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E schoven traag naast elkaar voort
door de stoffige, stile straten van
snikheete stad in vreemd ver land,
moeizaam ademend door die warmte,
bijna aemechtig, hoe sleeps-langzaam
ze dan ook gingen . Hun voeten, zwaar
en pof van dire tropische hitte, widen haast niet
meer voort.
't Was Zondagmiddag .
Ze waren uitgegaan, omdat dit op Zondag flu eenmaal hoort, de eenige halve dag die ze samen konden
doorbrengen, - en ze sjokten maar geduldig voort,
zonder veel to spreken, beiden landerig, nog under
beklemmende druk van de ruzie, de kleine ruzie, die
zich elks dag tusschen hen herhaalde, omdat hun
meeningen en gedachten over dat vreemde land zoo
uiteen liepen .
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Een good half uur waren ze pas op wag, maar ze
voelden zich doodmoe, geheel of van die onverdragelijke warmte ; van hun eigen gehumeurdheid 't meest .
't Was wel eon dwaasheid die ze begingen, om hier
in die barre hitte van Argentinie road to loopen . Maar
op hun kamertje zou 't niet veal hater zljn . Daar konden ze 't heelemaal niet uithotIen ; niet door de warmte
en nag minder door de engte der ruimte on bun eigen
narrigheid. Ze hadden beiden gehoopt dat de straat
wat afleiding zou geven.
En de zon brandde loodrecht op hen near, brandde
onbarmhartig in fells glansen op hun zware kleeren,
uit hot eigen land meegebracht, voor hot warms
klimaat niet geschikt . De hitte straalde rondom op hen
aan, straalde near uit de star-strakke lucht die hoog
boogde vol witte branding der fells zon, broeide op
van de straten, die beet beschenen, de voetzolen deden
gloeien, en ketste nog eons of van de egale bepleis •
terde huizen, blakend als ovens . De hitte drong al
moor aan, word eon duffs onontkoombare kring, eon
dwalm van benauwing die al vaster klemde, bun gaan
belemmerde, hun adorn vastwrong .
En goon koelte kwam van de boomer, van do scads
plantsoenen, de heesters, die witbestoven ten doode
dorden, gansch verschrompeld en neergebogen in 't
zon•zengende wear . Geen windvlaagje streak vorkoe .
lend om de hoeken, noch bracht de minste verademing
in die smoorhitte.
De large, blakke straten, in 't midden ongeplaveid,
de witte huizen cementbepleisterd, voor de ramen
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ijzeren valluiken, steep en ljzer warmtestralend, water
eindeloos van fells zonneschroeUng . Zelfs de menschen,
heel enkelen maar, die tegen de gewoonte van hat
land in, hot ongeplaveide der straat beliepen, om de
terugkaatsende warmte der huizen to ontgaan, vet .
meerderden nog hot gevoel van hitte door hull puffer
en afgetobdheid, door de uitstralingen van hull wasemende ljchamen .
Ze sjokten al mast voort .
De man ruw en breed, een bolderige, hoekige figuur
order groote slappe vilthoed, lisp ondanks de loomheid,
en gezien tegen haar dribbiger onregelmatiger gaan,
nog wel flink, een schonkige flinkheid in zijn meerdere
kracht van man die wil . Zijn gezicht, bruin-rooderig,
door de zon verbrand, met nog weeks strepen van
vroegere stadache bleekh .eid stir, had jets scherps
door goedjge trekken heen, een vreemd verschjl : zacht
oogenblauw boven uitgroeiende baard, eon krachtiggeplante news bij gemoedelijke guile mood, 'n niet zeer
stevige figuur in zijn driestheid toch forsch ; ook al
door de hoogopgaande laarzen, die zijn niet zoo zware
beeper tot aan de dijen omkleedden, als geheel eon
samenweving van tegenstrijdigheden, maar die in
gedragenheid kloek en groot, hem tot eenheid was
geworden . Achter zijn scherpe trekken tjntte nog altijd
eon zweem van weemoed en lichtte wear dooreen
eon vage glass van blijheid . Hij was wel de man, die
veal tegenspoeden doorstaan, nu zich opgelucht welt
ujt al dat lead to zijn gestapt, onbezwaard to loopen
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in een andere wereld, waar het verleden niet drukt,
en een andere toekomst licht, en dan ook bereft hat
onaangename erbij to moeten nemen .
Iaar juist dat breed-zwaar gaan, alleen wat verlamd door de warmte, dat schonkig-zelfbewuste,
irriteerde, ergerde haar, vlamde tegen haar op . Zij zag
zich in haar eigen tengerheid, bleeke trekken met
zwarte oogen, zoo klein tegenover dat drieste van
hem. Haar gang was niet zoo evenwichtig, en dit
verschil van trod voelde ze stark, maakte haar in eigen
oogen minderwaardig . Ze kon snel opstuiven, weer
spoedig neerploffen, en flu ze zoo zenuwend lisp, bleef
ze toch telkens achter .
Even Meld hij z'n groote stag in, nu hij merkte dat-ie
to snel voor haar ging, -- en dadelijk stuwde ze zich
op, de tengere boezem naar voren, verschrikt, in de
vaart van een opgejaagde .
Vol ergernis omdat hij wel wist dat ze good loopen
kon, als ze niet zoo mokte, zei hij toch niets, ook to
moo, to afgemat, om zijn ergernis in veal woorden
uit to roff elen .
He-he! zuchtte hij alleen .
En nu zette ze, als door een nieuwe schrik bevangen,
haar pas nog eons aan, keek tot hem op met eon blik
van gedweee ontmoediging . Hot was ook zoo warm!
Hij deed of hij hat niet zag, keek norsch en straf
voor zich uit .
-- Honk, waar gaan we naar toe? vroeg ze na eon
oogenblik, erg kleintjes en bedeesd, bijna buiten adem .
Hij trok de schouders op, antwoordde ;

fa
- weet jij hot? Ik weet hot niet, we zullen wel
zren .
-- 't Is zoo warm!
Hij blikte, kleineerend, zei toen :
-- Dat hoef je me niet to vertellen .
Maar tegelijk keek hij Loch de huizenrij Tangs, zei
wat goedmoediger :
-- was d'er maar 'n cafe dan konden we gaan
zitten, maar ik zie niks . ., lam is dat!
Ze sleepten zich geduldig voort in de snikhitte, beiden met moee oogen uitkijkend naar eon gelegenheid,
om wat nit to rusten .
Maar in de lange straten die ze doortrokken bleken
er geen to zijn dan enkele heel deftigen waar 't duur
zen wezen en gemeene almacens, winkels met van
allos to koop, snoepgoed, spek, schooners on boonen,
en ook, achter eon schut, wijn, limonade, canja, de
drank van 't land, eon snort gelegenheid waar hij
moeielijk met zijn vrouw kon binnongaan, omdat or
to veal Italianen en schauwe lui van do pays zaten .
Een man alleen redt zich altijd. Maar met eon vrouw
erbij wordt hot lastiger.
Zo schoven maar voort door die eindelooze straten,
alien rechtlijnig, door even rochto straten hoekig gesneden, en de zon straalde nit do hoogte maar onverpoosd near op burs hoofdon, op hun ruggers . En langzamerhand warden ze meer gelaten, bijna onverschillig,
ongevoelig voor die zengende warmte, zich met de
kwelling vereenzelvigend omdat 't niet anders kon,
vaag berustend in 't onvermijdelijke . En nu vanzelf
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drongen ook de gedachtem wear op, do gedachten aan
hun ruzie en hun verdeeldheid. Dat voelden ze flu wear
erger dan de warmte. Naast elkaar ginger ze voort,
seder voor zich bezig met zichzelf, alle gedachten op
zichzelf saamtrekkend, seder maar heel vaag eon blik,
eon oog voor de andere.
Maar van lieverlee begon de slechte stemming bij
hem al to wijken en door de vermoeidheid been dacht
hij aan planner, nu nog heel verre maar die loch sans
verwezenlijking konden vinden . 0, Buenos-Ayyres pakte
hem geweldig .
Hier, in die groote vreemde stad met de breeds
rechte straten en 't woelig levee, al lag nu door de
Zondag alias in suite, zou hij terugwinnen, met woeker
weerom halen, wat hij daar girds, in 't oude land,
verloor . Hij was flu nog maar eon emigrant, eon
gewoon man die aanpakte wat hem voor de hander
kwam, maar eons, sans -- en hij zag 't klaar voor
zich -- zou hij wear op algae beenen staan, eager
taken drijven, bier, in die wilds warrelklomp, later
tier wat hij kon . Want dal hij schipbreuk bed in 't
algae land, lag niet zoozeer aan hem, aan germs van
durf en kracht, maar aan 't land zelf dal to klein was
voor ondernemingen als er niet eerst dubbel en ;dwars
balken order lager van good en soiled geld . Zijn geest
was to groot voor de middelen, daarom ging hij order .
Maar, in doze sameanstorting van rassen, in doze
nieuwe wergild, hoe oud ook op zichzelf, nieuw in
v ergelijking met Europa, zou hij 't bewijzen . Vanonder
op moest hij beginners, van meet of zoeken waar hij
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zijn kracht zou kunnen logger, overal rondspeuren,
om dap zeker, onfeilbaar zeker voorwaarts to gaan,
door niets, door niemand weerhouden .
Met enkele goudstukjes, hoogstens tier, was hlj bier
aangekomen, - en die zaten welbewaard in zijn gordel
om 't lijf, en er warm al enkelen bijgekomen . Eon
mooi gezicht, die pondjes sterlingen op een rijtje en
nog mooier 't vooruitzicht dat ze zoflen vermeerderen,
aldoor vermeerderen, tot ze eon klein vast kapitaaltje
vormden, waarmee hij kon beginner.
Aldoor peinsde, overlegde hij order 't moeizaam
loopen door die blakheete straten, en hij keek naar
haar niet om, dacht riot aan haar, was bijna vergeten
dat ze mast hem lisp.
Ze voelde hot, merkte hot, en dat maakte haar
opnieuw kregel. 0, ze wist al to best waarover hij
peinsde en waarover hij zon .
Zij zag die stad zoo geheel anders dap hij . Al die
huizen, die groote gesloten huizen, klompen steep met
klelne vensters, benauwden haar . Dat warm kazernen,
gevangenissen, ziekenhuizen misschien, ze wist bet
niet . Griezelig warm ze ; onafzienbaar groot die stad .
Ze kon nergens haar weg vinden, alle straten leken
op elkaar met die smalls trottoirs, net voor je tweeen om
to loopen en in 't midden eon gewone zandvlakte voor
de paarden en wagons . 0, die paarden ; flu op Zondag
warm ze er gelukkig niet, 't was flu weer stil, to stil,
doodstil. . . hoe prettig zou't nu wezen in Amsterdam . . .
overal menschen . . . blije gezichten op de straten,
en op Zondag zoo vol . Dat stemde ;e al dadelijk
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anders, ook al mankeerde er nag zooveel aan .
Hier, in dit land, kon ze niet aarden . Onmogelijk.
Hij fleurde bier op, voelde zich in die uitgestrektheid
op zijn gemak, op zijn plaats, vond genot in die soesah
van menschen, talen, in die rommel van nationaliteiten .
Voor hem was 't dan ook zoo erg niet, hij kon met
ze spreken ; zij verstond geen stow woord . Als hij de
lui niet begreep dan maakte hij eon grapje, lachte ze
in 't Hollandsch uit, ze zou dat nooit durven . Maar hij
vond or zijn genot in . Al wat here zoo aantrok, stand
haar juist tegen. Nooit zou ze bier wennen, nooitl 0,
all ze nag dacht hoe zij de eerste maanden had moeten
werken all behuip in eon huishouding bij Duitschers,
waar ze nets naar 't zin kon doen, omdat die Duitschers zoo'n groote dunk hebben van zichzelf en zoo
gering neerzien op al wat Hollandsch is, Holland, dat
voor hen zoo klein is . 0, all ze weer terugzag die
ellende van dienstbaar to moeten zijn, meld to zijnn voor
een ander terwijl je toch getrouwd bent, zelf eon huishouding wilt hebben, zooals overal in Holland, ieder
op zijn waninkje wat grooter of wat kleiner . 't Was
waar ; ze had 't Henk beloofd voor ze trouwden, maar
niet in de verste verten kon ze toen zelfs vermoeden wat
bet beteekende ondergeschikte van eon ander to wezen .
't Had gelukkig niet lang geduurd, Brie maanden,
dertig pesos in de maand met voile kost, vrije kamer
waar ook Henk kwam slapen . Al wat hij verdiende,
eon goede zeventig pesos, dat was meer dan zeventig
Hollandsche guldens, ook al stand 't papier nag zoo
slecht, konden ze wegleggen .

Teen ways plots gekomen de revolutie, en raakte hij
sender work, zoodat hot spaarpotje al gauw opteerde .
Nu liep alles weer good, hij verdiende zelfs meet en
ze hoefde niet to dienen, maar 't schrikbeeld bleef haar
loch bedreigen . Ieder oogenblik kon or eon kink in de
kabel komen ; dan zou Henk weer verlangen dal ze
ook werkte en meehielp in 't bestaan . 0, die ellendige
stad hier, ze kon or goon goads in zien . Aldoor trokken
haar gedachten naar huffs, naar Holland terug .
't Was daar tech ook zoo heel anders, wel niet zooveel baler, och nee, maar meet eigen, meet als van
je zelf . Hier leek alles vreemd en vijandig tegenover
je to staan ; de menschen keken keel en minachtend,
vaak zoo spottend . De boomers, de huizen, de kerken,
de straten, altos was anders . Zelfs de luchtl In die
warmte kon ze bijna niet ademen . Hoe moest dal
eincligen?
Terugkeeren ging niet zoo geniakkelijk . Honderdo
uren lelen ertusschen, vier en dertig dagen hadden
ze op de boot doorgebracht en zoo'n refs kostte geld .
Ze zou hier moeten blijvon . . . heel haar levers . . . doodgaan, vet van moo, vet van de anderen . Maar dal wou
ze niet ; 't was al om to besterven, alleen om dal to
moeten denken . . . Telkens moest ze wet erover spreken,
anders zou ze stikken . Maar o, als ze een woord erover
uitliet, maar even erop zinspeelde, dan aloof Honk al
op, word ruw en grof. Van mergers nog . Teen snauwdo
hij dat ze daaraan de aerate twintig jaar niet hoe! do
to denken, vroeg smalend, wat of ze zich verbeeldde?
Ze had 't vooraf moeten bedenken, hij wou tech eerst
GETROUWD .
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alleen gaan . flat word kinderwerk, leek naar niksl
0, hij had gaan ongelijk . 't Was verkeerd van haar,
maar ze kon niets ertegen doer . Twintig jaar? Hij
wilds dus van gaan terugkeer weten, wou bier blijven,
onverzettelijk, mast daarin zou ze hem niet toegeven .
Omdat hij zoo onhandeibaar ward moest zij 't ook
worden . Als hij elk woord afsneed, dan moest zij toch
crop terugkomren, aidoor ; ze mocht niet zwijgen, ook
al was ze in 't ongelijk als ze onhartelijk deed, hem
aanleiding gaf om ruw tilt to varen ; 't had haar in 't
begin vaak moor geplaagd dan haar heimwee en haar
buien van wroegend verdriet over haar eigen klein~
held.
En nu, terwijl ze een halve pas achter hem bledf
voortsukkelen door de leeg •warme Zondagsstraten, met
de opdrukkende hittedwalm, die van de heetgeblakerde
huizen terugstraalde, haar beklemmend omgaf als in
eon stikkende yacht, alles afsiuitend, kwamen toch
in haar terug al de harde woorden die tusschen hen
gevalien waren ; ze bonsden op, dreunden fel na alsof
ze haar met hamers sloegen . De woorden die ze vaak
in haar drift emit gooide, zonder nadenken of eenig
joist besef, woorden van verweer en meet niet, warden
flu voor haar vanlieverlede onaantastbare waarheden,
kiemmende bestaande g rieven van werkelijkheid . Ze
zei ze in haar peinzen zoo vaak, dat ze haar niet meet
loslieten, aldurig om haar been relden en cirkelden .
Ze zag zich verongelijkt, en dat stevigde tot eon vast
Verzet, al` was hat eerst niet meet geweest dan humeui
righeid en niet aarden kunnen in eon vreemde streak .
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Ze zou en wilds naar Holland terug, hoe dan ook,
moest flu volhouden, koppig volhouden, zich niet gewonnen geven voor hij meeging, weg uit dat lamme
land.
En dadelijk moest ze ermee aanvangen, geen dag
mocht ze ongebruikt laten voorbijgaan, geen uur! Maar
flu geen spitse woorden, alleen 't kalm, bedaard zeggen, hem 't aldoor zeggen, telkens herhalen, 't hem
laten voelen, dat zou haar helpers . 0, zeker!
Ze prentte hot zich in onder hot vermoeiend loopen,
overtuigde zichzelf van de noodzaak, en zou hot ook
toepassen . Maar flu zij haar kleine dribbelpassen wat
aanzette, om hem opzij to komen en de eerste woorden
to zeggen, voelde ze haar opgewondenheid en haar
onmacht . De snikhitte drong wringend op haar in,
deed haar hijgen van inspanning, en gelijk voelde ze
weer 'n vage angst voor zijn vierkantheid, zijn driestheid, zag ze zich klein, onbeholpen, de minders in
kracht, in overreding, eon arms kleine vrouw, onderdanig, ondergeschikt, die niet in verzet mag komen,
omdat ze klein is en nietig, niets kan en niets west .
In haar aemechtigheid zag ze hem nu al grooter en
grooter, zichzelf nietiger, en haar mood, haar zeggensmoed verdween, slonk weg, benauwde haar zelf in die
bedwelmende drukkende warmte . Wat zou ze tegen
hem beginners, hij lotto niet eons op haar, keek zelfs
niet naar haar om . Hij lisp maar voort, alsof ze niet
bestond. Natuurlijk -- hij zat weer midden in zijn
planners!
Die gedachte dreef haar 't blood van kwaadheid naar
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't hoofd, en 't gaf haar de gezonken moed terug . Liever
had ze can grauw en eon snauw dan dat . Hij deed
maar net wat-ie wou, dacht en handelde voor beiden
en heel naar eigen goeddunken . Dat ken zoo niet
blijven gaan!
Heftige lust om wear ruzie to maker, hem daarmee
near to trekken uit zijn vastheid, brandde venijnig in
haar op . Ze zou hem later zien, dat ze er ook nog
was, dat ze hem moeite genoeg kon geven, als hij
haar zoo behandelde. En flu ineens van plan zich to
later gelden, zette ze haar pas aan, om 't hem to
zeggen . Ze had de woorden op de lippen, stootte ze
vooruit, maar de woorden stokten, wilder niet Bruit .
De zenuwen zaten haar in de keel, en de broeiwarmte
van de opgejaagde dwalm golf de tegen haar op, kneep
de adem af . 't was of alias in haar keel samenschroeide tot can bal, samenkromp . Ze kon niet meer,
haar wilskracht zakte, zonk, - en klein als eon kind
gaf ze 't op, bleef eon halve pas achter, list haar arms
hoofdje zakken, nog blij, dat hij haar voornemen niet
had gernerkt . 0, die hitte, en die man!
Langzaam kalmeerde ze, en nu sjokte ze gedweelijk
mee, list Tangs haar heentrekken weerstandsloos de
straten, de enkele Zondagsmenschen, de gesloten huizen, als large wit-grijze steenblokken, blinds barakken,
de eindelooze aaneenrijging van gebouwenreeks, log
en plomp . Een deemoediging omvaamde haar, doorzoog al haar laden, trok near haar oproerigheid ; ze
moest 't opgeven .
0, als hij nou maar eon enkel woord zei, lets liele-
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lijks, iets toegevends, als hij maar wilds beloven, dat
ze na twee, na drie, na tien jaar zo1 en heengaan, als
hij maar jets deed om haar tegemoet to komen . Ze
zou hem erom willen smeeken hoe moeili}k 't haar ook
of ging, wie west leerde ze dan zich schikkem en
berusten! Maar terwijl ze dit vaag voor haar heen
lispelde, zag ze weer zljn welgeweten kracht in zijn
vaste zware pas, zijn rondkijkende bilk, alsof hij die
vreemde stad in zich moest opnemen en zich toeeigenen, en ze begreep, ze voelde opnieuw, dat ze
onmachtig tegenover hem stond, hem niet overreden
kon, flu niet en nooit . Maar gelijk met djt beset borrelde, als uit dezelfde bran, ook weer hat oude verzet,
hot niet to verdringen verlangen van terug-te-willen,
met de aandrift hot toch door to zetten .
Over haar bedremmeld, bijna nog meisjes-achtig,
jong gezicht lijnde zich eon stroeve streak van onverzettelijkheid, en 't deed haar blasse trekken harden
tot eon grimmig wit, krevelig under hot zwarte,
jongensachtig-geknipte-haar . Haar gezicht ward, en dit
voelde ze met genot, eon stremsel witte narrigheid .
Maar de warmte benauwde haar zoo, en hot dwanggevoel van de ruzie, hat innerlijk beset, dat hij altijd
starker zou blijven, weerhielden haar weer .
En nu nog maar ontmoedigd dan straks, zonk uit
haar wag de moed en de kracht . De warmte brandde
broeiend op haar in . Ze lisp als geslagen mee, lamgedacht, lisp maar mee, machinaal door de vreemde
straten van bet vreemde land, hot land dat zij haatte,
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waar zfj zich alleen voeldo, zonder uitzicht ooit wear
wag to komen, zonder kans zich ermee to vereenzelvigen . Hij sprak maar van lang blijven, van veal geld
verdienen, zuinig wezen, zich bekrimpen om geld to
verdienen, geld bij elkaar to houden . Want daarvoor
waren ze toch hier gekomen . En hij had gelijk, dat
voelde ze al to goad . Hij had gelijk, hij had altijd gelijk,
maar 't maakte haar in eigen oogen flu nog kleiner,
nog hulpeloozer, zoo heelemaal mats, nets tegenover
al die vreemden, die medelijdend keken, schamplachten
als zij zich riot verstaanbaar kon maker, klein tegenover hem die zoo vierkant dit levee aanpakte, zoo
gewoon deed en rondliep, alsof hij er was geboren .
En bij dit pijnlijk overdenken, terwijl ze in stilzwijgendheid mast hem voortsjokte door de stof-witte,
snik-heete straten, de straten die ze in onberedeneerde
drift haatte, drong al starker in haar de keel-dichtknijpende ergernis, de ergernis die haar omvatte, haar
haast worgde in heftige benauwing, de stik-hitte van
eon riot to dragon wee . Het tweet parelde haar fijntjes
op de scherp-gelijnde trekken, waarin de oogen heftiglijk opstraalden als wittig-omgeelde gitten van onuitspreekbaar venijn, of terneergeslagen, in haar terug
waken, nu uitgedoofde vuren .
Heftig ward bij dit ongedurig loopen haar borstbeweeg order hat zwarte manteltje, veal to dik voor 't
warme land, en in haar venijnige triestheid vervaagd,
liep ze zwaar mast hem voort, bleef talkers achter
en dat moest ze dan wear inhaler, wat haar al mreer
beroerde, vermoeide, ontstemde .

23
Ze voelde zich door al dat denken to moo, to afgetobd,
om wat haar bezig hield nog to kunnen doorzetten,
maar al vaster en vaster, als een groote koppigheid,
drong in haar op de zekere gedachte om niet of to
laten, niet toe to geven, aldoor terug to komen op dat
gene : Naar moeder . ., naar Holland . . . naar Amsterdam,
terug!
Eon vrede, eon gevoel van voldoening, zonk nu
weldadig op haar near .
't Was of eon koala hand op haar vurig hoof d ward
gelegd, of de benauwing, do beklemming, terugweek.
Tot nu toe had ze beproefd, geweifeld, flu zou ze
doorzetten . Als hij niet mee wilds, dan ging ze alleen .
Hot geld voor de boot zou ze zelf kunnen verdienen ;
als 't moest .
Ze merkte flu, dat hat tweet klam op haar voorhoofd
perelde ; ze veegde 't wat af, en zei wear, dat ze niet
zou toegeven, alles versterkte haar flog .
't Word maar eon kwestie van tijd . Ze hoefde zich
niet moor to kwellen, zich niet to haasten, teruggaan
zou ze toch! En ze kon hem nu kalm van terzijde
aanzien, niet moor bevreesd voor zijn vierkante ongenaakbaarheid, wel bewust, dat, hoe hot ook mocht
loopen, aan 't eind ze toch zou winners . Ze tag hem
naast zich heel gewoon, een man zooals zij was eon
vrouw .

II .

Eon geschikt cafe hadden ze gevonden, een niet to
groot en niet to klein, - en flu zaten ze tegenover
elkaar, keken elkaar vreemd-strak aan, beiden wat
stil en ontdaan .
Wat wil je drinken? vroeg Henk .
Ze moist bet niet, kende ook niet de dranken, haalde
de schouders op . Alles was haar goed, als ze maar
tot rust kwam .
WiUen we grenadine nemen?
Ze nikte . Ja, dat was niet zoo slechtl
De mozzo kwam . Henk bestelde, xe keken elkaar
opnieuw aan, al moat meer ontlaten, de gezichten toch
nog strak van ontdaanheid, die maar traag wou
sluiken .
Het cafe lag leeg, ze warm de eenige gasten, en
voor 't raam met uitzicht op de straat, brak van Zondagstilte, voelden ze beiden sterk de naarheid van die ruzie
en gespannenheid. De bediende bracht de hooge glazen,
met de karmijn-kiare drank .
-- Smaakt bee! . . . heerlijk die grenadine! smakte hij
goedhartig .
~- ~Ta! ar twoordde ze traag.
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Langzaam list hff apes naar binnen glijden . Zij
dronk eveneens gretig hot frissche vocht .
Wear zaten ze to kijken, als verlaten .
Neem je er nog eon?
Ze nikte ja, -- en nu hem opnieuw aankijkend,
eenzelvig en vreemd, deed hat haar goad goon onaan •
genaam woord to hooren of to moeten zeggen . Na al
die vermoeienissen en 't vale denken, erg ongewoon,
voelde zij hat weldadige van dal rustig-zitten, hare
gedachten to laten bekomen, en eons niet to harrewarren .
Er kwamen in 't cafe eon paar menschen, onbekenden, waarnaar ze loch keken als afleiding, maar 't
waren vreemden in 'n vreemde stad, en dal trok maar
weinig . Vanzelf staarden ze wear voor zich zit en hat
flu

stille-zitten bracht hen tot elkaar .

Voor 't eerst na de ruzie van 's morgens begon hij
gewoon to praten, half als eon vergoeding, omdat hij
haar zoo had laten meesjokken, eon zachtere terugslag
op zijn hardheid . En nu ze hem vlak in 't gezicht keek,
voelde ze wear stork dal ze van hem hield .
Ze merkte nu niet alleen zijn grofgebouwdheid, zijn
ruwhoekigheid, zijn stevigte, zooals hij daar zat met
de tot den dijen reikende laarzen, waarin zijn beenen
zelfs zwaar leken, terwijl in haar ruzie, de eigen
opwinding, zijn besliste, ovprheerschende woorden
nog nawerkten, maar ze herkende ook wear zijn
innerlljk-loch-wel-goede trekken door de zoo harde,
scherperen heen, bet zachte oogenblauw, dal flu
leek eon zachit gedoezel, droomvaag boven de ros-
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geworden baard en zijn guile, zich zoo gemakkelljk
openende, gezonde vleezige mood . Hij was toch de
kwaadste niet!
Ze voelde dat eigenlijk maar dan zij 't rechtstreeks
zag, omdat ze minder dacht dan doorvoelde, --- en hij
vond haar wear mooi, flu die bleak-grimmige trekken
onder die vlokkig-zwarte Karen tot gave, witte rust
kwamen ; 't maakte haar minder diabolisch, wat liever,
aanhankelijker .
Zij was blij dat hij wear lets zel .
Hij bong zich tot haar over, vroeg zacht, zonder
eigenlijk begin van gesprek, meer als voortzetting van
zijn gedachten, na beider zoo klemmend stilzwijgen :
Waarom dwing je toch altijd zoo? Je west wel
dat we niet terug kunnen . . . we zijn bier toch niet voor
ons plezier naar toe gegaan . . . wat zouen we in Holland
moeten beginners?
Ze was nog to moe om to antwoorden, keek hem aan
met een gezicht van : ik west dat je in je recht bent,
maar ik kan flu eenmaal niet anders .
Een paar tranen kwamen in haar oogen druppelen .
Ze wilds ze terugdringen, maar bet ging niet ; 't maakte
haar geheel verward . Met de hand pinkie ze wag.
Het deed hem aan .
--- Wat een gekheid, mompelde hij . Hadden we hot
dddr soma zoo prachtig? . ., word toch eens verstandiger!
Ze gaf gears antwoord ; ze welds, ze moist, dat hij
gelijk had, -- en om hare verwarring to verbergen,
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dronk zij maar wear van hare grenadine, drank eon
paar tranon mee, die erin drupten, zonder dal ze 't
kon verhinderen .
Hij kook geergerd naar buiten, dacht : 't is eon kind,
goon vrouw, haar hart is goad.
't Geval maakte hem wear wat nervous . Hield dal
dan niet op? Maar van lieverlede trok zijn gezicht wear
in de goedige plooi . Die paar stile tranen brachten hem
loch van streak . Ze zag zijn gezicht oplichten . Nu
durfde ze wear wat zeggen . Na eon poosje wachtens
waagde ze 't maar, vroeg :
--- Als we nou over eon jaar weggingen . . .
-- Begin daar loch niet moor over .
-- Nou, over twee jaar dan?
Hij antwoordde niet, kook alweer zwart .
-- Toe, je komt er in Holland net zoo good als bier .
-- Je weet wel beterl
Zij hield nog aan .
Maar hij brak 't gesprek of met eon kort woord,
keek flu nog norscher voor zich uit . 0, ze voelde bet
wear stork dal ze verkeerd deed door hem to willen
dwingen, dal haar koppig volhouden alleen verwijde .
ring gaf, dal ze op die manier er niet kwam ; hij zou
flu nog onhandelbaarder worden .
Maar ze kon nu toch niet anders zijn ; ze voelde zich
to eenzaam, to ongelukkig om eon vroolijk gezicht to
zetten. Als hij m,aar jets wilde schikken, wat goodwilliger handelen waardoor eon glimp van uitkomst
overbleef, dan . . . en dan, zou ze ook willen berusten,
zichzelf tot meegaandheid sussen . Maar dal deed
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hij niet . Niets wilds hij toegeven . 't Was wet
erbarmelijkl
De tranen drongen haar opnieuw in de oogen ; ze zou
't kunnen uitsnikken . Maar ze wou zich good houden,

goon aanstoot geven hier in 't openbaar, -- en in
haar pogen om niet uit to bersten, keek ze hem klagend

aan, ale om zijn hulp, zijn toegevendheid in to roepen,
en wat minder barsch voor haar to wezen .
Haar onmacht reflekteerde op hem .
-- Gonde, Gonde, schei toch tilt met je dwingen, riep
hij korzelig nit . Je maakt me nag doll
De zenuwen kropten haar weer in de keel ; ze stikte
bijna van benauwing . Hij meende dat bet 'n scene zou
geven, stand driftig op . Maar zij, in angst dat hij weg
zou loopen, haar hier alleen laten zitten, beheerschte
zich, staarde met schrik-oogen, hield hem terug met
hare zenuwhanden . Maar hij was al weggeschoten, lisp
opgewonden de zaal in de lengte door, net zichzelf in
twijfel. Hij bleef stann voor eon biljet aan de wand,
alsof hij daarop lets nakeek, kwam flu langzaam met
gefronste brauwen terug . Zijn drift was gezakt, maar
haar schrik nog niet ; ze verkeerde in angst dat hij
flu eon scene zou makers .
Beiden voelden ze 't pijnlijke, hot domme van die
opwinding, wisten niet op welke wijze good to worden .
De leegheid van 't cafe en 't geschetter van de enkele
bezoekers die ruchtig spraken, stood vervaarlijk om
hen heen ; 't leek of alles naar hen keek . Maar dit
was maar malligheid en inbeelding . De twee Duitethers aan 't eind van de zaal, hadden hot veel to

druk met hun laid geredeneer en niets esvan bemerkt
en dit kalmeerde wear op hen in .
Henk stood nog altijd met gefronste brauwen, maar
Gonde smeekte met haar groote oogen om toch to gaan
zitten . Schijnbaar onwillig gaf hij eraan toe, innerlijk
toch blij dat zij de minste wou zijn, want dan bedaarde
ze vanzelf . Anders was 't niet to doen in cafe .
Strap en vervreemd zaten ze tegenover elkaar, met
in de oogen een gene; ze keken beiden wat terzij, naar
de grond, nog aldoor onthutst over hun eigen heftig •
heid.
Kom, laten we opstappen, zei eindelijk Henk .
Maar op 't zelfde oogenblik ging de dear open,
kwam een kennis binnen . Dat was een redding uit
de moeilijkheid . Gelijktijdig zeien ze :
-- Hee kijk, daar hei-je Bob!!
Bob had hen ook gezien, schoof al op hat tafeltje aan .
-- Ga zitten, Bob . . . hoe gaat hat?
Bad deed druk, sprak van 't wear, van de warmte .
Oef! . . . hij wasemde ervan . En dat met Kersttijd, dat
moest je naar Holland schrijven, je kon 't haast niet
begrijpen, dat je op 't eene deal van de wereld haast
van je stokkie vial, terwijl ze daarginds denkelijk wel
schaatsen zouen rijen!
Henk en Gonde spraken flu ook luidruchtig, maakten
prat eroverheen, beiden blij dat ze een gelegenheid
kregen om hun malle stemming to verduwen en wat
wag to bergen . Alsof iets zwaars en klemmends afviel,
zoo luchtte de komst van daze derde op . Vooral Gonde
deed luidruchtig, praatte en lachte zonder zich in to
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houden, eerst nog schril en zenuwachtig, daarop meer
natuurlijk en van harts . Al haar tobben en moeilijkheden vergat ze, ward vroolijk, bijna uitgelaten . Hot
praten met Bob, een Hollander, leek haar al jets van
Holland zelf, maakte haar opgewekt . De bleeke regelmatige trekken, die hard en scherp stonden als gesneden in hoot, ontspanden zich, warden soepeler en
hare groote schuchtere zoekoogen schitterden . Ze
lachte zonder reden, om kleinigheden, als eon terugslag op hot gewrongen halstarrig denken, de beklemmjng die haar zoo benauwd had, -- en ook bij hem
verdween de narrigheidsstemming geheel .
Honk bestelde opnieuw, en Bob vertelde, ratelde
door . Hij was gistei'avond op 'n Kerstboom geweest,
eon recht best tot last in de nacht, bij Duitschers
natuurlijk . Dat moest-je ze toegeven, wat feesten betreft hot en ze hun land in sere . Er was bier gedronken
en gezongen van 0, Tannebauml
Ze hadden gedanst en gesprongen, eerst de jongen,
en toen de ouden, als je ons don maar oud wilt
noemenl Bob lachte zelf om zijn vertellen .
-- Weet je 't al? vroeg insane Bob, west je 't al? . . .
er is eon Hollandsche boot in de Boca .
Welke? vroeg zij dadelijk in agitatie .
- Eon van de Amerikaansche lijn . De Schjedam,
geloof jk .
De enkele woorden over 'n Hollandsche boot waren
op haar aangeschoten ale eon ljchtstraal, verblijdenis,
en ze doorvoelde die blijheid echt, echt na al dot
onechte gepraat en gelach van daarnet . Maar tegelijk
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voelde ze de keerzijde ervan, en dat maakte haar
wear beschroomd na die plotse uitgelatenheid . Bob
lette dat niet op, schalde door, zei :
- Zeg, willen we met ons alien or naar toe gaan?
Haar oogen gingen naar Honk . . . Ze wilde wel uitschreeuwen : ja, da's goad! Maar ze hield zich in,
om haar blijheid niet to laten blljken, en nu zag ze
dat zijn gezicht onwillig stood .
Noel antwoordde hij kortaf .
--- Hee, Henk . ., waarom niet?
't Is veal to warm en to last ook .
Ze voelde wear de klem, hot neerdrukkende, alsof
hij haar bij de keel had, of die keel ward dichtgeknepen, vastgeschroefd . Eon Hollandsche boot in
de haven en nu mocht ze die zelfs niet zien . Wat
was-je toch een barbaar!
Maar Bob, zonder jets to vermoeden, kwam haar
gelukkig to hulp ; en sloeg met luide woorden voor
om morgen or naar toe to gaan, gezamenlijk . We
hebben alle tijd, hot is morgen ook wear Zondag!
Zij wachtte in spanning, een luttel moment, angstigbljkkend naar hem, dan wear naar Bob, zei toes
onstuimig :
- He-ja da's heerlijk . . . morgen dan . . . da's best!!
Ze schrikte van haar eigen uitbundigheid, want
haar woorden vielen wag als in een plomp, vonden
gaan instemming bij Henk . Hij kook stroef, en zei
niets .
Vin-je 't goad, Henk? vroeg ze weifelend .
Als we tijd hebben .,, ja, dan!
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Dat ligt toch aan onszelf .
Natuurlik! schalmeide Bob .
Maar Henk hield zich ernstig, maakte allerlei tegertstribbelingen, had morgen to doen, dit nog, en dht
nog, maar Bob lachte hem uit, zei :
Hoor 'es an . . . 't zijn groote zaken bier in BuenosAyres!
-- 't Loopt niet weg . . . die boot blijft minstens veertien dagen liggen! Hij sputterde door, maar voelde,
dat hij niet opkon tegen Bob en zijn vrouw tegelijk,
ward flu ineens kribbig, kortaf, zei :
-- Nee ik ga filet. . .
--- Waarom niet? waagde ze flu to vragen .
-- Dahrom filet! moat is or 'an to zion, . ., niks . . . een
ouwe kombof.
-- Hoe weet je dat zoo?
-- Als je 't dan precies weten wilt, ik was gisteren
in de Boca!
de was or giste ran en je hebt daar niks van
gezegd, gemeenerd, genieperd, die je bent! stoof ze
op, nu tot heftigheid geprikkeld door zijn laf verzwijgen .
-- Hee•hee! ontweek Henk .
Hij zag zich verraden, zag dat hij haar niet kon
terughouden, nu ze hot als een gemeene streak van
hem opvatte . Op haar ruzie•w oorden moist hij nets
to zeggen, lachte alleen maar om zijn verlegenheid to
verbergen . Om zich aan 't eind eruit to redden,
suste hij :
-- Nou wees maar stil, je zult de Schiedam zien .
--
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- a gunt je vrouw ook niet used riep Bob .
Ik gun haar alles, maar je begrijpt hot flog niet
half, ze wil naar Holland terug.
-- 0! spotlachte Bob, dat willen we allemaal!
-- Nietwaar, zei ze, alsof in die woorden eon bevestiging van haar verlangen stak . Ze lachte flu wear
schril en hardop, instinktmatig voelend dat ze 't
gesprek in de goeie richting moest houden, want als
ze er op doorgingen zou Bob haar man wear gelijk
geven . Manners helpers elkaar altijd, natuurlijk!
Zenuwachtig stond ze op, proklameerde goedwillig :
Nou goad, dan gaan we dadelijk ernaar toe . . .
betaal dan Henk . . . vooruit .
Ze wilds al opstappen . Maar Honk, bevreesd dat
Bob zou bijvallen, gaf hem 'n knipoogje, zei lachend :
-- De Boca? dat is meer dan eon uur ver . . . 't is flu
over vieren . . . wanneer moeten we dan stem . . . 't wordt
to last! Nee, morgen, dat is veal beter!
Bob vatte de wenk, beaamde flu ook :
-- 't Is to vet . ., en to warm . . . 't is morgen de heels
dag zondag, tweeds Kerstdag . Grappig, bij zoo'n hitte
Kerstdag . . . hoe makers ze 't hier flu met Kerst•
plaatjes en prentjes van kindeke in do sneeuw, zooals
bij ons!
Ze begreep dat 't flu niet ging ; ze had ze allebei
tegen . Maar morgen list ze zich niet beetnemen, dan
zoden ze haar die uitvluchtjes niet leveren . En ineens
opgewekt door dit vooruitzicht, lachte ze om de zet
van Bob met z'n Kerstplaatjes . De warmte hier was
weleens drukkend, maar toch flog beter dan sneeuw
GETAOUWD.
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en nattigheid daarginds. Ze voelde dit, klaar, maar
zei 't niet .
Ze bleven nog 'n poosje zitten, bestelden nogeens
grenadine, spraken flu ook of voor morgen. Ze zo1 en
bij elkaar komen in 't zelfde cafe . Dat lag in de route
van de haven .
Bob beloofde, zijn vrouw mee to brengen ; als't kon. . .
0-ja, doe dht! fleemde ze, nu heelemaal gelukkig
van opwinding .
-- Ik zal m'n best ervoor doers . . . tot morgen, zei Bob.
Ze stapten ook op .
't Was nu gelukkig niet meet zoo black-heel . Kerken
stroomden leeg : 't einde der Vesper, en dat gaf
dadelijk vlot beweeg in de leege lange straten .
Langs ears andere wag dan ze gekomen waters,
keerden ze terug en nu wat afgekoeld en zonder
krakeel was 't gaan niet zoo moeilijk ; de stad met
de groote boulevardwegen, de wit-grauwe huizen,
hoog en breed als kazernen, leek minder afschrikwekkend, kreeg au zelfs eenige bekoring . Ze gingen
beiden stevig in dezelfde pas . Haar kleine tippelvoeten
hidden zijn groote passers zeer goad bij . Ongemerkt
regelden ze zich naar elkander . Maar even ongemerkt,
zonder dat ze 't wilt en zonder hat to verlangen,
voelde ze ears reaktie aansluipen . Ze begreep zelf niet
waardoor 't kwam, maar 't was toch zoo ; ze had ook
zoo gelachen, zich zoo opgewonden! Nu ward ze wear
stil .
Hij zag de omkeer, deed alsof hij 't niet merkte,
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al werkte haar stil-worden eveneens op hem in . Maar
daar moest-ie niet to veel notitie van nemen, prentte
hij zichzelf in . 't Drijft vanzelf over als je er niet over
spreekt .
Na een pool strak en stiff to hebben voortgeloopen
naast hem, voelde ze het onredelijke ervan, en begon
weer to babbelen, hoewel wat gedwongen . Bang was
ze, dat bet morgen weer op stelten zou staan, indien
ze bleef mokken . 0, wat kon ze zich toch weinig
inhouden . Maar flu ging 't weer goedl
En flu vaster van pas, als je terug gaat, lijkt de weg
altijd korter, schoven ze opgewekt, vertrouwelijk
naast elkaar voort, hij met zijn groote zware gang,
zij met rappe opstuwing van kleine pasjes . Het
ongewone van dit prettig gaan, 't samen akkordeeren,
bet besef van gelijke waarde, flu ze niet achter bleef,
kleurde haar blasse wangen, gaf haar een blij, warm
gevoel, alsof nieuw leven, nieuw bloed haar doorvloeide .
In de Calle Cuyo namen ze de tram, om gauwer thuis
to zijn . Ze lachten, maakten pret, ook toen ze spottend
werden bekeken omdat zij in dit warme land een
manteltje droeg en hij zoo hoog in laarzen stond, van
Holland meegebracht, in de vaste meening dat je
zonder zulke spullen niet kunt emigreeren . Ze hadden
't nu, en moesten de dingen dragen . Koopen kost geld ;
en ze wilden sparen, de goudstukjes bij elkander
houden . Maar vreemd en kluchtig bleef het toch gekleed to zijn met zulk zwaar goed bier in de zonnestad,
in dat Amerikaansch Parijsl
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De verdrietelijkheid, de weee neerslachtige stemming van 's middags toes ze uittrokken, was verzwonden en luchthartigheid welds weldadig op, doortrilde behagelijk . Maar zachtjes-aan, onwrikbaar
zeker, kropte bet in haar vast geen kamp to geven,
aldoor 't besef levendig to houden, dat ze hier in 't
land niet blijven konden, dat ze weg moesten, en zoo
spoedig mogelijk . Al haar opgeruimdheid van nu bestond toch maar in 't weten, dat ze morgen De Schiedam zou zien, die boot die van Holland kwam en
weer naar Holland terugging, 't land, 't doel van al
haar wenschen .

Ze waren thuis .
Stille rust, rust van Kerst-zondag in katholiek land,
goudbleekte beneden over de groote patio, de vierkante binnenplaats, waarop hun kamer uitzag, hun
kamer, een der vale huurvertrekjes door de eigenaar
op eerste verdieping rondom getimmerd, die verbonden met een houtgalerij voor alle bewoners toegankelijk was door een enkele krakende trap met versleten treden .
In de week was op die binnenplaats een drukke
timmerwinkel in open lucht, met onder de huurkamers
ruimte bij slecht wear . Er zaagden, schaafden, hakten
vale menschen en 't stof en de spaanders stoven hoog
op ; ze zaten dan midden in 't geraas . Nu, op zondag,
stond alles stil, hat korte hout Tangs de karat genet,
hat groote gestapeld, en boven de schoongemaakte
werkbanken hingen de gereedschappen keurig in de
schappen .
Hun vertrekje, ruw van planken opgetrokken, binnen met kalk en lijmverf wittig aangestreken, een der
kleinsten van de reeks, maar met tamelijk veal licht,
omdat hat in 't middenvak lag, de grootere kamers
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in de donkere hoeken, kostte zestien pesos per maand,
zonder iets erblj ; -- en er was niets billijker to krijgen .
Ze hadden 't zoo goedkoop gemeubeld, echt als landverhuizers, met als voornaamste huisstuk 't zware
pijpijzeren ledekant, een kilt voor tafel, een kist overdwars als zitgelegenheid, bazarspiegeltje, een wekkerklokje om op tijd eruit to kunnen, een petrool-toestel,
een spirituslichtje, een drievoetje voor buiten om op
de galerij to koken, wat pannen, grijs email, van huffs
meegebracht, en dan portretten, platen, prenten nit
karikatuurbladen als Don Quichotte, aan de witkalkte houtwanden gestift ter versiering en om de
groote spleten to bedekken .
Hij had een boek genomen, een leerboek voor de
taal van 't land, 't Spaansch, zat op de regels to blokken, leerde reeksen woorden van buiten, - en zij
maakte grif het avondmaal gereed, het maal zooals
van altijd, beginnend met uitgekookt vleesch, eindigend met vleesch, omdat 't niet veel kostte, voor tiers,
vijftien cent deed je veel per dag, al was 't dan ook
niet de fijnste kwaliteit, daartusschen in de soep als
hoof dschotel, twee, drie aardappelen en 'n vingerhoedje groente als lekkernij, ei veel, heel veel Macaroni of rijst, afwisselend bereid met sans of boter .
Nu was 't droge rijst met vleeschsju .
Als hij even van zijn boek de oogen oplichtte zag
hij haar fijne stevige handers vlug werken . Rap gristen
haar vingers om de pannen heen. Ze deed 't huishouden nog al handig, al had ze 't dan ook niet
geleerd . Dat vial hem wear op . 0, als die vrouw
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wou als hij, wat konden ze or dan gauw wezen!
Maar ze zou flu loch moeten . Waarvoor was ze
anders meegetrokken, ze wist vooraf, wat haar to
wachten stood . Eerst werken, je handers uit de moues
steken, om 't later ordentelijk to krijgen . 't Was loch
eerst zijn plan geweest alleen to gaan en haar daarna
to laten overkomen, als 't kon . Maar ze wou dadelijk
mee, hield niet op, en toen had-ie toegestemd, waren
ze getrouwd, -- en 't ging ook best als zij wou aanpakken . ., elks week een goudstukje opzij . . . twee en
vijftig pondjes sterlingen in een jaar . Met zoo'n bedrag
kon je na twee, drie jaar wat voor je zelf beginners!
De wrevel over haar onverschilligheid joeg weer
in hem op . Maar wat gaf het? Ze moesten zich schikken, hij en zij .
Ze dekte flu de tafel, zette koud vleesch op, schepte
de soep in de borders, zei :
Kom Henk, schuif wat bij, dan kunnen we beginners .
Naast elkaar op de dwarskist, de borders op de kist
die voor tafel diende, lepelden ze, eerst nog wat slug,
maar langzamerhand wat meet ontlaten, en ze vergaten weer voor een oogenblik wat hen scheidde .
Na tat ci nam hij opnieuw 't boek, en zij zat hem
aan to kijken, grauw van ergernis . Maar ze zei niets,
list 't hem niet blijken . Ze was to moe, van al die
opwinding . 0, hij zat maar to blokken, to leeren om
hier to biijven . 't Maakt haar duizelig van beklemming .
De avond viel flu plots .
't Ging verwonderlijk-enel, bijna in een trek, met bet
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zonnedalen, tusschen dag en nacht een . kleine over
gang, een schemer van een half uur, net lang genoeg
om de gaslantaarns to ontsteken . 't Werd flu ook jets
koeler, jets minder warm . Van de rivier waaide een
opluchtend briesje, dat even frischte, maar toch niet
veal .

Klare morgenzon wekte ze al vroegtijdig . Die stond
schuin op 't zinkdak, gelukkig nu nog niet zoo erg,
maar straks, als de zon naar 't zenith klom dan
straalde de hitte loodrecht near, en dan was 't niet
om uit to houden. Nu streken die stralen uit de
hoogte als witte glimpen schuinstreeperig in hun klein
vertrek, -- en ze omspeelden er zilverig al die emigranten-dingen, brachten kleur en leven, maar maakten hun gerei toch ook wear kaal, nog kaler en
nuchterder dan 't op zichzelf al was .
Gonda warmde de morgensoep voor Henk, dekte
vluchtig de tafel zonder veal to praten . Haar slaap was
vast geweest met zware vermoeiende droomen na al
die kleine herrie van gisteren, dat vale denken en
prakizeeren en dat wreekte zich nu.
Evenals gisteren lag stemmige stilts over de patio .
o ja, 't was zondag, heerlijke zondag, tweeds Kerstdag . Geen gezaag, gees gekras, geen hamergebonk
klonk op . Er was rust en nog reins lucht van de
nacht .
Henk school vlug aan tafel, brokte zijn brood in de
soap, lepelde gretig, terwijl zij maar met kleine hapjes

41
nam . Soap was zijn lievelingskost, soap konden ze
hens zoo vaak geven als ze maar wouen, drie, vier
keer per dag, 't stond hem nooit tegen, vooral de soap,
van bier, direkt gekookt van vleesch, al was dat dan
ook wel eens taxi vleesch uit de eindelooze prairien .
'flat zou hij flu doen? Ja, met recht, wet zou hij
doen . 't Was zondag . 5traks naar de almacen gaan,
maar flu eerst wet blokken in zijn spraakkunst . Hij
nam 't boek, zette zich buiten op de galerij . Maar al
gauw verjoeg hem de zon, die hem met hear schuine
stralen in de oocgen drong . Hij moest flu wel naar
binnen .
Nu en dan school Gonde in hear luchte mauve kamer .
japon van goedkoop gaasachtig nopjesgoed hem voorbij, lDat stoorde wel even, maar niet zoo, dat bet 't
hinderde . Ze keek hem dan van terzij aan, maar dat
merkte hij bijna niet -- en dat hij zoo straf zat, niet
opkeek en rear een woordje zei, maakte hear kribbig
en van streak . 0, hij zat maar to leeren, aldoor to
leeren . Hij wou dus niet wag, heelemaal niet wag .
Ze moest bier blijven, blijven misschien voor altijd .
Maar dan zou ze sterven, dood gaan in dit vreemde
land, ver van hear maatje! En hij trok van dat alles
zich maar niets aan . 0, dat ging er toch over been .
Plots ward 't hear to erg . Ze kon 't niet maar
aanzien .
Zit er toch niet zoo vervelend . . . praat es wet . . .
zeg es wet! riep ze kribbig .
Hij keek vaag op, doezelig, omdat hij, geheel verdiept in zijn lezen, hear woorden maar half hoorde .

42
Maar flu hfj de beteekenis ervan kon raden, zei hij
eenigszins geraakt :
Wat zeggen? . ., ja, ja, straks. . . ik moat dit eerst
leeren.
-- Jawel, maar dat hoef-je toch niet aldoor to doen . . .
je weet van geen uitscheien .
Hij glimlachte, tuurde wear in zijn boek, scherpte
zich de taalregels in, leerde woorden van buiten .
Intusschen hoorde hij haar mopperen, voor zich wag
pruttelen. 't Ergerde hem, stoorde hem in zijn studie .
Kon zoo'n vrouw dan niet begrijpen? Maar enfin, 't
was zondag, misschien wou ze praten, wat aanspraak
hebben.
-- Wat wil je dan toch? zei hij, geneigd tegemoet
to komen, toch wat wrevelig .
-- Wat ik wil? niks hoot . . . ga jij je gang maar, . .
't is alleen vervelend!
0, is 't dat . . . anders niet .
Hij wist 't flu wel . Die kwestie van gisteren werkte
na . Kom, hij zou haar maar een beetje tot bedaren
laten komen .
Nu hoorde hij haar zwaar zuchten, en hij dacht :
't is mis, ffnaal rail .
De zuchten volgden elkaar op, liepen als op krukken
door 't vertrek . 't Maakte hem dol . Geergerd klapte
hij zijn boek toe, stond op, rekte zich uit van vermoeidheid door 't lezen en pogen om zich in to houden .
Maar hij moest 't haar toch even zeggen, dat ward
to erg, -- en nu plots, zoo plots alsof hij een stout
toebracht, zei hij barsch :
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-- Wat lammenteer je wear . . . Wat kljk je miserabel!
Gonde gal geen antwoord, deed of ze 't niet hoorde .
-- Wie heeft je kwaad gedaan, geen mensch toch . . .
je hebt een gezicht van drie dagen slecht eten .
-- Nou ja, ieder kijkt zoo als-ie is . ., ik ban nou eenmaal niet mooi!
-- Erg prettig dat humeur! Als hat zdb blijft dan ga
ik niet naar de Boca. D'r kun je van op an! Is dat
manier van doen?
't Woord Boca schoot als een lichtende flits voor
haar op. Dat had ze vergeten, 't was haar ontgaan
in 't zware tobben van haar droomen ; ze droomde
over Holland en vergat waar ze naartoe zou gaan!
Nu moest ze toch inbinden, toeschietelijker zijn, anders
lisp dat ook mis . Ze zocht naar woorden om zijn
ontstemdheid to breken, maar o, lief-zijn dat zat haar
niet gemakkelijk ; ze kon niet lieflippig zich voordoen
als ze 't niet meende ; ze gaf zich zooals ze was . En
zonder schroom, rechtuit, zei ze nu :
-- Nou, als je liever niet mee wil . . . dan kan ik ook
alleen gaan . . . je hoeft je niet op to offeren voor mij . . .
Ze verbaasde zich dat ze 't hem had gezegd, gewoon,
luchtig-wag als lets dat vanzelf sprak, en niet brutaal,
niet stekend, zooals ze hat eigenlijk meende . Maar hij
voelde zich toch eenigszins geraakt, antwoordde :
Ms je zoo graag alleen kuiert, ik hou je niet
tegen . . .
-- Maar Henk . . .
0, ik dacht anders . . .
-- Welnee, zonder jou ga ik niet . . . dat west je wel .
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Ze vond flu ineens de rechte hartelijke Loon, lachte,
hoewel 'n tikje zenuwachtig zicbzelf opwindend tot
ongedwongen zijn, zei plagend :
-- Jij slimmerd, die maar stiekem alleen bent gegaan! Je bent me d'r eentjeL . vertel 'es, hoe ziet
Be Schiedam er uit? Is bet een groot schip?
-- Ik heb je Loch al gezegd : 't is een ouwe kombof!
Nou, maar ik wil wel met zoo'n ouwe kombof
mee, antwoordde ze snedig en prettig, al maar door
lachend . 't Is me eender als ik maar mee kom!
Hij trok zijn wenkbrauwen samen, mompelde tusschen de tanden : je denkt alleen maar aan Holland!
-- Ik wou dat ik erheen kon vliegen .
-- Wel jammer dat het niet gaat he! . . ., maar ik
denk, dat je heel gauw terug zou zeilen! lachte hij
flu ook .
Ze sloeg haar arm om hem been, zoende hem, en
ze voelde zich gelukkig en gestreeld door dat vertrouwen op haar aanhankelijkheid Nee, ze zou hem
hier niet alleen laten!
Hij nam zijn boek weer op, ging opnieuw aan 't
leeren, -- en zij werkte aan haar huishoudentje, het
eten dat ze moest gereed maken voor 's avonds mee .
Ze hoefde 't dan maar even op to warmen, als ze van
de Boca terug kwamen .

Be urea vergingen snel . Er wademde een weinig
koelte, en die speelde met de zonneglans hel en vol
goud, bepoeierde bet kleine vertrek sparkel-lichtend
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vol vroolijkheid . De prenten van Gil Bias, de karikaturen van lion Quichotte waxen flu een-en-al kieurigheid .
De vrede scheen voor eeuwig geteekend .
Hij staple op, ging naar de almacen op de hoek, om
zoo goed en slecht 't ging, al naar 't lukte of niet, met
de in! van de pays wat to koeterwaalschen, ook de
kraut in to kijken voor 't goudagio, al bezat hij maar
enkele ponders sterlingen . 't Bracht hem op de hoogte
van verhoudingen en toestanden .
Gonde, flu alleen in 't kleine vertrek, voelde zich
gelukkig, als in gears tijden . 0, als ze maar cooed
Meld, vroolijk kon zijn, als ze maar lang genoeg doorzette dan twijfelde ze niet of ze bereikte ook haar doel .
Lief is hij nieti mijmerde ze vaag, maar wel goed,
heel goed soma en rechtschapen . In 't begin was
hij zeifs toegevend, en als hij flu langzaam veranderde
dan stak loch een weinig schuld bij haar zelf . Zeker,
ze zou 't niet ontkennen .
Waarom trok ze loch zoo gemakkelijk met hem
mee naar dit verre onbekende land? Waarom? Ze
moist 't niet . Ja loch . ., om getrouwd to zijn . . . aldoor
bij hem to wezen, omdat ze hem mocht en niet buiten
hem kon . . . Waarom Meld ze eigenlijk van hem? We!,
omdat hij zoo heftig, zoo stark kon zijn, haar dwingen
om hem lief to hebben, hem alleen, -- en dal vond
ze eerlijk . 't Leek haar verwant aan ridders en roovers
nit oude tijden .
Het spande tot eigen verzet . Een man moest moil
hebben, krachtig blijven, niet toegeven, de sterkere

46
zijn. Als Henk zich anders gedroeg, laf en klein, dan
zou ze niet van hem kunnen houden . Zoo was ze flu
eenmaal . . . Tegenover hem wou ze wel de minste zijn,
maar niet tegenover al die anderen, dat valsch krapuul, dat uitschot van landverhuizers, die haar als
een ondergeschikte behandelden, de Spaansche vrouwen bier van 't land, die als pauwen stapten, als
koninginnen keken, minachtend op haar neerzagen,
omdat ze zich niet optakelde, niet schminkte, met haar
handers werkte ; ze wou niet de mindere wezen van die
madams en daarom kon ze niet in betrekking zijn,
kon ze Henk niet steunen en niet helpers .
Henk begreep dat zoo niet, maar eens zou hij dat
toch wel inzien, eens. . .
Ze mediteerde maar door, terwijl haar handers vlug
werkten, 't kleine ochfendwerk afdeden . Straks zou
ze naar de Boca gaan. Met Henk! Haar hoofd voelde
ze zwaar en moe van al dat onbestemd gepeins .
Maar bet goudene zongeglans en de zacht aanstrijkende adem van verre wind lichtte die dofheid
weer wat op.
Haar blikken gingen naar de klok, 't kleine wekkerklokje dat zoo felletjes tikte . Ze zou toch haar tijd niet
vertreuzelen, zoodat ze, als Henk kwam, nog niet aan
kant was met haar werk? Maar nee . Pas half twaalf . . .
nog zoo vroeg. . . ze verwachtte hem niet voor half
een . . . ze had nog al de tijd!
En vlotter gingen flu haar handers, lichter, luchtiger
werd haar overdenken .
De zachte koelte wademde aan door de open dear,
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wirrelde op bet zwevend stof, dat flu goudig glansde
in 't blauwig wags van de zon .
Ze kleedde zich rap en met een weinig moor zorg
dan gewoonlijk, maar 't zwarte manteltje moest toch
weer aan, omdat al haar bloezen to gesleten waters .
Voor Henk zette ze de rijgschoenen klaar in plaats
van zijn groote laarzen . 't Leek bier in de stad al to
woest, to vreemd, alsof je zoo nit de binnenlanden was
weggeloopen .
Heel vredig, heel zonnig en opgewekt word hot nu in
haar. 't Was ook zulk mooi weer . . . wel wat warm,
maar niet zoo drukkend benauwd als gisterenl Ze
begon een liedje to neurieen, eerst een chanson die
ze kende uit een operette, toes een deunliedje uit haar
kinderjaren en van school. 't was haar of ze geheel
alleen in bekende streken ronddobberde op winders die
haar brachten waarheen ze wilde . Zelfs de medebewoners op de binnenplaats leken haar minder
vreemd en afschuwwekkend . Als Henk flu maar gauw
kwam . . . 0, daar zag ze hem all
Ze wenkte, wuifde hem van de galerij, zette flu rap
't eten klaar .

Ze zaten flu west in 't zelfde cafe.
't wachten was op Bob, maar die zagen ze niet
verschijnen.
De straten waren vat drukker dan gisteren op hooge
feestdag van Eerste Kerstdag, maar de winkels bleven
toch gesloten . Er relden flu veel meer trainmen met
rauw gejakker van vier, vijf paarden voor rammelende wagens over uitgesleten reels . 't Gebeurde raak
dat ze eruit schokten door 't woeste rijden, maar
vandaag, nog altijd zondag, bleven ze kalmer, toeterden ook niet zoo vervaarlijk, omdat er niet zoo'n
ophooping van paarden en tuigen op de hoeken der
straten was to vreezen . Al waren er veel meer menschen op de trottoirs, 't bleef toch zondag .
Bob list aldoor op zich wachten ; hij had de week
van Henk begrepen, wilds geen stokebrand zijn tusschen man en vrou v, bleef daarom weg.
Zij doorgrondde 't zoowat, schold en schimpte op
hem . Als hij niet kwam, wie west, zou Henk dat als
uitvlucht gebruiken .
-- Zoo'n !amine vent! Natuurlijk, die mocht niet mee
van z'n vrouw! smaalde ze om Honk to toonen hoe
geduldig en toegevend zij zelf was .

Honk had spijt over zijn voorbarigheid van gisteren .
Waarom zou hij haar De Schiedam niet laten zien,
waarom dat genot niet gunnen? 't Was veal gezelliger
als Bob nog kwam, maar er waren alle redenen dat
Bob zijn wenk had verstaan . Die kon toch niet weten
dat hij flu van meaning veranderde ; zichzelf vond hij
wel een beetje kinderachtig . Haar opgeruimdheid zag
hij alweer sunken . Ze wilde niet langer hier zitten,
vermaande maar aldoor our op to stappen. Maar hij
kalmeerde, zei :
-- Een mensch kan zich verlaten, een poosje moeten
we nog blijven . We hebben alle tijd aan ons!!
Nu zaten ze voor 't raam to kijken stug en afgemeten, weer ineens vervreemd van elkaar . En dat
bleef, tot, flu een ruim half uur verstreken, ze opstapten, beiden blij dat ze goedschiks konden gaan .
De wag naar de haven vial niet urea . Een eind
hadden ze de tram genomen, maar flu verder moest
hat to voet, en dat duurde, duurde . Een vol uur ging
ermee our . Hoe verder naar de buitenkant, al hobbe .
Tiger en scherper warden de keien - en hare schoenzolen waren niet al to stevig . Maar de zon brandde
niet zoo fel als gisteren, 't weer gekoeld door wat
nachtregen en de luchte wind, die van de zeekant
kwam . Ook de zon school sours wag achter kleine
wolken, waardoor 't luchtiger ward, Bob was vergeten en geen ruzie of ontstemming hinderde . De Boca
bleak ver, maar ze zoflen er toch komen ; 't maakte de
wandeling niet to vermoeiend .
GETROUWD .
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so
Nu hadden ze achter zich de straten met kroegjes
en barakken voor 't zeevolk, gingen regelrecht aan
op 't water, dwars over onbebouwde terreinen met
bulten en kuilen van dik zand . En plots lag 't breeds
bekken voor hen . Ze stonden verrast, verbluft, 't was
zoo heel anders dan die stoffige stad, die eindelooze
straten, anders dan die gore binnenhaven, dan die
ruwe rommel van kroegjes, die ze passeerden . Blank
en ijl lagen de havens met bun pas-gemetselde kaden,
zoo kant en nieuw in bet wittend zonlicht . 't Leek
op Holland . Maar dan grooter, ruimer, breeder . Ver-af
was alleen lucht en water; en geen oevers .
-- 0, daar heb je de vlag, riep ze, kinderlijk-blij .
Waar?
-- Daar, daarl en ze wees met de vinger, bleef
staan, om 't hem beter to beduiden .
-- Welneel
-- Zie dan toch : rood-wit-blauwl
Hij lachte, zei :
-- Dat is de Franschel
-- De Fransche?. . . 't is toch rood . . . wit. . . en blauw .
Jawel, maar de banen staan anders, zie je dat
niet?
Ze liepen flu weer voort langs de metselkaden,
zwijgend : zij teleurgesteld, toch gehaast, hij in zichzelf lachend om haar spoeden . 't Leek wel eindeloos
die Boca . De zon straalde en brandde zeer heel . Nu en
dan keek ze hem klagend aan alsof hij 't kon helpen
dat 't bier zoo groot was . Nu zag hij de oude romp, zei:
-- Daarginds, daar heb je nou De Schiedam.

Ze zag zijn gezicht lachend, geloofde hem maar half,
zei :
-- Hou me nou niet voor de mall
-- Nee, heusch, char!
Ze scherpte haar oogen in de richting waar zijn
vinger heenwees, zag een groot schip, meende dat
hij die bedoelde . Met weifelende stem, zich niet geheel
zeker voelende, zei ze alsof ze 't moist :
-- 0 ja, is die dat?
-- Nee, lachte hij, om haar miskijken, nee, niet die
groote, die is van de Nord-Deutsche Lloyd, hier maar
nabij, die kleine boot, met die ronde boeg . Kijk maar
naar de viag!
-- 0 j a, o j a, nu zie 1k, riep ze luid, impulsief hem
vooruit loopend, om gauwer dichtbij to zijn . 0, ja,
flu zie ik hat!
Een weinig voelde ze zich wel ontgoocheld, teleurgesteld en ze liet hat eerlijk blijken . Was dat De
Schiedam? 't Zag zoo klein, zoo bedroevend klein en
ouderwetsch uit, 't leek net een gewoon vrachtschip
zooals er overal lagen, alleen moat rompiger, met recht
een korte stomp . Maar flu ze goad keek vond ze 't
schip toch wel hoog, al was 't niet zoo groot als die
groote van de Nord-Deutsche .
Op De Schiedam bewoog zich niets .
Het schip scheen to slapen, zoo stil en klein, zoo
enkel, lag hat in de ruime haven, die bijna leeg leek
met de enkele groote schepen . In zijn rompige vorm
lag hat schip als een stomme die mats to zeggen
heeft .
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-- Ik heb je toch al verteld dat bet een ouwe kombof
is, zei Henk nog eens .
Zij gaf geen antwoord, keek met starre oogen ernaar,
geheel ontnuchterd en ontdaan. Ze voelde ineens
een pijnlijke leegte. In de kleine vorm van 't schip zag
ze terug de kleinheid van haar land, en dat schrijnde
nog sterker omdat bet een duw gaf aan haar groote
verwachting. 't Was of ze met 't kleine schip zelf
kleiner, nietiger werd . In geslagenheid keek ze verdrietig, klemde zich aan Henk vast, alsof ze ermee
zeggen wou : 'Jij bent in elk geval groot en sterk, en
je bent toch ook van n ij . Maar flu zag ze een matrons

achter op 't dek, een echte janmaat, de pijp gezellig
in de mood . Hij tuurde naar de wal, verroerde zich
in zijn loomheid niet, -- en nu leefde alles weer in
haar op.
Zij kwamen nu naderbij, opzij van bet schip, bekeken
opnieuw met oogen van verlegenheid . Zou ze de
matrons aanspreken? Ze durfde niet .Waarom eigenlijk
niet? Haar eigen geluid vertrouwde ze niet meer, als
ze bier in de vreemde Hollandsch sprak . Dat kionk
zoo mal ; 't was of je eigen stem je niet toehoorde,
of iemand naast je sprak in woorden van heel lang
geleden .
Zij keek en betuurde, drentelde been en weer ; ze
kon niet tot een beslissing komen . Henk vond heimelijk
genoegen in haar ontmoediging, al liet hij't niet blijken .
Maar nu dook van bet dek een tweede figuur op :
de kok; en die ging praten met de matrons .
Ze hoorde bet. Dat ongesjeneerde praten in eigen
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taal maakte haar ongedwongen en vrij ; de teleurstelling viel ineens weg . 0, ze wist flu zeker dat bet een

Hollandsche boot was en ze geen flater belting als ze
de moed had wat to vragen. De dingen kwamen haar
flu veel bekender, meer eigen voor ; heel haar wezen
lichtte erdoor op.
Kom, laten we verder gaan, vermaande flu Henk.
Welnee, waarvoor?
En flu ineens durvend en niet meer bedremmeld,
geheel vrij, vroeg ze kort en fielder :
Matroosje, hoe is 't gesteld in Amsterdam?
We komme niet van Amsterdam, juffrouw . . . we
vare van Rotterdam .
-- Nou . . . dat is nou ook wat, dat is toch 't zelfde!
De matrons lachte, lachte om zijn eigen naiefheid,
en zjj lachte ook, vroeg verder :
-- Zoo, en hoe is bet daar in Holland?
Nou, ik dank van goad . . . een gemeen wintertje
anders .
-- 0, nee, zei ze, onbedacht snel, bier is 't prachtig,
altijd zooals nou. . .
-- De zon brandt anders duchtig . . . sakkerloot wat
kan die braje, maar jk malt 't wel .
-- Gisteren was 't erg?
Jawel, 't was nog wat vuriger dan vandaag ;
er staat nou 'n licht briesje, die komt dddr van die
groote plas. Dat is een bass van 'n rivier, als je in
't midden ligt kun-je met de kijker nauwelijks de oevers
zien . Zoo jets als bij ons de Zuiderzee . En 't kan er
spoke . . . asjebliefti

De matrons praatte door, maar Gonde vroeg en
antwoordde ook, sprak met de matrons en tegen de
kok tegelijk, kinderlijk-lustig ; ze raffelde de woorden
er uit, die kwamen als rappe stortinkjes uit een
waterval . Henk bracht nu en dan een woordje er
tusschen, maar Gonde lief hem daartoe haast geen
tljd .
Zonder dat ze 't zelf moist, hemelde ze flu zelf op
bet prachtige weer, zei :
-- 0, ja, bet is bier bijna altijd mooi, waken maanden achtereen, altijd hetzelfde .
-- Dat is wel heerlijk, he, smakte de matrons . Bij
ons in 't kikkerland hebbe we negen maande winter
en drie maande slecht weer . 't Kan d'er bar zijnl
De kok vertelde flu van de groote werkeloosheid;
optochten, hongeroptochten hielden ze door 't land.
't Was moat to zeggen. Zij nikte, onbewust instemmend,
en praatte weer door, zich opwindend; ze vertelde
flu zelf de mooiste karat van bet vreemde land, raakte
in enthoesiasme . Maar ze merkte nu walk een Hater
ze beging en moist niet dadelijk hoe zij zich daaruit
moest redden, voelde zich in verlegenheid tegenover
Henk.
De matrons informeerde flu naar lui, kennissen van
kennissen van hem, maar ze kenden zelfs de namen
niet, en nu informeerde hij weer hoe 't ging met 't
werk en de behoorlijke gage . Ze moist weer niet moat ze
daarop zeggen zou .
Nu ztj zweeg, nam Henk 't gesprek over, en die
geurde over apes, vond apes even goad en mooi . Over
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't onveranderlijk mooie wear raakte hij niet uitgepraat . Maar flu kwam bij haar de reaktie kort en
krachtig .
In-eens, als bij ingeving, vond ze rechte woorden .
Snel en rack zei ze :
-- Altijd hetzelfde, dat verveelt, ziet n . . . hat wear
is zoo eeuwigdurend moo!, al maar door moos, dat je
eens verlangt naar verandering . Een beetje afwisseling
moat er toch ook wezen!
Ze voelde zich gelukkig dit to hebben gezegd, blij
in eigen geluid to hebben gehoord wat haar aldoor
zoo benauwde . Nu eerst wilt ze wat haar zoo drukte :
't was bet onveranderlijke, hat lange tijd hetzelfde blijven, terwijl ze zelf zoo veranderlijk, zoo ongedurig,
zoo grillig van aard en wezen was .
-- Je hebt hier geen voorjaar, geen winter, geen
najaar bijna, alleen maar zomer, versterkte ze .
Maar dat is toch prachtig, meende de matrons,
je kunt niet hater verlangen .
-- Da's waar, maar 't verveelt, 't duurt zoo lang . . .
-- Dus u eat geen mud zout hier, . . ., blljft bier
ook niet eeuwig, juffrouw?
-- God-bewaar-me nee! zei ze ineens beslist .
Heb je dan zoo'n klagen, vial Henk, geergerd, er
tusschen . . . 3e zult bet heel je levee nooit slechter
hebben!
Nee, slecht is 't woord niet, maar ik wil bier niet
blijven! Heb ik gelijk matrons, of niet?
De matrons lachte eens, zei niets .
Henk groette, ging door en ze moest flu mee .
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-- Dag juffrouw, dag mijnheer, zei de matrons,
oogde ze na, en soesde er over voort . . .
Zij voelde vaag, dat die matrons haar naoogde, en
misschien wel over haar dacht, over haar geluk of
ongeluk .
Dat was toch spijtig. 't Ergerde haar, deed pijn .
Wat moest zoo'n man wel van haar denken? Maar
Honk had wear zoo hot gedaanl

Ontstemd ging ze nu naast hem voort, al haar gedachten samengetrokken op dit kleine voorval, sprak
geen woord, luisterde nauwlijks naar al wat Honk zei .
Hij sprak spottend van de boot . Konden ze geen
ander schip bier sturen dan zoo'n ouwe bak . Als er
honderde schepen uitstoomen, molten er grooten, kunnen er ook kleinen zijn, naast de prachtig-nieuwen ook
verouderde kasten, maar als je maar een kleine vloot
hebt, zorg dan dat je over hot allerbeste beschikt .
Anders lachen ze je uit, zeg nu zelf .
Zij nikte, vond waar en juist wat hij zei, maar ze
kon geen enkel woord erbij voegen . 't Was al maar
dan genoeg, 't was reeds al to veal, want zoo lets
beweren gaat gemakkelijker dan doers . Maak eons 'n
vuist als je geen hand hebt .
Strak en stiff lisp ze naast hem voort . Haar gedachten golf den hef tilt dooreen, maar ze liet 't hem niet
blijken ; elk woord dat ze flu zei zou ruzie kunnen
geven, en dat wilde ze als 't kon vermijden . Dankbaar
was ze, dat hij haar De Schiedam had laten zien, al
ontmoedigde haar de kleinheid ervan .
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Ze kropte nu maar haar gevoelens op, liever dan
weer kwestie to hebben . 't Was in de laatste dagen
al meer dan erg genoeg geweest . Deze dag gaf haar
een knak, dat welds ze 't best .

c

Henk was naar zijn werk ; Gonde zat met de handers
over elkaar .
Beneden op de binnenplaats snerpten de zagen,
bonkten de hamers, grommelden de boor • en vretmachine, werkten de timmerlui, van alle nationals
teiten door elkaar.
Fijn stof stoof wirrelend op, bleef halverhoogte zweven, glanzend als goudig poeder in 't blakend zonlicht . Stemmen in verschillende talen, in 't Fransch,
in 't Spaansch, in 't Italiaansch, sloegen door de werkdreun op, bereikten Gonde's oor, die in elk woord,
dat ze niet goed kende, lets vijandigs voelde . 't Was
flu weer werkdag en alles zwoegde en ploeterde volijverig, naijverig, konkureerend tegen elkaar .
Haar huiswerk had ze vroeg afgedaan, en nu ze
de handers liet rusten, bestormden haar de kwelgedachten . Henk stood flu ook to zwoegen als die
manners daar beneden . Hij was aan een fabriek, een
groote herstelplaats van spoorwagens, waar hij de
zittingen stoffeerde.
Ze voelde zich beschaamd, dat hij werkte en zij niet,
maar ze voelde dit nog meer over 't felt dat hij flu
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maar een gewoon werkman was, terwijl ze hem leerde
kennen als de patroon van een zaak, al moest hij die
dan ook likwideeren. 't Hinderde haar als hij zoo grof
voor haar stood in zijn hooge laarzen, als hij 's mar gene om vijf urn' al by moest en heel de dag werken
en cloven . Ze zou 't zelf veal liever doers . . . als ze 't
maar kon . En dat hij wOl kon, dat hij durfde en aanpakte vernederde haar, terwijl ze toch zijn voorbeeld
niet wilt to volgen . HIJ greep dadelijk manmoedig 't
eerste baantje aan dat open kwam, onverschillig of hij
't werk verstond ; zes, zeven keen wisselde hij al van
bezigheid, kreeg gedaan of trok zelf eruit als hij zag
dat 't misliep, en toch pakte hij maar van nieuws aan .
Nu had hij 't vrij goad gevonden . Dat stoffeeren kende
hij 'n beetje van zien op de fabriek van zijn vader en
ook uit zijn eigen zaak ; hij verdiende bijna 't voile
geld, als de bests „official," maar 't zweet gutste
hem Tangs 't gezicht en de handers, veal to week, zonder salt, die handers vol bloedige schrammen en zwarte
blaren van hat mistikken . 't was gruwelijk om to zien
hoe hij alias doorstond, terwijl zij na de eerste ontmoediging haar hoofd lief zakken . Maar juist daarom
wilds ze terug . Hij kon in Holland evengoed zijn bestaan vinden als hier, en dan behoefde hij zich niet
zoo of to beulen, behoefde geen gewoon werkman to
zijn . Een man als hij vindt overal zijn wag .
o ja, ze wist bet, ze kende zijn bezwaren . In een
vreemde streak durf je alias en in 't eigen land heb
je schaamte, daar sjeneeren je de menschen, je oude
kennissen, kljkt alles vernederend, vijandig, tot zelfs do
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straatsteenen toe . Maar er bleef voor hem nog wel
wat anders to doers dan met je eigen handers een stuk
brood to winners . HiJ kon reiziger worden, agent,
misschien wel teekenaar of meesterknecht, omdat hij
't geheele bedrijf zoo goed kende . Al waren zijn eigen
taken misgeloopen, dat zei toch niet dat hij een domoor
was . Dat lag aan heel anders oorzaken . Zij voor zich
hield zich overtuigd dat hij overal erdoor kwam .
Daarop had ze toch gerekend toen ze samen waren
getrouwd . Met hem kon ze gerust meegaan ; met hem
zou ze niet verhongeren. Maar als hij dan zoo ondernemend was, zoo stark . . . nee niet van lichaam, dat
bedoelde ze niet, want dat was hij niet, maar anders
stark. . . van alles kunnen, zich in alles schikken, zich
overal doorslaan, waarom wou hij dan juist bier blijven, waarom maakte hij dan zoo'n bezwaar om wear
terug to gaan naar Holland? Die bezwaren beeldde
hij zich maar in ; 't was daar niet zooveel moeielijker
dan bier . Hij dreef zdb door, hij dreef altijd door,
meende dat als hij iets begon, 't ook moest doorzetten,
kostte wat bet wil . Alleen . . . dat bleef waar, hij had
niet doorgedreven om to trouwen ; hij wilds alleen
gaan om haar dan later to laten overkomen, maar
daarvan moest zij niets hebben . Natuurlijk, vierd'half
jaar geengageerd, je bests tijd, en dan nog wachten
dat hij je last overkomen of dat hij 't niet doet, welzeker, ieder ander in haar plaats had evenmin geweifeld .
Moest ze daarvoor allerlei standjes en ruzie thuis
afwacbten, als hlJ zich zoo befog, zoo ongemanierd
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aanstelde. Nooit deed hi] tegen haar ma en tegen haar
zusters lief of voorkomend, zooals andere galanten .
Altijd moest-ie vitten . Ongelijk had hi] wel niet . 't Was
alles waar wat hi] zei, maar zij kreeg toen maar de
last ervan, en niet zoo zuinig ook!
Thuis wilden ze, dat zij 't afmaakte ; vooral toen
hi] aan lager wal raakte . Ze hadden haar zelfs opgesloten ; ze wist het nog als de dag van gisteren .
't Gebeurde na die groote scene waarin hij ma verweet
dat ze haar dochters als modepoppen liet opgroeien,
fijne straatdametjes, maar die nergens voor deugen .
En ma, altijd zoo fijngevat, had gevraagd of hi] dan
alles zoo goed verstond, voor alles deugde? Als hij
alles moist, moest het hem beter voor de wind gaan .
In geen drie dagen mocht ze uit, omdat hi] in zijn
woede alles maar ronduit zei .
Wat hadden ze thuis op hem geschimpt en gescholden . Een echte burgervent, een plebejer, noemden ze
hem. Je kon wel zien dat hi] maar uit gewone kringen
kwam . 't Was dan ook bar, zoo ongezouten-weg, zoo
zonder doekjes erom to winden, als hi] thuis maar
alles eruit sweet . U moet het zelf weten, mevrouw,
durfde hij brutaal zeggen, als uw dochters later langs
de straat komen. 't Is uw eigen schuld .
Maar, gelijk had hi] toen toch! Ma wou ook nooit
moat van Marie en Fie en Lize zien . Zoo erg als Henk
het maakte, was het wel niet, maar ja! zij voor zich
wilt er toch alles van ; moat vaak moest ze briefjes
wegbrengen -- en als je maar zoo een nieuwe mantel
of hoed krijgt . . . Ze was toch ook niet van gisteren .
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Natuurlijk ma, die kon geen dure kleeren geven, was
blij dat ze de huishouding bij elkaar hield . Maar zij
had nooit wat van heeren aangenomen, altijd gedragen
de afdankjes van haar zusters . Nee, 't was om de dood
niet prettig als getrouwde vrouw weer bij haar moeder
thuis to komen . Ze had 't eerder moeten bedenken,
o, zeker, maar kon je vooruit weten, hoe 't hier zou
zijn? Welnee! En dat vergat hij altijd . Hij smaalde
alleen op haar gegeven woord .
Net een apenboel is 't bier! zei ze overluid, terwijl
ze haar emigrantenboeltje bekeek . Een enkel vertrek
om to koken, om to slapen, om to wonen ; alles beredderen in een vertrek, zelfs geen keuken, geen meubelen, geen fatso~nlijke stoelen om op to zitten, niets dan
een kist voor tafel en nog een paar kisten, en 't bed . En
dan 't eten, altijd 't zelfde, en bijna geen groente, geen
of wisseling . Behalve aan soap, vleesch, rijst en macaroni was aan 't andere voor gewone beurzen geen
aankomen. 0, 't eten was goad, een arm mensch zou
ernaar snakken, maar ze dacht toch aan 't smakelijk
tafelen, de versche vruchten van Holland, de malsche
spinazie, de eerste erwten, de sappige boonen ; altijd
soap, altijd vleesch . Groente heb je om zoo to zeggen
niet, peperduur! Het blijft hier alles behelpen .
Maar hat weer, hat weer dat is prachtigL . . wel wat
beet flu in de zomer, maar toch heerlijk •mooi . Die
matrons vond bet ook zoo mooi . Ja, om hat weer zou
je weer blijven .
Maar nee, ik wil niet blijven, ik blijf niet, dkt kun-je
denkenl zei ze, zich opwindend . Hij verdient overal
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zijn brood! Kan ik het dan helpers dat hij het in zijn
taken kwijt geraakte? Dat is toch niet mijn schuld .
Geen cent heb ik ervan gezien -- en nu wil hij hebben,
dat ik meehelp . Ze beloofde het wel, maar, flu j a, een
mensch beloof t zooveel, en als het moest zou ze 't ook
doers, maar het moest niet, hij verdiende genoeg . In
Holland hoeft een getrouwde vrouw niet to werken,
ze denken er zelfs niet aan . Als je 't deed is 't heel
mooi, ben je uitzondering, wor-je geprezen, hier spreekt
dat van zelf, dat is to zeggen voor de vreemdelingen,
de emigranten ; de vrouwen van 't land voeren geen
slag uit . Die gaan prachtig gekleed, poeieren haar vel
tegen de warmte om maar niet to transpireeren, liggen
met de blanks armen over de balkons, kijken spottend
neer op de arms mucheras van Europa .
Maar . . . als getrouwde vrouw? Nu ja, wat zegt dat,
getrouwd? Moest ze zich soma daarvoor laten dwingen? . . . Nee, dat hoefde ze niet . Als-ie haar dan eens
terugstuurde en zelf bleef? . . . Nee dat niet! Ze voelde
al een rilling over haar rug nu ze maar even aan die
mogelijkheid dacht . Alleen ging ze niet terug . Hij most
mee . Hij is toch mijn man . Nee, naar ma wil ik niet
terug, dankje-wel . Veel to blij ben ik daar weg to
wezen, 't is me nog al geen rommeltje thuis .
Dus, een paar jaar zal ik moeten blijven, zeurde het
west door haar brein . Zoo heelemaal zonder dat je
wat hebt oververdiend kun je niet terug . Een paar
jaar, dat is een eeuwigheid, in die tijd koopt hij
natuurlijk andere meubels, gaat hij alles geriefelijk
inrichten . Dan zou ze zelf wennen, -- en ze wilds niet
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wennen . Ze was bang hier dood to gaan, dood in een
vreemd land, wel zeshonderd uur ver over zee . Dood
zonder dat iemand ervan afweet? Dood, en dan hier
in de grond! en dan zou hij natuurlijk een andere
vrouw zoeken . Nee, ik wil niet dood en een andere
vrouw krijgt hem niet!
De gevoelens en gewaarwordingen overstormden
haar denken, dreven haar weer op tot nieuwe hardnekkigheid . Ze moest volhouden.
Heel de lange blanks dag, zoo vermoeiend van de
hitte, rumoerig van al 't gewerk beneden, ontstellend
door haar machtloosheid van vrouw in een vreemd
land, bleef haar 't pijnlijke overwegen bij . Ze kon de
zwarigheden niet van zich zetten . 't Denken werkte
als een cauchemar, eon verschrikking ; door haar willoosheid en zwakheid heen kwam aan, aldoor sterker
't verzet, het bitters gevoel van zich niet to onderwerpen, zich niet gewonnen to mogen geven .
's Nachts sliep ze maar weinig. Ze deed al haar best
die zoo verschillende zich kruisende gedachten en
gewaarwordingen of to weren, omdat ze graag rusten
wilds, want 's morgens voelde ze zich meestal zoo
lamgeslagen, zoo zwak, zoo heelemaal op, maar 't
lukte haar heel weinig . Met starre open oogen lag ze
in 't donkey to kijken en de kwelling om to moeten
blijven in een vreemd land werd al erger .
Ze sprak met Henk niet erover, omdat ze moist dat
dit weer onaangenaamheden zou geven, en dat wilds ze
't liefst vermijden, en hij sprak er evenmin van, al zag
hij best haar treuren, ~- en dat duurde dagen zoo voort .
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't Sleef in haar hoofd steken, altoos dacht ze erover
na, droomde zwaar van verschrikkelijke dingen, en
dat beangstigend moeizaam slapen maakte overdag
korzelig en overstuur . Ze was niet gewoon veel to
denken, haar ingeving maar to volgen, -- en nu dwarrelden gevoel en gewaarwording met moeielijk overleggen als een kluts dooreen .
Ze begreep zichzelf niet .
Waarom wilds ze naar Holland terug? Ze was getrouwd, moest zich dus schikken -- en zoo'n kwaad
leven had ze ook niet . In 't begin, o ja, toen moest ze
ook aanpakken, maar dat leerde ze hem wel langzaam af.
Getrouwd-zijn en dan nog niet je eigen meester zijn?
Waarom trouwde ze dan toch? Non, dat leek ook een
vraag! Natuurlijk, omdat ze van hem hield, anders
trouw je niet en ga je niet heelemaal mee over de zee!

GETRUUWD .

5

VI.

Op een morgen waren ze wet, verlaat . Ze liepen
onder het haasten en reppen elkaar voor de voeten .
Henk, bevreesd dat hij niet tijdig op zijn werk zou
komen, gromde en bromde . Er werd dear zoo opgelet,
je moest, als de fabrieksfluit ging, geheel gereed voor
't werk zijn, en niet zooals in Holland wear ze slof-slof
beginners . Zeven, acht minuten moest je van tevoren
binnen zijn . Ze zeien je niets als je op 't nippertje van
de tijd kwam, maar je lisp kans zonder opgaaf van
redenen je ontslag to krijgen . Gonde voelde zich aan
dit late opstaan schuldig, en zweeg . De geheele nacht
had ze weer liggen denken, viel eerst tegen de morgen
in slaap en was nu zeer moe!
In zijn knorrigheid meende ze to lezen dat hij de
oorzaak doorgrondde -- en om hem voor to wezen,
haar niet slapen to verklaren, zei ze morrend :
-- Mopper toch niet zoo . . . ik ben zoo ziek als een
hoed!
Tegen haar verwachting in, snauwde hij niet terug,
zei alleen kortaf :
-- Zoo . . ., nou blijf den vandaag liggen . ., ga straks
weer near bed!
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Het verbaasde haar, omdat ze in haar besef van
schuld eau onhartelijk woord dacht to krijgen .
-- Neel antwoordde ze, bijna onhebbelijk, nee, ik
kan niet . 'k Heb geen vleesch in huffs, geen groente
ook . . . moat naar de markt -- en je weet, ze verstaan
me niet . 1k zal me gauw aankleeden, dan kun je nog
met me meegaan .
--- Nou, dan mag je je wel drommels haasten. 't Is
al over half zes .
-- Je begint toch eerst om zes uurl
-- Jawel maar 'k moat er eerder wezen, dat heb ik
je al zoo vaak gezegd . . . de tijd staat niet still
Ze zei geen woord meer, kleedde zich aan, de rok,
de bloes, onderwijl hij zijn soap at .
Maar de moeheid van de slapelooze nacht maakte
haar zenuwachtig; ze beefde over al haar laden, kon
zich niet meer inhouden van weeheid en geslagenheid .
Al haar verschrikkingen, al haar ellende golfde naar
boven ; ze moest zich uiten . . . ze zou er anders in
stikken .
-- Henk, ik heb wear zoo naar gedroomd, de geheele nacht, zei ze schuchter .
-- Zoo, antwoordde hij wrevelig.
Hij begreep heel goad waarover 't ging, kon wel
raden wat ze droomde en waarover ze druilde ; een
onaangename ruwe gewaarwording kroop op, duwde
de zachtere van zooeven wear wag . Toch Meld hij
zich in .
-- Ik heb je nog aangestooten, maar ik kon je niet
wakker krijgen, je sliep zoo vast, zei ze wear .
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-- Maak flu maar voort, anders wordt hat to last .

Ze keek beangst vbor zich, door haar eigen gewaarwording aangedaan, de oogen kleintjes neergeslagen,
en haastte zich flu .
-- Ik ga maar vooruit, zei hij, zal je beneden wel
wachten . Maar blijf niet to lang, anders ga ik weg .
Je kunt zelf ook wel koopen!
- Nee, ik ban al klaar, wacht even Henk,
smeekte ze.
Maar hij was de deur al nit.
Ze haastte zich nog meer, streak hat kort-geknipte
haar vluchtig weg, strikte haar rood zije dasje op goad
geluk, lisp hem vlug achterna, haalde hem op de binnenplaats in . Ze hijgde .
Een tijdje gingen ze zwijgend, toen begon ze weer :
-- He, 'k was zoo benauwd van nacht .
Hij antwoordde niet, begreep, dat een scene op til
was .
Jij slaapt maar!
--- Jessis-maria, houd toch op . . . ik west hat nou wel.
-- Jij, je kunt ook niks van me velen, snibde ze
door .
- Ik kan een heels boel van je hebben maar niet
dat gezeur over Holland . 't Is altijd hetzelfde liedje!
En daar draait 't weer op near, is 't niet?
Zeg dan, dat we over een jaar weg gaan .
-- Nee, dat zeg ik niet ; we zije hier pas, nog niet
sans een vol jaar. wat dank je wel .
Zij hijgde van agitatie. Hij lisp zwijgend voort, de
wenkbrauwen gefronst . Ze wou doorpraten, maar was
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bang dat hij door zou gaan,
en dan zat ze zonder
groente.
Ze kwamen nu op de markt, snorden gehaast de vela
uitstallingen rond, ooge-zochten snel, vroegen hier,
vroegen daar . 't Was tien minuten voor zessen, hij
moest weg ; en ze hadden nog geen inkoopen gedaan.
-- Koop dan toch wati duwde hij haar driftig toe .
Ze nam flu vleesch, niet naar haar zin, groente die
niet deugde en to duur ; de eieren, dat waren duiveneieren zoo klein en ze betaalde maar wat ze vroegen,
geheel in de war door zijn sneuheid .
-- Tot vanmiddagl zei hij, in zijn overhaasting wat
geprikkeld en hij liep gauwgevoet naar zijn werk, lief
haar op de markt alleen .
Ze moest de inkoopen nu wel tezamen pakken en
ermee naar huffs trekken .
't Werd hoop tijd voor Henk .
Hij moest zich haasten, reppen, en onder het voorthollen van de markt naar zijn werkplaats, relde de
kleine kwestie op hem in . Nu was 't al niet genoeg
dat ze thuis lag en niet wilde mee verdienen, maar
nu moest hij ook naar de markt met haar . Als er tijd
overbleef deed hij 't graag; maar zoo op 't nippertje
dan moest ze zich toch weten to redden . Wat wilt
hij of van vleesch, van tomaten, van macaroni en al
die dingen . Ze plaagde hem daarmee voor niets . Maar
erger dan haar onbeholpenheid, het-zich-niet-kunnenredden waaraan ze maar toegaf, misschien wel met
opzet om zich-zelf to stijven in haar wil om terug to
gaan, maakte hens haar prikkelbaarheid, haar kribbig-
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zijn tegen beter-willen-jn flu toch nijdig . 't Scheen wel
of ze bet erop aanlei hem zonder werk to brengen .
Was 't al niet bar genoeg dat ze zelfs niets wilds
uitrichten? Wat zoflen ze samen aardig kunnen verdienen, zonder kind of jets tot last, als zij deed evenals
hij . Maar zij verdeide 't gewoon. Hoe beter 't bier gaat,
denkt ze, to meer kans is er bier to moeten blijven,
en dat wil ze niet . Jawel, zoo was haar redeneering ;
hij begreep 't best .
De kwesties herhaalden zich elk moment . Waarom
trouwde ze dan en waarom ging ze mee naar Amerika?
Natuurlijk, om saam stevig to werken, aan to pakken,
waar je in 't eigen land niet zoo gemakkelijk toe
kwam .
Je ging om geld to verdienen, dat was nog al duideljjk en niet om 't flu precies naar je zin to hebben .
Hem lief ze maar voor alles zitten, vergalde, verzwaarde hem 't levee nog erbij door allerlei
nietigheden . Voor de donder, daar moest eon
Bind aan komen, zoo ging 't niet langer . Wat
dacht ze wel om hem 't levee zoo zuur to maken,
hem to knauwen?
Nog net op tijd, gelijk met de stoomfluit ging, kwam
hij gejaagd, op 't werk aan . Maar hij zag zeer goad
de ontevreden blikken van zijn direkteur, een lange
Engelschman die niet veel zei, maar handelde door
ontslag. Gelukkig was bet op 't oogenblik druk, maar
't geval zelf maakte hem opnieuw wrevelig, -- en
onder zijn werken door kwam haar kleine nijdigheid
hem kwellen4

In
's Middags zei hij niet veal, to moe, to warm van
't ingespannen werken, om zich flu nog kwaad to
makers . Ze zat zelf met ears stiff hoof d, gaf hem
nauwelijks antwoord, en dat hinderde hem nog meer ;
't maakte hem kregel van ergernis en kwaadheid .
Ze was natuurlijk fel-kwaad thuisgekomen, had 't
gekochte zeker over de grond gesmeten, had misschien
een poosje gehuild, zich van drift op de borst geslagen
of de Karen uit 't hoofd getrokken, hij kende en wilt
dat a11es ; hij zap 't aan haar rood-geschreide oogen
en haar gedwongen strakke zitten, zoodat hij flu niets
wilds zeggen . Haar venijnigheid, dit voelde hij even,
hield hem in bedwang.
Kort-aangebonden, zonder eveneens een woord to
zeggen, ping hij naar 't werk terug, -- en daar begon
zijn wrevel zich to uiten in zelfbeklag : 't Was gees
buitenkansje met zoo'n onwillige vrouw to zijn
opgescheept .
In de groote foods, door een enkel zinkdak overkapt,
waarop de zon haar fells stralen brandde, zwoegden
zijn handers voort, terwijl zijn gedachten bij zijn huiselijke misers waren . De geweldige warmte omgolfde
hem soma to heftig, kwelde als een stikkensvacht, en
uit de porien drong 't tweet, zoodat zelfs zijn bovenkleeren doornat waren . Naar mate zijn werken movie
lijker ward steep de ergernis over zijn vrouw, die daar
thuis zoo gemakkelijk tat, de handers over elkaar,
terwijl ze hem maar list zwoegen, zich afbeulen .
Dat handenwerk was hij evenmin gewoon, en dacht
ze soma dat hij ook niet liever naar Holland terugging,
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als hij daar wist gemakkelijk aan de kost to komen?
Maar daar zat 't juist ; Holland is ears heel goad land,
een heel mooi land, maar 't is verduiveld klein . Je zit
er op elkaar . En o wee, als hat je eenmaal niet voor
de wind gaat, dan moat je hat ontgelden . Wares ze
niet bij honderden gelijk eruit getrokken toes de
emigratie open kwam naar Argentinie . De Hollander
teerde maar op zijn oude bronnen : landbouw, veeteelt
en kolonien . Geld was voor industrieele taken haast
niet to krijgen en 't kleine land tat vergeven van
advokaten, die hat de kleine fabrikant niet gemakkelijk
makes, maar wel op vervolgingen en processes azen .
0, hij zou zich zelf niet vrijpleiten, hij was in zijn zaak
misschien to ondernemend, to roekeloos geweest, maar
als ze hem niet zoo dwars hadden gezeten met deurwaarders, hooge belasting, als hij uitstel van betaling
had kunnen krijgen en wat meer bedrijfskapitaal, hoe
zou hat dan anders zijn geloopen .
Kon hij meer doers dan zijn leveranciers tezamen
roepen, hen de staat voorleggen en om geduld vragen?
Ze hadden gelachen om die naieveteit, zijn pleitbezorgar de les gelezen, en toes bleef hem niets anders over
dan alles van de hand to does, alles over to geven en
zelf straatarm hat land uit to trekken . 0, hij wou zich
niet beklagen, een deal schuld vial op hem zelf terug,
maar Gonde kon toch niet verlangen, dat hij flu zou
teruggaan . Nag gees jaar wag en dan met hangend
hoofd weerom, dat was om uit je vel to springen, dat
was om je zelf van kant to makes . Wat moesten
ze daar ginds zeggen? Hem uitlachenl Stel je voor
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dat je vertelt : mijn vrouw heeft heimwee gekregen,
wie zou je gelooven? Niemand natuurlijk! Voor hem
was 't ook moeielijker dan voor een ander . Gonde
zeurde flu wel, dat hij in Holland evengoed terechtkwam als hier, maar zoo eenvoudig is 't niet ; als je
eenmaal zelf een goede zaak hebt gedreven, kun-je
maar niet als gewoon werkman aan de schraag gaan
staan . Dat valt hard!
En als je bet wel doet, wat verdien je nog? Twaalfhonderd centen in de week, dan ben je al een heels
Brain - en bier hou-je datzelfde, een pond sterling
over ; als je maar zuinig bent, leg je elks week zoo'n
goudstukje weg . Natuurlijk, bet wordt je niet geschonken . . ., wat dacht je? Opgeschept vin-je 't hier evenmin . Maar dat maakt 't verschil : als je werkt, verdien
je een brok geld, en in Holland haal je nauwlijks
centen!
En wat moest hij daar zelf beginners, nee, er diende
aan haar gedwing en gezanik een einde to komen ;
't lisp erover been. Als er een mocht klagen dan was
hij 't, en niet zij . Allemans praat toen ze uit vrije wil
meeging en nu deed ze niet anders dan hem 't levers
lastig makers . Maar nu zou 't uit zijn . Daar kon ze
van op aan!

Nu thuis, nog aldoor grimmig, zette hij zich nest
zonder een woord to spreken, keek stroef voor zich uit .
Ze was evenmin in goede stemming, maar ze list bet
niet blijken, deed gewoon haar huiselljke bezigheden,
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alsof hif er niet zat . Al wat in de lange namiddag, al
wat ze in zooveel zuchten had bepeinsd en bemljmerd
in zware kwelling zweepte haar nu op .
Hij nam een oude kraut, ging erin lezen, maar 't
opzettelijke van haar stuurschheid, haar slechte bui
maakte hem nog grimmiger . Achter zijn groote kraut
kromp hij zich to zaam ; ongenaakbaar als een egel .
Ze zag 't best, deed alsof ze 't niet merkte, werkte
traag voort, ze maakte zelfs geen haast met de tafel
to dekken .
Dat ward hem toch to erg .
Plots barstte hij uit, zei :
-- Is 't eten nog niet klaar?
-- Ja, zoo dadelijk, snauwde ze vinnig .
-0!
Hij zei nets meer, maar zijn blauwe oogen keken
bijna zwart bij hat samentrekken van de wenkbrauwen . Als venijnige stekels staken de Karen van zijn
rossig-gebrande baard langs kin en wangen . Ook in
haar ziedde hat . Als er ruzie broeide, dan moest hot
or maar van komen . Ze kon hem zeggen waar hat op
stood . De scene van 's morgens brandde nog op haar -en ze wou hem flu toch eens laten zien, dat ze d'er
ook nog was, dat ze ook meetelde. Jawel, hij speed
het gesprek maar aldoor af, liet haar niet aan 't woord
komen, deed alsof zij een kind was, een mindere, een
maid, een voetveeg van hem .
Hardhandig smeet ze met hat keukengerei, en hij
voelde in dat gerinkel haar wrevel ; ook al keek hlj
niet op, zoo zag hij toch haar zwarte kompaktheid,
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een samenknauwing van fel-kwade trekken en onwillige bewegingen ; -- en zij zelf zag hem nog nijdiger,
zfjn brauwen-samentrekkende-stekeligheid als een
logge, vijandige gedaante .
Zie-je wel, vlijmde hat in haar, dat hij van morgen
me al tempteerde . Als-ie van morgen geen kwaad
ermee bedoelde, dan zou hij niet met zoo'n hoof d
zitten . En nu hij aldoor maar niets zei, in de kraut
bleef kijken, alsof hij die zwarte repels stuk voor stuk
had in to slikken, vloog de oproerigheid haar ineens
naar hat hoofd . God-in-d'-hemel, wat een vent! Uft die
hoek zou ze hem kunnen halen, hem door elkaar
rammelen!
Hfj voelde haar opwinding, liet ineens de kraut
terzij glijden, snerpte kort-aangebonden :
Duurt hat soma nog langer? Denk je dat je me
kunt laten wachten zoolang je wilt .
- Nou, mask maar zoo'n drukte niet, beet ze brutaal
terug . Je bent nog niet eens goad met je voeten in
huffs?
-- Toe, mask maar voort.
-- Welja, snauw maar . Ik ban je slaaf niet waar?
Hij keek haar gramstorig-minachtend aan, met zijn
saamgeknepen oogen die zeien : wat wil jij?
--- Is 't niet mooi genoeg, dat je me vanmorgen als
een kwaje maid hebt laten staan?
Die is goad! Denkt de juffrouw soma, dat ik voor
haar nog to last zou komen? Nee-maar, die is om na
to vertellen . . . nou heb je nog gelijk ook, is 't niet?
Hij schetterde in een geweldige lack uit, schaterde
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al maar door, hat geheele vertrek vol - en hat smalend, honend lachgeluid kletterde haar om de ooren .
Ze voelde zich striem-geslagen, en moist niet dadelijk
moat daartegen in to briescben . Ze zei alleen bet enkele
woord: Tiranl
Zij stootte dat woord uit als ears degenstoot :
-- Tiran!
Hij keek haar aan, star, strak, met 'n bilk waarin
lag: daar gee! ik geen antwoord op, zei toen kortaf :
-- Schep nou maar op!
Ze keek hem venijnig aan met haar zwarte oogen,
bedwong zich, zette de soap op, daarna de bloemkool,
de macaroni, de rijst.
Hij sprak geen enkel woord, en zij evenmin .
Zij aten zwijgend. Hij deed hot met een gezicht, also!
niets van bet eten deugde -- en hat was goad ; zij had
haar best zoo gedaan, ondanks haar kwaadheid .
Op 't eind kon zij zich niet maar inhouden, zei aankrijschend :
-- Is bet soma niet naar je zin, heeft meneer wear
moat aan to markers?
Hij keek haar nu op zijn beurt aan met vernederoogen, liet toen barsch erop volgen :
-- Wel-ja, zoo moat je nog beginners ook .
-- Ik zeg toch niks, dat niet mag, is 't wel?
Hij zweeg even. Maar zij begon alweer :
-- 0, ik dacht anders . . .
-- Je dacht, je dacht . . . jo denkt als je niet denken
moot .
- Zoo? . . . ei, ail treiterde ze.

Laat me met rust, verweerde hij zich flu barsch .
Mijn hoofd staat er filet na voor jou gegrol .
-- Ja, dat zie ik wel . . . hoef je filet to zeggeni
schalde ze alweer tegen hem in .
-- Nou, als je dat ziet, hou dan je mond!
Maar flu krijschte ze eerst goed los :
--- Mijn mond hotlen, mijn mond hotlen, waarom
moat ik dat doers? Welzeker! Hier in dit apenland zitten en nog genegerd to worden toe! Je hebt het maar
voor 't zeggen, wel-ja! Moet ik soma gaan liggen, zoodat mijnheer op mij kan trappers?
Ze stikte bijna in haar beroering en hij snauwde
haar of als een hond . Ze keven maar door, meer dan
een kwartier lang. Hij kon zich niet meer inhouden,
voelde toch, dat hij het tegen haar of legde . Toen greep
hij ineens driftig naar zijn hoed, liep nijdig de deur

uit, naar de almacen op de hoek .
Al het verzet, dat in haar zoolang sluimerde, dook,
flu zij alleen achterbleef, met verscherpte woede op,
laaide luide uit . Heel 't kleine vertrek, de emigrantenrommel van kisten, die voor tafel en stoelen dienden,
't relde en gruwde tegen haar aan ; zij sweet met de
pannen, alsof die dingen het hadden gedaan . Heftige
lust dreef in haar op om ruzie to makers, als hij straks
thuiskwam, hem neer to trekken uit zijn brutaalheid ;
ze kon hem moeite genoeg bezorgen . En o, ze wist
zoo goed dat hij er niet tegen kon, dat hij van elks
kleine kwestie dagen overstuur bleef!
Zichzelf vond ze dan gemeen, en dom ook, al wilt
ze uit ervaring, dat ze met halsstarrigheid nets van

hem gedaan kreeg, hens al langer hoe meer onhandelbaar maakte, maar in haar machteloosheid om hem
to overtuigen, omdat hij gewoonlijk gelijk had en zij
niet, kon ze haar rebellie niet laten varen . 't Was wel
laag, maar 't ging nu eenmaal niet anders . Ze wond
zich alweer op .
Maar haar drift werkte weinig uit, en haar oproerigheid schoot weer naar binnen, woelde daar road .
Vol wilde gedachten legde ze zich vroeg to bed,
om hem straks niet to zien als hij thuis kwam .
0, ze kon hem niet uitstaan, ze haatte hem nu.
Toen hij een uur later met strak gezicht binnen
schoof, sliep ze al .
Ze lag met heft gezicht afgewend, en hij deed bet
eveneens, draaide haar zijn rug toe .

VII.

Sleurig sleepten rich voort een reeks van dagen in
.
stil wrang gemok, vol wrekend humeur, van wears
kanten .
Ik kan niets, ik kan niets, klaagde 't onophoudelijk
door haar been . Als ze zich op de markt al niet wilt
to redden, als ze geen aardappelen, geen vleesch kon
inkoopen zonder hem, hoe zou ze dan ooit wegkomen?
Ze deugde bier in 't land voor niets, kon zichzelf niet
verdedigen . Dat hij haar zoo ineens list staan midden
op die markt, waar ze onhandig de aardappelen, de
groente, 't vleesch moest samenpakken, 't had haar
zwaar gekwetst . Ze zag 't aan, voelde bet als een
barre onwilligheid, en bet simpel felt pijnde haar
meer dan een fells striemslag, omdat daarbij stood die
Spaansche van de overkant, waar hij altijd zoo lief
tegen praatte en lachte . Die gels taan, die de heels
dag in haar creme peignoir rondliep had 't natuurlijk
plezier gedaan dat hij haar daar zoo moedwillig, als
een ondeugend kind lief staan . Ze kon haar niet de
ooren eens wasschen, omdat ze de taal niet verstond,
en ze wilds de taal niet leeren, omdat ze niet wilds
blijven . Die machteloosheid maakte haar woedend, en
daarom wreekte zij zich met zwijgen .
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Ze moist dat ze verkeerd deed maar 't kon haar flu
niet meet echelon hoe 't lisp . Ze wilds weg, dat bleef
haar eenig doel en in 't besef van haar onmacht hem
hiervan to overtuigen, leek stil verzet 't eenig middel,
dat haar overbleef, flu al 't andere niet hielp .
Honk zweeg eveneens, ging ale 't hem to drukkend
word de dour uit . Dan lisp hij de eindelooze rechte
straten at, straat in, straat uit, de slecht geplaveide
straten bijna zonder eind, met de plompe huizen,
reuzedingen, die in hunne massiefheid op hem schenen
aan to rukken.
0, hot deed hem zoo'n pijn! Zijn oogleden brandden
ervan . Hij kon niet tegen onaangenaamheden . Hij had
daar nooit tegen gekund, maar hij moest flu wel volhouden, andere lisp hot heelemaal mis .
Hij was niet teergevoelig, maar tegen zoo'n humour
bleef de bests man niet bestand. Onder dat onophoudelijk geharrewar word hij de dupe ; hij moest hot
ontgelden, want hot sloeg allemaal terug op zijn work .
Zijn hoofd bonsde, 't was of bet uit elkaar berstte
van de kloppingen .
In zijn suffig loopen hield hij allerlei redeneeringen
met zichzelf en in die warrel van kluwende gedachten
keerde hij lam en moo naar huffs terug . Zijn hoofd
voelde hij alsof hot aan alle kanten word doorpriemd .
De lust om ruzie to waken, zooals van ochtend, was
in die moeheid gansch geslonken . Hij zou nu ook
koppig blijven, in goon drie, in goon acht dagen spreken, eons zien wie hot langste eind behield. . .
Zoo kwam hIJ thuis .

81
Ze lag al to bed, de armen bloot, kruiselings onder
het hoof d geslagen . Hoe vaak waarschuwde hij haar
al zoo niet to gaan slapen, omdat hij 't verkeerde
daarvan ergens gelezen had, en hij wilds haar flu
wakker maken . Ze luisterde ook nooit!
Maar ineens kreeg hij een vreemde gewaarwording,
de aantrekking om naar haar toe to gaan en haar to
kussen . Dat komt, zei hij nu, van al die redeneeringen .
't Brengt je geheel in de war!
Hij bleef staan, kuste haar niet, bleef haar aankijken . Ze was eigenlijk nog een kind, zoo slank waen
de armen, zoo teer-gevormd de borsten! 't Licht scheen
op haar fijn-gesneden gezicht, melk-wit met wild erom
het zwarte haar in vlokken kortgeknipt als bij een
jongen . Hoe rustig lag ze! Zooals hij haar flu zag,
hield hij van haar, dat voelde hij . Ze was toch mooi!
En weer wilds hij haar kussen. . . Als ze altijd eens
zoo kon zijn? Twijfel steeg in hem op of hij haar niet
to streng, to volledig als vrouw behandelde, of ze
eigenlijk geen groot kind was, dat hij eer met zachtheid moest leiden dan haar to dwingen . Hij moist het
niet, peinsde erover na . En in het besef van dit nietweten, gaf hij aan die zachtere aandrang toe, legde hij
zich neer, stil naast haar neer, om verder er over
to denken . Maar zoo voorzichtig had hij het niet gedaan of een onrustbeweging doorschokte haar ; ze wentelde zich terzijde, en zonder zelf goed to weten sloeg
ze haar arm uit, sloeg die om hem heen . Ze was
het zoo gewoon van vroeger, een beweging geheel
instinktmatig in de zware Broom.
GETROU ti D.
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Heel zijn kwaadheid dreef flu ineens weg . Een
oogenblik bleef hij flog liggen zonder to verwikken,
of to verwegen, besluiteloos of hij haar zoo wekken
of laten slapen . Maar de zomerwarmte, die zelf s de
nachten, zoo koel en frisch, flu zwoel en zwaar deed
loomen, maakte doze omarming onhoudbaar . Zijn
zinnen, die onder doze aanraking opprikkelden, legden
zich ondanks hem zelf . 't Werd al to warm .
Zachtjes, zonder haar wakker to maken, bong hij
de arm terug.
't Was of ze hot in haar slaap voelde .
Eon zware zucht ontglipte haar . Toen keerde zij zich
om, aldoor flog in slaap, dook haar gezicht diaper in
de kussens weg, en sliep door .
Hij keek eon oogenblik toe, verrast, vreemd-onthutst,
omdat hij zich niet dadelijk eon verklaring daarvan
kon geven . Eon tijdje bleef hij roerloos in dezelfde
hooding liggen. Toen keerde hij zich ook maar voorzichtig om; kook flu met stijvo oogen in 't zwakdonkere
vertrek, geheol van streak door dit onverwachte van
zijn vrouw . Dof on verward soesde hij flog lang erover
na met de oogen open, moist niet moat hij ervan denken
moest. Hij peinsde door, dommelde er moo in slaap .
Midden in de nacht, voelde hij zich hevig door
elkaar geschud ; ze schreeuwde hem wakker .
-- Henk, Honk!
Wat, moat--is--er?
- 1k bon zoo benauwd.
Hij richtte zich half op, zei slaap-vreemdig :
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-- Wat is er dan?
-- Heb je niks gezien, Henk?
r-- Gezien? nee, wat zou ik hebben gezien?
Hij zat flu recht op, wreef zijn oogen uit, keek rond
in 't vertrek, waar zijn slaapoogen filets zagen dan
vage schimmen . Hij wreef ze nog eens ult . Er was
niets to zien, alles precies zoo als gisteravond, alleen
wat donkerder .
-- Mijn maatje was daar . . . ik heb haar gezien,
Henk! . . . Ze was er!!
-- Och loop . . . roep je me daarvoor, zei hij ineens
knorrig .
-- Henk, ik ben zoo bang.
Al de zwarte gedachten van gisteravond schoten
opnieuw door hem heen . Grommend zei hij :
Ga maar slapen!
Ze zweeg, geheel verschrikt en ontnuchterd door
zijn kort antwoord, doezelig-vreemd in haar hoofd, en
tevens wezenloos van angst . Na een pons kon ze zich
niet inhouden, begon opnieuw :
---- Henk! . . . ik ben zoo bang . Ik kan niet slapen . . .
't is zoo benauwd!
Hij deed eerst of-ie niet hoorde, maar ze hield vol .
Toen vroeg hij :
-- Wil ik het licht opsteken?
Ze schokte met haar hoofd van ja, het hoofd benauwend weggravend in de kussens . Hij vroeg nog
eens, nu meer meergaande .
- Ja . . . asjeblieft! angstte ze .
Hij duwde de dekens terzij, sprong er ult .
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Haar angststem greep hem flu toch aan . Kalmeerend
zei hij
-- Doe toch niet zoo mal, er is niks, wat zou er
wezen?
De fosfor knetterde, belichtte een oogenblik valsch
het half-donkere vertrek in fantastisch gespat van
blauw-gele schijn .
Maar hij stak flu spoedig de lamp aan, en nu die
hel brandde keek hij rond . Hij zag niets, haalde de
schouders op, zei :
D'er is niks!
Ze zat geheel verwrongen van angst, stuipend in
't bed, de groote oogen strak in verwezenheid en
schrik . Een vaag besef dook in hem op, dat zij koorts
had, ziek werd, misschien wel krankzinnig . Ziek? hier
in dat vreemde land . 't Trilde fel door hem heen, alsof
ze in zijn achterhoofd priemden. Ziek? Dan raakte
hij nog verder van honk . Hij gevoelde ineens medelijden met haar .
-- Win je toch niet zoo op, Gonda-lief, zei hij kalmeerend . Wat geeft dat nou je zoo van streek to
maken . Kom. . . er is toch niks . . . ga nou slapen . Je
ziet het zelf . Daar. ., daar!
Hij lichtte de lamp op, liet overal schijnen, sprak
weer opnieuw, overtuigde heel zacht, zijn kwaadheid
van zooeven nu door de vrees voor ziekte verdwenen .
Ik heb haar gezien, o zoo verschrikkelijk! steunde
ze weer .
Och, wat plaag je je zeif toch!
-- Nee, Henkje-lief, nee . . . o. ik ben zoo bang!
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Ze keek hem strak-verwezen aan met haar groote
zwarte oogen, en hij zag dat ze van angst en ontzetting rude .
Hou nou toch op! vermaande hij half sussend,
half grimmig . Je maakt je zelf overstuur en ik heb
er de last maar van .
Hij streak haar de korte, ongezeggelijke zwarte
haren, klam van angstzweet, uit hat dood •b leeke gezicht, kuste haar meewarig op 't klamme voorhoofd,
suste opnieuw :
-- Wees toch wat bedaard, . ., wees non toch still . . .
ga liggen!
-- Ja! weeklaagde ze, ja, ik zal stil wezen, heel
stil, Henk, maar 'k ban toch bang . Hij voelde, dat
haar lichaam beefde, haar tanden klapperden, terwijl
ze zich tegen hem aandrukte, met korte stootwoordjes
wear nazeggend :
-- Ik zal stil wezen, Henk . 0, mijn hoofd, mijn hoofd!
Hij lei zijn hand op haar klein hoofd, suste ears beetje .
En ze ward nu wat kalmer, zei hokkend :
-- 't Is niet mijn schuld, Henk, . . . geloof me, Henk.
Ik kan er niets aan doers . . . met geweld verdrijf ik 't,
maar hat komt toch weerom . . . Elke nacht komt hat,
en aldoor erger, . . . elke nacht erger . 't Is toch verschrikkelijkl
- Ben ik dan zoo kwaad voor je, Gonde, zag hat
dan? vroeg hij, twijfelend.
-- Nee, Henk, je bent goad . . . heel, heel goad zelfs .
Dat is hat niet . . . maar ik kan 't niet van me afzetten.
Aldoor komt hat voor me terug . Ze is dan in haar
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doodshemd, mijn goad maatje, heelmaal wit . Ze wenkt
me dan, wenkt me met haar stijve handers, waar ze
't portret van vader in heeft ; ze is zoo bleak .
Hij zuchtte eons . Wat moest hij daar tegen doers?
Zijn kregelheid kwam terug nu ze van haar moeder
sprak . Hij begreep maar niet waarom die moeder zoo
op haar verbeelding werkte ; zoo razend hielden ze toch
niet van elkaar . Hij voor zich voelde dat als iets heel
onaangenaams. Daarom bevreemdde hat hem en
maakte hat hem prikkelbaar, als ze zoo teeder deed .
Zij zag aan zijn gezicht wat hij meende, herhaalde
flu wear ;
-- Ik kan er niets tegen doers, Henk . 't Is vervelend,
maar hat vervolgt mij overal . Alle nachten komt hot
terug . Dan kruip ik wag tusschen de dekens, stiff tegen
je aan . Dan wor-je wakker, stoot je me van je af .
't Is zoo beet, zoo beet! zeg-je,
--- Maar kind-lief, 't iss niet om je of to stooten,
welnee, dat weet je toch wel!
Ja, dat weet ik wel, maar ik voel hot toch niet
minder atom . Het is of ze me doorsteken met honderd
messen . . . allemaal priemen. Ik zie ook blood . . . alles
blood. . . dan komt maatje en die jaagt die dolken wag .
Laat mijn kind met rust! zegt ze . Eerbiedig gaan
dan die messen op zij, maar de wonders blijven,
die doers pijn . En opnieuw vraagt maatje of ik gauw
kom!
-- 0 ja, hij wist bet flu wel. Die moeder was bet
lichtpunt waar alles naar toe drong . 't Was toch
verschrikkelijk!
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Hij suste tegen zijn overtuiging in, begrijpend dat
ze aan hallucinaties lead, zei wear :
- Ga nou wat slapen!
Plots sloeg ze de arm om hem heen, smeekte :
- Henk, gaan we dan ook wag?
Hij voelde hat ineens wear, daar kwam wear die
vraag . Zijn zachte aandoenlijkheid verzonk . Toch zei
hij nog zoo zacht mogelijk :
-- Ga nou slapen, daar zullen we morgen verder
over praten .
Nee, niet morgen, nou dadelijk, beloof hat me dan!
Hij wilde al half toegeven, alleen om haar to stillen,
herhaalde ontwijkend :
-- Laten we daar morgen over praten .
Ze keek hem nu ineens fel aan, schreeuwde :
-- Nee je bedriegt me! Ze begon flu zenuwachtig
to huilen, ward grof, schold hem voor een treiter, een
tiran, sloeg zich op de naakte borst, schreeuwde wear :
- Ik wil wag, versta-je, ik wil wag, ik blijf niet!
Zijn weekheid verdween, zakte geheel wag ; ook hij
ward heftig . Scherp snauwde-ie :
- Heb-je me dat beloofd toen we trouwden?
-- Ik wil hier niet blijven, versta-je!
-- Kunnen we dan wag?., .We hebben toch geen geld!
-- 't Is wel, je hebt wel geld!
-- Zoo, je weet hat beter dan ik .
Zeker, weet ik hat, je houdt je altijd arm, vrek
die je bent, maar ik kan ook rekenen, of ik 't weet . . .
Op dat woord vrek, keerde ineens al de heftigheid
en onwil, door haar waanzinnige schrik teruggedron-
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gen, in hem terug . Zij zag hem dus aan als haar
treiter, die 't geld bij elkaar schraapte, om haar arm
to houden . Zijn vuisten krampten zich en hij was op
't punt haar door elkaar to schudden . Maar hij be •
dwong zich, rukte of de gordel, die hij zekerheidshalve
aldoor om zijn lijf droeg, sweet haar die naar 't boofd,
schreeuwde heesch :
-- Daar, daarl . . . kijk maar zelf!
Ze voelde zich in 't eerst verrast, zoodat ze de gordel
list liggen, maar flu grasp ze toch ernaar, frommelde
bet taschje triumfeerend open, en bet goud rolde in
haar hand .
Nou . ., zie je well schalde ze, telde, smaal •lachend,
in zekerheid, de oogen op 't goud ; ze telde : tien, twaalf,
achttien, twintig, een . . twee ., drie.
Nou! schaterde hij terug . Drie•en•t wintig pond is
dat genoeg voor ons beiden? Wat wil je daarmee
uitrichten?
Ze twijfelde . Al dat goud leek haar zooveel. Was dat
nog niet voldoende?
Heb je niet meer? Heb je niet verstopt? vroeg ze,
niet meer zoo zeker van zichzelf .
Hij haalde do schouders op, zei :
--- Je bent niet wijsl zeker in mijn schoenen, he .
-- Je liegt . Je bedriegt me altijd . Je wilt iiiet weg.
Ik west hat well
- Nee, ik wil niet weg . ., en we kunnen niet weg!
Had me dan alleen laten gaan? Het is prachtig met
zoo'n vrouw opgeknapt to zitten!
Zfj schold en schimpte wear tegen hem in en hij
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zweeg evenmin . Het werd een nog erger scene ; ze
werden telkens heftiger, hij, door de kamer heen-enweer loopend, zij verwilderd in het bed, de zwarte
kortgeknipte haren ordeloos om het hoof d, beiden eruit
flappend al wat zoo lang op de lippen lag .
In haar schelden voelde zij flu nog erger haar machteloosheid, en in dat besef begreep ze maar al to goed,
dat ze er zbb niet kwam . Maar de gedachten en ge •
waarwordingen, zoolang opgekropt en teruggehouden,
overmeesterden haar ; 't moest er flu uit ; to lang had
haar 't zwijgen gekweld .
Henk liep krampachtig heen-en-weer, maar terwijl
hij in zijn kwaadheid door raasde, werd hij ineens
getroffen door het wanhopig-wilde, het angstig-braveerende in heel haar wezen, zooals ze daar overeind zat
in het omgewoelde bed . En plotseling, als bij ingeving,
steep in hem op een bleek vermoeden, een vaag besef,
een twijfel of hij niet to ver ping . Het vermoeden bleef
vaag en wrang, onuitgesproken, maar toch ontkwam
hij het niet . Ineens zap hij haar dwingen anders . Het
sidderde door hem heen, flu hij haar verwrongen
bleeke trekken aankeek, en hij vroeg zichzelf, of
dat niet heimwee was, die in waanzin kon eindigen .
1a, het was waanzinnige heimwee! daar vigil niet meer
aan to twijfelen .
Eat werd benauwend, maakte hem klein en toegefelijk ; van zelf minderde zijn heftigheid .
Ze waren beiden uitgeput, raakten zonder woorden
in het telkens herhalen van hetzelfde, waarin de eigen
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argumenten verzwakten . Doodmoe voelden ze zich .
Zij zweeg flu geheel, keek star voor zich uit . Henk
zat op een stoel met gefronste brauwen, de hand onder
het hoofd, dacht na . Wat moest-ie doen als 't loch
eens heimwee werd! Hij voelde pijnlijk het zwarte en
narrige van zijn eigen wenkbrauwgefrons . Zoo zaten
ze een poosje .
- Kom maar in bed, Henk, zei ze kleintjes in haar
gevoel van vrouw, begrijpend dal ze to ver waren
gegaan .
Hij schokte de schouders op, wilds noch kon dadelijk
toegeven .
-- Kom nu maar Henk?
Hij schokte nog eens met de schouders, alsof hij wou
zeggen : wat most ik met je beginnen! Toen bliss hij het
licht nit, zocht zijn plaats op, beet in de kussens,
groef zijn hoof d erin weg, riep smartelijk met een
stem waartusschen tranen opwelden :
-- Gonde, Gonde, wat doe je me aan, wat mask je
me 't lastig!
Ze schoof zich tegen hem aan, suste op haar
beurt, zei :
-- Wees dan maar stil Henk, toe wees non still
Hij weerde haar af, beet haar klagend toe :
Als je zooveel van je moeder houdt, waarom ben
je dan niet bij haar gebleven?
- Ach! zuchtte ze . . . je west loch wel dal ik van jou
houd, van jou alleen . . ., een ander hoeft niet naar me
e
to wijzen . Maar ik kan niet wennen, versta hier niemand flat is niet om uit to houden!
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-- Je kunt het toch aanleeren, net zoo goed als ik .
-- Nee -- ik kan niet leeren .
-- Je wilt niet .
-- Ach! zuchtte en klaagde ze . Je kunt het toch niet
begrijpen . In Holland wil ik alles dose, alles . . . desnoods uit schoonmaken gaan . Hier kan ik niks, ben
ik heelemaal hulpeloos, zoo eenzaam als jij naar 't
werk bent .
Waarom pak je dan ook niet aan . Goon wonder
dat je je verveelt als je de heels dag alleen zit!
-- Ach! klaag-zuchtte ze weer . Achi ik kan niet! Jij
praat met de menschen, maar als ik wat zeg, kijken
ze met groote oogen en lachen . Ik zie dat ze mij een
dom schepsel vinden . Ik ben dom, ik kan niks, maar
ik wil niet uitgelachen worden . Dan word ik woedend
en speel tegen jou weer op . 't Is verkeerd en gemeen,
maar ik kan niet anders . . .
Hij voelde flu toch een diep medelijden met haar .
Hij moist, ze was nergens voor opgeleid, kende alles
maar half, nieis in de grond, zoo als de meeste meisjes
uit de klaterstand -- en moat hij aldoor als een bewijs
van onwil had beschouwd, zag hij nu toch als een
ellende, eigenlijk de eenige bron van hue wanverhouding . Ze was zoo machteloos omdat zij niets had
geleerd, onmachtig bleef, -- en voor 't eerst van zijn
levee was hij zoo eerlijk zich to bekennen, dat het
niet aanging van haar dezelfde kracht en moil to verlangen als die hij bezat . Niet ieder verstond het zich
door het levee to slaan zooals hij dat deed . Zij kon
zich flu eenmaal hier niet schikken . En sterker be-
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wogen dan hij wilds toonen, zei hij goedig, meer
gemoedelijk :
-- Ga flu maar slapen, dan zullen we later nog wel
erover praten .
Nu schoof hij zich dieper onder de lakens, en ze hielp
hem die recht trekken, zoo goed als dat in het donkey
ging .
- Ga nu ook slapen! prevelde hij nog eons .
-- Ja Henk! . . . dag Henk!
-- Nacht Gonde!
-- Nacht Henk . . . niet kwaad meer wezen .
-- Nee-e . . .
Ze schoof haar lichaam tegen hem aan, heel klein,
alsof ze een kindje was, die bij hem sterkte zocht, en
ze legde zich tot slapen .
Hij probeerde het eveneens . Maar de warmte en
de drukking van haar aanliggen benauwden hem to
zeer . Hij moest lucht hebben .
-- 't Is zoo warm, Gonde, steunde hij zacht, zonder
zich evenwel om to durven wenden .
Zij keerde zich flu wat van hem at, maar toch niet
teveel, - en langzaam soesde zij in, moe, dood-at,
in die moeheid wel tevreden, dat ze 't flu had gezegd,
rustig, zooals alles rustig aanvoelt na een storm .
Hij evenwel kon niet dadelijk in slaap komen, dacht
maar aldoor erover na .

VIII .

's Morgens, beiden lam-in-h'n-leden van overspanning en weinig slapen, voelden ze zich landerig,
vreemd tegenoverelkaar .
Henk kook stuursch, alles behalve vriendelijk, zei
maar weinig .
Gonde lisp met een stil en wit gezicht heen en weer,
kleedde zich maar traag.
Die nacht-scene, die heimwee-hallucination drukten
loodzwaar, werkten na in bitters naproeving . De herinnering verdrong bij Henk de zachtere aandoening
en toegevendheid, maar maakte hem tevens bevreesd,
dat ze ziek zou worden. Als ze door haar opwinding
eons kwam to liggen, wat moest hij dan beginners . . .
hier in dat barre land? Door heimwee, als je eraan
toegaf, kon je 't zwaar to pakken krijgen, misschien
wel doodgaan.
Van ontsteltenis fronste hij zijn brauwen, neep de
oogen bijna toe . De gedachte maakte hem week en
wrevelig tegelijk . Hij moest maar een weinig geduld
met haar gebruiken, misschien beterde hot dan vanzelf!
Stroef en in-zichzelf gekeerd nam hij zijn ochtendmaal, maakte zich gereed om naar zijn work to gaan .
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Gonde zweeg lijdelijk, sprak nergens over . Ze voelde
zich nog to moe, to dood-af, om aan onaangenaamheid
maar to kunnen denken . Ze verlangde naar rust en
vreesde de minste herhaling van hun kwestie . Ze
dwong zich zoo gewoon mogelijk to doen, deed alsof
er niets was voorgevallen, alsof 't reeds lang achter
hen lag .
Dit werkte op hem kalmeerend in; haar stil-wit
gezicht, haar lijdelijk gelaten doen en willig tegemoet
komen stemde hem eveneens tot toegevendheid. Hij
ging met haar mee naar de markt, hielp bij 't inkoopendoen zonder ontstemdheid of nijdig-zijn.
Er was ineens een keer gekomen in hun verhouding,
dat voelden ze beiden . 't Werd nu bloedige ernst wat
eerst maar leek onwilligheid, moeielijk wennen in 't
vreemde land van haar, met ruwe woorden willen
temmen van Henk .
's Middags zaten ze even stil tegenover elkander,
spraken gedempt, als bevreesd, dat luidheid van woorden kon kwetsen; van weerskanten wilden ze moeielijkheden mijden.
Wil ik je van avond komen hales? vroeg ze
bedeesd-klein, toch met zekerheid in haar stem, dat
hij niet zou weigeren .
Ja, dat is goed, antwoordde hij ook al dadelijk .
Hoe last dan?
Kom een minuut of wat over zessen. . . 't aankleeden duurt vanzelf'n poosje. ., en 'k moat me wasschen .
Ze nikte . 0 ja, ze wist hat. 't Was een heel verschil
met Holland. Hier konden de werklui als heeren loo-
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pen, als ze maar wilden . Henk droeg ook 'n boord,
een wit overhemd overdag, dat hij in z'n werk afdeed,
en dat vroeg tijd . Zijn groote laarzen had hij ook al
aan kant gezet.
Ga niet verder dan de hoek, zei hij nogeens, we
kunnen de weg nemen naar Recoletta, in 't park wat
gaan zitten .
0, ja!
Ze vond 't flu al heerlijk, alleen die gedachte, zoo'n
behoefte voelde ze aan toenadering en verzoening.
- Tot vanavond dan! zei hij en streelde even haar
bleeke wangen in vage liefkoozing .
Maar flu kon ze zich niet meer inhouden, trok hem
naar zich toe en kuste hem met tranen in haar oogen
van aandoening .
Nou-nou, wees nou stil, mask je niet zoo overstuur! kalmeerde hij .
Ze nikte en hij ging . Nog lang keek ze hem na toen
hij over de groote binnenplaats werkwaarts stapte .
't Leek haar zoo vreemd, dat hij goed en zacht deed
en van haar zelf verwonderde 't haar nog mQer .
Ze voelde zich tevreden, maar 't verlangen naar de
avond om to kunnen gaan had toch een bijsmaak,
't pijnlijk besef van zich gewonnen moeten geven, al
was 't dan ook maar voor 't oogenblik . 0, haar eigen
zwakte griefde haar 't meest . Ze moest sterk zijn, weer
stark worden, van ziel, van lichaam, anders raakte
hat gedaan, dan bleef ze hier voorgoed of teerde uit
door mateloos verlangen . Nee, ze wilde niet dood, ze
wilde leven en naar Holland!

96
Even voor zessen stond ze hem of to wachten, en
haar hart klopte, ze moist zelf niet waardoor. Ze voelde
alweer spijt over haar meegaandheid ; ze zou liever
naar huffs gaan dan nu zoo lief en willig vrede to
sluiten . Maar hij liet haar gees tijd tot deze uitvlucht,
wenkte al van verre, om hem tegemoet to komen, en
voor ze gelegenheid kreeg to vertellen dat ze liever
naar huffs ging, liep ze al naast hem de straten door
en op 't park van Recoletta aan . Die statige prachtige
begraafplaats met zijn ontelbare doodenpaleisjes, zijn
grafkelders boven de grond, waar ze de kisten met
gouden handvatsels, overdekt met loovers en kransen
konden zien door de spiegelende ruiten, die rijen groote
zerken, pyramiden, belommerd door cypresses, was
van heel Buenos-Ayres haar 't liefste, de mooiste plek .
Recoletta gaf aan haar verbeelding een zalig voedsel
en afschrik tegelijk. 't Leek wel of rijen koningen daar
in die graftomben to rusten lagen, en al moat ze in
boeken had gelezen ermee herleefde, maar de angst
voor de dood vernietigde weer al dat schoons . Nee,
innerlijk gruwde ze toch van elk kerkhof, ook van
Recoletta, 't wekte to veel nare gedachten op .
Ze wares de begraafplaats flu voorbij, gingen de
heuvel op, waar de palmboomen stonden .
Hier hadden ze een onbelemmerd uitzicht over lanes
en landen, ver-weg tot het park van Palermo toe .
De zon zonk vuurrood, kleurde heel het spansel
van geel tot paars-blauw, oranje in alle gamma's
ertusschen. In vurige strepen schoot het weggaand
licht zijn kleurige stralen-flakker door de hooge lucht .
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Maar dadelijk erop, als vast aan 't vurig zonnerood,
streek al een dons van schaduw aan, de overgang van
licht tot duister maar zeer kort .
Zwljgend zaten ze naast elkaar op de bank onder
de hooge palmen, zagen het aan hoe de gansche streek
van of de heuvel tot aan de uiterste rand verging in
doezelige schemerte . 't Paste zoo volkomen bij hun
moee stemming ; 't verzachtte en kalmeerde, en 't
bracht hen nog wat nader tot elkaar .
In 't halve donkey gingen ze naar huffs, zonder
veal spreken, maar geheel berustigd . Ze vroeg naar
zijn werk, vroeg naar kleine dingen die hem aangingen, -- en hij vertelde, zonder van toekomst of groote
verwachting to spreken .
Ook in hun kleine kamer bleven ze gelaten en vredig .
Ze waren beiden to moe, to afgemat, zwaar aangegrepen van de voorgaande nacht . Haar oogen deden pijn
en Hank's hoofd hing zwaar ; ze verlangden naar weldoende rust, naar slaap ongestoord en vrij van verschrikkingen .

De aerate dagen schoven gedrukt, maar toch stil en
ongeschokt voort . Ze scheen haar plan om naar Holland terug to willen to hebben opgegeven en gewaagde
er niet van, en Henk deed zijn best haar niet to herinneren dat ze blijven moest .
Alle avonden gingen ze saam naar de heuvel van
Recoletta, staarden daar vreugdig in 't vurig zonnedalen. Hij kon denken, dat die nachtverschrikking alles
GETROUWD .
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nog ten goede keerde, haar de noodige berusting zou
geven. Maar aldra voelde hij 't anders : er was een
leegte, een kilheid, een gemis aan samenleven, die hen
van elkaar hield en nog verwijderde, en dat klemde
nog maar dan hat gehakkel van vroeger . De fletse
bloempjes van vrede en gelatenheid, die nu zoo bleak
en traag opschoten, hielden voor hem maar een schrale
vergoeding in .
De angel bleef steken, dat bleak hem, al to goad ;
ze was alleen van taktiek veranderd . Ze sliep ook maar
weinig, lag met open oogen to stares; dit merkte hij
als hij ease bij toeval to vroeg wakker ward of door
de warmte onrustig dommelde . Hij kon nooit zijn oogen
open doers of hij zag haar starre blikken .

Ix .

Op een morgen was er een brief uit Amsterdam,
veal nieuws van d'er zusters en dan weegeklaag
van ma .
--1k hoop kind, schreef ze, dat je 't goed kunt
schikken en je bet niet al to slecht hebt . Je behoort ook
al niet tot de gelukkigen, zoo ver van huffs . . .
Hij had de brief van nijdigheid in elkaar kunnen
frommelen . Dat klagend-berustende was wear juist
zoo's zet van die lieve ma! Toch hield hij zich in, zei
zonder to veal ironies
-- 'k Zou maar gauw terug schrijven .
--- Och, nee, ik weet niet wat 'k er in moat zetten!
-- Nou d'er is toch genoeg to vertellen . Je hebt nog
niet zooveel keeren geschreven .
-- 0! zei ze ineens vinnig, zeker schrijven, dat ik
bet bier zoo goed heb, en dat je me zoo onderdrukt .
-- Je onderdrukken . . .?
Ze schokte met haar meisjes-schouders, ging er niet
verder op in, -- en hij begreep bet flu wel.
Het verwonderde hem eenigszins, want ze zag er
in de laatste dagen wear wat beter uit, maakte ook
meer werk van haar kleeren, van de hares, deed als
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van ouds, nu en dan zel#s lief als ze hem 's avonds
van zijn werk haalde om dan samen een uurtje to
zitten onder de groote palmboomen van bet plantsoen .
Ze kon dan zoo stil, zoo rustig zijn, zoo geheel
opgaan in geleidelijkheid, en daarom verraste hem die
kribbigheid.
Maar 't bled# bij die eene uitval .

Ze werd al stiller, al witter, met door al haar trek
ken, in haar bewegen en wijze van doen de moeheid
en kalmte van lijdelijke onderwerping en berusting .
Voor de sterk-willende, frisch doortastende Henk
werd dit een wreede terging, een kwelling, veel erger
dan haar ongedurigheid en dwingen van vroeger .
Hij zag erin haar onwil, haar niet willen wennen, en
zijn eigen onmacht om hiertegen in to gaan, verlamde
zijn doorzetten . Wat moest hij toch doen om haar tot
beter begrip to brengen, welk middel kon hij nog aangrijpen om haar van zijn goed recht to overtuigen?
Hij wist bet niet, hij gal bet op.
Ze klaagde, pruttelde, verzette zich niet meet, maar
haar lusteloosheid ergerde en prikkelde hem nog veel
meet . Nu kon hij zelfs niet grof uitvaren, zijn wil doordrijven zonder zichzelf als een barbaar to zien . Het
troebleerde, verwarde zijn denken, ontzenuwde hem,
nam weg zijn heldere kijk op 't leven, zijn blik in de
toekomst, zijn zelivertrouwen en verwachting .
Aldoor sprak ze minder, en hij wilt op 't laatst ook
niets meet to zeggen, omdat ze op zijn vragen nauwe-
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lijks antwoordde. Ze gal hem zoomin mogelijk aanleiding tot kwestie, ging hem in alles uit de weg, en
als hij ondanks zichzelf toch eens uitbarstte en klaar
de dingen zei waarop 't stond, dan zuchtte ze, en
kwamen stille waterlanders, waarvoor ze zichzelf
schaamde en die ze voor hem verborg door zich to
bukken en ze weg to wisschen . Dan kreeg hij weer
medelijden en ontzag haar door in tijden ook maar
niets to zeggen . 't Leek soma of er twee zieken in huffs
waren, of dat er een doode lag, waarvoor ze zich
hadden in to houden, zoodat ze niet durfden spreken .
Hij wist, begreep 't flu wel zoo langzamerhand. Hij
zou 't moeten opgeven, terug moeten, daar ginds van
voren of beginners . Maar waren ze daarvoor getrouwd?
Och wail Hij had hat altijd goad ingezien . Je moat gears
vrouw nemen als je haar filet kunt onderhouden . 0,
hoe stond ineens weer voor hem die zondagmiddag in
de keuken aan 't Sarphatipark toen ze onder tranen
dwong om mee to gaan, zielroerend beloofde ook to
willen werken . Dat had beslist .
Wat was 't ook mooi toen zij in 't begin een dertig
pesos per maand verdiende, maar nee, hat mooie was
er tevoren al af, want op de boot begon hat gelammenteer, hat gezeur al over moeder, terwijl ze vroeger filet
om haar moeder, noch om haar zusters gaf . Met hat
verdwijnen van de kust verging ook haar cooed, -- en
nauwlijks aan wal stak hat verzet op .
Waarom ging hij toch niet alleen? Maar een mensch
is zwak, is egoist, berekenend ; met je tweeen, dank je,
verdien je maar dan alleen ; als de een ziek komt
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vallen staat nog de andere . Ja, dat zag hij nou . . . allemaal spends, andere nietl
Trouwen? je loopt er gewoon in . Als je eon jaar
of wat geengageerd bent komt bet ervan, zonder dat
je 't west . Je zou nooit kennis mogen makers met 'n
meisje voor je kans en zekerheid bebt van bestaan.
Och, hij viol erin zooals al de anderen .
Erin gevallen, erin geloopeni bonsde bet dof door
hem been . Hl j zat nu in de val, wat moest hij doen?
Hlj kon haar alleen terugsturen . Als hij dat eons deed?
Maar wat dan?
Wat moest hij bier doen ale zij weg was en hij alleen
overbleef? Was je daarvoor getrouwd man om in de
vreemde road to sappelen? Hij wist al hoe dat ging .
Sij Donkeys had hij 't gezien . Eon groot woord vooraf,
maar nauwelijks was zijn vrouw weg of hij voelde zich
eenzaam, kroop haar achterna . Als je een besliste
hekel aan haar hebt of een andere in 't oog, ja dat
verandert, maar zoo stond bet er bier niet voor .
En waar moest ze naartoe? Naar haar moeder, non
die zou haar zien aankomeni Voor een veertien dagen
gaat apes good, maar dan. . .? Hoe ze daaraan in ernst
kon denken ; hij woes haar aldoor erop . Maar jawel,
ze antwoordde, dat ze nog goeie handers aan d'er lijf
had . Nee, 't was om to lacben . Och, och, die handers
om to werken, dat zag hij tocb bier, dat kende hij
al lang. Het is zoo gemakkelijk to zeggen, dat je met
je handers de kost wilt verdienen, maar doen is nog
heel andersi Hij wilt bet aan zichzelf wat dat beteekenti Het einde zou dan zijn, dat hlj nog geld voor haar
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onderhoud moest oversturen, nee, dat kon prachtig
worden, hij hard zwoegen en zij daar ginds wat lancer
fanteni De man alleen goed genoeg voor verzorger,
dat denkbeeld leek hem al to mal .
En wat moest hij bier dan alleen uitrichten, alleen,
zonder vrouw in een vreemd land? Hij was wel niet
zoo erg wat je noemt op een vrouw, niet zbb, dat hij
niet buiten haar kon, maar als je eenmaal bent getrouwd wil je haar toch bij je hebben . Het geval is
doorgaans zoo : heb je ze bij je dan kun je ze misses,
ben je zonder dan kwelt je 't verlangen . Nee, hij liet
haar niet alleen gaan . Dat deed hij niet .
Hou ik dan van haar? Die vraag dook nu in hem op .
Op de dag van 't huwelijk, dat herinnerde hij, voelde
hij zich ongelukkig . Die daad van trouwen drukte op
hem als een groote steep, een steep die hij voortaan
kreeg mee to slepen . Welke gewaarwordingen andere
manners hadden ondergaan als ze van bet stadhuis
terugkwamen, wilt hij niet, maar hem scheen bet toe,
alsof hij zichzelf vrijwillig in een dwangbuis stak, of
hij een juk voor twee to dragen kreeg . Dat was toch
wel een bewijs dat hij niet van haar hield . De font
~b1eef, hij zag dit flu, dat hij zich door redeneeringen
had laten leiden . Maar, dat zou aan de meesten overkomeni Ieder denkt wel, dat hij bet bizonder handig
uitzoekt .
Hij was dus getrouwd uit overleg . Juist, uit overleg . . .
en nu viel dat tegen . Het drong langzaam in hem door,
en hij verwonderde zich over zljn eigen klaar denken .
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Als bet nu zoo tegen vigil, was het eenvoudigste haar
terug to laten gaan.
Maar zoo simpel is de zaak niet, want als je dat doet,
ben je er nog niet af . Integendeel dan begint bet p as .
de moet voor haar zorgen . Met bet terugsturen ben
je nog niet gescbeiden, en als je d'er geen geld overmaakt, wat gebeurt er dan? Wie weet dat toch? -Gonde is wel niet slecht, volstrekt niet, maar de
omgeving, de omstandigheden .
0, die omstandigheden . Een jonge vrouw, niet leelijk,
waarvan de man in bet zuiden van Amerika zit, built
niet altijd thuis . Als de nood dwingt of in een onbewaakt oogenblik zoo na een pretje . . . 't was gemeen
dat to denken, maar hij kende de wergild! Er hoort zoo
weinig toe van een eerlijke vrouw een slechte to waken! Op een getrouwde vrouw azen de manners ; die
behoeven ze niet to trouwen, hebben geen verantwoording ervoor als er wat van komt! Gonde is niet slecht,
nee dat is ze niet, maar wie kan daar op aan? Ze kent
zicbzelf niet, is zich nooit gelijk, last zich op haar
gevoel drijven . Een vrouw, did niet haar eigen bestaan
kan verdienen is machteloos . Als zij zich beter kon
redden, dan was bet anders . Maar dan zou bet bier
ook anders zijn gegaan ; ze zou zich hebben geschikt .
Op vrouwen en op wrak ijs blijft het slecht to vertrouwen . Wie de eerbre vrouwen wil leeren kennen,
moet bij de snollen op de school gaan . Bij die ligt
open, omdat ze niets meer to verzwijgen hebben, wat
in de anderen weggescholen zit maar tocb evengoed
aanwezig is .
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Dat was een theorie uit zijn boemeljaren . En zoo'n
meaning was wel niet nobel, maar ze leek hem niet
onjuist . Je vergist je altijd in een vrouw, omdat je ze
to weinig reeel bekijkt, ze to fantastisch bedroomt ; je
eigen pedantheid brengt mee to denken, dat jij natuurlijk een betere vrouw hebt gekozen dan eon ander . De
tegenvaller, zie je eerst later ; zoo ook hier . Maar
hoe kon hij vooruit weten, dat zij zoo averechts zou
handelen? Van zijn karat was 't good genoeg overdacht ;
het lag alleen aan haar . Ze kende do bezwaren vooruit
en had ,nibt moeten meegaan . Maar wat help dit nu?
Het eenigste wat hem restte was haar terug to laten
gaan .
En, als hij dit liever niet deed, zoo vroeg hij zich
wear, als hij haar hier held, dan moest er wat veranderd zijn, was er grooter aantrekking dan hij zelf
wist . Dat begreep hij niet to best . Zeker, in 't begin
had hij van haar gehouden, heel in 't begin van 't jonge
vrijen, maar langzaam-aan ontstond sleur die uitslijt, de
achteruitgang in zijn taken en 't besef dat hat niet tot
trouwen kon komen . En toen plots, op 't meest benauwde punt trouwden ze toch, op goad geluk . Hij zelf
door beredeneering en overleg, ook uit gevoel van
rechtvaardigheid tegenover haar, en zij uit liefde, naar
ze voorgaf . Dat beweerde ze nu nog, nnaar dat ging
boven zijn verstand.
Met dit al ward hij de dupe . Hij beschouwde haar
wel degelijk als zijn vrouw, bleef niet zoo onverschillig
als hij eerst wel meende . Dat merkte hlj al, toen ze uit
hot benauwende Holland wag, op de boot, op de open
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wijde zee kwamen, vrij van beslommeringen . En 't
groeide nog door al 't ge&kibbel keen . Geen wonder
Gonde is niet leelijk, ze is mooi ; een man is niet van
steep of hout. Al kom j e nog zoo helsch thuis en j e
ziet een blank lichaam dap verslinkt die kwaadheid
wel . En gelukkig ook .
Een inkonsekwentie, nu ja, dat kan wel, maar 't
is toch zoo!

Dagen lisp hij flu al rond met daze kwelgedachten
en ze listen hem niet met urea .
Overal gingen ze met hem mee, bleven hem bij,
vervolgden hem. Zelfs op 't werk doolden ze om hem
keen ; zijn geheele hoofd zat vol ervan en 't verlamde
zijn handen bovendien . Aldoor dreven die redeneeringen bij hem; als hij ze voor een oogenblzk kon wegduwen kwamen ze langs een omwegje 't volgend
moment alweer terug . Hij ward dof en suf van al die
overwegingen ; in heel zijn levee had hij niet zooveel
gedacht en beredeneerd . Dat eon vrouw je de voet zoo
dwars kon zetten, je 't levee moeilijk maken!
En dat verbitterde hem wet 't meest . Kwaad ward
hij op zichzelf, kwaad op haar, dat 't hem zoo in de
war bracht, kwaad dat zijn work eronder lead . 't Was
baar doordrijven geweest om to trouwen en nu moest
ze meezeilen . Bovendien, zoo slecht had ze 't niet!
Dat niet zoo-slecht-hebben ward de stop, die elk gat
in zijn overwegingen moest dekken, maar die stop
vial or wel eens door en dap kwamen opnieuw de

107
twijfelingen . Als ze bleef doorzetten, wie wist wat or
dan gebeurde? In dit land waar voor elks vrouw tier
manners zijn, moest •i e wel bedacht zijn . Wat dan? Zou
hij moeten toegeven, onverrichterzake terugkeeren?
Teruggaan naar hot oude land, naar bet verleden, dal
hem zoo drukte, waar hij niet tegen op kon, terwijl
bier zoo'n blije toekomst open lag? Natuurlijk, daar
ginds was 't levers prettiger . Hoe graag zou hij niet
voor eon oogenblik overwippen, door de Kalverstraat
slenteren, die bekende gezichten zien, eon glas bier
drinkers in de Quells, dati echte bier, een groot glas,
terwijl je hot bier zes m,aal zoo duur hebt to betalem en
't dan nog zoo dun en laf van smack is!
Doze overwegingen vermeerderden d' ergernis en 't
kropte zich voortdurend in hem op . God-ja, hij had
moeten begrijpen dal zij niet nadacht, cheers haar
gevoel volgde. Maar ze kwam zoo kloek, zoo kordaat
tegen me zeggen dat ze meeging . Hoe kan eon mensch,
als •i e in moeilijke omstandigheden is, altijd kalm
denken? Hot minste greintje sympathie werkt op
jo in, is eon hemel, en dal lijkt je al gauw echte
liefde .
Maar hij zag bet nu duidelijk : ze was hem daardoor
niet gevolgd, alleen uit vrees to blijven zitten, de kansen van 'n meisje uit halve-damesstand zonder 'n
kwart cent zijn heel wat minder dan van 'n dienstmeid.
Dat, en dal cheers gaf de doorslag. Hij welds en wilt
hot zeker, al twijfelde hij loch wel weer even -- en
flu dwong ze hem tot weg gaan, bracht zijn bestaan

108
in de war. Om de weergA niet, dat zou niet gebeuren!
1e list toch niet zoo met je sollen!

Maar dan zag hij weer haar bleek gezicht, haar
schrikoogen, haar verwrongen trekken onder hot
zwart haar, en hij dacht aan het heimwee . Hot nachttooneel kwam opnieuw voor hem in zijn schokkende
akeligheid, maakte hem besluiteloos . Zijn handen gingen blj dat overdenken trager en trager .
Zijn gedachten wouen maar niet tot klaarheid rijpen,
-- en o, hij had dat hoof d zoo noodig bij zijn werk,
hij kreeg al een verdekte schrobbeering .
De onmacht sloeg hem in ijle vlammen naar 't hoof d .
Wat geeft al dat geprakkizeer, vroeg hij zich. Als
getrouwd man sta je machteloos tegenover een vrouw
die niet wil . 't Bests is als je zeggen kunt : stik! Maar
dat kon-je in dit land niet .
Op een keer overmeesterde 't hem.
De hittedwalm van de werkplaats met haar zinkdak,
waarop 't zongestraal dubbele kracht had, golfde in
zijn moeizaam gepeins als een persende yacht op hem
toe, maakte hem het verder denken onmogelijk . Zijn
wee drong zich samen met de benauwenis van de
hitte, wrong, schroefde hem de keel toe .
Hot word hem vaal en vaag voor de oogen en kleine
sterretjes spikkelden aan zijn oogharen . Hij moest zich
vasthouden .
't Was maar eon oogenblik van duizelende overrompeling, -- en 't grog alweer voorbij . Maar hot kills
tweet voelde hij op zijn voorhoofd parelen . Wat moest
hij toch doers? Hij wist het met . . . hij wilt hot niet! . . .
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Eerst maar doorwrerken . En dan afwachten wat er
kwam, er zat niets anders op .

De dagen bleekten langzaam voorbij en regen zich
aaneen tot weken . De zomerhitte tempteerde, maar nog
meer hue slechte verhouding . Wat daar 't eind
van moest worden wisten ze geen van beiden .
De tochten naar Recoletta werden ook al minder .
Henk voelde dat hij wel zou moeten toegeven . Zoo'n
levee was niet langer vol to houden . Ze kwijnde en
teerde weg en gaf om niets meer .

A.

Zoo gingen waken om.
Op ears mooie middag stonden er in een kleine kelk
vuurroode rozen . 't Verwonderde hem zest .
Die rozen, gloedtintig, fluweelig, frisch mooi, zoo
geplukt, waterdroppen stop als parels die beef den,
kleurden ineens bet kleine kamertje lichtend op .
Hij kende haar voorkeur voor bet fells, 't roods; zij
kon ze dus hebben gekocht . Maar hij kende ook haar
karigheid, haar zuinigheid, - en als een weerlicht
schoot bet in hem op, dat er wel sans een ander kon
zijn waarvoor zij zich opknapte. Hij wrist toch maar al
to goad, hoe bet bier in 't land ervoor stood . Op de
binnenplaats woonde van apes, en met bloemen, heel
onschuldig, daar beginners ze mee! Het was of zijn
zeer vage begrippen verhelderden en veal van wat hij
vroeger als onmogelijk beschouwde, werkelijkheid kon
worden . Nee, dat mankeerde er nog maar aan . Als
zoo jets gebeurde, dat spreekt . . . dan zou hij zelf wag
moeten! De gedachte, 't vermoeden alleen, speed al op
hem in, zbb, dat hij sprakeloos stood in niet waters hoe
zich to houden, overbluft als hij zich voelde . Anders
onbedacht •vlug om zijn meenjng to zeggen, dadelijk
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gereed wat hem hinderde in woorden om to zetten, en
zonder terughouding, to impulsief van aard om to
zwijgen, bleef hij flu naar de bloemen kijken zonder
'n woord to spreken ; ze magnetizeerden hem, die roode
rozen. Eindelijk zeide hij, en hij hoorde 't zichzelf zeggen, met een stem schril van zenuwachtige aandoening, alsof iemand naast hem sprak :
-- Mooie bloemen zijn dat!
Zij liet haar werk even rusten, keek hem spottendovermoedig aan, antwoordde :
-- Ta, vin-je niet, mooi he?
-- Heel mooi! herhaalde hij nogeens, zonder recht
to beseffen wat hij eigenlijk zei, toch in dat heel mooi
de beteekenis leggend : hoe ben-je d'er an gekomen?
Ze begreep, voelde dit, wend overmoediger, schaterde:
-- Die heb ik gekregen!
Maar tegelijk zag ze in, dat ze hiermee to ver grog,
liet erop volgen :
-- Nee hoor, gekocht!
Er lag op zijn lippen een dreigend vermaan, zoo
iets van : dat is je geraden ook, anders . . . Maar hij
bedacht zich, prentte zichzelf voorzichtigheid in, hitste
zich nog op met : niets zeggen, niets zeggen, als je niks
zegt, kom je er misschien achter . Hij beet zich op de
lippen, moest zich alle moeite geven om zich onverschillig to houden .
Haar dubbele antwoord leek hem niet in de hank .
Onder hat eten door overlegde hij . De gedachten welden in een warrel op, verzonken weer . Ze heef t ze
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gekregen, dacht hij . Natuurlijk, da's het begin! Maar,
maar . ., ze kan ze ook hebben gekocht? Nee, daarvoor
zijn ze to mooi! to duur! Ze geeft niet zooveel uit voor
bloemen, ze is er to karig voor, houd de centers to
zuinig bij elkaar.
Ze zijn heel mooi, dus ze heeft ze gekregen . Mogelijk . . ., mogelijk niet . ., wie weet!
Hij twijfelde aldoor en in zijn twijfel was hij blij
daarnet niets to hebben gezegd . 't Zou zich van zeif
wel uitwijzen . Wacht, hij kon dadelijk een proef
nemen! Hij stood op, bong zich over de bloemen,
vroeg :
Mag ik een roos?
Hij wachtte het antwoord niet af, nam er eon, de
mooiste, en keek haar scherp aan . Hij merkte weinig
aan haar, alleen eon kleine verbolgenheid, maar die
kon heel natuurlijk wezen, behoefde geen bizondere
reden to hebben ; ze kleurde niet eons ervan .
Hij stak de roos in 't knoopsgat, kamde zijn snot,
en op haar
die als goudblond zachtelijk glansde,
beurt ergerde zij zich :
-- Toe, mask maar voort! beet ze hem toe, eon
getrouwde man, 't is nog erger of je eon vrije jongen
bent!
-- Nou, je kunt nooit weten . . .
Hij zag haar oogen vlammen van kleine kwaadheid,
en flu wel tevreden-gesteld ging hij heen . Ze kon toch
met niemand spreken!
Maar terwiji hij do krakende trap afliep, de binnenplaats overstak, hoorde hij eon Italiaan wat Duitscb
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parlevinken . Hij keek, als fel gebeten, on ingehouden op .
't Was een mooie zwarte jongen met schitter-oogen,
een zacht olijfkleurige tint, alleen een beetje tenger,
nog een kwajongen . Hij had hem nog niet zoo opgelet
en nu plots voelde hij eon steak van jaloersch wantrouwen . Je kon nooit water zoo'n Italiaan, die ze kan
verstaan, en d'er zjn ook Hollanders en Belgen, en
wie weet wat nog mean . .
Hij voelde zich alsof hij een tik op zijn gezicht kreeg ;
van nijd sweet hij de roos wig . Als die Italiaan ze haar
gaf, wat maakte hij zich dan bespottelijk!
Order 't werk bestormden hem wear de vela gedachten. Hij zag haar stile lijdzaamheid en haar grootere zorg voor kleeren flu heel anders ; 't vergrootte
zich in hem tot eon zware tastbaarheid .
De tweede, de derde, de vierde dag, talkers warm
er rozen, en aldoor van dezelfde snort en kleur .
Hij had moeite zich gedwee to houden, maar hij deed
hat toch, dwong zich daartoe ; kon nets zeggen omdat
hij niet zeker moist . Hij voelde maar al to good, dat als
hij grog visschen, ze hem naast 't aas zou later bijten .
Hij had haar tijd genoeg gelaten om jets to verzinnen .
En moat kan hij aanvoeren? Wat beteekenen eigenlijk
zoo'n paar rozen? Die koopt iedereen . De gedachten,
de naijver, kwelden hem. Midden in 't werk lisp hij
even wag, tegen de patroon zeggend, dat hij eon stuk
gereedschap had vergeten, kwam onverhoeds thuis,
maar zag nets . Ze bleef volkomen rustig, al maakte
GETROUWD .
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ze ook eon verbaasde beweging. Toch meende hij, dat
die Italiaan met de mooie oogen verschrikt kook . Maar
dat kon even good inbeelding zijn . Hoe hij zijn gedachten ook verborg, hij kon niet verhinderen, dat
zijn gezicht norsch word .
De volgende keer gaf ze zelf eon van de rozen . Maar
hij weerde die af.
- 0 h nee, zei hij, z'n best doend onverschillig to
schijnen . Ze zijn wet nlooi, maar ik hou niet van die
geurmakerij . 't Staat zoo branieachtigl Hot leek hem
zelf gek nu hij dit zei, maar 't was or nit zonder dat
hij 't wist. Eon stekende onrust doorvlijmde : als zij or
eons van door ging, wat dan? Gelooven kon hij dat
zoo grif niet . Daarvoor meende-ie haar to good to
kennen . Maar zoo denken alle manners . Wie kept
eigenlijk eon vrouw? De Hollander, dit merkte hij
ineens -- en hij verwonderde zich erover, dat hij dit
zoo scherp, zoo zuiver zag, de Hollander is niet galant,
niet voorkomend, niet lief voor zijn vrouw.
Hij is niet lief in kleinigheden -- en juist de vrouwen
die zijn daarop gesteld . Eon Italiaan begint altijd met
attenties, met lieve woorden . Hij leeft daar voor . Wij
zijn anders, we zijn degelijker . Maar eon vrouw houdt
niet van degelijkheid alleen . - Vlijm voelde hij, dat
hij hot tegen eon Italiaan allicht zou afleggen . Dat
maakte hem al heel wrevelig ; hij wilt werkelijk niet
wat aan to vangen . 't Bleef moeielijk erover to beginnon . Dat ging zoo vlot niet . Hot eenige wat hem inviel
was 't schandaalgevalletje to vertellen, waarbij eon
Hollandsche vrouw 't leelijk list liggen, omdat ze ervan

tusschen gegaan, in de brand gelaten, dat sprak vanzelf, flu in armoede en ellende moest rondtobben en
over de tong word gehaald . Hij kreeg flu alle gelegenheid de domheid van zulke vrouwen in hot licht to
stellen, to geuren op eigen voortreffelijkheid, maar hij
voelde dat hij er toch naast sloeg, en dit bracht hem
nog meer in onzekerheid .
Ze zweeg, in star en strak fronsen van de brauwen,
waaruit sprak : wat weet jij daar van, wat weten jullie
manner van ors vrouwen? Niets . Een benauwde kat
maakt gekke sprongen . Zij bleef maar zwijgen, hot
hoofd in rimpels, de mond samen geperst, maar haar
bilk zei genoeg.
Hij raakte nu in de meening, dat zij haar woorden
terug drong uit bangheid zich niet to verraden -- en
zijn twijfelend vermoeden word or niet minder om .
Natuurlijk, waarom zoflen er goon aanbidders voor zijn
vrouw komen? Ze was lang niet leelijk, met dat vlokkige jongenshaar en haar groote zwarte moron van
oogeu, die oogen die vol temperament schenen, net eon
zigeunerkind -- en dan zoo jong erbij!
Scheiden? Nu j a, dat zou hij desnoods willen, maar
armzalig in de steek gelaten : zij er-van-door, en hij
alleen achter, nee, daar verzette alien zich tegen, wat
in hem gistte en schuilde . En om aan zijn onrust uiting
to geven, begon hij maar weer de vrouw to kapittelen,
die zoo in moeielijkheden raakte door haar eigen
schuld . Dom, erg dom, voelde hij zich in dat gepraat en
onhandig ook . Vroeger sprak hij alleen over die gevalletjes effen-gewoon, of vergoelijkend, bewust-zeker,
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dat zoo lets hem als man niet zoo licht zou troll en .
Nu zag hij zich lang zoo zeker niet en gaf zich met al
dat dreinen nog bloot erbij . Maar hij moest er over
praten ; hij kon 't niet later .
Door zijn gedurig beweren, begon ze hem toch to
weerleggen, verdedigde die vrouw, zei :
D'er man, dat is ook zoo'n fijne riot, die mishandelde hat arms menschl
En alsof hot erbij hoorde, kwam ze regelrecht op hat
oude onderwerp, waarvan ze de laatste waken gezwegen had, en ze vroeg ineens :
-- Wanneer gaan wij tech naar Holland terug?
Hij merkte dadelijk hat verband tusschen die dingen .
All hierop ging hij niet in, al had-ie haar zelf tot spre..
ken geprest. Hij voelde instinktmatig beet gevaarlijke
er van en zweeg, zat nadenkend voor zich to kijken ;
maar ze list hem niet zoo gemakkelijk los, zei met
vrouwelijke berekening hot eon door het andeir
halend, zeer vinnig :
-- Julie manner beklagen je wel, maar joule maker
hot or ook nal 't Is de meesten hun eigen schuld als
de vrouw ontrouw wordti
Hij haalde de schouders op . Haar woorden ratelden
hem door hot hoof d -• en er klampte zich hier en
daar wat van vast dat hem nu juist riot zoo aaniokkelijk leek . Wilds ze daarmee zeggen, dat 't ook zijn
eigen schuld 2ou zijn, als zij eons . . . Nee, daar mocht
hij riot aan darken ; 't zou to gruwelijk zijn . 't Blood
steeg hem fel naar 't hoofd . Op zijn lippen lager zware
bedrelgingen, maar hij list ze op de tong, sprak ze niet
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ult . 't Was vroeg genoeg als 't zoo vex zou zijn .
De volgende dag stonden er wear bloemen, maar
van een andere kleur, de gewone bleeke, goedkoope
roos .
Het stelde hem wat gerust, en langzamerhand ward
't hem klaar en duidelijk . De bloemen van vandaag
had ze gekocht, de eersten, de flonker-donkeren, gekregen . Ze had ze aangenomen om hem jaloersch to
waken, mogelijk wel in een bui van onwil tegenover
hem, of onnadenkend, zonder erg.
Ze was er niet wee doorgegaan, in haar waardegevoel
van nog-niet-bedorven vrouw, of de vent eindigde or
wee, omdat hij niet opschoot . Hij kon dus tevreden
zijn . Maar 't leek hem toch wel nets om erover na to
denken . Eon vrouw blijf t niet aldoor op jo verliefd,
en als dat ophoudt, wat dan. . .? Hier in hat vreemde
land ging 't zoo wonder vreemd toe!

AI .

De benauwende schroeihitte minderde langzaam ; 't
begun 's avonds to koelen, -- maar de zomerwarmte,
hoewel niet meet zoo dwalmend-duf, niet zoo onontkoombaar, Meld nog de eetlust terug, bleef loom en
moo inwerken .
Ze begun ook weer met lammenteeren ; elks morgen
hetzelfde relaas, aldoor dezelfde klachten . Telkens had
ze haar maatje gezien en met enkele variation verteldo
ze 't zelfde . Soma word de opsomming eon starts
lijdensverbeelding, eon tragedie, dan weer zei ze maar
een enkel los woord - en dat enkele woord sprak
voldoende aan om Honk hot vorige to herinneren . Hij
kende al de sprongen van haar f antastisch brein on
gewende or aan .
Hij bracht nu zelf bloemen voor haar mee, - en
zij dankbaar-blij, kinderlijk-gelukkig om die attentie,
lachte met hare grouts zwarte oogen tegen hem op .
Zij vond hot heerlijk, dat hij zoo lief wend . Een sleet
van verademing, tegelijk met de minders warmte, de
lichte koelte der herfstdagen, daalde tusschen hen
beiden in . Zou zij or flu Loch overheen zijn, dacht hij .
Wie west?
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Maar, op eon morgen was ze wear ongedurig,
humeurig, deed onhebbelijk, -- en dat herhaalde rich
telkens, met kortere tusschenpoozen . Ze zag in dat
bloemen-meebrengen en zijn toegevendheid eon poging
om haar hat leven to veraangenamen en haar daardoor
beter to wennen . En ze wilde hier niet blijven, evenmin
als vroeger . Ze kende hem teveel als praktisch man
en meende zeker, dat hij't nu maar eons zoo probeerde,
om zelfa to kunnen veronderstellen dat zijn bloemenmeebrengen eon jaloerschheid was geweest, eon
beangst-zijn van haar to verliezen en dan alleen over
to blijven in de wergild, hier in 't vreemde land . Ze
zag hem als verstands-mensch, kende niet zijn hart,
begreep zelfs niet bij benadering, dat hij met al zijn
niet-willen-toegeven en zijn ruw wegduwen van hare
argumenten toch als ieder andere man maar kleinmoedig en zwak was . Als ze dat had kunnen vermoeden, dan zou ze, o zoo gevoelig voor hot besef dat zij
eon deal van zijn leven innam, gevangen zijn geworden
door eigen ijdelheid en 't gevoel van bemind to zijn.
Maar flu, to weinig intrigeerende vrouw, to weinig
van eigen invloed bewust, zag ze z'n voorkomendheid
als eon vrij grove poging om haar hier to houden
en daarom, kon ze die bloemen niet maar uitstaan .
Ze kook or niet naar om, hot ze verdorren .
Hij merkte bare onverschilligheid al gauw, zei
treiterend :
--- Ja, zulke dune rooje rozen, die kan ik j® niet geven .
Ze voelde iota van zijn hateaijk zinspelen, kreeg eon
kleur van kwaadheid, zei scherp :
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-- Wat dank-je wel van me, wat bedoel je daarmee?
0 h niks . . .
-- Nou zeg 't maar wat je meant . Maar hij zei niets,
eindigde flu maar met bloemen koopen, gaf ze niet
maar .
Zoo geleidelijk-aan, als vanzelf, met kleine schokstootjes die op en of gingen, ward hat tusschen hen
wear gespannen . Hij zei zoo min mogelijk, omdat hij
voor haar zenuwen, voor ziekte vreesde, grog 's avonds
vroeg uit naar de almacen, de kraut lezen, om op de
hoogte to blijven . Als hij een anderhalf uur later thuis
kwam, lag ze al in bed, hield zich alsof ze sliep . Ze
lag met gesloten oogen, maar klaarwakker to peinzen
-- en hij schrok soma van haar bleeke, vermagerde
trekken .
Zoo verstreken wear eenige waken en de spanning
verergerde . Ze hield haar lead niet langer verborgen,
klaagde erover tegen ieder die haar kon verstaan, -en de meesten gaven dat jonge lijdende vrouwtje gelijk,
al zei er weleens een, dat je niet altijd de dingen kunt
krijgen zooals je hat graag wilt .
Hot geld, dat hadden ze zoowat bij elkaar om de
terugreis to betalen, maar, daar liep hat mee af . En
toch liet ze hat voorkomen alsof hat or dubbel en dwars
was, zij teveel een kind nit schrale familie, waar ze
van de eene maand in de andere levee en twintig,
dertig golden over, een geheele som lijkt. Dat ze hat
geld bij elkaar hadden en meet dan drie pond erbij,
ward in haar verbeelding eon felt, dat al de bezwaren
verdrong . En nog moor dan vroeger, op andere wijze,
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door slinksche manieren, door het to vertellen aan
kennissen, die er allicht met hem over zouen spreken,
dreef zij het verzet door.
Wat moest hij doer? Hij moist het niet maar . Zoolang
hat tusschen hen beiden bleef, kon hij zichzelf stark,
onverzettelijk houden, maar flu anderen zich er in
bemoeiden, de vrouwen die haar gelijk gaven en sommige vrienden, al zeien enkelen : welzeker, hat is maar
zoo gemakkelijk niet, moat moat je daar girds beginner,
begun hij, zonder hat zelf nag recht to beseffen, zijn
eigen bezwaren wag to redeneeren . 0, nee, hij zag best
kans er daar ook to komen . Als je moat kunt, kom je
overal terecht . Hij hoefde niet precies werkman to
blijven, kon moat anders aanpakken . Zoo verzwakte hij
zichzelf, maar toch held hij zich goad . Voor zijn brain,
al geurde hij nog zoo op de goeie pozitie die to krijgen
zou zijn, zag hij toch knellend-zwaar de moeilijkheden,
die alleen op zijn hoofd zouden neerkomen, en waarvan
zij geen besef scheen to hebben, en die hem hoe larger
hoe maar drukten . En dan kwamen er wear oogenblikken, waarin hij opnieuw planner maakte, oude ideeen
tot vooruitzichten omwerkte . Met dat gedurig denken
sloop vanzelf de mogelijkheid mee van naar-Hollandterug-te gaan - en als dat gebeurde zag hij in zijn
brain fantastisch, droom-kasteelen van nieuwe dingen,
die hij hier gevonden had en in Holland nog onbekend
water, die hij daar met gunstig gevolg zou toepassen ;
dat hoopte zich in hem op, maakte hem wear toegankelijker om terug to gaan .
Toch gaf hij niet toe . Hij wilde in elk geval blijven
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tot hij een paar duizend golden over de hand kreeg .
Maar gedurig kwamen kleine scenes die standvastig •
heid aantasten, zijn planner verstoren .
Op een middag was het zest heftig . Ze hadden haar
op de hof, naar ze beweerde, uitgelachen on hij stand
radeloos onder al die uitvallen . Ze schreeuwdo maar :
-- Ik wil niet uitgelachen worden, ga jij d'er naar
toe . . . jij bent toch m'n man, maar jij last maar
apes toe.
Hij haalde ontevreden de schouders op . Wat moest
hij tegen die vreemde bevolking uitrichten? Hij wilt
dat al dat uitlachen in haar verbeelding bestond, die
altijd wat zag, en dat, als de buren sans schamper
keken, ze zelf daartoe aanleiding gaf, omdat ze vaak
uitlokte door haar onzinnig ooggedreig .
Hij wend flu op zijn beurt kwaad on heftig, en zij
begon is huilen .
-- Zie je wel, riep ze, zie je wel, je staat jo eigen
vrouw af . Je trekt die vreemde stoethaspels, dat krapuul nog voor!
Hij kon zich niet inhouden, -- en zij brieschte or fel
tegen in, -- tot hij over zijn tijd, bijna to last voor hat
werk, de kamer uitliep, de deur kwaad achter zich
toesloeg . Het was heftiger geweest dan eens to voter,
en al repte ze nu met gear enkel woord over Holland,
toch had hij zeer goad erin gevoeld, dat hot de onder •
grond vormde van haar twister ; zij zoo hem hot lever
op alle mogelijke wijzen moeielijk en zuur maker . En
in de vizio van de zwarte dingen, al de kleine huts
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ellende, bet nijdig neerzetten van een kop koffie, bet
niet, spreken eenige dagen acbtereen, bet slaan met
deuren, bet telkens de boel in de kamer overhoop hebben, al de kleine ruzietj es, die hij wel bier en daar in
huisgezinnen bad opgemerkt -- en die hem, bij haar
tergend karakter, in verdubbelde mate to wachten
waren, dal bracbt hem flu tot een plots besluit : Hij
zou haar in godsnaam alleen terug laten gaan .
Voor zijn bilk stonden ineens flakkerscherp, al de
waken die ze bier saam waren . Die Lien maanden leken
hem lien jaar . Al de kleine woorden en twisten warden
feiten en die feiten rijgden zich aaneen . Hat was een
keten van misers met vela schalmen, schakels die diep
indrongen en wear kwetsbare plekken achter listen
om nog meer to pijnen . Ternauwernood kon hij zich
to binnen brengen -- en hij wilt bet loch zeker, dat
hij haar in de aerate tijd bewonderde, haar beschouwend als 'n pronk van een vrouw . Hij bezag nu de
Lowland duidelijk, als in een beldere spiegel - en die
spiegel vergrootte zijn misbre •vizie nog, maakte die
scbeef en lang, tot karikatuur .
Elke dag van daze Lieu maanden was een geeselslag
geweest door haar onberedeneerdheid en bare aantijgingen . 0, hij wist hat, hij was geen ideaal man,
hij beeldde zich dal niet in, en zij wilt dal al to goad
voor ze trouwen gingen . Hij was een man die recbt
voor de dingen uitkwam, een man van kracht . Hij
wilds vooruit, terugwinnen wat hij eens in bet oude
land verloor . En heel zijn wezen, al zijn gedachten,
al zijn vezels trok hij daarop saam en dan kon bet
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gebeuren, dat hij haar niet enkel zag als z'n vrouw, wel
eons vergat lief tegen haar to zijn, en dan onhartelijk
deed, to fel levend in do nieuwe dingen, die op hem
afkwamen.
Hij moist dat hij zoo was, en niet anders en hij meende eveneens, dat hij zich onmogelijk kon veranderen,
man-van-zichzelf als hij was, door hot lot, de omstandigheden neergehaald, maar toch dat lot dwingend om
hem weer in zijn oude barren to brengen . 0, hij voeldo
oak dat hij haar in hartelijkheid en kleino teederheid
soma verwaarloosde, en oprecht gesproken, in dat
vreemde land haar alleen aanzag als eon middel om
tot zijn doel to komen . Maar moat verlangde ze dan toch
van hem? Meende ze dat ze recht kon laten golden
op bizondere liefdadigheid van hem, hij die zwoegde
en werkte? Hij wilds wel liefheid en teerheid van haar
hebben, omdat hij werkte en zij niet . Als hij 't vergat
om hartelijk to zijn, dan kwam dat, omdat hij op zijn
doel ales samentrok, zijn kracht en zijn verbeelden,
zijn willen en zijn kunnen, alles op dat gene, moat ook
zij, naar hij meende, als meisje van achteruitgegane
stand voor oogen moest hebben : vooruit, vooruit, in
de wergild, terugwinnen moat verloren was, niet afzakken! Als hij zoo werkte, was dat niet voor hem alleen,
voor haar toch ook ; als hij steeg, steeg ze mee . Hij
had haar voor snugger genoeg aangezien, nu ze meeging onder daze omstandigheden, goon tortelduifj esliefkozingen van hem to kunnen vorwachton .
Maar hij zag hot nu anders . Ze was teveel vrouw
en vrouw sheen . Ze waardeerde wel moat hij deed,
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achtte hem daarvoor hoog, maar ze vond die sterkte,
omdat ze hem altijd krachtig, altijd energiek zag, als
heel natuurlijk, als een hoedanigheid haar bijna vijandig ; ze begreep niet dat een mensch zich maar niet
kan verdeelen, dat zelden alle goede hoedanigheden
in een man vereenigd zijn .
Dacht ze soms, dat hij niet even graag naar Holland
terugging, Holland dat wet klein in zijn herinnering
lag, ale standee afgepast, afgeperkt, alles keurig,
netjes, maar dat dan toch evengoed zijn vaderland,
zijn thuis, zijn oorsprong was, waar hij nooit zoo met
zijn hander had behoeven to werken . Meende ze soms,
dat bet zwoegen en ploeteren zijn lust, een liefhebberijtje was en niet geweldig zware inspanning van
zijn geest en zijn hander tegelijk?
Hij zag ineens voor zich 't kleine land waarvoor hij
'n geringschatting had en waarvoor hij toch eveneens
'n hang voelde door zijn herinnering van jongen, die
sprong, buitelde in veld en wei . Als je hat daar goad
ging, dan lisp alles zoo gemakkelijk, zoo vlot, zoo kalm,
gemoedelijk van langzaamheid . Je trok er zondags voor
louter plezier naar buiten, omdat er alles zoo dichtbegroeid is, met zwaar geboomte afgezet, waartusschen de weiden zoo frisch, zoo fleurig neerliggen en
terwijl bier ales zoo uitgestrekt, zoo eindeloos-eentonig
is, bet groan al dor en rul, bestoven en verschrompeld,
voor 't zomer wordt, bet groan in wintertijd nog
frisscher dan in de zomer .
't Was er goad in Holland, maar niet als je bent
weggezakt . Dan zak je al diaper, diaper . 't Was of
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klimaat en bodem, vocht en slk je neertrok . En hij
wilds niet als die honderden zakken, hij wilds hooger
op . Maar zij trok hem evengoed naar beneden .
Dat was flu de vrouw, die gezegd had even hard to
willen werken als hij . Willem? Och ja, dat zou nog wel
gaan, maar ze kon niet . Tusschen willen en kunnen
ligt hot onderscheid .
Zotlen zij dan toch gelijk hebben die beweren dat
de vrouw niet deugt voor 't harde levee, dat eon man
moot werken ; voor beiden? Wat leek hot mooi, de
fraze : als de man wil en de vrouw wil, als twee menschen elkaar verstaan, voor elkaar levee, dwars door
apes hose, dan zijn die twee sterkor dan ieder alleen .
Met recht eon fraze, eon glanzende vergissing, eon
zeepbel . Zooals altos wat je niet eerst hebt meegemaakt en niet uit ervaring kept . Hij had gehoopt in
haar to vinden eons die met hem meeleefde, meevoelde,
meedacht, meewerkte, zbb, dat hij met haar volledig
eon word, zbb dat zij daardoor eon dubbele kracht
zouden vormen, maar nu, door haar verzet, haar
gemak ervan nemen, haar wrevel, haar tegenwerking,
ontkrachtte ze hem nog eerder.
Die ontgoocheling brandde wreed op hem in, ont •
nuchterde geheel . Hij zag maar eon weg, eon uitkomst :
ze moest in 's hemelsnaam dan maar alleen teruggaan .
Hij wou, hij zou in elk geval twee, drie jaar blijven .
Ja, zoo moest hot dan maarl

XII.

's Avonds zei hij hot haar . Hij zei 't betrekkelljk
kalm en bezadigd, een beetje uit de hoogte, eon weinig
smalend, maar toch niet to erg, meet als een feit flu
eenmaal voldongen, geheel in de toon van man die
voor de vrouw, die voor beiden heeft beslist . Ze kon
flu weggaan wanneer ze verkoos .
Vreemd kook ze op, verrast, verbluft door die plotselinge omkeer . Ze had niet verwacht dat hij eons
zou toegeven, had hot eigenlijk nooit gedacht, -- en nu
bij doze mededeeling, in de gewaarwording die dit
opwekte verstrikt, kon ze niets zeggen, zweeg schuchter
als een kind, dat op kostschool wordt aangezegd naar
huffs terug to moeten, blij van die gehate school
weg to kunnen, maar toch beangst, beklemd hoe
hot flu thuis to vinden . Ze wist, dat hot bij haar
moeder niet zoo breed lag -- en zij voelde nu al
de verlatenheid, om daar ginds alleen to zijn, zonder hem .
Hij sprak maar aldoor, gaf haar eon les, die toch
over haar hoof d heenging en waarbij ze bleef zwijgen,
geheel verward in eigen gedachten . En terwijl hij bleef
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betoogen, merkte lilj langzamerhand bet scheeve
ervan, voelde hij in zich druipen de vereenzaming,
de alleenheid, als zij eenmaal wag zou zijn, hij alleen
dan bier over, good genoeg om geld to verdienon . Hij
voeldo vaagjes, dat hij bezwaarlijk buiten haar kon en zijn too; die eerst zoo bazig, zoo beslist bpklonk,
zbb geheel uit de hoogte, word kleintjes nijdig, bijna
deemoedig in al zijn sarkastisch smalen .
- Je krijgt nou je zin, bon je nou tevreden,
schampte hij .
Maar ze bleef zwijgen, do oogen neergeslagen als
van eon schoolkind, - en flu word hij wear week,
trachtte haar to overtuigen, dal zij zoo verkeerd
deed .
Ze bleef vreemd kijken alsof alles haar om 't even
was indien zij ging of bleef ; of bet haar niet aanging
wat hij met haar deed . Ze kook met haar groote oogen,
blind en leeg voor zich tilt, de eene hand nu gesteund
onder hot tot wezenloosheid verbleekt gezicht
en ze
zuchtte, zuchtte, gaf geen antwoord .
- -Heel de avond zaten ze uiterlijk star, innerlijk geschokt door 't geen zij voor zichzelf niet wildon bekennen - en later nog, toen ze al to bed met toee
oogen lagen to kijken in hot donkere vertrek, waar de
gedachten opschimden, rezen voor ieder apart do bezwaren op, huizen-hoop. Ze voelden, ze zagen beiden,
dal bet tot eon einde hop, - en ze durfden geen van
beiden do beslissende stool to geven, de stool die
onherstelbaar zou zijn, voor altijd .
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De volgende morgen was or .
Nu moest ze beslissen .
De zon straalde glorierijk over de vreemde wereldstad, verlichtte ook hum klein vertrek .
Honk keek strak, onverzettelijk . 't Benam haar alle
mood. Toch waagde ze 't nog om hem to overreden,
vroeg :
-- Laten we nu samem naar Holland gaan?
-- Nee, dank-je wel . . . ik blijf .
-- Waarom drijf je zoo door? klaagde ze zwak .
-- 1k drijf niet door . Jij doet-'et .
* De Hollandsche lijn wordt opgeheven en de andere
booton zijn veal duurder .
Hij haalde de schouders op .
Misschien krijgen we 't nog goedkooper . 1k zal
wel erheen gaan . . . Je hoeft 't niet to doen .
Honk gaf goon antwoord.
Ga nu mee . . . klaagde ze opnieuw .
-- Nee! zei hij kortaf .
Ze begon bijna to huilen, schreeuwde :
Wat 'n stijfkop!
-- Nu nog mooier, ik of jij . . .?
Zijn koppigheid woelde weer op, verdreef de zachtere
gevoelens, nu zij weer scene maakte - en netelig
narde hij :
-- Nee-nee .
's Middags begon ze opnieuw, vleide, smeekte, putts
geheel haar kleine voorraad liege woorden nit, vroeg
telkens opnieuw:
-- Ga non mee, laten we toch samen gaan .
GETROUWD .
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Hij bleef bij zijn nee, zei straf, onwrikbaar :
1k ga niet. Ga jij maar alleen .1k hob nibs meet
met je van doers.
Bij dit laatste woord voelde ze al haar verzet samentrekken . Het hokte nog in haar keel, maar toen kwam
't als eon saamgeperste bal eruit :
-- Goed, good. ., goof maar geld!
't Was of van haar afspatte al haar kleinheid, haar
aanhankelijkheid, hot zich eon met hem voelen, haar
beklemdheid van alleen terug to moeten, 't was of
dat apes van haar afviel, met eon ruk . Haar oogen
stonden stock open . Haar tenger lichaam zette zich
tilt als word ze stork .
-- Good, goof maar geld, hijgde ze heesch .
Hlj raakte eon oogenblik door haar heftigheid vervaard, stak toch zijn vingers in zijn gordel, telde nijdig,
terwijl ze trillend, tartend voor hem stand . Hij telde
de goudstukken in haar kleine hand, die er zich geheel
mee vulde . Ze kneep ze vast, zenuwachtig, nog altijd
hem can-tartend.
Ze gingen de dour tilt, de straat op .
Hij naar zijn work ; zij naar hot bureau om eon

plaatskaart .

Hot stratengeweld van de wereldstad relde, roesde,
rammelde om haar keen . De hotsende karren, de scheldende, zwiepende koetsiers, de haastig-tippende menschen op de smalls trottoirs, de schreeuwende reklames en de star-hooge huizen, 't stormde ales op haar
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aan ; 't maakte haar klein, flu Honk haar de rug keerde,
haar alleen list. Zenuwend, opgejaagd lisp ze voort,
door de lange rechte straten, de gouden stukjes in de
hand. De weg leek oneindig . Telkens moest ze naar
de straat, naar de calls Cuyo, vragen . Hoe dichter ze
bij 't kantoor kwam, hoe benauwder zij zich voelde .
De drift was gezakt, weggeslagen, flu ze zich zoo
alleen zag . Ze kneep bet geld nog vaster in de hand,
beangst voor verliezen . Hot was of ze haar zelf vast
kneep . Ze zag de vlag van 't kantoor, de instoep die
ze hebben moest.
Er stonden eenige kerels voor . Ze wilds er dadelijk
door, de stoop op, maar vlak ervoor aarzelde ze, do
aarzeling van mogelijk niet hot goede huffs to hebben .
Ze gloeide over heel haar lijf, beefde van opwinding .
De mannen zeien wat tegen haar .
Ze kon ze niet verstaan, maar begreep uit hot schunnige lachen wat ze bedoelden .
Ze knauwde hen toe :
Sancho, sancho de merdel
De mannen lachten, maakten gemeene bewegingen .
Eon ervan riep aanhalerig :
Chiquita linda .
Ze kook ze verachtend aan, haar eenig middel van
ontzag. Ze moist, dat ze maar eon politieagent had to
balm, om die lui to laten inrekenen, maar ze voelde
ook, dat zij zich moeilijk verstaanbaar wilt to maker ;
daarop rekenden ze zekor, want alleen tegen Europeesche vrouwen deden ze zoo gemeen .
Ze lisp nu met eon vaart do stoop op, bet groote
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portaal in . Maar het kantoor was gesloten, -- over een
half uur zou 't eerst open gaan, -- en zij moest weer
door die groep kerels been . Nu zeien ze niets . 0 daar
stood sera politieman op de hoek .
Met een dof en versuft hoof d lisp ze wat straten
door ; al haar cooed slonk weg, en vanzelf dwaalde ze
weer de karat uit naar huffs . Nu ze dit bemerkte wilds
ze dadelijk omkeeren, maar ze voelde zich to ontstemd
en ook to moe. Ze zou bet morgen maar doer .

-- Waar is het passagebiljet? vroeg hij, bij zijn
thuiskomen,
-- 'k Heb niet, . . 't was geslotenl
-- Gesloten? half drie gaat het toch open .
Er stonden zulke gemeene kerels voor,
-- Non, wat lean jou dat schelen, die zullen je niks
doer,
-- Ik zal morgen wel gaanl
Hij knipte kleineerend met zijn oogen, zei :
-- Dat is non ook watt
Maar de volgende morgen grog ze evenmin ; ze stelde
bet nit tot 's middags ; ze zou bet dan halen . Maar
onderweg draalde ze weer ; ze kwam zonder biljet
terug,
-- Ik kan niet Henk ; ik kan niet, zei ze meewarig .
-- Waarom niet?
-- Ik west bet niet .
-- Wat is dat voor gekheid?
-- Ik lean niet Henley haal jij bet dan maar,
-- Nee, dank-je well zei hij uit de hoogte; dank-je
wel, 't is jou zaak .
--- Ach, ik kan niet, 't Was of ze met ljzeren hander
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me tegen hielden toen ik de stoop op won . Ik bon wet
zes keer voorbij geloopen .
Zo sloeg de oogen neer als eon zondares, zich schamend voor haar eigen zwakheid.
Honk kook verrast op, stork daardoor getroff en,
prevelde alleen :
Non daar begrijp ik niks van .
Ze hield dus wel van hem, dit voelde hij als de reden,
maar hij grog niet erop in .
-- Als ik nog eon jaar, eon heel jaar blijf, ga-je dan
mee Honk?
Hij kwam in zichtbare tweestrijd . Zijn energie, zijn
lust, zijn lief de voor hot vreemde land, was geleidelijk
vergaan in dat gedurig gemok . Zichzelf zag hij al verweeken, - en alleen zijn strijd tegen die verwording
bield hem strak-op . Nu zij zoo moewarig deed, zoo
heel klein, als eon kind, brak zijn verzet geheel . Hij
weerlegde alleen nog maar om niet zoo dadelijk toe
to geven.
-- Over eon jaar, over eon jaar? dat geeft niks! zei
hij stekelig. Als we niet voor good blijven, kunnen we
ook wel dadelijk terug.
Zo kook hem hopeloos aan, begreep hem nog niet,
vroeg opnieuw :
Doe bet non maar .
-- Nou 't is good . Met twee, drie maanden dan! zei
hij barsch .
Ze geloofde haar eigen ooren niet, schalde, vroeg :
-- Is 't waar . . . o Honk . . .
Maar flu lichtte in hem op eon vaag begrip van
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koopman die voordeel zoekt, ook als-hij een slechte zet
doet, het vlug begrip van iemand die terwiji hij een
slag verliest, bet nadeel door een handige zet naar de
andere karat overbrengt .
Hij kuchte eens, ging erbij staan, lisp een paar keer
door 't kleine vertrek, zei toen :
Je moat wel beseffen wat je hebt aangehaald .
Ze nikte .
-- Nou dan, je west, ik ging in Amsterdam nog al
eens ult .
Ze nikte wear, alsof ze 't wilt .
--- Nou, je begrijpt als ik daar wear ban . . . Hij rondde
zijn zin niet of in 't zoeken naar de woorden . Voor zijn
oogen zag hij bet oude land, voelde opnieuw de drukkende last, toen hij van hat stadshuis kwam, getrouwd,
dat drukkende gevoel, nu wel uitgesleten in hun
samara-zijn van een jaar, maar dat nu wear starker
opzette . Hij wilds profiteeren van bet moment, -- en
hoewel hij bet nog niet zoozeer meende, 't meet als
argument wilds gebruiken om haar to treffen, zoo ward
de gedachte aan zijn vrijheid, nu hij de oude toestand
van voor zijn trouwen terug zag, to stork in hem,
om daar goon count uit to slaan .
-- Je weal dan wel, zei hij, dit nog eons herhalend,
je west dan, dal ik voor ons trouwen nog al eons
uitgingl
Ik bob er wel wat van gehoord, antwoordde ze .
't poet nog al erg geweest zijn.
-- Och, niet erger dan van eon tinder, maar, dat
doet or niet toe. Als ik nu met j e terug ga, west wel,
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dan word ik wear de ouwe, ream ik mijn vrijheid
terug . Dan doe ik wat ik wil .
Hij verwachtte, dat zij zou opspringen, zou ultroepen :
dat is gemeen!
Maar ze deed dat niet, hield zich alsof haar dat niet
aanging, of bet van weinig beteekenis was, en hat
haar onverschillig list .
Dat maakte hem in dit oogenblik brutaal .
Nu voelde hij zich geheel in zijn recht, geheel de
verongelijkte .
Met groote stappen lisp hij door bet kleine vertrek,
riep bet geheele verloop wear voor zijn geest op, en
hield een lang relaas . Zij zei geen woord terug .
-- Je most bet nu wel overleggen! betoogde hij nog
eons . Je waagt heel veal . Hier ban ik zooals hat
behoort, daar word ik wear als vroeger . Hier heb ik
me nooit met een andere vrouw bemoeid, dat west je .
Dat west ik niet! zei ze ineens .
-- Dat west je well Van mijn werk dadelijk naar
huffs, wat wil je maar?
Ze kneep even met haar mood, ermee to zeggen
gevend : Weten wij vrouwen ooit wat de manner doer .
En vinnigjes zei ze toen, in 't beset van zich to
moeten verweren :
-- Nou j a, bier in 't land kon j e niet veal anders!
-- Dat staat nog to hazier, maar in elk geval bet
is niet gebeurd . Ik heb me goad gehouden, maar jij
hebt me bedrogen, me bedot . Je denkt maar : ik ban
je man en ik most voor je zorgen .
Hij ratelde, terwijl hij vlak voor haar ging staan,
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het geheele relaas van zijn verwijten nog ears af, zei,
zich weer tot heftigheid opwindend :
- 'k won nooit trouwen zoolang de taken niet
goad liepen, ik had een to hoop denkbeeld, van 't
huwelijk . Een man moat niet trouwen als hij gear
vrouw kan onderhouden . Als de armoe in huffs komt,
vliegt de liefde emit . De vrouw is nu eenmaal een luxe,
net als rijpaarden . 't Baste is niet eraan to beginner,
als je 't niet kunt volhouden . Maar een man trouwt
toch niet alleen, de vrouw besef t toch wat ze doet.
Dan worden wij bran, is 't niet . 0, juUie vrouwen zijn
zoo klein, zoo benepen, wilier vertroeteld worden, lieve
naampjes hooren, zooals hat in de rowans staat . En
een man meet maar zwoegen, tobbens
Zoo ging hij door . Nu hij toestemde, wilde hij ook
hat voile gewicht van zijn toegeven op haar later neerkomen .
Zij hoorde die woordenvloed aan, met neergeslagen
oogen, flu en dan een enkele flauwe tegenwerping
er tusschen voegende, meer om iets to zeggen dan als
ware verdediging.
Zij wist, hij had gelijk, maar hat wankelde niet in
haar . De woorden drongen niet door, sloegen over haar
keen, vooral nu hij er zooveel gebruikte .
Nu hij meeging, nu ze samen zouden teruggaan, was
alle ellende, naar haar meening, geleden . 0, wat had
ze een hekel aan dit land -- en opnieuw voelde ze
hat vuige van die liederlijke kerels, gistermorgen aan
hat bureau toen ze haar omringden . Eindelijk zou't dan
toch gebeuren, zou ze wegtrekken uit dit land waar ze
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niet aarden kon, hot land waar de vrouw opperznachtig
is en tegelijk geminacht wordt .
En terwijl hij nog zwaar stood to betoogen, dat hlj,
eenmaal in eigen land weerom door haar dwingen,
dan ook zijn vrijheid terugnam, zichzelf bij voorbaat
een vrijbrief verzekerend, zweeg ze, maar dacht : nou,
dat zullen we nog eons zien ; in elk geval eerst wag .
De wet beschermde haar Loch, ze was en ze bleef
zljn vrouw. Als hij dacht zoo gemakkelijk haar op zij
to kunnen schuiven dan vergiste hij zich zeker ; als
eon klis bleef ze aan hem hangers .
-- Enfint zei Henk, je hebt 't gehoord, je moot 't
nou zelf wetenl
Ze nikte tot eenig antwoord, -- en Honk lisp wag,
list haar alleen .
Nu twijfelde ze west . Zou hij 't werkelijk doers. . .
Maar zoo erg zou 't ook niet loopen . Als ze maar
eerst bier vandaan waxen, schikte 't andere zich
vanzelf. Ze Meld van hem en hij Loch ook van
haar . . .
Haar overweging stokte even .
't Leek haar zoo vreemd, en Loch was hot zoo .
Ze Meld van hem, al haatte ze hem soma . Hoe kwam
dat Loch? Lag dat dan aan haar? 't Kon wel . Haar
moeder zei altijd : je bent me 'n gebakje . ., die je tot
vrouw krijgt, heeft de handers volt En ze zag 't flu .
Die arms Hehk moest hot misgeldeni Graag zou ze zich
veranderen, maar 't ging niet, zelfs niet met do baste
wil . 't Zat diep in haar, nog van vroeger, van zoo
heel veal vroeger . Als kind was ze al weerspannig. . .
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uren kon ze stljf zitten zonder op lets to letter, en
dan stool ze ineens op als ze haar lets miszelen. Dat
ongedurige, dat wilde, onberedeneerde bledf haar bij .
't Groeide soma over haar been, sloes haar tot halve
waanzin . Waarom . . . waarom? Ze wish goon antwoord
crop to seven, voelde alleen dat ze zoo was, dbdrvoelde
bet met innige bitterheid . Hij zou dat nooit begrijpen .
Hlj begreep apes, maar dat riot, en zij was onmachtig,
beschikte riot over de woorden, riot over de kalmte
om hot hem to zeggen . Ze ken zich riot verdedigen,
wet met vinnigheid, maar riot gelljk ze zelf voelde,
dat 't zou moeten .
Dat ze bier tegenover iedereen moest inbinden, zich
niet gemakkelijk kon bewegen, zich nooit eons kon
uitspreken, riot haar ongedurigheid luchten, dat altos
maakte haar zoo dwars. Ze was riot alleen afhankelijk
van hem, maar ook van de buren, van al die vreemde
snoeshanen . Ze moest aldoor eon lief gezicht later
Zion, aldoor zoet glimlachen, ook als ze veer hare
oogen zag, dat ze over haar gekten, omdat ze de taal

riot verstond, do taal die ze riot wilds teeter . Maar
nu sing ze weerom.

Op eon middag, in schafttljd, gejaagd en haastlg,
haalden ze samen de passagebiljetten . Door veal beklag
en gelammenteer van Gonde kregen ze elk bilj et eon
pond sterling minder, omdat do Iljn tech ward opgeheven.

Eon zestig gulden was alias wat ze nu nog in hander
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hielden en daarvan moesten of de verteringen gedurende de vaart, enkele klelne benoodigdheden en ook
de spoorreis in Holland, zoodat hoogstens een vijf-entwintig gulden schoon kon overblijven .
Al zest gerin~. Voor eon oogenblik schrikte ze swan
toen ze 't kleine bedrag vernam, maar or viol niet
moor to veranderen of to verhelpen .
't Was zeker al zest weinig om daarmee een nieuwe
toekomst tegemoet to gaan!

EINDE EERS t E DEEL .

II

L

U gingen ze terug .
Weg uit hot vreemde verre land, het
land dat zij haatte, maar waarin hij
zijn toekomst had gedacht te vinden .
Jubelend schalde de lucht boven haar
hoofd, flu kon nets meer tegenhouden,
de kaarten waxen gekocht, 't huisgerief van de hand
gedaan en toch kwam er nog oponthoud .
De boot zou dinsdag vertrekken, maar de lading,
diep uit 't binnenland aangevoerd, kreeg vertraging
op vertraging, -- en de dag aldoor verschoven, kon
eindelijk niet eerder dan op Vrijdag worden vastgesteld.
Dat was voor 't laatst nog een leelijke streep door
de rekening, eon tegenvaller van vier dagen, waarin
toch evengoed gegetem moest worden, want Honk had
z'n werk zaterdags tevoren al opgezegd, en flu ging
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tot overmaat nog een nieuwe halve maand kamerhuur
in ; dat vial wel erg tegen .
Hun kleine sum slunk hiermee nog meet, verdween
nagenoeg geheel . 't Word eon scherp uitrekenen, zich
bekrimpen op kleinigheden, om van die vijf en twintig
gulden nog lets over to houden voor versnapering en
eerste behoeften op de boot .
Hot vooruitzicht stemde niet prettig van een zoo lange
tijd, minstens dertig dagen, als tusschendekspassagier
door to brengen zonder jets aparts to hebben, om die
eentonige, onsmakelijke scheepskost of to wjsselen .
't Maakte vooral Honk vanzelf meet wrevelig, al had
zljn ontstemming de laatste dagen zich wat gelegd .
Maar Gonde, gelukkig en tevreden, dat ze eindelijk
tot verlossing kwam, voelde hot niet zoo zwaar . Ze
praatte erover keen, stoeide, grapte met hem, trachtte
zijn zwaarwichtig gezicht to verhelderen .
Uit haar geslotenheid van vole maanden barstte ze
ineens los, ward eon-en-al zonnige, wonnige blijdschap ;
de bleeke wangen kleurden al wat aan . Ze had niet
alleen haar zin, maar in haar beperkt begrip zag ze
z'n toegeven als eon niet to weerleggen bewijs, dat
Honk veal van haar Meld, - en zij voelde nog niet,
dat hij alloen toegaf nit nood, als gevolg van de
omstandigheden, dat zij z'n illuzie had ontnomen, hem
voor good verkild . Ze herinnorde zich wel vaag z'n
verschrikkelijke bedroiging, dat hij in Holland terug,
z'n vrijheid zou hernemen, maar ze nam hat op als
bangmakerij en ze dacht niet veal vender erover na .
Toch zweefde hot ongedachte, als eon klamme druk,
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vagelijk om haar heen, on dat temperde haar uitgelatenheid. Maar dan zei ze weer : Scheien doe ik toch
niet . Dat kun-je begrijpen . . . Daarvoor hen-je niet
getrouwd. . .!
Als hij flu zijn vrijheid terug nam, was dat zoo erg?
Nu ja, in haar engagement had zij hem niet zooveel
anders gekend, en meer in woorden dan diep gevoeld,
vond ze 't niet zoo verschrikkelijk als hij flu weer
wilds doer, wat hij vroeger ook had gedaan . De mannon deugen Loch niet, geen van allen, was haar meening, - on in haar ooren leken die woorden van zijn
vrijheid terugnemen niet anders dan lane en bombarie ;
ze zou wel zien hoe dat lisp. Met vreugdig-stil gezicht,
haar vroolijkheid weer wat vergetend, lisp ze rond,
redderde op, maakte alles gereed voor 't vertrek - en
Henk, minder eenzelvig, met zijn gedwongen teruggaan
wat verzoend, de nieuwe toestand zich ingeleefd, kwam
zonder dat hij 't wist of eraan wilds toegeven, onder
de invloed van haar opgeruimdheid, -- en 't was wel
haar matiging, gevoig van zijn dreigement, dat geen
terugwerking in hem ontstond. Hij voelde zich meegaande worden, en hij gaf eraan toe. Ongemerkt vereenzelvigde hij zich ermee, begon allerlei toekomstplanne,n to vormen, die met haar to bespreken . Hij zou
dat doen, dat aanpakken, - en in die plannenmakerij
vroolijkte hij op, vergat hij zijn wrevel, zijn ontstemming; ze leefden de laatste dagen een-van-zin voort .
Al 't huisgerei dat ze in 't land hadden aangeschaft
deden ze geleidelijk van de hand . Nu ging hot groote
GETROUWD.
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ijzeren ledekant met matrassen en al. De twee laatste
dagen moesten ze zich behelpen op een kermisbed van
een paar wollen dekens die ze niet hadden verkocht,
om ze tijdens de refs to gebruiken, er de houtwolzakken
op 't schip mee to verzachten . 't Word eon behelpen
tot in de kleinste dingen, wijl geld ontbrak om naar
hotel to gaan.
Nu, de laatste nacht, sliepon ze haast in 't geheel
niet, lagers dommelend naast elkaar, beangst als ze
waren voor 't verlaten, want 's morgens viol er nog
heelwat to verrichten .
Ze voelden zich niet gerust, stonden in 't stikkedanker op, om bij eon stukjo kaars dat laatste restje
beddegoed en kleine benoodigdheden in to pakken,
andere spullen als 't ijzeren drievoetje, ketel, pannen
die ze tot hot laatst oogenblik noodig, toch hadden
verkocht, nog weg to brengen, meteen 't bedrag ervan
in handers to krijgen .
Van dat geld konden ze flu althans enkelo versnaperingen, als sinaasappelen, citroenen, eon paar blikjes
sardionen, eieren en wat inlandsche rum aanschaffen,
om voor die langdurige refs toch niet geheel zonder
to utters .
Tolkens moesten ze weer uitpakken wilden ze iota
vinden dat al diep-in gestoken zat, terwijl ze hot op
schip dadelijk noodig hadden . Maar heel weinig bagage
mochten ze bij zich hebben in hot tusschendek, de rest
ging ales in 't groote ruim, - en dat gaf heelwat
berekening en bereddering . Gedurig moesten ze de handen wasschen, en op 't laatst hadden ze goon kom, goon
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zeep, goon doek moor bij de hand, goon kam om de
haven op to knappen.
Maar flu stand toch apes gereed, hun kisten en de
groote koffer die zoolang voor tafel had gediend, eon
paar saamgenaaide zakken, heel hun hebben en hollers,
bfjna waardeloos good, en dal ze loch niet konden
missen. 't Maakte nog eon karrevracht samen . Een
cochero moesten ze ervoor zoeken, die 't naar de verre
haven met paard en bolderwagen zou brengen, en die
vroeg natuurlijk niet zoo heel weinig, want van menschen die naar Europa teruggaan wilden ze prof iteeren .
Maar Henk wist al hoe hij 't diende aan to loggers .
Met eon grapje, eon onverschi hig gezicht, en vooral
lachend, kreeg je hot alleen schappelijk gedaan . Toch
kostte 't hem, eon papier-dollar moor dan hij ervoor
berekende, en eon lange tijd met vragen, biedon en
dingen ging verloren, al voor de karreman toestemde .
Gonde zat to popelen dal Henk zoo lang uitbleef .
Ze gaf eon kreetj a van geluk nu ze de hooge wagon
met zijn zware wielen voor de dour zag staan .
In eon oogwenk lag nu apes erop . Zelfs de zware
kist leek in de handers van de cochero en Honk licht,
en flu dal opgeknapt, gingen de twee manners in de
almacen eon absinth of eon anisette drinkers . Dat
hoorde or zoo bij, dal wilt Henk .
Gonde in haar korte, zwarte manteltje waarmee ze
was gekomen, 't onwillige haar naar achteren gekamd,
de eenvoudige stroohoed erop, liep om de wagon in
nauwelijks zich kunnen bedwingen . 't Was nog vroeg,
pas eon uur Iicht, maar de haven lag ver, -- en verlaten
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leek haar erger dan de dood. Ze begreep riot waar
Honk en die lamme cochero bleven, maar daar kwamen ze aan . Ze kon schreien van geluk . Daar lag alles
op de wagon en nu ginger ze zelf mee .
Eindelijk was de dag dan toch gekomen dat ze vrlj
zoo zijn, niet larger order bedwang to lever van eon
yolk, dat ze vijandig voelde, waarvan ze de spraak niet
verstond, en die ze ook diet wilde leeren . De dag was
glashelder na eon nacht van stortende roger, de sf eer
pour, de lucht onbewolkt, maar nog niet blakerendheet, eer koel, eon stralende, schaterende zon aan
hooge hemel, die alles licht en tintelend maakte .
Ze zaten nu zelf op de bolderwagen, hoog op hun
goad, en schokten in horten en stooten mee bij elks kuil
of bolt van de ongeplaveide wag . De straten lager stil
en breed, stofvrij . Maar nu begon 't relle lever van de
wereldstad, en hoog op hun bolderwagen zagen ze dit
voor 't laatst aan . De voortjachtende menschen, ze
keken ternauwernood om . Eon paar emigranten die
wegtrekken, wat is dat? Er komen honderden, soma
duizenden voor terug .
Hoe dichter ze bij de Boca kwamen to hobbeliger
warden de wagon en de kar bolderde erover been met
rukken en stooten . Ze hotsten door elkaar, altos deed
pijn aan de laden en toch durf den ze niret ernaast to
loopen. Want zoo'n karreman kon je riot vertrouwen .
't Was gebeurd dat bij met heel de vracht ervan
doorging.
Gonde Meld zich good . Bij elks hobbel lachte ze, maar
de tranen schoten haar in de oogen van pijn, en tech
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lachtpe ze van blijheid dat ze wagging . 't Zou loch gauw
zijn geleden!
Nu kwamen ze aan de Boca .
Wat leek die haven, die nieuwe haven met die blanks
kaden hun vreemd, en toch wear zoo eigen . 't Leek
al op Holland, al dal water. Gonde herzag insane wear
die Tweeds Kerstdag, en ze beefde al van aandoening
om de boot to zien, de boot die haar bier zou wagvoeren, haar terugbrengen naar 't eigen land . 't Was
flu geen illuzie als toen op Kerstdag, en of de boot
groot of klein zou wezen, zelfs kleiner dan toen De
Schiedam, dat kon haar weinig schelen .
Reikhalzend proefdo ze under 't fells doorelkaar
hotsen op die bolderkar, naast de schauwe cochero
die grapjes maakte, de frisschere, de bijna ziltige
lucht van de grouts rivier, zoo dicht aan zee .
ldaar flu ze Tangs de lijnige kaden reden, de havenmood blank voor zich zagen, geloof den ze hun oogen
niet . De boot stak van wal, stoomde op .
To laat due!
Ze listen zich, beiden in heftige ontstelling, van de
hooge kar glijden, keken, keken, stonden met oogen
strak van niet begrijpen . Hoe was dal mogelijk? Hadden
ze zich vergist?
Gonde dacht aan opzet van Henk, schreeuwde en
schreide :
- 't Is jouw schuld. ., jouw schuld!
Honk welds zich geslagen, verweerde zich loch
vinnig, zei :
---- Hou je mond. Mn schuld, hoe kom je d'eraan?
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De karreman stood to lachea, zei spottend :
~- Daar gaat ie!!
Ze schreeuwden en wenkten met alle hander . Van
de boot riepen ze terug, maar ze konden 't niet vimstaan, doof door eigen opwindlng en alteratie .
Ze schreeuwden opnieuw, gilden . Eon paar menschen, die 't antwoord beter verstonden, zeien :
-- De boot gaat naar de andere kant om to laden . . .
je hebt nog alle tijd tot vanmiddag .
Gonde en Honk keken elkaar aan . Zou dat waar zijn?
3a, dat is in orde, dacht Honk . Maar Gonde twijfelde,
zenuwde door . Ze geloofde aldoor maar, dat Honk nog

bier wilds blijven en daarom haar die poets speelde,
om de boot onverwachts to later vertrekken .
-- Ga dan toch zelf informeeren! beet ze hem toe.
Blijf bier niet staan .
Met wringende handers, met hetraande oogen vol
wanhoop en wantrouwen, stood ze voor hem, aldoor
angstig, smeekend .
Honk repte zich naar 't kantoor, al leek hem al dat
misbaar onnoodig, en nu hij weg was, bedaarde ook
haar angst.
De cochero maakte gekheid, zei schunnige woorden die ze niet verstond, maar waarvan ze de beteekenis wet ongeveer doorvoelde . Ze durfde lager de
smerige cochero, die ze wet in 't gezicht kon spuwen,
niet veal to zeggen, lachte maar onnoozel, deed of ze
't aardig vond .
Gelukkig, daar zag ze Honk wear aankomen . Hij
wenkte, wuifdo van verre, schreeuwde dal bun gepak
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naar 't eind van de kade moest worden gebracht, want
char lei de boot aan .
Ze was nu blij niets tegen de karreman to hebben
gezegd, anders had hij 't good afgeladen, en hoe kregen
ze 't dan verder? Nu Henk kwam, wear bij haar stond,
voelde ze moons stork haar cmrechtvaardigheid om
hem to verdenken, voelde ze hoe veal ze van hem hield .
0, wat eon verschil, die blonde, flu ja wat rose
Honk en die vieze, zwarte vent! Wat had ze eon afkeer
van al die manners hier in 't land, die gemeene kerels,
kruipend-bang voor hun eigen vrouwen, maar die apes
durf den zeggen, tot de gemeenste dingen toe, tegen
emigranten, tegen vrouwen en kinderen van andoren .
De kisten warden onder grapjes afgeladen, en de
koetsier kreeg zijn geld, bedilde nog eon fool, maar
lachte goedwillig flu hij die niet kreeg . 't Was dadelijk
gezegd. Vier pesos en daarmee uit!

II .

Ze zaten op eon stapel balken in de brandheete zon .
Hun goad lag ernaast, en hun blikken zweefden
aldoor naar de boot .
Honk wilds gaan informeeren maar Gonde let hem
niet gaan, bang als zij zich welds voor 't vreemde
yolk, bevreesd ook dat de boot mocht bijdraaien als
hij aan de andere karat stand .
De zon klom al hooger, straalde flu gloeiend hoot .
Al de koelheid van de regennacht verging in hitte.
Onbeschut zaten ze op die open kade elkaar aan to
kijken en to zuchten . Ze bezwijmden bijna van de verzengende warmte. 't Duurde en duurde, maar de boot
kwam niet nader, bleef daar ginds . De dorst kwelde
onophoudelijk en ergernis schroeide de kelen nog nauwer toe. Honger kregen ze ook, en nu moesten ze wel
'u blikje open makers . Elk uur ging wat wag van hun
proviand.
Gedurig kwamen andere passagiers met hun reisrommel aanzwoegen, en dit verluchtte, maar bracht
ook wear in gisting . Al die menschen, beducht dat hun
boot was vertrokken flu ze inplaats van de zwarte
romp 't open viak water aan de kade zagen, vroegen
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en schreeuwden, de geheele haven vol . Soma moest
Gonde zelf erom lachen, maar flu de boot zoolang uitbleef ward ze onrustig . Je kon nooit weten . 't Zekerste
was als ze naar de overkant konden komen, maar dat
ging moeielijk met bun koffers die maar niet zoo gemakkelijk to versleepen waren . 't Was een heel eind,
niet anders dan fangs een groote omweg to bereiken .
Maar ze voelde zich toch niet gerustgesteld, nog aldoor
bang, dat ze verkeerd waran ingelicht, of dat de boot
bier niet maar naar wal zou komen en dadelijk nit.
varen .
Hank spotte met haar kinderachtigheid, maar 't
maakte haar nog zenuwachtiger, en nu bij niet naar
de overkant wilds gaan deed ze 't zeif .
De wag bleak fang, de zon brandde onbarmhartig op
haar near . Van de boot snauwden ze haar toe, dat ze
haar gepak bier kon later brengen of anders ward 't
daar girds geladen ; ze kon doer naar ze zelf wilds .
Nu was ze even ver .
Moe en verstoord kwam ze bij Honk terug, die zijn
schouders erover ophaalde. Ze had 't flu toch zeif gehoord, waarover maakte ze zich dan druk?
Maar de gejaagdheid verdween daarmee niet .
Aldoor keek ze uit naar eon middel om haar goad
naar de anders kade to later brengen ; 't kleine zou ze
zeif wel willen overdragen . Maar dat kostte wear geld,
en ze hadden al niet to veal .
-- Als je dan zoo bang bent, zei flu Henk, ream de
zakken en de tasch en ga aan boord, ik bliji dan bier
bij de kisten .
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-- Maar ale ze wegvaren?
-- Daar ben je toch zelf bij, kunt ervoor zorgen dat
ze mij opnemen.
0, jal
Het voorstel om alleen aan boord to gaan leek haar
niet aanlokkelijk, maar toch beter dan hier eindeloos
to zitten in vertwijfelend wachten . Ze pakte twee zakken, nam een tasch en ging op weg . Maar flu leek 't haar
of de boot zacht wegstoomde, ja zeker, hij stoomde op .
Ze beefde van angst-beroering en opwinding, liep naar
Honk terug . Ze snibde en snauwde alsof hij 't kon
helpen, maar hij lachte, wilt al de reden ; de boot ging
verderop kolen innemen ; ze hoefde zich niet beangst
to makers. Ze moest nu wel bij de pakken blijven zitten,
boewel met wrevel.
Later op de middag veranderde de boot nogeens
van laadplaats en dat moesten ze maar kalm utters
aankijken, in eindelooze kwelling van uren achtereen
onder stralend heete zon, die hongerig, dorstig en
geeuwig maakte . Telkens moesten ze burs proviand
aanspreken en eon groot gedeelte van wat ze ale ver •
snapering voor de lange refs hadden meegenomen,
wend in geprikkeldheid en verveeldheid opgegeten . Hot
mopperen en klagen van de andere passagiers nam
voortdurend toe .

Eindelijk, tegen vijf uur, dreef de boot op do trade
aan, en flu was de ellende geleden .
Van alle kanten drongen ze met bun pakken en
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tasschen naar de haastig-uitgeworpen loopplank, en
iedereen wilds 't eerst aan boord zijn .
Honk, die zich to good herinnerde hoe 't bij uitvaren
was toe gegaan en wilt, dat hij die zichzelf bedient
hot best is geholpen, lisp grlf door naar onder, klauterde of naar hot tusschendek . Hij wachtte niet tot
zijn plaatsen werden aangewezen, maar zocht ze zelf
nit, twee naast elkaar op eon hook, zooveel mogelijk
in 't midden van 't schip . Straks zou hij de Purser wel
vragen, zbb dat hot good was, hij kende de trunk .
Met punaises stifte hij zijn kaartje erop, heel officieel,
ging Gonde tegemoet, die met de zak kwam aansleepen
waarin de dekens waxen gepakt.
Ze veranderden de twee kribben tot eon groote door 't
middenschot nit to lichten en duwden drie houtwolzak •
ken naast elkaar om hot wat steviger to hebben,
ze spreidden de wollen dekens, de lakons erover, leien
de eigen kussens aan 't eind . 't Zag er heel good nit
als op hun kamer .
-- 't Is bier, lachte Honk, als in de oorlog, wie de
baste stalling wil hebben moot ze bezetten!
Stil en vreemd stand hot ruim om hen been, maar
boven bun hoof d bolderde bet van gestamp en geloop .
Nu kwam de Purser met eon rist passagiers achter
hem aan, mannen, vrouwen, kinderen door elkaar .
Heck posteerde zich bij zijn kribben, kook de Purser
lachend aan, zei :
Is 't good, meneer. ., ik bon met mijn vrouw .
Hoe is de naam?
Asjeblieft. . .
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Hij woes op 't kaartja.
En je biljetten?
Do Purser noteerde, 't was in orde. Hij zag op de hook
graag lui die ordelijk warm . Eon good voorbeeld helpt
mee voor do goods orde .
Nu viol er to zorgen voor de groote kisten . Er word
al druk getakeld en geheschen, gezwoegd en geschreeuwd . Ieder wilds 't zijne eerst aan boord hebben,
maar Honk maakte bier goon haast. Dat kwam best
terecht . Hij wachtte kaim tot ze zijn goedje grepen en
aan de takel sloegen . Alleen moest hij weten waar ze't
zoo wat bergden, want eons in de week word gelegenheid gegeven om bij dat good to komen . Zie zoo, dat
was nu ook in ordel
Hij ging nu weer naar beneden, waar Gande bij de
kribben zat om toezicht to houdem, want zoolang riot
Ieder zijn plaats is aangewezen was je van riots zeker.
Aan alle kanten rommelden on stommeldon ze door
elkaar, schreeuwden, vloekten en zongen ze . Kinderen
huilden erbij .
Gonde zuchtto van opluchting toen ze Honk zag
komen . Honk ging naast haar zitten vol weldadigheid
dat alles zoo good was geloopen . Wat warm vrouwon
toch lastig bij 't reizen, ze winder zich op voor nets,
maker je gehaast, reppen je dood. Maar in die
gloeiend-beets zon was hot dan ook eon barre dag
geweest . Bij 't aan boord komen zelf had ze zich heel
goad gehouden . 't Was of ale bereddering, alto
gejaagdheid moons wegzonk . Boven bun hoof den bonsden en kantelden ze nog de kisten .

!D!
Nu trokken ze ook naar 't dek .
Daar was apes nog in voile gang .
Lieren draaiden, katroilen, takels, piepten schurend,
krassend, en doff e slagen van kisten bonkten ertusschen door .
Honk stood in zekere voldoetiing, flu hij zijn bagage
geborgen wist, to kijken naar 't rauwe gewerk, hot
laatste tumultig laden van een overzeesche boot in
zwoegend-fells jakkering.
Gonde schoof zich tegen hem aan in zachte aandrang
van willigheid; ze voelde dat ze hem vandaag veal
moeite had gegeven .
En flu ze naast elkander stonden, zagen ze do zoo
ondergaan in felflakkerende kleurenschijn, de zoo die
ze 's avonds zoo vaak hadden zien wegzlnken op de
heuvel van „Recoletta," als ze daar order de palmboomen zaten voor ze naar huffs toe ginger .

Bij al dat zware geraas, dat gehijsch van kisten en
baler, dat gesjouw en gesjok en geschreeuw, al dat
koortsachtig geploeter van een schip vertrekkensgereed, kreeg dat plotse wegzakken van de vurige
zoo en hot snelle donkeren jets onheilspellends en
tragisch voor Gonde .
Ze wist zelf niet best waarom, maar ontroering
trilde door haar hear, schokte op tot naar de keel .
Nu ze had bereikt, voelde ze een vage weifeling,
eon neiging tot berouw . 't Was of ze to midden van
die razeroes van vertrekken flu ineens eon verlangen
voelde naar kalmte en stilts en wear samenzijn . 't Was
of ze in dat vreemde land toch lets achterliet, jets
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waarvoor ze geen naam kon vinden, maar dat toch
bestond, al was 't enkel bet weten, dat ze in dat
vreemde land zoo innig gelukkig had kunnen wezen,
indien ze maar zou hebbon gewild.
Hot donkey vial al speller, bijna zoo snel als een
gordijn afrolt, dat men gereedelijk last vieren .
Ze zagen 't hand-over-hand donkerder worden in
enkele minuten . Nu stood 't vage duister om hen been,
en in dat donkere, bij 't rosse onzekere schijnsel
van rap-opgestoken lantaarns werkten sjouwerlui en
scheepsvolk door. Er scheen goon eind aan to komen,
zoo hard rammelden en ratelden de lieren .
Maar eindelijk hield 't op, warden de laadruimten
met de ijzeren dekstukken afgesloten, en flu begonnen
ze aan de bovenlading .
Een gansche kudde vee, eon vier honderd schapen,
eon paar wager Argentijnsche koeien om geslacht to
worden voor eigen gebruik tijdens de rein, eon tachtig
paarden warden aan boord gedreven. Ze moesten over
een loopgang van saamgeklampte planken worden
gebracht, en 't duurde eon heels tijd voor hot aerate
schaap hot goedwillig deed . Toen volgden de anderen
in eon kluwen op elkaar . De dieren blerd,en, loeiden,
hinnikten ; ze stonden bovenop, de paarden on koeien
in haastig opgeslagen hokken op bet middendeel, de
schapen aan de plecht in eon groote hoop to zaam .
Er was bijkans geen ruimte over voor de passagiers .

De boot bleef 's avonds nog liggen, zachtjes gestoomd naar hot midden van do rivior, en daar
ankerend.
In hat tusschendek was de aerate maaltijd, koffie
met brood en dobbelsteentjes kaas, uitgedeeld en
daarna kwam apes naar boven, zich verdringend op
't voile dolt .
Diep blauwde de grootsche welving van strakko
kernel fijndoorspikkeld, over de breede stroom, waarvan in 't danker de golven nauwlijks warm to zien .
In zwarte groepj es, rustig, ongemoeid flu ze niet door
de drukte van 't werkvolk warden opzij geduwd, stonden de armoedspassagiers als spokende schaduwen
zoo somber, to staren naar hat hooge onbekende, hat
amigo wat in de duisternis zuiver viol to zien .
Gonde kwam ook op 't dek, zocht Honk, vond hem
in gesprek met de tweede stuurman, die hij voorstelde .
Ze verbaasde zich dat hij van zooveel of wist en weloverdacht redeneerde van taken waarvan hij toch niet
veal leerde . Hij was eon kraan van eon man, hoe konden ze thuis zoo op hem schimpen, sheen omdat hij
ronduit zei wat hij moende, verge ns doekjes omwond .
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Dat noemden ze grof, maar was dat wet juist? Nee,
hij was niet grof, wel stork en recht van zin . Bewondering voelde ze in haar groeien, flu de kibbeling was
weggevallen, en zij hem zoo vast, zoo zeker ook bier
hoorde spreken . Hij deed 't dus niet alleen tegen haar .
Zachtjes leunde ze tegen hem aan, heel zachtjes
maar, zbb alsof 't niet mocht, die stuurman stood daar
toch ook .
Ze was moo, dood-op, door 't gedrentel van heel de
dag en de ontsteltenis bij dat telkens keeren van de
boot -- en zij betrapte zich op eon licht wee van verlangen, eon aanhankelijkheidsvlaagje naar al de voorwerpen, die zij langzamerhand in haar primitieve
huishoilen kocht, waarmee ze vertrouwd raakte, on
die ze flu van de hand had moeten doers voor eon
prikj .e, maar die met de bekoring van oude gewende
dingen, haar nu zeer eigen leken, moor eigen dan wat
ze flu in 't land wellicht zou vinden .
En plotseling leek 't haar of bet dreigement van
Honk, dat hij, eenmaal in Holland weerom, dan zijn
vrijheid terugnam, flu reeds tot werkelijkheid kwam,
want, hoe stood hij van middag al niet met open oogen
to glarien, to glensteren naar de passagiers, die aan
en of dribbelden ; en natuurlijk, naar de jonge vrouwen, naar de meisjes, hot meestl
Ze voelde door heel haar wezen eon droeve stroefheid, terwijl ze toch innig blij moest wezen, de pijnlijke
gedaehte stak haar als eon heftigen stoot -- en in de
leegte, nu ze zich mast hem beyond, terwijl hij haar
nauwlljks oplette in 't praten met die stuurman, door-
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schokte haar toch een lichte spijt van to hebben doorgedreven.
Van verre twinkte de stad met zijn miljoenen lichtspatjes, waarvan de glans naar boven geschemerd,
tegen hat diep blauwe waasde, als een groote troebele
lichtplek, een uitstralend teeken van grootsteedsch
verkeer -- en op de breeds waterplas met bet soma
al fel-golvend water, dat naar zee ward toegestuwd
in forsche vaart, op bet water dat gestadig klotste
tegen hat stil liggend schip, een houten bak naar bet
scheen, de bak waarin ze een vier, vijf waken moesten
doorbrengen .
Op dat water en op 't schip voelden zij, zagen zij
zich klein en eng, tegen die gezellige lichtjesbrand van
de miljoenen pitjes en de vlammen-schater, die uit de
stad opsloeg, ros na-glimmend tegen bet diepe hemelblauw, met wear rondom de donkere floersige sfeer,
op dat dek vol vee en tusschen de stank en de smurrie .
Na die groote ploeter-drukte, die verstierf, na 't afgaan
van de kade, ineens stroeve verlatenbeid ward, voelden
ze zich als arms zwervers, uitgebannen . Nu ze zich
moesten vertrouwen aan 't groote water, dat zoo donkey woelde, vonden ze zich vaag-bevreesd, zagen zij
zich zoo nietig.
Ze listen in dit vreemde werelddeel niets achter,
alleen de herinnering van veal lead en elkaar verkeerd
begrijpen ; haar martelleven waaraan toch wear vastzat hat besef dat Henk van d'er hield, en bij hem hat
tenietgaan van gekoesterde verwachtingen, maar nu
op dat schip tusschen zooveel menschen en zooveel
GETROUWD.
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vreemde gezichten en met zdbveel eindelooze dagen in
't verschiet, leek het bun toch, dat zij eerst recht
vreemd warden, flu voor goad van elkaar . Daar girds
in hun dagelijksch getwist, in hun kleine ruzies en
kwellingen, warm ze tot elkaar gegroeid, bij elkaar
gaan behooren, de eenheid van klein verdriet en van
wear goad-worden, maar Loch eon eenheid van samenzijn . En flu dit in hen verbroken lag, voelde ze eerst
recht de leemte, die wel hersteld kon worden, maar
toch to zien zou blijven in herinnering . Over de rivier
streak de wind, de groote zucht die van de zee aanzoog, en die hen omkilde. 't Was of die wind hen
scheidde, nog maar scheidde, ieder afzonderlijk omhulde, ieder bracht in eigen geest van danker . Ze
voelde dat hij stroef stand, ver van haar af, hoe
dichtbij hij zich ook beyond .
Daze gewaarwording deed haar ineens ontwaken
nit hare maanden-large gedachtendroom, uit de hallucination van onberedeneerd verzet, waarin ze al die
tijd zweefde, en flu door zijn oogegluren haar de
andere vrouwen weerlichtte in haar valsch-blakkerend
hat besef van haar ware toekomst, voelde ze dat hij
zich vrij maakte, vrij van haar, vrij van al de kleine
nesterijen, waarmee hij zoo tobde . Ze ging zonder wat
to zeggen naar 't middendeel van 't schip om hem
alleen to later, vaag voelend dat vijandschap in hem
stolde.
Hank had haar stilheid opgemerkt en ook haar
weggaan. Hij bevroedde niet wat in haar omging. Ze
had flu haar zin en ze zou gauw genoeg haar domheid

zien, schampte bet in hem . Hij voelde zich verharden bij bet staren naar 't helder schemerbeeld van de
stad die hij moest verlaten, de stad die hem in dit
oogenblik nog zoo ge-eigend toescheen om zijn voile
kracht op to zetten, de stad waar geen vooroordeelen,
geen gebonden-zijn aan vroegere dingen hem had
kunnen treffen of weerhouden, bracht in hem wrange
herinneringen . Ze stegen by uit die licht-brand der
stad, uit de donkere rivier achter hem, die heenwees
naar de wijde zee, zoo onmetelijk groot, zoo onbetrouwbaar tevens, en waarover ze been moesten . Hij
voelde zich-zelf geheel-en-al verkillen tegen dat nieuwe
leven, al zooveel harder gepantserd, flu, -- en al vond
hij vroeger zich-zelf wel eon egoist, de zakenmensch
uit kleine-middenstand die zijn middelen, zijn naam
verloren, terug wou winner, en daar apes op zet, flu
doze verwachting was teniet gedaan, apes tevergeefs,
flu beschouwde hij zich miskend . Al gaf hij dan toe
aan oogenschijnlijk zachtere gevoelens, al werkte zooveelerlei op hem in, al hielp zelfs kleine jaloezie mee,
thane flu dit apes voorbij, hij zichzelf bier zoo vreemd
zag staan, voelde hij in kracht terugkomen al wat
door haar tegenstand was geslonken .
Zij dwong hem naar Holland terug to gaan --- en
nu moest ze bet maar zelf ondervinden . Hij volgde
voortaan zijn eigen weg, onverschillig hoe zij nu zou
zijn ; ze kon dan doer wat ze wilds.
Maar toch : hot zien van die donkere rivier, met dat
golvende water ale van eon zee, dat ahmaar-door naar
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de oceaaa klotste, toch, hot staren naar dat aanspoe~
lends, voortspoelende water van die zwaar •golvende
Rio de la Plata, dat water dat zoo gejaagd-somber
voortjoeg, en bet onmetelijke blauw dat hoog hovers
hen koepelde, als zat je bier nou in eon reuzestolp,
op eon wrakje, zooals hij 't wel eons als miniatuur zag
in eon kijkspel, die majesteit deed zijn overdaad van
groote ergernis wegzinken, en er kwam eon gevoel
in hem van klein, heel klein to zijn, zoo niet-tebeginners klein tegenover dat grootsche . En eon beangstiging bekroop hem van niets to kunnen .
Hij zag zich weer zwak, onbeholpen bijna, - en de
verre lichtbrand met de vage lichtglans tegen de
avondlucht geglemerd, deed hem aan als iota heel ver
achter zich, al bijna eon verleden, flu toch uit doze
stad weg, en voor good.

Ze kwam weer aangeschoven, kil en benepen flu,
haar gewaarwordingen niet zoo fijn-uitpluizend, maar
toch ongeveer beseffend, wat hem bezighield, ondergaande meer gewoon de angst van onvast to staan op
dat donkere schip met dat spoelende, sproeiende water
random .
't Is bier naar, zoo koud, vin-je niet, laten we
naar beneden gaan? zei ze in behoefto om iota to
zeggen .
-- Jal antwoordde hij, zonder dat hij erbij dacht .
Zij merkte zijn verstrooidheid, de ijzige dank in
zijn stem, en ze praatte nu ineens wear ruchtig, om
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dat nare begrip to verdrijven en van zich of to zetten .
Hij stootte haar flu niet af, praatte met haar heel
gewoon . Misschien had ze dit daarnet ook maar verbeeld . Ze lachte op hem in, list uitkomen hoezeer ze
hem lief had en bewonderde .
Ze voelden zich wear tot elkaar getrokken, twee
menschen vereenzaamd in die onmetelijkheid van
lucht en golvend water, onbehagelijk-vreemd bij al dat
gerommel wat uit hat tusschendek bp-rumoerde, elkaar
behoevend, weerkomend tot 'n eenheid : zielen, lichamen, die bij elkaar behoorden, misschien wel 't meest
door hot botsen van hue gebreken, door de kleino
ellende van dit levee zelf .
Ze sliepen rustig in .

IV .

's Morgens bij 't ontwaken, was hat schip al in de
vaart. De breeds boot zakte langzaam en statig de
rivier af, naar de zee toe, de wijde, wijde zee, die
ze nog zoo goad kenden van voor eon jaar, toen ze
kwamen .
De machine rommelde, stootte, stampte - en de
schroef sloeg hat water tot groenig-witte koppen . De
boot sneed door dat groene water keen, rustig alsof
nets haar kon deren, speed er door keen zooals eon
mss door weeks boter .
Nu ze op 't dek kwamen was van de stad nets
meer to zien. Het rivierwater van de onoverzienbaarbreeds stroom overspande al 't vergezicht . BuenosAyres behoorde tot hat verleden .
De lucht welfde ver en blij -- en van hat schimachtig aanzien in de donkeys avond van gisteren bleef
nets over, de boot nu eon-en-al lever van alley-soorte
menschen, eon beperkte ruimte, druk en bedrijvig,
eon groote romp met veei gewiebel van hoof den in
klare zon, die onbegrensd glansde over heel die zee,
de boot volstrekt gear eenzaamheid.
De veto passagiers, in hun verward gebrabbol van
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vela talon liepen mopperend rood, vloekten dat zij bun
frissche lucht kregen to happen tusschen de stank en
de smurrie van 't vee, teswiji bet geheele achterdek
schoon bleef, geheel vrij voor de passagiers, drie heele
passagiers-aerate klasse met nog eon administrateur
van de maatschappij zeif erbij . 't Leek meer eon
yacht- dan eon personenboot -- en wear, onwille`
keurig, doorsneed haar eon gevoel van onaangenaamheid. Nu de spanning verbroken lag, zweefde de ontmoediging om haar been en opnieuw voelde ze dat
de afreis haar niet zoo prettig stemde, als ze zich dat
had ingebeeld .
-- Waar ban-je toch Henk . . . Waar zit je? Ik zoek
je overal .
Ze kwam wear bij hem staan, stroef en vreemd
tusschen al die rommel van 't dek, onvast op haar
bijna wankelende voeten door de lichte defining van 't
schip dat voorttrilde tusschen bet viottende water .
Ze voelde zich onzeker, nog doodmoe van gisteren,
en ze zei :
-- 't Is

bier naar . ., vin-je niet . . . kom ga mee naar
beneden .
-- Welneel schampte hij. 't Is bier mooi, 't is bier
ruim, zoo'n breede plas!
Ze keek verbaasd op . Eerst vond hij die stad mooi,
en nu dat water, dat ging haar verstand to boven .
Enfin, des to beter, als hij daarin z'n plezier vond ;
ze was bang aldoor verwijten to hooren en grimmige
gezichten to zien. 't Viol mee . Maar daarom hoefde
hij hot toch niet zoo nljdig to zeggen .
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-- 1k vind 't niks warm ; 'k vied 't koud, zei ze flu .
-- Als de zon straks hooger komt, zal 't gauw ver •
anderen, antwoordde hij onverschillig ; hij lisp naar de
andere kant, list haar aan haar zelf over .
Ze welds zich geslagen, onderging wear de gewaarwording van vernedering als toen hij haar op de
markt list staan, nee, veal erger, maar ze welds
tegelijk 't verschil, hoe gering dan ook . Toen moest
hij naar zijn werk en nu had hij niets to doen . . . flu
stootte hij of zonder reden ; 't leek wel of zij teveel
bier was .
Er welds eon traan in haar oogen, maar ze drong
die terug, ging naar beneden, op de stootkant van de
krib zitton, in teruggetrokkenheid haar nieuwe toestand overwegen . Ze welds flu toch wel een veege
spijt van to hebben doorgedreven . Daar ginds was ze
zeker, vast en zeker van hem, en nu . . . nee, ze, mocht
niet erover denkeni
Wat zou hij doer? De heels refs zoo zijn, en als
ze in Holland kwamen haar evenzoo behandelen, haar
bij haar moeder brengen en zijn eigen wag gaan, nee,
dat zou niet gebeuren, daaraan zou ze zich niet willig
onderwerpen . Ze hield van hem, zeker hield ze van
hem; ze was Loch met hem getrouwd .
Ze wilds alleen maar wag nit 't vreemde land, niet
wag van hens . En toch, als hij nu toch eons doordreef . . .? Nee, dat nooit, dan zou ze wear bij moeder
thuis moeten zijn. Of eon betrekking zoeken . . . heel
alleen staan op de wergild, bijna zoo alleen als daar
ginds .
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't Schrikbeeld van verlaten vrouw drong in al zijn
afschuwelijkheid voor haar op . Ze zag hem al gaan
met anderen. Ze zag hem praten, lief doer, lachen . . .
0, ze kon ,niet buiten hem, dat voelde ze flu wear,
dat voelde ze, wist ze al zoolang. Daarom was ze
toch met hem meegegaan, daarom had ze maar dadalijk toegestemd voor dat vreemde land, alleen maar
om to trouwen, voorgoed bij hem to zijn. Hoe kwam
dat toch? Alle anderen kon ze niet uitstaan ; als maar
iemand lief tegen haar lachte keerde alles in haar om .
Maar daarin stale zijn overmacht . 0, hoe voelde
ze flu scherp hat triomfantelijk-zekere van hem toen
bij sans tot vrienden zei : laloersch, nee boor, dat is
de grootste domheid. Jaloerschheid moat je nooit later
blijken, daar bederf je alles mee . Zorg dat je vrouw
't op jou is, dat is 't bests behoedmiddel . Eon jaloersche
vrouw behoef-je niet na to gaan . 0, hoe kende bij
haar . Ze kon nu eenmaal gaan andere man uitstaan,
in Holland niet en bier nog minder . In ieder zag ze
de gebreken, op ieder had ze wat to vitten . Die leek
wel ears mormel en die met zijn mooie snor eon verrwaande aap . Wat was Henri toch eon schoft en zijn
vriend, o-je wat ears ploert! Maar, er waren toch
manners, die heel good, heel lief, voor bun vrouwen
water, ze nooit bedrogen, altijd op tijd thuiskwamen,
nooit listen wachten met eten, vaak aardigheden meebrachten, van die echte, huiselijke manners. Honk was
niet zbb, o, nee, in Holland terminate niet! Hier, nou
ja, bier in 't vreemde land kon-ie wel niet anders .
Maar, als bij niet zoo was aus die modelmannen, wat
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maalde zfj d'er omi Die brave, bests manners, wie kan
weten wat ze stiekem doers? Daar kun-je tack niets
op an! 't Is meest maar schjn . Och, ze was best
met hem tevreden! 't Kon haar ook niet schelen of-ie
veel of weinig verdiende, of-ie mooi of leelijk was .
Ze vond hem ook niet mooi, heel gewoon, wat grof,
erg grof . Maar andere vrouwen zeien dan west dat-ie
wel knap was . Ze vond alleen zijn oogen mooi . Zij

kan ze, als ze dat zeien, vooral als hij erzelf bij stand,
wel wegkijken . Zooiets zeg-je tack niet tegen eon man .
Die zijn gauw genoeg ijdel! 't Leek wel of ze eon deel
van hem wilden meeaemen, of ze beslag legden op
jets dat haar alleen toekwam . . . en natuurlijk, hij eon
allemans-vriend, hij wou dat wel . . .
Ook bier op de boot legden ze beslag op hear .
0, die serpenten!
De frissche wind van 't oeverland, van de al-naderkomende zee joeg verjongend over haar keen, - en
eenmaal Montevideo voorbij, de rivier ten eind, verdween haar kwelling in 't Zion van de zee, die naar
Holland bracht.
De zon roes al moor naar hoogtepunt, doorstraalde
de morgen-frischte en flu dreef de stage warmte aan
en ook bet zich gewillig overgeven aan berusting .
Beneden in hot tusschendek, waar ieder voor zichzelf zorgde en tack alles weer als eon groote fam' 'e
samenleefde, kwamen de dagelijksche dingen en behoeften bun samenhang nag versterken. Ze aten ge-

zamenlijk van hetzelfde brood, gebruikten hetzelfdo
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mss, moeeten elkaar wel helpen -- en in bun gemoenschappelijke krib werden ook hun gelijke neigingen
wear stest, verdreef de zinnen-realiteit al de nare
schimmon . Maar hat wantronwen blot! blj tome
waken .
Op 'n middag raakte ze in gisting .
Hij stond to kijken, to staar-kijken, rekte zich in
luiheid van zijn laden en keek met blije lichtendo
oogen .
Ze kwam juist van beneden, bet hoofd even boven
de tusschendoks-ingang, zag zijn bilk en volgde die .
0 hij kook naar die blonde Duitscbe! 't bracbt haar
buiten haar zelf van jaloezie en opwinding .
Eon schok, eon tril-schok van argwaan doorsidderde
haar . Ze kon zich niet inhouden, lisp op hem toe, riep
venijnig :
-- Kijk toch niet zoo naar die maid!
Hij blikte hooghartig, smadelijk op haar near, antwoordde schamper-fel :
--- Ik, naar die meld? Och mensch je bent mal!
-- Nou . Ik zit 't wel .
-- Zoo, -- en wat zit je dan?
--- Je bebt goon oog van d'er at .
-- Zoo!
-- Ja-zeker . Jij, met je zoo .
-- Loop rond, je hebt altijd wat . . .
Hij wilds hot woordgesplitter, hot zoeken naar ruzie
ontwijken door onverschillig keen to loopen, haar aan
d'er zelf over to laten . Maar zlj stond alweer y r hem,
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nog

ear

hij

zich kon

omkeeren .

Ze

brf eschte en

vlamde, de oogen in fel gedreig, en ze sprak laid met
veal vinnigheid van woorden . Zonder amigo ingehoudenheid relde ze d'er kleine jaloezie uit, sweet die
tegen hem op.
-- Moeten de menschen hot hooren . . . ga hover op
de markt staan . . .? zei hij gesmoord-nijdig.
-- Kan me niet schelen!
Nou mij well
Dan moot je 't maar laten .
Ik doe niks . . . Wat wil je loch?
~- Zeg, ik hob mfjn oogen niet voor nlemendal
gekregen!
-- Qch koml
-- da zeker!
Hij maakte eon schouder-beweging, zei de tendon
saamgeklemd :
!k snap niet wet je wilt,
--- Zoo, zoo . . . je denkt dal ik 'n doetje bon . . . dal
ik 't niet zie, maar ik zie alles . . . alles!
Hij schokte wear met zijn schouders, zei nu ook
vinnig-fat :
-- Je ziet niks, want d'er is niks!
-- Als je in Holland bent ; als ik or niet bij sta, den
kun-je doers wet je wilt, maar bier zul-je je inhouden,
bier wil ik 't niet ; versta je! schreeuwde ze laid .
Hij verschrok van de woede-uitbarsting die onverdiend op hem neerviel, van al de aantijgingen die ze
on-nagedacht over hem uitstortte, in hear meaning
van teruggezette vrouw, en daarin nu versterkt,
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omdat hij de woordenwisseling wilde ontloopen .
Hij stood met zichzelf verlegen, geergerd-verlegen,
omdat hij haar bier op de boot nlet terecht kon zetten,
zich in moest houden tegenover de menschen -- en
hij wist nu niet wet hij met haar moest aanvangen om
de ruzie en haar heftigheid to sussen .
Hou je dan Loch stil . ., wet doe ik dan toch, in
's hemelsnaam . . . ik doe niks, kalmeerde hij, om toch
wet to zeggen .
Maar zij lawaaide door ;
---• Nee, jij doet niks, jij doet nooit wet, riot wear .
Och je bent me zoo'n lievert!
Nu kon hij zich riot meer bedaard houden, stoof even
fel op.
-- Is 't nou nit? schreeuwde hij, begrijpend dat hij
met ontwijken riots kon winner .
-- Och, smaalde ze terug, och, och wet heel t ze
eon moo! haar . ., en wat ziet ze er onschuldig uit! . . .
Dear hood meneer wel van, is 't niet? Maar ik waarschuw je. . . als !k bet mark . . . Ik verscheur ze . Laat
ze riot in m'n vingers komen . ., hoe, dear hob-je ze
net! . . . Mot je d'er riot near toe?
Hij kook haar venijnig aan, schaamde zich voor
haar vischvrouwelijk gekijf, liep wag, kwam terug .
Dat ging toch erover been! Hij was zich van riots
kwaads bewust dan dat-ie near 't blonde meisje
bewonderend kook, aangetrokken door haar zonniggezlchtje, gezichtje van ontluikende bloei, klare oogenreinheld en perzik-zachte wangen, eon kind van frisch
lever zonder moor, maar aanminnig, argeloos, schul-
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deloos nog, onbesmet als 't frissche groan dat pas
ontbloeit, 't meisje dat daar zoo mooi in de zon stond,
-- en nu ook geprikkeld tot brutaal-doen onder 't
verbijsterende van haar aanval, zei hij zijn voorhoofd
in zware fronsen trekkend :
-- Weet je, wat jij doen kunt, je kunt naar de
bleksem loopenl

Hij zei hot ruw-weg, op zijn kwetsendste wijze, zei
hot hard, alsof hij haar met eon puts om de ooren
sloeg .
Zij wilds dadelijk tegen hem in rellen, zwakjes door
die verwensching ontnuchterd, en op haar plaats
genet, maar hij wachtte dit niet af, keerde zich al om,
list haar alleen staan .
Nu voelde ze zich verslagen, onthutst, vernederd
door 't onverwacht-heftige van haar zelf, dat als een
plof op haar neerkwam . Maar lang duurde haar ontzetting niet . Ze moist flu, dat hij nets met dat moose
blonde kind had uit to staan . Maar je kon nooit wetenl
good, dat ze zdb gedaan had . Lekkeri En hot hoof d
nog rood van kwaadheid, lisp ze, zichzelf lekker»
makend, naar de andere kant, toen naar beneden, met
haarzelf klein-tevreden . Hem maakte hot geheel van
streak . De enkele dagen van hun aan-boord-zijn, hadden ze stil-genoegelijk geleefd, zonder veal overwegen,
in hot sleurige samengaan van man en vrouw op eon
klein bestek, waar niet veal anders to doen valt dan
eten, moat lezen, slapen en wear eten . Dat sleurige
had hen onbewustelijk tot elkaar gebracht, en nu lag
dat wear uiteen .
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De frissche wind van het oeverland verjongde eerst,
verloomde wear de gestage warmte en de wind •
loosheid van d' evenaar . Ze voelden zich verveeld, verluierd, verdoft in dat relle gezelschap van teruggaande landverhuizers, menschen onder hun stand,
waarmee ze zich niet verwant, niet overeenkomstig
zagen en dat nu veal starker in hen opdrong dan
toern ze uitgingen ; in die sleepende loop der lange
dagen kwam de ongedurigheid, zonder dat ze 't zelf
nog wisten, met een plotselinge ruk weerom, en ineens
uitspattend tot de oude ruzie .
Het water golf de, golf de, -- en rondom hing hat
luchteblauw, nu met recht oneindig, onmetelijk, en
even vaag en weinig-zeggend, nets zichtbaar achter
die horizon van lucht en water, lag de toekomst in
verborgenheid.
flu
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Eindeloos-traag ging de boot voort --- en de dagen
verkropen nog trager, aldoor wrang inwerkend op
hun humeur . Hun mondvoorraad, de sardientjes, de
citroenen, de eieren, de saucies, apes raakte bp, en
de vieze kost aan boord, het bijna-stinkend pekelvleesch, de gore soap, de weeks aardappelen van hot
tusschendek, waren maar moeilijk to slikken . En de
boot speed maar rustig voort door 't flauw-golvend,
groans water, hot water, dat vlak voor de boeg
onwi hig hoog opspatte, Tangs de wanden in wendingen en draaiingen meesleurde, om achter de schroef
van elkaar geslagen, saam to stoeien met nog Tang
zichtbaar de geul, een streep van wit-groan, wat ze
eerst mooi, zoo mooi hadden gevonden, maar waar ze
niet maar dap gedachteloos naar keken en wat verveelde, flu toch al eon twintig dagen op de boot die
aldoor voortging, maar niet scheen to vorderen met
haar ouwe stootende machiene van b!jna afgekeurd
schip, alleen nog in dienst op die verre lijn .
Van hun geld durf den ze niet meer afnemen --en to Las Palmas twee dagen voor anker, waar de
versleten ketel opgelapt zou worden, raakten ze ge-
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heel dwars, omdat voor bet been-en-weer roeien naar
wal twee frank werd gevraagd, en ze die niet nzissen
konden en flu aan board moesten blijven . Hij beet
haar toe, dat al bun misere aan haar was to danker ;
als ze daar girds gebleven of larger hadden gewacht,
behoef den ze niet zoo op een koopje terug - en zij
hierop zwijgend, wreekte zich op andere wijze, door
haar kleine jaloezie 't meest .
Om ruzie to mijden, moest hij al wat vrouw was uit
de weg gaan, moest zich ver houden van bet blonde
Duitsche meisje, bet zonnig gezichtje, dat met haar
ouders, heel gewone en krachtige werkmenschen, in
't zelfde tusschendeks-straatje haar krib had en hem
verblijdde door haar levenslust en opgeruimdheid.
Als je terug bent, kun-je doer wat je niet later
wilt. Dat kan ik j e niet beletten, maar bier niet,
snibde ze .
Hij verbeet zich, kneep de lippen samen en zweeg,
onmachtig tegen dat brutale, in bet besef bier de verstandigste to moeten wezen, op 't laatste zelfs sarkastisch lachend om haar idiote jaloezie, waarop hij welbeschouwd niet kwaad kan zijn, maar wat hem Loch
ergerde en verveelde, zijn weeke gevoelens als met
brandnetels sloeg, zoodat hij ondanks zichzelf weer
nljdig werd .
Maar aan 't eind werd hij oak aan haar uitvallen
gewoon en stoorde zich filet eraan .
En nu, order bet voortstoomen, al dichter bij bet
oude land, in de oude wergild terug, werden ze bij 't
voortdurende zien van bet eindelooze, egale aspekt,
GETROUWD .
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met de zelfde kleine nietige dingen rondom hen,
vanzelf teruggetrokken in hun eigen gedachtenkring
en vorgaten de onoenigheden in 't benef, dat ze daar
ginds zouen moeten aanpakken . Hij zag do to wachten moeielijkheden, de zwarigheden al voor hem
opstapolen .
0, hij wist hot zoo goad, flu wel heel zeker, hoe zijn
lever in die oude wereld zou worden : worker en nog
eons werken, wroeten en nog eons wroeten om hot
hoofd boven de druk op to houden . Hij moist hot toch
zoo good hoe hot daar gesteld was in hot kleine
Holland, dat voor iodere betrekking hondordo menschen teveel had, hat land met zijn beperkte en
lage sfeer, zijn zwaarhoofdige, stijfhoofdige menschen,
hat land dat maar vegeteert, voort-teert op eon vroeger verloop, riot weet aan to pakken, niet durft, waar
ieder wantrouwend kijkt naar al-moat buiten do ring
gaat, em zoo gruwelijk smaalt als hot eon durver
tegenslaat, hot land erg en klein, vol vrijheidsbegrippen en kleine vooroordoelen, alleen goad voor vanpensioen-levende ambtenaren, huisjesmelkende renteniers, verdufte stiff-in-hun-boorden staande patriciers,
verteerend hot overschot van hun voorouders, de
zoontjes als lallende geld-zoekmakende studenten, later
als deksel van do maatschappelijke soeppot, die traditie voortzettend, enorgie en kracht doodend ; hat land
van notabelen en autoriteiten, goon heerschende maar
moat misschien nog erger is, ontzenuwende on ontkrachtende ambtenaren on middelmaat-menschen, die
levend van de algemeeno baton, zelf riot inbrengen,
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maar anderen bedillen, ails wilskracht en nijverheidsopbloei tegenhouden, verstikken in de droogheid van
hun gemakkelijk, paraziet-achtig zieltje .
't Zou in de oude wereld wel overal zoo wezen,
riot in Holland alleen, maar 't viol daar misschien
op, omdat 't land zoo klein is, geen greet, ruim
arbeidsveld, als hij daarginds in 't verre zuiden van
de nog braakliggende nieuwe kosmos had gezien .
En ook Gonde zou, al wend ze voor een oogenblik
meegaande, vanzelf tegenstribbelend worden, als ze
in hot oude land evenmin vend wat ze in 't nieuwe
niet had when zoeken . Ze zou 't wel probeeren om
geleidelijk en lief to worden, o ja, ze was innerlijk
willig genoeg, maar hot eind, dat voelde hij, moest
tech op snibben en onhartelijkheid uitloopen ; ze ken
nu eenmaal riot anders .
In 't begin wiegde hij zich nog op de kalme overlegging om als man straks zijn eigen weggetje to
gaan, ieder voor zichzelf, kalm en zonder groote
strubbelingen, -- en zijn verstandelijk-egoistische
manner-vizie van getrouwd to zijn en tech zijn vrijheld to hebben, leek al teen eon vergoeding voor wat
zijn berekeningshoofd toegeven noemde. Maar die
scenes, haar standjes-maker, zeien hot hem nu
anders .
Het word hot zeifdo leventje daar, als girds . Dat
zag hij flu -- en 't ergste bleef, dat hij met zijn week
gevoel en ondanks zijn verstand tech van haar hield,
terwijl zij riot de gave, niet de eigenscb.ap bezat, om
lief voor een man to zijn .
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de bent bet zelf ook niet, zei ze maar tot verontschuldiging -- en ze had daarin wel gelijk, maar ze
begreep niet, wilds niet begrijpen, dat er van hem
als man nog wat anders gevorderd wend dan van
haar, dat hij zich door de wereld had to slaan, de
wereld, die, zoo vreemd-verkeerd geschikt, ors
dwingt eerst-en-vooral aan geld to darken, bet
materieele vooropzet, bet anders terzijde schuift of
vergeet .
Hij zag bet geheele verschiet in de toekomst voor
hem opdoemen -- en hij zag hat klaarder naar mate
ze bet eigen land naderden . Ook in 'en alles voor de
wind ging, zou ze nog met haar onberedeneerdheid
dezelfde blijven als in dat door haar gehate, vreemde
maar lang niet onvoordeelige land . Ze was nu eenmaal niet de vrouw lachend als de zon, volstrekt niet
verwarmend-teeder ; ze was niet de vrouw die gaf met
voile hander van haar lief-zijn - en zoo tot weergeven
dwingt . Ze was wantrouwend, achterdochtig, en zou
't blijven, omdat ze in de kleine kring waar ze niet
was opgevoed maar opgegroeid, nooit goads van de
manner hoorde, dochter van een achteruitgegane, uit
haar stand geraakte vrouw als haar moeder en van
een zwakke vader, die als officier zijn ontslag ram
om in 't burgerleven maar to winner, maar die door
tegenspoed en geniis aan wilskracbt aan de drank
ging, een vader, flu gelukkig sedert jaren dood . Gonde
dacht, voelde en handelde onbewust verkeerd, omdat
ze was een dwergachtige samengroeiing van weinig
ontwikkeling en een heroische ziel, veal vooroordeel,
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liefde, eon noodwendig gevoig van om •
standigheden .
Hij wist, hij zag bet scherp, hoe de breuk tusschen
hen ontstaan niet meer to helm, niet meer to verhelpen was, hoe die zich zou ver-wijden, mogelijk even
inkrimpen flu ze teruggingen, maar toch wear zou
vender-scheuren door de praatjes van do anderen, de
algemeene min-gunstige beredeneeringen van vrouwen, eon refleks van dezelfde kwaal bij do manner .
En hij zelf, hij had zoo'n behoefte aan iemand naast
zich, die hem veal kleine dingen in groote lief de zou
toedragen . 't Word alles nog veal wranger, zooveel
pijnlijker, omdat hij in zijn wezen to veal mensch dievooruit-wil, dadr alles op koncentreert, zich zoo gauw
vergat, allicht een wrevelig of kort-aangebonden
woord zei wat dan natuurlijk van haar kant wear
radar tot nieuw gekibbel bracht, terwijl hij toch o,
zoo'n behoefte gevoelde aan eon steun . De ontstane
breuk zou dus aldoor vergrooten .
Hij trouwde wel niet enkel nit lief de, meer order
de druk den omstandigheden, zou tevreden zijn, als
ze eveneens binnen die kring niet anders was dan
eon getrouwe gezellin en hem dan gaf een levee zonder bijzondere teederheid, tech ook vrij van bitters,
huiselijke onaangenaamheden . Maar nu zij meer verlangde en meer eischte en hem tegelijk dwong afstand
to dean van eon lichtende toekomst in verre, onbe
kende streken, eon eenvoudig-gezond levee, 't brood •
verdienen met zijn hander, bet levee van eon workman die plezier heeft in wat hij doet, die niet behoef t
en

weinig
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rond to tobben met Lien of twaalf gulden, net genoeg
om niet ervan to krepeeren, maar eon workman die
nog eons eon goud •stukje overlegt, flu hij van dat
gezond•vreugdig arbeiden afstand moest doers, terug
in hot slobberleven, terug in hot voile gewroet van
eon samenleving, waar ieder eon antler ezploiteert, en
slechts hij de knapste man genoemd wordt die hot
uitbuiten van anderen hot best verstaat, nu welds hij
in dat riskante levee dat hem wear wachtte, eon alles
over•weldigend:e behoefte aan vrouwelijke aanhankelijkheid, eon zucht naar zorgende liefheid .
Hij zag - en hij zag hot met schrik, omdat hij tit
als zwakheid beschouwde, dat door die gedurige
scenes, door die nachtverschrikking vooral, waarin
zijn angst was gewekt van haar mogelijk ziek-worden
door zijn schuld, dat toen opengereten was bet bards
omhulsel van zijn ongenaakbaarheid, zijn stevigte die
gegroeid zat om zijn wezen van man-die-vooruit-wil,
de mensch die alleen oog heeft voor hot bestaan,
gedwongen is dat als 't eerste to nemen, die daarop
moat samentrekken zijn hoofd en zijn handers, zijn wil
en zijn denken, zijn alles, die goon ruimte geeft, zich
goon oogenblik gunt aan zachtere gevoelens, de moos
manneiijke aandoeningen tegenover eon vrouw en dat
verkwisting vindt van tijd die geld moat brengen . Hij
wilt hot, dat hij van haar die teederheden wel ver •
langde, terwijl hij die evenmin kon geven, zelf nooit
tot ontbolstering gekomen in zijn bards jeugd, die
hem al jong zoo beredeneerd maakte van niet to trouwen voor hij eon vrouw kon onderhouden, eon rede-
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veering die al dadelijk faalde, door 't verlies van
zijn zaak werd terzijde geduwd, grof als met een
vuistslag, alsof het nooit in hewn had bestaan, -- en
het scheen hem sonar of zij slachtoffer was geworden
van hem, en hij een tiran voor zijn zwakke vrouw .
Maar hij was toch bedrogen uitgekomen . Als ze
dddr in Amerika waren gebleven, had hij 't levee
genomen, zonder meer, gezond en sterk door eigen
handen-werk, maar flu in die kwelling, zelf gevoeiig
en week geworden en daarbij teruggedreven naar een
land waar hij zich zou hebben in to spannen tot het
geweldigste toe, met grout de kans van afzakken tot
het schuim, nu zag hij, voelde hij zich dubbel teleurgesteld door haar gemis aan zachte, gevende liefde,
en verongelijkt erbij . In zijn overspannen zenuwtoestand, die zich de eerste dagen maar niet wilds
leggen, zag hij alles veel fijner, veel sterker dan met
de werkelijkheid overeenkwam . Hij huiverde voor
de moeilijkheden, die daar voor hem oprezen, nu hij,
die 't toen niet aandurfde, omdat hij de vrouw gees
toekomst kon verzekeren, tot trouwen overging, under
haar belofte van met hue tweeen even hard to werken .
Samen uitgetrokken naar een vreemd land, waar dat
gemakkelijk zou kunnen, kwamen ze flu terug, hij
alleen belast met de zorg voor beiden, hij die geen
huwelijk aan durst gaan, en flu door haar zoo beetgenomen en misleid . Hij wilt wel, dat het van haar
geen berekend spel was geweest, dat zij maar handelde naar haar ingeving, als iemand zonder hersens,
maar dat nam toch niet weg dat hij dupe erdoor werd .
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Volgens zijn scherp logisch verstand van man bekend
met zaken doers, meende hij flu dat bun verhouding
van man tot vrouw niet gelijk bestond, dat zij van
hem geen liefde en hartelijkheid kon eischen, omdat
hij die nooit beloofde, maar dat hij van zijn kant
daarop to meer recht mocht laten golden, van haar
mocht vragen de vrouwelijke teederheid, wijl ze niet
was nagekomen wat ze hem toen beloofde : hot werken
samen voor 't bestaan.
Zoo gingen vela dagen voorbij in dat gesmroorde
denken, 't wikken en hat overleggen .
Op eon middag, na hat simpele onsmakelijk, bijna
vieze stars, terwijl ze hun gewoon dutje niet konden
vatten, door de benauwdheid in 't fogies en ze samen
wat voortdommelden, sprak hij met haar erover .
Ze keek eerst verschrikt, list hem toch uitpraten,
wel wat verward, bijna verlegen onder die over •
stelpende verwijten, maar innerlijk ontevreden door
de wijze betoogtrant van hem, flu voor haar oogen
bijna eon katechiseermeester, ears zedelijk onderwijzer
of zoo jets.
Ze zag hem liever als hij grof en groot uitbulderde .
Dan kon ze hem volgen, begrijpen of niet begrijpen,
toegeven of tegenover hem staan . Nu word hot haar
een warrel, eon brij, een soesah, waarbij ze alleen
maar voelde dat hij gelijk had, en zij schuld . Vaag
drong bet in haar door, dat ze hem moest kalmeeren, hem vergoeding geven voor zijn opofferen en de
moeielijkheden die hem daar to wachten stonden .
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Ze zei daarom :
- Maak je toch niet zoo ongerust, je brengt je zelf
overstuur . . . als jij maar goad en aardig blijft, dan
ban ik hat vanzelf, niet waar Hankie-lief .
Dat teemen en opzettelijk liefdoen stuitte hem, hinderde hem, maar hij list hat niet to veal blijken . Hij
zweeg alleen, fronste zijn wenkbrauwen . Zij herhaalde
't flu en haar willigheid stemde hem, ondanks zichzelf,
toch zachter . Hij vroeg :
- Meet hat dan alles van mij komen, als ik lief
ban, zeg je toch . . .
-- We zullen allebei ons best doen .
-- Jawel, maar jij bent vaak zoo kwaad gestemd .
Ik ook, -- en zoo blijven we aan de gang .
- Het zal beter gaan dan je denkt, als we maar
eerst terug zijn ; je komt er best ; woes nou maar lief
voor me, Henk!
Hij gaf geen antwoord .
Och, hij wou zeker lief voor haar wezen, en hij zou
zich ook wel er door slaan, maar dat hij alles alleen
moest geven, leek hem to zwaar . . . enfin, hij was
Loch voor eon oogenblik tevreden .
Een paar dagen gingen ongestoord voorbij, maar
eon onbeteekenend geval ontkiemde wear de wrevel
en daarmee de twist . Hij stond onbedacht op de plecht
'n beetje to babbelen met hat blonde duitsche meisje,
dat met hare glundere onschuld-oogen hem aantrok,
hij wist zelf niet waarom, als de kneedbare stof eon
modelleur, dat meisje onder haar blonde haarvracht
en met haar donze perzikwangen eon grout vragend-
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geheel, nog vreemd tegenover de mysterfe, toch al
ontvankelijk, en wear zoo argeloos, - en terwijl hij
onschuldig naar haar kook, zooals hat oog onwillekeurig aangetrokken wordt door een boom in bloese nsneeuw, kwam zij plots op hem afgestoven, schreeuwde
al van verre ;
-- Als dat nou maar 'os uit is!
Hij verbleekte, zei goon woord terug, keerde zich
om, ging naar de andere kant kijken. 0, flu zag hij 't
opnieuw, ze redeneerde nooit, voelde alleen, voelde
daardoor juist verkeerd, een-en-al hebbelijkheid van
egoh tisch instinkt, -- en terwijl hij over de verschansing heen keek, geheel verbouwereerd door die scene,
de bilk wegstarend in de oneindige blauwe lucht, die
hoop koepelend, veraf-lijnde tot eon bleak verschiot,
met eronder dat ongedurige water, waardoor de boot
sneed, hat water dat wel terugweek maar even snel
zich sloot, zag hij wear klaar evenals toen, dat zoo
good ale aan de lucht, aan dat water niets to veranderen vigil, dit evenmin met haar 't geval zou wezen .
Ze zou de cone dag eff en, de andere dag grillig zijn,
onnaspeurbaar-veranderlijk, altijd andere -- en de
oneindigheid van die lucht, die zich voor zijn gewoon
oog toch wel lijn-begrensd afkoepelde, maar die hij
oneindig, zonder grenzen wist en dat ongedurig water
even onpeilbaar-eindeloos, naar hot scheen, verzwaarde, beklemde hem alsof hij hier vastgemeerd
zat in eon kring van niet-te-verbreken wee .
En wear voelde hij die overweldigende behoefto aan
liefelijke zorg, aan vrouwelijke teederheid .
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Hij had haar flu wel bij zich willen roepen, om haar
dat alles uit to leggen, maar hij begreep ook dat het
niet ging .
De realiteit der kleine ruziewoorden van zoo even
dreef als een schim tusschen hen in .

VI .

Ze naderden Holland.
't Was achter in Maart en schraal-koud .
Zwaar-grijs lag de lucht als een egaal gewulf op 't
grijze water, dat even groenig kaatste in de korte
golf slagen, opslaande tegen de voortstoomende boot .
Een schampere zon boorde met moeite een dun wittend
gat door 't grljze floors, en gaf maar weinig glans
en warmte .
Van 't zonnig Zuiden met smoorhitte onder d' evenaar waren ze geleidelljk-snel naar de koudere streken
gevaren . Al dadelijk na Las Palmas merkten ze de
verandering, moesten ze de winterkleeren uit hun
kisten halen, en in de Golf van Biskaye, waar wear
veal golfslag stood, de boot zwaar rolde en 't blikwerk
onder de kribben van bakboord naar stuurboord zeilde
en dan met een lange glij terugratelde, voelden ze
eerst stark de koude kilheid van hot noordelijk klimaat, maar de vreugde over hot eindelijk land bereiken na zoo lange tijd aan boord, meer dan veertig
dagen, verdreef 't gevoel van klamme onbehagelijkheid . Twee etmalen hadden ze stil gelegen to Boulogne, om daar to lossen, de schapen en veal balen
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wol, en midden in 't Kanaal moesten ze een halve dag
voor anker blijven door een mist zoo dik, dat ze nauwelijks de hand voor d' oogen konden onderscheiden
en misthoorn en scheepsbel onophoudelijk werkten .
De angst voor aanvaring, - elk oogenblik kon een
boot of schip opstooten - maakte allen klein en benepen . De ongedurigheid, ontstaan door de lange zeereis, veranderde in geslagenheid en angstige afwachting.
Maar flu stoomden ze eindelijk de Maasmond in,
op Rotterdam aan, - en al de zorg was weer geweken .
De nevel, plotseling opgetrokken, scheen alleen nog
to zweven boven de verre, lage oevers . Torenspitsen,
lage huizen, knoestige boomstronken, molens met bun
groote gevleugelde wieken stonden doezelfijn in 't
wazig verschiet afgeteekend, en road de boot lag bet
breede water, dat al tot Holland behoorde .
Ze wares nu terug, in eigen land terug! Wat leek
apes bekend, flu ze bier deze rivier opstoomden!
Hoe goedig kleurden de roodgedakte huisjes met de
nette gordijntj es van verre al zichtbaar, hoe vredig
lag 't lage land, en 't water zoo spiegelklaar, zoo
overal, zilvere strepen onder de grijze, nu Loch wat
hooger gaande lucht waardoor de schampere Maartzon
met moeite drong. Hoe geheel eigen leken al de dingen,
de scheepsrompen, de ra's, de touwen, de masten, de
menschen die zich erop bevonden! Alles was anders
dan daar ginds, kalmer, bezadigder, zekerder! Wat
ging apes gewoon en vast, haast van zelf . Hoe geleidelijk passeerden de schepen zonder eenige drukte .

10
Of is dit apes maar verbeelding? meende Honk, die
aan de plecht op uitkijk stood . Dddr verre lagers ze
gemoedelijk, ale groote nesters, drie, vier rompers tegen
elkaar en heele kaden vol . 't Was alles bedaardheid
en zekere kracht . Alleen maar driest deden de sleepertjes, die met burs stoomschreeuwen laid snerpten
en gilden, alsof die wilder zeggen : ja we zijn wol
klein, maar we durven, we balers ze en we brengen
ze, we zijn or bij en 't water oat is ors element!
Uit Honk's brain waren weggewischt alle bezwaren,
ale ergernissen . Hij snoof geweldig aan do zware
lucht, ale lets long onthouden, en oat hem toekwam,
flu niet moor de zwerver in eon vreemd land maar de
inzaat die zijn plaats neemt, zoo maar gewoon-weg,
zonder veal to zeggen . Hij voelde geen verwondering
en geen zucht tot vreemd opzien als naar bet ongeziene, bet buitengewone, goon rekken van de hale,
maar bekeek kalm, apes bekend, apes bekend! Hot
was eon opnieuw en gerust tot zich nemen van voorwerpen wel wat lang gemist, maar nu terug gekregen .
't Relle van 't levers in Amerika vigil or ineens bij weg .
Allen was zoo mooi egaal, gelijkmatig en rustig,
zoo eon van toon, van tint en van lijn! Dat gladde en
breed-nit gelegene, oat eenvoudige kalme van vorm
en aanslag trof hem 't meest . Hij kon hot aspekt omvad~emen, 't wijd-uit overzien, en hij voelde zichzelf
boven al oat laag-vlakke; hij was toch 'n man die
veel had gezien en bekeken, flu terugkomt, zich-zelf
bewust, gewonnen aan kracht en wil, lichamelijk
stork!
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Gonde stood naast hem, en haar fijn scherp gezicht
under 't zwarte jongenshaar gloeide rozig van looter
vreugd.
Hemk stootte haar aan, zei ;
-- Toch mooi, hier in ors land!
Zij stemde dadelijk in, nikte, lachte van ja . Natuurlijk!
De stall, grijs omwaasd in de verre neveldamp,
naderde, en 't leek wierook die grijze damp om de
stall. De zoo joeg er lichtflitsen over, trok alles
nader.
De huizen doken op, alsof ze naar hen toe kwamen.
Honk voelde zijn kracht dubbel herleven . Het aandurven drong geweldig in hem op . Hij bekeek hot
oude land anders, niet maar zoo tragisch, niet also!
er goon goads bestond, maar met eon blik van grout

vertrouwen, al in de zekerheid van geen hanger behoeven to lijden, hij die wear frisch in 't vaderland
terugkwam, met vlugge augers zoeken zoo waar hij hat
grifst 't kostje kon halen . Random en overal lagers
booten, schepen, schuiten, met hors zwarte romper
als eon wriemelig gevlek op 't blanke water, en 't
snerpe geluid van lieren, takels snorde er om hears .
Nu vial oak 't levers op de kaden to bespeuren .
Hot leek hem ales nag wel traag en sleepend, als
aan de grand gekleefd, maar niet suf, niet duf, als
toen hij uit 't land ging, niet zoo treurig-slap, gelijk
hij dat daar ver-wag, met zijn robuust, spierig werken in die vreemde chaos wel had bepeinsd . Lag dit
aan hem, toen of nu . Of kook hij joist? Hij wist beet
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niet. Misschien had de emigratie van duizenden wat
opgelucht.
Ze waren er bijna, maar 't duurde hem to lang. Dat
vredig land en die wazige atmosfeer, waarin flu toch
't werken dompig opklonk, zeien hem niet genoeg .
Hij wou voor zich zien de voile stad .
Op hat dek krioelde en schommelde bet vol .
De menschen, flu aan 't einde der rein, drongen
naar boven : de manners met een schoone board om
de hale, hat sporthemd vermoffeld; de vrouwen be .
hoed, belint, beveerd, alien zich flusjes genet in de
baste kleeren, met de reisrommel, de zakken, de
tasschen, de koffertjes bij zich, naast zich op de grond,
-- en alien stonden met de neuzen op elkander .
't Werd een gesleep en gesjouw, met drukte van
kortstondigheid : wat signalers en semen, stoomgefluit,
slagen met de schroef, naar achteren, naar voren,
ears gedempt geroep van de kapitein, die zijn laatste
bevelen gaf, en alley oogen trok, -- en nu gleed de
boot langzaam naar de steiger toe, en lag roerloos stil .
Ze waren er.
't Gaf wear eens heen en wear geloop van 't bootsyolk . Lijnen warden uitgeworpen en de loopplank grog
naar de wal . Allen drongen, stuwden met hun kleine
reisgoed in de handers, naar de uitgang, maar ze
moesten wachten tot er ruimte kwam .
Tegen elkander by stonden ze wear, flu to kijken
naar de lucht, die in wisselend blauw en wit over de
rivier heenwelfde . Ver-af hoorden ze 't scherpe geluid
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van katrollen en takels en 't klotsend gebonk van de
zware vrachtwagens, waartusschen wear fel schreeuwden de stoomgillen der sleepertjes .
't Eerste work, flu ze aan wal geraakten, was zorgen
voor de groote bagage, die nog in 't ruim lag geborgen .
Ieder wilds wear 't eerst 't zijne naar boven hebben,
maar de bootslui stoorden zich weinig eraan, al hielp
eon fooi wel wat om spoed to waken . Geduldig moesten
ze toekijken hoe kist voor kist ward opgeheschen, tot
eindelijk eon van hun kwam, eon kwartier later nog
eon en eindelijk de koffer. 't Duurde anderhalf uur
voor ze al hun goad bij elkander zagen, -- en nu
moesten ze nieuwe adressen ervoor schrijven, hat
goad door sjouwerlui naar de nachtboot op Amsterdam
laten rijden . Dat was dichterbij dan 't spoor, en ook
gemakkelijker, enkel met afgeven klaar, zonder omslag van vrachtbrief en zooal moor .
De middag deinde al wag flu ze de stad eindelijk in
konden, de voetzolen prikkelend, de beenen trillend,
onvast en wankel na de vela dagen op 't wiebelend
schip . Vreemd was hat op de harde keien to loopen,
uitziend naar eon goedkoop restaurant om eons wat
anders to eten dan de onsmakelijke scheepskost, die
alle appetit benam .
Ze hadden nog moelte om zoo'n restaurantje tilt to
vinden .

Nu zaten ze tegenover elkaar met doffs oogen van
ontspanning na hat bereiken . 't Viol niet eons wee
GETROUwo,
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dat Hollandsch eten, waarnaar ze zoolang verlangden .
Ze hadden 't zich daarginds zoo beerlljk gefantazeerd,
gevlast op sappig vleesch en malsche groente, dat,
nu ze de lippen eraan gingen zetten, alles droog en
dor voorkwam en in 't geheel niet smaakte. Natuurlijk,
in Maart bestaat er geen versche groente, en voor
biefstuk, die op je tong smelt, moat je niet in een
goedkoope gelegenheid wezen!
De werkelijkheid drong hiermee ineens wear op :
vreugde over bet van de boot zijn en zorg voor wat
hun to wachten stood, daarin sleek wag al 't vorig
gekibbel .
Vluchtig dacht Hunk eraan Gonde naar haar moeder
to brengen, en dan to zien zelf ergens onder dak to
komen, maar zijn middelen waren zoo gating, dat bet
vage plan vanzelf verging in de beslommering van de
toekomst . Hij stelde hat haar tech voor, maar ze wilds
niets ervan weten .
-- We gaan beiden naar ma, en dan zullen we wel
vender zien! zei ze beslist.
Honk zuchtte, fronste zijn wenkbrauwen, maar
sprak niet tegen . Wat moest hij zeggen?
Dezelfdo avond treinden ze naar Amsterdam, tevre •
den over 't einde van de lange refs, zwaarmoedig door
't weten, dat nu de zorg voor 't dagelijks levee begon .
Misschien van avond nog niet, maar morgen dan tech
zeker ! Zwijgend zaten ze tegenover elkaar in de
schokkende, rommelende wagen, hun hoofd vol
van de aerate indruk aan wal: bet bonkige, krach-
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tig-ruwe, rumoerende van hat zwoegend Rotterdam .
Van de train gingen ze in de tram naar de Stadhouderskade, en vandaar to voet naar hat Sarphatipark. Ze hadden uit Boulogne geschreven, maar wisten
niet of ze met vreugde warden verwacht .
't Was vinnig koud die eerste 1Vlaartavond in
Holland.

De ontvangst viol mee .
Schoonma en zusters waren voorkomend, belang •
stellend, spraken lief, zoo lief zelts, dat hot naar welgemeendheid zweemde, en dit deed good na al hot geharrewar en de bittere stemming aan boord . Daarginds
hadden ze elkaar niet verwend, en flu voelden ze de
gunstige invloed van hartelijkheid, zoodat de eerste
nacht in 't vaderland ze rustig sliepen, hoe nauw on
bekrompen bun bed ook was .
Do volgende morgen trok Henk erop tilt . Eon luchtig
gevoel doordrong hem, nu hij door de bekende straten
liep, bier en daar eon bekende zag, die groetto, also!
hij volstrekt niet was weg geweest naar bet verro
Argentinie . Zijn ouders hadden hem de kwitantie 'voor
eon klein bedrag gestuurd, om niet geheel zonder to
wezen, en die ging hij flu inkasseeren .
De dag was zacht en zonnig, de lucht hoog en blij,
met veel koppend wit op 't klaro lichte blauw. Hij
had zich Holland in 't voorjaar woest koud voorgesteld, en ook gisteren bij aankomst wool 't kil,
maar flu viol hot mee.
De ontstemming over zijn gedwongen teruggaan
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week geheel . 0, hfj zou 't bier wel vinden, al bleef
bet moeielijk . Bij bet koffiedrinken vend hij Gonde en
de geheele familie opgewekt . 't Herinnerde hem aan
zijn trouwdag, aan de koffietafel van die trouwdag,
in 't zelfdo huffs, in dezelfde kamer, met dezelfdo
gezichten. Alleen warm nog de getuigen erbij, maar
de stemming scheen hem nu zelfs beter dan teen .
Had hij soma al eon voorgevoel dat Gonde niet de
ware vrouw zou blijken? De daad van trouwen beklemde hem fel als eon gewicht dat hij to dragon
kreeg voor twee . Nu leek hem dat alles lichter. Eon
huishouding kost niet zooveel moor dan 't levers van
eon mensch afzonderlijk . Aanpakken, dat bleef 't
eerste on 't voornaamste, en de rest schikte zich dan
wel .
Maar wat moest hij aanpakken, waarmee beginners?
't was ook de vraag die vanzelf aan tafel ter sprake
kwam, en de geheele middag ging ermee weg . Allerlei
planners werden uitgedacht en weer verworpen, en hij
zag aan schoonma's strak gezicht, dat ze 't niet luchtig
opvatte en eon zwaar hoof d in bun toekomst had .
't Deed hem plezier en 't hinderde hem tevens .
Eon paar dagen later spoorden ze naar Almelo, naar
Honk's vader, om to zien of die, voorloopig, eon
plaatsj a veer hem in zijn zaak open had . De ouders
warm heel vriendelijk, erg gelukkig dat ze hen terugzagen, want teen ze weggingen, hadden ze dit niot
kunnen denken, maar de broers keken minder prettig .
Die gaven, eerst bedektelijk, daarna onomwonden to
verstaan, dat eon eenvoudige plaats in de achterbuurt
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van Twenthe niets Is voor lemand als Honk met eon
Amsterdamscho vrouw . Eon rad onnoodig moor aan
de wagon, daarin zagen ze weinig hell . Iedereen blijft
zichzelf 't naaste, zeien ze onbeschroomd .
Aan 't eind van de week wares Henk en Gonde in
Amsterdam terug, en names weer burs intrek blj
schoonmoeder in de nieuwe buurt .
Hot kon maar ampertjes in de bazar •achtige mooning
aan 't Sarhatipark, met de loopers defog op de
trappers en de dubbele vitrages, waar de familie flu
met haar achten moest eten in de keuken, hot geheele
huffs gemeubileerd verhuurd aan studenten . Ter nauwernood was eon plekje over, eon bedstee in de gang,
waar anders bet daaldersmeisje sliep, dat flu 's avonds
naar huffs word gestuurd en waar Honk met Gonde
moesten inwippen, met eon snelle trunk om filet gezien
to worden door de heeren kommensalen .
Van de vijf-en-twintig golden die Henk flu nog bij
elkaar had, ging hij de eerste loges in de gaarkeuken
eten, of gaf, als hij thuis kwam ook wel eon golden
of voor hot dines, om filet hot moordend gevoel to
hebben, dat hij geheel van zijn schoonmoeder leef do, -en hij trok erop nit, verzon ale middelen om eon
pozitie to krijgen .
Druk las hij de advertentiepaginaas der kranten,
schreef op wel honderd annoncen, informeerde bier en
informeerde char . In de Kalverstraat liep hij 't meest ;
char zag-ie de gulste kennissen, menschen als hij,
vroeger in beter-doers, en die nu seder op eigen wljze
voortsloofden, zich vastklampend aan verdachte en
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anbekende taken, waarvan hij noait eerder hoorde,
mtaar die, hoe weinig dan ook, nog eon bestaantje
gaven . En, als hij char ward aangehouden om van 't
vreemde land wat to vertellen, kreeg hij goedhartig
in de plaats vale raadgevingen, die voor 't oogenblik
waardeloos, hem later toch ten gerieve konden komen,
omdat je nooit vooraf weet hoe 't zal loopen . Nu nog
duidelijker dan toen hij heenging bleak hem de moei •
lijkheid om zonder geld, alleen met hoof d en hander,
eon bestaan to vinden in hat grootestadsgewroet .
atadsreizigers, beursspekulanten, handelsklerken, ver •
tegenwoordigers van buitenlandsche huizen, kleine
winkeliers zonder krediet, kolporteurs van advertentien, dat alles hunkerde samen, leefde van elkaar,
bedroog elkaar, om eon dag, eon week 't levee voort
to tatter, en daarna voor good to zinken, al lager,

al lager, tot de dood of gevangenis uitkomst bracht .
In dat gescharrel tag hij holder de wrakheid, de voosheid van hat geheele samenstel, 't grootestadsgeleef,
de samenhooping van menschen die mijnheer wiper
zijn zonder de handers uit to steken . 't Leek of stad
en land eon-en-al asyl was van maatschappelijkverongelukten, of goon zaak zuiver recht moor overeind stond, of ieder leefde van verlies on bedrog, al
was dit natuurlijk overdreven . 't Verzwakte hem riot,
hot verhoogde zijn kracht omdat hij in die kreupele
boel van sjachelende, elkaar uitbuitende menschen,
zich voelde als sterke, blood krachtige kerel, energiek
geworden door 't lever char buiten, die zich best
erdoor alaan zou.

toe
Zijn planner waren niet vastgesteld : hij voor zich
won elk baantje aannemen, onverschillig wat : reiziger,
bediende in een winkel, op een kantoor, als bet voorloopig maar wat brood gaf, om daarna nit to zien .
Alleen wilds hij geen werkman worden, dat niet . Hij
kon zijn vrouws-famielje, op bun Sarphati-parksche,
aan studenten-verhuurde, met meubelen van uitdrager, venduhuis en van winkeliertje-op-de •pof bijeen•
geraapte spullen, niet bet plezier gunners, om, wat
ze naar 't scheen, graag zagen, misschien wel omdat
hij vroeger zoo'n groot woord had, flu nog order hen
to zakken . Je was daar ook gewoon workman, zeien
ze ; dat maakt toch niet zoo'n verschil! Alsof die
menschen, zelf teruggeslagen uit betere stand, niet
voelden wat dat zeggen wou. Juist, omdat hij zelf bass
was geweest, ging het werken ala knecht, bet werken
met de harden, minder vaardig . Zijn verdienste stak
moor in de werkzaamheden met 't hoofd, -- en hij
moist nog, hoe ze daar girds, in Buenos-Ayres hem
harden uitgelachen, then hij de hamer, de viii banteerde en blaar en schram zijn weeks harden haven
den . Maar in zoo'n ver land kon•j e dat doer, bier niet,
en als hij 't deed, moat gaf bet dan flog, eon eouwig
graf van ploeteren, eon straf, een loon net genoeg om
niet van honger om to komen .
Nee, hij zou maar doer als de rest, scharrelen van
de cone dag in de andere . Hij zou Zion to worden
stadsreiziger op provizie, zonder salaris, 't bedrijf van
eigen•schoenen •verslijtend, je boorden •vuilmakend tob •
ben in dienst van anderen, die wife dat schoenlappen
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niet betalen, als je niet eerst voor hen hebt verkocht,
hot ware stelseltje van elkaar exploiteeren en naar de
laagte halen . Maar hij deed dit toch nag hover dan
als werkman op vaste armoede to worden genet, nonder meer, met geen enkele verwachting er boven op
to komen, zelfs met geen kansje van eon enkel goads
dag, die 't levers vreugdig kan makers .
Hot baantje van percentenreiziger was betrekkelijk
gauw gevonden, want de patroon waagde niets, kon
alleen winners, -- en hij lisp zich in 't tweet voor niets .
Dagen gingen om dat hij zijn schoone boord niet verdiende, maar Gonde vond hot prettig bij haar ma en
haar tasters to titters, op hot verre land geurend en
schimpend tegelijk .
Eindelijk lukte 't hem een nieuwe afnemer to vinden,
-- en nu kwam althans eon begin .

Na drie waken gedwongen logeeren bij schoonmama, op hat Sarphati-parksche bazar-riante bovenhuffs, waar ze 't met burs tweeen in de nauwe gangbedstee wel wat duf en benauwd vonden, ward
Gonde to verstaan gegeven dat hot zoo niet blijven
kon . Ze huurden nu op goad geluk eon achterkamer
in de Gerard-Doustraat voor twee-en-ears-kwart per
week, eon fog al ruim vertrek, met alkoof en keuken .
En dat op eerste verdieping!
Voor dat sane vertrek moesten ze wat meubelen bij
elkaar schamelen, van ieder wat, van kennissen en
famiie en de rest op afbetaling .
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Van Honk's ouders hadden ze gekregen vier matte
stoelen, een wiebelende keukentafel, eon spiegeltje van
klaterglas. Ma uit hot Sarphatipark gaf een oude
bultzak voor matras, wat lappen, om als binnengordijnen to gebruiken, oud keukengerief, vaasjes en
prullen voor de schoorsteenmantel, en zoo konden ze
burs mooning betrekken. Maar die waggelende tafel,
de ongelijke atoelen op kale grond, de oude bultzak in
de alkoof neergelegd als bed, de ramen bij gebrek aan
gordijnen maar wit gemaakt, hot zich wasschen in
de keuken onder de kraan met hot stukje zeep op de
richel, het eten gebrekkig klaargeprutst op eon enkel
kookstel en dan als overdaad moat spotprenten uit
Amerika meegebracht lanes de wand, hot was om
uit to schreien van ellende. Maar toch, 't was beter
dan bij ma op hot zoo riante bovenhuis waar ze met
hun allen zaten in hot nauwe, besmookte keukentje,
de geheele familie weggevlucht voor de heeren, kommensalen, die met hun twintig golden huurgeld in de
maand, op de luie atoelen lagers, zich do allures gaven
do eigenlijke bewoners van bet huffs to zijn, moat ze
dan ook in werkelijkheid wane . Ze welders zich tenminste ruim en vrij, bier op die kamer in de GerardDou, en 't kwam or nu maar op aan gels delijk moat
bij to koopen, om 't vertrek moat op to vullen en 't
worsen geriefelijker to makers . Maar dat was gemakkelijker gezegd dan uitgevoerd, want elks golden
moest eerst worden oververdiend op 't weekbedrag,
dat ze nood4g hadden om to levee . De gordijnen bleven
dan ook lang ontbreken voor de ramen .

VIII,

't Werd Mei .
De dagen begonnen al zonniger to worden, en zomerwarmte vleugde aan, herinnerend aan 't gemakkelijk
leven van daarginds, waar ze geen kachels en geen
ruw weer kenden, waar de winter alleen zich list
gelden door minder hitte en koala nachten .
Aprilmaand was heel slecht geweest, met veal regen
en stormweer, maar ze hadden zich ertegen ingezet,
--- en nu Mei, ward 't heel mooi . De zon drong guldend
blank in bun achterkamer, ruim en licht, omdat er
geen gordijnen brogan en haast geen meubels stonden .
Hank werkte hard.
Van 's morgens vroeg tot 's avonds was hij in de
weer, en meest op straat, om een nieuwe klant op
to duiken of een adres to vinden van een huffs, dat
beter waar leverde tegen billijker prijs . Verkoopen
was niet moeilijk als je de anderen kunt overtroeven,
dat begreep hij gauw, maar aan die aerate klas
fabriekaten kom je als beginneling niet, en 't reizen
wordt eerst een duivelskunst als je artikelen maar
zoo-zoo, of nog erger als ze van minders orde zijn .
Door overal to wezen en overal to praten zocht hij de
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goede adressen en meows relatien to waken, terwiji
hij ook z'n waar moest slijten, om elks halve maand
zijn percenten to ontvangen, voor Gonde 't kleine huishoudgeld wee to brengen. Vijftien golden in de veertien dagen, drie rijksdaalders per week, 't was wel
heel weinig, ze kon haast mete op tafel zetten, maar
hij durfdo toch niet meer voor de huishoudlng ult to
geven . Schrikbarend als je aan 't rekenen ging . Zeven
golden vijftig was niets, om to lachen zoo gering, maar
daar kwam bij de fijne wasch en de kleine reparatie,
eon golden per week bleek daarvoor niet to ruim .
Daarbij nog de hour, en als hij eon golden voor haar
kleeren bestemde en twee golden voor hem, omdat hij
overal moest komen, zoo was dat ook al niet to veal .
Maar op die manier lisp hot al tot hot dubbele bedrag,
waarbij kwamen zijn verteringen Tangs de weg, tramgeld, sigaren, met vijf golden per week doe-je niet veel
-- en als hij dan nog elks keer jets fn de huishouding
wilds bijkoopen, 's zondags-avonds ergens met Gonde
naartoe gaan, dan had-je al vijfentwintig golden per
week noodig. Wie zoo dat zeggen als je voor je eten
zeven en eon half besteedde? Eon maand heeft vier
en een halve week, hij moest dus maandehjks een
honderdtwintig golden verdienen, en dan waxen ze
nog maar met hun tweeen, zonder kinderen .
Gonde begreep 't niet, toen hij haar de berekening
voor lei, maar ze zag de cijfers on moest 't wel
gelooven . Ze deed haar best met dat kleine bedrag
road to komen, maar telkens ontstond to kort . Hoe
was 't mogelijk, dat ze daarginds met minder zoo good
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uitkwam, zoodat ze elks week konden overleggen?
't Stemde haar tot ernst . 't Was wel erbarmelijk .
Uren zat ze erover na to denken zonder tot eenig
resultaat to kunnen komen .
Henk zag ze alleen 's morgens, 's avonds en op
etenstijd . Verder bleef ze aan haar zelf overgelaten .
Ze zou graag wat willen doers om mee to helpers, maar
wat kon ze aanpakken? Ze verstond nets dan 't beetje
huishouden en dat nog niet eens heel goed . 't Ontmoedigde haar, maar ze durfde niet erover spreken .
Ze grog dan naar haar moeder aan 't Sarphatipark
en daar gaven ze hem de schuld . Dat kon ze toch niet
goed uitstaan . En dan zeien ze weer : Wie scheept z'n
vrouw nu of met zeven gulden vijftig in de week,
dat was om haar slecht to laten worden . 't Maakte
haar tureluurs en opstandig, maar ze list het Henk
niet blijken . Ze wist wat hij erop zou antwoorden .
Hij had toch aldoor beweerd, dat j e hier in 't land
net vooruit kunt komen, tenzij je eigendommetjes
bezit . Huuropbrengst en rents dat zijn je ware middelen .
's Zondags bleef Henk thuis . Ze zaten dan in burs
achterkamer, hij to moe om uit to gaan, zij blij niet
alleen to zij.n, begluurd door de overburen van de Albert
Cuyp', kamertjes sommigen even fantastisch beg als
't hunne, anderen peuterig opgedirkt met glimmende
stoeltjes, glimmende tafel, glimmende kuifkast, met
moose gordijntjes, netjes afgepast als een appartementje van eon wafelkraam, bet traliekooitje van
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twee bedaagde menschen of van eon paar pas getrouwd, dat z'n best deed goon kinderen to krijgen .
Verderop was eon vertrek vuil en smoezelig, verwaarloosd, met gebroken stoelen en gefranjede lappen voor
de ruiten, de muren van hot 'n paar-meter-grootekeukentje eon-en-al zwartaangeslagen en bevettigd .
De menschen zagen ze erin, eon moeder met eon paar
kinders, die 's morgens in todden en vodden rondknoeiden om de huisrommel to doen, terwijl 's middags
de dochter van zestien, in eon slobberrok en manteltjo
dat ales bedekte, de straat opslierde ; de vader weinig
to zien, 's avonds heel last van zijn work, soma wel
met 'n brow-in als-die weer wat fooien had gekregen,
's morgens vroeg-weg, eon sjouwer in eon steenkolenhandel, die met zijn knoestige schouders en grove
handen, zijn aldoor met steenkolengruis zwart-bezweet
gezicht, eon acht golden in de week kon halen, waarvan hij misschien zes en eon kwart afgaf, zoo ongeveer
eon daalder voor drank, om op do been to blijven en
eon kwartje voor tabak -- en dan weer aan de andere
kant, of daarboven heel hoog, was eon kamer netjes
en ordentlijk, met eenvoudige, verzorgde meubelen,
eon kamer waar bet 's zondags zoo echt huiselijk kon
toe gaan, de geheele f amilie thuis, de twee volwassen
jongens die kostgeld gaven, gezeten in bun engelsche
hemden, de vader gewoon met z'n boezeroen en de
moeder bedrijvig aan 't work, 's middags in haar vaalglimmend merinos, wat ze op haar verjaardag van
d'er oudste dochter had gekregen. Die bewoonden ook
aen geheele verdieping, wel voor do zuinigheid drie-

hoop, waar ze immers geen last hadden van de bovenburen . En voor die opgeschoven ramen zaten ze
's zondags erg parmantig, breed uit in de onderhouden
spullen, waarbij ze ook bet hunne aanbrachten . Van
uit de hoogte hunner derde verdieping, keken ze als
plebeische goden smalend naar links en rechts waar
bet niet zoo netjes uitzag, naar de kamers met gordijnlappen smoezelig-vies, of kreukelig behangen met al
gebruikte beddelaken, of gebeel zonder, alleen besmeerd met gewreven krijt om bet woonleven verborgen to houden, dat zij best konden raden, dat ze
uit de spleten kenden, als 's avonds 't lamplicht
erdoor glemerde en bet overdag-niet-te •ziene toch voor
de dag kwam, dat alles zooveel minder dan 't hunne .
En die plebeiscbe goden, hoegenaamd niet beseffend,
dat ze die betsre toestand niet zoo zeer dankten aan
eigen uitzicht en verdienste dan aan aldoor vast werk,
niet bezocht to zijn door ziekte en tegenspoed, een oppassende vader en moeder to hebben, die 't zichzelf nit
de mood spaarden om 't hun doorvoede kinderen to
geven, schreven bet als echte bourgeois, je kon dat
zoo zien, dit aan hunzelf toe, besmaalden in hun wijze
van kijken de kolendrager die door zijn ellende zoop,
de smeerpoets van zijn vrouw, die omdat ze geen geld
ontving nooit de boel aan kant kon krijgen . Die kale
meneer en madam, die op hun kamer nou net niks
hadden staan, maar toch uitgingen met eon hoed op,
jawel, je moest ze maar zien hoe fijn flog, hoe kaler
hoe royalerl Ze gaven ook of op de juffer, die op haar
zelf woonde, eon naaister, non ja, iedereen wilt wel
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hoe! de juffer waarop de fatsoenlijke moeder en de
eerbre zuster altijd schouderophalend wat aan to merken hadden, maar waarheen de zoons, hoe ze ook
meeschimpten, toch stiekem neusden, hopende, met
hun ver-af en toch weer dichtbij-zijnde lijf-lust, jets
to zien van bloote armen, of van eon onderrok, zoo bij
avond, als bet licht al opgestoken en de gordijnen nog
niet waren neergelaten .
Met de gluuroogen en de onzichtbare bljkken van
al die menschen om hen been moesten Henk en Gonde
de eerste tijd levee . En zij keken ook wel eons, maakten ook hun opmerkingen, niet vermoedend, dat ze
zelf begluurd warden, doordat ze zoo weinig voor de
ramen hadden, alleen rul krijtwitsel, dat keurig bet
gordijn, met de franje eraan-geteekend, verving . Ze
gevoelden niet hot onmaatschappelijke van doze
nieuwsgierigheid, onweerstaanbaar aangetrokken door
de tafereeltjes van de overkant, hun eenjge afwisseling op die achterkamer, in 't laatste jaar gewoon
geraakt hot levee to zjen aan de straat en zoo maar
geheel open, terwijl bet hjer achter gescheurde tulle
en smoezelige gordijnen word verborgen, zoodat de
nieuwslust word geprikkeld, al wilt ieder, dat or toch
niets was dat ze niet twintig en honderd maal eerder
hadden gezien .
De binnenplaatsjes en de achterzij van de Albert
Cupp', met al die kamers als kooien boven en naast
elkaar gemetseld, bleef hun eenige uitkijk, en dat
dwong to oogegluren naar de kleine geheimheidjes
der anderen.
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Maar s'avonds, als de lamp zonder kap brandde,
eon kaal gezicht zoo'n lamp met eon enkel glas, zonder
dekking, maar die 't geheele vertrek tot in de hoekjes
blank belichtte, dan warden ze wear zichzelf . 't Scheen
of door 't licht die meubellooze kamer ruimer werd, -en vergeleken bij al die, door prutsige dingen verkleinde vertrekken, waar ze bij dag op staarden,
voelden zij zich breed en vrij, -- en Henk dacht onwillekeurig aan hot Sarphatiparksche bovenhuis, waar
ma alles deed en wear moest ontzien, om to blijven
eten, zij de dochter van eon officier, zelf ook officiersweduwe, flu gemeubileerde kamers verhurend aan
kwajongensachtige heertjes waartegen ze onmachtig
stond, als een van hen gekheid maakte met haar
dochters, en waartegen ze beleefd en voorkomend
moeat zijn, ook als ze wist dat hij haar jongste kind
pas in een hoekje duwde, wel op wag 't meisje voor
goad to bederven, maar waarop ze niet kwaad kon
worden, omdat die meneer toch zoo'n lieve man was,
zoo'n echt fijn mensch, een, dat kon-je dadelijk aanzien, uit goeie stand, niet waar? Zijn gewroet en getob,
hat geknoei bij 't kamersverhuren, hot bestaan van
al die menschen in die huizenhokjes, honderd, duizend
order, boven en naast elkaar, heel zoo'n samenleving, was toch wel met recht een rommelzoo,
eon grutje en mudje, dat niet leefde maar werd
geleefd door de omstandigheden, de mensch eon
produkt van maatschappelijke zorg en ellende.
't Was pijnlijk daaraan to darken maar ook om to
lather!
GETROUWD .
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Op eon Zondag, terwijl bet slecht wear was, hadden
ze wear zitten kljken, en dat werkte wrang in hem
na . Nu de lamp was opgestoken en 't licht vrij-uit
straalde dwaalden zijn oogen spotlachend langs bet
hello, onbeschutte licht der lam $ heen, naar de enkele
plaat daar aan de wand, eon prent nit de Gil-Bias,
die was meegegaan, en teruggekomen van 't verre
land, on die afbeeldde twee hypernerveuse menschen,
die elkaar kusten in oosterscho zinnelijkheid . Gonde
volgde de richting van zijn oogen, en zij vroeg :
-- Waarom lack je Honk?
-- Och nergens om, zoo maar .
-- Non maar je lacht loch niet voor niksi
-~ Dat doe ik wel moor, ontweek huj .
Hij kook wear gewoon, wilds haar niet kwetson
door to zeggen, dat zijn lacblust ward opgewekt bij
bet nadenken over die dwaze verhouding van menschen, die hun stand ophouden, als d'er moeder, hot
dwaze van al dal bij elkaar geleef in hokken van
huizen in zoo'n groote stad.
Heel hat menschenstelletje leeft op-den-fast, of naar
de schijn. 't Was werkelijk om to lachen hoe al die
menscben uit do vensters glurend, elkaar zaten to
bevitten . 't Was belachelijk dal hij terug gekomen
was om bier maar to tobben, 't was in-en-in belacho •
lijk, hij kon er zelfs niet kwaad om worden, dal haar
hove ma, omdat hij moest tobben en sukkelen, hem
voor minder snort aanzag dan de heeren kommensalen . Tegen hem zei ze alles scherp-puntig, op de
kop-af, soma wel eons rack, soma er glad naast, maar
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altijd met de vrijmoedigheid van eon die de andere
boredom zich acht, terwiji ze vorgoelijkend de oogen
dichtkneep voor wat de rijke zoontjes ook deden,
alleen omdat bet rijke menschjes waren .
Maar, dat bleef dan ook 't verschil, hij trouwde de
dochter, en de studenten, die scharrelden maar . Hij
vond zichzelf bespottelijk . Het word belachelijk, dat
hij, als praktisch mensch nogal, de dingen van 't lever
zich zoo ernstig aantrok, eigen vrucht wilds kweeken,
waar ieder condom de rijpe appels van de boom ram .
Hot geheele huwelijk, heel de samenleving eon reuzeboomgaard, maar met wrange, wormstekige vruchten .
't Bleef erbarmelijk, hoe eon mensch zich zoo last
temmen, hoe hij bier nu zat als eon grimmige sap
in zijn hok, hot hok van zijn huishoudentjo waarin
hij zichzelf had later opsluiten, hij stadsreiziger, die
zonder song salaris verkoopen moest en eerst verdiendo, als zijn patroon hot dubbele ervan beet had .
Maar hij wilds nu riot aan die nijdige stemming
toegeven on om haar toch wat to zeggen, woes hij
op do plaat met die zinnelijk-kussende menschen,
gekte daar wat over .
-- xo kunt altijd om zulke malls dingen spotter,
zei ze lichtelijk geergerd, wel wetend, dat, als hij in
zichzelf lachte, hun eigen verhouding orin was betrokken .
Honk kook flu woer stroef voor zich wog . Hatuurlijk,
als jo je maag riot half vol hebt en je loopt naast jo
schooner, nog al met hot air om je menoerschap op
to houden, dan last je dat wel, 't komt zelfs goon oogen-
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bilk in je op, om je vrouw eons heerlijk to kussen,

zooals daar afgebeeld op die prent, de bent or gewoon
to slap voor en je voelt je zelf to onweiriekend van 't
swoegerig loopen, ook al hob jo jo gewasschen . Nee,
als je arm bent, denk je daar niet aan, dat is goad als
jo niet anders hobt to doer dan voor je geluk to levee .
En plots kreeg hij flu eon starker verlangen naar
ruimor middelen on moor genieten, bet levee genieten,
dat totnutoe afhankelijk en ondergeschikt bloc! aan
zijn zorgelijk streven om eon pozitie to horwinnen .
Als hij maar eerst eons funk verdiende dan . . . dan
zou hij ook eenig geluk kunnen hebben .

Ix.

De zomer ging vreugdeloos voorbij . Van 't mooi •
zonnig wear en 't frissche groan, van geurende bloe •
men en blanks luchten merkten ze niet veal, onder hat
moeizaam getob om de kamer wat beter gemeubeld
to krijgen . Dht nam alle vrije tijd en al 't geld voor
ontspanning wag.
Nu hat najaar kwam met de kills vlagen, moesten
ze voor eon kachel zorgen en voor 't opdoen van
brand ; 't bracht wear nieuwe zorgen . Aldoor bleef ontbreken, ook al kochten ze gedurig bij .
Gordijnen hadden ze nu voor de ramen, ze samen
zelf gemaakt, in twee zondagen tijd, van behoorlijk
watertwist dat soliede king, en toch niet to duur kostte .
Eon groote, ouderwetsche rondo tafel kocht hij op eon
verkooping, eon wel wat gesleten maar nog goad
vloerkleed bij eon uitdrager, eon nieuwe hanglamp
van groenbrons met goud door bemiddeling van eon
handelskennis tot engrosprijs, en eon spiegel voor de
schoorsteen, om hat blikken ding in de alkoof to
kunnen hangen boven hot prutsig waschtafeltje.
't Duurde ales wel lang, maar 't kwam or toch, -en flu ward de armoedige kamer vanzelf gezelliger .
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Hlj verbaasde zich erover, dat hat nog zoo lukte . Aan
to schaffen haddon ze nu : een paar stroomatrassen
onder de bultzak, een dikkere deken flu 't koud ward,
linnengoed voor lakens, voor sloopen en zoo al meet .
0, er kwam geen einde aanl Ma moest zelfs erkennon,
als ze eon enkele keer tilt hat Sarphatiparksche bovenhuis afdaalde naar de Gerard-Don' dat Henk z'n best
deed . Alleen de buurt, dat bleef verschrikkelijk . Do
sjieke zusters durf den niet to komen voor donkey,
en dan was or veal kans Honk to vinden, die ze
instinktmatig niet erg mochten . Halve dagen zat Gonde
alleen to koekeloeren, langs de gordijnen to gluten
naar de overzijde, --- on met de buren op de trap kon
ze 't niet vinden . De Gerard-Dou was zooveel minder
van stand dan 't Sarphatipark, en dat grief de haar
evenals 't omgaan met landverhuizers in Argentinie
haar tegen de borst stuitte . Ze voelde zich nog teveel
halfblanksch dametje, kind van officiersfamilie, al
stierf haar vader ook in armoede, omdat hij de onvoorzichtigheid beging de dienst to verlaten en eon burgerbetrekking op eon kantoor aan to nemen, dat hooger
inkomen beloofde, maar waarmee hij later op straat
kwam toen de maatschappij likwideerde. Zelfs in 't
Sarphatiparksche bovenhuis word nog de stand opge•
houden, al woonden ze haast niet en al shop ma
op zolder, maar in die view, gore Gerard Dou, met
zes bewonors op een trap boven eon turfpakhuis was
ze een gewoon mensch uit 't yolk, Dat voelde ze stork,
starker dan dat ze was de vrouw van eon man als
Honk, die alles deed om erop to komen, en die dus
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eon of andere tljd wel eon betere mooning zou zoeken,
als de omstandigheden dit toelieten . 't Griefde en 't
kwelde haar telkens wear als ma of de zusters jets
spottends of minachtends zeien, en over de klejne
dingen kreeg ze onaangenaamheden met de medo
bewoners van de trap.

Op een morgen zej ze :
-- Henk 'k moil bier niet langer blijven . ., we veerhuizen, boor!
-- Welzeker, waarom niet, zoo maar ineens? spotte
hij dadelijk .
-- Ze hebbe borne met me gemaakt!
-- Zoo . . .?
- Wat 'n kanalje is dat bier!
--- ja . . .
-- Luister•j e niet?
-- Jawe1 . . .!
Hij verstond maar vaagjes moat ze zei, maar ze Meld
niet op, rammelde door, dwong hem haar aan to
booren .
-- En moat is bet dan, vroeg hij, nu eon beetje
kregel . Je haalt apes door elkaar!
-- Die vent, die zoogenaamde meneer van twee hoogvbbr, je weet wel die stijve hurk van de assurantie!
-- Nou, . ., en . . .?
Nou hij, en dat serpent van drie-hoog . ., die gaan
tegen me to keen . . 't is geen levee bier . ., van apes
zeggen ze tegen mij . . .
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- Ja, zoo begrijp ik er niks van . . . wat is er
gebeurd?
Ze keek hem eerst verstomd aan . Er was zooveel,
zooveel, maar hoe moest ze dat flu zeggen? Ze begon
op geed geluk, vertelde een en ander in korte, hakkelende, doorelkaar geworpen zinnen, haar fijn zwarte
hoofd in bewegelijke agitatie alsof 't heel wat betas •
kende, ze vertelde dat die meneer getrapt had in 't
kistje, wat dienst deed als vuilnisbak, hat bakje met
asch en schillen, dat ze zoolang in de gang zette tot
de karreman kwam . Zoo'n stommerd, wie trapt char
nou in! En teen was-ie begonnen to schelden ook. Wat
zeg je daarvan . . .? Ze moest zich schamen, zei die
vent . Welzeker, waarom moest ze zich schamen?
Omdat ze geen behoorlijke vuilnisbak bezat? Die vent
mocht dat wel zeggen, die list de bakker en de slager
om hun geld loopen en die menschen ken zij to woord
staan . Ze had hem dat wat lekker onder zijn news
gewreven! Wat dacht-ie wel, de boel over de trap
gooien ; ze moest 't wear schoonmaken, en dan nog
opspelen ook . . . maar teen kwam die tang van drie
hoop-vodr nog erbij, en die had hem gelijk gegeven .
Nou dat begrijp je. Ze kreeg nou de heels trap tegen
zich, alles heulde met elkaar ; dat had ze allang gezien,
en daarom wou ze wag .
Henk hoorde dat relaas nuchtertjes aan, lachte sans .
Wat moest hij char nu op antwoorden?
Ze ward venijnig door zijn lachend aankijken, en
haar gezicht vuurde rood van nijd .
Hij zag klaar dat geheele tooneeltje veer zich : de
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menheer die in 't kistje trapte, daarover woedend word
en vloekte, en dan zijn vrouw die opspeelde, nu ze de
trap opnieuw moest doers, en de buurvrouw van vbdr
erbij, eon formeel standje onder elkaar . En in zichzelf
om bet geval nog aldoor lachend, zei hij sussend :
- Kom vrouw, mask je loch niet over alles zoo
kwaad, 't is de moeite niet waard!
- Jo hebt good praten . 1k moot hot maar misgolden!
-- Zet die bak dan ook op straat, niet in de gang
zoodat die man or over valt, zei hij korzelig .
-- Zoo? ei-oi, zeker, die mooie kilt, als je hem aanpakt, valt-ie uit elkaar . Geef dan eon behoorlijke voor
de straat!
-- 0, wacht, nou krijg ik do schuld flog .
Jij, jij, je bent altijd tilt, nooit in huts, je lijkt
net eon kommensaal .
Hij voelde flu waar de wrevel eigenlijk stak, zei
gevat :
- Als ik geld moot verdienen, kan-ik niet bier
zitten, dal wool je best!
--- Zoo, daarom behoef jo toch niet aldoor de hurt
op to wezen, maar ik weet 'et wel, je bent graag
overal, behalve bier!
-- Dat hob ik j e vooruit gezegd .
-- Nou, maar ik zeg je ; ik blijf bier niet! Ze koppelde dit nu wear aan 't argument van zijn vealbuitenshuis •zijn, en hij mokte terug:
-- wel zeker verhuizen, dal gaat maar zoo niet .
Heb jij geld?
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Een week later had ze wear eon ander ruzietje to
vertellen .
De lui van boven, van twee• of van driehoog, dat
wilt ze niet, hadden eon fleschje naar beneden laten
vallen, hot leek wel inkt, en dat was terecht gekomen
op haar schoone goad, wat buiten to drogen hing .
Natuurlijk deden ze dat met opzet . Hoe kan anders
zoo'n fleschje naar beneden komen? En flu zei ze 't
ook, dat haar zusters geen van alien wilden komen,
bier in de Gerard Dou' .
-- Is 't voor de dames soma bier niet fijn genoeg?
smaalde hij .
-- Je hebt niks met m'n zusters to makers, last die
er maar buiten! zei ze vinnig, niet begrijpend, dat ze
die zusters zelf in 't gesprek haalde. Zijn schampen
op haar familie voelde ze altljd scherp, bijna als eon
aantasting van haar zelf, -- en ze ward opnieuw befog,
kijfde tegen hem in .
-- Ik dacht, dat je bier in Holland goon ruzie meer
zou makers, zei hij fijntjes .
-- Ik maak geen ruzie, jij doet hot,
-- 0, doe ik 'et, nee •m aar die is good,
-- Wat doe je anders?
-- Zoo-zoo!
- 1k geloof als ze me doodslaan, dat je dan nog
niet voor me opkomt .
-- Als jo bet ernaar maakt, dat kan wel . Je hebt
altijd wat met je buren .
-- Natuurlijk, dat kan jou niet gebeuren, want je
bent noon thuis .
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-- 0-zoo!
Ze brak opeens in zenuwtranen nit, zei snikhuilend :
-- Treiter me riot zoo! 1k doe toch mijn best! Wat
hob ik aan mijn levee?
Hij begreep flu wel, dat hot de ruzie riot alleen deed
maar ook de eenzaamheid -- en voor eon oogenblik
bevangen door eon kleine verteedering, word hij zach•
tar gestemd en moor toegevend .
-- Wind-je loch riot zoo op! zei hij sussend .
Hij wilds haar hander, die ze krampachtig saamgeknepen, als steunsel hield order hot behuilde gezicht,
wegnemen, maar zij trok ze angstvallig terug, haar
gezicht erin weggravend :
-- Wees non niet zoo kinderachtig, mask riot zoo'n
vertoonirg, ., ik kan or loch ook riots aan doer!
Ze snikte en haar klein zwart hoof d, flu nog kleiner, schokte mee . De tranen biggelden Tangs d'er
wangen .
-- Kom, wat is dal nou . . . wat kunnen ors die
menschen van boven schelen?
Ze hief langzaam bet hoof d uit haar handers bp,
kook hem aan met haar beschreido oogen, vroeg
klagerig
-- Blijf je dan vanavond thuis?
Hij kook vreemd op .
- Toe, ga nou riot nit . Je bent altijd wagi zei ze wear .
--- 1k moot uit, dal west je we! .
-- Zie j e we! .
Non, goad, ik zal blijven, gal hij ten antwoord
daze keer erg meegaande.
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Haar klein, beweend gezicht klaarde flusjes op. Ze
droogde met haar vlakke hand de tranen weg, zocht
naar haar zakdook en de kwestie van drie-hoop was
vergeten .
Maar later op de avond zag ze wel zijn onrust, hot
zich niet thuisvoelen in die beperkte mooning van eon
enkele kamer, en alkoof, hij die aldoor op de ruime
straat lisp, hot hoofd vol van taken. 't Deed haar
pijn dat to zien, en zijn thuiszitten kwelde nu moor
dan hot haar genot kon geven, wel moat onvast en
aarzelend, vroeg ze :
-- Honk, moest-je nog ergens naar toe?
Ja eigenlijk wel . . .
-- Non ga dan maar, zei ze met eon zucht.
-- Nee, 'k kan best blijven, dat andere moot maar
wachten.
Hij begreep haar welwillende bedoeling, voelde in
zich aandrijven eon zwakke zucht om de oude veete
to vergeten, zijn uithuizigheid moat to verminderen, flu
hij zag hoe ze eronder heed ; 't maakte hem week .
Maar de volgende avond, en ook de daarop volgenden,
moest hij werkelijk uit, kon hij onmogehijk bij haar
blijven, -- en zoo ging 't meestal .
De avonden en ook de lange middagen, trok ze flu
naar haar ma op hot Sarphatiparksche bovenhuis, en
ddar word haar stemming niet beter.
Ze jakkerde vlug hot huiswerk af, om maar gauw
weg to komen, vond hot niet moor onaangenaam als
hij uitging . Bij ma proefde ze eon likje en eon brokje
mee, -- en in haar huffs terug, hot eten f n de gauwig-
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neid klaar gemaakt, had ze geen trek in 't door haar
zelf bereide eten, zat ze to kieskauwen, gaf hem 't
vleesch alleen . Ze maakte zichzelf flu wijs, dat ze zich
voor hem opofferde, hat vleesch uit haar mood
spaarde. Gewoonlijk had hij to veal haast om op to
letten, als zij zoo weinig at -- en dat hij 't niet zag,
ergerde haar opnieuw . Natuurlijk zoo'n egoist, die zag
ook niets, die lette nergens op, - en bij haar ma
smikkelde ze wear eon of ander brokje .
-- Hier kind, zuchtte die, je hebt ook al niet to veal!
Och jai we behooren geen van alien tot de gelukkigsten.
Met de buren kreeg ze ook al wear woorden, nu
over hat schoonhouden van de trap, wat ze met de
juffrouw van voor om de andere dag had to doen, en
nu ze zich, als Honk zich keerde, maar repte om wag
to komen, ontbrak haar wel eons de tijd, meestal de
lust daartoe, wat dan op eon standje uitliep met de
juffrouw-van •v oor, die de trap voor alles netjes wou
hebben .
-- Hot geeft toch niks in die slobberboel hier! verontschuldigde ze zich tegen Henk . Je toot je maar of
voor de lui van boven . Pas is 't gedaan of 't is wear
vuil . Dank jo wel, hoor!
En nu zeurde ze, zanikte ze hem aan 't hoofd om
'n betere mooning . Die smerige trap vial niet to anderhouden!
Ze sprak weinig over zijn taken, maar over verhuizen des to moor, ook al omdat se eon andere aanknooping van 't gesprek had verloren, zoo min moge-
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lijk wilds praten over eigen aangelegenheden, vooral
niet over haar ma en dan loch lets wilds zeggen,
waartoe de herrie met de buren een gereede aanleiding gal.
Hank luisterde gewoonlijk maar heel flauwtjes naar
haar verhalen, at, dronk, sliep, en ging wear been,
met zijn gedachten bij heel andere dingen, bij zijn
taken, die hem veal moeilijkheden brachten .

A.

Het baantje van stadsreiziger voor eon vaste firms,
het baantje dat alleen betaalde als hij bestellingen
opliep, gaf hij onlangs eraan, -- en nu was hij workzaam als agent voor verschillende huizen tegelijk,
voor eigen rekening . Hot was nog riskanter, -- en 't
duurde tijden voor hij zijn percenten in handers kreeg,
maar 't gaf, omdat hij slug-aan werkte, grooter kans .
Bij zijn vaste firms trok hij wag dadelijk na drukke
tijd, alias binnengehaald wat nog of to sluiten viol,
met eon flinke tegoed-rekening . Die percenten betaalden ze hem flu hat op scheiden kwam niet ineens uit,
de firms heel voorzichtig, wachtte liever tot apes was
nagegaan en uiterst goad bleak . Maar hij moist zich
zeker van zijn zaak, al maakte ze nog veal chikanen,
't bleef slechts eon kwestie van tijd die terecht kwam.
Hij kon gerust met vrije agenturen beginners, omdat
hij hot nu, met die groote rekening to-goad, wel 'n
weekje of moat kon uitzingen .
Op eon keer, dal zlj wear zeurde over de buren,
stemde hij gereedelijk in . Zijn agenturen vroegen ook
eon beter adres dan de Gerard Don' .
Je wilt verhuizen, zei hij, heel best, maar dan
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naar de oude stad, voorgoed bier uit de buurt!
Zij vond dat heerlijk, de ouwe stad, en dacht : nou
kunnen de zusters ook nog 'Os komen ; ze stemde
dadelijk volmondig in.
-- Goed, zoek dan wat, in de Kerkstraat of daar
ergens in de omtrek .
Ze ging uit, maar zag nets naar 't zin, apes bleak
veal to dour en to klein en to ongeriefelijk . Ze spoorde
hem aan zelf ook eons uit to zien .
-- Je bent toch aldoor Tangs de wag, zei ze fleemend .
-- 0 ja!
Hij kook flu zelf nit, en vond dadelijk wat, jets heel
geschikts, op de Spuistraat bij de Martelaarsgracht .
-- Dat is zoo ver wag, en do Spuistraat is niet zoo
fatsoenlijk, mokte ze nu . Ze durfde or niet bijvoegen,
dat haar zusters daar evenmin wilder komen, en ze
dacht aan ma, waar ze flu niet zoo vaak naartoe zoo
kunnen wippen .

Opnieuw ging ze erop uit om to zoeken, maar ze
kon nets vinden, ook al omdat Hank niet maar dan
vier, vijf golden per week aan hour woo besteden ; de
belasting kwam or toch nog bij .
Do beslissing bleef ears dag of wat hangers .
Toen hakte bij door, huurde hot bovenhuisje met
eon maand vooruit, want door larger talmen kon 't
hem nog best ontgaan .

Op dat bovenhuis aan de Spuistraat, geheel achter-

.aan, kniesde zij zich half•dood . 't Was to ver van 't
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Sarphatipark, our elks dag daarheen to trekken, en
't kijken naar de overkant bracht weinig afleiding .
Met de onder- en bovenbuur op dezelfde trap wilt
ze nag niet our to gaan, bevreesd dat hat wear zou
warden als in de Gerard Dou' .
't Verhuizen en inrichten had heel wat geld gekost,
al deed Henk alles zeif, tot hat overbrengen van hun
boeltje, dat hij in 't donkey oversjouwde met een
jongen die de handkar duwde . Ze moesten zooveel
bijkoopen voor de grootere waning, oak een ijzeren
ledekant dat in de donkeys achterkamer plaatsing vond ;
al die uitgaven dienden ze in to halen, wat maar lastig
ging van 't kleine huishoudgeld, al gaf hij nu jets
meet dan vroeger.
De voorkamer, waar hun beetje meubelen hoof dzakelijk stand, nam hij in beslag voor zijn stalen en
monsters, - en ze durfde niet veal tegenzeggen, want
daarvan moest hat flu toch komen .
Hij zette er een tafeltje near voor zijn schrijfgerei
en flu kon ze zich behelpen in de achterkamer . Veal
meubelen hadden ze natuurlijk nag niet, - en al kocht
hij aldoor bij, 't ging ach zoo langzaam . Maar toch,
hij kocht bij ; ze had dus niets to zeggen .
Maar ze zat zoo alleen, heels avonden alleen op
hat trieste bovenhuisje . Als hij dadelijk na 't eten wegging, dan kon ze nag wel naar de nieuwe buurt . Maar
hij kwam zoo ongeregeld thuis, sours wel heel
last, met de lucht van hat koffiehuis, de troebelscherpe lucht van bitter en sigarenrook in zijn baard,
aan heel zijn wezen . Sours ging hij eerst tegen halfGETROUWD .
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Lien uit -- en was hot veal to last om nog naar ma
to gaan en to vroeg voor bed. Ze moist dan met haar
zelf goon wag .
Ze probeerde hem to dwingen om tenminste op tijd
to komen eten, maar hij haalde de schouders op, zei :
-- Jawel, als er moat valt to verdienen, begrijp je
toch wol, dat ik 't niet in de steak last?
-- Je verdient toch niks in 't cafe!
-- flat dank jo maar . Daar moat je op de hoogte
komen . Snap je dan niet, dal ik goon verstand heb
van al de dingen die ik nou verkoop? 1k moot me
daarinwerken, -- en dan heb je to praten en to preuvelen met anderen, je moot ze uithooren!
Ze wou hem weerleggen, maar kon 't niet, en dal
maakte haar kribbig ; ze moest wel zwijgen, want hot
kwam alles van hem. Hij zwoegde de gansche dag,
en ook al bleef hij eon avond thuis, dan had zij loch
nets aan hem. Hij zat to schrijvon naar doze fabrikant
of wear naar eon ander, aldoor opsnorrend de bests
adressen .
0, hij was zeker eon man uit duizenden . Maar ze
sjagrijnde zich flood. Ze kon goon begrip krljgen van
moat-ie deed en moat-ie niet deed -- en ze bleef or
eenzaam bij, zoo ver van hem af . Hij vertelde haar
niet maar dan hat hoog-noodige, gaf haar 's zaterdags
hot kleine weekgeld, waarmee ze maar krap kon rondkomen, en meestal nog schulden bij maakte .
Maar daarvan wilds hij nets weten . Hij speelde op,
sloeg driftig de deuren toe, maakte scene als or eon
drie gulden bij de kruidenier op rekening stood.
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--- Dan goof je maar wat minder! zei hfj fel . Je zet
op tafel zooveel je hebt en daarmee tilt!
Maar dat was al weinig genoeg, elk dubbeltje keerde
ze vela malen om voor ze 't uitgaf en toch kwam ze
niet toe; ze kon nu ook niet meet naar haar ma, waar
ze anders snoeide, en dal allicht wat uitwon . Dat bleef
hot lastige -- en dal kon ze hem moeielljk zeggen .
't Gaf eon heele verlichting als hij dat achterstallige
betaalde . Natuurlijk, zij wilt wel, hij had hot ook niet .
Wat hij deed grog eigenlijk boven zijn macht, maar
dal verhielp allemaal niet, dal zij zich ellendig voelde,
lam en vereenzaamd . Graag zou ze flu naar dal vreem •
de land terug gaan, maar daarvoor durfdo ze net tilt .
komen, en bovendien, hat gaf ook niet . 1e moest voor
zoo'n overtocht veal geld hebben . 't School haar flu to
binnen, dat zij zoo'n som dadr wel bij elkaar konden
krijgen . Zij had zelf daarginds klein geld in haar zak
-- en bier kwam ze aldoor tekort . Hoe kwam dal
loch . ., hij had dus wel gelijk, toen hij dal zei, maar
wat hielp dit nu? Ze zou naar die kamer in de Gerard
Dou' ook wel terugwiilen . Die mooning was loch zoo
slecht nog niet geweest, dicht bij ma, en niet zoo
verlaten, niet zoo van alles af .
Hoe meet hij trachtte zich op to werken, to meet
rompslomp, hoe duurder de huur, hoe grooter de
lasten, des to minder kon hij thuis blijven . Als ze rustig
in die straat was gebleven, en aardig voor hem was
geweest, dan hadden ze hat nog wel samen kunnen
vinden .
Nu zag ze goon kans meet daartoe .
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Hij was wel goed, volstrekt riot kwaad, maar hij
ging heelemaal op in die agenturen . Daar moat hot
van komen, zei hij dan . Hij had gelijk, en ze mocht
zich niet beklagen, want al rook hij naar bitter en
sigarenrook, ze moist toch ook, dat hij riot veal dronk .
Maar met dit al, gaf 't haar riot veal, was altijd alleen,
leefde gejaagd-verveeld . Hij was bijna altijd uit . Zo
wilt niet moat hij buiten haar om deed . Hoe kon ze
hem nagaan, -- en al kon ze 't doer, moat dan? Als
ze hem eons met eon andere vrouw betrapte? Wat
moest ze dan doer? 't Zou nog erger worden . Scheiden
misschien?
Zo was nog jong, pas vijf-en-twintig en ook niet zoo
leelijk, wel riot zoo frisch als vroeger, maar toch nog
wel mooi, -- en toch, hij liet haar maar alleen liggen.
Aldoor kwam hij last thuis . Zo sliep dan gewoonlijk
al, slaperig en versuft door hot lang alleen zitten ; als
hot tier uur ward begon ze to gapen .
Het blood steeg haar naar 't hoofd, als ze dacht,
dat hij met eon andere vrouw kon wezen . Heel zijn
dreigement van zijn-vrijheid-terug-to-roman kwam holder voor haar staan.
Zoo had zij zich dat riot voorgesteld . Wel, dat hij
eon nieuwe heftige twist zou beginner, maar niet zooals nu, zoo geleidelijk, als van zelf, achterafgesteld,
geheel aan zijn onverschilligheid overgeleverd, zoo
good als onmachtig zich to verzetten, dat word alto
verschrikkelijkl
Vaak sloop ze schuw de dour uit, hem achterna,
zoodra hij ging . En ze zag hem dan werkelijk voor
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taken uitgaan of naar kennissen, en ze droop weer
naar haar eenzame wooing terug.
Soms lisp ze 's avonds stilletjes rood de koffiehuizen,
waar ze ongeveer wilt dat hij kwam . Meestal tag ze
hem niet . Ze durfde niet driest genoeg inkijken, omdat
zij zich schuil wilds houden, haar tegenwoordigheid
niet laten merken, -- en teleurgesteld, trok ze ontdaan
terug naar haar kamer koud en kil, zichzelf afjakkerend door al dat nagespeur . Maar een enkele keen
lukte hat wel, kon ze door de deur zien als die open
ging en dan tag ze hem gewoonlijk zitten, breed-uit,
druk-pretend, lachend met de glens op z'n blond
gezicht, -- en ze voelde zich nog ongelukkiger . Hij
tat dear maar, amuzeerde zich, list haar alleen, 't
maakte haar woedend . Waarom deed zij niet evenzoo?
Ze zou 't wel willen, maar durfde niet . Hijpend voelde
ze dat ze buiten zijn leven stood en toch niet buiten
hem kon .
0 hij wist hat ook wel dat zij aan hem king, dat zij
om geen andere man gaf, hij, de geheel-eenige in
haar begrippen ; maar hij lette niet meer erop .
Waarom hield zij toch van hem? vroeg zij zich al
maar weer .
Zijn heftigheid, zijn doordringende wil was 't, die haar
onderworpen maakte . Ze voelde zich to ongeduldig, to
ongedurig, to ongebreideld, had to veal behoefte aan
lief de, al kon ze zelf niet geven . En ze vorderde dat toch
van hem . 't Was haar onmogelijk hem egaal gewoon,
geleidelijk-alledaags to zien . Ze maakte maar ruzie,
alleen om door hem getirannizeerd to worden . Dan
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voelde ze wear rust, dan zag ze dat-ie nog van haar
hield .
Opnieuw dacht ze om van hem wag to loopen . Maar
waar moest ze naartoe! Naar haar ma . Och, die was
heel good, maar veal behoefde ze riot op haar to
rekenen . Die zei maar : Wie van m'n kinderen d'eruit
is, blijft d'eruit, komt riot maar d'erin . Ze deed hot niet
uit hardvochtigheid, maar noodgedwongen, ze had
self riot, en ze zei 't ook tilt moederlijke plicht . Maar
zij self wilds ook riot meer thuis zijn, ze zou daar
onmogelijk kunnen aarden,
Wat zou Henk in z'n vuistje lachen als ze eons wegliop . Natuurlijk, dan had hij juist wat-ie bedoelde.
Gauw genoeg vond-ie eon ander, om die in de boo! to
halen . Net wat-io zocht! Als ze alleen maar eraan
dacht, dat eon ander op dal bed zou liggen, haar
keukengoed poetsen, vial ze om van drift en jaloezie.
Nee wat er ook gebeurde, ze bleef . Als eon kilt bleef
ze aan hem hangers! Dat had ze hem loch daar ook
gezegd!
Wat moest ze zonder hem beginner? Ze dougde
eigenlijk nergens voor. Dat was toch hot geval ook
geweest in Argentinle. Ze kon mean maar wat prutsen
aan haar kleeren, maar riots deugdelijks . Hot koken
en huishouden-doer moest ze nog aanleeren na haar
trouwen . Eon hoed voor haar eigen opmaken, dat
ging, maar ze verstond 't wear riot good genoeg voor
eon atelier ; riot om or geld mee to verdienen. Ze kon
niet genoeg koken om to dienen, riot gaan strijken,
sells goon winkeljuffrouw worden, want ze rekende
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niet vlug genoeg, -- en als ze dat alles eens wel kon
doer, kwam ze dan beter at? Wet nee!
Hij was toch beter dan vela anderen . Dat moest ze
erkennen! Eigenlijk verstond hij ook niks, een bazenzoontje, hlj pakte maar apes aan, en hat lukte hem,
wel niet altijd dadeljk, maar toch op de duur. Waarom
kon hij dat, en zij niet?
Nu ze haar onmacht zag, klaar moist, dat ze onder geen
omstandigheid van hem afging en moat er ook passeerde
vast zou blijven, durfde ze hem niet best meet na to
gaan . Dank eens, als-ie sans. . . als ze hem met een
ander aantrof . Wat moest er dan gebeuren? Ze zou
zoo een de oogen uit hat hoofd kunnen balm . Maar
als hij sans voor haar partij trok, moat dan? Ze vetbaasde zich, dat ze over dit apes zoo kon denken .
Dat kwam omdat ze zoo vaak alleen zat . Maar ze
moest hem de ear nageven, dat hij zich niet in 't openbaar afgaf ; er warm er zooveel die erger deden . Wat
hij stil uitvoerde, dat hinderde wel, maar niet zoo erg .
Dat hij naar andere vrouwen ging, dat stond nu
wel bij haar vast! Hoe ze tot die zekerheid was gekomen, ze moist hat zelf niet ; misschien door uitlatingen van haar ma, van haar zusters, die zeien : nou
ja, vertrouw jij hem maar, hij zal je niet vertellen
moat-ie doet, geen enkele man kun-je vertrouwen ; misschien ook door haar eigen overwegingen en de aanvoeling, die niet bedriegt . Maar hoe dan ook, ze moist
hat in, was er zeker van dat hat zoo was .
En in dat beset, dat ze als een zwarte bedreiging
over haar toekomet zag, voelde ze zich hoe langer hoe
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kribbiger worden, terwijl ze haar best deed om lief
to zijn . Ze wierp hat dan maar op de mooning, ontdekte
daaraan allerlei gebreken .
-- Wil 1k je eens moat zeggen, zei hij op ears keer,
waar je gehumeurdheid vandaan komt? Je hebt niks
om handers!
Wat moat ik hier doers? 1k kan toch gaan schoonmaakster worden, of naar een atelier gaan?
-- Nee, dat is 't lastige . . . daar ginds ging 't gemakkelijker .
-- Wilen we er dan wear naar toe gaan? vroeg
ze naief.
-- Welnee! zei hij, 1k dank er niet aan . Zoo zou ik
aan de gang kunnen blijven .
Ze keek of ze een tik op haar gezicht kreeg, want
ze meende in ernst, dat ze een heele opoffering deed .
't Viel haar moat erg uit de hand, maar ze herstelde
zich vlug, sprak erover heen ; 't was maar een opwelling, een ondoorgedacht gezegde, en dat trof niet diep .
1k moil graag moat doers, maar ik weet niet moat?
zei ze na een poosje.
Och, als men moil, kan men alles! antwoordde hij .
1k moil wel, herhaalde ze nog eens, flu beslister,
maar moat? . . . Wat zou je d'ervan zeggen, als we eens
kamers verhuurden?
Zie je wel, dat er moat is to vinden . 1k wou er
nooit over beginners. Se ma verhuurt toch ook!
Hij voelde vaag de inkonsekwentie van hat voorstel .
Vroeger schimpte hij zoo op dat kamersverhuren,
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maar nu het aansloot bij zIJn berekeningen vond hij t
minder erg, duwde zijn bezwaren weg . Inwilligend
zei hij :
- Als we verhuren, kunnen we een grootere mooning
nemen, en op beter stand.
En ze zag evenmin zijn verandering van meening,
zag alleen in dat grootere huffs en dat kamersverhuren
eon middel om uit haar benauwenis to komen ; ze zou
hem laten zien, dat ze vooruit wou!
In-eens stand alles glanzend omharen,dto
komst in vol vertrouwen . Van louter geluk wilde ze
hem wel om de hall vallen, maar hlj keerde zich al
onverschihig om, en ze hield zich nu maar in .

XI .

Ze warm flu opnieuw verhuisd .
Van de Gerard Dou' naar de Spuistraat, dat was
al eon sprong geweest, maar flu dadelijk naar eon
mooning van bijna vier-honderd golden, hot leek al
to gewaagd .
Hot bracht aUerlei bereddering on veal drukte, ook
even tijdelijk eon vuUing in bolder bestaan . Veal moest
worden besproken en overlegd, en daarvoor hadden
ze elkaar noodig .
Van de akelig-meows straat, waar ze warden begluurd, nu nog binnen eon jaar naar eon doftige buurt,
om zoo to zeggen in 't hartje van de stad, van de
achterkamer van twee en eon kwart naar eon gesloten
bovenhuis op de Leidscho Gracht, hot gaf haar een
ovorwoldigend begrip van zijn durum en zijn kunnen,
't vordreef haar moedeloosheid, haar slapheid en ontstemming . Ze lee! de op.
Tegen haar ma, als die moat had aan to morken,
verdedigde ze hem, zei kalm :
-- Doet u hot horn maar sans na!
-- Nou jal ontweek ma in haar hoog base! van
officlersweduwe, die zich verheven waande boven de
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kleine luiden . Hou ja, die burgermenschen, die staan
de handers niet verkeerd . Daarmee kunnen wlj ons
moeielijk vergelijkenl
Gonde maakte zich weI even vroolijk over de bizondare klemtoon, die ma op 't woord burgermenschen
legde, maar die uitdrukking mists toch zljn inwerking niet, ook zonder dat ze't zelf recht besefte . Onwillekeurig, als Honk kortaf sprak, als ze verschil met
hem had, merkte ze flu starker zijn bards wijze van
doers, z'n heftige manieren, en ze voelde zichzelf wel
niet fijner, maar toch beter, ook wear niet van load,
maar van afkomst. 't Was erg mal dit to denken,
dat begreep ze best, maar 't bewustzijn bleef in haar
hangers als eon troost, eon erkenning van verschil, hoe
gating dan ook en hoe weinig beteekenend op zichzelf .
Ze was halfblanks, eigenlijk minder dan burger •
mensch, zelfs minder dametje dan hij meneer, maar
haar ma kwam toch uit ears andere stand, en daarom
konden ze niet overweg . Onbewustlijk voelde ze veal
voor zijn dun, zijn kracht van doorzetten, ze ging
geheel in zijn kloekheid op en merkte maar vaag bet
weinig •gepolijste van hem, omdat ze zelf verwaarloosd
on verhard, eon ziel had tot rechtzinnigheid geneigd ;
daarin warm ze gelijk .
Maar soma hinderde en stunts hot haar tegen de
borst als hij niet welwillend sprak van 't Sarphatipark en dan werkte hot wrang door, misschien weI
door 't beset van afhankelijkheid, de latente kracht
van verweer die toch in haar zat . Dat hield haar terug
van pogingen om hem opnieuw to winners door gezel-
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ligheid, flu hij veal thuis bleef om de mooning in to
richten .' Ze maakte van die gunstige omstandigheden
geen geschikt gebruik, list de tljd voorbijgaan, al
voelde ze best dat ze verkeerd deed Ze kon flu eenmaal niet anders, de man inpalmen lag niet in haar
eard .
Het huffs kregen ze gauw op orde, voor zooverre hat
in orde to waken was .
De nieuwe gordijnen hingen voor de ramen blank en
strak, een zeillooper lag op de trap en over de geverfdo
gangvloer. Zeil, glanzend van nieuwheid, dekte ook de
kale grond van de bovenste voorkamer en een effen
gespikkeld karpet met Grieksche randen pronkte keurig erop, onder de groote ronde tafel. De anders menubelen, netjes gewreven en gepoetst stonden in 't zelfdo
vertrek, en in de zijkamer eveneens proper gerangschikt had hij zijn tafel staan voor 't schrijfgerei, maar
daarmee was hat afgeloopen, de anders kamers Maven
leeg .
Om dadelijk gemeubeleerd to verhuren hadden ze
niet genoeg, dat zou eerst later kunnen . Hij verbaasde
zich, dat hij in korte tijd 't nog zoover had gebracht,
maar zijn overwinst was nu ook geheel uitgeput .
Voorloopig zot'ten ze probeeren de onderste voorkamer
als kantoorlokaal kwijt to raken .
Het huurbordje was gauw aangeslagen, maar de
huurders listen op zich wachten, en hot belastingbiljet
Meek zoo hoog, dat ze ervan schrikten . 't Viol hang
niet wee, dat niet verhuren en die hooge hasten, zoodat
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ontsteltenis weleens om 't hart sloeg . wat warm ze
begonnen met dat dure bovenhuis, ze hadden zooveel
noodig om alles bij to koopen! Maar ze zaten flu eenmaal eraan vast, de woning voor twee jaar gehuurd,
en ze moesten dus wel doorzetten .
't Eenige voordeel voor Gonde was, dat ze eon nette
voorkamer had, zoolang Henk die niet verhuurde . Dat
zou eens gebeuren, en dan raakte ze nog verder af .
In zijn zijvertrekje, ingericht tot monsterkamer, ontving hij zijn menschen, en tot zoover die menschen
kwamen, zag alles kant nit . De rest, de leege kamers
bleven of gesloten . Nog harder moest hij voort, maar
't vlotte, -- en dat sterkte hem . Hij werkte en zwoegde
met zijn agenturen van 's morgens tot 's avonds,
word geheel man-van-zaken, en vergat Gonde . Nu de
woning op streek was, ging hij ook na hot eten weer
uit . Nieuwe relaties moest hij zoeken, daarop kwam
't aan, - en ook nam hij eens 'n pretje ervan . Op
de klok lotto hij weinig, ze zag hem ongeregeld, alleen
als hot hem paste en met de zaken overeenstemde .
Ze maakte dan ruzie, als hij haar zoolang alleen liet
zitten, omdat ze verteerde van jaloezie en nijd . Bat
ze ongeregeld, tegen zes uur of bij achten gingen eten,
zou ze wel voor lief nemen, want met haar klein
huishouden was dat aardappel-koken gauw genoeg
gedaan . Vleesch en groente, tevoren klaargemaakt,
behoefde ze alleen warm to houden . De aardappelen
zette ze op, hot water aan de kook, als ze de trapdeur
hoorde opengaan . In dat late komen stak niet haar
kwaadheid zoozeer . Maar dat hij ergens anders zat,
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wellicht naar andere vrouwen kook en haar verwaar •
loosde, deed haar opspringen van vroeger nooitgekende heftigheid .
In die oogenblikken voelde ze werkelijk berouw daar
ginds weggegaan to zijn . Ze zag bet nu : ze had teveel
aan zichzelf gedacht, zich to weinig in zijn toestand
verplaatst . Wat zou ze wear gaarne woven in dat
primitieve kamertje, waar hij procies-op-tijd van zijn
work, 's middags, 's avonds, thuis kwam, --- en waar
ze toen nog in z'n levee wat beteekende . Nu was ze
niet moor dan de huishoudster, de vrouw die vow hot
eten en voor 't gerief to zorgen heeft, moor niet .
IIij word hoe langer zoo onverschilliger, al zei hij
nooit eon grof woord, en al maakte hij zelden ruzie.
En zlj zelf durfdo hem ook niot veal meet zeggen,
bang dat bet dan voor good ging misloopen .
Ze begreep flu wel, dat ze hem had verloren, dat
zijn agenturen hem opslurpten on dat hij elders zocht
en wellicht vond, wat haar behoorde, maar dat zij
toch zoo moeielijk kon geven, to koud, to onverschillig
voor elkaar geworden .
En doze onmacht zag ze klaar ; 't maakte haar radeloos, omdat er niets to veranderen viol .
Ze wilde gaarne toen,aderen, maar 't ging niet ; hot
lichaam was to stag .
Ze probeerde lief to zijn, en hij lotto hot niet op . Zij
deed nog Never on hij vond bet teemend . 't Ging haar
niet of --- en, nu dit alles mislukte, wend ze vanzelf
wear he! tig.
Toen dwong zij zich tot kalmte en aanvaarden van
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de toestand . Eon paar maanden heerschte er een ordelijke bedaardheid, een liefdelooze overeenstemming,
eon fangs-de-karat-later-gaan van hem en haar ; eon
tezamen wonen van twee menschen, die flu eenmaal
getrouwd zifn en hat zoo goad mogelijk trachten met
elkaar to vinden, maar zonder verdere innigheid .
Ze was flu-al blij en wat tevreden, dat hij 's zondags
althans bij haar bleef, de vrijwillige dag van rust, die
hij zichzelf ram . Dat beschouwde ze als haar dag.
En ze vlaste er naar de geheele week . En toch kon
't gebeuren dat ze om eon kleinigheid ruzie maakte,
vooral als hij 's avonds to voren wat last thuis was
gekomen .
Zoo ginger maanden voorbij, -- en ze kregen maar
niets verhuurd . De zorgen drukten zwaar.
Op eon keer, ze had al eon paar dagen stil voor zich
hear geloopen -- kwam ze tot de zekerheid van
zwanger-zijn . Ze durfdo 't hem haast niet zeggen, zei
hot hem daarna toch, aarzelend, bijna schuchter .
Hij schrok, voelde zich onaangenaam, informeerde:
-- Ben je wel zeker?
-- Al vier waken over de tijd . . .
-- 01! . . . ook dat flog .
Ze zwegen beiden, staarden voor zich uit in eon
large benauwende zucht, hunne ontstemniing op daze
wijze uitend.
Ze sprak bet eerst, zei klagend :
-- Ik kan d'er niks an does, Honk!
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Hij gaf geen antwoord, bleef norsch voor zich kijken .
Toen haalde hij zijn schouders, zei venijnig :
- Hoe kan dat nou, toch van zelf niet? 't Is mooi!
't Is moo!! Waar moeten we 't geld vandaan halen . . .
als we niet oppassen, verkoopt de belasting onze boel
ook nog . . . 'k weet waarachUg-niet hoe wij bet zullen
redden .
Ze zweeg maar op dit antwoord, en hij ontstemd,
lisp door 't vertrek .
Voor zijn blik doemden op al de moeilijkheden,
bet geld wat hat zou kosten, vooral flu ze nog
niet verhuurden. Hij had nog wel to ontvangen,
maar dat duurde een pons, kwam voorloopig niet
binnen .
Dat is een mooi akkevietje! zei hij ruw .
Ze keek ineens fel op in haar innigste gevoelens
getroffen, maar hij stoorde zich niet eraan, schimpte
door, zei beleedigend-twi}felende woorden .
Zij raadde half, moist ongeveer moat hij ermee bedoelde en zijn verdachtmaking schokte haar geweldig .
0, dat was wel 't meest ellendige, dat ze bijna niet
meer samenleefden en zij toch zwanger ward! Met een
stem rauw en heesch van gekwetste eerbaarheid, zei
ze fel :
Gemeene kerel die je bent ., . 0, moat heb ik een
hekel aan je! Ik kan je niet zien . . . ga wag!
Ze sprak haar verachting zoo stark uit, zoo echt
en gemeend dat zijn vermoeden ermee wegduizelde,
Nee, dat mocht hij niet denken, maar hoe kwam hat
dan toch, ze hadden zoo goad opgepast . En wear dacht
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hij : als 't maar niet zooveel geld kostte, als •ie maar
wat ruimer in z'n geld stak!
Gonde zat stil en strak voor zich uit to turen, en
hij mokte de geheele dag erover zonder hot direkt to
zeggen . In zijn zorg en beklag over 't niet-hebben,
over 't niet-verhuren voelde ze straf zijn onmeedoogende twijfel, zijn achterdocht, terwijl ze zich niets
had to verwijten . Elk woord, elk schouderophalen,
kwetste, striemde en pijnigde haar to meer, omdat ze
zich niet kon verweren . Eindelijk werd hot haar to
erg, ze kon zich niet meer inhouden ; ze barstte uit :
1k kan er toch niks 'an doers als 't zoo is!
Nee, natuurlijk niet, zei hij barsch, maar ondertusschen utters wij ermee, wie had daar nou op gerekend.
De tranen drongen haar weer naar de oogen, welder

er overvloedig uit, en ze huilde, schreide opnieuw,
herhaalde snikkend als eon kind:
-. 1k kan het toch niet helpers . . . schei dan uit!
Zijn hardvochtigheid werkte wrang terug ; hij bedacht
hoe haar zijn verwijt moest grieven, waarvoor hij gears
enkele gegronde reden wilt aan to voeren dan de a gen
verbazing dat or eon kind kwam, zonder dat ze haast
bij elkaar warm . Hij suste kalmeerend, zei ontwijkend:
-- Nou ja, nou ja, 't is ellendig!
Denk dan van mij niet zulke leelljke dingen . . .
je mag niet aan me twijfelen!
Hij voelde zich overtuigd, streelde even haar beweende wangen, waarom ze de hander krampachtig
GETROUWD.
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hield geklemd, streelde in verwarring over eigen boos
vermoeden door haar warrelig zwart haar .
Vile zullen wel zien, zei hij -- en zichzelf schamend, lisp hij 't vertrek uit .
Ze was flu wat gerustgesteld, wat gekalmeerd, maar
voelde hoegenaamd geen vreugde dat ze eon kind zou
krijgen .
Ze zag hot aan als een kwaad ding, dat maar geld
zou kosten, hot geld, dat naar ze wist, er riot was .
Zij voelde niet, dat een kind hot grootste geluk kan
uitmaken voor een vrouw, haar in werkelijkheid kan
geven wat ze van hot huwelijk vergeefs heeft verwacht. Ze zag alleen de zorgen en al wat de geboorte
van een kind zou meebrengen, en de zoo ongerechte
twijfel van Henk vooral . Ze kon hem daardoor niet
voor oogen zien . Maar haar moeder, als vrouw van
ondervinding, troostte, zei : Trek je char niks van aan,
dat zeggen alle manner!
Ze begreep dat gezegde riot, snikte door . Aan 't
eind list ze zich Loch kalmeeren, probeerde opnieuw
lief en aanhalig voor hem to zijr} .
Maar dat ging haar slecht af . Ze walgde van haar
zelf . 't Leek haar of ze good wilds maker, wat ze niet
misdreef .
Gonde maakte nu hot luiermandje, prutste de meeste
dingetjes zelf in elkaar, Inet onnoodige kantjes en
lintjes opgesierd, -- en van haar ma en van haar
zusters kreeg ze er wat bij . De sere gaf een paar
schoentjes, de andere een lap fluweel en zoo al meer
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--- en bij hot zorgvuldig vergaren van 't kleine nestje
kwam de teederheid, zoolang terruggehouden, ongezocht naar boven,
Tusschen de tijden van weeheid en onwel zijn door,
glinsterde haar gezicht als ze de snoezige kleedingstukjes monsterde, ze als 't ware betastte met de
liefde•weerlichtende oogen van vrouw, die doze senzatie nimmer kende, niet in staat haar man dal to
geven, omdat ze alleen leerde en tot voorbeeld nam
't van zich of kribben en snibben, maar die nu eon
zoo groote behoefte aan verzorgende teederheid voelde,
zoodat 't haar geheel overmeesterde .
Dat zware lijf, waarvan ze de moeielljke dracht en
pijnen daaglijks voelde, en waarmee ze hem flu niet
terwille kon zijn, word haar ondanks haar verstandelijke zorg voor de toekomst eon vreemde weelde .
Neon, ze begeerde hot kindje niet, maar flu 't kwam
zou ze good ervoor zorgen ; ze zou Hunk laten zien
hoeveel ze van hem hield, want 't was loch van hem .
0, ze rude nog als ze aan zijn twijfel dacht . Maar na
die cone keer had hij 't ook nooit moor gezegd . Geluk •
kig! Ze kon hem daarvoor zoenen .
--- He Henk, vroeg ze, geef jij nou 't mandje, da's
niet zoo duur! Het kost je weinig genoeg, ik hob
alles zelf gemaakt, of gekregen .
Honk, zakenmensch als-ie was, al waren de zaken
die hij dreef, nog zoo in 't klein, fronste even zijn
wenkbrauwen, antwoordde:
-- Nou, voor hot er is, zal hot nog genoeg
kosten!
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Ze zweeg, want ze wrist hat best, mast ze list zich
niet ontmoedigen, zei :
-- Toe nou Henk, breng dat nou sans voor me mee .
-- Ik kan toch niet in zoo'n prul-winkel gaan voor
'n mandje .
-- Waarom niet, andere manners doer dat ook wel!
-- Och, welnee, ontweek hij.
-- Non goad, geef mij hat geld dan maar, . ., dan
koop ik 't .
--- 't Zit er niet aan! zei hij wear .
Maar ze hield vol en hij gaf hat geld .
's Avonds bezat ze hat kleine mandje, geheel in 't
blauw, keurig, --- en al de spullen lagers er in, netjes
gevouwen.
Zij nam hem mee, aan de hand naar de df ape kast,
waar hat verborgen stand, list hat hem zien met
stralend gezicht .
Hij voelde zich door haar teederheid aangedaan,
al herinnerde hij zich niet, dat zij voor hem ooit zoo'n
zorgelijkheid betoonde, maar hij wilds haar flu niet
kwetsen of ontmoedigen, zei ears lief woord, dat haar
tevreden, heel tevreden maakte en gelukkig.
Kalmer wachtte ze haar tijd flu af, die niet zoo veraf
kon zijn .

J

Op een avond was Henk nog last uit, bij lui, waarmee hij onlangs kennis maakte en die flu een fuif
gaven tar inwijding van hun nieuw kantoor . 't Ging
er sjoviaal en prettig toe, een heel vat Munchener
ward leeggeschonken . Maar boven hot verzetje be .
oogde Henk hat uitbreiden van zijn agentuurrelatien,
dat toch ook in de prat kon gebeuren, als je pienter
was en bij de hand. Dat kon nu eenmaal niet antlers,
een tusschenpersoon moat overal zijn om zijn handelsnetten uit to werpen, tot op de feestjes toe . 't Word
al tamelijk last, en daarna trokken ze met hun alien
nog naar cafe, zoden hier en dear ook eens kijken -en nu op-eens herinnerde hij zich, dat Gonde 's morgens zich al niet goad voelde, over erge krampen
klaagde .
't Vloog hem in eon tril-schok naar 't hoofd, dat,
terwijl hij hier zat to nachtbraken, zij misschien in
gevaar verkeerde .
Voorzichtigheidshalve nam hij al dagen to voren de
vrouw die bakersdiensten zou verleenen in huffs, om
niet gedwongen to zijn zelf aldoor bij hear to blijven,
meat hij zag flu in eon flits van helderheid, dat hij 't

gas

daarop niet mocht laten aankomen . Elk oogenblik zou
wat kunnen gebeuren, waarbij de baker alleen niet
helpen kan, en or geen gelegenheid is om de accoucheuse to halvn . Dat ward al to onverantwoordelijk. In
zijn angst zag hij die toestand al voor zich.
Hij wilds dadelijk opstappen, maar de vrienden hielden hem tegen. Hij moest flu de reden uiteenzetten .
Die enkele minuten leken hem moor dan eon halve
uur, tot hij kort-af zei :
-- 't Split me, maar 'k moat wag, m'n vrouw kan
elk oogenblik bevallen!
-- 0, dat is wat anders!
De waarde van dit argument ward dadolijk gevoeld.
Hij lisp snel met kleine tippelpasjes door de vage
nachtstilte der straten, gehaast om die verloren minu •
ten in to winners, nu geheel •en•al bewust van zijn
onverantwoordelijk uitgaan ; en terwiji hij zich voort
repte door de verlatenheid der straten, die daar zoo
donkey en zoo lang-gestrekt lagers, pleksgewijze en
spaarzaam belicht door 't zwakke schijnsel van druilends lantaarns, waarvan de gelige gloed tegen de
huizen opschemerde, hoorde hij zijn eigen stappen
schamper-regelmatig opklakken ; hij jachtte en repte
zich nog moor voort .
't Leek hem of 't juist op daze tijd zou gebeuren,
elks minuut, die hij vertraagde hat telaat zou brengen,
-- en angst aangezet tot schuldbesef joeg hem voort ;
hij nam zich voor om, ook als 't niet zbb was, tech
voortaan minder lang tilt to blijven .
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Nu hij de sleutel in 't slot stak, de dour open-kierde,
meende hij de angstkreten al to zullen hooren .
Hij luisterde . . . Maar use, hot bleef volkomen stil,
goon geluidje drong zelfs op hem in .
Uit de donkere trapopening, die als een zwartfulpend gat tegenover hem stood, zuchtte de nachtstilte vreemd-geheimzinnig op hem aan . Allen zweeg.
Hij dacht flu hot allerergste . Misschien al gebeurdi
maar nee, dat zou alto verschrikkelijk wezeni Angsttrillend door heel zijn beenen, stapte hij de eerste
treden op, ging zonder stommelen, zacht en toch
gerept naar boven, aldoor op z'n teenen ; hij voelde
klam z'n eigen bleek nachtgezicht, de schriktrekkingen
die door zijn zwaar hoof d gingen .
Hij opende behoedzaam de slaapkamerdeur, en
kook. . .
Alles stood in rust . . .
Hot nachtlichtje spetterde, druilde vertrouwelijk,
in groote kalmte -- en hot zwak-gels lichtschijnsel
traagde stil door 't vertrek, bescheen haar wit, weeenbleek gezicht . Er bestond dus gelukkig goon gevaarl
Nu hij binnenkwam opende ze de oogen, zei fluisterzacht :
- waarom kom-je zoo last Honk, . . . ik was zoo
bang.
- Ja, 't is wat last geworden . . . Yk kon niet weg . . .
Er is toch niks voorgevallen?
Ze maakte eon handbeweging van stilts, zei :
- Spreek niet zoo hard, anders wordt do juffrouw
wakker, . ., die slaapt pas .
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Hij wist flu dat hij zich niet ongerust behoefde to
waken . Toch vroeg hij 't nogeens .
-- Van middag had ik ergs krampen, antwoordde
ze fluisterend.
-- 8ja, en nou?
-- Nou gaat 'at.
-- Zoo!
Hij stond nog aldoor voor haar ledekant, vreemd
in hat door 't olielichtje droomerig beschenen vertrek,
onhandig en verlegen door z'n angst-opdrijving van
zoo even . Hij zag zijn eigen figuur in de kamer zwartschaduwend, welds zich schuldig, als 'n kwaje jongen
tegenover zijn moeder, in verwachting van een ver•
waning to krijgen .
Maar hij kreeg geen terechtwijzing ; ze vroeg alleen :
Blijf niet meer zoo lang wag, als hat sans gebeurt, wat dan?
-- De juffrouw is or toch?
-- Nou ja, je west nooit . . .
't Is zoo, antwoordde hij haar gelijkgevend, en
hij vroeg wear :
-- Heb je niks noodig?
~- Nee, ik heb alles . Ga maar slapen?
--- Ja, jij ook? Als or wat is, kiop je maar . . .
-- Ja . ., wel-terusten .
Heb je heelemaal geen pijn . . . zou 't niet komen
vannacht, angstigde hij wear .
-- Nee . ., ik dank van niet . . .
Hij vroeg dit laatste aldoor nog bezorgd, al welds
hij zijn angst wijken . Hij tipte op zijn teenen heen,

kook nogeens om, opende de dour zoo zacht mogelijk,
deed weer toe, zocht zijn kamer op, innig-bl dat hij
zich nets had to verwijten.
Het duurde nog drie dagen .
Maar flu kwanlen de weeen in alle heftigheid op .
zetten .
Ze doorsneden haar lichaam en Gonde kromp under
de fells steken .
De vroedvrouw hielp haar terecht, zei ;
Houd je nou bedaard, kalm toch vrouwtje!
Maar 't gaf niet. Do barenspijnen werden al heftiger .
Do vroedvrouw zat met gefronste wenkbrauwon
naast haar bed, 't gunstig oogenblik afwachtend om
haar van de pijnen to verlossen, haar aldoor mood
insprekend.
Buiten scheen de zon, eon valsch-blakkerende zon,
en die wierp haar geel-goudig schijnsel sarrend in de
smartenkamer.
De toestand verergerde . Als eon krankzinnige woelde ze door 't bed, schreeuwde bet uit van pijn .
Telkens als de vrouw 't kind dacht to kunnen balm
was bet weer mis. Ze lei haar nu vast met stoelen
over dwars in 't bed, bij wijze van stut, waartegen
se dan drukken moest, maar als de weeen opkwamen,
wierp ze alien weg. Als Henk even in de kamer kwam
deed ze ailerlei verwijten, glide:
-- Ga nou weg, ga weg, wat doe jij bier leelijke
kerel . ., we moeten maar lijen door jullie . Ga weg, . . .
ga weg!
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De vroedvrouw wilt geen raad, grog naar hem
toe, zei :
-- Ms hat niet gauw verandert, moat ik er eon dokter
bij balm . 1k dunf de verantwoordelijkheid niet op me
nemen . Het water is or al, ach als ze maar even wou
meewerken, maar ze is opgewonden, wild .
't Was voor Henk geen nieuws . Hij kende haar wel,
maar kon dat niet zeggen . De vroedvrouw herhaalde
haar vrees, zei :
-- Gerust meneer, ze wordt krankzinnig . . . er moot
lets gedaan worden . . .
1k weet wel eon middel, opperde Honk, maar ik
durf 't niet, dat lljkt zoo hardvochtig .
Wat dan?
--- Als ik opspeel, dan wordt ze stil . 1k ken haar .
-- 4, asjeblieft, doe dat, doe datl
--1k durf niet .
Uit de kamer waar ze lag, gilden op de rauwe
kreten ; ze pijnden in zijn ooren .
Hij aarzelde nog, maar de gilkreten hielden aan,
verergerden .
-- Ze wordt krankzinnig, meneer . . . ze wordt krankzinnig, geloof me . Het ergste hebt u to wachten, vooruit
non . . .
Het verbaasde hem, dat eon vroedvrouw die hij toch
eenigszins als deskundige aanzag, zoo'n geweldmiddel
goedkeurde en dat in dergelijke omstandigheden, maar
zoo'n vrouw komt nit hat dagelijkseh levee en kept de
dingen, weet de verschillende gevallen, dacht hij wear .
Toen was hij means beslist, zei kortaf :
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-w Goed, ik zal 't doer . . . ga maar naar binnen . . .
ik kom zoo!
Hij vermande zich, kwam met veal lawaai en een
boos gezicht in de kamer .
--- Ga weg, ga weg! schreeuwde ze, ik kan je
niet zien!
Maar hij stoorde zich niet eraan, gebruikte dadelijk
zijn geweldigste woorden die als vloeken over elkaar
rolden .
-- Wat dank-je, wat verbeeld-je je wel? Schaam-je
je niet, om die juffrouw bier zoo to laten cloven?
schreeuwde en tierde hij .
En wear striemden zijn woorden, rolden zijn vloeken, die zich grovelijk opstapelden op elkaar, alsof hij
de geheele kamer ermee moest vullen .
Ze ward ineens stil, niet opgewassen tegen die
geweldenarij . Ze dook weg, kromde zich gedwee voor
die aanrollende drift van woorden, die tegen haar
opgolf den en waartusschen zij geen kik kon brengen
-- en van dat oogenblik van bang stil-zijn, en nog
voor zij tot tegendrift kwam, in dat kleine moment
van bewegeloosheid, verlamd door schrik en ontsteltenis, maakte de vroedvrouw met zekere vaardigheid
gebruik -- en haalde bet kind, dat flu gelukkig was
geboren .
Zij lachte, lachte, geheel vergeten haar smarten,
vergeten zijn geweldmiddel ; ze lachte, bevrijd van de
pijnen, alsof er nooit bed was geweest, lachte tegen
't kindje haar reinste lack .
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Hij zag de weak van de accoucheuse, liep been,
heelemaal op van zijn gemaakte heftigheid --- en de
estate kinderschrei hoorde hij achter hem aan als heel
nets wonderlijks .

Gonde hold bet kindje in de armen toen Honk weer
binnen kwam . 't Was ale eon pak good gezwachteld
zoodat hij haast niets ervan zag dan de oogjes in 't
rood gezichtj e, die knipten voor 't licht en dan weer
strak keken, de pupillen zoo staar ale van glas .
't Is eon meisje, zei ze eon weinig verlegen, bijna
ale eon verontschuldiging . Jammer he, waarom goon
jongen? Maar tegelijk knuffelde ze bet wichtje, bekeek hot vertroetelend-teeder, kuste bet.
-- Welnee, wat geeft dat, zei hij moor om haar
gerust to stellen dan meenens . Ook hij had liever eon
jongen gehad, maar nu let hij bet toch niet blijken .
Met dat kleine kindje in haar armen, zelf zoo teerblank in haar witte nachtgoed, was ze eon-en-al
innigheid, heel-en-al liefde - en hij zag, nu hij haar
aanschouwde, dat zij thane hot voorwerp barer vrouwelijke aanhankelijkheid had gevonden . Nu dit kindje
er was, zou al wat totnutoe niet in haar tot uiting
kon komen zich beter openbaren, opbloeien in zorgende liefde . Maar hij voorzag ook, terwijl hij dit overdacht, dat hlj nog moor ervan verstoken zou blijven

dan vroeger, dat al haar innigheid zich grog samen•
trekken op dal kind.
Hij voelde eon lichte afgunst in zich opkomen, heel
licht maar, omdat de moose eigenschap, die al zoo
zichtbaar naar boven kwam, hem blij aandeed, zoo
good ass hij eons getroffen was geworden loan zij,
in ten opwelling van deernis, zonder lets to zeggen
zijn arm losliet, om gehoor to geven aan 't elgen klein
stemmetje in haar, eon paar schreden terugging, eon
arms man, eon paar center gaf, erg gejaagd en
onhandig, ass pleegde ze eon verkeerde daad, terwiji
dit loch allerminst lets was waarover ze zich behoefdo
to schamen .
En eon bijna gelijke aandoening doortintelde hem
veer, flu hij haar bijna hemelsche blik op dat kleme
kindje ontwaarde, en wat haar nog bijna jonge
meisjesgezicht, en de zoo-groote vraagoogen, die open
blonken order de flu zorgvuldig-gekamde zwarte wilds
lokken, heel haar regelmatig fijnbleek gezicht, overlichtte met sieve aandoenlijkheid .
Nu hij naderde zei ze plaag-verwijtend :
Kwaje man die je bent, moest je zoo opspelen?
De accoucheuse met al haar kennis van 't weien
der vrouw, begreep dit nog verkeerd, wilds hem verdedigen . Maar hij weerde lachend at, zonder jets to
zeggen, hot onnoodig vindend daarop in to gaan -en zij voelde zich door zijn dadelijk begrijpen nog
moor gestreeld, hij moist wel beter ; ze lachte witje$,
geheel gelukkig in haar rijk gevoel van jonge moeder,
au van harts vroolijk, bljna uitgelaten . De smarten •
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kamer stond nu in jubelklanken, even maar verstoord
door het telkens vragen om geld voor het huishouden,
omdat hij nog zoo schaarsch ervoor zat . Gonde zag
het, zei troostend:
Heb maar geduld, ik ben gauw genoeg weer op
de been!
Geroerd voelde hij zich door dat tegemoetkomen, door
haar lieve bereidwilligheid van huisvrouw en hij wilds
flu ook heel lief tegen haar wezen.
De tweeds, de derde dag verstreek en 't ging apes
naar wensch. Ze hadden alle zorg aan haar besteed,
dachten aan geen gevaar .
Maar 's morgens daarop kwam de koorts, eerst nog
licht, toen plotseling fel, -- en haar nog niet gesloten
lichaam beefde onder de sterke pijntrillingen, waarbij
ze wegvloeide. De lichte kraamkamer zoo blank eon blij
van al 't wine linnen, lag west geheel onder de don •
kere smartendruk van vddr de bevalling . Als een
grauw gordijn in voile zon viel de angst verduiaterend
over apes been . Het belle wit van 't linnen scheen
ineens vervaald onder de vlijmende smartkreten van de
jonge moeder, die van koorts hittend woelde en zich
wanhopig wrong . 't Leek of apes weer van voren •a an
begon .
Henk stond wezenloos en geslagen, verloren heel
z'n kalmte, z'n beheersching, die hij toonde bij de bevalling zelf . Bij ingeving voelde hij 't gevaarlijk vetloop, de plotse keer die niemand verwachtte . HIj
durfde het niet zeggen, niet zichzelf, en haar nog min-
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der . Ze kreeg wear die wilds

buien als in 't begin, -- en

hij voorzag dat geen middel daartegen helper kon .
Ze was niet to genaken . Als hij haar pijn wat dacht
to stiller door troostwoorden toe to spreken, weerde
ze hem vinnig af . Want ze voelde, dat blj zeif niet
geloofde wat hij zei, hij wilt niet meer wat-ie moest
doers of later . De vroedvrouw, die hat dagelijksch
gewoon bezoek bracht, keek geheel versteld ; ze begreep niets ervan, list de dokter halen .
De koorts zette almeer op, doorrilde haar, greep hat
verzwakte lichaam al heftiger aan . Ze glide van pijn,
lag to tandklapperen ; ze vloeide wag . Er was tats
onnaspeurlijks gebeurd, lets verzuimd, of iets onvoorziens zich openbarend, dat 't nog niet-gesloten lichaam
had aangetast en geinfekteerd, hat bloed tot al feller
koortsgraad verhittend .
De dokter, gelukkig thuis,
en dadelijk mee gegaan, keek strak, zei niet veal . Hij schreef krasse
middelen voor, waaraan hij zeif niet geloofde . Dit
ontging Henk niet, en 't maakte hem niet veal geruster .
Stroef en afgepast vertrok de dokter, hij had nog
zooveel patienten, maar hij beloofde terug to komen,
als 't even ken . finder 't weggaan ram hij Henk terzijde, zei 't hem:
-- U moat u op alles voorbereiden . . . als die vloeiing
niet ophoudt, staat hat ergste to wachten .

Een paar uren vergingen wreedelijk .
De toestand beterde niet .
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Vrees en onrust, door niemand luide gezegd, maar
aprekend nit de schuwe, verscholen blikken, de stifle
of gepaste bewegingen, waarden door het geheele huffs .
De ingenomen drank scheen niets to helpers, de
koorts minderde niet, steep zelfs nog, kwam tot het
hoogste punt .
Ineens besefte Gonde 't gevaarlijke van haar toe.
stand. Angst voor sterven, voor 't onbekende, steep
in haar op, snoerde haar de keel . 't Koude tweet
parelde op 't witte voorhoofd .
Ze krampte tegen haar zenuwende heftigheid in, zichzelf dwingend tot stilliggen, ze voelde dat de dood
naar haar greep .
Ontzet keek ze naar Henk, keek star-smeekend, de
groote oogen strak van vrees, zich toch bedwingend,
wringend de kleine blanke, knokig-lange vingers, om
althans 't lichaam rustig to houden . Met haar strakke
oogen smeekte ze : is er dan niemand die me helpt .. .
last jij dat toe, jij Henk, die zooveel kunt . . . je hebt
me toen ook geholpen .
't Maakte Henk wanhopig . Dat was het uiterste,
hfj voelde het . Hier hielp niets meer . Angst doorgierde
hem, -- en zijn tranen niet meer terughoudend, kreet
hij die angst nit, riep :
--- Gonde, Gonde!
Op zijn knieen schokte hij voor 't bed neer .
Zij schudde krampachtig de handers, hief zich van 't
kussen op, staarde hem aan met strakke oogen in
een uiterste inspanning om to spreken, maar de gedachten ontgingen haar al . Van schrik klemde Henk
GETROU\VD .
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zich aan haar vast, niet wetend of hij nog moest
smeeken of zich stil houden . Om hen heen stood alles
stil . Aldoor keek ze hem aan met haar smeekende
twijfelblik en al wat ze nog aan kracht bezat, lei ze
in haar oogen : de angst voor 't sterven flu haar levee,
haar liefde pas begon . Maar zijn eigen oogen weerspiegelden de waanzinnige angst, en ze zakte in met
een zucht, de laatste zucht.
Het jonge, zoo bleak-smalls gezicht, vie! op bet
kussen terug, waarvan zij zich nog even had opgehaven, flu voor goad wezenloos, al ontzield .
Hij kon 't nog niet gelooven, smeekte, smeekte, flu
in een wild geschrei:
Gonde, Gonde, spreek nog een enkel woord .
Gonde, Gonde, een woord!
De lippen schenen nog even to bewegen, heel even,
onzichtbaar bijna, - en zelfs meende hij, terwijl hij
ademloos keek, flat hij zich bedroog, flat ze nog niet
flood was .
Hij kermde opnieuw:
Gonde, Gonde . . . Hoe kun je me zoo verlaten, een
woord, een enkel woord!
Maar de mood, voor goad gesloten, bewoog zich
zelfs niet meer -- en de oogen, de groote schuchtere
kinderoogen als ze zacht en gedwee was, maar
die konden fonkelen als gitten van venijn, sloten
zich al-meer, flu al halverwege, die oogen als gebroken .
Hij moist bet nu zeker, groef hat hoofd in 't kussen
en kermde : flood . . . flood. . .
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In een andere hook van hot vertrek schreide weer
hot kleine kind.
Hij hoorde hot slechts flauwtjes, hoorde dat schreien
alsof hot heel van verre kwam en hot hem bijna niet
Ranging . De schok was zoo plotseling geweest, dat
zijn besef geheel erin verging . De woorden Gonde,
Gonde, ook al zeien z'n lippen de klanken niet meer,
trilden in hem na, rildon voort, sloegen weer op . Zoo
bleef hij zitten, bevend en toch verstard .
De dokter was gehaald, -- en die nam hem zacht bij de
arm, zei eenige mood-insprekende woorden, gebruikelijk bij zoo'n geval, maar die schokten hem nog moor .
Honk liet zich gewillig meenemen, viol in de andere
kamer op 'n stool neer, kermde, kermde van pijn,
zijn gezicht met z'n beide handen wegdekkend .
De baker kwam zacht, met ingehouden stem, onhoorbaar bijna, zei ook eon paar troostwoorden, en
teen vroeg ze hem, hoewel met eenige hapering in de
schorre stem, om geld voor 't huishouden .
Hot bracht hem tot de werkelijkheid terug . Hij gal
't geld, de oude vrouw vreemd aankijkend met zijn
rood-geweende oogen, - en zonder wat to zeggen,
grog hij de kamer nit, om in zijn eigen hoekje, tusschen zijn agentuur-dingen, hot feed dat hem zoo
geweldig aangreep, vrij to kunnen uitsnikken .
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De dagen slopen tragelijk heen, hem latend in dof
en versteenend zwijgen, de eel ale dagen voor hat
begraven, die geluidloos vergingen in 't stemgefluister
en de stilte der doodenkamer .
Wat moest hij zeggen, wat moest hij klagen --- en
tegen wie? Niemand zou hem gelooven, niemand hem
begrijpen of verstaan . Zoo goad had hij toch fiat met
z'n vrouw geleef d, zouden ze, zoo hat al fiat dadelijk
zeggen, dan toch zeker denken . Halve nachten liet
hij haar alleen, --- en nag al meer . Zijn smart lion
dus geen reden hebben, fiat eerlijk gemeend zijn,
en hij voelde, dat hij 't niemand zou kunnen zeggen
wat hij onderging . Daze geweldige ommekeer, dit wegrukken ineens, spookte voor hem als een zwarte
afgrond, waaruit al hat lead, wat hij met haar had

doorstaan, opnieuw en in donkerder vorm voor hem
opsteeg .
Eigenlijk moest hij blij zijn, dat hat einde zoo plotseling was gekomen, maar hij voelde die blijheid fiat .
Ze had wet zijn illuzie ontnomen, een mooi deal van
zijn levee bedorven, hem een zeker bestaan iaten
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wegwerpen voor eon troebele toekomst, zijn vertrouwen in 't vrouw-begrip geschokt, maar hij zag dit
apes niet, zag hot in een ander licht. Ze had zich
gegeven zooals zij flu eenmaal bestond en niet anders .
De grootste schuld was niet bij haar, maar lag aan
haar verwaarloosde opvoeding, aan de reageerende
omstandigheden .
Nu hij alles overdacht : haar ontmoedigende, zonlooze jeugd, die dorre meisjes-jaren, den hot zich vast
klemmen aan hem, instinktief, zooals een die zinkt
zich vastgrijpt ook aan de minste stroohalm --- en
wear later hot zich ontwikkelen tot eigen wil, met
zucht tot verzet, dat hij meende to moeten breken,
zoodat ze toen ook in hem zag 't goon ze had gezien
van haar eerste kinderjaren of bij alien die haar omringden, hot breken, vernietigen van die eigen wil, -en eindelijk hot nog vinniger verzet, onberedeneerd
vaak, maar in de grond niet kwaad gemeend, een
groot kind gelijk .
En dear lag ze flu zoo j ong, nog goon zes-en-twintig
jaren, en de levensstrijd nu afgebroken, vernietigd
die will
Er dreef voor een oogenblik wear eon kleine bitterheid op, teen hij bedacht, hoe ze zelf heengaande hem
nog een lastpost, hot kind, achterliet, waarvoor hij,
en nu geheel alleen, to zorgen kreeg, hij als man
alleen, hem ermee straffend tot in de dood .
Maar stierf ze zelf niet voor dat kind? Was dat
smartlijk einde niet heel wet anders nog den die
geldzorgen? Hoe kon hij, ook maar eon oogenblik,
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zoo'n kleine gedachte hebben, -- en dat bij haar ontzield lichaam?
Deze snails bilk in zichzelf, flu hij neergedoken zat
bij de opengebleven kist, deed hem hat verleden
zuiverder inzien.
Aldoor had de zorg voor 't leven hem beet gehad,
altijd en aitijd . Zou 't wel zoo slecht tusschen hen
beiden zijn geloopen, indien hij in dat vreemde land
sans wat minder aan vooruitkomen en geld-verdienen
had gedacht, wat meet er op nit was geweest om van
hun samenleven wat moois to maken? Zou ze dan
ook nog zoo hardnekkig gebleven zijn? Wie west?
Maar hoe kon hij daar op letten? Hij moest toch wel
vooruit .
Toch beukte hij flu maar op zichzelf in . Als hij
anders had gehandeld, zou hij eveneens baler onthaal
hebben gevonden, - en maar even kwam de twijfel
opzetten, de twijfel, dat, hoe hij 't ook had aangelegd,
zij altijd weerstreverig zou zijn gebleven, maar zijn
droefheid duwde die argumenten weg .
't Kon wel, maar flu bleef hij niet zonder schuid,
een schuid niet meet to delgen . En toch de dood list
zich niet weerhouden, ook ais zij samen werkelijk
gelukkig hadden geleefd. Welnee, tochi - en daze
gedachte, hat onzekere in elk mensch-bestaan, gaf
aan zijn denken wear een nuchtere wending .
Welbedacht, mocht hij tevreden zijn, dal zij tilt zijn
levee ward weggenomen, een hinderpaal terzijde, die
hem zoolang in de weg stood om zijn doel to be,
reiken . Maar al roes die troostgedachte telkens in
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hem op 't bleef hem niet mogelijk dit in hem vast to
houden . Hoe hij ook overpeinsde, bet licht dat hij
meende to zien, schoof aldoor wear wag en bet donkere
verwijt grauwde hem tegen .
Was 't dit gewelddadig verscheiden, dat hem zoo
aangreep; was bet zijn innerlijk mee •voelend hart, dat
ondanks de ruige bast, bier lead, of voelde hij bij dit
ruwe ingrijpen van de dood als ears slag to meer voor
zichzelf, ears opnieuw verbreken van zijn wagers, nu
't hem na veal inspanning zoowat gelukte die movie
lijke paden to effenen? Hij wilt bet niet, en hij kon
bet ook niet klaar overwegen . 't Ging alles vreemd
door elkaar .
Hij voelde Gonde als een deal van zichzelf, een
deal eerlijk door hem gewonnen, nadat ze eerst hem
zoo teleurstelde, zoo weerstreefde -- en hij zag zich
nu wear even eenzaam en alleen, geslagen door 't
lot ; hij begreep dat hij opnieuw moest beginners, en
dat een andere vrouw mogelijk nog onhandelbaarder
zou blijken dan Gonde, die eigenlijk meer kind dan
vrouw, hem nooit in 't gevlei was gekomen, omdat
ze bet liefzijn niet kende, maar die ondanks dat, toch
geheel aan hem hing, zoo zelfs dat ze van geen
scheiden wilds waters, aanhankelijk bleef, ook toen
hij zich van haar vervreemdde .
Sedert zijn ontgoocheling in dat vreemde land, waar
zij niet wilds meewerken, geloofde hij niet moor zoo
grif aan de vrouw als eon wezen naast hem, eon
wezen gelijk-waardig in 't bestaansleven, zooals hij
zich, hij wilt zelf niet waardoor, eon tljdje zoo willig
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inprentte . Meat ondanks die teleurstelling, die alles
zoo neerslaando ontmoediging, dook toch wear in hem
op hat oude begrip van man, die ale sterke to zorgen
hoof t voor de zwakkere, zich aangetrokken welt door
hot teedere, hot lieve, eon gevoelsbezinksel uit de
ridderromans, in zijn jeugd zoo bij massa's versionden, de rowans, waarin de ridder met de degen in
zijn hand de vrouw verdedigt, de vrouw-geheel en al
aan-hoorig, aan-hankelijk, ale zij zich eons had gegeven aan hem die ze beminde, die ze ale de kracht
boven zichzeif voelde, de wil die haar beheerschte,
leidde waarheen hij dacht, dat hat voor beiden good
zou zijn . En flu door de debacle van zijn taken uit dat
schoone begrip neergesmakt naar 't gewoon-dagelijksch, praktisch bedenksel van man en vrouw, die
samen door 't levee zullen gaan om hat kostje to verdienen, samen to werken, word hij daarin zoo grof
teleurgesteld . Hij gevoelde wel en hij had dit altijd
gevoeld, dat daar misschien tusschen-in hot eenige
ware zou liggen, dat niet hat eene en niet hot andere
precies afgepaald kan zijn, maar hoe weinig menschen waxen er aan wie ten deal vial eon spontaan,
eorlijk en maar dadolijk goad-geevenredigd levee, eon
innig samengaan van man en vrouw, wanneer niet
eerst tear veal bed ward doorgemaakt, de karakters
tot olkaar gebogen, on zoo, dat de sterkere overwon,
en de zwakkere toegaf, hot zij dan man of vrouw,
in onbewustelijk voelen, dat hot zoo moest en niet
andere, opdat beider levee eon eenheid worden kon .
Hij geloofde ook nu nag wel, dat or vrouwen beston-
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den, die dachten als hij, vrouwen waarmee al die
strijd niet noodig was, die zich gelukkig zouden voelen, volkomen gelijke van de man to zijn, naast elkaar,
met elkaar to werken, zooals hij zich dat toen voorstelde, -- en zooals hij dit wel een enkele keer, bij
hot in handen krijgen van eon vrouwenkrant, zwartop-wit gedrukt zag, als feit en axioms, maar hij
begreep, hij zag hot flu heel duidelijk, dat ideaaltoestanden maar uitzonderingen blijven, dat dergelijke liefelijkheden good zijn voor 't gefrazeer in hoeken, maar van onwaarde in 't werkelijke levee, dat
toch zoo moeielijk is, juist als beiden, man en vrouw,
produkten zijn van oude en nieuwe tijd tegelijk, van
allerlei redeneeringen, die geen rekening houden met
verborgen driften, alsof eon mensch maaksel is naar
eon model, en niet een wezen van vleesch en blood,
afwijkend, individueel in verstand en gevoel . Ach!
zoo good als de lektuur van oude ridderromans en
de nog onbezonkene theorien van nieuwer vrouwenbegrip in hem zich bitterlijk mengden, en hij zelf dupe
ervan word, levend in een tusschenperiode, zoo moest
dit ook met Gonde 't geval geweest zijn . Maar wie zou
dit begrijpen, wie hot verstaan, van alien die om hem
been kwamen? Zijn leed en zijn smart kon niet begrepen, niet gevoeld worden, omdat zijn levee, de
strooming onder 't gewone levee, voor anderen niet
zoo gemakkelijk to zien was . Eon licht-knagend govoel van wroeging, omdat hij haar zoo verwaarloosde,
deinde flu in hem op . Want eenmaal zijn teleurstelliug op zijde, voorbij ook hot droombeeld van samen-

266
working voor 't brood, moest hij als de sterkere haar
milder, met mededoogen, hebben behandeld . Maar
dit aan-knagende gevoel van wroeging, waar hot zijn
geluk betrof, had niets gemeens met wroeging, zooals
de anderen, de ma, de zusters, de kennissen, dit
zoi en aanzien - en nu hij zich onmachtig voelde al
wat in hem omging onder woorden to brengen, flu
zweeg hij, zijn bed in zich zelf verbergend .
Haar moeder, haar zusters kwamen snikkend,
brachten kransen -- en gelukkig, de droefheid en de
stilts die de dood vanzelf medebrengt, dwongen tot
eerbiediging . Ze snikten en weenden toen ze Gonde
nog even zagen, en zeien hem goon enkel kwaad
woord.
Ze vonden bet toch wat mooi, dat hij door haar
einde getroffen wend, zoo er onder lead . Hot was eon
balsam op de wonde, de wonde die bij Gonde als
vrouw diep had geschrijnd, maar die de man voorbijgaat, naar ze meenden, omdat ze door haar beperkt
vrouw begrip, zich moeielijk 't wezen van de man
anders konden denken, hot wezen dat toch iedere
vrouw meant to kennen als bet eenvoudigste tar
wergild.
Het deed hem good, dat ze niet gingen verwijten,
dat ieder zich zoo stil hield, dat ze elkaars stemming
beaamden ; Nooit had hij geweten, dat de konventie,
die de menschen in dergelijke gevallen last handelen,
woorden last zeggen naar eon geijkt model, dat die
konventie zooveel troostends in zich hoof t . Want hlj
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voelde, dat bij de minste toespeling op zijn niet zest
gelukkig huwelijk, hij zich moeilijk zou kunnen inhouden, dat er dan zou uitkomen, in eon golf, wat hij
als de zekere oorzaak van hun beider lijden beschouwde. Van haar moeder zou hij allerminst iets
kunnen velen, omdat hij nu zeker wist, dat die moeder, zelf verwaarloosde echtgenoote, in haar dochter
eon verkeerd begrip had gelegd, alle mannen beoordeelend naar haar eigen wederwaardigheid, de man
beschouwend als de zwoegende os, die tot plicht heeft
voor hot huisgeld to zorgen, met goon greintje besef
dat de zorgen en de liefde der vrouw hem alleen
daartoe kunnen sterken, al was hot die moeder van
kindsbeen of misschien eveneens ingegoten .
Zijn arms Gonde, als kind niet opgevoed maar
opgegroeid in hardy omstandigheden, met eon laagje
vernis waarmee ze eon lief dametje leek, zonder
eenige grondige kennis, met geen enkele kundigheid
om zich zelfstandig door 't leven to werken, en daardoor afhankelijk van de man, had nooit liefde gokend .
Hoe zou zij hot dan hebben kunnen geven? Ze was to
liefdeloos opgebracht, was als arms verschrompelde
kamerplant nooit in de voile zon geweest om to laten
ontbotten wat toch in haar zat .
Dat zijn Gonde, de arms verongelukte, hot kind,
dat in haar jeugd, door de reaktie wellicht, eon fel
gevoel van recht in zich gevoelde, door de andere
zusters als lastig en impertinent word uitgekreten,
en in dat steekspel, bij de levensbeschouwing der
moeder, die maar zei, dat goon enkele man deugt en
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alien tirannen zijn, dat in die Gonde tech bet goads
en zachte, bet teedere bestond, al mocht hij 't zeif in
zijn huwelijk niet ondervinden, dit had hij tech klaar
en heerlijk gezien in haar ongekunstelde, niet geveinsde en door niets teruggehoudene liefde veer hot
jonge kindje. Hij begreep flu ook waarom hij dadelijk
van haar hield, waarom hij zich tot haar aangetrokken
voelde, -- en hoe dit in de teleurstelling verzonken,
tech ongemerkt en vanzelf terug kwam . Die arms
Gonde had hij tech lief gehad om dat eerlijke gemoed,
haar afkeer van leugens en bedrog, haar opstand tegen
de zusters die stiekem met heertjes uitgingen, -- en
alleen de terugslag had hem zoo insane fel neergeslagen, teen diezelfde vrouw wear om haar moeder
ging zeuren .
In die uitersten van humeur en dwingerij merkte
hij niet haar onbevredigde zucht naar liefde, omdat
hij teen alleen dacht aan kost-verdienen, zooals eigenlijk ieder in hoofdzaak doet . De omstandigheden
dwingen je daartoe wel!
En zij lag char nu, hat fijn-bleak gezicht, geheel
tot wastint verstorven ale eon lelie-blanks maagd,
die nooit bet genet en ook niet de treurnis van bet
samenleven kende, ale eon beeld door eon kunstenaar
gemaakt tar symbolizeering van stilheid en schoonheid
samen, zij de martelares, de liefdetobster, die in haar
onverstand en niet-weten, gevolg van verwaarloozing
en verkeerde opvoeding, haar eigen levee vergalde,
en hat zijn bedierf . Al wat er nog aan bitterheid
in hem was, dreef wag bij 't langdurig beschouwen

van 't levenloos gezicht, dat daar flu zoo wit, zoo
onbewegelijk lag in rustige harmonie .
De trossen van bloemen, door de zusters gezonden,
geurden op in hat donkere vertrek, door een enkele
kaars zoo mysterious beschenen en 't maakte dat
matbleeke kopje nog aandoenlijker .
Hij ward niet moede naar haar to staren ; en telkens
als or nabestaanden kwamen, ging hij zelf mee our
haar to laten zien . Sours sloop hij geheel alleen naar
hot vertrek our Gonde opnieuw to zien, voor good on
voor eeuwig in zich op to nemen die regelmatige
trekken, die fijne news, die groote oogen, nu voor good
geloken -- en hij zei 't zichzelf, dat, wat ook gebeuren
mocht, hij haar naoit zou vergeten . Hij prentte haar
beeld diep•diep in zich, als een laatste vergoeding
voor al hot lead, dat hij haar, buiten zichzelf our, had
berokkend . 0, hij moist, dat als ze kon zien, hoe ellendig en schuldig hij zich nu beyond, zij voor al haar
smarten zich al schadeloos zou voelen, maar hij moist
ook, dat hij hierop niet mocht rekenen, -- en hat
trilde pijnlijk in hem na, dat zij, hoe aanhankelijk
ook, met eon slecht begrip over hem van de wergild
scheidde.
Met eon zucht schoof hij de deksel over de kist,
maar hij kook nog eons, nu voor 't laatst, naar hot
zoo stills witte gezicht, dat anders zoo bewegelijk
kon zijn . Hot geelend, goudend licht der enkele kaars
op hot zwarte kreb, de geur der bloemen gaf or eon
ongekende wijding aan, -- en terwijl hij sick de
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sarkastische opmerking maakte, dat de arnae Gonde
nog nooit zoo'n eer was bewezen, word hij opnieuw
teruggehouden hot deksel to sluiten . Hij zag wear voor
zich die keen, teen hij kwaad en gehumeurd thuis
kwam om haar eon standje to waken, en tech geheel
gefaksineerd en ontwapend zich voelde door 't stifle •
rustige van haar liggen, de rust die hem ook nu wear
trof . Die tegenstelling van teen en nu brak nog wear
zijn verstarrend denken . Een oneindig medelijden met
haar, die zoo weinig lief s word toebedeeld, overweldigde hem, -- en in tranen uitbarstende, riep hij
klagend: Gonde, Gonde, wet zou 't anders zijn geweest, indien je moeder je baler had opgevoed, wet
zou 't anders baboon geloopen, indien ik zelf niet zoo
door m o e t e n werken en zwoegen ingenomen, wet
moor voor je had kunnen leven!
Hij hield zijn tranen niet fanger tegen, list ze vrij
loopen, --- en hot verlichtte hem . Te scherpe eischen
had hij gesteld en niet begrepen, dal hot samenleven
van twee menschen uiterst moeilijk blijft . Indian er
gefaald was, zoo lag de hoof dschuld niet aan bun
meat aan de omstandigheden, die hot ideals verdringen, elks handeling noodwendig laten richten haar hot
dadelijk belang. Voor eon greet, eon overgroot deal
der menschen zou nooit geluk ko non voor doze
omstandigheden beter geregeld zijn, en hot hoogere
niet onmogelijk wordt gemaakt door al dal daaglijks
wroeten om 't brood .
Eon oogenblik voelde hij zich bang, teen hij zich
zoo hoorde oreeren; hij vroeg zich of of hij bier niet
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stond good to praten wat hij eerst had bedorven . Dit
wrange besef droogde zijn tranen. Hij zag zich overgevoelig on week, zoo heel klein, omdat bier de dood
zoo plotseling had ingegrepen .
Hij mocht zich riot later neerslaan, want de dag
van morgen wachtte hem weer met nieuwe zorgen,
met nieuwe p lichten . AI wat hij bezat, en al wat hij
nog tegood had, moest hi} besteden aan de begrafenis .
't was bet laatste wat hij do arme doode kon geven,
en 't moest dus good wezen . 't Zou boven zijn middelen gaan, maar 't moest, 't was eon kruis, dat hij
vrijwillig op zich ram .
Hrj drukte eon large kus, eon kus van loutering
voor zich, van vergeving voor haar ongeweten fouten,
op de reeds wit-geworden lippen, -- en hij schoof flu
do deksel toe, schikte opnieuw de bloemenkransen
over de kist .
Een kinderschrei kreet op uit de kamer ernaast . --Die schrei schrikte hem op, herinnerde hem aan 't
lever, herinnerde hem dat hij nog voor meer had to
zorgen .
En met vreemd-vaste passer ging hij de binnenkamer in .
De baker, do oude gehuurde vrouw, liep sussend
met hot moederlooze kindje rond. Ze hield Honk
staande, hield hem 't voor .
Hij weerde bet eerst af, maar de vrouw kook hem
verwijtend aan . Toen bestreelde hij even onhandig
met zfjn vingers de wangen van 't kindje, daeht
tegelijk : lijkt hot op mij, lijkt hot op Gonde? Hij wilt
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bet niet, zag eon kind, rood en rond van hoofd, eon
kind als dat van ale anderen . En terwijl hij nog met
zijn vingers over de roods wangetjes streak, kwam
toch ears teederheid in hem op.
Arm kind, prevelde hij, flu zeggend waartoe bet
gevoel hem drong . Arm kind, je moeder heeft niet
veal geluk gekend, hoe zal 't met jou gaan?
Hij vond zichzelf sentimenteel, lisp zenuwachtig
been, naar zijn magazijnkamer - en nu, terwi l hij,
bet hoofd in de handers verborgen, in stomp nadenken
over de tafel gebogen wear nederlag, kwam in hem
op 't nog vaag begrip, dat misschien boven bet
gewoon gedacht geluk, nog bestond een hoogere staat,
die van liefde to geven, enkel to geven, to levers voor
anderen, - en dat moest nu voor 't kind .
Die geheele overgave was bet toch ook geweest die
zij van elkaar hadden geeischt, maar waartoe ze zelt
niet konden komen, beiden dupe van een bards,
wrange jeugd, een jeugd met zoo weinig zon en zoo
weinig liefde, maar waardoor joist die behoefte aan
teederheid zich to maar list gelden . Het ward zijn
plicht dat kleine kindje to geven wat bun zelf was
onthouden . Hij moest dit doers, opdat dit kindje een •
maal vrouw, op hare beurt ongelukkig, niet even•
sans een man tot ongeluk zoo zijn .
Hij zag de draden van veal onbegrijpelijks zich voor
hem ontwarren, de draden die nu heel duidelijk en
zichtbaar henenwezen naar eon vast doel, bet doel
om anderen gelukkig to makers opdat hi} zelf kalmte
en bevrediging zoo kunnen vinden .

De volgende morgen droegen se de baar ult bet huffs
- en nu hij van de tar-aardebestelling terug, ronddoolde in de zoo kills vertrekken, waar de gordijnen
wear waren omhoog gehaald, bet voile licht indrong,
wist hij, dat maar een deal van zijn levee was afgedaan, on dat 't slechts een heel klein deal kon zijn .
De zorgen en eiscben van 't rommelig zaken-doers
wachtten hem opnieuw en nu onafwijsbaar .
Hij bleef toch alleen over op dat groote halfgemeubelde bovenhuis aan die nette gracht, met eon
pasgeboren kindje waarvoor hij had to zorgen .
Hij voelde zich geknakt, -- en toch, hij wist, dat
hij vooruit moest, dat hij, hat laatste geld uitgegeven
voor de begrafenis, van voren of-aan moest werken
voor geld, opnieuw wear vooruit, ploeteren, ploeteren
in dit levee van zorgen . Hij wist ook, al was hij eon
bijna gebroken man, dat hij toch, in dat lichaam meedroeg een zin tot zinnelijkheid, een hang naar liefde,
en die zich nog feller zou laten gelden, nu hij daar
niet meer zoo kiosk, zoo krachtig stond in de strijd
voor 't bestaan, nu hij zich verlaten en zoo alleen
beyond. Bij dat tobben voelde hij in zich komen een
nog grootere behoefte naar 't wezen van eon vrouw,
een ander deal van zichzelf, dat zich met hem moest
samenvoegen tot eon starker verweer .

Door de ramen, nu de gordijnen wear omhoog waren
getrokken, drong aan bet voile rumoer der zwoegende
stad, bier op die stifle gracht wel van verre, maar
GETROUWD,
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toch hoorbaar, stark voelbaar voor hem na daze dagen
van stifle beklemming.
Hij wilt dat hij wear aan de slag moest, dubbel aan
de slag, voor hem zelf en voor hat kiadje, aan zijn
zorgen en zijn liefde toevertrouwd, en waarin hij
de kiemen van 't goede moest ontwikkelen, de kiemen
in de moeder aanwezig, bij haar zoo grof versmoord
door de hardheid van 't levee . 0, dat word eon zware
task, wie weet in opofferende lief do ooit to zeggen of
hij 't goede zal bereiken, maar hij mocht zich daarmee
niet laten terughouden . Dat kindje opvoeden ward
zijn levenstaak .
Zwaar en traag ging hij de Leidschegracht af, toen
de Keizersgracht op, stood flu ineens midden voor 't
gewoel der Leidschestraat, dat driest op hem aandrong .
Even duizelde hij, voelde zich wat onvast op zijn
beenen, zwak in 't hoofd, door al 't licht en 't gerucht,
maar hij verzette zich er tegen, -- en de straat, hat
gewoel, hat stadsgezwoeg nam hem op, de eenige
dagen ontgane proof gretig vastgrijpend ; hij flu
opnieuw getrokken, wear terug in de dagelijksche
misers van 't tobben .

Amsterdam,
Mei-Sept . 1900 .
Locarn0,
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