt naar het licht en de koestering ongekend, de f i jne ooren als gespitst, de handen blank our to omvangen ; to weren tevens . Ze
zou zelf verrast er van zijn als ze zich zoo zag, de
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meisjesziel ontwakend, rijpende tot vrouw, mooier,
volley en even argeloos nog, met toch jets erin van
het vermoeden wat eens to gebeuren stond . Een
spiegel dus, een vervroegd beeld . . . maar mocht
hij dit? Neen, neen, zoo mocht hij 't lieve kind
zichzelf niet laten zien? Achter het opgeroepen
vizioen dook al op een andere beeltenis : Cecile .
Haar groote spiegelende oogen, haar half-geopende mond. Neen, dat niet !
Wehaast ontbeet hij, betaalde zijn kleine rekening en stapte voort . Hij ging meestal to voet . En
nu natuurlijk . Het warme weer bracht hem in
een zachte stemming ; hij voelde zich als gedragen
door deze late, luwe zomerwind, veilig omringd
door de lichte weelde, de driftige jacht van de
morgenstad . Wauw naar 't postkantoor en dan op
de trein .
Voor het winket van de post-liggende brieven
stond het overvol, en dat bleef zoo, de klerk
maakte ook weinig haast. Moest hij daarop
wachten? . . . Hij kon een briefkaart koopen, om
daarop zijn nieuw adres to melden, dat hij dan in
de bus kon steken, zoodat hij niet langer hier behoefde to staan . Als de rij evenwel plotseling
slonk en het voor hem opschoot, besloot hij toch
weer antlers . Dat Cecile hem zou schrijven, daaraan dacht hij niet, ze wist ook niet zijn adres,
niettemin deed jets in hem naar tijding verlangen,
onverschillig dan van wie.
Er was weer een brief van Stance, dat ze niet
to lang in de Ardennen dacht to blijven . De reden
er van vertelde ze hem reeds . Hoe hij het stelde?
Verder weidde ze uit over het groote huffs, patHcisch, bakbeesten van kamers, kloosterachtig
breede gangen, uitgebreid erf, waar de kippen
kakelend rondliepen, heel idyllisch . Legeroefeningen werden in de omgeving gehouden, met als
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gevolg inkwartiering van of f icieren . Alles bezet.
's Avonds bal, de gastheer legerement emu . En
zij zong . Dus wel afwiseling, spijtig toch !
Nu veranderde ineens zijn plan . Nee, hij zou
enkel maar op bezoek gaan, dat portret nog niet
onder handen nemen, want met de gedachten aan
Cecile ging dat niet. Je schildert j e altij d naar
buiten, zooals j e psyche is wordt ook je werken .
Dus zette hij zich in de trein, naar de Vlaamsche
familie, die, weinig eischend en veel vriendelijkheid gevend, zich altijd zoo gastvrij betoonde,
ingenomen al, indien een kennis van over de
Moerdijk kwam aanloopen .
Iv
In de landelijke dreven van het nieuw-aangelegde goed, dat gevormd was op de helling van
een beboschte heuvel, waar een ruime natuurlijke
vijver als een groote, wat beslagen spiegel lag,
en waarop het vreugdig was to spelevaren, in die
dreven en op de vijver werd het voor Ribbens
een onwezenlijke tij d, omdat hij met niemand
kon spreken over wat hem ter harte ging, en de
wellevendheid eischte, dat hij een zorgeloos gezicht zette en opgeruimde woorden sprak .
Voor het oogenblik had hij de gedachte aan
Cecile van zich afgewenteld, namelijk om met
haar vereenigd to zijn en zich in liefde uit to
vieren, maar hij wist heel wel, dat het met zijn
voornemen hiermede niet ten einde kon zijn. In
tegenstelling met zijn geflirt in het badplaatsje,
dat enkel een verhoogde uiting bleek, van zijn
verlief dheid, het naar buiten laaien van de vlam,
die niet besloten kon blijven, zoo tempteerde hem
thans het eigen besluit, zoodat hij in zichzelf gekeerd raakte en maar een matig aangename gast
bleek to zijn .

231

Dit bleef het netelige, het niet to ontwarren
deel, de knoop die knellen blijft, ook als je hem
losser maakt. Het verlangen last niet af, omdat je
brein het gebeuren zelf uitdenkt, de dingen ziet
voltrekken, omdat je lichaam er al maar aan toegeef t . Alleen verwi j Bering, elkaar niet-schrij ven,
je zelf het zwij gen opleggen, Bit kon zooal niet
volledig baten, toch tijdelijk verlichten .
0, Bat grenzeloos zinnelijk verlangen, Bat voortwroet en teugelloos is, je nog vasthaakt na de
bitterste teleurstelling, de diepste ontgoocheling,
omdat het sterker bijkt dan je zelf, en waartegen
maar iets helpt. En hij, hij zag zich toch wel
teleurgesteld . Indien ze maar een tiende deel echt
verlangde als ze in haar brieven schreef, zou ze
zelf hebben gezegd : deze acht dagen en acht nachten, neem me mee . Maar ze sprak het woord niet,
liet de beslissing aan hem over, en Bat verkilde al .
En gesteld, Bat hij het had gezegd, zou ze dan zijn
meegegaan ? Welnee ! Waarom zichzelf in het
ongelijk to stellen ?
Nu voelde hij zich hiervan bevrijd. Dit ontlasten van de zwoele, niet aflatende luster, schiep
voor hem deze schier latente toestand van gelijkmoedigheid . Ween rijk geluk leek het hem als hij
voortaan zijn droomen moest ontberen, maar als
de prikkel ontbrak, lokte de verzoeking niet . En
het matte hem niet of ; hij noteerde Bit als winst .
Duidde dan ook zijn heftig verweer er niet op,
zoover kende hij zich al wel, Bat hij in de zinnelijkheid gebonden, in de zinnelijkheid gewonden
zat en Bat de liefdesbegeerte over alle normen van
zus to moeten of zoo to willen heensloeg? Dwaze
vent, mocht hij zichzelf wel toevoegen, je zou
veel mooier rol hebben als je Bat eene heelemaal
niet verlangde, als j e wachten wilde . . .
Nonsens . Alsof Cecile het meisj a is Bat zich
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tevreden stelt met maneschijn, een bleeke, blanke
roos en een wissel op de eeuwigheid . Neen, zij
beiden begeerden de voile beker van de lief dewijn,
dit bracht ze saam, maakte een . Er zijn honderden
meisj es voor wie ik niets gevoel, van wie ik niets
verwacht, evenmin als die jets voor mij gevoelen,
eenvoudig omdat het niet gelijk vlamt ; maar waar
die vlam woedt, breekt ze uit, verdelgt alle tegenstand . Er kan dus niets gebroken zijn, behalve
wat onverstand ; zinnendrif t laait over alles heen,
gloeit de hardste breuken aaneen .
De post, uit Brussel hem nagezonden, bracht
hem de twee brieven van Cecile . Dus toch, al verwachtte hij ze niet ! Moest hij zich nu gelukkig
ofwel verstoord achten? 't Een kon zoogoed als 't
andere. Vreemd to moede, als overvallen, voelde
hij zich . Aarzelende opende hij maar . Lang hier
blijven deed hij ook niet . Zijn gewaarwordingen
waren zeer gemengd : een lichte verstoordheid en
een vage vreugde toch . Haar kloeke mooie schrift
zag hij weer als jets voornaams, een voornaamheid die leed onder de hartstocht .
Over Ede ontving ik gisteravond je brief . Zoo
blij voelde ik me, toen ik je handschrift zag op de
enveloppe, de vreemde postzegel . . . en daarna . ..
De gansche nacht geschreid, je booze brief
onder mijn kussen . 0 liefste, hoe heb je mij zoo
ellendig kunnen maken ? Je stemde er toch zelf in
toe, erkende dat dit beter was, dat we die korte
ti j d op elkaar zouden wachten . Hoe kun je me nu
verwijten, dat ik je niet voldoende liefheb, dat ik
antlers zou zijn meegegaan, geen uitstel hebben
gezocht in onbeduidende redenen . Ik weet niet
wat j e nog to zeggen, als j e werkeli j k alle wreede
dingen meent, die j e me geschreven hebt ! En ik
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wil me niet verdedigen, omdat ik voor me zelf
weet, dat 't niet waar is, wat je me aan wreef .
Vandaag blijf ik nog met Joanne hier aan zee .
Morgen gaat ze in Utrecht logeeren, bij de ouders
van Frank . Ik kan niet meegaan, in de stemming
waarin ik verkeer . 't Zou me onmogelijk wezen to
spreken over onverschillige dingen met menschen,
die me niet, schelen kunnen . Joanne raadde me
aan, pension in Zeist to zoeken, voor die week,
clan kon ze me nog eens komen opzoeken .
Zoodra ik dat heb, zal ik je dus mijn adres opgeven .
Tot zoolang kun-j e je brieven wel aan het postkantoor zenden, als je me teminste nog wat to
zeggen hebt . Ik zal er alleen zijn en wil hard werken . 0, lief, je weet niet, hoe een verdriet je me
hebt gedaan .
- --.
Liefste, gisteren heb ik de gansche dag nog
erover nagepeinsd, en ails er mischien veel waar
in wat je schrijft, toch ben je onredelijk . Waarom
heb j e dat toen alles voor je gehouden ? Je lief mij
de keuze, en je verklaarde 't met me eens to zijn .
Heb j e niet zelf geschreven in een van je vorige
brieven : Zij die gelooven haasten niet . . . Is dat
eene clan alles, dat-j e j e nu zoo boos maakt en verdrietig over dit korte uitstel?
Natuurlijk begrijp ik wel, dat je je in mij bedrogen voelt, omdat ik me eerst in woorden geheel
aan je over gaf en nu opeens bezwaren mask om
een voor iou onbeduidende reden .
Maar kun-je je niet een oogenblik in mijn plaats
stellen ! - Jij, als man, moogt je alles veroorloven
niemand zal je ergens rekenschap van vragen . - Onder allerlei dingen die ze noodig vonden hier in het pension to vertellen van je, was
ook, dat j e tegen de een of andere meneer had
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gezegd : „Och, zoo nu en dan heeft een man een
opf rissching noodig, dan gaat hij onder water
door!" Niemand zal ook iou dat kwalijk nemen . ..
Maar lief ste, voel je niet, dat ik er niet zoo over
kan denken? 't Zou belachelijk zijn, als ik me op
eenige wij ze als slachtof f er voor wou doen . Ik tel
j aren genoeg om to weten wat ik wil . Als ik van
jou word, is 't, omdat ik meer houd van iou dan
van iemand ter wereld, meer dan van mezelf .
Maar ik voel niet dat 't zoo'n groot onderscheid
uitmaakt of dat deze week gebeurt, dan over een
maand. Jij hebt je Dusseldorfsche refs eraan willen geven - over een maand geef ik er mijn
eenige tehuis, mijn gansche toekomst aan . Je hebt
me eens geschreven respekt voor me to hebben .
Hoe kan ik dat gelooven, wanneer je me naar mijn
familie wilt laten teruggaan, na deze week als
eene, die nu eenmaal nergens geduld wordt . Hoe
had ik me daar moeten voelen, wijl ik hen dagelijks opnieuw bedroog door hun goedheid aan to
nemen . . . ? Over enkele weken ben ik vrij en niemand rekenschap schuldig . Dan doe ik alles wat
iii wilt, uit eigen beweging . En nooit zal ik je 4ets
verwi j ten, al last je me na korte tij d . Want ik
weet heel goed, dat ik alle reden heb om je oneindig dankbaar to zijn .
Ik heb hier een prettige kamer, midden in het
bosch, en denk tot volgende week to blijven . Wisteren werkte ik de heele dag aan mijn boek en begin
straks weer, als ik je brief heb weggebracht .
Een ding wil ik je nog vragen : als je je in
waarheid zoo in me voelt teleurgesteld, last 't dan
uit zijn tusschen ons . Ik wil niet, dat je 't nog
eens met me probeert of zoo . In Ede zal ik dan
niet meer kunnen blijven, - dock dat doet er niet
toe. O, ik kan niet verdragen, dat j e zoo koel tegen
me bent. Lief ste
lief ste, ik ben immers van jou .
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WTees toch niet boos, want dat ben je wel op me.
En schrijf me gauw . Elk uur van de dag denk ik
aan je, nu ik hier zoo alleen ben . Heusch, wat voor
iou geen reden li j kt, i s er wel een voor mi j . Je
zegt, dat ik hondenoogen heb, honden die immers
een mensch zoo menschelijk trouw kunnen aanzien ; maar ik heb ook een hondennatuur, in zooverre, dat ik dankbaar kan wezen . En ik wil menschen als oom Beer en tame Wonne geen verdriet
aan doen die goed voor me waren, toen niemand
zich om mij bekommerde .
V
Wat nu ? Wat nu ? Een zucht ontglipte Ribbens.
Wngelijk had ze niet, ze kon meerdere redenen
laten gelden, zelf s zich verontwaardigd toonen . . .
Aan zijn kant bestond evenveel schuld . En toch,
ze overtuigde hem niet . Waarom liet ze hem alleen
reizen, Waarom ging ze niet mee? Dan poogde hij
zichzelf to verklaren, Waarom hij toch zoo doldrif tig deed . Waarom overreedde hij haar niet ?
't Zou zooveel eenvoudiger zijn geweest, openhartiger, rondborstiger in elk geval . Maar hij wilde
haar immers tot niets brengen, zijn geluk bestond
j uist daarin dat ze welbewust en in klare overgave
tot hem kwam . Teleurgesteld zag hij zich nu dat
niet gebeurde, dit verklaarde zijn boosheid, zijn
drift. Dit verweet hij haar, mocht dat dan niet?
Niet hoffelijk, maar wel rechtuit en eerlijk . Als
ze beleedigd had gezwegen, kon hij daarop niets
aanmerken . Hij hoopte dit zelfs . Te zeer sloopte
hem de senzueele opwinding, dat rust noodig werd .
Nu lag dit vage voornemen weer gansch uiteen .
Haar roep tot hem deed wankelen zijn vaste wil .
Wel vereenzaamd en verslagen moest zij zich voelen, dat ze zelf s deze enkele dagen niet kon zwi j gen
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en lukraak haar brieven of zond . Er sprak wanhoop uit en maar luttel zelfvertrouwen ; ze hield
dus van hem, waarom verontrustte hij dan zichzeif ? Dit besef verteederde hem, maakte week .
Niettemin stelde hij vast, dat de wilde zinnedrift
ontbrak en dat hij haar brieven, voor de eerste
keer thans, doorlas kalm van hoof d, in evenwicht .
Totnutoe gloeide de eigen gespannenheid haar
uitingen aan tot het wonderbaarlijke toe, ongekende zaligheid, stijgend van dag tot dag, als in
een hemelkoorts, nu verstilde zijn aandoening, kon
hij het in zich opnemen . En alles leek hem nu ook
kalmer, overwogener . 't Bevreemdde hem zelf en
het deed pun, ging dit dan zoo spoedig? En hoe het
flu zou moeten gaan ? 't Beste zou zijn als hij dadelijk terugkeerde . Maar dan overviel hij haar . .Als
zij eens onverwachts kwam? Ja, als dat kon . . . ?
In zijn onderbewustzijn leefde iets, dat enkel het
onvoorziene de gebroken draad weer saam kon
wrijven . Verminderde zijn zinnelijk verlangen
dan al? 0 neen, hij wist beter ! Toch bedwelmen
als vroeger deden haar brieven flu niet . 0, die eerste malen, in het kleine postkantoortj e, in het
stadje met het marktplein, bovenal die andere keer
to Rotterdam toen hij als een dwaas voortliep met
een hoof d als vuur, om ergens een stil plekj a to
vinden voor haar uitbundige brieven . Nog zag hij
zich op de drukke en bonte Hoogstraat, bij zich
Auf Kypros van Marie Madeleine, dat ze hem
zond, en dat hij doorbladerde met een roode vlam
voor de oogen . Door het aan hem of to staan, ontlastte ze zichzelf van to f elle drang, die alle grenzen verslond. Ook over hem laaide toen schroeiend
de lief debrand, de lief dedorst, die geen laf enis,
wel kwelling kept.
Nu stelde ze de voorloopige grens zoo lang geleden, zoo ver-af leek hem die hijgende begeerte,
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de gloeiende opwinding van een vrouw voor 't
leven to vinden even verlangende als hij . De nooit
gansch aflatende, aldoor zich voedende waakdroomen bleken zonder rem, zoodat bevrediging noodig
werd . Toen stiet hij de vuist door de ruit, our
lucht, frissche lucht to hebben voor zijn verhit
brein . Klare wijn en geen bekers schuimende
droes begeerde hij . Ruw handelde hij dus in
schijn .
Cecile zou hem verkeerd beoordeelen, in hem
zien wat een meisj a allicht de man toedenkt : het
flier, wild wordend als de lief deprooi tegenspartelt .
Ze beklaagde zich al, beschouwde zich de verongelijkte, hem als de ongetemde . Haar nam hij het
niet kwalijk als ze terugschrikte voor wat ze zelf
opriep, dock hij zelf was antlers . Behulpzaam
wilde hij haar zijn, en uit haar gezichtskring
verdwijnen als flat moest .
Hoe 't hem zou vergaan ? Och, de samenleving
bemoeilijkt het een man niet to zeer, honderd voor
een als hij flat verkoos . Liefj es j a, maar zocht hij
die sours? Alsof het surrogaat ooit het ziels-echte
vervangt. Wing hij hiertoe ooit over, zoo gebeurde
het uit laatste nood, gelijk men een sluis openzet
als de wassende stroom de di j k bedrij gt . Laatste
voorziening natuurdrift die zich niet last stillen
door redeneering van zedelijkheid . Na elke dooving vlamt het weer f eller op . En de walg, de
weerzin die dergelijke bevrediging tot gevolg
heeft, is meteen de schrijnende domper van al het
moois, flat in je leef t !
Woed, zei hij, laat het zoo wezen, last ik, mezelf
remmend, flit afwachten . Ik ben geen heilige noch
verstorvene, eisch de voile mast, hoe het flan ook
gaat. Ik leg haar niets op, gaf enkel mijn oordeel, de tijd moet leeren .
Hoe haar flit to melden, zonder nieuwe wrij-
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ving? Berusten, zijn felle drift sussen, 't leek hem
laf. Zich hoog en hoonend stellen, onj uist en
wreed . Ongelijk bekennen, ja als dit kon? Wenadig
doen, of in genade afwachten, 't viel hem moeilijk,
zoowel 't een als het antler . Wat dan ? Enkel bericht zenden, en dat hij later uitvoeriger zou
schrijven . . . en over eenige dagen naar Holland
terugkeerde. Maar ook dit voldeed hem maar half .
En herlezend haar brieven, waardoor zoo pijnlijk
heenbraken de pijlen van haar radeloos verweer,
besefte hij, dat hoe zijn antwoord ook werd, van
haar een verweer zou volgen, de lief destri j d herbegon, lokkend, bekorend, folterend tevens . Wat
daarvan wel 't eind mocht wezen ?
0, daarginds, aan 't lichtende avondstrand, aan
zee en op de duinen, vergemakkelijkte zich alles,
er viel niet to weerstribbelen, maar als de horizon
inkrimpt, krimpt ook de menschelijkheid, dringt
zich boven het gevoel de wikkende rede . Een belofte to houden is nog lets antlers dan er een of to
leggen . Boven het willige zelf gaat de werkelijkheid, waaraan ze een oogenblik warm ontstegen,
hij erkende dus, dat de omstandigheden doen veranderen zelf s het lief debegrip . Maar veranderde
er dan? Feitelijk niets, hij behoefde enkel naar
haar toe to snellen . Toch . .. ? Eerst leek hem 't
verschiet eindeloos, flu een -spiegelbeeld, f ata morgana, verdwijnend in het ijle niets .
Was hij maar een grof zinnelijk man, enkel vol
begeerten, hij bouwde zichzelf noch voor haar
verdere droomverwachtingen die toch enkel de
zoete wellust later dorren en verschralen ; men
geniet de wijn en last ze niet verzuren in open
schalen .
En ach, als hij zijn redeneering doorzette, bleek
hij bovendien in het ongelijk. 't Was waar, ze
weerstreefde, ze onttrok zich, stelde uit, maar

239

ze deed dat niet om to kwetsen of to hinderen,
dock om zich tot werken to zetten, zelf standig
to worden en niet of hankeli j k van hem to behoeven zijn . . . .
Ja, zei hij, als ze 't daarvoor deed, simpel daarvoor, dan moet men het prijzen, ben ik de ruwe
gast, de dwaas, die het verkeerde eischte . Evenwel
zoo is het niet geheel . Ze ging wel er heen om aan
haar boek to beginners, zeker, dock dat bleek niet
de ware, de eenige beweegreden, 't was maar
een gedeeltelijke, een voorwendsel ! Waarom
schreef ze antlers zoo uitermate over het gekwetste f atsoen, over het onzuivere tegenover haar
verwanten, de menschen aldoor zoo goed voor
haar? . . . Als het zoo eenvoudig lag, zou ik me
dan opeens zoo doldriftig hebben aangesteld . .. ?
Nu stilde het weer in hem, omdat hij zich voelde
ontroerd over het verdriet dat hij haar berokkende. Maar al werd hij telkens stil over een zoo
groote aanhankelijkheid en willige ontbloeiing,
het redelijk verstand waarschuwde hem ondanks
dit dat er ontbrak . Hij ging naar Holland terug,
naar zijn schilderskring to Laren, in het pension
bij mevrouw Termeer . En ja, hij zou zich inhouden, zijn zinnelijkheid bedwingen . ., totdat die uitsleet, of losbrak, bevrediging, onverschillig dan in
welke richting . Voor 't oogenblik beyond hij zich
in evenwicht, gestriemd zoowel als gelouterd in
eigen drifters, en dat leek hem toch wat bedenkelijk . Hem bleef de zinnedrang, niet enkel een wilde
drang, dock het bindend cement dat in de echt de
verschillen dempt, de vooze steeen har'dt .
En als dit nu voortaan ging ontbreken ? Dan
verloor hij meer dan hij won . Ach neen, dat kon,
dat mocht niet !
Zij n gedachten f litsten terug in woeste tuimel
naar de eerste ti j den ; naar de duinen, de zee, het
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strand . Hoe ze op hem toetrad, ze saam Tangs de
wazig-stille zee wandelden, op een duintop zaten,
en hoe zich ineens een heerlijkheid voor
hem opende ! Neen, dat mocht niet voorbij zijn,
niet verbleeken, hi j schreef haar dadeli j k, uit voile
borst, j ubelend, j uichend . Hij begroef de dwaasheid om de rede to laten heerschen over lief debrand .
Een roode vlam wolkte hem voor de oogen, de
roode vlam der opnieuw ontwaakte hartstocht, die
alweer gloeide in al zijn vezelen, beefde in zijn
leden.

TIENDE HOOFDSTUK

:

I
EPTEMBERMAAND wazig en zonnig, spon haar f ij ne webben tusschen
de oude, zware boomen, omsluierde
heel het landschap blank-nevelig, als
in een sprookje. De zomersche
warmte, al aan het luwen, keerde
toch telkens terug met hettende vlagen . Sours leek
het nog broeiender dan in Augustus, omdat de
zonnestralen zich versmoorden in de door damp
verzadigde waden, die dome en laag hangend, de
sf eer tot een broeiketel maakten .
Stance was al terug, monter en druk . Ze babbelde over alles . Nee, naar 't landgoed komen had

haar niet gelokt . Hoe hij 't daar had gehad? Prachtig natuurlijk ! Zij niet. De geheele dag onaangenaamheden tusschen de echtgenooten ; zij beschuldigden elkaar over en weer . Zij steunde, dat
spreekt, de gesmade vrouw en dat beviel hem niet .
Ribbens kon het zich klaar indenken . M'n lieve
meld, zei hij lachend, dat doet men toch niet, zich
mengen in huiselijke aangelegenheden, vooral niet
waar je de gast bent van beiden . Neen, antwoordde ze vlot, iii zou je er buiten houden en
onrecht laten begaan . Stel je voor, zoo'n man die
zijn vrouw verwaarloost en een ander het hof
maakt! En zij dan, vroeg hij . Een engel, ze had
hem nooit moeten trouwen, ze hield ook eigenlijk
van een ander . Ha-ha, schaterde Ribbens, daar
heb je 't al, deden ze dan wederzi j ds geen belof to ?
Laten ze antlers gaan scheiden ! Stance weerlegde : Bij katholieken gaat dat niet, het huwelijk
De Liefde der Zinnen
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heilig, een sakrament ! En daarom bedriegen ze
elkaar, 't is f raai !
Stance vertelde flu maar over de kleuraspekten
in het heuvelland, our of to leiden . Deze opmerkzaamheid leek hem geheel nieuw, totnutoe bemoeide ze zich enkel met muziek . . . en met de genegenheid van hem voor Cecile . En dat vond hij
al voldoende . Waanwijs redeneeren over alierlei
kunst, wat kon je dilettantischer hebben . Toch
vond hij 't nu wel leak, luisterde vaag naar haar
gekeuvel en verbeterde als zij er to zeer injaapte .
Voor zich zag hij het oude stadj a met de steengroeven, aan de of hang van de berg.
Maar flu thuis trok hem 't werk, al scheen de
helle ruimte van zijn atelier met de tegen de wand
gekeerde doeken en de benoodigdheden our een
onderwerp aan to kleeden, hem tegelijk vreemd
en dubbel-eigen . Er wijzigde natuurlijk niets, hij
alleen voelde zich wat veranderd, vereenzaamd .
Nu, dat zou zich wel weer schikken ! Het klare
licht van de late Septemberdag, zooals dat hier
viel, stemde hem opgewekt . Ja, September, een
mooie maand our to werken : er zat blankte en ook
gri j sheid in de lucht !
Een stapel paperassen, tusschentijds gekomen,
bedekte een voile hoek van zijn tafel . Hij snuffelde er even in.. Bladen en tijdschriften die het
drukke leven zoowel vermoeien als verzachten en
waar we bezwaarlijk meer buiten kunnen . Er
warm ook schilderkritieken bij, lof en blaam,
zuurzoet en zoetzuur, scherpzinnig sours, ook wel
eens er naast. Doch kritieken hadden waarde,
omdat je de tij dsstem eruit opving en ze sours,
niet altijd, reikten naar het eeuwige in de kunst .
Nu, in zijn stemming, schoof hij ze geergerd terzijde. Woed werkje voor de lange avonden .
Van Cecile bracht de post een zwaar pakket .
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't Bleek een dagboek to zijn, dat ze to Zeist in
haar verlatenheid begon, en dat ze hem flu toezond, met een kort woord . 't Hoorde hem ! In deze
bladzijden beleed ze, hoezeer zijn boosheid haar
deed gevoelen, meer nog dan zijn vroegere onstuimige brieven, dat ze niet meer buiten hem kon .
Ze erkende honderd malen bereid to zijn geweest
al haar bedenkingen ter zijde to schuiven en naar
hem to snellen, dock dan had haar de domme trots
weerhouden, dat ze zich in haar recht beyond. Als
zijn vertrouwen zich zoo spoedig schokte, moest
zij dan vertrouwen hebben? Aldoor, adoor had ze
gewacht op een nadere brief, gehoopt dat hij zelf
zou komen, maar dag na dag verstreek en ze ont •
ving zelf s geen bericht van hem .
Voelde hij zich dan zoo teleurgesteld, meende
hij dat ze niet meer was het kind van liefde wat
hij zocht? Maar besefte hij dan zelf niet hoe jammer het zou zijn als ze hun goddelijke passie verbrokkelden in enkele haastige dagen van onrust
en gej aagdheid, konden ze dan die enkele dagen
geen geduld hebben, ze wist in zich een schat van
liefde, van hartstocht en teederheid en ze wilde
hem dit alles geven . Nooit zou ze een antler toebehooren, ondanks zijn hardheid, misschien juist
daardoor. Voor hem wilde ze breken met heel de
wereld, afstand doen van eer en naam en uit vrije
verkiezing, enkel omdat ze niet antlers kon . Dat
hij niets van zich liet hooren ontstelde haar zoo ;
't maakte moedeloos . Op kamers-wonen, vrij zijn,
dit beschouwde ze vroeger als een vreugd, een
zaligheid, flu ondervond ze het tegenovergestelde .
Verschrikkelijk . Niets om de gedachten of to leiden ! Aldoor hoopte ze, dat hij onverwachts zou
komen en haar dwingen mee to gaan . En als
straks flu alles uit zou zijn moest ze onder vreemden terug . Werd 't verlangen al to machtig, begon
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ze maar weer aan haar dagboek . Ja, als hij flu
kwam in de lichtschijn van haar vertrouwde
kamer zou ze zich hem geven nit eigen, vrije beweging.
Dit dagboek van Cecile, een belijdenis op zichzelf, die geheel aansloot bij al haar vorige uitingen, striemde hem wel . Hij stond thans niet tegenover haar, dock tegenover zichzelf . Hij, die zoo
vermetel durf de verwerpen wat zich niet slaaf s
genoeg aanbood . Tegenover haar geduldig dragen,
haar smeeken om geluk, haar smart, zag hij zich
brunt en hard, wel ganschelijk de man die zich
aanstonds verongelijkt acht en van geen vergelijk
meer weten wil, ja, hij zou haar omgaande antwoorden, geruststellen ook . Hij erkende zichzelf
als van hardere zelfstandigheid . Zeker, breeder
dan zij, naar 't scheen tot op het gruwzame af .
Maar leek een man niet meestal zoo? Een man is
zwak als hij niet hard kan zijn, en hij schijnt al
hard als hij maar zichzelf wil blijven . Wanneer
is men sterk als men toegeeft of afwijkt? Hangt
dit niet eer of van de andere die een beroep op j e
doet? Als hij nu onder het lezen van deze bladzijden stil werd, kreeg hij dan niet de vraag to
stellen : ben ik sterk of zwak, wat voltrekt zich
in mij ?
Ach, zei hij, mijn lief, weerstreverig meisj e,
op dit oogenblik bevind ik me wel in evenwicht,
mijn zinnen zijn geluwd, en de redelijkheid
spreekt. Maar ligt onder dit oppervlak niet het
gevaar? 1k voel me bewogen door de klacht en
begeer niets ; ik zie mezelf als grof en egoist.
Nochtans ben ik dit niet . Antlers zouden me je
klagingen filet kunnen tref f en, ik deed enkel zoo
in dat moment, omdat de zinnen me dreven . Walt
die aandrift weg, wat blijft er dan over? Een
wrevel.
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En toch onder alles door doet zich weer gelden
het verlangen. Verlang ik werkelijk? Ja, ik wil
het je gemakkelijk maken om je leven in to richten naar eigen inzichten, je weg of f enen . Tot dit
ben ik bereid en in tact . Lief de evenwel is alles
saam deelen . En waar je, of schoon vaag en aarzelend, onbepaalde voorwaarden er aan verbindt, althans j e achter je liefde opstelt, van de noodlotsgedachte uitgaat dat j ij als meisj a waagt en maar
luttel winnen kunt, daar heeft je eenheid als
vrouw zich reeds gesplitst en vangt het wantrouwen aan, wat alti j d een slechte raadgever bli j f t,
wijl ze het vertrouwen ondermijnt, de overgave,
onvolledig last zijn .
Zeker, ik kan me voorstellen, dat iemand zich
voorhoudt, zooals je zuster Joanne : de liefde
heel goed, zelf s voortreff elij k, zonder liefde bestaat er niets, maar de liefde alleen, zonder zekerheid van de boterham en de behoorlijkheid, o neen,
daar pas ik voor, die risiso neem ik niet op me!
Hou-je werkelijk van mij, wel, ga naar het gemeentehuis, ik voig j e en we sluiten er, ten overstaan van de bevoegde overheid, een overeenkomst,
bezegelen het met ons handschrift, dat we ons
elkaar binden, met lichaam en met ziel, dat we onvoorwaardeli j k bi j elkaar behooren, dat al wat een
heeft of wint, deel uitmaakt van de ander, dat we
geen twee verscheiden menschen meer zullen zijn,
dock vormen een eenheid van geest en gems d,
van belangen bovenal .
Maar ach, wie zoo doet, hij of zij, offert zich
niet in liefde, gebruikt het verstand, de rede, bedingt rechten tegenover verplichtingen, gaat een
overeenkomst aan, en de drang die daartoe drijft,
blijkt weleens voorgewend . Die raakt dan ook
buiten-af als het dagelijksch samenleven de onvermijdelijke botsingen bezorgt . Meen niet, dat ik
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over het burgerlijk huwelijk geringschattend denk,
de voordeelen, de noodwendigheid ervan, staan
vrijwel vast, de mensch to onvolkomen nog, to
wisselend, to grillig, to zwak, to overmoedig sours,
our zonder bindende wetten'het to stellen . -- En
daarom blijft het de zwakkere vrouw, vaag van
inzicht, zwak door omstandigheden, die zich maar
langzaam wijzigen, vooralsnog geraden de gebiedend, bindende wet to bast to nemen, die de man,
als vader, verzorger van zijn dochters, uitdacht,
our haar to verzekeren tegen de maatschappelijke
veronachtzaming, haar sterk to stellen tegenover
de echtgenoot .
Het vrij gevochten meisj a evenwel dat zichzelf
wil zijn, dat, our er to komen, zich aan de schouders van de geliefde hangt, dat de zinnelijkheid
zoekt en geen gewoon huisvrouwtj a kan wezen,
zoo'n meisje heeft to wagen, heeft eigen wegen to
volgen, wil ze niet aan 't eind zonder liefde blijven .
En als Cecile er voor terugschrikt, wie zou haar
dit kwalijk nemen, ik allerminst, mits ze het in
zichzelf zoekt en mij niet als de oorzaak beschuldigt .
Een lange pooze bleven zijn gedachten zich our
dezelfde vraag bewegen, bleef hij in zichzelf verzonken, 't leek hem alsof wat daar in hem opwelde,
hoe klaar ook, niet in overeenstemming kon geraken met zijn innerli j kste zelf . Schi j n en werkelijkheid wilden zich niet ziften, het betoog niet
van het wezen scheiden .
De ontboezemingen van Cecile grepen hem aan,
nooit achtte hij een zoo groote liefde mogeli j k en
toch daagden er weifelingen . weer vroeg hij zich :
hoe komt het, dat het geluk verre van mij blijft,
terwi j 1 ik me zoo overmeesterd voel, getrof f en
door haar smart? Die moesten voor mij een zaligheid zijn, elke bladzi j de getuigt van haar over-

247

gave, 't is een kwestie van tijd, waarom me ook to
haasten . . . ? We zijn het eens met elkaar, we waren
het aldoor, van de eerste dag af, nu wordt het
sterker nog, wint het aan vastheid, en toch springt
het hart mij niet van wilde vreugde op . Ik voel
me bewogen, ontroerd, dock de laaiende vlam
schroeit niet meer .
II
.. . M'n lief ste, is flu alles weer goed ? Wat heb ik
je verkeerd begrepen en een verdriet gedaan : ik
kan me zelf erom haten . En toch kon 't niet
antlers . .. Nu wil ik zoo kinderachtig niet meer
wezen, ik weet immers dat je mij lief hebt, mid
alleen . Ja, werken wil ik, om onafhankelijk to worden . Hier gaat dat niet : geen half uur van de dag
ben ik voldoende mezelf, zoodat ik rustig schrijven
kan . Half Oktober denk ik hier weg to gaan en

kamers to nemen in Den Haag of Amsterdam,
daar ken ik haast niemand . En ik heb juist zooveel geld over, om dat een half jaar vol to houden .
Dan moet ik de gansche dag werken - dock ik
wil ook niet antlers. Totdat ik bij iou kom ! Wil j e
mij flu je meening schrijven . . . of dat je beter
vindt als ik ergens buiten in pension ga . Hier
blijven kan ik niet, zal er ooit wat van onze plannen komen .
Wat een heerlijke gewaarwording gaf 't me aan
't poststempel van je brief to zien, dat je weer in
Holland terug bent .
Dus je hebt toch maar opnieuw je intrek in
Laren genomen ? Ik logeerde er eens een dag of
acht, j aren geleden, en alti j d heb ik een lieve
herinnering aan het dorp behouden . 't Was toen
midden-zomer en heel warm, de gansche dag bleven we thuis, in de koele kamers of in de bescha-
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duwde tuin, alleen in de avond trokken we uit,
wanneer de grootste hitte voorbij raakte . Uren
gingen we langs de smalle paadj es, die zich slingerden tusschen bet kreupelhout en de volrijpe
korenvelden . Eerst als hoog boven ons de kletirige
avondhemel vergrauwde, keerden we langzaam
terug door de zwoele schemering, waarin zweef de
de geur van bloeiende kamperfoelie .
Je kunt je niet voorstellen, hoe lang bier de
avonden zijn . Zonder einde . Van zeven tot elf uur
zit ik met zoo'n afschuwelijk handwerkje - dat ik
verfoei - en luister naar 't geklaag van Beer en
bet teemen van de oude dames . Totdat ik bijna
dol word ! Als ik eindelijk op mijn kamer ben,
adem ik ruimer . weet je nog in bet hotel, dat ik
maar niet naar bed kon gaan ! 't was zoo heerlijk
ook, zelfs al konden we niet samen zijn, to zitten
met iou in 't zelf de kleine salon, naar je to
kijken . ., to hooren de klank van je stem. En to
denken aan wat tusschen ons groeide, en aan de
nieuwe dag.. .
Ze zijn bier heel goed voor me, maar ze begrijpen niet, dat ik jong ben, en antler verlangen heb
dan zij . . . Er logeert bier ook een meisje van
zestien jaar, sours stoeien we dol samen . Wisteren
zei ze tegen me : ben jij nu vier-en-twintg - je
bent ook zestien ! Wrappig, dat iedereen me voor
jonger aanziet dan ik ben . 't Komt door mijn
oogen, geloof ik -- en omdat ik me zoo vlug beweeg. Meestal hebben ze in 't geheel geen respekt
voor me . Vooral niet oude heeren, die behandelen
me altijd of ik een kind ben. Joanne zei eens tegen
me in een hatelijke bui : „jij schijnt groote aantrekkelijkheid voor ouwe heeren to hebben" . En
dat is werkeli jk zoo . Naast ons woont een meneer
van in de zeventig, 'n enkele keer kom ik wel eens
bij zijn vrouw our bloemen to halen, en dan gaat
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hij mee naar de tuin en slaat zijn arm om me heel
en zegt „kindje" tegen me, zoo poeslief, dat ik
moeite heb hem niet in zijn gezicht uit to lachen .
Beer beweerde laatst, dat bij een man van over
de vijftig, de hartstocht weg is . En ik vond van
niet, op grond, dat die mannen zoo aanhalig doen ;
maar hij zei : dat komt, omdat die de vrouwen
beter kennel en weten, wat de meesten van haar
zoeken, terwij 1 een jonge man ze log voor halve
heiligen verslijt. Daar zit misschien wel jets
waars in .
Over je vorige brief was 1k vreeselijk boos .
Waarom weet ik eigenlijk niet, ik geloof, omdat
je zoo over mijn lichaam sprak, zoo'n klein beetj
als over een wi j fj esdier. 1k weet wel, ik geef je
alle reden zoo to spreken, maar toch voel ik me er
vernederd door . Die avond dan was ik heel boos,
1k haatte je bijna . En in die stemming schreef i s
je een onhebbelijke brief, allemaal leelijke dingen .
's Morgens ben ik vroeg opgestaan en verscheurde
hem in kleine slippers . En hou nu meer van je
an oolt . . .
't Vers zend 1k je hierbij verbeterd terug . Heerlij k, dat je 't goed vindt . Het pseudoniem dat j e
voor me bedacht, bevalt me wel, alleen liever Anne
dan Anna. Dat vind ik zoo'n nietszeggende naam .
Dag m'n eigen lief ste - ik moet gaan slapen .
Jij slaapt zeker al lang ? Droom je nog wel van
me? Schrijf me heel gauw . 1k laat de brief nog
liggen, morgen komt er misschien nog wat bij .
's M i d d a g s . Lief ste, alien zijn met de auto
ult, naar Wageningen, en ik jokte „hoof dpijn" en
verover eindelijk eels een heele vrije achtermiddag. 1k maak dit velletj a flu log maar vol, al zal
er ook niet veel bizonders meer opkomen ; dock ik
schri j f zoo graag aan je .
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Vannacht droomde ik, dat we in een hotel
waren : ik was alleen in donkey, en wachtte . . . toen
klopte iemand op de deur, heel zacht . . . 0 lieve,
lieve, ik verlang zoo, ik wind er geen woorden
meer voor ! 1k zorg heusch goed voor mijn lichaam
en drink melk, maar ik wil niet dik worden, hoor
1k was altijd bekend om mijn lenigheid, geen ander
meisje kon zoo vlug loopen, zoo ver springen .
Beer plaagt me er wel eens mee, en zegt, dat ik
heelemaal geen beenderen heb, zoo soepel ben ik .
Als ik nu zoo akelig dik word, gaat dat allemaal
weg. En mager ben ik toch niet . . .
1k heb geen zin, je het stuk verhaal to sturen .
Het is slecht . En Minnie noch Stance mogen 't
lezen, hoor, je moet niet over mij praten met hen .
1k kan wel beter, maar nu niet . Nu ben ik vaak
zoo onrustig . Als je er op staat, dat ik 't zend -en dat ik een dag in Laren kom om erover to spreken, schrijf 't dan even . Anders kom ik liever

ergens waar je alleen bent. Stel j e voor, dat ik een
dag bij je in Laren ben, en natuurlijk me spits op
de avond, als ik met j e alleen zal wezen, op weg
naar de trein . . . en dat dan Mevrouw of Minnie
of Stance mee willen om me weg to brengen. . . 1k
neem weer mandolineles, 't spel klinkt zoo aardig,
ik begin al goed to spelen . 't Zal toch wel leuk
zijn, als ik 't later eens voor jou kan doen .
Frank heef t Oktober of November examen . Als
hij slaagt, trouwen ze denkelijk spoedig daarop .
Joanne is toch eigenlijk altijd een gelukskind geweest -- mooi, innemend, iedereen is op haar gesteld . En ze leeft zoo gemakkelijk, nets stemt
haar ooit ongelukkig . -- Toch zou ik niet willen
ruilen met haar . ..
Vlak naast ons in Ede is een kennis van me gelogeerd, heel gezellig . Een vriend van mijn wader
was hij, een snoes van 'n ouwe heer . Is dit geen
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lange uitweiding? Schrijf je me gauw weerom?
Ik nummer altij d je brieven en weet precies, wat
heerlijke nummers zijn . Die leg ik onder m'n kussen 's nachts, en herlees ze honderdmaal. Maar
andere lees ik nooit over .
Weregeld kwamen haar brieven, de lila-paarse,
en even geregeld beantwoordde hij ze . Het ging nu
alles redelijk en naar beider begeeren . 't Verontrustte hem alleen, dat ze zoo weinig van haar
werk meldde . ., en als ze niets van hem wilde aannemen, zelf s niet een deel van de kosten in de refs,
hoe moest dat dan ? Daarom zette hij haar ook
telkens aan, 't kon een prikkel worden voor haar
werkijver en tot inspiratie leiden .
III
Hoor j e nog wel eens wat van Cecile ? Stance

vroeg het met een glimp van ironic, zoo losjes
weg, omdat ze toch altijd de brieven zag komen,
terwi i hij er nooit over sprak .
- Van Cecile . . . ? Zeker, ze schreef me .i uist,
dat Frank, j e weet wel de verloof de van Joanne,
zijn examen doet.
Zoo . . . enne? Ze wachtte, of hij nog wat
nader er op liet volgen, maar als dat niet gebeurde
en hij zich over zijn tuben bong, zei ze
Die zullen dan wel spoedig trouwen . . .
Denk ik ook, in November, December, misschien wel eerder !
't Lag Stance op de lippen : Prettig voor
Joanne ; maar nou Cecile . . . ? Ze kende evenwel
haar broers prikkelbaarheid als ze over Cecile began, liet het daarom na. Ze praatte nu over het
gaan naar Indie, raakte zelf verward en dan ontglipte het haar over Cecile, waar die zou bli j ven ?
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Wel, ik denk, dat ze blijft waar ze nou is,
deed hij sarrend kaim .
In haar plaats ging ik mee, recht leuk . . . wie
wil nou Indie eens niet zien ?
-- Zoo'n overtocht kost nogal wat, en enkel our
to kijken? Om er to blijven, daarvoor voelen de
Hollandsche meisj es niet zooveel ? Jij sours wel ?
Stance sprak er flu over, dat ze het in Ede ook
goed had bij Beer . En dat ze schrijfster wilde worden . . . en of ze talent had? Ribbens fronste de
wenkbrauwen, deed alsof hij 't niet hoorde, dock
Stance herhaalde de vraag, waarop hij dan achteloos antwoordde, dat men dit vooraf nooit kon
weten . Wat beteekent ook talent, aanleg? 't Komt
aan op heelwat anders, doorzettingsvermogen . In
schilderen, muziek, beeldhouwen kun je nog les
nemen, bij schrijven moet alles uit jezeif komen .
Nou char heeft ze bij die oom alle gelegenheid voor. . . als kind thuis, mouier kon het al niet
Als ze dus talent heeft . . . ?
Ribbens antwoordde achteloos, dat dit een voorsprong beteekende . Waarom Stance weer vorschte ;
Heb j e wel eens wat van haar gelezen ? Hij wist
hierop niet anders to zeggen, als dat ze als kind
reeds bi j dragen in ti j dschrif ten had, . . . schetsen,
verzen, nogal goed, zou hij zeggen . Maar our wat
bizonders to leveren, our wat to worden, moet je
d'r uit, op eigen beenen ! Het zusj a trok smalend
haar lip op. 't Zou wel waar zijn wat hij char zei,
intusschen verraadde hij zich char leelijk .
Ribbens werkte door . Zou hij maar meteen
erover spreken, dat ze eens moest uitzien naar een
gelegenheid, als hij straks naar Italie ging, in
Utrecht bijvoorbeeld . Maar neen, er stond van
hun plan nog zoo weinig vast . Beter daarmee to
beginners als hij wist . Niettemin bleef het hem
door het hoof d spelen . En plotseling ontviel het
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hem, of ze vandaag nog to lessen had, in Utrecht?
- Ja, over een uur ga 1k, verwonderde zich
Stance. Wat is er?
Zoo, ja. . . enf in, nee later maar !
Moeizaam drong hij terug wat op de lippen
lag, maar Stance vorschte al door . . . Wat wou je
zeggen ? Hij lachte schrilletj es, trail een paar pas
achterwaarts, betuurde zijn doek, hernam zijn
plaats, penseelde voort .
Stance, zenuwachtig, begreep 't ineens : Joanne
trouwde, Cecile vrij . . . en zij moest wijken . Haar
oogen weerspiegelden haar angst . Zou hij haar
voor het felt stellen?
Ribbens nam het nu ook zoo op . Waarom het to
verbergen, daar bestond geen reden voor ; zorgvuldig zocht hij naar de goede inkleeding, dock
hij vond de woorden niet .
Wat doe je vreemd, stootte zij er flu uit .
Eigenlijk van toen al .
Och j a, dat van Utrecht . . . ik heb j e al eerder
gesproken van mijn plannen voor deze winter, dat
ik een pons eruit ga, naar Italie .. . 't hangt nog
allemaal in de Iucht, maar kans bestaat er toch op,
als j e dus eens wilt uitzien . . . ? Daarom dacht ik
aan Utrecht, j e hoef de dan niet zoo heen en weer
to reizen, maar 't heeft nog tijd . . . Zou je denken
dat j e daar wat geschikts vindt . . . inf ormeer er
eens naar ; natuurlijk niet al to duur, je weet 't
wel zoowat . . . !
Zoo . . . en Cecile ? vroeg Stance rechtuit
en fel.
Wat . . . ? hoe bedoel je dat . . . ?
Waat zij met je mee . . .?
Ribbens schrikte, trail een pas achteruit voor
haar felheid, dock hij herstelde zich terstond,
tuurde, alsof hij 't enkel hierom deed, door de
saamgebogen duim en vinger naar zijn schilderij,
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lei daarna kalm zijn palet en penseel neer en zei,
zijn halfzusje strak aanziende
Hoe kom je op zoo'n gedachte . . . met mij
meegaan? Cecile is zelfstandig, 't kan gebeuren . . .
dat ze ook gaat . . . maar dan op eigen gelegenheid,
in elk geval niet zooals iii 't meent . . .
- Nou j a, alsof dat niet op 't hetzelf de neer
komt, spotte Stance .
Nee, dat is niet 't zelfde. . . 't kan iou zoo
voorkomen ; mij niet. Cecile is meerderjarig, onafhankelijk, dat scheelt, zou ik denken, zooveel .
Even raakte Stance nu wel verward, maar dan
met haar gedachten een sprong makend, viel ze
driest uit
Waarom trouw je haar niet, dat is toch veel
eenvoudiger !
Ribbens stond even verstomd, liet zich toch verschalken, want hi j weerlegde
Is dat zoo eenvoudig, trouwen . . . ? Ja, voor

een vrouw lijkt dat zoo, omdat die niet verder
kijkt en niet antlers vraagt .
't Is beter dan er omheen to draaien en toch
in de vlam to vliegen . . .
Dus, ik vlieg er omheen .. . en zij ook, wil je
zeggen, goed.. . twee menschen, die jets bereiken
willen, meen je dat als die het met elkaar kunnen
vinden, voor elkaar voelen, ze maar terstond moeten trouwen . . . ?
Nou ja, dat wij st zich vanzelf wel uit, als je
wat van elkaar houdt . . . een ieder heeft dat met
zichzelf uit to maken .
Zeker zusj e. .. als je van elkaar houdt, bi j
elkaar hoort, maar hoe weet j e dat zoo ineens ?
Ieder denkt dat wel, maar 't valt wel eens antlers
uit . Zie, om deze reden vliegen we er niet zoo
op in
In dat geval begint men er niet mee, voerde
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Stance bewust aan, dan zie-j a 't een poosj a aan .
Precies, daarom gaan we ieder voor ons
zelf . . .
Een mooie verlief dheid is dat !
De verliefdheid behoeft er niet minder om
to wezen zusj e, als je met de omstandigheden rekening houdt . Enkel muggen, die vliegen naar 't
licht, schroeien zich de vleugels en dan is 't fini
nog voor 't begon .
Zoo . . . nou, als ik Cecile was, paste ik
ervoor .
Dat weet ik nog zoo net niet, maar waarom
zou j e, als ik vragen mag, daarvan niets moeten
hebben . . . ?
Wel . . . ? op zoo'n manier. . . neen, dan kun je
veel beter ineens .
Wat ineens . . . ? vroeg hij bruusk .
Nou j a, je begrij pt me wel !
Maar al to goed, zusj e . Eigenaardig, hoe
praktisch aangelegd zelfs de meisjes al zijn . Alles
of niets, dan maar ineens alles . ., stelt men zoo
weinig vertrouwen in 't eigen zelf . . . ? in de man
van wie je houdt ?
Stance haalde de schouders op en lachte geheimzinnigj es, waarmee ze zei : praat zoo maar door,
een meisj a moet zich niet laten vaagen ; zij vangt
immers de man en hij niet haar.
En wanneer gaan jullie dan, als ik dat maar
weet ?
Wanneer ! Dat hangt van Cecile af, niet van
mij, misschien gaat ze niet eens, denk ze evenals
iii . . . j a, dat kan toch ook !
Stance zweeg een oogenblik, wijl ze de situatie
verwerken wilde, dan vroeg ze : - En ala ze niet
mee gaat, wat dan . . . is 't dan . . . ?
Uit. . . ? wil je vragen . Vermoedelijk wel,
maar wel beschouwd is het nog niet eens aan .
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Vrouwen zijn vaak als kooplui, die de rekening
uitschrijven voor nog jets is geleverd .
Om deze vergelijking moest Stance toch wel
lachen . Neen, vangen deed je broerlief niet zoo
grif en hij vloog niet tegen de kaars . Toch, de
vlam was er en hij fladderde er om heen . Te hopen
voor jou dat zij 't niet doet, opperde ze . Heel harteli jk van je, sprak Ribbens . Ach neen, zoo bedoelde ik het niet, als zij van jou houdt en jij van
haar, maar dan gebeurt het toch . . . ? Zeker, zeker,
rustigde hij, waarop zij weer volgen liet : En als
dat gebeurt kun je evengoed trouwen, al is 't niet
op slag .
Neen, dat kan ik niet . . . en dat weet je best,
ik mis er de middelen, de vaste inkomsten voor .
En als zij schrijven gaat en bijdraagt, zorgt
ze toch voor zichzelf. . . ?
- Als ze . . . ? Tusschen werken-willen en de uitkomst er van ligt nog een heele of stand .
Dus, je zou . . . willen .. . ? vroeg zusje weer.
Ik wil niets . . . enkel of wachten, vind je dat
zoo vreemd . . . ?
Och neen, gal Stance nu toe, eigenlijk heb
je gelijk en voor me zelf hou ik ook niet van dat
op stel en sprong, dat spreekt van zelf ; 't is maar
dat we erover spreken . .. Als ik met mijn studien
klaar ben, waarom zou je dan niet, ik kost j e dan
niet meer . . . .
Stance schoten de tranen naar de oogen . Ze had
aan hem toch zooveel to danken, zoo wat alles, ze
wilde zoo gaarne lief voor hem wezen, jets voor
hem beteekenen, hem in aanhankelijkheid vergoeden, wat hij voor haar deed, maar hij maakte 't
haar wel lastig, hij belette het haar schier, ging
zijn eigen gang en behandelde haar als een onmondig kind, over wie hij voogdde . Ribbens vervolgde
intusschen
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Een zuster bij staan is niet hetzelf de als een
gezin stichten . Een zuster beseft dat ze op d'n
duur voor zichzelf moet zorgen . . . een vrouw, ook
al is ze van de beste voornemens, last zich al gauw
gaan, daar draagt de man toch de last . Bij een
ambtenaar, officier, werkman, doet het er minder
toe, hij heeft zijn rendement en dat deelt hij dus
met haar ; veel of weinig, zij kan er zich naar
richten. Voor een kunstenaar wordt het antlers,
hij schept geen kunst louter voor het geld, 't
eenige is : het werk zoo hoog mogelijk to laten
betalen . . . Maar als hij gebonden is, als kinderen
om brood vragen, dan . . . ? Vul maar in ! Heb ik
weinig to eten deert mij dit alleen . . .
En als ze er ook mee tevreden is?
Dan nog niet, de kunstenaar blijft tegenover zichzelf in de eerste plaats kunstenaar, en
dat gaat uit boven de verzorger .
-- Als j e er zoo over denkt, laten wi j dan samen
blijven, zei Stance nu . Ik hou toch ook van je .. .
iii behoudt dan j e vrij heid .
Natuurlijk kan dat, maar 't zou op hetzelfde
neerkomen .
Stance keek hem aan met oogen die duidelijk
aangaven : Zie j e wel, dat j e alles van j e of schuift,
dat je me wilt kwijt zijn . Ze vroeg :
Ben ik j e tot last . . .?
In 't geheel niet, ik wil enkel dat je je zelf
kunt redden . . . en als je van iemand gaat houen
dat 't geen rem of bezwaring voor hem vormt,
daarom werk !
Dat doe ik toch, zeien Stance's verwijtende
oogen en zijn geste duidde aan : Nee, dan zou je
niet over trouwen praten. -- Ik spreek toch niet
voor mij, is 't wel? zei Stance .
Ach, veel wat een meisje als teederheid aanziet bestaat uit de zucht van behagen, ze wil
De Lielde der Zinnen
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al het inspannende van zich of zetten . Velen trouwen . .. beloven een man liefde en trouw, zonder to
beseffen wat dat alles inhoudt . Ook kiezen ze niet
altijd de rechte, of nemen de eerste die zich meldt,
uit vrees dat geen antler opdaagt .
-- Lane, niets dan lane, beet Stance fel af,
beken nu maar dat j e verlief d bent op Cecile, dat
je met haar naar Italie wilt en dat ik een goed
heenkomen moet zoeken .
Nou, nou, zoo ver is 't nog niet .
Wa dan met haar trouwen, dan kan ik bij
'
jullie inwonen .
-- Ja, dat zou ook een oplossing zijn, lachte hij
terug, je vergeet dat Cecile ook nog haar meening
heef t !
Stance nam haar muziek en ging .
Eigenaardig, overpeinsde Ribbens, dat jonge
meisj es zoo onverbiddelijk logisch zijn als het een
andere betreft en zoo goddelijk-onlogisch als ze er
zelf voor staan . Ik weet flu al zeker, dat, als Stance
op iemand verliefd raakt, zij zich door niets last
weerhouden . Natuurlijk denkt een meisje met geld
er niet zoo over, die last zich in eer en deugd koopen, een onbenullig arm kind daarentegen raakt
allicht in de verleiding, onze zeden aan 't eind
uitvloeisel van maatschappelijke omstandigheden
waaronder we verkeeren. Een enkele ontspringt
maar de knellende band . . . en vaart er nog slecht
bij, als ze niet haar levensdoel doorzet .
Maar toch doet ze, voldoet ze eer aan haar roe
ping dan de gehuwde . Alleen ! Ween wet beschermt
haar, geen band dwingt de man, 't blijft overgelaten aan liefde en eerlijkheid . Rechtop kan haar
enkel houden als de partijen zedelijk gelijk zijn .
De gehuwde vrouw, niet uit volley harte de man
ter wille, bij gemis aan zinneli j ke liefde, maakt het
vaak moeilijk, is eer de onzedelijke, de paraziti-
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sche, de onrecht plegende dan zij die niet dit huwelijksloon eischt van burgerlijk onderhoud, dock in
vrijheid geeft en deelt .
Ook Cecile wees ik op dit alles en ze is 't met
me eens . Evenwel, als ik spreek over haar werk
mag ik niet redeneeren, dus niet ideeel zijn . Ween
verantwoordelijkheid mag me kwellen . Enkel aan
de zaligheden denken . Haar heb ik niet aan to
sporen, mii blijft dus enkel over de dingen to
laten komen zooals ze komen willen .

ELFDE HOOFDSTUK

I
IJN liefste, je heerlijke, heerlijke
brief!. die ga ik flu gauw beantwoorden . Overdag vind ik er haast geen
gelegenheid voor, de logees nemen al
mijn tijd in beslag . Dan moet ik mee
wandelen, dan weer met de auto uit .
Er was me vri j e ti j d beloof d, maar ik geloof dat
alles een voorwendsel is geweest om me in Ede
to houden, in de verwachting dat ik na eenige tijd
mijn plannen wel zal opgeven . En rustig hier
blijven . . . Er was al een weinig melankolie in me,
de laatste tijd, om je al .korter schrijven, maar
flu is 't weer zoo goddelijk lang .
0 liefste, je heerlijke brief, hij riep in me op
dezelfde senzatie als die eene keer in de duinen.
Doodmoe, uitgeput bijna was ik, toen ik hem
eenige malen gelezen had, zoo moe, dat 't me niet
mogelijk werd je direkt to antwoorden, al zat mijn
hoofd overvol van alle lieve dingen .
Al wordt- de winter ook koud en lang, ik wil niet
bang wezen dat onze lief de verkillen zal . Eerder
denken, dat ze steeds heftiger gaat worden . Als
champagne in ijs . Hoe we eens elkaar zullen omstrengelen en elkaar lief hebben, „alti j d maar
meer, en nooit genoeg" - als Worter zingt ! Toen
ik je brief had gelezen, leek uitstel ook mij ondoenlijk ; maar 't moet . . . Liefste, even als jou gaat
't mij ook, 's nachts. Ja, die wilde zinnen ., . Zonder dat ik me zelf er rekenschap van geef, raken
de knoopjes op mijn schouders los, glijdt mijn
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goed af . Tot ik bloot hg, en de hartstocht over me
komt als een golf van vuur. Ik voel je kussen
je tastende handen, overal aan mijn lichaam . Als
ik in slaap val, ben ik zoo moe, of je werkelijk
mast me had gelegen en ik je toebehoorde, heel
de nacht . ..
M'n Lief, kon je nu bij me zijn? dat moest ik
ook denken in Zeist, elke avond . Ik sliep beneden
daar, mijn kamer kwam met glazen deuren in de
tuin uit . Als je toen in Zeist geweest was, had je
bij me kunnen komen, elke nacht, zonder dat
iemand 't merkte .
Hoe mooi 't zijn zal, als we eindelijk elkaar
kunnen behooren ! Eindelijk . . . ! We kennen elkaar
flog maar zoo kort . . . maar alles aan je is me zoo
v ertrouwd, er is niets, dat ik iou zou willen verbergen .
Telkens weer stel ik me voor hoe 't zijn zal, en
er is geen schaamte in me dan, niet de geringste
verwondering over mijn begeerte . Alles zoo gewoon -- zoo vertrouwd, alsof ik reeds heel lang
van jon ben . M'n lief, ik wil, dat je me bijna dol
maakt, dat ik niet meer besef wat ik doe . Ik wil
alles van je hebben, alles . . . Dan zal ik mijn armen
om j e slaan, zacht alle lieve woorden zeggen, die
ik voor je bewaarde en je kussen, kussen, tot mijn
lippen moe zijn .
Woensdagavond. Dus, m'n lief, elke avond
schri j f ik je en last de brieven liggen, totdat ik er
eenige bijeen heb . Jij doet evenzoo . . . Ik spits me
al op zoo een lang epistel van je!
Terwi j 1 ik schrij f, klettert de hagel tegen de
ruiten met ratelend gerucht . Echt buiig weer ! In
gierende vlagen stuift de storm over de hei, jaagt
de striemende hagelsteenen voor zich uit . De kaal
gewaaide tuin ligt ineens gansch wit bepoeierd .
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Jammer dat 't zoo gauw smelt en er niets van
achterbli j ft dan een glibberig groezel i j slaagj e .
Door de kale takken schemert ver weg de al even
kale hei.
II

Het naj aar lag al over het land, met korte dagen,
lange avonden, schriel licht . Niet zeer opwekkend,
als men met z'n liefste naar het Zuiden wil .
Ribbens, heel de zomer zijn kunst veronachtzamend, moest zich inspannen, maar dat vlotte
niet zoo dadelijk. Hij zette weinig nieuw op en
voltooide nog minder ; hij verkocht ook niet . Zijn
doeken kwamen alle uit Dusseldorf terug ; een
enkele opdracht werd nog uitgesteld .
De kritische artikelen had hij nu ook gelezen,
ze waren niet gunstig, - ze plukten aan zijn
naam . Voor iemand die wat kan, heeft men geen
mededoogen ! En hierin gaf hij ze geli j k, alwat

ze tegen hem aanvoerden, beaamde hij grif . Ween
zag de fouten zoo scherp als hijzelf . Maar kritiekuitoef enen, ook op eigen werk, blij f t gemakkelijker dan het volkomene to scheppen . Oordeelen
beteekent : onderscheiden, zuiver aanvoelen, weten . Scheppen daarentegen is weten en kunnen
saam . Dit alles vergemakkelijkte niet zijn al zeer
moeilijk bestaan . Een beklemming beving hem,
dat hij voor Cecile uit zijn werk wilde stappen .
Als hij dat deed, -- en hij zou 't doen - moest
hij ook de gevolgen aanvaarden . Het soesde hem
door zijn brein, er zwol ergens aan het hooge
lied, dock tevens knaagde het besef, dat boven
de lust de kunst uitgaat . Als ze eenige dagen,
desnoods een enkele, saam konden wezen, kon de
refs worden uitgesteld .
Las je de tijdschriften, vroeg op een morgen
Stance .

263
Ribbens nikte bevestigend ; een hoog-moedige
trek speelde om zijn gezicht, dock hij zei niets.
En. ..? Stance polste verder . Een schande
is 't!
Ze hebben geli j k, deed hij stug . Niet veel
zaaks wat ik de laatste ti j d leverde .
Zoo? Dat vind ik niet . . . hoe kun je zoo jets
zeggen ? En dat meen je ook niet !
Ribbens haalde de schouders op . Wat moest hij
hiertegen aanvoeren ? Natuurlijk was zijn werk
niet minderwaardig, beter zelf s dan van vele
anderen, dock daarop zat het niet . Jets kan heel
goed zijn en toch niets bizonders hebben . Als ze
hem de hoogste maatstaf aanlegden, moest hij de
afwijzing in dank aannemen .
Pijnlijk alleen, dat de aanvallen nu net kwamen .
Evenals Stance kreeg ook Cecile die artikelen in
handen ; ze sloeg niets over, zeker niet wat hem
betrof. En hij kon zich niet verdedigen, niet zeggen, dat dit een gevolg was van toestand en verhoudingen . Innerli j k kraterde het in hem, al het
oude, mooie verzonk, en voor het nieuwe dat
moest opgloren, rijpte hij nog niet . Zijn talent
moest braak liggen, en voor die rust ontbraken
hem de middelen ; hij moest voort. In een nieuw
licht zou zijn ontvankelijkheid zich reinigen, de
lichamelijke zinnelijkheid zich verdiepen tot een
verinnigde erotiek, die zinnebeeldig zich dan hief
tot een bloem der hemelen . Nee, zijn kunst verzaakte hij niet, dock zijn lief de evenmin . -- III
Zoo juist een brief van Joanne : Frank zit voor
zijn examen, is hard aan 't blokken . Als hij nu
maar slaagt . . . Zoo niet, kom ik toch naar je toe, al
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is 't dan ook voor enkele dagen, voor een dag .
Verder uitstellen wil ik niet ; wanneer iii nu aarzelt, zooals ik voor eenige weken, ga ik met een
antler mee, hoor je, m'n lief ste lief . . . ! Zoo verlangend en f el ben ik, dat ik me haast aan elke man
zou kunnen geven, evenals iii na mijn vertrek in
het badplaatsj a iedere vrouw op straat aankeek
en begeerde, enkel omdat je zinnelijkheid, gelijk
je schreef, zoo was opgewekt, dat je mij in elke
andere vrouw meende terug to zien .
Er logeert hier een vriend van Beer, even oud
als iii . Hij haalt me erg aan, wil de gansche dag
stoeien en gekheid maken, ik schaam me over
mezelf . . . Waarom zi j n we ook al niet lang bi j
elkaar ?
Waarom wil jij flu weer zoo'n eindelooze tijd
wachten ? Tot 't volgend jaar misschien, nog drie
maanden voor je naar Italie denkt to gaan . Je
weet toch, hoe slecht ik me kan beheerschen, hoe
weinig zeker ik ben van mezelf. Je hebt me zoo
hartstochtelijk gemaakt, zoo fel . En nu preek je
van werken-werken .. . Ik kan niet werken ! Later
wel, daar ben ik zeker van, nu verga ik van onrust .
Denk niet over mijn toekomst, dat is toch enkel
mijn zaak. Ik wil een korte tijd van zaligheid, 't
heele leven li j kt me verder de moeite van 't bestaan niet waard . Wat ik daarna doe, moet ik zelf
weten : ik ben geen kind en oud genoeg om de
verantwoordelijkheid to dragen . Plaag me niet
langer met al dat geredeneer . Voor 't oogenblik
kan ik niet werken ; wil je daarop wachten, dan
komt er nooit iets van . Als 't nog lang duurt, doe
ik dwaze dingen .
Vrijdag heeft Frank uitslag van zijn examen,
Joanne zou me dadelijk telegrafeeren, ik meld 't
dan meteen jou . Ze schreef dat bij gunstige afloop
ze na drie weken trouwen, zonder eenige feeste-
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lijkheid, daarna direkt op refs . 't Wordt dus nog
lastig, om voor to geven, dat ik er drie of vier
dagen voor uitbreek . Maar wel een dag .. . 0, als we
flu toch maar eindelijk bij elkaar zullen zijn !
M'n liefste, wat schrijf ik verward, en dat nog
wel na je zalige brief . Zeker, ik denk er ook vaak
over, hoe 't gaan zal, die eerste avond . 't Lijkt
me, dat ik niet verlegen zal wezen : voor iou kan
ik alles doen en zeggen, 't is zoo veilig bij je, en
vertrouwd . We zullen wel heel moe zijn denk ik .
Is liefde niet eigenlijk alles, het eenige? Weef-me
een korte tijd van geluk - meer verlang ik niet .
En doe geen moeite me tot schrijven of iets antlers
aan to zetten . 't Is zeker heel slecht en laf van me,
dock al wat bestaat is me niet waard me er druk
over to maken . Ik ben niet blasee ; 't schijnt me
toe, dat ik nooit echt geniet van zoovele dingen,
die toch voor andere menschen ,,het geluk" uitmaken .
Enkel liefdegeluk wil ik . . . En als iii me die
geeft, doe jij voor mij meer dan ooit eenig ander
heeft gedaan. En minder dan eenig ander behoef
iii je dus verantwoordelij k to beschouwen, of je
er iets van aan to trekken wat er met me gebeurt .
Neem me nii mee, liefste . . . voor korte tij d. Antlers
vraag ik niet van j e . En voor j ouw geluk zal 't
toch ook wezen . Daarna . . . ? Ik kan me buiten
liefde geen geluk voorstellen, al wat de menschen
geluk noemen, is 't niet voor mij : 1k voel niets
voor hun knusse huishoudentjes, hun kinderen,
hun amusementen. Enkel wat wilde liefde verlang
ik - en daarna het „niet" .
Lieve, lieve wees nu maar niet boos, dat ik zoo
weinig uitvoer, redeneer vooral niet to veel tegen
me . Er is thans zoo weinig noodig, om me wanhopend to maken . . . ik zal weer doorgaan met mijn
verhaal, trachten er een geheel van to vormen .
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Zulke dwaze fantazieen kwellen me tegenwoordig .
Als ik denk aan het volgend jaar, heb ik het bijna
vaste besef, flat ik flan flood zal wezen . Ik hoop
't . . . maar eerst wil ik nog een ti j d gansch van iou
zijn, m'n liefste .
Ook stet ik me wel eens voor, flat ik hier in Ede
bli j f, van jaar op jaar, eindeloos lang . Totdat ik
een heel tamme, uitgedroogde oude j of f rouw geworden ben . En dan erf ik later een beet] a geld
van oom en tame en trek net en deugdzaam in
een oude-damespension, waar ik spreien hack
en honderd jaar word . . .
Ik ken een dame hier, die 't juist zoo gegaan is . Enkel is ze nog geen honderd jaar, pas
vijftig .
Iv
Een vage onzekerheid scheidde Cecile en Ribbens nog van elkaar.
Maar die lange, bijna toch eindeloos-schijnende
ti j d werd doorbroken met het lichtende plan flat
ze althans een paar dagen saam zouden zijn .
Het kon na of antlers voor de trouwdag van haa1
zuster. Een wel zeer gunstige gelegenheid om van
tante Wonne en Beer vrij to krijgen !
Telkens toch drong hij terug zijn groot verlangen . Dan wilde hij naar Ede gaan, haar zien,
en spreken, of wel haar vragen een dagj a naar
hem to komen, om alles beter to overleggen . Doch
een vrees, flat het weer zou kunnen gaan als toen,
weerhield . Ze waren nu in zoo'n mooi evenwicht . . .
de Broom onderving de daad, en alwat ze elkaar to
zeggen hadden werd zelf s beter schrif teli j k gedaan . Laat ik Bus geduldig zijn, in elk geval ga
ik niet als ze mezelf daartoe niet dwingt . En onze
briefwisseling mag niet zoo opwindend, zoo zin-
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nelijk zijn ; goed ook dat we niet meer elke dag
verzenden .
Alle hooge vlucht week nu voor een oogenbiik
uit zijn gedachten . Tegenover zijn doeken plaatste
hij zich stevig-koel, klaar vast . Hij werkte bijna
als een arbeider of wat hij onder handen had, our
het naar zijn kunsthandelaar to kunnen zenden .
Daarginds zou hij wel nieuw werk scheppen !
Maar o wat ging dat afwerken moeilijk en wat
verprutste hij veel, enkel our er toch meer in to
leggen dan er spontaan in zat ! Zeker, geld moest
hij hebben, geld, voor de refs, voor haar als ze
sours to kort had, en toch ondanks deze noodzaak kon hij de doeken niet uit handen geven .
Aldoor wilde hij ze nog verbeteren, aldoor leek
hem zijn werk to zeer materie, to veel reeele
voorstelling, terwijl toch louter zijn gevoel, zijn
verbeelding er onder moest beven . ., en dan, dan,
als 't zoo werd, zoo goed, vond de kooper die dat
niet begreep, het minder aantrekkelijk, gewaagde
de kritiek van onvolkomenheid, van slordige schildering . Je zou er eigenlijk bij moeten schrijven
wat je bedoelt, dwaasheid natuurlijk! Dwaasheid,
bovenal nu dat hij geld noodig had, want al
weigerde ze van hem aan to nemen, haar middelen
zouden toch niet voldoende wezen, en j e kon alles
eerst gemakkelijk schikken en regelen als 't met
geld niet zoo nauw er op aankwam .
Werken dus, werken, praktisch wezen, zooveel
mogelijk afdoen, zoodat hij voor later to vorderen
kreeg . In een starre, eenzelvige dwang, een roes
die enkel steunde op zijn sterke wil, wroette hij de
dagen vol, de dagen die maar zoo traag opschoten
en gelijk weer zoo onzienbaar-snel weg-ijlden . Aldoor wilde hij toch nog meer verrichten .
Voor Stance behoefde hij zich niet ongerust to
maken . Een bewonderaarster van hem bond aan
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zijn zusje als logee to vragen, zoolang als hij voor
zijn studien naar Italie zou zijn . Met een geringe
vergoeding kon hij volstaan .
En 't scheen nu, dat het moeilijke pad zich ging
effenen, dat de dwarrelkolk saamvloeide tot een
vaste, gelijkmatige stroom . Het leven kon somtijds zoo warrelig uitzien, als een doolhof, waarvan men wel de ingang ziet, dock niet de rechte
weg die tot het doel geleidt . En om een rechte,
zuivere weg, daarom blijft het ons menschen toch
to doen, vooral als het ons zieleleven betreft, elke
afdwaling, elke kronkeling wordt ons verderfelijk, wordt een misse schrede, waarvoor geen heil,
zeufs geen vergiffenis bestaat . Dat dit samenzijn
van een of twee dagen ook niet het rechte inhield,
slechts beteekende een bevrediging van het oogenblik, en dat dit toegeven aan het oogenblikkelijke
juist het gevaar opriep, waarvoor hij Cecile en
zichzelf wilde hoeden, dit zoo klare begrip lag

thane ganschelijk weggedoezeld in zijn brein, flu
de vreemde tegenstand zijn denken verduisterde ;
hij leefde enkel voor wat binnenkort zich kon
verwerkelijken en stelde zich tevreden met wat
hij eens verwierp . Als ze eenmaal waren saam
geweest, schikte het verdere zich vanzelf . En daar
kwam alweer haar brief .
V

Lief ste, even praten . Heb je niets gevoeld ?
Donderdag ben ik in Laren geweest ; de vriend
van oom, die hier logeert, moest er iemand opzoeken.
't Was oom Beer en tante Wonne to ver om mee
to gaan . Ik had eerst ook geen erge zin in 't uitstapj e, maar Beer zei : toe nou, dat is immers
veel gezelliger . En 't was ook leuk, de heele dag
zijn we weg geweest . 's Middags lunchten we in
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een hotel, waar de kellners „mevrouw" tegen me
widen. Later hebben we nog wat door 't dorp gewandeld, ik hoopte je tegen to komen . Was er
tegelijk wat bang voor . Maar ik zag niemand .
Vandaag verkeer ik in een minder tragische
bui dan gisteren . Dat komt misschien, omdat ik
champagne gedronken heb . Er zijn niet veel dingen waar ik erg van houd . . . maar op champagne
hen ik dol .
Dat willen we ook drinken als we samen zullen
zijn, de eerste avond . 't Windt je zoo op, alle bezwaren vergeet je erdoor . 0, de eerste avond, als
we samen zijn . . . ? Nu 't zoo dicht bij komt, durf
ik haast niet denken eraan .
0 lief ste lief ste, dat ik zoo ellendig wankelbaar
ben ! Zoo heftig verlang ik naar je en toch is 't
me sours, of ik met touwen hier vast gebonden
zit. Of ik niet weg kan . . . Is 't enkel het gevoel
van dankbaarheid, dat me weerhoudt, de afkeer
van met ondank to vergelden al bet goede dat Beer
en tame Wonne voor me deden ? Doch dat alleen
kan toch niet sterker zijn dan mijn hartstocht
voor j ou .
Na mijn eerste weigering, our die acht dagen
vakantie met je mee to gaan, heb ik mezelf duizend maal m'n half heid verweten, heel wat tranen
geschreid our 't mooie, dat ik voorbij liet gaan .
Al deze tijd heb ik gewacht en verlangd, met al
heviger verlangen, -- en nu eindelijk opnieuw de
gelegenheid zich voordoet, krimpt m'n hart ineen
van angst als ik eraan denk, wat ik doen ga .
Hou ik dan niet genoeg van je? Ach, wat zou
me overbli j ven, wanneer ik iou niet lief had ? Je
bent toch alles voor me wat 't leven waarde geef t .
Hoe kan ik toch aarzelen, terugschrikken ervoor,
hoe kan mijn angst sti j gen met het verglij den
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van de dagen, die me toch al nader brengen tot
iou, tot het geluk ?
0 lieve lieve, neem me nu gauw mee en kus me
dood . Ik haat het leven, ik ben er niet geschikt
voor, hoe dwaas 't ook klinkt . Als je zaterdag
mijn brief hebt, en Frank is geslaagd, moeten we
gauw een plan maken . Schrijf me dan aanstonds !
Wrappig, in deze zelf de brief zal ik over weinige
dagen mijn eigen vragen kunnen beantwoorden .
Dag m'n liefste, zou ik 't kussen niet verleerd
zijn in deze lange tijd van wachten? Ik verlang
zoo naar j e veilige armen .
Vanavond uitslag van Frank's examen . . . Er
zijn hier voortdurend logees. Als de vriend van
Beer weg gaat, komen er drie neven, in de twintig
jaar, alle drie . 't Wordt een manie van Beer tegenwoordig, neven over de vloer to halen . Vervelend
vind ik ze, allemaal !

Ik sluit hier een vers bij in, 't is niet goed vol-

gens de vorm, geloof ik, maar eigenli j k ook enkel
een uitvloeisel van de stemming van gisteravond .
Ontmoedigend, dat mijn stemmingen zoo wisselen, van de hoogste zaligheid plof ik ineens terug
in de diepste neerslachtigheid .
Johan de chauffeur, liet me vanmiddag zi j n
revolver zien . Nog al onvoorzichtig speelde ik er
mee, niet wetende dat het geladen was . Ineens
kreeg ik dolle lust, er ook een to bezitten, en vroeg
hem er bij gelegenheid een voor me to koopen in
Arnhem . 't Is zoo'n leuk klein ding, je kunt het
in de zak steken .
Lieve, lieve, flu houd ik op . Vanavond komt er
nog bij, wat Joanne telegrafeert, dock als het to
lang duurt, verzend ik de brief. Daar blijft het
wachten flu op !

TWAALFDE HOOFDSTUK
I
U was er 't bericht ; als een opgej aagde vogel, kortademig en schichtig, streek neer het brief j e
Meld me gauw hoe 't gaan moet,
schreef ze . Ik heb de datum van
trouwen gevraagd, als ik die nu maar
weet . . . Heerlijk voor hen, zoo lang wachten ze
al ; veel langer dan wij . Er volgde een ontboezeming over Beer, dat die zich zoo echt lief voor
haar betoonde. En, dat ze zelf zoo echt dol en blij
was, zoo zenuwachtig na het of mattende van deze
lange weken . Het overgolfde Ribbens . Wat leken
hem nu ineens klein al zijn weifelingen, zijn overwegingen, het gesmaal van Stance ; de waarschuwingen van zijn vriend de letterkundige ; 't dook
al weg in 't niets . Hoe belachelijk en dwaas stelde
hij zich aan ! Echt als een lompe vent ; zijn opwinden zonder reden, zijn verblijf to Brussel, ze
leken hem een malligheid .
Ja, een plan moest worden opgemaakt . Hierheen, daarheen, alles hem goed ; ze hoef de zelf
maar to kiezen, een lange lijst zou hij zenden . In
elk geval niet haar Brussel, vanwege de neef . Dus
of gewimpeld ! Naar Keulen, . . ? Ja, als ze langer
dan een dag vrij kreeg . Antlers naar Amsterdam,
Den Haag? Of naar Limburg, nou juist de stille
tij d, zonder toeristen, zoodat j e heel het landschap alleen hebt . Of 't Brabantsche in, even over
de grens, bij Calmpthout, dat hij van zijn Vlaamsche vrienden kende -- Cecile hield ook van de
alles eender als ze maar samen warm .
heide
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Mooi weer of stormachtig, wat kwam er dat op
aan? In verrukking stortte hij zich uit : Cecile!
Van de post terug, liep hij van geluk omstraald
door de goudige herf stlanen, alwaar de naj aarsstilte hing to droomen . De korte tijd mocht hij
niet verluieren . Hij wilde nieuw opzetten en oud
werk of maken . Terwi j 1 zijn handen de doeken
betastten, schouwden zijn oogen binnenwaarts,
om het gevoel dat zich van hem mees er maakte
nog sterker in zich op to roepen . Een snel doorwerken van zijn gedachten, dan wist hij het .
Zijn zoekende trekken ontspanden zich al, zijn
starre oogen verwijdden zich onder het peinzende
verbli j den . Westalte zou hij geven aan wat zich
thans in hem voltrok . Het verlangen, de zekerheid en de twijfel, de afmattende lust der zinnen,
het striemende begeeren, de genotsonthouding,
het genot van het ongenotene !
Ha, de zinnedrift : het wreede, koortsende, voor
niets terugdeinzende en 't aldoor steeds verdagende en daardoor al wilder steigerende, nooit
eindigende . . . tenzij in geheele onttakeling . 't Verzonken staren, wankelheid die zich niet meer vermocht to rechten, geloken oogen, zalig-vermoeide
trekken, daar had je de wellust-merken der
Entsagung . Wat voel ik, wat onderga ik zelf, nu
het lang-verlangde zoo snel me nadert ?
Een rilling huiverde hem door de leden en in
zijn achterhoof d stij f de het stram en pezig . Dan
lachte hij medelijdend over zichzelf en zette zich
voor zijn ezel . Waarom de as op to winden, voor
dat men de takel kan laten schieten ? Waarom de
champagne to ontkurken en de parelende wijn in
open schalen to laten verschralen ? Beter zich to
bedwingen en to werken !
0, wat een leelijke, trieste dagen flu achter
hem lagen ! Nog griezelde hij als hij dacht aan
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het gesprek met Stance, aan de troebele uren die
hij verdroomde in zwi j melende overgave, verlangend naar de donkere, vertrouwde nacht als hij
zich alleen beyond, alleen met zijn begeerten, zijn
verdichtsels en verbeeldingen, zijn vreemde omtooveringen, die hij vlocht tot zelf beleef de verhalen, reeele sproken, om er zijn liefste mee to
om-hangen in de komende stonden van hun samenzijn . Een lichtende hemel opende zich voor hem,
een korte spanne en hem gewerd wat maar enkelen zich durf den wenschen, en nog geringeren
deelachtig konden worden .
Een nieuwe, omstandige brief schreef hij jachtig . Moeilijk kon hij ermee dralen, noch minder
het laten. . . al wat de zinnelijke drang hem ingaf
bracht hij op het geduldige papier . En nauwelijks
verzonden verbeidde hij al weer haar antwoord .
Waarmee ze toch wel even talmde .
En hij wachtte en werkte, werkte wilder naarmate het wachten hem langer duurde . De zinnekoorts doorgloeide hem, stuwde op zijn stoutste
verbeelding, tot de grilste vizioenen .
Hoe zag hij haar, zijn liefste . . . ?
Als een gesloten bloem, waarvan de helle kleuren naar binnen schoten en daar wegbrandden . ..
Als een vlam die in zichzelf verteert ; als een
spiegel weerkaatsend de eigen beeltenis met f elle
flakker ; als meisje en als vrouw, schuw en aandurvend, lokkend en afwerend tegelijk .
Hoe dat to schilderen . . . ? Onder de blanke huid
een lila-schijn, de blikken kwijnend ofwel grel,
de leden lenig, de huid fluweelig, de mond begeerig, lonkerig, de houding, pralend, toch weer
dralend, schichtig zelf s . Teer als een bloeiende
bloem, geurend naar de hooge hemel, soepel en
begeerig als een poese-flier, flat zich behageli j k
rekt . En in de oogen het mysterie, de vrouw die
De Lief de der Ziwnen
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in haar diepste wezen een woning gelijkt waar
men een grit verwacht, de deuren, de vensters
open !
En zichzelf . . . ?
Een satertj e, een duivel erg onhandig, een wellustige dock wat stugge knaap, die geen knaap
meer is, een . . . .
Och, dwaasheid, hij behoorde niet tot een van
deze soorten, hij een man die een beetje schilderen kan en daarom een kunstenaar werd genoemd,
een die nog idealen kweekt en meent in stelligheid dat de lief de het aardsche paradi j s beteekent .
En ja, zoo bleef het toch, er bestond niets
antlers er mee to vergelijken . . . heel zijn leven hier
op gericht, het ideaal, dat hem zoo vaak voorbij
glipte, op hem toe zweefde. . . en weer verdween,
onbereikbaar als hij ernaar greep . Sedert de
gruwelijke dagen van Brussel, waar hij toen zijn
zinnelijkheid afzwoer, zich verkillend tot blanke
ingekeerdheid, raakte hij thans opnieuw verbij sterd en prij sgegeven aan 't genietende droomen . Haar brieven, niet meer zoo literair van
vorm, reeeler nu, sterkten hem daarin . Ze bood
aan to komen elk uur van de dag, van de nacht,
verweet hem zijn redeneeren en wilde niet meer
gewaarschuwd worden . Voor ernst en wil tot
werken ontbraken haar thans de gedachtenVele
nachtelijke uren gaf hij zich gewillig over aan de
felle aanvechtingen, zoo zelfs, dat hij het aan de
lijve voelde voltrekken en schier er onder verdoofde . . . en opnieuw begeerde totdat de bleeke
ochtend daagde en de uitputting hem lief insluimeren .
Een gat in de morgen versliep hij koortsig,
om korzelig, wrevelig op zijn zwakke zelf, dat
zich niet aan de werkelijkheid hield, dock lustbegeerend vooruit liep, om de korte uren door to
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brengen in afmattend verbeiden. Tot zich inspannen verloor hij alle kracht .
II
Op zijn vraag kwam niet zoo geree bescheid ;
ze meldde niets, hij bleef in 't onklare, zoowel
over de trouwdag van haar zuster als over de
eigen plannen .
Ze zou er voldoende reden voor hebben, drong
hij zich op ; ze wachtte vermoedelijk zeif vergeef s
op nader bericht van Joanne, een volgende post
zou hens dat zoo verlangde brengen . Doch ook die
post ging voorbij, de daaropvolgende en nog vele
malen ; elk antwoord bleef uit .
Zijn verhit brein zocht naar allerlei redenen
voor haar bevreemdend zwijgen . Vermoedens welden in hem, die hij zeif weerlegde . Natuurlijk,
wat moest ze ook schrijven als Joanne haar niet
jets zekers opgaf ? Doch daarom kon ze hem wel
een paar woordj es zenden . . . ze schreven elkaar
toch ook als er niets bizonders op til was . Begreep
ze niet hoe hij er naar snakte . . . ?
Een derde, korte brief our opheldering verzond
hij driftig . Dreigde sours weer de invloed van
Beer, die liever 't nichtje voor zichzelf behield en
blijkbaar haar moeilijk ook kon missen ? En Cecile
liet zich daardoor in vreeze en twi j f el brengen . . .
Ach, ach, began 't zeif de spel opnieuw . . . ? Als ze
dat dan maar ronduit zei, hij zou haar tot niets
dwingen, hij aanvaardde alles, ook als ze niet
durf de of wilde . . . daarom .
Verkeerd, our zich zoo op to winden ! 0, zeker !
Maar dat verhinderde niet dat de nieuwe dag zich
met wrevel voor hem opende . En dat, naarmate
de dag verstreek zonder nadere tijding van haar,
het misnoegen zich vergrootte . Om wild to wor-

276

den als zelf s de laatste post hem enkel met een
drukwerkje en een onbelangrijke briefkaart vereerde, die hij smadelijk wegwierp . En alweer
praatte hij zich in, dat hij zich verontwaardigde
voor niets . Toch . ., als ze eens ziek was geworden ?
Maar, in dat geval zond ze zeker een kattebelletje ! Er moest wat antlers wezen . . .
Opnieuw sloot de donkere nacht in vreemde
twijfel zich over hem . . . de ochtendpost zou nu
zeker de opheldering brengen, waar en wanneer
ze elkaar konden treffen .
Ween verklaring wist hij meer to vinden, ook
geen uitkomst om zijn gekwelde geest to stillen
dan zich over to geven aan zijn verliefde droomen, zich opnieuw in to spinnen in het rijk der
vele verwachtingen . Ze Meld toch van hem en hij
van haar, hoe kon hij zich zoo plagen? Verleideli jk welden weer de verbeeldingen, en die roof den
hem de slaap ; 't maakte hem wrevelig, wijl uur
na uur verstreek met deze onzaligheid . Voor 't
eerst minachte hij zijn verzinnelijkt lichaam,
zijn vooze hersenstel, dat hunkerde .. . en almaar
toegaf.
's Morgens eindelijk verscheen Cecile's bericht.
't Was een brief, die veel verklaarde, maar nog
meer to gissen gaf, als hij zich opnieuw wilde
kwellen .
Maar eigenlijk bleek het heel redelijk wat ze
schreef. Hoe kon hij meenen, dat het alles in een
tel zou gaan ! 0 mogelijk vorderde het nog tijden
Wat een domme, onnoozele vent bleek hij aan 't
eind, hij wond zich op tot razernij ! Armzalig
voelde hij zich : hij had volkomen ongelijk .
En toch . . . met bevreemding las en herlas hij .
Koelheid, verwijt en tegelijk een felle opwinding
spraken hier, al stond het niet op papier geschreven . Wel zeer verlegen raakte hij met zijn ant-
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woord. Wat moest hij melden ? Hij schreef over
zijn werk, dat het goed lukte, dat hij voor bedragen of leverde, en dat zi j zeker ook zoo deed . . .?
Schoon hij 't verkeerd vond, kon hij moeilijk nalaten een kleine toespeling to maken op de hindernis, die hij aldoor zag in die rijke oom, dat
gezellige home, dat haar bleef trekken, ondanks
z,ij eerst er zoo op afgaf . Hij besefte klaar, dat
een meisje niet zoo vrij-staat in de samenleving
als een man en met allerlei bijkomstigheden heeft
rekening to houden, dock hij voelde zich to overvol, om dergelijke belemmeringen to aanvaarden .
Wie lief heeft, last zich door niets weerhouden,
zelf niet door de vlammen der hel, wijl die hellevlammen immers de hemel openen . . .
De dagen die volgden waren als zandige, dorre
vlakten, scheidende bloemige werelden, dock die
ondanks dit, voor hem niets verontrustends in
rich hadden, wijl geen valsche droomgezichten
Ribbens' verbeelding opzwiepten en de nachten
geen verhittende f atamorgana's teweegbracrlterl.
Wel hinderde het hem, dat ze met haar antwoord
even traagde, dock hij vond dit vanzelfsprekend .
Ween tijding is immers ook een tijding .
Een korte strakke rust, als het gevoel van een
koele hand op je verhit hoof d, veroverde hij zich
door deze intoomingen .
III
Liefste, lang wachtte ik . Wat moest ik schrijven? Joanne antwoordt me niet op mijn vraag,
wanneer het huwelijk zal plaats hebben .
Je laatste brief was niet bizonder aardig . . .
Waarom Bring j e nu toch weer zoo aan op werken ? Kan ik werken, terwij 1 ik aan iou denk, en
aan de bedwelmende oogenblikken die we zullen
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krijgen ! Wellicht is 't toch wel goed, zich eerst
een zelf standige pozitie to verwerven . Weet je,
wat ik niet geheel van me of kan zetten, en werkeli j k verschrikkeli j k vind ? Dat ik, nadat we
samen zi j n geweest en ik je vrouw ben geworden,
hier weer als j ong meisj e zal terugkeeren, bi j
oom en tame, die veel van me houden en niets
da.n goed van me denken, Je minder edele gedachte over Beer is geheel er naast . Zeker, hij
houdt van mij en ik van hem, maar op een gansch
andere wij ze als je laat veronderstellen . Je
spreekt j e vermoeden niet recht-uit, zegt enkele
f razen, die op zichzelf niets beteekenen, en toch . . .
't Ergert me, windt me op. Sours wil ik zoo op
de trein stappen en bij je komen, zeggen : neem
me, zie hoe valschelijk je van me denkt ! Maar als
ik dat moest doen our j e to overtuigen, zou ook
ineens, dit weet ik zeker, al het teere voor je in
me zinken, zou j e voor me worden een nij digaard,
die niets moois kon onderstellen -- en zeker ging
ik de volgende morgen dadelijk heen, our je niet
terug to zien . . .
O lief ste, gaf ik j e ooit reden, zooiets van me to
denken, gaf ik je ooit aanleiding daartoe? 't Is of
telkens jets in me bevriest, jets dat eerst opbloeide
jong en frisch, en nu niet meer bloem kan zetten .
Lief ste, m'n lief de voor j e is zonnig, last ze niet
versomberen door zulke domme dingen . Want al
bli j kt mi j n lief de sterk en machtig, toch is ze teer
en licht to wonden . . . Je weet niet, hoe een pun
dat doet, zulk een klein wantrouwen, nadat ik
me in gedachten reeds volledig gegeven heb aan
een, er in de gansche wereld niemand dan die eene
voor je bestaat . Want voor mij ben j e alles, m'n
lief . Hoe zonder j ou 't leven voor mij zi j n zou,
durf ik niet denken : al koud en dor en flood, wat
flu warm is, en bloeiend en leventintelend . Maar
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ik wil daaraan ook niet denken . Je houdt immers
van mij, niet waar, en hebt vertrouwen in me,
zooals ik iou vertrouw en lief heb, nu en altij d. ..'
Ribbens liet het hoof d zinken . 't Lag dus aan
hem, aan hem alleen. Hij verkilde, kwetste haar,
joeg haar vreeze aan, maakte haar opnieuw
angstig !
Deed hij dit werkelijk . . . ? Hij wist het niet, geloofde het niet, maar ze schreef het toch, 't stond
er duidelijk ; eraan twijfelen mocht hij niet .
Wat misdeed hij dan . . . ? Enkel drong hij aan
op werken, stadig werken, wijl als ze slaagde dit
haar kon verhef f en en zelf standig doers worden .
Tastte hij daarbij zoo mis?
Ze wilde het toch zelf, zich vrijmaken van oom
Beer, f inancieel voor zichzelf to zorgen, zoodat
ze vrij tegenover hem zou zijn, niets van hem behoef de aan to nemen als ze samen weggingen .
Kan men 't aardsche goed sours van de sterren
plukken ? Waat het aan alle inspanning terzij de
to stellen, zich geen moeite to getroosten voor de
nieuwe banen als men de oude niet wil betreden ?
Ach, hoe wonderlijk zijn toch de vrouwen en hoe
naief ! Dat hij van Beer gewaagde en zijn argwaan
haar schokte, ergerde en verdriet veroorzaakte, dat
begreep hij, daar kon hij zich indenken,'t was dour
en dwaas van hem en 't baatte niets, maar toch . . . ?
Niet precies herinnerde hij zich wat hij haar
daarover vroeg of schreef . Kwetste haar dit werkelijk zoo . . .? Mocht hij niets meer vragen, niets
onderstellen, moest hij ter gereeder trouw al zijn
gedachten het zwijgen opleggen . . . ?
Een diepe stilte our-stond hem wrang bij deze
vraag ; de argwaan groeide. Zou er zich toch wat
tusschen plaatsen, die rijke, beschermende oom
voelde hij tusschen haar en hem.
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Maar ach neen, Cecile deed enkel opgewonden,
prikkelbaar, omdat Joanne geen datum bepaalde .
En natuurlijk daagde weer de oude aarzeling, de
vale vrees voor de eerste schree, zoo beslissend
voor haar als meisje . Neen, hij mocht haar niet
verdenken en nog minder dringen . Sterk en rustig
moest hij zijn, en niet onevenwichtig !
Toch, terwijl hij zich kalmte oplei, zichzelf uitmaakte voor een dolle, domme knaap, begreep hij
dat er jets niet in orde moest zijn . Waarom
schreef ze, na dagen zwijgen, zoo opstandig? Waar
bleef de j ubel nu het oogenblik naderde . .. ?
Dieper bong hij het hoofd . . . en peinsde . Voor 't
eerst, geloofde hij niet meer zoo volledig . En
vreemd, zijn verlangen verslapte .
Bij haar brief lagen gevoegd een schets eii
eenige verzen, van een kantteekening voorzien,
dat ze door een tijdschrift ter plaatsing warm
aangenomen . Hij vond ze middelmatig, misschien
wel goed, maar met niets verrassends, niets dat
buiten het geijkte ging . . . ja, daarom werden ze
misschien zoo grif aanvaard. Hem zeien ze weinig,
maar ach hij was dan ook geen letterkundige,
enkel schilder. In elk geval, ze werkte, dat moest
hij prijzen.
IV
'n Enkel woord maar, lief ste . Ik moest uitnoodigingsbrieven pennen, en nu die of zijn pen ik
nog even aan jou . Mijn hoofd staat antlers in 't
geheel niet naar alles, wat op lief de li j kt . Ik weet
niet wat 't is, zou ik over mijn verlangen heen
zijn, als kleine kinderen die to lang opblijven,
over hun slaap heen geraken ? Neen, dat geloof ik
toch niet.
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't Duurt ook zoo lang, en je begint al weer zoo
verstandig to worden . Altijd spreek je van mijn
werk - over eigen pozitie en zoo al meer . Dat
weet ik allemaal wel, maar mijn hoofd staat er
nu eenmaal niet naar . Eigenlijk staat mijn hoofd
nergens naar - zelf s niet naar lief de . 1k ben
onrustig en ongedurig, weet niet waar ik 't zal
zoeken . Waarom last Joanne ook niets van zich
hooren . . . Sours verlang ik razend, bij je to zijn,
to reizen met je, en al het mooie to zien, waarvan
je me hebt gesproken . Dan weer heb ik angst
voor alles, voor iou, voor onze plannen, zou ik
ergens weg willen kruipen en nergens meer van
willen weten . . .
Mijn brief is niet erg opgewekt : ik ben moe,
en triestig en kribberig, en zal er daarom maar
liever uitscheiden . Wellicht komt 't ook door 't
sombere najaarsweer ; de wolken jagen, de dorre
blaren stuiven door de lucht . Nu is de zomer toch
voorbij .
Al deed ik zooeven een kaart voor j e in de bus,
nog steeds voel ik wroeging over mijn onaardig
epistel van vanmiddag . 1k zit beneden aan de
theetafel bij Beer to schrijven, in een schrift . Dat
staat nog al onschuldig . Hij leest de kraut, tante
haakt aan het eeuwige kantje (ik begrijp nooit
hoe dat zoo schoon bli j f t) , en ik pen aan iou en
trek een gezicht of ik ingespannen werk . 1k zou
r iet kunnen werken. . . mijn hoofd is vervuld van
jou en je verrukkelijke brief . Jij heerlijk lief, ik
ben woest en razend op me zelf ! Hoe kan ik zoo
aukkig en grillig doen? Dat zit in me, altijd to
willen grieven van wie ik 't meeste houd . Hoe kon
ik aan je schrijven, als ik deed, zoo koud en
onvriendelijk, terwiji ik bijna sterf van verlangen naar j e . Je bent me toch de allerlief ste, en
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altijd, als ik me slap voel en ongelukkig, zoek ik
j ou verdriet to doen en plaag enkel mezelf ermee .
J e moet maar niet boos op me wezen . . . eenmaal
bij je, zal ik alles weer goed maken .
Waarom heb je niets geschreven over de verzonden schets en de verzen ? Ik was er zoo grappig
trotsch op, dat de redaktie het alles opnam en
weer werk van me vroeg. 't Is ook nog maar het
begin, moet je denken . En ik had er al op gerekend het weerom gestuurd to krijgen . 't Slot is
veranderd, van die schets, 't is nu werkelijk dramatisch . Ik zou zoo graag willen, dat 't goed grog
met mijn werk. Ik houd er zoo van, en dat alleen
maakt me vast gelukkig, zonder eenige onrust .
Toch werk ik lang niet genoeg ! 0, dat ellendige
geld, had ik maar veel ervan, dan hoef de j ij evenmin zoo to tobben en kon j e prachtige studiereizen maken . Sours heb ik zoo een moederlijk gevoel
voor j e, zou j e willen vertroetelen en j e het allermooiste geven . . . Ik heb niets our to geven, enkel
mezelve, dat is ook geheel van iou, lief ste.
0, m'n liefste, ik verlang zoo naar je ! Als ik er
aan denk, kan ik haast niet meer wachten . 't Zal
een verlichting voor ons beiden zijn, we zullen
daarna wel rustig wezen . Hoewel, ik houd niet
van rustig zijn, ik geloof niet, dat ik heel goed
tegen de kalmte zou kunnen .
Tante's vriendin en haar man logeeren weer
hier, 't vrouwtje is hartelijk voor me, ik houd wel
van haar, maar hij is vervelender dan ooit . Ik heb
een ofkeer van hem, van zijn f lauwe grappen,
zijn afschuwelijk egoisme, zijn stomme zelfgenoegzaamheid . Eigenlijk weet ik geen enkele man,
van wie ik zou kunnen houden, ook al ken ik er
wel is waar niet heel veel . .. Alleen van iou, m'n
lief, waarom begrij p ik zelf niet, je doet vaak
lang niet aardig. En toch ben ik verzot op je, be-
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staat voor mij hat leven uit iou, uit iou alleen .
Ik leaf voor iou : als ik mijn lichaam verzorg,
zoo mooi mogelijk tracht to houden, doe ik dat
enkel voor jou . Vroeger gaf ik er in 't geheel niet
our, nu dank ik al door : hoe zou hij 't vinden?
Ken je al Italiaansch ? Ik oaf en me een beet] e
't valt me mee, dat ik nog niet alles vergeten
heb . Weet je wat beteekent : Io to voglio bane
.?
.
Nu ga ik slapen, ik kan mijn pen bijna niet
maar vasthouden . Ik kus je
m'n lief .
Nog een paar woordjes er bij, dan breng ik de
brief toch maar naar de post . Wisteren was ik
nog al in een tobberige bui . Vandaag heb ik gelukkig weer cooed . Lieve hemel, ik ban jong en de
geheele wereld behoort mij . Alles zal best in orde
komen . 't Weer wordt wat zachter . Als we uit
zi j n, moat er zon wezen, evenals toen aan zee .
0 lief ste, lief ste, nu nog maar enkele waken !
Ik droomde gansch de nacht van j e, dat kwam
door j e wilde brief. Jij, die eens een poosj a enkel
over verstandige dingen wilde schrijven ! Je moat
me alles eerst nog eens duidelijk vertellen . Ik ben
nooit op refs geweest . Wanneer wordt 't nu ? Dag,
schri j f me in ij le vlucht, en zeg, dat j e niet boos
geweest bent our die brief .
V
Nu kwamen er achter elkaar aan een aantal :
Korte epistels, die over allerlei handelden en
die haar stemming aangaven, wisselend als 't
weer zelf . Ze waren nu eens verstandig, dan weer
prikkelend, sours tegelijk . 't l aakte Ribbens wonderbaar to moede ; 't spiraalde hem op, en sloeg
hem weer near.
Al volgden de brieven elkaar j achtig op, de uit-
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eindelijke datum scheen niet aan to kunnen breken . Cecile's lief desuitingen hielden Ribbens in
verrukking, -- hij bedwelmde zich eraan, niet
minder door eigen hartstochtelijkheid, dock een
twi j f elmoed over de lange duur en het trage verloop beving hem ; hij wist niet meer wat hij er
van moest denken, 't bleef maar uitstellen .
Mijn liefste, ik leef tegenwoordig als in een
roes. Oom heef t 'n paar maal een dineetj a gegeven,
hij was voor zijn doen erg joviaal en plaagde me
met een van de heeren, die nogal werk van me
maakte. Alsof me dat wat kan schelen ! Er waren
ook oude heeren, die als gewoonlijk zich erg beminnelijk aanstelden . Ik vind dat toch wel prettig. . . Alle mannen kijken naar me, ze zien aan
mijn oogen, geloof ik, hoe liefde-verlangend ik
ben . En ik vind 't dol, dat zij allen mij wel zouden willen hebben en ik enkel van j ou ben . Maar
dan van jou ook heelemaal, m'n lief. Er is geen
druppel bloed in me, die j e niet hoort . Als we nu
maar bij elkaar waren ! -- Soms krijg ik ineens
zoo'n angst, dat er wat tuschen beiden komt . Ik
zal niet gerust zijn, eer ik je amen om me voel
en je hart kloppen tegen het mime. Jij m'n lief,
m'n hartstochtelijk lief! -- Ken je deze regels
van Heine : „Hast du den round mir wund gekusst, so kuss sie wieder heil" . Zijn die niet „entzuckend" ?
Donderdag ga ik met tante Wonne in Amsterdam logeeren, tot Zondagavond . De logees zijn
vertrokken en tante wil voor de winter een massa
inkoopen doen . Vrij vervelend vind ik het.
Een heele dag al vecht ik met mezelf, ik ben
boos op je, als gewoonlijk zonder reden . 't, Wroeit
staag in me, ik loop rond met een mokkende
wrevel, die mezelf 't meeste plaagt .
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Wisteren was ik op een dinee bij onze buren,
de burgemeester en zijn vrouw . De tafelgenoot
beviel me nogal, ik f lirtte als een dwaas . Waarom
ook niet ? Hoe kan ik weten of iii nog aan me
denkt . Misschien zit je wel met Minnie in je atelier of wandelt met haar in de bosschen . . . En ik
verga van onrust en verlangen naar je . 0, is er
wel een man waard, dat een vrouw hem lief heef t
met heel haar hart?
Als er flu vanavond of morgen maar een brief
van je komt ! Kon je eens heel even bij me zijn,
en me in je armen nemen ? Als jij me aanraakt,
is alles weer goed, dan voel ik geen twijfel meer,
en geen hoosheid en geen verdriet . Wloeiend doortrilt 't me, in elke vezel, in iedere droppel bloed
dat ik van je hou, meer dan van jets of niemand
ter wereld . Dat je m'n alles bent !
Over de plas waart de schemer, een gouden
streep glanst nog ver achter de boomen . Al meer
lichtjes ghimmen door de grijze avondschijn . Nu
komt de nacht . Nu wil ik me voorstellen, dat j e
straks bij me zult komen, als alom rust is, de geruchten van de dag verstomd . Dat je van mij zult
wezen, heel de nacht . Je handen wil ik voelen, j e
tastende handen, en je hijgende adem en je begeerige mond, die me kust .
--De slaap wil niet komen . Mijn hoofd bonst . M'n
lief, 't hindert me, dat je waarschi j nli j k pas morgen' mijn vorige brief ontvangen zult . We bleven
hanger in Amsterdam dan eerst het plan was en
nu valt de zondag er tusschen . Je vertrouwt thans
wel op mij, is-niet? Bent er heel zeker van, dat ik
aan geen andere denk dan aan jou . 0 liefste-liefste, je weet niet met wel een verlangen !
Vanmiddag liet Emmelie, die naast ons logeert,
me portretten zien van haar verloren lief . Een
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knappe jonge man, met kleine oogen en een senzueele mond . Ook had ze nog pakken brieven van
hem. Ik wil van iou niets bewaren ; je brieven
lees ik over en over, tot ik ze van buiten ken . Dan
verscheur ik ze . Waarom zal ik mezeif daarna
martelen, door 't herlezen van zooveel innigs, terwijl je misschien ver weg zult zijn en een antler
lief hebt . Je zelf wil ik, zooals je bent, met je nukkige buien en je redeneerzucht, met je groot geloof
aan j e zelf en j e vervelende achterdocht, met j e
wilde passie. .. Je zelf, levend en bloedwarm . Van
j ou alleen wil ik houden, zoolang als j e van mij
zult wezen, j e geven al wat er mooi is in me . Als
je later van me zult zijn heengegaan, wil ik niet
bedroef d wezen - en nooit denken meer aan alle
zaligheid, die voorbij is voor goed . Ik wil geen
brieven van j e overlezen noch droomen van onze
vele roode hartstochtna .chten . Maar ik wil me vergooien aan de eerste de beste, zoodat mijn hart
dood gaat in me en ik nooit meer iemand kan lief
hebben .
VI
De herf st liet zich al sterker gelden . 't Werd
een enkele grillige schakeering van kort-daagsch
klaar licht, koppende grauwe wolken, welkende
kleuren, schelle zon en luid stormgerucht, rukkend
aan de dorre takken, waartusschen dan een doff e
stilte viel, de herf st een laatste, zware kamp van
barnende zomer die to snel verging en van lange
winter die nog marren wilde .
Met tante Wonne was ze nog een dagj a naar
Amsterdam geweest, schreef ze hem . Ze had er
de stall heel mooi gevonden, fijnbrokkig, scherp
gelijnd onder een hard-blauwe Novemberlucht .
Er was veel zon, en de daken vlekten rood, ertegen
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op. In de straten liepen vrouwen en ook opgeschoten kinderen met manden chrysanten to koop, geel
en bruin-rood, f lets-rote, tear-paarse, en ook
blank-wit, alles zoo f el in de naj aarsglans . Er
stond veal wind en hoog boven haar hoofd dreven
de wazige wolken . . . 't Maakte haar vol van levenslust, dronken van de kleuren en hat vale licht .
Sours ward hat haar to veal, kon ze 't bijna niet
aan, overweldigde hat haar, hat gevoel our to
leven, to leven en lief to hebben, waarbij ze hem
als haar zon beschouwde . Zonder hem zou ze zijn
als een die de oogen miste . . .
Maar dadelijk erop bekende ze zijn brieven to
verscheuren, omdat ze ze niet bewaren kon ; ze
las ze en herlas ze zoovele malen dat ze ze van
buiten kende, want ze verdroeg hat niet ze later
over to lezen als de lief de tusschen hen uit zou
zijn . Ze onderstelde dus de roes maar van korte
duur . Waarom zich daarna to martelen met herinneringen . . . niets bevredigends gal hat overdenken
van wat eens heel mooi was geweest. Is hat niet
wreed tegen een blinde nog to spreken van hat
stralende zonlicht dat hij voorheen zag en van de
roode rozen die hij mocht zien opbloeien in een
zomernacht? Enkel 't kleine gouden hartje van
me wil ze blijven dragen totdat ze gestorven zal
zijn . . .
Waarom dit alles? zoo vroeg Ribbens zich herhaaldelijk . Al blijft hat aanbevelendswaard zich
in to prenten dat de liefde niet is als een gave
diamant onaantastbaa r, onvergaanbaar ; als is 't
wenschelijk niet op de eeuwigheid to rekenen met
wat niet voor de eeuwigheid schijnt bestemd, zoo
behoef j e nog niet tot hat uiterste to vervallen en
de bloeiende knop al to laten verdorren voor ze
ontluikt. Dit verried een al to gering vertrouwen
in hem en . . . in haarzelf.
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Een andermaal smeekte ze weer : Dat we toch
niet praten over verstandelijke dingen en al
wat ors ontmoedigt . Later we enkel spreken van
kussen en nachten vol hartstocht ; en goddelijkdwaas zijn ! Ik wil me niet wijs gedragen en degeli j k wezen .
Schri j f me lief ste, zoo dat ik bezwij m van j e
brieven, dat ik er in verga . Dat we, flu al in onze
verbeelding doorleven de dingen, die zeker eenmaal in werkelijkheid zullen komen ; we hooren
immers bij elkaar, hebben dezelfde begeerten, eenzelfde verlangens . Waarop dadelijk volgde de verzuchting dat ze er aan wanhoopt uit Ede weg to
kunnen, wijl Beer haar niet wil later gaan en dat
ze nu maar begirt met machineschrijven en stenograf ie to leeren - alsof haar hoof d daarnaar
staat . Vertel me toch lief ste wat ik doer moet, dat
j e van mij houdt, dat ik alles voor je ben, anders
word ik zoo wankelbaar . . .

Vreemde,vraag. Moest hij nog hartstochtelijker
schrijven 'dan hij reeds deed? Moesten ze zich nog
.? 't Kon niet,
.
meer opwinden, nog wilder maker
't mocht niet, de grens raakte lang overschreden .
Eerder temperen, zichzelf temmen, inhouden,
anders . ., ach wat !
En dat hield hij haar voor, maar gelijk deed hij
zooals ze 't verlangde . En ze antwoordde
Zoo wil ik je brieven hebben, jij heerlijke man !
Dat je me dol maakt en dronken van hartstocht .
Dat ik voel je toe to behooren met lichaam en
ziel, zoo toe to behooren dat er geen ontkomen
mogelijk is. Zoo'n toomloos-wilde brief werd dan
wel om zich geheel in to verliezen, docn even
verder, keerde het al . Op hetzelf de bladzi j tj e,
klaagde ze dat ze haar niet wilder later gaan
en dat ze het niet weet aan to leggen om
goedschiks weg to komen . Waarom dwingen ze
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me our met mijn onstuimige zelf in ketenen rond
to loopen terwille van een beet] e konventie en
verouderde fatsoens-begrippen? Dat kan toch niet .
1k wil je niet laten, je gaat me bovenal .. . en evenmin kan ik de anderen verdriet aandoen ! Beer
zeker niet . 's Nachts tobde ze er dan over . Altijd
had ze 't vaste idea, dat ieder mensch een beschermengel of goede genius heeft, die hem ingeeft wat hij doen moat in moeilijke oogenblikken .
Als ze zich erg onrustig voelde of verdrietig
bad ze tot hem en vroeg de rechte wag, in hat
vaste vertrouwen dat hij haar volledig begreep
en dus ook alles zou vergeven . Daarom zag ze zich
ook nooit beschaamd, al was ze nog zoo fel en al
koesterde ze de ergste gedachten . . . Ze bleef toch
maar een mensch . Heilig geloof de ze, dat hat goad
is als ze naar hem toe komt, wijl ze anders tot
ergere dingen zou overslaan . Nu al beschouwde
ze zich in vale omstandigheden vaster, zekerder,
niet meer zoo twijfelachtig en verlegen .. . Dat
zien de anderen ook in, daarom weerhouden ze
haar, schri j f dus enkel van lief de, van lief de en
van niets anders .
En hij schreef opnieuw zijn laaiende verwachting, waarop ze nog onstuimiger antwoordde
1k kus j e duizend malen, overal . . . overal, ik hoor
j e hi j gen, voel j e brandende lippen, Bring me zelf
dichter tegen je op ! Maar neen, 't wordt to erg,
mask me toch niet gek met je brieven .1k kan me
al niet meer beheerschen en zoo gaat hat heelemaal mis !
Alles heb ik al gereed voor de refs, alleen kan
ik nog maar niet gelooven Bat hat al wezenlijk is
Bat hat werkelijkheid zal worden . 1k schrik sours
van mezelf, meende niet zoo grenzeloos zinnelijk
to zijn . En 't geeft me mats of ik mezelf al matiging opleg, 't komt aldoor terug, eindeloos blijft
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het . Zoovele goddelijke oogenblikken staan er in
mi j n hoof d geetst, scherp en f el . Maar ach, hoe
martelend, folterend wordt dit alles, ik kan me
niet voorstellen hoe er menschen bestaan die de
ontzegging lief hebben, ze moeten stellig antlers
zijn aangelegd, mij is het een voortdurende
kruisiging.
En als terugslag op deze felle uitval volgde
weer een neerslachtige, waarin ze de toekomst als
heel ver besc`houwt en zelfs hem voorstelt zijn
studiereis alleen naar Italie to maken . Als hij
terugkeert zal ze hebben gewerkt of ergens een
burgerlijke betrekking gevonden, zoodat ze vrij
is van de f amilie to Ede, met opgeheven hoof d
naar hem kan gaan en niemand tekort doen . wat
moest hij van dit alles denken en hoe zichzelf er
tegenover verhouden ?
0, deze brieven, deze moordende brieven !
Ze werden als nijdige steenen, geketst in
bloeiende bloemenbedden, snerpende schreeuwen
tuschen engelengezang, een steekspel op een
brandstapel .
En erger nog volgden zijn eigen fel-opwindingen . Dat werden looter doornen, bloeisels van vergiftigend aroom ; ze openden de hemel en j oegen
de brandende hel op 't lijf ; er vigil geen verzaken
aan, gaf zelf s geen verpoozing .
'n Minnebrief ontvangen en er een terug to
schrijven, 't ging in een adem, er lag enkel tusschen de verwachting . . .hijgende .
Deze wellust een vorm to geven .. . ? Hij poogde
en moest het opgeven . 0, zoo hij 't kon, raakte hij
er van verlost, of althans erdoor gelouterd . Een
vorm scheppen is toch bevrijding van het geplaagde zelf. Als Cecile zich in een boek uitstortte
werd het kwaad overwonnen, maar daar halt je
de vicieuze cirkel : ze kon niet werken door de
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f elle zinnen . ., en de zinnen wilden haar niet los .
laten, omdat ze niet werkte.
Op de mensch zet zich schrijlings het beest en
het dierli j ke in je wordt verperverteert door je
hersens van mensch ; 't is als de lokkende bloem
vol stekels, als 'n samengerolde egel die met zijn
scherpe pennen foltert je naakte lijf. En ach, al
deze vergelijkingen bleven maar benaderingen ;
alleen de werkelijkheid nijpt als een tang . Van
wat je diep in kwelt, j e martelt en ontstelt, mask
je geen symbolen . Schijnmiddelen zijn het, fleurige lappen . De geweldige aandoening zelf slaat
je stom, doemt je tot onmacht, dat zet je niet tot
kunst, aithans niet in 't zelf de oogenblik ; mogelijk later .. .
Alleen van het kleine, het cerebrate kan je dat,
vermag je geree een uitkomst to scheppen . Dat
hef je dan in de stralenglorie van je kunnen, in
de martelkrans van j e verrukkingen !
VII
Opnieuw wachtte Ribbens . Evenals eenige
weken terug bij de tijding van Frank's slagen.
En die brief, bepalend de eigenlijke dag, bleef
wet tang uit.
Eindelijk kwam die, dock het antwoord . . . ?
Terwijl ze de dag meldde, Dinsdag, en mededeelde, dat ze bij de trouwdag moest wezen, gewaagde ze van vele bezwaren . Hoe moest het flu?
't Leek zoo gemakkelijk, 't lokte zoo . . . en toch?
Ben ik zoo laf, vroeg ze . Wat wit ik dan . . . ? Ziek
van verlangen voel ik me naar j e, ik slaap bi j na
niet, eet noch drink . Mi j n hoof d doet pi j n, ik voel
me zoo gej aagd en gelij k zoo slap, dat ik het lief st
ergens weg zou schuilen waar het stil is en niets
en niemand me plaagt . Kon ik maar wezen als
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vroeger, rustig en onbezorgd . En toch ook toen
was ze evenmin gelukkig, al wilde ze zich dit
thans opdringen . 0, dat de mooiste aandoeningen
zooveel wankelmoedigheid met zich voeren ! Als
ik nog lang zoo doorga word ik zeker ziek . Nu al
is 't of ik me moet voortsleepen ; met de dag vermager ik . Alleen mijn oogen, die lijken grooter
dan ooit, mijn oogen waarvan je zooveel houdt .
1k zie erg op tegen de trouwdag van Joanne en
Frank. Ze gaan gelijk al op refs, naar Zwitserland voor een week of zes . Vandaar naar Indie .
Ik zal ze wel missen . . . en ook weer niet. Neen,
hun heengaan doet me minder aan dan dat het
vroeger zou hebben gedaan . Vermoedelijk omdat
ik thans aldoor met mezelf bezig ben . . . met mezelf en alwat me kwelt en pijnigt en geen ruste
last .
Dinsdag dus - en flu pas Zondag . Over Ribbens streek een gevoelloosheid . Al die weken
zwenkten hem heen en weer . Welke verwachting
hield hem gevangen? Zijn illuzie brokkelde af.
Toch geloofde, hoopte hij, ze zou wel een uitweg
vinden, op 't laatste oogenblik voor hem staan .
't Moest ook heel moeilijk zijn 't alles vooraf in
elkaar to zetten . Zoo'n net van leugens en bedenkingen was niets voor een meisje als Cecile . Doch
straks, de kans schoon, seinde ze, en dam snelde
hij naar haar toe .
Ik blijf voor je thuis, schreef hij gerept, als je
dus wilt telegrafeeren, . . . verder liefste moet ik
het aan je overlaten ; je hart zal je leiden !
Nu was het Dinsdag.
Op deze dag, de trouwdag, kon ze niet weg .
Doch morgen, overmorgen, misschien werd het
nog later . Verwonderlijk-gelaten vond hij zich .
Dof sleepten zich de uren voort . De veer zoolang
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gespannen, verloor haar kracht, de naald schommelde wel, dock sloeg niet door. Ween hoogtegeen laagte-punt ; 't zou gaan zooals 't moest . Ze
komt en dan wordt alles vanzelf goed . Zoo geraakte hij in de bevangenheid van een die vast
vertrouwt, in wie geen twijfel meer is . Zijn bedoelen en de hare lagen beide open . Een rust trail
in, voor 't lichaam, voor de geest, een stillend
genot nu ze geen opwindende brieven meer wis~elden .
Dat duurde . . . en duurde . Even verwonderde hij
zich sours, welde er een vraag in hem op, dock die
drukte hij neer. Ween verontrusting. Ze komt .
En nu kwam haar tijding . Zonder overijling
opende hij, rustig . Hij wist het toch, nu was er
het oogenblik .
Verstard

staarden zijn

oogen ;

hij

schrikte.

Niet to gelooven . De eerste regels luidden
Zooeven ben ik terug . Frank en Joanne getrouwd, ik weer in Ede .. .
't Verdere las hij maar half ; hij schoof het
briefje van zich af . Weslagen stond hij . Stour verbaasd en van zichzelf vervreemd, meer verbaasd
nog dan teleurgesteld . Hij begreep dit niet . Handelde een meisje dat hem zulke vurige brieven
schreef op dergelijke wijze, wat beteekenden dan
nog zinnelijkheid en hartstocht? Hij rekende toch,
haar verlangens aan de zijne geevenredigd, nu
wist hij niet of hij lachen of 't uitschreeuwen
moest !
Zijn schroom en goed vertrouwen hielden op .
Alsof hij uit een schaduw, alwaar de ommetrekken maar vagelijk to onderscheiden, in het
voile zonnelicht trail, zoo zag hij thans voor zich
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wat hem stood to doen . Haar tar verantwoording
roepen. Als ze 't niet aandurf de, goad, maar dan
diende ze hat onomwonden to zeggen . Ze wilde,
dock durf de niet . Telde dan enkel haar to verliezen eerbaarheid en niet de verantwoording die hij
op zich nam ? Alsof ze geen belof to of legde, geen
begeerte aanwakkerde, geen verwachting wekte,
gewaagde ze thans van hat fait, als van een pretje,
vertelde van die trouwdag, alsof die bizonderheden hem ook maar jets konden schelen, vertelde
zelfs dat ze door 't dolle heen, aan hat flirten
sloeg.
Flirten, o hij had hat ook gedaan, dock enkel
om of to leiden . En niet zoo ! Met groote schreden
liep hij door zijn atelier . Dit was erger dan woordbreuk. Wat moest hij doen, hooghartig zwijgen?
't Wing boven zijn kracht . Te groot vertrouwen
stelde hij in haar. Wat dan? Benieuwd was hij,
wat ze als reden kon opgeven . Dus spreken . Voor
't laatst. Daar in Ede zou wel geen gelegenheid
zijn, ze kon dus hier komen . En ook dit leek hem
dwaas. Waarom schreef hij nog? Hij trachtte zelfs
niet een verklaring er voor to vinden . Er moest
Loch jets gebeuren ?

DERTIENDE HOOFDSTUK

:

I

• ECILE, in de war door eigen onverantwoorde aarzeling, ontving zijn
korte, zakelijke vraag met een louterend welbehagen . Als hij haar met
verwi j ten overlaadde, zou ze willig
het hoofd buigen en hem nederig
smeeken haar gedrag niet to hoog aan to rekenen .
Dat hij in zijn recht zich beyond, om boos to
wezen, dit stond wel vast, ze wist alleen niet wat
het eind ervan zou wezen . Als hij plan had 't met
haar of to maken, zou ze - dit stelde ze ootmoedig
vast - daarin gere
ee toegeven . De schuld lag bij
haar ; niet bij hem .
Toch, een vage verwachting bleef haar over,
dat ook dit zich nog to goede kon keeren . Om de
verhouding to beeindigen, behoef den ze elkaar
niet to spreken . Hoe hem nu duidelijk to maken
daat ze werkelijk niet antlers kon .. . ? Ze hield van
hem, van hem alleen, dock zoolang ze zich hier,
bij Beer, in huffs beyond, mocht ze zich niet aan
hem geven . Hier terugkeeren, terwijl ze de zijne
was geworden, bleef uitgesloten . Dit ging niet voor
haar eigen gevoel en niet voor Beer . Hem dit to
doen begri j pen, aan deze mogeli j kheid twi j f elde
ze zeer .
En onderwijl tante Wonne gromde, Beer ratelde
en nerveus vroeg, of die Ribbens daar ook die
trouwparti j bi j woonde, schreef ze ;
Je hebt gelijk, zoo kan het niet langer ! Dus
kom ik morgen naar je toe, om 11 .27, ik moet
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's avonds uiterlijk half zeven weer weg. Nu zal ik
gelijk aan Stance een woordje melden . Ik hoop
dat je dit tij dig ontvangt, eerst zooeven bracht de
post me je brief . Tot ziens dus m'n lieve, lieve . . .
II
Stance, verwonderd over Cecile's brief j e, dat,
naar ze begreep niet haar betrof, vroeg op haar
eigenaardige toon : Komt Cecile vandaag?
Ja, antwoordde hij kalm, om elf uur zoo wat .
En . . .?
Nou niets . Een bezoek, meer niet ; ze heef t
je dat toch ook geschreven, teminste . . .
Ribbens keerde zich om, ermee to kennen gevend
dat hij over deze aangelegenheid liever niet
wenschte door to praten . Hij ken toch moeilijk
met zijn zusje zich gaan onderhouden over zijn
toestand . En ook Stance begreep dit, dock daarom
wilde ze wel wat naders vernemen over deze zoo
onvoorbereide overkomst. Haar vrouwelijk instinkt zei haar, dat er jets tusschen deze twee niet
in orde was. En dat betrof haar ook. Wingen die
samen naar Italie, moest zij hier achter blijven .
Niet terstond wetend op welke wijze dit aan to
pakken, voer ze uit
Je wilt haar toch zeker niet zoo ontvangen .. . ?
Ribbens gaf geen antwoord, het drong nauwelijks tot hem door wat Stance over zijn uiterlijk
opmerkte.
Maar kleed je dan een beet] e. . . Je kunt toch
niet zoo .
Och waarom niet, ik zal wel zien .. . 'k heb
nog een en antler to doen .
Haal j e haar dan niet of ? hield Stance vol .
Neen, dat geef t maar gepraat hier . . . en ze
heeft dat zelf ook niet graag .
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Vorschend keek ze hem aan, maar hij ging om
verdere uitweidingen to voorkomen naar zijn atelier . Na het gebeurde beyond hij zich in een toestand van tamme gelatenheid, die hem immuun
maakte voor alwat Cecile tot haar verdediging zou
aanvoeren . Neen, hij dacht er niet aan zich voor
haar op z'n gunstigst to pronken ! Beleedigend, na
haar handelwijze, zich ook maar eenige moeite to
geven ; hij wilde er met opzet slordig uitzien . Zijn
oudste schildersjasje trok hij vanmorgen aan, een
jasje met niets schilderachtigs eraan dan de vele
verfvegen en de rafels aan de mouwen, een echt
oud werkding. De boord van gisteren vond hij nog
goedgenoeg, hoewel hij antlers . .. nou ja, hij wilde
dit nou eenmaal niet . Ze moest hem nu maar vinden zooals hij was, de harde werker, de man van
veer-en-veertig. Voor het nuffige, met kunst en
lief de koketteerende meisj a uit goede kring, dat
nooit voile handen behoef de to maken, moest het
verschil maar zoo groot mogelijk worden, niet
enkel in de jaren, ook in het uiterlijk . Inpalmen
deed hij haar niet meer, ze had hem eerder toen
ingepalmd dan hij haar, wreed wilde hij zijn,
hard, ongevoelig . Ter zake, hij zou het haar eer
vergemakkelijken door wars van eenige charme
zich onverschillig to toonen . Zelf s geen aangename
indruk op haar teweegbrengen, ja zoo moest hij
zich gedragen .
Alles heeft ze wel in die vele weken overdacht
en overpeinsd, ging hij door, ze komt wat men
noemt tot bezinning, en ze zal me vertellen, dat,
hoeveel ze oak van me houdt, het niet gaat . Wat
moet ik daartegen aanvoeren ? Dat het wel kan . . . ?
Dwaasheid . Ik mag haar niet overreden, ze heeft
weinig to winnen en verliest veel. En wat win ik ?
Alles . . . en niets .
Trouwen dus . . . ? Ze zal het woord niet uitspre-

298

ken, ze versmaadt het huwelijk, dock na haar weifeling en het niet durum, blijft er niets antlers
over, dit zie ik klaar . Mijn leven, mijn zorgen,
mag ik haar daaraan verbinden . . . ?
Een man als ik . . . ? Wel, ik sla me als ik alleen
blijf door de moeilijkheden heen ; al ben ik arm,
ik voel dat niet, wijl ik geen behoeften ken en mijn
hoogste geluk steekt in mijn werk . Ik geef de
menschheid meer dan ik ervoor in de plaats er •
lang ; wat ik evenwel ontbeer, dat is de lief de.
Beloonde me de samenleving milder dan zou ik die
lief de hebben, wij 1 ik de vrouw haar bestaan kon
verzekeren . . . Dus, een bord met linzen, het maatschappelijke als een godspenning voor wettige
liefdesdienst? Ach, nee, last ik er zoo niet over
denken . . . ! Hoe dan . .. ? Ja . . . ik kan tegen Cecile
zeggen : ik wil j e niet wagen aan 't gevaar van
smaad, daarvoor hou ik to veel van j e, we gaan
dus naar het gemeentehuis en daar de verklaring
afleggen, dat ik je beschouw als mijn echte
vrouw, dat ik met j e wil deelen, neen, dat ik voor
j e zorgen zal heel mijn leven . ., en dat j i j, lath
niet, me zult gehoorzamen en volgen . . . Maa.r
daar schuilt het gevaar . Westeld, we doen het .
Als we later ontgoocheld zijn en iii voor het
dwaze woord gehoorzaamheid j e zelf standigheid
eischt alsof j e geen enkele verbintenis aanging,
wel, dan heb ik je van die wettelijke bepaling
to ontslaan en j e bovendien zooveel per week
of per jaar uit to keeren, enkel om de vrijheid
to herkrijgen . . . om met een andere vrouw hetzelfde
dwaze spel van onmogelijke verhouding to
.
eglnnen . . .
En als nu ik niet over dat banale geld beschik,
en niet omdat ik onarbeidzaam ben of onvoldoende
intelligent, louter omdat men mijn kunst niet genoegzaam beloont, wat valt mij to doen? Mij
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bepalen tot eenzaamheid . . . of zoeken een lief de
zonder verplichtingen ?
In beide gevallen slaat men zich vleugellam,
hetzij met de geest of met 't lichaam . .. ? Ach ja,
ziel en zinnen een, is dat eigenlijk een to ruin
ideaal, een droombeeld niet weggelegd voor ons
menschenkinderen . . . ?
Eigenlijk bestaat er maar een grondslag : niet
zichzelf zoeken, dock een ander gelukkig maken .
Wie geluk kan geven, ontvangt allicht van dat
geluk wat mee ; gaat het van weerskanten wordt
het wierook branden, men bedeelt elkaar met voile
handen . Vraag is : ben ik eraan toe dit Cecile to
bieden en mag ik dit ook van haar kant verwachten ? Wie zichzelf wegdenkt om voor 'n ander to
leven, streeft naar een hoog doel . Deze zielege
steldheid is er bij mij wel, althans ten deele, dock
is 't ook zoo bij Cecile . . . ?
Ik heb nog hard to werken om to behouden de

hoogte die ik bereikte, alleen de overmatig rijke
kan geven zonder erbij to verarmen . Mijn bestaan
ei scht al mijn aandacht, al mijn toewi j ding,
al mijn inspanning, en de liefde kan deze spankracht nog verhoogen, dock mag die niet vernietigen. Ik wensch dit samenleven, om 't vollediger
mensch-zijn, als een geurende fontein, een aldoor
wellende rijkdom, dock mij weerhoudt de vrees
mijn eigen grond to ondermijnen, de bronnen to
laten verdorren, verschrompelen . Zoo staat het,
eerlijk gezien, er voor.
En Cecile . . . ? Ze ondervindt 't weer antlers,
ze wil uit haar sleurtoestand schrijfster worden,
tegelijk het beloofde land der verwachtingen binnentreden, maar daarvoor heeft ze to breken met
al wat het maatschappeli j ke leven haar aanbiedt,
ze moet uit de zekerheid stappen in de onvaste
werkelijkheid . Kon ik haar eenige waarborg ver-

300

schaffen .. . ? Maar dat kan ik juist niet, we zoeken
dus deugdelijk ons zelf . ., toch willen we het
ideeele, onder zekere voorwaarden . En zoo is het
met ieder gesteld, omdat we menschen zijn en niet
to gronde willen gaan ; omdat we een zedeleer
hebben, ook als we ons buiten de leer der geijkte
zeden stellen . Ni j pend erkende hij, dat de rede 't
won van de zinnelijkheid ; dat hij thans koel
overdacht . En dat hij dit als onontkoombaar
beschouwde . Voor de tweede maal vond hij zichzelf terug.
III
Stance gej aagd, kierde de deur open, meldde
zenuwachtig Cecile's aankomst.
Wil j e haar hier ontvangen, of ga je zelf
naar haar toe. . .?
Neen niet hier, ik verschijn dadelijk ! Hij
smeet zijn penseel neer, bergde in de haast nog
wat vuile verf lappen weg, zette de rommel aan
kant en ging dan in vlugge pas naar voren met
toch iets van verhitting in zijn hoofd.
Daar stonden ze van gezicht tot gezicht, vreemdig en weer eigen, toch schril ; ze reikten elkaar de
hand en lachten even, zich verwonderend over deze
opzettelijkheid . Ribbens stelde vast : ze heeft nog
diezelf de f ideele handslag als toen . Dit kameraadschap-hartelijke leek hem wel . En zij, zij dacht in
het geheel niet, louter gespannen door haar zenuwen, sterk verontrust hoe hij haar zou bejegenen .
Nu ze haar belofte niet nakwam, besefte ze dat
dit een breuk met zich zou sleepen . Ze kon hem
daarin geen ongelijk geven, hij stond in zijn
recht, haar bleef niets over dan to aanvaarden,
haar ongeluk .
Heb j e ons kunnen vinden, ratelde al Stance .
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En wilde je heusch niet hebben dat hij je zou
afhalen . . . ?
Ja, we wonen veraf, zei Ribbens, maar dat
wist je toch .
Zeker en 't is ook niemendal, hernam ze
Iuchtig . Erg leuk hier !
Opzettelijk-druk sprak ze over alles en niets .. .
't Viel Ribbens op hoe zenuwachtig ze deed, zich
moeite gevend om toch vooral onbekommerd to
zijn . Ondanks alles, dat bespeurde hij wel, had ze
hem aan de stoomtram verwacht . Een lichte spijt
het niet to hebben gedaan welde in hem op . Ze
hadden dan gemakkelijk met elkaar kunnen spreken, nu viel daar met Stance het eerste uur weinig
op to rekenen.., enf in, heel de dag lag nog voor
hen . En zoo prettig leek hem dit onderhoud niet,
ook van zijn kant stelde hij het nog graag eventjes
uit ! En gelijk alweer verteederd, in williger stemming door haar wel zenuwachtig dock opgewekte

doen, zei hij zacht als een kleine vergoeding, terwijl hij haar bewonderend aankeek
Je ziet er voortreffelijk uit!
Vind-j e ? vorschte ze terug, eenigszins koket .
Ja zeker ! vulde Stance aan.. Heel wat beter
dan hij, hij overwerkt zich !
Ribbens verweerde zich . Hierop zwegen ze alle
drie en staarden verwonderd voor zich weg . Ze
namen elkaar nu eerst goed op . Haar glanzende
oogen zochten ernaar wat ze aan hem veranderd
vond, al raakte ze hiervan nauwelijks bewust . En
hij stelde bij zich vast, dat, als ze er zoo goed uitzag, ze niet onder deze strijd leed . Zijn onverzorgdheid, het oude werkj asj e, het nog ongeschoren-zijn, 't maakte hem zooveel ouder van jaren,
en dat viel to meer op nu zij zoo blozend bij hem
stond . Stance zag wat er in hem omging, zijn
dwarsheid ergerde haar weer . Echt jets voor hem,
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om zich niet eens op to knappen, als Cecile moest
komen .
't Veroorzaakte een stremming in de opgewektheid van het wederzien, maar dan deden
ze alien hun best en werd de toon los en prettig.
Is het toch, dacht Stance, terwijl ze naar beiden keek, enkel vriendschap en belangstelling
wederzijds? Van teerbeminnenden speur ik niet
veel .
En ze voelden dit zelf ook, zoowel Ribbens als
Cecile . 't Wing weer als bij die vorige ontmoetingen to Ede en to Utrecht . Daar deden ze evenzoo
over alles spreken, behalve waarvoor ze samen
kwamen . Vreemd ! Dom ! maar ze aanvaardden het
ook nu, geen van beiden gaf zich moeite die afstand op to heffen . En welbeschouwd kon dit nu
bezwaarlijk anders . Ze dienden klare wijn to
schenken, mogelijk verlieten ze straks elkaar als
wildvreemden .
Onwillekeurig werd zijn toon mokkend . Hij
wilde immers niet terugwinnen . Hij bleef zooals
hij bestond, gelijk toen aan zee, de rijpe man die
Loch een jong meisje aan kan . En zij, bewust dat
het aan haar lag, omdat ze niet durf de en zich
door Beer liet raden, ook dat zij het antwoord
schuldig moest blijven als hij naar de reden vroeg,
kon evenmin overmatig vriendelijk en voorkomend
zijn . Westadig herhaalde ze zich : als ik van hier
ga is 't af . Ja dan is het af, daarvoor kom ik hier
Loch, het kan niet anders, 't is mijn eigen schuld,
ik zal er genoeg onder lijden . En nu vanzelf nam
ze hem wat kritischer op, ze wist nog niet zoo grif
wat, maar iets moest aan hem veranderd zijn,
meende ze, hij zag er anders uit . Een uitroep van
Stance over Ribbens' onverschilligheid in de laatste weken voor zijn uiterlijk, bracht haar op het
spoor . Ja, hij zag er werkelijk ouder uit, en vooral
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flu ze zichzelf zoo jong-opgewonden voelde, on-

clanks zijn onversehilligheid en nare spot.
Stance, bespeurend dat ze olie op het vuur
stortte, zocht dit goed to maken door wat afleiding .
-- Zal ik voor j ullie spelen ? Of zingen . . . ik heb
behoefte aan bewondering . Ze zei het grappig, behaagziek als een verwend kind, zoodat de bedoeling niet opviel . Cecile stemde van harte in .
Onder het luisteren naar Stance's nog niet zuiver gestudeerde, dock sonoor-warme stem vol
dramatische kracht, sours, dan weer met klare
verrukking er in, als tinkelend over metaal en
glas, en waarbij ze zich zelf op de piano begeleidde, vervloeide zoowel bij Ribbens als bij Cecile
hun eigenaardige ontstemming, die eigenlijk bevatte geniis aan wil en zekerheid . Doch gelijk
er op, als ze weer aan 't spreken waxen, ontstond
de geprikkeldheid opnieuw.
Zijn blik streelde niet, dock flitste schel, zijn
woorden, hoewel ze niets aanduidden wat tusschen hen hing, werkten als kleine zweepslagen
zoo fel.
't Ontstelde Cecile, maakte haar bevreesd, al liet
ze zich ook gelden . Hij mocht haar als de beleedigde ter verantwoording roepen, dock geen
speldeprikken toedienen . Dat ergerde haar, zette
aan tot weerbarstigheid . Wel gedroeg hij zich ook
zoo de eerste keer, maar toen bleef hij hooger, voornamer, meer meneer . Jonger vooral en luchtiger !
't Deed haar pijnlijk aan zooals hij zich flu liet
kennen, maar dit gaf ze grif toe, hij vergemakkelijkte haar op deze wijze wel, hij effende haar de
weg our to kunnen breken . Wilde hij dit dan?
Iv
Na het kleintj e kof f ie, dat ze onder divertee-
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rend licht woordgeraket namen, zou Ribbens thans
Cecile zijn atelier laten zien .
1k ben benieuwd, spotte hij, of je er mij in
mi j n werk terugvindt .
Natuurlijk vind ik dat, antwoordde ze onnagedacht .
-- Zoo . . . dus je meent me to kennen .. . echt jets
voor een vrouw. Die doorgronden ieder op 't eerste gezicht, terwiji wij manners bescheidener zijn,
ieder mensch als een raadsel beschouwen . . .
-- Och kom, mengde Stance zich ertusschen,
dat loopt wel los, zoo bescheiden zijn manners
waarlijk niet.
Door zijn scherts wendde zich Cecile thans tot
Stance en praamde haar ook mee naar het atelier, wat trouwens de vormen wel zoowat meebrachten .
Ze zag bij eerste oogopslag veel moois in Ribhens scheppingen, vooral waar hij sterkte en
kracht uitdrukte . Ze voelde zich gelukkig dit to
kunnen zeggen, dock bij andere doeken vond
ze de woorden niet, wijl ze haar onontroerd lieten
of wij 1 ze er vreemd tegen opkeek . 0, in alles bespeurde ze de kunstenaarshand, de geniale greep,
de geweldige opzet en vaak de strakke uitwerking,
maar oak even vaak miste ze jets erin dat haar
aantrok . Wat ze dan maar toeschreef aan eigen
onvoldoende kennis, hoewel ze toch meende wel
jets van schilderkunst of to weten . Terwijl ze in
gedachten een paneel stond to bekijken, herinnerde ze zich dat ze over een d~rgelijk schilderij
van hem een kritiek had gelezen, ze kende wel niet
meer precies de woorden, alleen de totaalindruk
bleef haar bij, men had het over zijn slordigheid in het teekenen, over brutale effekten . Wel
hartstocht had hij, maar geen sentiment !
Ja, zoo was hij misschien . Sterk en krachtig en
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daardoor aanmatigend, hij zag de dingen fel en
groot, hij had sti j i, durf de een gewaagde lij n zetten, kleuren erop leggen dat ze je verblindden en
hij kon, als hij wilcie, ook alles in een enkele toon
houden, dock bij dit al werd het niet aldoor volmaakt, zoo volmaakt als het werk van de allereersten, want dat hij ver boven de middelmaat uitsloeg, dat gaven zelf s de ni j digste kritieken nog
toe. Wat ontbrak hem dan ? 't Scheen haar moeilijk dit op to sporen, want hij had eigenlijk alles,
zelf s sentiment, wat enkelen hem niet toekenden .
Ja, over sentiment beschikte hij misschien nog 't
meest van al, je hoef de er dit kleine doekj a maar
voor aan to zien om to weten hoe de zachte deernis
hier sprak . Neen, dat kon het niet wezen ! Eerder
nog het gemis aan bekoring, aan charme, aan de
verfijnde, verweekte toets! Hij bleek bovenal
krachtig to zijn en fel en 't leek dan weleens vluchtig als hij luchtig wilde zijn, terwijl het toch allerminst, dat merkte ze aan alles, vluchtig of onafgewerkt was . Dat belette vermoedelijk de eenheid,
maakte brokkelig wat gaaf moest zijn. En ineens
zong er jets in haar, dat zij hem dat ontbrekende
als een fijner wags, als een ijlere toets moest bijbrengen . Niet op zijn werk direkt zou ze invloed
hebben, dock wel op zijn persoon, en dat druppelde
dan weer op zijn zien van zijn onderwerp door .
Zacht bewogen, onder deze koesterende gedachte
voelde ze zich verteederen. Ja, zij zeif bezat dat
voorrecht, dat moest ze op hem overbrengen, zoodat hij niet zoo rauw op de dingen aanviel als
thans . Maar dan herinnerde ze zich ineens lichtend
de eerste dagen en hoe ze met een enkele vlaag
onder zijn bekoring geraakte . Bekoren kon hij dus
wel ; heel zijn persoonlijkheid vermocht hij in zijn
werk to leggen, zijn werk en hij een eenheid . Ach
neen, ach neen, verzuchtte ze, wat ik zoek in hem
De Lietde der Zimnen

20

306

dat is . . . de minnaar . En hij is dat, dock enkel
zooals hij het zelf wil zijn . Boven de minnaar uit
blijft hij de kunstenaar, in al zijn brieven flitste
hij : werk . .. werk !
Ribbens ging door met doeken voor haar our to
keeren, oude studien uit to spreiden . Hij lette
nauwelijks op de woorden die ze erover uitte . Met
dat omkeeren en uit preiden had hij het besef
alsof hij zichzelf voor haar naar buiten keerde,
zijn diepste leven voor haar uitstalde, en het werd
hem wel even pijnlijk als hij uit de gewoonheid
van haar antwoorden, uit haar zwijgen sours,
waarnam dat ze niet alles zoo hoogelijk aansloeg .
Ach ja, ze waren van andere gesteidheid, van
antler ras bij na, al behoorden ze tot hetzelf de yolk .
Verlangde hij dan haar volledige instemming?
Allerminst ! Dat zij, zoo geheel anders geaard dan
hij, anders dacht en voelde, wel dit vormde toch
de groote aantrekkelijkheid . En dan het eigenaardige : bij alle verschil bleken ze in kunstinzicht en
oordeel over het algemeen verrassend eens to zijn .
Bij Ribbens verging de lust haar nog meer to
laten keuren, 't hinderde hem, dat ze zich tegenover hem niet gaaf bewonderend gaf en al evenmin scherp kritisch stond, dat ze er over heen
gleed our zich niet bloot to geven . . . of omdat ze
hem meer als geliefde dan als kunstenaar aanvoelde . En ja, hij wist zich meer kunstenaar, hoe
ontzenuwend haar zinnelijkheid op hem inwerkte .
Kom, zei hij ineens stug, laten we nu maar
naar voren gaan, jullie hebben al genoeg gezien !
Welj a, viel Stance in, ik zal thee zetten en
oak nog wat voor je spelen, Cecile .
Ik kijk anders wat graag hier rond, weerstreefde Cecile, ik leer je vollediger kennen dan
uit al onze gesprekken .
-- Menschen leeren elkaar nooit kennen, j e
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staat altijd voor nieuwe verrassingen . ., ieder
mensch is als een spinneweb, vol draden en weefsels, waaruit je zelf niet wij s wordt, last staan
dat dit een antler kan .
Cecile zette het doek dat ze in de hand hield
tegen de wand en staarde hem met haar stralende
oogen aan .
-- Ja, laten we maar thee gaan drinken, en als
Stance behalve spelen nog jets wil zingen . . . ? lk
hou zooveel van haar stem . . . Aan zee zong ze ook
vaak 's avonds . ., er zit zoo jets streelends, vleiends
in . . . zoo echt charmeerend .
Even moest Cecile toch wel glimlachen . Nu gebruikte ze die uitdrukking ook al tegenover
Stance. waar dwaalden haar gedachten en waarheen droegen haar deze aanvoelingen ? Zeker, zij
onderging zelf zoo gereede de bekoring van het
vloeiende, wiegende, verwant aan 't zinnelijke !
Een oogenblik liet Stance hen alleen . Hiervan
konden ze gebruik maken voor 't doel, waarvoor
Cecile kwam, maar ze deden het niet ; geen van
beiden .
Het begon al to schemeren .
De wanden van de niet al to ruime voorkamer
raakten al aan het verdoezelen, dock in de laan
met het vervlietende licht deed het schijnsel nog
i j 1 en schril . Z e merkten ook de donkerte niet to
veer, wij 1 ze langs elkaar uitkeken, buiten in het
kalme late herf stgetij .
-- Ja, zei hij eindelijk tegen Cecile, we hebben
Loch met elkaar to praten, willen we nu, of doen
we het als je straks naar d~ tram gaat?
Breng je me dan ?
Natuurli j k breng ik je, we kunnen wat vroeger opstappen. . ., zoo kan het niet langer .
-- Neen, gaf ze verzuchtend toe, zoo als nu kan
het niet. . . ach, ik kom daar niet weg.
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Hi j gaf er geen antwoord op en ook zi j zweeg.
Ze vervielen weer in dezelfde toestand als bij hun
eerste ontmoetingen, ze draaiden er omheen zonder de verschillen klaar uiteen to zetten en de
feiten nuchter to stellen. Ze zou 't in hemelsnaam
maar of maken als hij naar de redenen bleef
vragen waarom ze haar belofte niet nakwam,
maar nu hij haar niets verweet, kon ze er moeilijk
toe overgaan . En hij, hij wachtte op een verklaring harerzijds . Dit legde hij zichzelf op .
- Och, zei hij eindelijk gesmoord, omdat ze
bleef zwi j gen, wat valt er eigenli j k nag to overleggen, ik dwing je tot niets, maar daar zit de
Pout, als we. . ., dan bestond al dat getob niet. Dat
komt er van als men to degelijk is!
- Ja, verzuchtte Cecile . Volkomen was ze dit
met hem eens .
Een brave idealist was 1k, zei hij nog eens,
ik weet niet wat er nou van ons moet komen .
Al gereeder spon de schemer zi j n vale weef sels
om hen heen, zoodat ze elkaar maar vaag konden
onderscheiden, maar ze voelden hettend elkaars
tegenwoordigheid en zaten met gloeiende hoof den
van opwinding over de woorden die enkel gedacht,
niet gesproken werden en wat hen toch in een
vreemde toestand bracht . Ze wilden elkaar wel om
de hall vallen en tevens alle verwijten hoog opstapelen . Maar beiden legden zichzelf op zich kalm
to houden en recht door zee to gaan . Ze zou het
afmaken als hij niet wachten wilde totdat de bezwaren vervielen . En hij, hij herhaalde het zich
aldoor, moest haar laten beslissen, want hij zelf
liet niets gelden.
Cecile zuchtte diep, en zweeg. En ook hij vond
geen woorden . Diep in hem woelde het begrip
't duurt to lang . . . ach, in 't begin, then bestonden er
geen moeilijkheden, was er dat geharrewar niet !
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Zitten jullie in het donkey? Stance met gerucht binnentredend, verontschuldigde zich . Ze
bleef lang weg, maar besteedde de tijd goed, ze
had er de voorbereidselen tot een thee dinatoire
getroff en .
Waarom doe je zooveel moeite voor mij ?
schrikte Cecile op .
Heelemaal geen moeite . . . 't wordt erg gezellig . . . j e loopt thuis toch j e maaltij d mis .
Ze zouen voor mij bewaren, tegen een uur
of acht ben ik terug .
-- Dan eet je maar weer . . . wacht, eerst het
licht aan draaien, zie zoo !
Mevrouw Termeer kwam al aandragen met
allerlei lekkere dingen . Ze zette ze lachend neer .
In der haast hadden ze warme pasteitj es klaar gemaakt, wat brood geroosterd met pate erop, zelf s
was er sla met wat versche zalm in kleine schelpen . Verder veel toast en vooral de niet to ontbreken thee, eigenlijk veel to veel . Maar het zag er
nu ook feestelijk uit . Ribbens haalde nog achter
uit zijn atelierkast een flesch wijn en hij weifelde
tusschen een oude Bourgogne en een Sherry .
Neen, 't mocht geen groote maaltijd worden, een
uitgebreide collation, dus de Sherry maar !
Cecile at matig en dronk nog minder. Ze gebruikte immers nooit wijn en zelf s geen kof f ie, .
enkel melk, dock ze wilde dit niet laten gelden,
nipte dus aan de noen-wijn, dronk een heele kop
thee en deed verder zeer opgewekt . Ribbens die
het zich herinnerde, liet nog melk voor haar brengen, dock ze wilde daar niet van nemen, ze spoorde
hem aan om in haar plaats een goed glas Sherry
zich in to schenken. Ja, ja, ze zou het toch moeten
afleeren de abstinent to spelen ! Waarmee de
anderen evenwel niet instemden . Als je geen behoef to ergens toe voelde, behoef de j e die zeker
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niet aan to kweeken . Ieder mensch had op zijn
wi j ze al zooveel kleine voorlief den, dat j e die niet
noodeloos vermeerderden . Ze dwongen haar dus
de wijn to laten staan en warme melk to drinken,
waarmee ze aan 't eind instemde .
Een verhoogde stemming ontstond door deze
schermutsel, die gloeiend als vuur werkte zoowel
op Cecile als op Ribbens, en die zelfs Stance uitgelaten leuk deed worden . Zoo echt prettig en knus
zaten ze hier tezamen in de hel-verlichte kamer,
het droeve herf stdonker buitengesloten, Stance en
Ribbens voortreffelijk als gastheer en gastvrouw,
Cecile als de gekoesterde gast .
Intusschen dwarrelde het in beider hoof den
Ik moet het straks afmaken, spookte het bij Cecile,
want dit alles is maar mooie komedie, ik heb vanmiddag genoeg gezien hoe beleedigd hij zich acht,
en ik ben ook niet antlers waard, ik verdien niet
beter! Ach nonsens, zoo ging het door Ribbens
heen, wat valt er nog to weerleggen, zij houdt
van mjj en ik van haar, ik moest toch niet
zooveel skrupules hebben . Die Liebe redet nicht,
liebt nur ! Maar ook woelden er verhittender gedachten door hem heen . Ja, als die gelegenheid
zich nogeens voordeed . . . een meisj e als Cecile
diende je over haar schroom heen to helpen . Ze
wilde maar ze durfde niet. Dwaalden sours haar
verlangens oak die kant uit ? 't Dook onwillekeurig in hem op, nu ze, na een pons hem aan
to staren, hem ineens vroeg met een zucht van
verlangen
Zouen we straks maanlicht hebben ?
'k Denk het wel, zei hij glimlachend, toch . . .
neen, vast ga ik er niet op .
Maanlicht door het herf stgeboomte, dat is
zoo jets, waagde Cecile nader to verklaren .
Ja, zeg het maar, schertste Stance .
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Och, wel neen, het is poetisch, verrukkelijk,
vooral voor schilders, dunkt mij .
0, niet voor een antler?
Ze lachten en wisten eigenlijk niet waarom .
Teder hield toch van een mooi manelandschap .
V

Er bleek hoegenaamd geen maan to zijn . De
lucht hing stroef en donkey en 't woei vinnigj es
koud.
Dit werd wel een kleine tegenvaller, 't ontnam
voor beiden een oogenblik de mooie senzatie,
dock dra geraakten ze daar overheen .
-- Mag ik je arm nemen, vroeg Cecile, ik kan
hier niets zien .
-- Ja, 't is wel donkey, echt weer voor verliefden, nog meer dan blanke maneschi j n, vind-j e 't
ook niet ?
0 ! zei ze enkel .
Stiff mast elkaar gedrongen schoven ze door de
donkere laan, waar hun stugge voeten de dorre
blaeren lieten knisteren . 't Waf een eigenaardig
genot dat vaste geloop door harde bladeren in de
zoo donkere avond, die rondom stond .
Zou Cecile nu gaan spreken en ophelderen haar
zoo raadselachtig gedrag . Ribbens vroeg het zich .
Doch zij begon er niet over . Ze praatte enkel over
Stance, dat die vandaag zoo aardig uitzag en dat
ze zoo'n mooie zangstem had en zoo'n goede aanslag voor de piano .
Ribbens antwoordde nauwelijks . Hij wachtte op
het andere, het belangrijke voor hem . Als hij op
haar gepraat inging, gilpte de tijd nutteloos
voorbij en hadden ze straks geen tij d daarvoor.
Cecile besefte, dat ze beginnen moest, maar na het
aangename uur aan de thee voelde ze niet zoozeer
meer de behoefte daartoe . Ach, ze hield toch zoo
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van hem, als hij flu maar geduld wilde hebben . En
dit zou ze nog beter kunnen schrijven dan zeggen,
vond ze thans . Neen, als hij er zelf niet over begon, zij zou het zeker niet doen !
Maar hij wilde deze gelegenheid zich niet laten
ontgaan, om zekerheid to verkrijgen . Heel de dag
maalde dit hem door zijn hoofd, wachtte hij gewillig haar uiteenzetting, heel de dag hield het
hem in een onwezenlijke toestand, zoodat hij
wel moest aandringen, hoewel er weer zoo gansch
andere gedachten in hem woelden . De gelegenheid
die hij in de duinen verzuimde, die kon hij flu . . .
waarom eigenlijk niet door to tasten ? Ja, dat
moest. Ze erkende immers zelf, ze verweet het
reeds zoovele ma .len in haar brieven .
Toch bleef in hem een vage vreemde verwachting. Aarzelend vroeg hij haar nog, om zich over
hun verhouding uit to laten .
Begin dan maar, zei ze wat kribbig.
1k . . .? Ik heb niets to zeggen, ik wacht

op you . ..
-- 0 . . . nou, ik ook niet, wat valt er nou to
berde to brengen als dat alles met elkaar ellendig is .
Ja, maar Cecile, zoo kan het toch niet duren !
Neen, dat kan zeker niet, heeschte ze terug,
maar wat dan . . . ?
Hij haalde de schouders op en bleef het antwoord schuldig. Zijn stomme gelatenheid bracht
Cecile buiten zichzelf. Wesmoord zei ze
Wel, ik heb de schuld, ik stemde eerst toe,
en flu durf ik niet . . . ik ben laf, ik heb angst en
kan ze daar in Ede niet alleen laten . Weef me nou
maar de volle laag, scheld me maar uit, ik had
niet zoo molten wezen, alleen ik kon niet antlers,
is 't nou goed? !
Ach Cecile, antwoordde hij zachtzinnig, ik
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doe je toch geen verwijten, ik verwijt je niets . . .
ik liet je aldoor vrij en oef ende geen pressie, ik
zeg alleen maar dat het zoo niet langer kan ! Ik
moord mezelf met die perverse ontzegging en
jijzelf ook gaat er mee to gronde .
Ze had haar arm nu weer vaster om de zijne
gestrengeld en voelde zich als geslagen en toch
weer zoo weldadig gelukkig . Vast geloof de ze, dat
hij over haar een geweldig gericht houden, waartegen ze dan geen woord kon inbrengen dan enkel
dit, dat ze voor eeuwig ongelukkig moest worden,
alle recht aan zijn kant . Zoo zeker rekende ze op
zijn doldriftigheid, dat ze, nu hij dit naliet, de
woorden van zelfbeschuldiging er zelf uitflapte en
zei, wat ze meende dat hij haar naar het hoofd
zou werpen . Te verwonderlijker voelde ze zich,
dat hij ook nu zijn kalmte behield en louter gewaagde van de geleden ellende, die ze eveneens
moest kennen. Het stemde haar stil-gelukkig, dat
ze er van binnen warm door werd en zich al dichter tegen hem aandrong, in behoef to aan teederheid ; ze ademde op .
Ook met Ribbens ging het zoo . Zijn mokken en
railleeren van heel de dag legde zich, hij werd
weer als in hun eerste tijd daar aan zee, een van
'gevoelen en een van zin . De ontstellende gedachten weken, verlangens, aandoeningen namen de
plaats in . Vereend schreden ze over de donkere
wegen tusschen de kale, droeve boomen maar vaag
to zien in het floersig donkey, dat hen zoo beschermend omstoncl . Waarom kon het niet goed tusschen hen worden, waarom elkaar to kwellen . . . ?
En almeer gloeide-aan de zinnelijke begeerte, die
werd als een vage voorhang, die zou ontsluiten een
nieuwe hemel van geluk, van nieuw vertrouwen
en bevrediging . In een vreemde verdooving, verdoezeling van verstand en rede, schoven ze voort,
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nauwelijks sprekend, zich weglevend in deze
zalige sf eer, ongedroomde bevangenheid der ziel,
die al het wrange en leelijke vermeed . Alsof ze gedragen werden zoo lithe van lichaam, kwamen ze
zichzelf voor .
Toch woelde wel even op het vage begrip, dat,
hoe vereend nu ook, er altijd nog iets onopgelost
tusschen hen hangen bleef en een gaping vormde,
zoodat ze eigenlijk onbenullig deden, als groote
kinderen die het doordenken nog niet kennen .
Maar het genot bleek to groot nu, om dat to verstoren . Straks zouuen ze wel saam overleggen,
straks zou . ., neen flu enkel luisteren naar het
zachte liefdefluisteren, dat scheen op to ritselen
uit de dorre blaeren voor hun voeten, dat hun toeademde door het ondoordringbaar duister en als
een f loersige luwte hen omgaf in lief deluister
zacht-streelend .
Is 't nog ver het station, vroeg ze eindelijk .
- Nee, we zijn dichtbij !
Weer zweeg ze en hij hield zijn adem in, wijl
een voorstelling, door de hartstocht gevoed, zich
vormde . Ze wilde, dock durf de niet, schroom weerhield haar, moest hij haar niet helpen? Liebe redet
niche, liebt nur . . . ze redeneerden, spraken to veel !
Als vanzelf, of het zoo moest wezen, leidde hij haar
een nog donkerder zi j laan in, een maar smalle
slingerweg, die zich verloor in het oude bosch
van hooge boomen ; als over een tapijt zoo
gingen ze over de molme bladen van het wel
heel smalle pad, waar het donkey geheimzinnig
wuif de .
Een stille bevangenheid omsloot beiden, ze
drongen zich nog meer tegen elkaar aan . Maar
de kwellingen van 's middags staken hun angel
uit . Straks zou de wreede droomnacht der Entsagung weer voor hem ingaan .
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Ach Cecile, hoe moet dat nou met ons, dat
an zoo niet . . . we moorden ons zelf !
Stil nou jongen, zei ze aemechtig, stil nou ! !
-- Ja, ik wil niets liever, toch . . .
Ze lieten elkaar even los, en zij in een onberedeneerde drang om hem to sussen, sloeg beide armen
om hem en kuste hem teeder . Ze deed het onbewust om zijn handen to binden, wijl ze hier in het
boschdonker vreesde . Doch dit vuurde zijn hartstochtvlam aan en ook het scherpe weten dat hi j
haar helpen moest, om over die eeuwige aarzelingen heen to geraken . Haar hartstochtelijk tegen
zich aandrukkend, zochten zijn tastende handen
haar to omvamen, haar to bemachtigen . Ze kusten,
kusten, werden een ziel, een verlangen, met toch
tusschen hen een ruling ; van wilde drift bij hem,
van vrees bij haar . Ze voelden zich opgeheven,
vergetend, dat er nog verschil gaapte en werden
enkel begeerte . Cecile vergat zelfs haar bezinning,
maar in hetzelfde oogenblik als zijn drift overmeesterde en hij haar wilde dwingen, sloeg de
angst ervoor zoo razend in haar op, dat zij zich
f el verweerde . Nee, dat niet, dat niet !
Hij luisterde niet, hij wilde niet hiisteren .
't Moest nu ! Doch ze worstelde tegen, verzette zich
wild, en begon al luider to schreeuwen van : nee,
niet, dat niet !
En ineens, terwijl hij haar zoo goed als in zijn
macht had en kon dwingen, f litste het door hem
dat hij haar geweld aandeed . En in dat schier
ondeelbaar oogenblik liet hij haar al los, met gesmoorde stem haar toeduwend : Niet ? nou goed . . . !
Ontdaan, ontsteld, de hoofden gloeiend, bevend
over hun leden stonden ze een wijle zonder een
woord, beiden ineens weer bewust . Een oogenblik nog, dan praatte hij al : -- Deze karat uit, je
hebt van mij niets to vreezen !
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Sidderend volgde ze hem, het pad weer af, zich
vast aan hem klemmend, omdat ze geen hand voor
oogen kon zien en het toch niet durvend, vreemd
to moede over eigen dapperheid, terwijl zij zich
toch als de minste beschouwde . Het overviel, zoo
onverwachts, hoewel ze 't fang vermoedde dat het
komen zou, dat ze flu enkel voelde de schrik die
haar nog verlamde. Neen, daaraan ontworstelde
ze zich niet . . . en toch, er pleitte in haar al weer
verzachting voor hem .
De groote laan bereikten ze geree, dock geen
woord spraken ze, schaamachtig en onthutst . In
zijn verwardheid maakte hij groote haast . Woede
over zichzelf, deernis met haar woelden dooreen .
Ze wilde dus niet, ze had nooit gewild, dat stond
vast, maar wat baatte hem dat ; hij verloor en zij
kreeg het recht hem to verachten .
Een wrange verslagenheid, dat hij zijn eigen
stevigte, vaste wil en hoogheid schond en van
haar een deemn wilde maken, martelde zijn hersens, dat hem de vlammen uitsloegen . Jachtig zag
hij haar naast zich, jachtig en bevreesd, wijl ook
hier de weg, nog altijd donkey en eenzaam, haast
maar to raden bleef . Uit haar jachtigheid besefte
hij 't best hoezeer hij eigen grootheid inboette .
Voor haar werd hij thans ook het gemeene roofdier dat overweldigen wil, dat zelfs bij de paring
de overmacht, het geweld doet gelden . En toch,
zoowaar als hij hier liep, hij wist het vast dat dit
niet in hem lag, dat hij het middel enkel toepaste
om haar over het moeili j ke heen to helpen .
Schamper lag voor hem het verleden, het lichtende strand in donkere nacht en haar begeerten ., .
Ook die eenzame duinen met enkel de hooge
mijlen ver geen sterveling er in, enkel de hooge
lucht, de stralende zon, het zilverig zand, de dofgroenige begroeide kammen en daartusschen niets
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dan zij tweeen met bun zinnelijkheid zoo fel oplaaiend. Ze lokte het haast uit en hij, nauwelijks
zichzelf in bedwang, weerstond . Hij nam niet, terwijl zijn tastende handen haar toen omvingen .
Omdat hij niet wilde, niet zoo, in een onbewaakt
oogenblik, dock met voile drang van bet verlangen, zouden ze van elkaar zijn .
Die ontgoocheling beet norsch op hem in,
star bleef zijn zwi j gen . Haar gerepte gaan, bet
hijgen van haar borst, drukten nog to zeer haar
angst en geluk uit, zoodat, schoan volkomen veilig
bier naast hem, haar gang nog een vlucht leek uit
bet benauwende .
Al maar voort liepen ze, clomp en zwij gend, dan
dook op door bet kaal geboomte, - en bet werkte
als een bevrij ding - bet schamel licht van de
stoomtramhalte.
Daar, zei hij en wees met z'n hand, we
zijn; er.
Nog enkele passen en ze stonden op bet terrein tegenover elkaar . Opgelucht, dock verward,
beiden .
De stoomtram met haar vale lichtgewakkel,
struggelde van verre al aan, raderde uit . Een leege
wagen was er bij, daar vluchtte ze in . Onhandig
nog hielp hij haar bij bet instijgen, terwijl zijn
oogen langs haar gleden, alsof hij haar niet durfde
aanzien . Vervolgens zei hij mat, om toch iets to
zeggen en ook wellicht als verklaring
Werk toch, Cecile ! antlers wor-j e nooit vrij !
Ik kan niet, ontweek ze gesmoord, ik
kan niet !
Ja, maar wat kun je dan wel . . . ?
Ze voelde bet klemmende, bet nijpende van zijn
betoog, dock ze wist geen antwoord er op to
geven . Dan stootte ze er uit
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't Is alles erbarmelijk wat ik probeer, niet
om to lezen zoo banaal, ik zal nooit kunnen voor .. .
Hij wilde schril lachen, haar uitlachen, dock
bedacht dat hij zoo niet mocht zijn . Heesch zei hij
-- Je kunt wel, je kunt als je wilt, en je moet .
Schrijf maar minnebrieven, dan kom je aan de
gang!
Ongeloovig keek ze naar hem op, wel verteederd
dat hij nog zooveel belangstelling voor haar
toonde. Als hij haar uitschold, zou ze zich niet
verwonderen nosh verzetten.
Ik zal 't probeeren, verzuchtte ze .
De tram vertrok . Ze ging niet naar binnen,
bleef staan op het achterbalkon tot of scheid -- en
nu voor het eerst sloeg hij zijn oogen op . Tot zijn
bevreemding zag hij dat ze niet boos keek, dat
haar oogen op hem aanglansden, en ze met haar
blanke handen wuif de . Als een balsem op de wreed
gereten wond viel-neer dit lief betoon van haar .
Onbegrijpelijk, murmelde hij voor zich weg . Ze
is dus niet boos, beschouwt het niet zoo erg, wellicht als een romantisch voorval, als . . . och neen . . .
Met snelle stappen nam hij de terugweg aan
door de donkere laan . En aldoor zag hij voor zich
haar glanzende oogen, haar wuivende handen,
haar stralende glimlach . Onbegrijpelijk, zei hij
nog eens .

VEERTIENDE HOOFDSTUK
:
Y
AAT op de avond keerde Cecile to
Ede terug. Nog aldoor beyond ze zich
in die wonderlijke stemming over het
gebeurde . Hoe vreemd ; ze verweerde
zich fel, lachte hem in weerwil hiervan gelukkig toe . Ze voelde zich alsof
ze champagne dronk en een tik ergens op haar
hoof d kreeg, -- en dat deed haar schril nu doen,
als een vreemde .
Je bent niet vroeg, zei tante Wonne, in de
eetkamer staat nog gedekt . . . bel even 't meisj e !
Beer wachtte haar in spanning . Zou ze het
werkeli j k hebben of gemaakt, zooals ze vanmorgen
aangaf . . . ? Nauwlettend nam hij haar op, om na
to gaan hoe de uitslag zou zijn . Neen, hij geloof de
het niet, zoo opgewekt, zoo fleurig zag ze er uit .
Eer leek het hem of ze naar een feest was geweest, bevredigd over wat ze volbracht .
-- Ik wil liever een kop thee, verklaarde verward Cecile .
Je moet toch ook wat eten ! meende Beer.
Vorschend staarde hij haar opnieuw aan . En nu
meende hij to speuren een vermoeide trek op haar
sfinksgezicht . Een vrouw-kind, overdacht hij mistroostig . Ze is onpeilbaar, houdt van mij en ze
houdt van hem, van twee oudere mannen dus,
waarom zoekt ze niet op eigen leeftijd . . . ? De
hemel weet, dat ik het goed met haar meen, ik verlang niet meer dan ze me voor haar geweten kan
toestaan, ik begeer zoo weinig, als ze hier maar
blijft. Is die antler ook met zoo weinig tevreden . . . ?
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't Zou wat, die wil alles . En wat is het voor een
man? Een zonder moraal, zonder vast bestaan,
waarom neemt zoo iemand niet liever een model,
die zijn er toch voor, dat hij dit lieve kind vrij
late, haar niet het hoof d in vlam zette ! Maar
zoo zijn de meisjes van vandaag . . . en eigenlijk
van alti j d, ze zoeken het verbodene .. . ! Tegeli j k
warrelde door hem heen, dat hij ook het verbodene
zocht . 0 zeker, maar hij stelde er wat tegenover
en hij eischte niets ; van zijn rijkdommen kon ze
zooveel krijgen als ze zelf begeerde !
Cecile bemerkte pijnlijk hoe Beer haar opnam .
't Ergerde en prikkelde haar . Van het bewaarde
middageten, als avondmaal opgediend, nam ze
maar een prutsj e . Na het gebeurde voelde ze zich
to vermoeid, ze had behoefte om alleen to zijn in
haar veilige kamer . Bij al dat overstelpende denken vond ze zichzelf onnatuurlijk-berustend, onmogelijk kon ze met Beer en tante Wonne over de
daagsche dingen spreken . En ach, ze wist niet
meer waar haar de aandoeningen heendrongen,
noch waarvan het klare weten haar terughield.
Een jammerlijke dag bleek 't geweest, even jammerlijk als alles sedert ze hem leerde kennen .
Nou, ik ga dan maar, zei Cecile toonloos, ik
ben moe !
Loom stand ze op, gaf tante Wonne een plichtmatige zoen en Beer haar stevige handdruk, die
hij even krachtig teruggaf, zoodat een vleugje
bloed haar naar de bleeke wangen schoot . Die
Beer ook !
In een enkel stuff ijlde ze de trap op, naar haar
vertrek . Even later hoorde ze Beer en tante eveneens hun kamer sluiten . Het kleine gerucht van
de overgaande schoot sloeg nij digj es over de
gang, dan werd het rustig in het huffs .
In enkele tellen ontkleedde Cecile zich, ver-
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zorgde haar lichaam naar gewone wi j ze in luttele
tijd, hoewel ze niets achterwege liet, 't al enkel
rapper bewerkend, om to spoediger het licht uit to
kunnen doen, en kalmeerend uitgestrekt in het
rust-gevend bed, haar verwarde gedachten to
zamelen .
Haten kon ze zichzelf, haar gelaat niet in de
spiegel aanzien . Een onwaardige vond ze zich .
Hoe onmogelijk werd de verhouding, verwurgde,
vernietigde ze wat haar als het allerhoogste toescheen . . . ? Jaren lang hunkerde, smachtte, bedelde
ze haast om dat to verkrijgen en nu het zich bond,
vertrapte ze het . Onbegri j pelf j k !
Met open oogen lag ze to staren, aldoor-ma&r
to staren naar de lichtvlam die ze gelijk wilde
uitdraaien en die ze toch opzettelijk aanliet, omdat ze zichzelf wilde zien, behoefte erin vindend
het naakte f eit voor zich to halen . Ze wilde
bovenal beraden, al wist ze dat er weinig meer
over to beraden viel . Doch denken moest ze toch,
haar eigen raadselachtige houding dwong haar
wel tot rekenschap, hoe moeilijk dat ook ging . Hoe
kon ze zich zoo gedragen? Boos zijn, zich verontwaardigd toonen ? Ach, ze lachte hem immers toe
en wuif de hem zelf s tegen, nadat hi j zich zoo gedroeg, j a wel . Maar moest ze sours antlers doen,
hem overladen met die bangle verwijten, goedkoope beleedigingen, waarmee ze zich als de gekrenkte onschuld, met een aureool omgaf . Zoo ver
daalde haar zelf inzicht nog niet. Het door-en-door
bespotteli j ke van zoo'n handelwi j ze, het belachelijke van deze valsche schaamte spaarde ze zich
althans . Voor 't overige . .. ?
In de helverlichte slaapkamer waar ze nu gestrekt lag op het kreukloos-witte bed, in haar
kraakhelder linnen, herkende ze 't eigen wezen
verwrongen, vreemd en schril, toch in sommig
De Liefde der Zinnen
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opzicht eerlijk en rechtuit . 't Deed haar goed
zichzelf zoo to zien, ze proef de de ironie er de
wrangheid ervan . Een meisje als zij kon wel
hartstochtelijk wenschen en willen, dock de angst
voor de gevolgen weerhield.
Eva, in 't paradi j s, had niets to verliezen als
het onbekende, ze kon vertrouwen op haar Adam .
En dan werd het niet zwaar het aan to durven ;
met j e tweeen alleen op de wereld, daarvoor waag
je zelfs je zaligheid . Als zij strandde met Ribbens
op een eiland, aarzelde ze niet . Maar, ze hoef de
zich niet vrij to pleiten . Tot groote, overweldigende liefde bleek ze niet bestemd, zij daarvoor
to klein, to verwend-burgerlijk, to hulpeloos ook !
Och j a, gemakkeli j k to zeggen : mask je onaf hankelijk, werk . ., als je evenwel niet voor jets zakelijks werd opgeleid staan je handen verkeerd .
Ze staarde vereenzaamd voor zich uit, ze wist
dat het daarop stak, dock ze kon hierin geen keer
brengen . Er waren j aren mee gemoeid voordat
ze, - gesteld dat haar talent zich ontplooide en
ze ernstig zich aan het schrijven wijdde - althans zooveel verdiende dat ze in haar eigen bestaan kon voorzien . Helaas, haar kwelde en plaagde de angst. En toch, ze kon niet antlers wezen
dan ze was, ze verafschuwde het burgerlijk-goedige huwelijk, de zekerheid van vast je bestaan
to hebben en in die kalme rust, in die lieve sleur
voort to vegeteeren. Maar ach, maar ach, 't was
al verloren . Wat bleef haar nog na vanavond .. . ?
De tranen ontvloeiden haar, terwijl toch de bittere starheid bleef, waarmee ze zich meedoogenloos vervolgde. Ze voelde zich slecht, innerlijk
slecht, neen ever zwak, willoos, maar was dit niet
hetzelfde ; een mensch zonder wil en zonder
kracht kan men niet goed noemen . En wat niet
sterk is moet slecht worden . Ze handelde verkeerd
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tegenover zichzelf en tegenover hem . Eens, dit
voorvoelde ze, zou ze het hier bij Beer en tante
Wonne niet kunnen uithouden en dan een dwaas..
heid begaan, zich aan de eerste de beste man ver~ooien, een die haar nam op het juiste oogenblik .
„Ich bin emn Verlorene," prevelde ze, de woorden, die ze eens in een Duitsch boek had gelezen
en die ze in 't begin Ribbens in haar brieven opdischte en waarmee hij gekscheerde . Nooit erkende ze de beteekenis ervan zoo scherp als thans,
nooit drong het onafwendbare ervan zich zoo
klaar voor haar op . Ze deugde niet voor de ordelijkheid van knus theeschenken, lief een boek
lezen, een avondj a naar concert . Zelf s voor of leidende sport, al deed ze nog wel aan tennissen,
miste ze de ware aard . Ze hield enkel van het passieve zich verliezen in mijmeringen, van gedich~
ten, van zinnelijke kunst ; haar overgevoelige hersens namen het praktische, het degelijke niet in
zich op . Liefde, liefde, kreet ze geluidloos, hartstocht, zich radeloos laten gaan, of antlers droomen, zich erin verzwijmelen totdat de heete golf
zich over haar uitstortte en ze het bewustzijn
verloor, oververmoeid, uitgeput tot zachte versuizeling haar de ooren sloot .
Een enkele gedachte leefde woekerend nog in
haar, een enkele vage stage verwachting : wat zal
hij doen, na het gebeurde van vanavond ? Schri j ft
hij nog of beschouwt hij het stilzwijgend als afgedaan ? Zij wist zelf niet wat ze verlangde . Hield
ze niet meer van hem? Ach ja, ach ja, evenveel,
meer nog dan vroeger zelf s, ze vroeg zich enkel
of hoe het voortaan zou moeten .
In zware, van schrikbeelden verwarrende slaap
dommelde z,e eindelijk in, waaruit ze 's morgens
meer vermoeid dan opgef rischt pi j nli j k ontwaakte . Hel stond de late herfstdag al in haar
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kamer en wierp zijn dun licht naar haar blanke
sponde. Wel even vergat ze haar moeizame kwellingen . Ach, dacht ze smartelijk, als hij nu maar
niet schrijft, tot niets dwingt, als hij mij flu althans een tijdje rust gunt .. . Ik kan immers tot
niets besluiten !
Maar een voorgevoel zei haar al, dat hij geen
respijt zou laten, haar nadere opheldering vragen, dat er morgen, vandaag mogelijk al, een brief
van hem zou komen. Wat ze daarop dan toch
moest antwoorden ?
II
Beer en tame Wonne vond ze al aan de ontbijttaf el . Onthutst, zenuwachtig, zette ze zich .
Woed uitgeslapen ? inf ormeerde Beer .
Tante Wonne neep de lippen om die zorgzaamheid. Cecile dankte glimlachend, antwoordde dat
ze zich goed beyond . Welijk dwaalde ze weer af .
Met moeite nuttigde ze een reepj a brood, nipte
aan de thee zelf ingeschonken, dwong haar peinzen van dat andere ver to houden . Wee voelde ze
zich van gisteren en van de ellendig-nare nacht,
verzetten wilde ze zich . Als dat niet lukte, merkte
tame Wonne het, gaf het aanleiding tot verkeerde
begrippen . Die geloofde in haar toch al niet
zoo zeer .
Als ik Beer maar een weak kon geven, dacht ze
om in de auto uit to rij den . . . ? De f elle vaart en
de wind zouden mijn hoofd bevrijden van al die
kommernissen . Net wilde ze er over beginners door
op het prachtig-droge weer to wijzen, als Beer
haar voorkwam, met het onderwerp zelf in to
leiden .
Jammer, dat de banden niet in order zijn,
antlers een f i j ne dag voor een tocht
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Zoo, heeschte ze terug .
Beer keek naar buiten als overdacht hij het flog .
Ze kende zijn bezorgdheid, zijn bangheid ; als
hij maar vermoeden kon dat er iets aan de auto
ontbrak, reed hij niet . Maar door zijn aarzeling
heen zag ze klaar, dat hij deze uitvlucht gebruikte
omdat dit met zijn inzichten strookte . Hij wilde
met haar alleen zijn om het nieuws to vernemen,
to praten over gisteren en dat ging minder goed
in de auto, waar de chauffeur zoo dicht bij zat.
-- Enfin, verklaarde hij, terwiji hij met eenig
gerucht opstond, misschien vanmiddag als de banden zijn nagezien. Nu maar onze gewone kuier . ..
's morgens is dat in deze tijd ook beter, de lucht
wordt al wat scherp .
-- Zeker, voegde tame Wonne er behoedzaam
bij, wandelen is gezond, dan krijgt heel het
lichaam zijn beurt .
Ze traagden nog even, stapten dan op.
Cecile en Beer gingen zwijgzaam mast elkaar
voort door de rosgekleurde herf stlanen waarin het
ochtendlicht ijl praalde, door de komende zon vaag
verguld . Hun voeten knisterden over de verdroogde blaeren die er nog lagen, en dat riep bij Cecile
weer op de avond van gisteren, het wel vertrouweli j ke, doch bedenkeli j ke gaan in het donkey . Ze
huiverde ervan, in angstig navoelen, terwijl niettemin haar oogen glansden, haar gezicht zich verblankte. Wriezelig, toch zalig, zei ze stil voor zich
weg. Dan lachte ze vreemd op naar Beer, die
haar vorschend opnam .
- Nou, hoe is 't geloopen gisteravond? vroeg
hij wat aemechtig.
Hoe zou het gaan, dat weet u toch !
Ja maar . . . je vertelt niets .
Wat moet ik vertellen ? antwoordde ze lusteloos, bijna kribbig.

326

Je kunt toch wel .. . een en antler . ..
Nee, zei ze hard, dat kan ik niet . . . en dat
wil ik niet, denkt a dat het me sours zoo aangenaam valt . . . ?
Nou-nou, suste hij, zoo bedoel ik het niet . ..
ik vraag maar . . . voor j e eigen belang.
Welj a, beet ze bitter af, dat zeggen alle
mannen .
Beer hield zijn verwijt in . Hij voelde zich bew
leedigd ; gelijk toch begaan met haar . Deed hij
goed haar of to houden van die antler, enkel our
haar bij zich to hebben . . . ? Een weemoed schrijnde in zijn door een vroegtijdige kwaal verdroevigde ziel, die toch zoo hunkerde naar iets moois
en lief s . De tranen drongen hem naar de oogen .
Je weet, zei hij gauw, our zich door praten
to vermannen . ., als hij het goed met j e meent
dan . . . maar zoo ieman . ., een . . .
Ja-j a, viel ze ongeduldig uit, dat ken ik al . . .

een artiest. ., en die deugen voor niets.
Nee Cecile, zoo is het niet . . . ik bewonder ze
zeer . . . ik hou van kunst . . . ze zijn begenadigd,
maar in 't leven passen ze niet .. . En voor dat
ongeluk wil ik j e behoeden, is het zoo niet ? Huilerig stootte hij de woorden er uit, hierin weer
onbewust leggend zijn eigen aandoeningen .
Dat huilerige, teemende van hem, 't werken op
haar gevoeligheid, hinderde Cecile . Daar kon ze
niet tegen, ze kreeg dan lust hem een slag in zijn
gezicht to geven, hem to treiteren en alle leeli j ke
dingen er uit to gooien, dock nu in haar to naar'eestige stemming, voelde ze zich to slap er voor
Ze liet hem dus maar klagen en liep zwijgencl
mast hem voort .
En is 't of ? vroeg hij eindelijk rechtuit.
Daarvoor ging ik er althans heen, maar . . .
Nou . . .?
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Och neen, dat begrijp je toch niet, plaag me
niet meer . . .
-- Woed, ik zwij g al, vraag je niet verder, zei
hij vreesachtig, zichzelf intoomend om niet verder
aan to dringen . Wat hem trouwens niet helpen zou .
Dit mokken van hem, waarachter de uitgesproken bedoeling zoo duidelijk school om voort to
praten, maakte Cecile nog nerveuzer . Neen, ze
kon, ze wilde met hem er niet over spreken, destijds al was dit haar font, dat ze in overvolle,
blije stemming en in jonge overmoed hem vertelde van hem, daar aan zee. Een verraad tegenover Ribbens, ze herinnerde zich hoe boos hij er
over schreef, dat ze zijn portret hem toonde. Dat
portret van Ribbens, ze bezat het nog, ze bekeek
het elke avond . Hi j zag er zoo sterk, zoo f orsch
op uit, met elk lij ntj e, elke trek f el erop . En jets
beschadigd, evenals hijzelf, zoo schreef hij overmoedig.
Opnieuw beet dat herdenken pijnlijk op haar in .
Waarom schreef hij haar dat toch? Maar zoo
bestond hij, vooral zich niet beter voor doen dan
hij zich kende . Eerlijk, zeker, dock doodend voor
de lief de, die enkel het mooie wil en niet de werkelijkheid . Vandaag voelde ze zich zoo eindeloos verkild, zoo eenzaam . . . en Beer, die daar naast haar
liep als een onwillig, groot kind, mokkend omdat
hij zijn zin niet kreeg . Wat had ze aan hem, wat
kon hij haar geven? Zijn geld? Daarom gaf ze
niet. De zekerheid van het leven ? Misschien !
Beschikte ze maar over talent, groot talent? Of
was ze maar mooi, beeld-mooi . . . ? Enkel een mooie
ziel en je liefde, dat is een ijl, een oneigenlijk jets,
niet tastbaar . Reden waarom ze het zich van Beer
liet aanleunen, ze naar zijn raad luisterde .. . En
nu werd het haar klaar, dat ze, wel beschouwd,
soneerlijk spel met Ribbens bedreef, wijl ze Beer
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in haar intiemste aangelegenheden haalde, zonder
natuurlijk to bekennen haar eigen begeerten en
verlangens . Maar och, dat laatste begreep Beer
uit zichzelf wel .., hij speelde evengoed zijn spel
met haar, wakkerde haar verlangzucht aan voor
allerlei verborgen dingen, hoewel niet uit slechtheid of boos opzet, enkel omdat hij evenals zij
het heerlijk vond op al die geheimzinnigheden in
de liefde to zinspelen, to praten over die verborgen verrichtingen in de menschelijke natuur .
Vertroebelend hervoelde ze voor een oogenblik
de aanhitsingen, waartoe ze hem vaak dreef, dock
voor het eerst speurde ze de vergiftigende adenn
ervan . 't Lag aan haar en het lag weer aan hem,
moeilijk het j uiste ervan vast to stellen . Vreemde
toestanden, onmogelijke verhoudingen, waarover
je eigenlijk niet kon praten . Een broeikas, waarbij zij zelf ook de kolen aandroeg!
Even streelde dit haar ijdelheid, verdiepend
haar zelf inzicht . Neen, ze bedotte zichzelf niet .
Ze zag ales duidelijk, tot op de diepste grond
Ribbens, kunstenaar, volrijp man, fel, hartstochtelij k, meer dan zinneli j k, tegeli j k in evenwicht
door ervaring, niet zoekend de gewone noch de
gemakkelijk to verkrijgen platte liefde, speurend,
tastend naar het hoogste, zalige, alleen hierin
tegengehouden door zijn krapheid van middelen,
zijn hard-moeten-werken, zoodat hij zich weinig
mocht veroorloven, terwijl het remmende verstand wel opnieuw voetangels en klemmen uitzette . Beer, man van ingezonken kracht, daardoor
overgevoelig en zwak, edel en braaf in zijn snort,
goedhartig, sours wel breed van opvatting, dockh
klein en beangst voor de lichtzinnigheid ; vooral
bij anderen . Nadat hij in zijn jeugd hard werkte,
bulkte hij flu van het geld, behoefde zich in
niets to ontzien, behalve dan wat zijn gezond-
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heid betrof, die door het vele dokteren bedorven,
hem elke inspanning verbood, waarmee hij alle
tij d, to veel tij d zelf s, voor zich had, om over het
leven en wat er voor hem van dat leven overschoot, volop na to denken in nooit eindigende
zelfkoestering.
Tusschen deze twee in beyond zij zich . Die twee
stoofden de oven, de een met zijn driestheid, zijn
felheid, zijn romantisch gepraat over ergens verweg-gaan, naar Italie, de ander in vaderlijke
goedheid, met zachte drang, bovenal door zijn
waarschuwingen tegen het gewaagde, en niets
van haar to eischen, alles aanbiedend als ze enkel
deernis met hem voelde, zijn zonnetje wilde blijven in dit hem nog overblijvende korte leven .
En zij moest daartusschen kiezen . . . ?
Van haar verwachtte Ribbens om to komen,
de ander om bij hem to blijven . Even drong zich
daarbij de herinnering op aan Beer's vrouw,
tante Wonne . Maar die gaf hier, dit besefte ze,
~geen doorslag. Volgde ze haar verstand en gemoed
dan was het pleit beslist, nam ze Beer, hechtte ze
die voorgoed aan haar . Zoo'n koude, vormelijkbrave vrouw verdiende niet beter . Die verleerde
't allang lief en feeder voor een man to zijn, zooals
vele hier in 't brave Holland . Een eerzame vrouw
behoef de ook niet zoo verliefderig to wezen, dat
deden enkel schepsels . . . nou ja, zooals zij, of nog
ergere. . .
Helder f ormuleerde Cecile zich dit, terwi j 1 alles
door haar gedachten speelde. Koelklaar werkte
haar denken, 't was alsof ze liep door kristallen
lanen, waar elk woord met gouden, scherp gesneden letters als op de glazen platen verscheen . En
naast haar de geduldig-zwijgende Beer, Zij 't
slachtoffer? Ha-ha-ha! Om to lachen ! Soms scheen
het zoo en dan meende ze het zelf, dock in waar-
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held . .. ? Van de eerste dag af, dat ze bij hem in
huffs kwam, voorzag ze het, als bij instinkt, dat
zij, onbedreven meisje, al mocht ze op geen verblindende schoonheid bogen, invloed op hem kon
hebben . En dat bleek, zoo volledig zelf s, dat ze
alles van hem gedaan kon krijgen, desnoods het
opgeven van zijn trouw, een scheiding van zijn
vrouw, wat ze evenwel niet wilde . En ook op Ribbens beproefde ze deze aantrekkingskracht, hoewel ze vaak niet wist, of hij haar aanvuurde en
ophitste dan zij hem . Ach, 't zat alles zoo verward
en verwrongen in elkaar door 't geld . Slecht en
verloren was ze zooals ze in haar brieven bekende . En toch wilde ze niet anders . In ieder
mensch de lief dedrang, de behoef to voor elkaar
lets to wezen, lief to hebben aldoor, of aldoor opnieuw. Dat noemde men slecht, maar 't bleef volgens de natuur . Zoolang een mensch, saamgesteld
uit vleesch en bloed, niet ongevoelig is als een
machine uit ijzer en staal, zou dat vleesch en
bloed zich laten gelden, daar hielp niets tegen .
Zooals zij hier nu liep, leek ze 'n ordelijk meisje,
dat zich door haar begrippen eenige vrijheden
veroorlooft, dock verder niet, inderdaad kende ze
zichzelf als een roofvogeltj e, een sluipdiertj e, een
lenig zachte poes, die in haar weepschheid het
niet kon nalaten onheil to stichten . ook Beer, leek
een ordentelijk man, goed en hartelijk, zelf s
braaf, ootmoedig, toch huisde in hem een oude,
dikke kater, die maar een tamme snoet trok, omdat het niet anders kon . En Ribbens, hoe was hij ?
De man van haar rijpe droomen, haar ideaal, haar
verlangen en begeerte ! En toch, ondanks dit weerstreefde ze, durfde ze niet . Ze nam de trouwpartij
van Frank en Joanne niet to bast, zooals ze 't hem
beloofde, lief hem over aan zijn fel geplaagde zelf .
Dat teekende het sluipdier in haar, dat niet meet
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lustte wat ze gereed kon krijgen . . . Of bestond
het uit angst . . . ? Hij huichelde niet, tooide zich
niet met braafheid en burgerlijk fatsoen, dock
zijn openheid bracht zelfinzicht . . . en weerstand .
Wilde een meisj e toch altij d verleid worden,
zooals zelf s Eva door de slang . ..? Maar als ze het
zoo opnam, waarom dan gisteravond zich niet
gegeven?
Ze haalde de schouders op, ze wist de reden niet
to vinden . Vertrouwde ze hem sours niet ! Zekerr
vertrouwde ze hem, meer dan zichzelf, meer dan
alles ter wereld . En toch . . . ze aarzelde steeds.
Kon het inzicht van een levensleer waarbij de
zonde geen zonde meer is, enkel verantwoordelijkheid, geen berekende zet van hem zijn? Tegen de
ijle lucht zag ze jets voor haar aflijnen, dat geen
lenige poes was als zij, geen goedige kater als
Beer, dock een bekend gedierte, dat de passie
preekt, haar liefste, de vos, die op zijn manjer
tegeljjk slim en redelijk wil zijn .
Ze schrikte ervan en mompelde voor zich weg
Nee, nee zoo is hij njet ! Onbedacht stootte ze
tegen Beer op en schrjkte opnieuw . Wat was ze
in de war !
Beer keek goedig-vragend.
Zei j e jets, vroeg j e wat ? herstelde ze zich,
our jets to zeggen .
Welneen kind, je loopt maar door de dorre
blaeren to ritselen en last mij aan mijn lot over .
Aan j e lot, herhaalde ze onwillekeurig .
Ja zeker. ., geen woord heb je voor mij .
Cecile glimlachte. Ha, nu wist ze het klaar .
Tengevolge het praten van Beer gjng ze alleen
naar Frank en Joanne en liet Ribbens terzijde . In
een zwak oogenblik beloofde ze het Beer, haten
kon ze hem . . . Ach neen, haten njet, daar is hij to
goedig voor !
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't Ligt niet aan mij, stugde ze, waarom
dwing je me ook alti j d zoo?
Beer zweeg, hij wist, ze had nu gelijk .
III
Op de terugweg liepen ze slenterend-traag .
Het herf stzonnetj e, klaar doorgebroken, verguldde het landschap, lei lange vakken van goud
over het dorre gebladerte op de grand, maakte
rossig de kale kruinen der boomen . Wretig groen
lagen haast weer de grasvelden, waartusschen als
gestold de slooten kroosbedekt .
Laten we maar vrede sluiten, teemde Beer .
Ach . .. Waarom plaag je me, waarom vervolg je me, je weet, ik hou van hem !
Van hem? . . . Van mij dan niet . . . ?
Dat ook, dit hoef ik toch niet to herhalen !
-- Maar anders, niet waar? vroeg hij bijna
huilende.
Ja, anders.
Zie je wel, schrikte hij op .
Natuurlijk, zei ze ineens hard, omdat hij
niet of liet . En dat moest je zelf begrij pen . . . j e
kunt immers niet meer voor me worden dan je
nou bent . . .
Hij dan wel . . . ? Hij trouwt je toch niet, viel
Beer heftig uit, zich zeker voelend van deze zet .
-- Nee zeker niet, maar ik wensch ook niet to
trouwen, dat hoeft allerminst, daar zit het niet
in ! Voor de voeten wilde ze hem werpen, dat hij
voor haar ook niets kon wezen, dat tante Wonne
daar altijd tusschen stond, maar ze bedwong zich .
Zeus die gedachte mocht ze niet uitspreken, geen
dergelijke mogelijkheid bij hem opwekken . Neen,
't moest blijven, zooals 't nu tusschen hen was.
Als hij 't recht met je meende, moralizeerde
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Beer, zou hij hier gekomen zijn, men doet zoo
niet, als hij .
Zoo, viel Cecile scherp uit, dat ligt toch niet
aan hem, 't ligt aan iou .
Aan mij ? verwonderde zich Beer, hoewel
hij wel de ondergrond ervan voelde .
Aan de toestand dan, aan je braafheid .
Moest ik hem sours hier laten komen ?
Waarom niet? waagde hij weer.
Och, hij is geen kind . . . hij zou gauw genoeg
het zijne er van hebben.
Maar hij mag toch alles weten, er bestaat
niets tusschen ons dat niet mag worden gezien .
Welukkig niet, maar niet ieder neemt 't zoo .
In 't zelfde oogenblik bedacht ze, dat hier 't
begin van haar schuld lag . Ze vatte het zelf als
jets verbodens op, hield Ribbens weg . Maar dat
kon bezwaarlijk antlers, ze zochten de liefde en
niet de wettelijke band, hoe wilde ze hem hier dan
binnenleiden ? En ook hij vorschte gedurig naar
haar verhouding tot hier en daarvoor vreesde ze,
wijl Beer in zijn sentimenteelheid zich zoo moeilij k kon inhouden .
-- Ach toe, smeekte ze, laten we er niet meer
over praten, lieve Beer, j e weet, ik hou van j on
en ik blijf nou toch hier . . .
Ze glimlachte door haar wrangheid heen, glimlachte our 't eigen vonnis dat ze velde . Wat deed
ze langer in dit huffs? Wat kon haar het leven nog
brengen? Zeker, ze hield van hem, in het rustige,
het lieve, . . . maar zij verlangde het wilde, het
dwaze. En dat kon hij haar nooit geven . Waarom
bleef ze, waarom liep ze niet weg, naar die
antler, naar Ribbens ? Waarom zei ze thans niet,
zooals ze 't in haar brieven zoo eindeloos-vaak
schreef : daar ben ik, neem me, doe met me wat je
wilt. . .! Waarom toch niet ? Ze zocht voor zichzelf
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een antwoord en ze vond het niet . En weer glimlachte ze op naar Beer, om haar overwegingen
niet bloot to geven, maar ze voelde zelf hoe wrang
en pijnlijk het tusschen hen werd .
's Middags tuften ze ; zij naast de chauffeur,
Beer en tame Wonne achter in .
Ze ijlden snirrend, suizelend door de zonnige
herfstlucht, langs de kale velden, over de bladerbedekte laangronden en Cecile dacht gelukkig aan
niets. Een booze Broom leek haar alles, haar bezoek
aan Laren, zijn aanvallend dwingen, haar verzet,
de kwellende nacht enn het gesprek met Beer, 't lag
nog alles vaag drukkend op haar, maar de kwelling week toch . Ach, als hij maar meegaande
bleef . . , of zweeg .
's Avonds evenwel, met de laatste post, vond ze
al een brief van hem . Ze schrikte ervan ; Beer
keek haar beteekenisvol aan . Zal je flu sterk zijn,
vroegen zijn oogen, je niet opnieuw laten vangen .
Ze kirde lichtelijk, stak de brief weg, om die
straks to lezen als ze alleen zou zijn . En tame
Wonne stekelig, Beer goedig, merkten op
Je bent ook niet nieuwsgierig. . . weet zeker
al wat er in staat !
Nee, hoe zou ik Bat weten, viel ze heftig uit .
Dan als verweer : -- U permitteert ? Meteen sneed
ze de omslag open, las wat hij met korte woorden
schreef. Hij vroeg de reden, de verborgen reden
waarom ze haar woord, haar belofte niet nakwam? Kalm, dock onverzettelijk bleek zijn toon .
Ja, daar stond het onheil voor haar. Wisteren
liet hij passeeren, nu drong hij to vaster aan . Er
viel niet meer to ontwijken . Ween andere uitweg
bleef haar over . Ze zou dus moeten verklaren . . . ?
Neen, neen, Bat nooit ! Ze moest het dus afbreken !

VIJFTIENDE HOOFDSTUK
I
AN Cecile gaf het in zenuwende angst
genomen besluit een korstondige rust,
de rust van met haar begeeren niet
meer in het tastbare gevaar to verkeeren. Al minachtte ze het burgerli j k huweli j k, ze vreesde evenzeer het
ongebonden bestaan . Dat maakte nog meer afhankelijk ; men kan eerst zichzelf zijn, in voile
liefde zich geven als de man daarvoor niet het
onderhoud betaalt . Kon ze maar op een kantoor
gaan, of in andere betrekking, maar ach daar
deugde ze niet voor . Een ieder kwam dadelijk aan
met gewaagde voorstellen . . . de liefde vond men
op haar gezicht to lezen . Ze paste enkel in een omgeving als bij Beer, alwaar de rijkdom en het
welgezeten-zijn soliditeit eraan verleende . Hoevele
lessen nam ze al niet, in boekhouden, stenografie,
tikken, korrespondentie, alles vergeef s, haar aanleg lag niet in die richting . Zou ooit iemand deze
moeilij kheid erkennen ? Plukte men pruimen van
een lindeboom . . . ? In moerasgrond kweekt men
toch geen druiven ; wie voor kunst de drang heeft,
wordt maar een slecht kantoorf rik . 0, dat misbegrip, om een mensch to dwingen tot wat hij niet
kan zijn !
Daarom meldde ze Ribbens in zachte woorden,
dat het niet kon en dat hij het haar niet verder
moeilijk moest maken . Ik kan en mag niet doen
wat je vraagt, zoolang ik hier in huffs ben . Wees
maar liever boos op me. . . j e hebt er alle reden
voor . Ik zal berouw genoeg krijgen,
als het to
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last is . 1k begin nu opnieuw aan 't boek „De
Minnebrieven", of schoon mij n hoof d er allerminst
naar staat, ik zal werken . ., werken . Maar ach,
ontstaat op deze wijze ooit wet goeds? Jij zelf
weet dat beter . Weef me maar je adres op als je
van woonplaats verandert, ik weet dan wear ik je
ken vinden .
Dit briefj e, goed bedoeld, bevredigde Ribbens
allerminst . Zijn sterke aard die geen hinderpalen
kende, begreep niet hear wankelmoedigheid . Ben jij
't meisj e, antwoordde hij smalend, die wel honderd
keer aanbood to zullen komen ? Voel-j e j e gekwetst
omdat ik je wilde nemen in het donkey van 't
bosch, akkoord, maar je oogen glansden, je lippen
trilden . ., je lachte op me toe, verklaar mij dat .
Nu staarde ze star op dit verwi j t . Hi j had gelijk ; ze beschouwde zich alleen niet meer veilig .
En dan zijn vraag, al dringender, korter gesteld,
of ze niet meer van hem hield? Hoe kon hij daaraan twijfelen ? Als ze dit bekende, schreef hij,
wilde hij hear vrijlaten . Ontzie-me niet, ik verdraag alles, ook 't ergste, dock niet j e schuilvinkj e
spelen . Als laatste punt voerde hij aan, dat er jets
tusschen hear bestond en Beer . Maar ach, wet
ieder meisje, iedere vrouw vanzelf sprekend vond,
dat j e niet in het huffs terug kunt keeren, als-j e j e
aan een man hebt overgegeven, telde hij gering .
Een nietig uitvlucht uit een vorige tijdperk, verouderd fatsoensbegrip, noemde hij het .
Mogelijk, je mocht met je lichaam handelen
naar je wilde, dat bleef je eigendom, misschien 't
eenige . Hoe huichelen meisjes als ze thuis zijn .. .
vrouwen als ze getrouwd zijn? Evenwel, zij voelde
dit nu eenmaal zoo, zij was niet als die meisjes,
als die getrouwde vrouwen, ze wilde althans
anders zijn .
En Beer . . .? Had hij dan toch invloed op hear?
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Ze nam hem destijds in 't geheim, raadpleegde
hem, beloof de. ., ja, wat beloof de ze ? Ween onberaden stappen to doen ; hij meende hot zoo good
met haar. Maar Ribbens beloof de ze to komen !
Dat kon niet zoolang ze geen zekerheid had ; uit
niets bleek, dat ze in haar onderhoud kon voorzien . Die arme Beer kook zoo ongelukkig. En nu
wilde Ribbens, dat ze zou bekennen . Wat bekennen? Waarom dwong hij nu zoo, waarom zocht
hij naar hot ontastbare ; enkel maar bestaande in
vage, onduidelijke wevingen? Toch, ze moest besluiten, twee voile dagen liet ze er al overheen
gaan . 0, hoe moeilijk word dit . Was dit nog liefde
bij hem, of reeds de man die wil heerschen? Wilde
hij haar ook 's avonds niet dwingen, een poging
waarvan ze flu nog in angstige verrukking rude .
Zoo'n woestaard, zoo'n dolle man !
Maar nu, flu wilde zij niet, ze zou hem laten
zien dat hij met dwang niets bereikte, 't moest
dan maar uit zijn .
II
Als een toegebrachte slag, f lauw voorzien, telkens afgeweerd, sours door hem uitgelokt, toch
niet als mogelijk ondersteld, kwam Cecile's snijdend woord verpletterend op hem neer. Niet zoozeer voelde hij hot verlies zelf als wel de verbazing waarin hot hem bracht . Duidelijk, ze kon
uit haar eigen warnet niet meer komen ! Schrijf
me niet meer, ik wil geen brieven meer van je
hebben, ik wil je geen reden opgeven, alles moot
uit zijn tusschen ons . De woorden niet en wil en
moot onderschrapt. Zoo stond hot dus er voor .
Een donkerte wrong zich our hem, waarin hij
vergeefs een lichtpunt zocht, hij begreep doze
handelwi j ze niet.
De Lief de der Zinnen

22
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Droef liet hij zijn hoofd zinken tusschen de
handen, 't snikte in hem, geluideloos . Eischte hij
to veel? Neen ! Er moest vastheid zijn . . . en geen
zeepbel . Ze wilde niet besluiten . ., en hij kon niet
wachten .
Een floers omtrok zijn oogen . Dwaasheid, mompelde hij, niet sentimenteel zijn . Beklag komt voor
bij de jeugd en in de ouderdom, past niet bij mij,
de rijpe man ! Dan wist hij dat hij aanvaarden
moest . Zich oprichtend in zijn voile lengte, zei hij
luide, zoodat de woorden als een schal tegen hem
opklonken : Woed, ik zal je niet meer schrijven, je
niet meer lastig vallen Cecile, 't is tusschen ons
uit, omdat je het wilt . Een vraag, wie het meest
verliest, iii of ik ?
Ontmoedigd liet hij zich weer op een stoel neerzakken en keek versuft. Zichzelf leek hij nu een
onbenullig jongetje met een oud hoofd, die daar
op het strand een vlieger had opgelaten aan een
to dun koord . En zij, ze bleef het meisj a wisselend
in haar verlangen en daardoor ongestaag, de
nieuwe vrouw, verstrikt gebleven in oude netten .
Maar werken bleek dan ook verre-weg moeilijker
dan minnen !
Vergeleek hij dit korzelig antwoord met haar
vorig brief j e dan werd het hem weer raadselachtig. Daarin sprak ze duidelijk nog uit, dat ze verlangde, hoopte. Nu verbrak ze ook dit, wat kon de
reden daarvan zijn? Dat Beer haar diet kon missed, want die had diets meer dan zijn stiff-dorre
vrouw, zijn lastige kwaal . . . en de vloek van zijn
rijkdommen? Ofwel, sloeg bij haar door de angst
voor een onzekere toekomst ? Mischien wel beide .
Hier veroordeelde zich dus een levensbeschouwing, die menschen adders doen handelen dan ze
't wenschen.
Nu moest hij zich hervinden . Alleen in 't werk
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herneemt de mensch zichzelf . De arbeid is de beste
hersteller van 't verbroken evenwicht, de verlichter van de smart . Ze dempt de klove, dringt terug
de pijn, en roept op nieuwe levenswil. Nogmaals
stutte hij zijn hoofd in de handen, als wilde hij
beletten de hersens verder to denken . Verwachtte
hij dan nog een keer, bestond er een flauwe
kans, een uitzicht ? Neen, hij verwachtte niets,
wachtte niet meer op haar . Pat bleef of gedaan .
Hij wilde looter werken om to ontkomen aan de
kwelling van wat niet anders kon zijn . En dat
leek hem goed .
III
Van Cecile vernam hij de eerste tij den niets .
En hij liet ook niets van zich hooren . Pit wenschte
ze zelf, zij enkel verlangen en gevoel, geen kracht,
geen wil .
Liep hiermee de roman ten eind ? 't Leek wel
zoo . Ribbens twi j f elde, dock grond voor jets anders
vond hij niet ; hij kende immers de warreldraden
niet, waarin ze gestrikt zat .. . en ook niet het verlangen dat zich niet terugdringen liet . Hoe zoo
hij ook, heel deze Cecile bleef hem een raadsel,
een raadsel dat niet behoef de to bestaan als ze
even open en eerlijk had willen zijn als hij het
was geweest . Ze zoo nu wel haar geluk bij Beer
zoeken, in de welgezetenheid, waaruit men niet
even gemakkelijk treedt als men met goedkoope
woordjes er op afgeeft . Zoo gingen er vole woken
om ; er gebeurde niets .
Op een morgen evenwel trail Stance glimlachend
op hem toe, met jets geheimzinnigs in haar doen .
Ironisch zei ze :
Een brief, raad eons van wie?
Er zweef de hem al een naam op de lippen, maar
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hij sprak die niet uit, vorschte enkel met de oogen .
Stance lachte bevestigend, benieuwd, hoe hij zich
zou houden .
Op zijn gelaat teekende zich niets af, geen
vreugd en geen onwil . Ook geen belangstelling .
Verveeld zei hij enkel :
Wat wil die nou weer ?
Ze dacht j e al in Italie, vraagt je adres .
Hij haalde de schouders op en wendde zich af .
Doch Stance vroeg opnieuw
Wat moet ik terugschrijven . .. ? Ze wil je
raad over haar werk .. .
In weerzin nam hij het briefj e aan, 't bekende
lila-paars, en weifelde. Dan vluchtigde hij het
door .
Nou, vorschte Stance, wat dunkt je, vreemd
nog al . Heel gelukkig schijnt ze ook niet to zijn !
Schrijf je zelf, of moet ik het doen?
Dat gezegde deed hem besluiten . Zijn zusje
hoorde niet in zijn aangelegenheden . Dat diende
hij zelf to beredderen . Wevaar bestond er niet
meer, hij vertrok binnenkort . En dit meldde hij
haar ; als ze werk had zou ze maar zenden . . . hij
stuurde 't dan wel op naar zijn vriend de letterkundige .
En weer werkte hij met dubbele inspanning,
om de vastgestelde refs to ondernemen, alleen.
Maar het bedrag er voor bijeen to krijgen,
viel niet mee . Dat hij er destijds zoo lichtelijk
over oordeelde, dit verraste hem zelf 't meest .
Wing 't dan toen alles gemakkelijker? Evenmin .
Maar daarvoor zou hij zich niet hebben laten
weerhouden . ., doeken voor een prijsje verkocht,
illustratie aanvaard, geld opgenomen ; en niet
zou dan de vraag zijn gesteld of zijn kunst er
onder leed . Dit had hij toch voor haar over gehad .
Beter dus zoo
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Met zijn gestel stond het er anders onzalig voor .
Telkens opnieuw, in zwoele nachten, ontvlood
hem de slaap, drong op de razende begeerte .
Brandfel woedde dan de vlam, bloedrood de
drang, heerschte het koortsgenot van zijn verbeelding. Slechts de werkwil haalde hem uit die roes .
En nu, de gedachte aan de refs, die afleiding zou
brengen, stilling voor zijn verwoeste zenuwen.
Iv
Ribbens' handschrift ontroerde Cecile blij .
Meende ze dan werkelijk dat hij zou vertrokken
zijn, zonder haar? Ja, waarom niet? Ze voelde
zich gevleid nu het niet zoo bleek to zijn .
Zijn briefje, kort, zakelijk, koel, maar hoe ook,
door hem aan haar geschreven, terwijl ze 't niet
van hem, dock van Stance verwachtte, deed in
haar het begrip weer herleven hem nog niet gansch
to hebben verloren . Wat moest ze nu verantwoorden ? De waarheid, de voile waarheid . Maar ze
beoogde toch nooit anders dan de waarheid, in
haar stak geen bedrog . Nog altijd wilde ze zich
in lief de of f eren, als er maar geen daarna bestond . Na deze kwellingen kwam de hopelooze
leegte . Al schrikte ze op 't laatste oogenblik terug,
de begeerten en verlangens bleven . En Beer kon
haar niets geven . Ach, ze hield van Ribbens, van
hem alleen . Al was 't flu to last, eerlijk zou ze
hem dit biechten . Ais hij flu maar een beetje zacht
en lief voor haar wilde wezen, haar aanmoedigen
om haar werkplan door to zetten . . . ? Ze kon niet
de zijne worden, voordat ze zich zeif redde . Als
hij haar briefje maar weer niet verkeerd ging
opnemen ? De vage, wat wrange vreugd ontglipte
haar alweer, een klemmende gewaarwording
drukte haar neer. Dan schreef ze het wonderlijke,
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openhartige briefj e, waarover ieder man wel in
twi j f el zou geraken .
Lieve, ik heb je niets over mijn werk to vragen,
ik heb totaal niet gewerkt, de heele winter geen
pen aangeraakt . Maar ik schreef dit aan Stance,
omdat ik j e adres wilde weten, ik durf de niet denken, dat j e nog in het land zou wezen . Ik heb je
zoo oneindig veel to zeggen - en nu weet ik niet
wat ik schri j ven zal . Ik heb zoo naar j e verlangd,
de heele lange winter -- geen uur is er geweest,
waarin ik niet aan je dacht .
Wel trachtte ik of leiding in mijn werk to zoeken, maar ik kon niet . Ik heb geprobeerd, j e to
haten, heelemaal niet aan je to denken - ach, ik
houd meer van j e dan ooit . Ik ben ziek geweest,
nog alti j d voel ik me moe en ellendig en of getobd .
Zeg niet dat alles mijn eigen schuld is, ik weet
het immers al to goed -- nooit in mijn heele leven
kan ik weer gelukkig worden. De winter hier is
zoo stil geweest. Tante Wonne was heel ziek . Nu
gaan we - de patiente, Beer, Beer's broer en ik
begin April naar de Italiaansche Meren, naar
Lugano . Het kan me weinig schelen, maar het bezorgt misschien wat of leiding . Lieve, lieve, j onzen, wil j e me nog niet eens schrijven ? Dat j e niet
boos op me bent en sours nog aan mi j denkt .
Het duurde niet lang, per keerende ontving ze
het gevraagde . Dat ' viel niet mee, schoon ze
zich niet er over beklagen mocht.
Had ze iets antlers verwacht . . . ? 't Scheen wel
zoo, ze voelde zoo'n behoefte aan steun . Mistroostig lief ze haar hoof d zinken . Barre winter leek
het haar, overal ; ze rude door geniis aan warmte .
Voor 't overige, zijn briefje hield weinig veral
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ontrustends in, evenmin veel opwekkends . Hij
schreef, dat het hem erg tegenviel van haar, dat
ze al die maanden met de handen over elkaar had
gezeten . Als ze ooit daar weg wilde, moest ze aanpakken ! Verder, dat hij over enkele dagen naar
Italie vertrok .
In klaar besef van zich to weer moeten stellen,
nam ze een brokstuk van een reeds lang opgezette
niet afgewerkte roman en zond hem dat, als een
bewij s van haar ernst .
Deze daad kalmeerde, stilde haar . Ween minnebrieven meer, enkel zouden ze vrienden en zakelijk zijn ! 0, ze verlangde niet antlers ; en toch
deed het haar pi j n .
Een kleine week ging er martelend voor haar
om, ze vreesde reeds dat hij op refs zou zijn, haar
handschrift niet ontvangen, dock dan op een middag bracht de post het pakket terug met enkele
woorden van hem erbij .
Een blos van schaamte doorgloeide haar wangen, ze zag zichzelf aan de kaak gesteld, ze begreep dat hij haar had doorzien . Daar lag nu voor
haar het misprodukt ; hij verheelde niet dat hij
in haar geschrijf geen kunst erkende . Zijn vriend,
de letterkundige, durfde hij het niet eens zenden,
zoo gewoon en waardeloos leek hem de opzet . Een
vrouwelijke schrijfster zag de dingen die ze bew
schreef toch in het eigen licht, niet algemeen, en
ze lei er in de eigen aanvoelingen, die, juist door
haar vrouw-zijn, vrouwelijk moesten wezen . Eerli jk tegenover je zelf staan, diep tasten, zuiver
zien, en even zuiver zeggen, j e nooit sparen, daarmee begin j e. . . de wondere verbeelding die volgt
later, als je bent gerijpt!
Een warrel sloeg over haar heen van teleurstelling en gelukkigp vervoering ; ze lachte en
schreide haast . 0, hoe wist hij de dingen scherp
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to uiten ! Waarom was die man zelf geen schrijver
geworden . . .
V
Een oude vervaagde verwachting herleef de ook
weer bij Ribbens, al ging hij flu op refs .
Een verteedering voor wat eens was geweest
en mogelijk nog kon keeren . Hoe ook, ze bleef voor
hem het weelderig rijpe kind, de verlangende, begeerende op de scheidingslijn van troebele maagd
en klare vrouw . Als ze ooit tot zelf standigheid
geraakte werd ze voor hem de eenig-begeerde, de
gebenedijde.
Nu voerde de sneltrein hem langs Ede, haar
woonplaats, naar het zonnige Italie . In Ede hield
de trein maar event] es stil, daar zou geen gelegenheid wezen, zoo schreef ze hem, dock ze wilde naar
Arnhem komen .
Over de vaste ijzeren baan speed de sneltrein
in ijlende vaart, rhythmisch het geklop en getjamp onder de wagenvloer. Dat lied zong nu ook
in Ribbens, 't leek jets op de zang der zee, het
golfgeklots ; 't verdrong zijn moe gepeins .
Luisterrijk straalde over uitdeinende heide en
donkere dennen de voorjaarszon, verdeelend de
grauwe wolken in een lichtend en schaduwend
spel . Langs 't weinigj a water groeiden al wilgenkatjes . Eigenlijk jammer om flu hier weg to trekken, 't werd zoo mooi . Maar 't zou daarginds ook
mooi zijn . Pas midden Februari . In deze lage landen kreeg-je in de lente nog leelijke dagen, hoewel
altijd verrukkelijk voor hem als schilder.
't Wenot zich op refs to bevinden, hief hem op
uit zijn sleur ; ook uit de deernis met zichzelf.
Hij voelde zich als een vogel die uitvliegt en geen
kommer kept. En Cecile . . . ? De herinnering aan
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die avond toen ze op het bordes van de stoomtram
stond, schoot voor hem op . Hij zag haar veer
lachen en wuiven en vergat het onzalige wat er
aan voorafging. . . en er op volgde. Er was jets
vluchtigs in hem .
Vanuit de nog rijdende trein nadat die het station Arnhem binnenschoot en grommelend stopte,
herkende hij haar al . Ze zocht de aanglijdende
spoorwagens met starre oogen of . Hij wenkte .
Dra waren ze bij elkaar, zij op het perron, hij
van nit het raampj e .
Veel vonden ze elkaar niet to zeggen . Het gewone : hoe gaat het, prettig zoo'n refs, de trein is
op tijd . Te meer keken ze . Ween van beiden wilden
ze op het oude terugkomen, dat voorbije vergeten,
en ook geen nieuwe of spraken maken . Daarom
moesten ze luchtig doen, alsof er niets scheef s bestond ! Dat lukte hem, dock Cecile, die naar hem
op moest blikken, terwijl hij van uit de hoogte
neerzag, voelde deze afstand . Ze vroeg :
Kom j e er niet even uit ?
Ja, dat gaat nog wel, al stoppen we niet lang
Dichter stonden ze bij elkaar en toch niet mjnder verwijderd.
Hoog richtte hij zich op en vond haar klein ;
hij keek weer op haar neer . 't Webeurde onwillekeurig door het lange zitten in de trein en ook
omdat het blije voorjaar in zijn bloed klopte .
Duidelijk merkte hij op, hoe moe en verzenuwd
ze er uitzag, al verzonk het lang verkropte leed
flu onder het ophitsende van het oogenblik . Haar
oogen, haar wondere oogen, straalden hem evenwel tegen, ze leken diepe meren van verlangen .
En vreemd - hij deed het niet met opzet, -- hij
bezag haar zooals hij haar nog nooit eerder had
bezien, als een begeerlijke buit, de vrouw van zijn
zinneli j ke droomen, zonder de schroom van zij n
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eerste beminnen . Ze speurde het, raakte eronder
verward, dock ze liet het niet blijken . Integendeel, het vuurde haar aan om heel vroo to schijnen .
Het korte verwi j 1 gleed al voorbi j ; men begon
de deuren alweer to sluiten. Hij moest erin .
Nu al? zei ze verschrikt. Zoo gauw . . . ? Een
schrille teleurstelling teekende zich nerveus op
haar af .
Zou hij zijn reisgoed uit de netten halen, 't kon
nog net, maar dan moest het ook spoedig gebeuren . Een aarzeling . Och neen, waarom ? 't Waf al
moeilijkheid met die tasschen, de reisdeken, zijn
zware j as, het lei daar alles zoo goed en vast .
Kun je niet een paar uur overblijven?
haastte Cecile .
Weer dacht hij na, terwijl hij al op de treeplank
stapte. Een volgende trein ? Dan miste hij de aansluiting voor vannacht . Een heele dag . . .
Neen, zei hij ineens, ik moet maar door, 't
gaat niet . .. ik schrijf je . . . schrijf je ook?
De deur sloeg achter hem toe . De trein trok
aan ;hij wuifde nog, dan plofte hij neer op zijn
plaats en bespeurde flu pas hoe warm hij het
kreeg .
VI
Cecile voelde zich vernederd, gegrief d, teleurgesteld . En daarop bestond geen verhaal . Zeus
tegenover Beer kon ze er niet over spreken . Nu
spoorde hij door en liet haar smadelijk achter .
Bestond ze dan niet meer voor hem? 't Scheen wel
zoo, 't kon ook bijna niet antlers . Ween teederheid
kwam haar toe, al bedelde alles in haar er om .
Verdwaasd ijlde ze van het perron, de stall in,
die met de vele lichten haar spottend omving, al
dat stadsche licht dat zoo vreugdig f likkerde .
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Een pons liep ze verbijsterd rond, als een
wezenlooze, dock waar moest ze het zoeken ? In
arre moede nam ze haar weg weer naar het station .
Eerst last keerde ze naar huffs terug . Maar ook
char hervond ze haar kalmte niet, al wilde ze de
ontstemming allerminst laten blijken . Ze deed in
haar wrevel gewild-lief en zweeg weer in moeheid,
omdat ze haar ellende niet to verbergen wist .
Beer, die haar met vragen lastig viel, kreeg het
hard to verduren, wat haar een scherpe terechtwijzing van tame Wonne bezorgde .
Ze zei niets weerom, stoof driftig naar boven,
alwaar ze haar zenuwen niet langer in bedwang
hoefde to houden en ze vrij-uit kon schreien .
Waarom liet ze hem gaan, waarom niet to voren
hem geschreven ? Honderden zelfverwijten striemden op haar aan, waarvoor ze toch geen woorden
had . Maanden hield ze zich omhoog, na de ongelukkige inval toen ze hem to kennen gaf, dat het
maar uit moest wezen, en flu ze hem eindelijk
terugvond, na al die ellende, ontglipte hij haar
weer, enkel omdat hij haar niet begrijpen wilde .
Ze haatte hem thans . Overspannen plannen doken
in haar op, als van ouds, our zich to vergooien aan
de eerste de beste die haar begeerde ; waarom to
wachten . . . ? Morgen begon het gezeur, het verlief de geteem van Beer en het kapittelen, sours het
gekrij sch van tame Wonne, die haar uitmaakte
voor zenuwziek, grillig, manlustig . Herhaaldelijk
zond die al de dokter op haar af, die toch niets in
haar kon ontdekken . Wat overspannen nu ja, och,
dat waxen alle meisjes, eigenlijk alle menschen,
dat hoefde je zoo erg niet op to vatten !
Later op d'avond kwam Beer nog naar boven
en klopte aan haar deur . Ze snauwde hem of
Wa naar j e vrouw . ., last mij met rust !
Snikkend wierp ze zich neer en balde de vuisten .
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Nee, ze hield het niet vol ; ze werd doodziek . Nu
was alles, alles verloren !
Een vlammende nacht bracht ze door, half
wakend en droomend, 's morgens doodelijk-vermoeid en uitgeput. Ze schrikte toen ze zich in de
spiegel bezag, rende in zenuw-haast naar beneden,
om overmatig lief tegen tante Wonne to doen, ten
bewijze dat ze niets met Beer had .
En Beer moest het op de wandeling ontgelden,
ze verweet hem dat hij haar van 't geluk afzonderde, dat hij, grove egoist, slechts aan zichzelf
dacht en haar daaraan offerde. Doch terstond er
op kreeg ze berouw over haar hardheid, en zei ze
dat ze het niet zoo meende . Ze gaf hem weer de
oude troetel-naampjes, keek hem liefkoozend aan.
Ach, die Beer kon het niet helpen, dat hij van
haar hield . Neen, ze mocht zoo niet wezen, maar
hij moest ook antlers worden, haar niet met zijn
goedige sentimenteelheid vervolgen . Dan eischte
ze dit bepaald van hem ; ze waren vrienden, niet
meer. En hij beloofde stevig. . . als ze maar lief en
goed tegenover hem wilde wezen, waarin ze berouwvol toestemde . Met het gevolg, dat tante
Wonne steeds naijverig, haast in onmacht viel van
kleine naijver en dor-vrouwelijke jaloezie . Sprak
ze tegen Beer evenwel wat koel en afgemeten, dan
beklaagde hij zich als een kind, kreeg ze nog
ergere verwijten van tante . De haar opgelegde
task was toch, deze verzenuwde man in evenwicht
to houden .
VII
De volgende dagen brachten een felle opwinding .
Al dadelijk, de eerste middag, schreef ze Ribbens naar het hotel, in de haast door hem opgegeven . 't Werd een brief zoo f el, zoo vol van
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passie en zinnelijkheid, dat ze er van beefde.
Haast niet to verzenden ! Inplaats van op haar
lila-paars penile ze het dwazelijk op vlam-rood
papier . En zijn antwoord, dat verwonderlijkspoedig uit het verre land haar bereikte, bleek in
dezelfde toon gesteld, 't wond haar nog feller op .
Doch daarna vroeg hij toch heel ernstig en stellig de reden waarom ze 't eerst met hem afbrak .
Alles, alles keurde hij op voorhand goed, alleen
hij wilde weten . En juist dit eene, heel-eenvoudige kon ze hem niet verschaffen . 't Bracht haar
buiten zichzelf .
Moest ze nu schuld belijden, waar ze zich niet
schuldig zag, hoogstens zwak van wil? Hij verlangde bewijzen, hoe kon ze hem die leveren, wijl
alles toch maar bestond in de gewrongenheid, de
omstandigheden. Ach, had ze Stance toch maar
niet geschreven ? Het liep al in dezelfde cirkel, de
lijn die in zichzelf wederkeert . En hieruit geraakte ze niet .
Ontstemd, verbitterd, en in die verbittering star
van begrip verweerde ze zich, weer dreigend dat
ze niet meer zou schri j ven . ,
Maar hierop prikkelde hij terug, dat ze wel de
verhouding kon verbreken, dock dat haar dit niet
ontsloeg van het antwoord . Neen, met hem viel
niets to beginners voordat ze geheel vrij zou zijn .
Hij liet thans zijn rechten gelden en onbetwist .
Ze schreef opnieuw, zonder erop in to gaan, dock
hij keerde er telkens op terug en liet het niet los .
Dat eene, hem aldoor een raadsel gebleven, wilde
hij voor alles opgelost hebben !
Nu ze binnenkort met Beer en de f amilie naar
Lugano zou gaan, hoopte zij een gelegenheid to
vinden om Ribbens to treffen, dock tante Wonne
werd weer plotseling ziek en daardoor verviel het
reisplan .
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En Ribbens drong intusschen aan dat zij hem
eerlijk de reden die haar toen zoo deed handelen,
zou opgeven .
In die verwarring . ., neen, wat er toen gebeurde,
daarover durfde ze niet meer denken . Ze brak het
opnieuw af. . . en op welke wijze !
Wat is er toch, kind? goedmoedigde Beer,
ach kon ik je toch helpen, wist ik maar raad ?
-- Ik kom er niet meer uit, klaagde Cecile, hij
houdt niet op, wil de reden weten .
Welke reden?
Waarom ik niet kom, hem niet alles vertel .
Maar j e staat toch vri j . . . je bent toch niet
to ver gegaan .. .
Angstvallig hield hij op, en zijn gezicht nam
zulk een wanhoop aan, dat Cecile alle beheersching
ontviel . In verzenuwing, die zich van niets meer
rekenschap geeft, wierp ze hem de enveloppe toe,
waarop zijn adres stond met het hotel, en zei
hoonend
Nou schri j f hem zelf, zeg dat ik niet meer
wil, dat ik niet kan .
Beer, verheugd, dat daar de oplossing kwam,
weerlegde niet, dock penile statig de enkele regels
voor zoo'n bericht maar noodig.
Ribbens voelde zich door deze handelwijze diep
gewond.
Nu hield toch wel alle begrip op, flu viel er niet
meer to hopen nosh to verwachten . Een meisj e
waarop je zoo weinig kon betrouwen moest hij
wel aan zichzelf overlaten . Op de meest kwetsende wijze verbrak ze de briefwisseling, terwijl
ze toch zelf tot schri j ven hem aanzocht .
Verontwaardiging maakte zich van hem meester . Mocht een meisj a maar zoo doen ? Had ze 't
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recht met hem to spelen, hij die zich weer meegaande betoonde . . . ? Ach neen, de vrouw, hoe hoog
en onafhankelijk ze zich ook stelt, blijft een zwak
wezen, dat zich last meedrijven op de stroom . En
't ergste, dat ze meenen verongelijkt to worden,
slachtoff ers to zijn .
Maar als ze nu nog eens zich op zijn weg plaatate, zou hij antlers optreden, haar niet sparen,
niet langer de rechtschapen man zijn die eerbiedig
wacht. . . Hij zou doen als de verleiders, het oogenblik gebruiken. Vrouwen willen immers niet
beter . .. ? Evenwel, daarop bouwde hij geen verwachtingen . Zij had afgeschreven . Volledig vrij
dus, geen enkele verplichting bond hem meer .
Integendeel, hij diende zich to behoeden, to
pantseren tegen de gevaren . En dat kon enkel door
een antler meisj a of vrouw. Hier hielp geen overweging. Te zeer wreekten zich de gevolgen der
onthouding reeds op hem .
En zoo vergramd voelde hij zich, dat de gedachte zelfs niet in hem opschoot, dat diezelfde
Cecile, die hem zoo tempteerde, nog erger er onder
leed ; dat ze ten einde raad en tot het dolste in
staat, van de beschermende Beer wegliep, nadat
ze hem in haar overspanning het recht gaf het
met hem of to maken .
Uitgeput door haar twijfelingen en haar zinnendrif t, die geen uitweg vond, liet ze zich in een
ziekenhuis opnemen .

ZESTIENDE HOOFDSTUK
I
ET zomerde al . Een warme zon doorstraalde de blanke ziekenkamer, waar
Cecile al tijden lag .
Hef tige tooneelen waren voorgevallen in de ri j ke gezetenheid der
villa. Eerst had Beer nog lief dadig
getroost, dock als dat niet hielp, luchtte hij zijn
wrok op Ribbens, die flu nog haar zinnen beheerschte, ondanks hij geen m.iddelen bezat om
een meisje behoorlijk to vragen . Op welke gronden, schimpte hij, bazeeren dergelijke menschen
hun lief deseischen . Doch dat bekwam hem slecht .
Ze brak haar belofte, wat wilde hij meer? Brave
Beer, tergde ze, brave Beer . Vrees, dat haar krachten het niet zouden uithouden en ze ziek zou worden bij Beer in huffs, deed haar hier een toevlucht
zoeken. En Beer vreesde schandaal, hield niet
tegen .
Daar waren nu vele weken over heen gegaan ;
de rust werkte weldadig, wijl dat berusting moest
brengen . Een liefdevolle hand verzorgde haar met
bizondere takt en oplettendheid .
Zij, die hier moest genezen, bleek geen gewone
zieke, meer een overspannene, die slechts in genegenheid en koesterende lief de kon herstellen,
die bovenal zich herwinnen moest door zelf inzicht,
dat louterend, sterkend, de medicijnen verving .
Haar lijdend lichaam zou enkel zich oprichten
door de geest die nieuwe veerkracht schonk . Nu
lag ze nog ingezonken, een willoos, krachtloos
wezen .

353

De verpleegster, met enkele woorden door de
dokter op de hoogte gebracht, begreep haar task.
Dit had ze op vele anderen voor, dat ook zijzelf in
de lief de had geleden, dat ze de hel der Entsagung
kende, die wreede wellust zonder einde. Hier vigil
door nonnenkuischheid noch door strenge plichtbetrachting to redden, eer hielp het medegevoel
dat ook de verpleegster een geli j ke was, een die
veel wist en veel begreep . Niet zoozeer met versterkende middelen werd bast verwacht, dock door
de stilling van het mededoogen . Een bilk der toegewende oogen, een beteekenisvolle handdruk, het
doen begrijpen, het onnoodige om de zielsoorzaak
to verbergen, dit verrichtte wonderen, de ver ,
pleegster een door lijden zelfgelouterde en begrijpende, die een roeping vervulde . Er vigil op to
kweeken een door het lange hunkeren verzenuwde
meisjesziel, die werd een reddelooze. Als een
roekelooze vlinder haar vleugels schroeiend, snel~
de ze toe op het vuur, dat haar een lichtbron
toescheen, dock dat haar lichamelijk verwoestte .
Bij deze task volgde ze de schrijvers, die de
vrouwelijke psyche peilen en de diepst-verborgen
roerselen blootleggen, onverschillig of de brave
gemeente er kwaad van zal getuigen, en het boek
in de ban doen . Wat de vrouw het meest kwelt in
deze tijden, dat is haar onervarenheid, haar geringe weten, waardoor ontstaat een half held,
erger dan de onbedachte overgave . Want men kan
in de vrouw ailes onderdrukken, dock niet haar
behoefte aan teederheid, haar hoogste vervulling .
De zinnelijkheid, het begeeren naar de man, is
geen kunstmatigheid, dock een drang van haar
vrouwelijkheid, even natuurlijk als onontbeerlijk .
Voor Cecile, die enkel bemerkte de liefdevolle,
zachte toegevendheid waarmee ze werd verzorgd,
bleef de toestand nog zeer vaag en onklaar . Zoo,
De Lie~fde der Zinnen
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veel gebeurde er sedert Ribbens in de trein stapte
en ver van haar ging . Niemand sprak er met haar
over en f lauw leef de het gebeurde maar voor haar .
Weken achtereen hield een verzwijmelende bewustloosheid haar denken omneveld, dock dan
week ook dit. Langzaam ontwaakte ze .
Een vaal glimlachje gaf aan, dat ze zich bewust
werd van hetgeen met haar was voorgevallen . Ze
had niet verstaan aan Beer to ontkomen ; niet om
to werken ; niet Ribbens terug to winnen. In deze
overspannenheid liep ze de straat op, niet wetend
waarheen, door ingeving, schier van uitputting
bezwijkend, naar de huisdokter, hem verzoekend
haar in een ziekenhuis to doen opnemen . Waaraan
hij voldeed, na eerst natuurlijk met de familie to
hebben getelefoneerd . Deze krisis ontstond toch,
nadat ze 't voor een derde keer met Ribbens uitmaakte . In haar verzenuwdheid, vervolgd door de
verlief d-sentimenteele Beer, getreiterd van tante
Wonne en door Ribbens hardnekkig gevraagd om
de ophelderingen, die ze kon noch wilde geven,
kwam ze tot het noodlottige .
0, ze kende nag uit haar hoof d dat korrekt, beleedigend schrijven van de zeer korrekt burgerlijke Beer, ze zag het voor zich op dat ellendigstukje gewoon papier, die leelijke woorden : Mijnheer, Mejuffrouw Somers heeft mij verzocht U
uw schrijven terug to zenden . Zij wil absoluut
geen brieven meer van U ontvangen, aangezien
zij een einde aan de briefwisseling wil maken .
Achtend, Uw Dw . Dienaar .
Hierop volgde een hoonend, giftig antwoord
van Ribbens, waaruit bleek, dat ook hij de toestand doorzag en hem aansprakelijk stelde voor
zi j n verderf eli j ke invloed . Beer schreef geraaktdeftig terug, dat het hier ging als de waard
die zijn gasten niet vertrouwde . Daarop werden
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Ribbens' brieven teruggezonden, als geweigerd .
De beleediging, de smaad hiermee hem aangedaan drong eerst flu volledig tot haar door, nadat
ze het de verpleegster biechtte . Hoe kon ze? Ja,
ze wist het zelf niet hoe ; ze moest niet meer ten
voile verantwoordelijk zijn geweest .
Verwonderd staarde ze naar de mooie, blauwe
zonnelucht, die vol zon alweer in lief de blaakte,
dock die voor haar mete opriep. Alle banden had
ze verbroken.
Nu trail het gewone leven opnieuw in . Wat vigil
haar to doen, naar Beer kon en wilde ze niet terug .
Zelfs stond ze hem niet toe de kosten voor haar
opname to betalen . Smadelijk liet ze hem het
reeds gestorte bedrag teruggeven, verbood ook de
dokter het honorarium van hem to aanvaarden .
Niet zoozeer, omdat hij haar tegen Ribbens opzette, dock wijl hij tijdens die lange verpleging,
niet de cooed vond haar op to zoeken, uit vrees
voor de wergild .
Hoe laf ! Zoo zou Ribbens nooit zijn geweest .
Haar klein geldbedrag, waarmee ze eens dacht
met hem to gaan en hun vrije wittebroodsweken
door to brengen, lag nu geslonken en de noodzaak
drong.
Een heimwee kwelde haar . Waar zou Ribbens
zijn ? In Italic zeker niet meer . . . ! Kon ze maar op
een of andere wijze laten weten hoe jammerlijk
ze zich voelde, hoezeer ze besefte, dat ze hem
griefde en beleedigde .
Schrijven durfde ze hem niet. Ongeopend zou
hij haar brieven terugzenden en haar het leed
vergelden, wat ze in overspanning bedreef . Haar
gedachte vigil op Stance, maar ook durfde ze dat
niet aan .
En toch, 't bleef zelf s de eenige weg . Het zus j e
wist vermoedelijk van nets af, een man als hij
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sprak er niet over. Stance zou haar allicht antwoorden . Op deze manier geraakte ze althans jets
to weten .
II
Uren lang bleef ze erover peinzen, verzon gemakkelijke aanloopj es voor een brief j e, dat er
onschuldig zou uitzien, en verwierp ze weer . Ze
zouden haar hier ook geen dergelijke korrespondentie toestaan . Toch bleef de gedachte in haar
woelen ; jets wilde ze over hem vernemen .
Het toeval hielp mee . In de kraut las ze op een
morgen, dat Stance voor 't eerst was opgetreden .
Als jonge zangeres behaalde ze sukses . Een ongezochte gelegenheid dus, om haar geluk to wenschen . Ze deed het vlot, in enkele woorden, waartegen de verpleegster niets kon aanvoeren . Daarna
vertelde ze dan dat ze hier in het ziekenhuis lag .
Een f lauwe glimlach van bevrediging, dat ze nu
althans jets verrichtte wat haar weer nader tot
hem bracht, verhelderde haar zeer ingevallen gezicht, terwijl ze in de zonverlichte kamer rondkeek en de zuster wenkte om wat met haar to
praten.
De eerste dag kwam er geen bericht . Dat kon
ook eigenlijk niet, niettemin hoopte ze er op, kennende Stance's voortvarendheid .
Ook de tweede dag schoof voorbij en de derde
brak aan . Moedeloos werd ze . Neen, ze mocht niets
meer hopen .
Doch 's avonds droeg de zuster aan een kleine
brief, de enveloppe beschreven met het eigenaardige, spitse schrift. Ze herkende het al op een
of stand als van Ribbens' half zusj e . Bevend brak
ze de omslag open, even wachtend om zichzelf
meester to warden . Dan zag ze, dat de brief een
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ander stempel droeg en dat verhelderde haar den
ken, f leurde de verwachting op .
Als de vorige keeren schreef ook flu Stance
hartelijk en uitvoerig . Ze vertelde, dat de brief
eerst naar Laren was geweest, maar dat Ribbens
en zij al sedert drie maanden er niet meer woonden . Na zijn terugkeer gebeurde dat .
Nu op het oogenblik zat hij ergens in Drenthe
to schilderen ; 't ging hem puik, zijn werk uit
Italie vond veel koopers, voor het overige zag ze
hem niet veel .. . hij ging zijn eigen weg . Ach ja,
dat waren van die aangelegenheden waarover je
moeilijk kon spreken . Wat ze ermee bedoelde zou
ze wel begrijpen .
Cecile hield even op . Haar hart klopte zoo geweldig, dat ze er voor vreesde, dock de nieuwsgierigheid dreef haar verder . En naarmate ze er
mee vorderde, werd het haar duidelijk waaraan
het hier haperde . . .
Diep-in kreunde het in haar als een doodelijkgewond flier, flat zelf s geen kracht meer heeft om
de kreten uit to stooten .
Eens toch hoopte ze om naar hem to kunnen
;gaan en to zeggen : Zie mijn jongen, mijn man,
hier ben ik. Doe met me wat j e wilt ! En nu stond
het daar geschreven, flat het niet meer hoef de,
flat hij een ander had .
Hoe noemde Stance flat? Een, die voor zijn
wasch en zijn gerief li j kheden zorgde, wi j 1 hi j
daar niet meer buiten kon .
Lange tijd zat ze star voor zich uit to staren .
De gedachte er flu ook een einde aan to maken
welde in haar als een zwarte golf . Doch ze verdreef flit, als haar en hem onwaardig . Ze moest
nu lijden . En flan werken, werken .
Van het ziekenhuis ging ze, om wat op krachten
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to geraken, naar haar moeder, die hertrouwde, en
waar ze een vreemde vader vond . En deze beiden
misprezen haar wel, om wat ze noemden aanstellerij, een gril. Je tracht als verstandig meisje een
man to vinden en dan trouw je .. . wat wil je meer ?
Enfin, ze kon zoolang thuis blijven, totdat ze
ergens wat beters wist . Een zoo warm-bakerend
nestje to ontloopen als bij Beer die haar op de
handen droeg. . . enkel om haar dwaze verbeelding,
hoe kreeg men dat in 't hoofd. .. ?
Cecile aanhoorde het en bleef het antwoord
schuldig . Ach, alles vergeten, verdringen, al haar
krachten samentrekken om zelf standig to worden ! Maar hoe zou haar dit ooit gelukken als ze
zoo goed als voor niets deugde . . . Ze kon enkel
maar wilde minnebrieven schrijven, om aan 't
eind toch to verzaken .
Een eindloos wee omdreef haar . Dan zei ze zich,
dat het moest . Klaagde Heine niet, dat hij van
zij n groote smarten zi j n kleine liederen maakte . . .
zou zij dan niets kunnen?
Ze kon het niet, was ze flu murw en nip.. .?
Thans begreep ze wat Ribbens haar zoo vaak
voorhield, dat boven de liefde uit de arbeid staat . . .
en een levensdoel hooger reikt dan toegeven aan
de zinnen .
En toch, bij elk woord dat ze op papier zette,
voelde ze het tegendeel .

