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AQUARIUM
(VOOR MEVROUW L. L.)

E groene regenbogen dwarrelden door
D bet water. Kwik glansde de bovenlaag ;
•.
1
in vatte glazen scluiven braken de koralen de strooming. Groen was bet land, de
bodem, waarboven, zilver en laag, het water
welfde.
De witte schildpadden groeiden naar het ge.
slacht, bun vinpooten werden zwaarder en het
schild hardde zich aan de rotspunten. Waar
de kop in de romp schoof, werd de huid soepel,
taxi als leer, en golfde een rimpel slingerend
achter de ronde oogen.
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Toen Koew a-Kon de baai in kwam, en met
.ii
••
zij n dunne vinnen de wieren aan bet trinen
sloes, werd bet jaar wakker.
Het Leven werd onstuimig bemind.
Maar dit jongensachtige druk-doen van de
schildpadden lag achter hem. zijn lueuw-spleet
brak forsdi en regelmatig open, en zijn schubben waren gespannen en hard. Eerst deze winter was Iiij uit de rivier afgezakt, en zijn oogen
konden nog niet gewennen aan het witte hat.
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In de Orinoco king altijd schemer in bet water,
en was de strooming traag en eentonig. Ruige
wieren, spitse kiemblacien van de bodemplanten. ^ chaduw van bloemen en rond drijfgroen.
Vallende bladen, neerbuigende watervruchten,
shimende wieren. De seizoenen hadden bun
vast symbool en de symptomen waren zekerder
dan de watertemperatuur. De grootste zwemmer van de school had een morgen zijn kieuwen to langzaam en to wijd geopend. Op een
open plaats, waar het hat inviel, rende kij een
tijd met de kop op bet water, snel in kringen;
toen draaide luj zijn gele bulk naar de zon.
I A
S A vonds was de heele troep uiteengestroomd,
en lung Koewa-Kon to slapen onder een dikke
vleezige waterbloem.
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• __rampDe zdverviscniee me in angst.
••
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1.
u nun blauwe vinnen wenten zij rond t cnt,
telden razend tegen de stroom. Koewa-Kon
voelde dat er gevaar was achter de zware
sluierwieren. Een roode zwaardman kakte met
zijn scherpe onderkaak naar de snelle schiet12

visch. Ilii zakte naar het hancht, leper,
naar de duisternis, naar het mysterie van hoog
en hol, de modder-schuilplaats van de electriceel en de zachte bedden van sidderrog en zware
meervallen.
Hoog, reclaims Tangs de groene blaasplanten,
zag Inj de zeepaardjes vast staan op de stengels,
de kronkels zacht trillend, naar de kop gerimpeld en geleed.
Toen sliep Koewa aon, zijn goud verduisterde
Haar zijn zwart, en zijn Borst king een zachte
geul in de lauwe bodem.
Veniadi was Jong en schoon. Haar borst glans,de als de kwikslag van spattend water. Waar
haar rug afdeinde naar de scherp-gespleten
staart brandde een blauw oog. Haar gezellen
werden heel J ong naar boven gerukt, toen het
dunne kruisnet zijn scherpe ruiten over de
bodem lei. Hun oogen trilden bol van ongekende angsten. Ze was alleen verder gezwommen en maakte de lane refs achter de zwierende staarten van troephaaien, die bun buiken
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bleekten op het diepste water. ze zwom, fijn
en teer, in bet schroevend zog van de kapers.
Haar lig was onrustig, en heel de stroom der
gestorven Venjadis raasde in haar bloed. zij
sloes kaar shim af aan de harde takken die uit
de never staken, en haar zilver en blauw vonkte
in de Liken van iedere rivier en achter de
kalme bochten van kreeken en waterloopen.
Toen wendde haar kop zich naar de baai. Het
geslacht lokte; ze zag de paringdansen van de
gouden zeelt, en de schicktige sprongen van
Loekawaa, die min liefste volgde in de schaduwranden van bet oeverhout.
Toen haar schaduw recht onder haar voort1i
schoof, een Lange vlen. aie spitste naar de duisternis, voelde ze, hoe bet warme water van de
baai onder kaar Borst en over haar rug scoot.
Koewa-Kon zag kaar blinken onder de waterhin, en beminde kaar. Lin goud en zwart
gierde achter haar zilver en blauw, zij spanden een regenboog door de diepten, en bun
spel was 'n vurige verschrikking.
7
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De middag was bijna vol, toen Koewa-Dee,
voor het eerst in dat jaar, zijn man-min voelde.
Lin belch stond trillend aan de oeverplanten
en op zijn bolle oog balanceerde hii het beweeghik waterbeeld. Toen Inj Venial zag, met de
snelle Koewa-Kon achter zich, kop aan staart,
voelde hij dat het jaar weer nip was. In zijn
paringvlekken gloeide het bloed en zijn staart
schroefde strak en scherp naar bet wijfje. Venjadi zag de snelle zwemmer aan haar zi j de. Het
gloeide aan bei haar kanten, zwart en goud,
en ze wist niet
met metwie. ze gaan zou. Het
was de eerste maal, en ze kon niet weten, dat
de dood voor een van beide moest komen eer
de nacht inging. Plots schokten de lichten naar
elkaar en dwarrelden gouden schubben naar
de diepte. ze hadden elkaar geraakt, waar bet
goud van de rug begint. Eer Venjadi kon vluchten hief Kon zijn dolkige stekel, zijn rugdoorn,
en schoot zijn blikkerms oncler de buik van
Koewa--Dee. Toen Venjadi keerde, wolkte
bloed uit zijn kieuwen, en ding een rose darmpi pi e shi mend uit zijn buik. Koewa-Kon bleef
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onder hem, in vlugge cirkels, tot er weer bloed
•• ••
kwam, en hij zijn bulk heel lanszaam naar de
zon draaide.
Het wijfje zwom gewillig mee, naar de zwarte
kreeken, diep in de baai. De nackt viel over
kun water, en bun flanken deinden op de growlstro om .
Het Leven werd tusschen hen zoet.
De zeilen stonden als bruine heuveiwanden.
Alle touwen lagen geldemd in de blokken, de
bolle doeken waren bij-gebrast tot alle schooten spanden. Het water raasde aan de oude
steven en de spanten kraakten van de ontzaglijke druk.
Noord-Noord-West liep de Santa-Maria €
scb.erp op de wind; in de ruimen geurde een
groote lading kruiden, waarvan de roken in
wolken tot ver out de scheepswand hingen.
John Brown had geen wacht en seen slaap.
Zijn roode kop steunde tegen de Cocos-tros,
die, hoog-gewonden, bet anker droeg. John
zoog met zip tong naar de laatste restjes rkum,
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die in zijn wang-zak hingen. Zip pip wolkte
traag en hij hield een dik bock in z ijn hand.
vTales of . . . e Verder was er een teervlek. Hii
had gelezen tot de wind zwaller were, en de
kruidengeur aan zijn wimpers hing. Zijn hoofd
zakte in de touwen, en zijn hand het bet bock
los. De Tales of . . . e maakten maar weinig
Leven, toen ze dansten in bet boegschuim. En
de Santa Maria e liep Noord-NoorWest,
scherp op de wind.
Het water liep langzaam door alle liaarbuisjes
in het papier, de hi m were onthonden, en alle
bout en papierstof zwol. Tot bet bock, zwaargezogen, met een lAffende luchtbel, en een
paar geluidlooze, zonk.
Na een paar weken leek bet bock altijd in de
Avondbaai geweest to zijn. Het stond schri i
-lingsmetdbahokinmlder,
kleurcle al grip naar de bodem. Koewa-Kon
was de eerste, die onder de nieuwe poort door. 11
zwom, en boven me n net lettermozakk zag,
een voornaam licht en donker. 'sAvonds, toen
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het maanlicht schichtis over kreek en lagune
trilde, ging Venjadi in de poort, en lueld
Koewa-Kon, zwart en goud, de wacht aan
de duistere ingang.
Hun geslacht was z6er talrijk. Een goud en
blauw firmament in bet lauwe water van de
Avondbaai.
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KRASSIN 78
(VOOR HENK KUITENBROUWER)

ED OR Fedorowitz was wat zijn varier
altijd geweest was: graanweger. Hij had
, een vaste plaats, en zap met een oosopslag
F
of twee ons mankeerden op een lionderd-ponds
zak tarwe. Hij woog. Tot de oorlog kwam.
Het graan kwam onregelmatig binnen; sours
moest in een halve nackt een keel ruim gelost, cat op Lange treinen naar de hoofdstad
trok, en waarvan seen brood in Archangel
ackter bleef. Daags zat Fedor op de scherpe
rand van de bascule. De zee was blauw als in.
vredestijd. Masclia verkockt koffie in een zeildoeken tent, die opflapperde in een landbries.
Toen de bootwerkers b.aar tent wilden vernielen our een valsche roebel, die van kaar
moest komen, had Fedor den grootste met een
.
.
.1
gewicnt een oog uitgeslagen, en na de rune
Wilde een
zaten zij samen op de scliaal. Fedor wilue
zoon die de oogen van Masclia zou liebben,
en een kuis waarin zij op den oven zou liggen
1„
als
ais hij s avonds dims kwam. Hij kuste kaar
wild en sprak conker en gelukkig van den
zoon, en van den arbeid lien zij later samen
7
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zouden doen. Mascha had bet teerste gezicht
1
van de kade en kaar kanden lagers op Fedor s
Borst als een zacht kruis.
in bet voorjaar kwamen de barricaden in de
straten. Het bleef een week lang stil, stil als
in een kelder die misschien straks vol zal loopen
me t spiegelend, verraderlijk water. Om vier
',
uurs morgens werd Fedor wailer van het
kaarscherpe tikken van een maclunegeweer op
de kade, en toen bij zijn laarzen aantrok hoorde
hij hoe de pannen boven zijn hoofd tot gruis
sloegen. Er waren twee groepen die vochten.
Welke en waarom wilt Fedor niet. Torn kij
buiten kwam werd kij meegedrongen door een
dichte kudde menschen., die gillend been en
weer rende tusschen de twee koopen steers en
bout die de straat afsloten. Vlak v6Cor hem
viel de Joodsclie voorzanger en Fedor moest
wel zijn zware laars op het Witte hoofd zetten
want de moeders achter hem drongen met bun
kind in zijn rug. 's Avonds stond liii met afgezakte en verscheurde kleeren in een goederenwagen die het land weal ingetrokken. Hij had
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een kort geweer, en had op het emplacement
twee vrouwen en een kind neergeschoten die
in de trein probeerden te klimmen.
Hij reed drie dagen en shoot toen weer. Het
werd steeds liarder en kij kon niet meer denken
aan Mascha en de haven. Hij hoorde alleen
de zware mallen van zijn geweer en dan zag
ki) de roode monden opengaan en de handen
naar de borst grijpen. Soms zat Inj doodstd
acliter het mackinegeweer met de duirn op de
knop, en dan zag liii de menschen hard wegloopen en plots voorover vallen. Toen Ili j in
zijn stad keerde, was Iii) op. Hi) had een leven
van oorlog in drie maanden saamgedrongen.
Zijn jongensgezickt stond hard onder een donkere baard. Hi) smeet bet geweer tusschen de
rails en rende met zijn jas als een zed achter
zick naar de kade, en vandaar naar Mascha's
hum En toen de zon achter de ijzeren bascule
stond lei hij met zijn nagels in de voegen van
den oven geldemd, en beet kij zijn vingers lid
voor lid tot bloed.
Nackts zag kij wat men hem verteld had.
7

••

s
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Masclia was door de officieren onder bet bed
uitgetrokken en Brie dagen en nacliten in bun
bins opgesloten. Men liad kaar kooren gillen
aan bet keldergat, maar meer wist men niet.
Wel dat ze op Zondagmorgen was doodgeschoten tegen een boom. Pas bet zesde scliot
bad liaar getroffen, zoo wild sloeg b.aar bovenlig. Fedor drukte bet geziclit op de koude vloer,
hi) voelde dat zijn oogen stuk sclirijnden
van bet oogenblik af dat Iiij ging liggen, bad
hi) ze niet geopend. Lin keel was droog
gezwollen. Rond z n hart was een gevoellooze
pick waar In' met de band tegen sloeg, en die
niet weg wilde gaan. Hij vond liaar gebloemde
hoofildoek en vouwde die klein en vierkant
op, en legde bet pakj e onder zijn kiel, waar
zijn Borst een kuil maakte naar den buik toe.
Hoe dikwijIs leuncle daar Mascha's zach.te
elleboog als zij naast liem zat en droomde van
later?
Hij voelde bet pakje vierkant en warm op zijn
bind. En van toen af leefde Ini in een gesclionden verleden tijd, met drooge lippen en een.

en

en

••

ij
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mond die alleen nog maar open ging voor b.aar
zoete naam.
Fedor Fedorowitz was de laatste naam die op
de rol werd genet. Krassin 78. Liclitmatroos,
ongeoefend, krachtig gestel. Aan de ijzeren
bascule lung groen de havendammen waren
gletscherglad. Het boord van de Krassin was
groen en glimmend bespoten met ijzel. De
kamer en de sikkel woeien strak Haar bet
den. Fedors gezicht was achter de tralieruiten
••
van een kangmat.
zag hoe de druppels
water samenvloeiden op de verwarmingsbuis,
hoorde zijn laarzen onder aan de b.angmat
sckommelen. Hij had twaalf uur dienst
17,
„De eenigste man aan boord , zei de kapitein,
„die wets aanvoelt van de waarde van onze
77 T.1
tas.
edor stond op de steven, een witte
k"
streep tegen de witte verscbansing. Hij ving
bet eerst de Poolwind. Hij zag hoe de scliotsen
witte zwanen, grans
kwamen, als een
••
op een aiepgroen water. Hij zag hoe de steven
zich glijdend opluef en zonder geluid wegviel
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door een groote ijsscbots, die krakend spleet
tot tegen den Binder van mist. Het schip trilde.
De signalen gonsden. Het water werd zwarter
van kleur. Fedors armen waren gevoelloos tot
boven de elleboog. Hij sloeg ze als twee stukken murw bout over elkander. Als hij in de
liangmat lag, blokkerig van vermoeienis en opr
gespaarde ellende, kwam Mascha sours. Haar
doekj e was ineengekreukeld als een vertrapte
bloem. Fedors mond steunde voclitig tegen
de rug van zijn band. Hij zei onafgebroken
Naar naam. Mascha, Mascha, Mascha ....
met zijn oogen stiff geknepen. En als plots een
signaal voor de machines tot hem doordrong
en hem wegriep uit kaar veroverde herinnering,
begon laii opnieuw met een b.art dat razend
klopte en slapen waar een diepe pijn ackter
leefde, met bet aandaclatig proeven van Naar
naam en bet Teed dat daarin besloten was. Er
was seen opstand meer in liem. Maar toen de
pope sprak over bet Licht waarin Bens alien
zullen wandelen, en bet geluk buiten den tijd,
waarin alles wat de ziel verloren bad, stralend
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en nieuw zou kunnen kerwonnen worden, wog,.
de diep in Fedors kart Let grondig water van
den dood. En toen kij in de schemering op het
peilplat stond, knoopte kij zijn dikke Lel en
kleederen los, dat de wind als een koude brand
tegen zijn Borst sloes. Fedor sliep lien naclit
met een glimlack om zijn mond. Hi' bleef sterk
en kracb.tig. De inspectie kwam, en de kapitein
1
••
zorg voor zijn kleeren en voor
i
zag d at eaere
zijn uiterliji weg was.
De Krassin beukt, en per Jag vaart Iiii tienmaal
zijn lengte. Er komen groene ij sbergen, zoet
water. Na (hie dagen dondert de ankerketting
door de gaten. Men zal een b.ut bouwen met
1
proviana en wapenen, als de verlorenen missciiien deze trust raken zouden. Fedor is bij de
ackt die met een sloep den weg kakken naar
het land. Hij keeft 's nachts Mascha naast
nal sehad, op de rand van zijn liangmat. Zij
had een wond aan kaar schouder die Iiii met
stelpen kon. Het was de eerste maal dat Fedor
kaar zag Airmen en toen Iiii imar (halter tegen
tick aan wilde drukken, liep ze weg. Schreiend.
27

En uit de verse wenkte kem nog klagek ik liet
geluid. Iiii boort baar sclireien terwiil Inj de
kisten aan land brengt. Hij ziet de wond weer
in de roode merken van het tentzeil. De mist
verdicht als een net dat strakker en strakker
over ben been wordt getrokken. En als kij vaag
de geluiden van de machines hoort over liet
water, begint kij plotseling to loopen, reclitop
en langzaam, bet land in. De kou lieeft hem
in een sterke omarming; de kou drukt hem flood.
Het Noorderlicht speelt om hem been. Geelgroen,geel-groen: het seinlicht van de haven.
Er is seen geluid. Zijn voeten zakken diep in
de versch gevallen sneeuw. Fedor knielt midden
in de ruimte. Zijn knieen zijn aan den grond,
zijn hoofd is in ket Licht waarin alles kerwonnen wordt. Hij maakt zijn brandencle Borst
bloot, die Masclia nimmer zal zien. lit i ligt
pal aan de grond, met zijn armen gestrekt als
een onzeker kruis. De sneeuw is in zijn oksels
als een spelende warmte.
En als een stiff kruis werd Fedor den morgen
28

daarna aan boord gebraclit, en dood gerapporteerd in het journaal.

29

DE HONDEN HUILEN
(VOOR JAN ENGELMAN)

H

ET was de tweede maal dat Winny
e g Loorde in de
de groote veranderm
wind. Nu de laatste Brie jongen land
uit bet nest waren geloopen, en b.aar baas weer
het rozenkuis verliet voor zijn kapiten. isplaats
op de groote vaart, hadden de zusjes van de
Baas hem erg verwend. Winny mocht voor
de Lard liggen als 's avonds bet kleinste meisje eel speelde, en het oudste brieven sclireef
aan verre menseken. ze kreeg mosterd over
liaar eten, iets waar ze dol op was; de baas
gaf dat nooit. De huisknecht had de kennel
tusseken de Seringenboomen moeten zetten.
Er king over de tuin een stile verwackting.
De fontein spoot traag een prelude; de seringenboomen werden geb.g-paars. Vnidagavond
speelde het zusj e een. teere Scb.otsclie melodic,
toen Winny opstond van liet kaardideedie.
Een doffe rocliel liep golvend vanuit kaar roode
keelkuil tegen het bekang met strepen. Natuurbik.brak het meisje at en samen susten ze
de liond.
Onrustig krabden haar nagels aan de viollige
33

duwde met haar zachte
poot-lussens de stilte van zich af. ze kwijlde;
een glanzend dunne zdverdraad uit haar realterbekspleet. Het zusje aaide de trillende rug
met veel volkarding; maar iedere keer als de
kleine kandjes over bet zijige rughaar gleden,
jankte de hond idagelijk.
„Hi) staart naar het licht", zei het meisje.
T
„) t Is juist of zij ergens op wacht, of ergens aan
1 17 1
••
zeiae schnifster.
denkt , zei
Winny draaide steeds om zijn eigen staart, en
telkens kwamen de jankkalen naar boven. zij
sloeg, (bet meisje was weer begonnen) twee
Lange melodiekrassen door Mozart, en rilde,
van haar rose neus naar beneden.
De huisknecht moest haar wegbrengen. „'t Zit
. a
1
in net weer, juiirouw " , zei hij als een kenner.
„Elk voorjaar doen ze zoo raar.,,
En toen hii , zijn winger tusschen de gladde
hatband en de bloedwarme kondennek, het
tuinpad afliep, praatte Inj zaclit tegen Winny.
„Weet je er een, kameraad? De lucht wordt
blauw, lid Ja jongen, binnen begrijpen ze dat
Smyrna-wol, en ze
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zoo niet. 't Zijn meisjes, wat? M.aar ik zal je
tocb. een stevig kettinkje aandoen. De Baas
wil niet dat je bemind wordt door al dat sclioA
rem. Troostjj e maar. Alles gaat over, jo.
Dien avond bract de wind nog sclierper en
weer de verandering. De maan stond als een
kwikdamplamp over de plassen, beneden, en
acliter de scb.uwe vissclierskuisj es •WInny drukte kaar buik op de ketting tot kaar karen waren
vastgewoeld in de schakels. Over b.aar oogen
liep ket maanlickt blinkend, en de b.alsband
scliaafde een breede ring op de b.uid.
Onder de fonteinbak stond het mannetje, in
••
de zware scliaduwscluif van de ronde steen,
••
metzip ooren sclierp tegen Let Witte basalt.
Sterker dan de luclit van de netten was de
laatste dagen die verwaaiing van bet wijfj e in
de vissclierskut geweest. AL In) de wagers uit
de stall had teruggetrokken rende kij door de
vlier, om de vischluclit uit min neus to seliuren.
En naar het weilandje onder de lioogte. Daar
35

was de geur, die van de keuvels kwam.
Toen vanavond het tuig van zijn borst werd
genomen, kruis.te Iiij Iangzaam de lieuveltop
op. Hij struinde, op de luclit af, door hovemerslandies en kallout, tot Iiij voor de muur
stond. Elke windstoot beurde de geur daarover.
Nu stond Iiij onder de fontein. Het vreemde
liep in kringen rond hem. Hij was er van omgeven, en zijn lippen trilden tegen min
zijn jonge
.
witte tanden.
• zijn
min borst en buikkaar waaide de bood.
soap naar de senngenboomen. Winny stond
even stil. Er was een dike gemengde lucht:
bijna open bloemen, een vreemd nest en versa.
water.
Het mannetje stond omboog, met zijn voorpooten op de fonteinrand, kelder uit bet water
geknipt, en jankte het verlangen uit.
De volgende morgen vond de ImiskneclatWinny slapencl, met de ketting in strakke windingen
om =b. lieen, en bet b.eele nest uiteen getrokken
met woeste navels.
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IVIiddass melteerde de kuiskneckt in de
garage.
Hij was nu vijf maanden in betrekking, en bet
eerste meisje dat kij bemin
. de was de jongste
dockter van Mainkeer. Deze vertrouwde hem
volkomen en ini bad kans gezien vijf maanden
Lang in niets zijn liefde te openbaren. Hij bad
er een zeker pijnlijk genoegen in, om over b.aar
schoentjes niet 'anger te poetsen dan over de
andere, seen seconde eerder bij kaar te zijn
als zij schelde, dan op de andere kamers. Over
elle dag stiller en weer overrigens werd
'1
tuigd van s levens idioterie.
Varier bad hem geschreven dat God de standee
gewild bad, en dat het niet hoed was dat een
volksiongen als kij de oogen opsloeg in begeerte
naar een van de rijken. ilij verfrommelde de
brief, gooide de kanarie met een prop papier
en spuwde in de aschia. Dezelfde woede die
kij als krullenjongen had om de nette jongens
van de H.B.S. kroop naar zijn bersens. Hij
zou misschien een interessante en mooie buiten•
••
•
sporiskeid gepleesd kebben, als met zijn wil
7s
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. d was in dienstbaarkeid; 'Li staakteveel getram
te zijn gebaren, en ging zien wie schelde.
Het meisje las een verliandeling over atonale
muziek, de kuiskneckt maakte in de garage
b.aar auto'tje schoon, en Winny raasde als
een bezetene in liaar kennel. Haar bloed barstte uit de aderen. De keele morgen was de geur
weggebleven, en bet jaar dreef kaar steeds sterker naar de paring. Dien middaglieeft de buiskneckt zich verraden. Hij had een minuut zijn
oogen te weinig onder contrOle, en was zeer
eerlijk. Het meisie echter was intelligent.
„Hou je van me?"
„Ja, juffrouw!" zei de kuisknecb.t. Dat laij toen
,,
„juffrouw zei, maakte alles duidelijk, dacht
het meisje. Hij is meer kneclit dan minnaar.
ze lachte.
„Dan lieb ik t6c1-1 goed gedackt. Is de auto
schoon? Vergeet clan niet de baan te sproeien;
.
er wordt vanavond getenmst.
En b.et meisje was lien avond keel moedig;
ze deed gouden kousenbanden aan, met een
ckrysant crop, en kuilde alleen binnen. Haar
79
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tanden beten aan kaar witte vingertoppen.
Het mannetje at niet, en rende, zoo onder het
tuis uit, de heuvel op. Winny stond in de
schemerhoek van de kennel. Strak tegen bet
Baas, met de Lange pooten recht onder bet slanke
b.jf. Haar oude stamboom noemde hazewmden
van een Tersche abdij en Slouglii's van bet
Russiscke kof. Len tik met de vlakke hand
op de neus, kon kaar uit het leven werpen;
een dag natte pooten zou kaar tering en dood
bezorgen. Maar nu bet bloed riep uit deze
schoolersbond, uit cht vuile beest van de vissclierskut, dat de schubben van baars en snoek
tusschen zijn haren bad, en een scherpe lucht
1 ri
van gerookte viscli in zijn Lid, nu vie ' at Komst
.. 1 1
en omgeving weg. Dezen avond zou zij ae baas
D
•
verlaten, de meisjes, en bet goece leven van
.
1.
de sermgenboscnies.
De huisknecht droeg de rackets en liep achter
het meisj e. Door de welving der berceaux viel
de maan over Naar witte tennisblouse en Tangs
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haar mooie beenen. (De Inns'knecht beminde
baar; Let was bet eerste meisje dat kij beminde,
en kij was keel jong).
Op de hoek van het terras gleden de rackets
in bet gras, en troll de liuisknecht bet meisje
in zijn armen. Hij zoende kaar op het Loge,
witte voorbaofil, en op liaar weeke, roode
vrouwenmond. Toen iiij losliet kield ze zicb.
staan.de aan de regenbuis.
1
11
„Proieet , schold ze. „Bab, een huiskneclitr
ze stampte kuilend met haar witte voetje op
de grand. Nanavond nog ga je weg.
Toen sloeg er een Lange roep naar de luclit.
De visscliersb.ond stond op de fontein en riep
bet wijfje. Hiy* kuilde, sleclits een keer, land
en aansekouden. Het grint roetste knetterend
ackter de seringenboomen. Winny stoof in
groote sprongen naar de vissclierskond en
scb.ouder aan scb.ouder raasden ze de lieuvel
af. De zijige staart van de rijkelui's hond wap.perde als franje.
7/
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MEISJESDAG
(VOOR CATHERINE EN OTTO VAN REES)

B

IEN morgen was de wereld ruim en

groot. De veklen lagers weggeschoven,
. eld naar een donkere laag van
afgetulin
wouden in de verte, waarboven een lage horizon blauw trilde.
De zon stolid onwaarschiinkik Loog, rond en
wit achter de cirkels van boomgroen.
Het kind was uit b.et buis gegaan, met vlugge
stappen door de vocktige, vroege tuin, tot aan
de zware deur, die gewillig openkierde voor
bet Witte gezicktje. Toen begon zij deze eene
dag in de wereld, waarin baar ziel zong in bet
lickaam, waarin geest en leven samenvloeiden
in de glorie van bet zijn in God en cle natuur.
Er waren nog ronde druppels van liet spat
water in heur kaar, en kaar handjes gloeiden
van de ruige wrijfmuziek van de handdoek.

Maria, daar gaat je kleine meisje. Het is keel
ver beneden je op de wereld. Jij kan er alleen
maar bovenop Liken. Je ziet hoe tenger ze is,
een klein en weerloos leven tusschen de groote
wizen, onder de groote boomers, waarvan jij
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alleen de bruisende bovenkant met. Maar je
weet immers, net als ik, dat ze dadelijk weer
te zien is. Leg dan gerust je handen even in je
sterrenschoot, en rust van te zien. Ze komt
tock naar je toe. Ze komt met je praten.
Daarom loopt ze zoo recitt uit.
Het kleine meisje is zoo bang dat ze liaar gedachten verliest Tangs de weg. Ze ki jkt wel
even naar de vlierboom, omdat die nog Witter
is dan gisteren, maar ze durft de poes niet roe.••
pen die op het muurtje zit. Haar lippen zijn
.
op elkaar, en ze gaan met open voor ze Maria
goedenmorgen zeggen zal. De straatjes zijn
nog onbegaan. Heel de nackt leek geweest,
donker en warm, en alleen de rozen bewogen
op de muurtjes en tegen het postkantoor. Het
kind moet Brie keer een koek omslaan, en clan
kan ze, recktuit, in een keer door, de kerk in.
Maar van zulke kleine stappen gaan er zoo1.
veei in een meter. Ze loopt langzaam omdat
de dag liaar overal tegen koudt.
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Maria is vannackt buiten de kerk geweest.
Omdat de menschen bid den dag de kerk
voorbij gingen. Ze luisterde en verlangde tel.r
kens dat er een de hoel om zou komen, een
kindje of een krom oud vrouwtje dat water
had gepompt. Elite langzame stap zou op de
kerk toe kunnen komen, keller worden in het
portaal. En dan zou er een zip., die ze goed
icon doers. Ze was zoo vol met goedkeid, dat
het kaast niet meer te dragen was. Haar Zoon
.
.
was op reis. Op reis met de oude pastoor naar
de kerkjes in de buurt, om alien te kunnen
zien en te belpen. En nu ze alleen was, verlangde ze nog onstuimiger dan antlers naar de
kinderen en de menscb.en. Ze sing onder de
lindeboomen, boog en stralend in kaar Witte
altaarmantel, die ze opbeurde voor bet stof
van de weg. Het was er stil, maar de geluiclen
waren duidelijk die je overdag met hoort. Het
roeren van de eksters in bun slaap, een bond
die zijn ketting ackter zick sleept, en de worsmige appels die dof in bet Bras vallen. Er is
nergens bat! Zelfs de winkel is donkey, en
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••
i. 1
overal zijn. de deurenmcnt. Ze ziet twee sandalen voor een deur liggen, alsof er een petgrim overnacht. In dit bilis wonen twee zwarte
1
ns, die
kaarsen kwamen brengen toenkun
jonge
j
varier door de bliksem getroffen was; aditer
bij de pomp de jonge vrouw die een keer met
Naar kindje in de voorste bank zat. Maria
wandelt tussclien de kuizen als een wit lickt.
Haar lianden streelen de rozen en zij buigt de
Witte kelk van een kooge lelie voor laaar ge-,
mkt: de geur van de annunciatie, die zi j zicla
herinnert, als was zij een uur geleden nog in
Nazareth. Zia wandelt onder de vociatige
vrucktboomen en langs bet zingende koren.
Een diep pad tusschen twee korenmuren dat
meekronkelt met Let toeval van de ploegsnee.
zij wandelt langzaam naar liaar kleine meisje,
voorzicktig de groene poort door en langs de
put. Ah zij voor bet raam staat valt het maan.,
liclat over b.aar koofd naar binnen. Het Ideine
meisje ligt met kaar gezickt naar de muur.
Heur zackte wren liggen over Let laken, en
een hand ligt over bet dek, open, met de palm
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plat, als van een bedelkind. Maria hoort bet
kind droomen onder bet Laken. Het droomt
van het kleine zusje dat alle woorden verkeerd
zest, en van de bok die tusscb.en de aardbeien
b.eeft geloopen. En hoe mammie de jurk zal
maken met b.et biesje van engelenblauw.
Maria staat tegen de muur als een witte roos.
zij wrijft bet glas met kaar doek schoon en
kiikt nog eenmaal, met bet keilige voorboofd
tegen de ruit. Dan gaat zij weer, zonder
geluid, zonder gebaar, over bet erf naar de
wed. De poes keeft j ongen en sclauift kaar kop
tegen de zoom van haar witte kleed.
Het kind ziet de zon geler worden boven het
verre koren. Er zij n snoeren van leeuweriken van het gras tot de kernel. En ackter het
kasteel wordt de zeis geslepen. Het denkt even
aan de bloemen, die vanmorgen gemaaid worden met bet gras, maar niet lang. Het clenkt
aan wat bet vragen moet in de kerk. De poort
••
van de kerk is wit. Een blinkende wijde opening in de grijze muur. Het is koel in bet
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kerkj e en bet wijwater rimpelt even als bet
handj e twee druppels neemt. Een bkift er op
het voorkoofd kangen, boven de oogen, en
een valt er op de grond. Het Lilt is /wog en
zuiver; maar voorbij bet altaar schemert de
dag pas over het elenkout. Maria wackt
lackencl, maar ook dat ziet bet meisje niet. Ze
is nu keel alleen. Zonder bet lilt en zonder
de morgen; ze zit gebogen over bet kleme
weer van gedachten en veAangt dat Jezus
komt. Ze zegt niets en denkt maar onbestemd
aan straks, als ze binnen in bet Leven zal zijn,
1
in
n net groote Hart van Jezus, en kooren zal
hoe de wereld groeit.
God is gekomen met de pastoor, Tangs bet
koren, van het groote dorp aan de bosckrand.
De halmen buigen en de leeuweriken fonteinen naar de koogste wolk. Hij weet hoe
Zijn moeder wacht, en het kind. Het kind
dat zij samen beminnen, omdat bet zoo arm
van de kernel verdwaald is naar de garde.
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Nu buigt bet kind en de pastoor en de misdienaars. Ze zijn alle drie arm. Het kind omdat God nog niet gekomen is. De pastoor omdat kii zick onwaardig weet, en omdat 1.1ij niet
weet lioe nog dickter in God te gaan. De misdienaar omdat zijn konijnen dood zijn, en zijn
varier ver in Belgie werkt. God komt onzicktbaar, maar de drie voelen, dat In j gekomen is.
En vlugger dan strals gaan tie mond en de
handen en Let kart van de pastoor, omdat kij
verlangt met Jezus te gaan in bet kind.
Nu is Let kind teruggekeerd in Let land van
voor de geboorte, bet speelt aan de stroomen

van de Eeuwige Liefde. Het dent niet, en
het vraagt ook niets meer aan Jezus. Het b.eeft
zicb. gegeven aan bet Vuur, als een Ideine vlam
die opgaat in een grootere. Het is nameloos
gelukkig en vervuld van een vreugde die voor
niets anders plaats kan laten.
Jezus voert bet aan de band door Let Witte
komnkrijk der Genade.. Het speelt met bet
Lam.
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Dan begint er jets to zingen in het k1eine
•
meisje, lets keel koogs, dat zij zelf niet verstaat.
zij wordt nog ootmoediger, nog kleiner; en
zij verlangt alleen nog dat Jezus kaar op zal
nemen uit de bank, uit het Leven.
God ziet nu de wereld door twee kinderoogen.
Het kind is in hem verloren. God zorgt voor
bet kleine zusje, en voor de aardbeien. Hij
zorgt voor mammie en voor de junk. Hij keeft
alle vogels aan bet zingen gemaakt, en het
kind slaapt aan zijn Borst. Het slaapt en.
droomt. Len Broom waarin de waarkeid zin,-,
Bend omgaat.
De bijen zoemen in de linden als het kind
weer buiten staat. Het is een blije muziek, vol
en groot, die hoog boven de grond hangt als
een dichte nevel. De lindebloesem hangt als
een gele franje van de takken en de geur
dringt diep in het kind, door de Lid en langs
de vocktige lippen in de zuivere mondholte:
een zoete honingsmaak.
Er hangt geel liooi langs de lin.denstammen,
so

hooi van de weidevelden buiten het dorp, dat
van de wagen gegleden is. Het meisje neemt
een spiertj e in de mond, dat de Gine bloemaar
trilt voor Naar gezicht. Er is een wreede muffe
smack aan, van jets dat gestorven is.
ze loopt voor de zon uit en Naar schaduw
staat fijn en kantig over de blauwe steepen.
Over de muurtjes kangen de druiven met
kleine groene trosj es en de rozen, bundels
roode en witte bloei.
Rene staat bij de poort met de voile emmers
in zijn handen. Hij besproeit de lelies en de
violieren en de Godspenning, die al witte ziL
verlingen draagt. Als bet meisje goedenmor-,
gen zegt, plukt kij een dale violierentros, en
buigt zich met de bloem over bet muurtje. Het
.
meisi e staat op de teenen en bedankt heel even.
Zji ruikt aan de bloem en gaat zingend ver.,
. ses die niet Jansen
der: het liedje van de prin
mocht ; tot ze in de poort gaat. Zij drinkt een
mondje vol water aan de pomp. Zij houdt de
oogen dicht en laat het koel rondgaan Tangs
het verkemelte en over de tong, en overal
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waar God gerust heeft ; zij vraagt nog een...
maal keel den dag hoed to mogen zijn ; can
slikt zij het water in en neemt afscheid van
Cliristus. Zij gaat uit het licht van liaar ziel
naar buiten, als uit de kamer naar de donkere
gang. zij trust vader, moeder en het zusje. zij
kijkt een prentje acliter op de krant die vader
leest.
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HUWELIJK
(VOOR CHARLES NYPELS)

H

ET paard van .rose rukt bladeren

van de wilde roos. Het staat met de
kop Haar het Westen waar de zon
zakt, en kneust met elke beweging het harde
Bras. Jose staat met zijn hoofd tegen de warme
paardenrug. Hij voelt hoe elk.e beweging van
de bek in de spieren doortrilt. Hij denkt: het
moet nu Vrijdagavond zijn. Vijf dagen ripien,
viif nachten slapen.V4 dagen: prairie, armoebosch, bard-klinkende rotsgrond en zwerfsteenen. Viji avonden: stdte, avondrood en.
maanbogen. Vijf nachten: sterrenregen, beestengekuil en een stroomend melkwegvuur.
Hij zal morgen onder de kooge middag-zon
in de vlakten van Malita zijn, waar zij woont.
De Ster-zeven ranch, de eenigste boerderij in
de vlakte met een jong meisje onder de balien.
Maria moet hem verwackten want Ini gaf in
het najaar een brief mee aan de veekooper: in
het voorjaar de bruiloft!
De oude man zal gevloekt kebben; misscluen
keeft kij kaar geslagen; misschien weet kij nog
niets. Maar dan zal Ilij het merken. Ze moet
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••
een vrouw geworden zijn: nog weer zwart
'mar, en met wijde heupen. Het zal kaar tijd
zijn een man to volgen. Hij keeft rozen geplant
voor luj vertrok; Inj keeft blinkend aluminium
uit de stall en nieuw golfijzer op de oaken. Ze
kan komen; Let bed is groot genoeg. Het paard
trekt met de pooten en slaapt. Jose rolt zicli
in de gestreepte deken en slaapt. Zijn jongensmond is boven een roode streep. Hij lackt in
zijn slaap en kust iemand. Midden in de naclit
wordt In) wakker. Het paard staat vierkant
en steil tegen de nacblemel; het geweer en
bet zadel staan tegen een boomstam. De nackt
moet half om zijn. Over tien uur is kij in de
vlakte van Malita. Hij slaapt en sb.mlacb.t.
Het paard yak halt in zijn pooten: Jose schokt
zackt op en neer. Zijn donkere hand verlengt
de boedrand: baj zoekt naar het blinkende van
een dak in de verte. De vlakte golft voor de
wind uit; er zijn twee boomen, mager en reclitt
op.ose
e e en zon er
d a eft
s app.
.1" 'ee
librood
ftb dggt
pen; kij wierp bet paard een korst toe, en bleef
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zitten. Het zadel broeit onder zijn broek.
De vliegen zitten op de natte paardenlip. lily
maakt een korte scliaduw op bet grass de teu..
gels Langen Lang veer; de zon staat tegen zijn
b.nkerwang als een warme band. Eindekik
staat de ranch op de horizon: een bakblok
met een punt omboos. Het paard komt niet
weer in draf; Jose denkt speller en weer naar
bet einde toe. Zij zal binnen zijn: in de keuken of aan de tafel. Hij zal afstappen en de
oude man zal Lem door de poort zien komen.
Zij zullen scitrikken en naar buiten loopen en
voor hem staan. Als bij de oude man goedendag gezegd keeft zal Iiii b.aar kussen. Hi ' zal
'mar lippen kussen en baar oogen. ilij zal zijn
arm om Imar schouders slaan...
Hij idakt met de tong: b.et paard draaft even
aan. z De vrouw w-ackt.e
We draven als het zomer wordt,
als bet zomer wordt,
1
dejonge
jongewei
wei en de koeien,
naar 1
als bet zomer wordtl
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Hij trekt de punt van zijn roode das wat uit.
Hij rolt zijn hoedrand wat in en slaat de blaren uit de schapenfranie van zijn broek. 14
veegt in Lange streken bet een-week-dikke stof
van zijn hooge laarzen; Inj silt een paar keer
en maakt zijn lippen nat.
Maria staat voor bet raam. Zij ziet door de
1
••
wasem van de soeppot de norizontk in en de
••
r . 1 1
eene wolk die overdnift. Ze keei t rindsnet
najaar gedacht aan . os en het kuweliik; aan
Let kuwelijk en liet kindje; aan het kindje en
de kleeren. Ze keeft van de Roodkop linnen
gekocht en neteldoek, en patronen geknipt uit
The Ladys Home J. van 1913. Ze keeft
konderd malen een draad in de naald gestoken
en iedere keer dackt zij dat varier vragen
zou: waarvoor die Ueeren? Hi) 'weft uren
bij haar gezeten zonder iets to zeggen. Hi)
droomt van de long-drive en bet free grass
in den verleden tijd. Hij keeft twintig jaar
zwijgen geleerd voor zijn vrouw hem ditjjonge
bloed sclionk, er liggen twintig jaar tusschen
••

r

e
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k•
j vechten tegen
zijn Ind en hem. Twintigjaar
de kome-steaders die bun persoonlijkheid en
de colt-revolver verruilden voor een rol prikkeldraad. Twintig jaar lezen in het Woord
Gods, dat eere toebecleelt aan de gebieders en
volgzaanleid vraagt van de kinderen. zij mag
niet trouwen. Zij moet naast hem zijn tot bij
sterft. Het kan nog land Buren, maar zij moet
wackten. Als kij dood is wordt de ranch verkoclat en kan zij weggaan. Er zal geld genoeg
zijn om terug to keeren naar de steden met de
trams. Hij weet hoe mooi ze is: eens stone
kaar deur op een icier, then zij zich wiescb. in
de groote teil. Het vorig vooriaar lieeft .rose
hem om kaar gevraagd. ilij heeft geweigerd
en gezegd dat zij wachten moest.
Maria kijkt door de wasem. De konden slaan
aan. zij hoort de piepscharnieren aan de keerboom voor het erf. zij ziet Jose; en zij roert
door. Hij is bruiner Ban bet vorig jaar; kij is
mooler. Een jonge held met een breede Borst.
Nu komt de bruiloft.
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Als zij binnenkomt staat .rose in de andere
deur van de kamer. Hij lui kt naar de oude
man. Maria luykt naar varier en naar Jose.
.lose gaat sclirijlings op een stoel zitten en
luikt Naar lachend aan. z Het is voorjaar, e
zegt Iiij. vJa,. zegt Maria. 1)Ik lieb je verwackt. e
De oude man schuift zijn bord achteruit. Hij
luikt niemand aan en gaat langs ,rose de kamer ult. Iiij fluit Billy. Als =in paard gezadeld is, rijdt hij weg. J ose staat voor het raam.
Hij keeft zijn arm om kaar schouders en voelt
hoe zij warm is en jong. De vier oogen rijden
achter de oude man aan. Maria voelt zich
vreemd in bet li.jf. Als op een schommel.
De oude man rij dt recktuit langs het koeienpad. Nu draaft inj ; en Inj ziet niet om. Hiy
wordt een verre ruiter; een stip; zij zien hem
niet weer tusschen de andere puntjes op de
horizon.
ziiii wil ons bang maken, e zegt Jose. Dat
is bet laatste woord over de oude man.
ilij ziet nu goed dat Maria hem keeft ver-

go

waclit: haar Laren hangen in een zware wrong
.
je. Zzij A
_raagt ziiden
zij den
ideed'
op een. nieuw sennt
kousen en grijze schoentjes. Ze zit op Jose's
Lie, en Iiii Bust liaar. Zijn mond ruikt even
naar Engels& tabak, en kij heft een lidteeken naast zijn linker wenkbrauw. Jose draagt
kaar onverboeds naar Naar kamer. Zi j zit als
een schoolmeisi e aan zijn Borst.
Billy rijgt liaar een pacer hoop rijlaarzen aan.
Hij vraagt niets.
Nader zal tegen den avond wel terugkomen, e
zegt ze Lem.
Zij stapt in J ose' s bruins band en dan op de
schimmel. Jose springt in bet zadel en buigt
zich naar kaar. Dan stapt kij toch weer af,
en sclirijit: ewe gaan trouwen, wees niet koppig, Beef een brief mee aan de veekooper.
We wonen op de Cody 8 ranch e . Als Inj
weer 'zit klakt kij met de tong. Hij rijdt een
half paard voor. Hij ziet niet om. Hij boort
Maria sours slikken achter zick. Hij koort de
beugelriem schuren tegen kaar laarzen. zij
women verre ruiters; zij worden stippen; dan
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kan Billy ze niet meer onderscheiden van de
andere stippen op de korizont.
Zi.e je nu wel?€ vraagt Jose naar achter.
fit wilt het wel, lieveling, e zegt Maria.
De paarden .raven.
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POEZIE
(VOOR WILLEM MAAS)

EDGY Oleer stond teen den scb.00tr
steenmantel en dicteerde een b.00fcl..
stuk van zijn nieuwe roman. Als lui
nog oog geliad liad voor andere scb.00nkeden
dan die de lieldin uit zijn roman bezat, zou liij
Lebben gezien dat Kitty Williams, die al-ter de machine zat, lien midday blinkende
Laren Lad, en dat kaar beenen, die ze acliter...
uit oncler liaar kruk stale, in seringkleurige kowr
sen staken. Was zijn blik nog weer naar de
garde gezonken, dan Lad Iii i. liaar allerliefste
ideine voetjes gezien, die gestoken waren in
1ila avondschoenti es. Maar Reggy Oleer had
zijn succes pas achter den rug en stond op bet
punt de beste bladzi j de to dicteeren van het
boek, dat b.em er voor goed brengen zou. Hij
klemde de bekrabbelde velletjes in een hand
en kield in de andere een clikke sigaret.
1.iieveling e l articuleerde hi j , D j e zult de mees..
teresse zijn van een onvermoeden droome . De
machine niketikte, en Kitty s rug bewoog
zacb.tjes been en weer. Het was een geluk voor
Reggy's gemoedstoestand, cat kij liaar genciat
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met zag. Anders was de paging nooit afgekomen en zouden alle gebeurtenissen die moeten volgen, in den aanvang onmogelijk zijn
.
s geziclat lacb.te heel even. Een
gemaakt.
discreet lackj e, dat half overging in een trek
van meuwsgieriglieid naar den volgenden zin.
Reggy b.umde als een veteraan in bet Pagement. zult de vrouw zijn op den regenboog, en eeuwig zal je onbereikbaar zijn voor
de smarten der garde, K ...Toen sloeg de Westmmsterpendule vijf maal en trok Kitty kaar
seringkleurige beenen onder de kruk uit. Vijf
uur was kaar tijd, en Reggy lei, met een opreale zuckt zijn liandvol blaadj es onder een
presse-papier. 1)1J is liardvocktige, zei hij,
terwij1 kij Kitty in haar jas
t.Morsen
gaan we verdere, troostte ze. En toen, een
beetje overmoedig: nu eerst eens wat
prozaische liefde gemetene Ook zonder dat
ze dit had gezegd, wist Reggy wel dat kaar
winkelckef onder de arcaden waclitte. Het
was een van de jongens die lackende tanden
kebben, en Reggy had bet paar al eens nage66

staard als Iiij met zijn sportboy-stap naast kaar
korte pasjes wandelde. Hij keek nadenkend
over kaar been uit het eenigste venster. MisAlien keek bij een beetje zielig, want ze voelde dat ze nog iets zeggen moest. z U moest er
ook eens meer uidoopen, mister Oleer. En
dan heele andere Bingen tegen de meisjes zeggen, dan die mannen uit uw boeken e . Lacliend
wuifde ze met kaar taschie en rikketikte de
trappen af. Reggy staarde nog uit het venster.
Hij zag eenzelfde snort venster aan den overkant, maar op de plaats waar zijn encyclopedie stond, stond bij de overbuur een kan vol
gouden resen.
v . . . als die mannen uit uw boekene. Maar
de mannen uit zijn boeken hadden dan tock
maar van bet laatste een rond getal van dertigduizend doen verkoopen. En ze zouden waken
dat dit meer dan vigtigduizend koopers vond.
Zijn mannen waren bezield met pracktige rid..
derhike gevoelens. Zij konden Brie uur automobieLnjden zonder naar bet friss& gezichtje
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naast zick to zien. Zij onderwierpen een vrouw
door bun b.00ge voomaamlieid, bun sterkte.
En in den milden hid van bun leven zongen
ze een hoog en vervoerd lied voor kunne vrouwen. Sleets een heel enkele maal dackt Reggy
dat er tock eigenlijk niet meer zulke mannen
waren. Wat hij schreef werd nooit gezegd,
misscluen had Kitty gelijkl Hij moest heeleandere-dingen tegen de meisjes zeggen dan de
mannen uit zijn boeken. En hoe meer in j er
over nadacht, hoe meer kly dacht dat zij gelijk
bad. Hij wond zich op tegen zijn manier van
leven, tegen de encyclopedic en tegen bet open
venster. En na tien min.
' uten heftige gedachten
kolde Remy met zijn hoed achter op bet boofd
de trappen af. Hij was niet meer Ressy-vande-bocken, maar Reggy-van-de-schemering.
Reggy-van-de-boeken had woest de getypte
vellen van zijn nieuwe roman over den grond
gesmeten.
Niemand zal het mevrouw Brown kwalijk
••
••
nemen, dat zij , terwi.j1R.eggy uit was, de kamer
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. de; en evenmin cat zij de vellen tiksel
opruim
voor scheurpapier aanzag•Want zij kende met
de gewoonte van groote schnivers om bun beste
••
copie tegen den frond te smijten. En wat was
er tegen dat zij mevrouw Redman het geleende
roomidopperti e terugzond, netj es verpakt in de
drie eerste alinea's van R.,eggy's vi ifcle koofd-,
stuk? Nievrouw Redman woonde aan den
overkant en Meld ook pensionnaires; een ervan
woonde ackter bet open ream met den gouden
regen en was pas negentien. En bebalve dat ze
negentien was keette ze Peggy en was een beetje
verwend door bet succes van een zomer en
een winter acliter elkaar.

Het was na het diner dat ze een papier zocht
om een kapot horloge in te pakken, en in de
keukenkast van mevrouw Redman de twee
7
1.
1 ri
7
.. r 1
eerste = flea s van Reggy s vijiae noolastuk
vond. Van dat oogenblik of verlangde Peggy
alleen maar naar een man die kaar v de vrouw
op den regenboog € zou noemen. Toen ze uitging was bet omdat de kamer te klein was voor
liaar Broom. ze zockt bet park en den zwa69

••
ren geur van de rijke seringenbloesem, en ze
.
droomde telkens opnieuw: de man die kaar
1.1
.• i•
zozingen,
zou awnten van zip iefde .. .
u .
Reggy was vastbesloten. Met een gezicht van
nu of nowt hate baj tegen de meisjes in de
autobus. Hij kocht een veel te groote anjeher
.•
voor zijn knoopsgat, en toen In j vlak voor een
parkingang den kassier van zijn uitgever tegen
kwam, keek deze hem verschrikt aan. Misschien dacht hij dat de laatste afrekening dub
bel was uitbetaald, speelde Reggy door bet
hoofd.
Het schemerde toen kij, al gets kalmer, in bet
seringenlaantje van het park b.ep. Maar de
schemering van een Witte panama boven een
bankrand was genoeg om bet vuur opnieuw in
hem te ontsteken. Hij gebruikte de gewone
schemering-formule om mastkaar te komen
••
mitten, en nadat kij een paar maal de ongewendheid had ingeslikt, noemde kij kaar, bij
wiyze van begin beveling c en kind' e c . Toen
liet mondje onder de panama openging, schrok
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Reggy. Want bet meisje begon met te zeggen
dat zij alle mannen vervelend von., omdat zij
allemaal ketzelfde widen. Reggy sclioof jets
verder van kaar weg. Toen kii zijn meening
over deze kwestie uiteen Wilde zetten, ontdekte
bij dat zij wat men noemt „beslagen " was.
„Heeft u er al eens over gedacht, dat een.
.
meisje wel eens graag vrouw genoemd zou
1 ,7
willen worden, in plaats van altijd „kindje
of „Leveling"? Dat ze wel eens graag een
regenboog beloofd zou willen b.ebben in plaats
van een auto? Dat ze graag zou kebben dat
een man kaar de meesteresse van z ijn groom
noemde, in plaats van liaar te zeggen dat Iiii
aan kaar dackt terwij1 kij zijn banden bip.,
97 7
pompte f
Peggy zei nog veel weer, en Reggy zat pd.
Hij stond recht voor de bank, en stotterde.
Hij zei eigenlijk niets de eerste twee minuten.
En alleen omdat bet meisje adem seliepte, bad
Li leans om te zeggen, dat zij waarschijnlijk
zijn boeken had gelezen.
s 1k lees nowt kasboeken o , zei Peggy snibbig.
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En verder? Verg er kwam op dat moment de
maan door de seringen en praatte Remy deer
keel vlug over hefde en hij zei precies ketzelf• ••
de wat de mannen zijn bock met de oplage
van dertigduiz
. end stuks zeiden. Het was laat
toen de panama op Reggy s Kme hing en bet
••
haar van Peggy over zijnj as.
De mannen uit bet nieuwe boek zijn nog rid.derbiker en Peggy en Reggy koopen samen
meubels van de tantimes.
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