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Het zal U, die naast het prozawerk van
Aart van der Leeuw ook zijn poezie bewondert, ongetwijfeld voldoening schenken dat thans zijn Verzamelde Gedichten het licht zien . Reeds to lang immers
hebben wij hierop mocten wachten .
Aart van der Lecuw was een streng beoordelaar van zij eigen gedichten . Lang
niet alle verzen die hij schreef, bundelde
hij ; zelfs niet alle, die hij in de toen toonaangevende tijdschriften „De Beweging"
en „De Gids" gepubliceerd had . Zijn bundels waren welover vogen gecomponeerd,
de drie latere in een rangschikking naar
poetische onderwerpen . De bundel ,Opvluchten" is bovendien,in de ongunstige
tijd na de eerste wereldoorlog, zclfs nog
na in handen van een uitgever gcweest
to zijn, tot zijn geringste vorin teruggebracht .
Bij het ouder worden vond hij ook in
zijn bundels verzen, die hem niet meer
zo goed bevielen, en hij lict er zich
over uit, dat hij alles wat niet gebundeld
was, en een en ander van wat wel in de
bundels stond, geen herdruk waard
achtte .
In zijn dissertatie ,Aart van dcr Lceuw,
Leven en Werken" heeft Dr J . Hulsker
vele van deze in volgorde van ontstaan
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FARTON
De staldeur zwaaide open . Een knecht leidde het paard naar
buiten, hij hield het stevig bij den bek vast aan den teugel,
en trachtte lachend de ongeduldige drift der hoeven to dwingen tot een kalmen gang . De beide wielen van het ranke
wagentj a knerpten over het kiezel . Door een f orschen ruk
aan het leidsel werd de lustige draver voor een breed bordes
tot staan gebracht . Langzaam daalde daar een jongen de
treden af, nog bezig aan het dichtknoopen van een handschoen, en stapte uit de donkere schaduw, die het huis wierp,
in het voile zonlicht met de zekere bevalligheid van een
jeugdigen prins . Blootshoofds scheen hij den krans van zijn
misschien nog Been zeventien j aren los ineengevlochten om
het blonde haar to dragen .
-- Zoo, bruin, riep hij vroolijk en klopte het dier op den
hals ; dan streelde hij het zachtjes over de heldere vlek tusschen de oogen en dacht : zoo wit als versch gevallen sneeuw,
maar nu is het lente . Een warme adem werd hem in het
gezicht geblazen, een zegevierend brieschen schalde door de
niiddagrust .
Hij ruikt de wei, mij nheer, zei de stalknecht, U mag wel
met hem oppassen, want van dit voorjaar is hij nog niet uit
geweest . Maar de knaap was al op den bok geklommen en
klapte met de zweep . Toen hoorde hij een venster openschuiven, hij keek naar boven en knikte tegen een lief gelaat,
dat geleek op het zij ne zooals het Octoberloover van eenzelf de boomp j e op zij n Aprilgroen lij kt .
Vent, zal je voorzichtig wezen, waarschuwde een bezorgde
stem .
Ja, moeder, j a, en recht opgerezen, wij dbeens, de teugels
driest uit elkander spreidend, als een antiek wagenmenner,
stuurde hij met een zwaai langs het grasveld, langs de azalea
mollisperken, de rhododendronhaag en het geurige seringenbosch j e,, en dan het ij zeren hek door, wuf t en vrij heidsdron-

ken, niet anders dan een vogel die zij n kooi ontvloog . Doch
zoodra de wielen over den straatweg daverden, ging hij
rustig op het bankje zitten en haalde diep adem, alsof hij
zoo de zoetheid van het nieuwe seizoen geheel zij n eigen
wilde maken . Tusschen de stammen der linden door f onkelden de grazige landen, een koe loeide, en die f orsche horenstoot van zomersch welbehagen klonk boven het eentonige
geratel uit . In een naburig tuintje schrikte een bende spreeuwen en deed een buitje vlokken uit den bebloesemden perenbongerd nederzweven . Het paard waagde een sprongetj e ;
zij n voeten waren wit als de bles op zij n voorhoof d . Weer
moest de jongen glimlachen om een wintergedachte : Zij
hadden door een eindelooze sneeuwvlakte gereden, de sneeuw
was nog niet ontdooid op de vier pooten van zij n vlugge
beestj e, maar de zon zou nu haar werk verrichten ; hij scheen
door de f rissche, j uweelige blaadj es, f ladderde als vlinders
van de takken, en bracht verwarring in het hart .
Door een tik van de zweep versnelde de vaart . Het verkeer
was drukker geworden en hij moest zij n voertuig als cen
scheepje doen wenden . Wandelaars bleven staan aan den
kant van den weg om hem voorbij to zien stuiven, en onder
de toeschouwers, want het docht hem dat hij over een renbaan langs hen ij lde, herkende hij vluchtig een meisj e, waarmee hij onlangs gedanst had, of een schoolkameraad, die
met de hand voor den mond een kwinkslag schreeuwde, en
wien hij dan, vanaf de verhevenheid van zij n zetel, achteloos
het antwoord toewierp, als een bloem . Al meer en meer
bleek de lentedronkenschap hem to bevangen ; de stevige
bries, die van zij n haren krinkelende vlammen maakte, voelde
hij zoo met de op haar tocht vergaarde schatten beladen,
dat zij hem een boodschap scheen to brengen van cen oord
achter de uiterste boomen gelegen, waarvan hij zoo dadelijk
als de koning zou worden binnengehaald . Ook het paard
leek achter het droombeeld van een lokkende tooverweide
aan to loopen, zoo liet het de hoeven op de keien klinken,
steigerde het, en slingerde het den kop been en weder, dat
het schuim hem langs de f lanken spatte .
-- Net een zeegolf, mompelde de j ongen bewonderend, maar

Jan had wel gelijk, dat ik met hem op moest passen, en
hij klemde de toomen vaster in de vuist . De uitwijkende
voorbij gangers zagen hem recht en rustig zitten als een man,
maar in waarheid moest hij strak de spieren spannen en
werd het eerder een worsteling van twee overmoedigen, beiden luisterend naar hun oproerig bloed, dan het samenwerken van den meester en zijn dienaar . Maar j uist in dit
kampen, als een triton met de branding, vond hij zijn be .
hagen, en terwij 1 hij de teugels vierde, klopte het hart hem
warm voor zijn weerbarstigen gezel . Onwillekeurig vielen
hem de lofspreuken to binnen, waarmee de Arabier zijn
bruingemaanden makker prij st . Zij vingen aan met hem de
vleugelen van een zwaluw toe to dichten, en eindigden met
zijn lichtvoetigheid to roemen, die op den boezem van een
vrouw zou kunnen dansen zonder haar ook maar in het
minste to deren . In dit behendige walsj a bleef hij zich een
poosj a verdiepen, en, moegetrippeld, was hij het zelve die
zich in gedachte op den bekoorlij ken dansvloer neervlij de
en daar alles, richting, pad en paard vergat. Op hetzelf de
oogenblik kwam uit een open villahek een klein, zwartharig
monster aangebuiteld, het rolde als een bal over den straatweg, stoof op tusschen de trappelende hoeven en kefte zijn
gillende blafstooten uit. De bruin deed een zijsprong, de
voerman schrikte van zijn gedroomde peluw op, trok aan
de leidsels, maar zijn arme reisgenoot had het bit op de
tanden genomen en holde in zijn doodsangst stuurloos op
een steeds vliedende verte toe .
Er werd den knaap geen tij d voor overleg gelaten ; alleen
voelde hij zijn bloed hem dwingen tot een wanhopige tegenweer . Hij deed de zweepslagen striemen en schreeuwde zijn
bevelen in den storm van dit vluchten, als een gezagvoerder
tot de bemanning van een zinkend schip . Schichtige gedaanten deinsden met de armen opgeheven terzij de en lieten de
baan vrij voor den waanzinnigen rit . Toen werd het blindelings voor zijn leven worstelende lichaam opmerkzaam
op het gevaar van onder de wielen to worden geworpen,
want het wagentje slingerde met korte schokken heen en
weer . Tegelij k zetten de voeten zich schrap en boog de romp

zich achterover, de vingers omknelden de teugels, de opengesperde oogen zagen recht en roerloos het gevaar in het
gelaat. Zoo verzet zich een boomp j e tegen de windvlaag,
waardoor het niet ontworteld wil zijn . Doch de onzichtbare

gedachten en gevoelens stoven als een opgejaagde vogelzwerm uiteen . De een bleef hulpeloos zweven boven den
of grond van den ondergang, de ander tuimelde neder in een
chaos van ontzetting en verbrij zeling, sommigen ook stegen
in hun verbij stering opwaarts naar het troostend blauw van

een herinnering, hoe stillend het zou wezen nu als een
kindje aan moeders borst to rusten, hoe koel en groen de
schaduw noodigt onder de moerbeikroon, hoe heerlijk je
door de zon gewekt wordt als hij op je kussen schij nt . Een
zwiepend boompje en wat verstrooide vogels, maar zoo zou
hij niet eindigen, die als een j onge koning uitgereden was .
Bi eede, gouden glansstrepen sloegen neer tusschen de bruisende heesters, het loover sprenkelde een regen van gloed

over den razenden wagen en zijn blondlokkigen menner .
Faeton, ongeroepen
want wat had dit toomeloos als een
bergstroom langs de wegen storten uit to staan met een
schooltaak, met het onlangs moeizaam uit Ovidius vertaalde
blad
ongeroepen nam hij den knaap zijn plaats in aan
de leidsels, de voortvarende zoon van Apollo, en het was
nu niet meer tusschen de struiken en stammen, maar tusschen
de wolken en sterren, dat het noodlot werd tegemoetgerend . De
woorden van den stalknecht waren zij eigenlijk niet de
waarschuwing van den bekommerden zonnegod geweest, de
wankelende tilbury geleek zij niet de uit zijn spoor geschokte
hemelwagen, het paard, het oproerige span? Daar het een
jongen gold, een zeventienjarige, wit van toekomstbloesem
en stralend van leven, die hier in wedkamp reed met den
dood, werd hij gedoopt in den glans van de mythe, mocht hij
steigeren over een brandende aarde, en den genadestoot
ontvangen van den bliksemschicht van Zeus . De werkelijkheid ging reeds lang verloren in den wervelstroom van then
droom, toen het onbestuurde, kleine voertuig een eenzame
allee van hooge beuken binnenstormde, die den in zij n
weerstand tot een beeld verstij f de een dubbele haag van
8

vlammen en de richtplaats van Gods toorn docht . Eensklaps
sprong een groote, donkere gedaante dwars over den weg,
bet paard aarzelde een oogwenk en zocht uit to wijken,
meteen was de jongen bet meester met een ruk, als bet
rukken van een zwaard uit de scheede en een slag, als de
houw van dat zwaard . Dan zat hij weer neder, bewegingloos
in de houding van zij n ontzetting, nog samengedoken onder
de schaduw van bet verdwijnend gevaar . Intusschen had de
vrouwelijke ruiter
want zij was bet die de voorzienigheid
tot redding had gezonden
bet trillende dier bij den toom
gevat . Tegelijk kwam langs een door buksboomstammetjes
ornzoomde oprij laan een in zij n schootsvel strompelende
huisknecht aangeloopen, die een pluimigen stof f er onder
den arm droeg .
Nog geen zucht lang later, want alles gebeurde met de tooverachtige gezwindheid van een droom, vond de j ongen zich
behagelijk in een ruststoel liggen, voor open deuren, welke
geuren binnenlieten van een rijk beplanten lentetuin : gouden
regen en seringestruiken die zich sierlijk schikten rond een
glad gazon, waar middenin een oude, steenen zonnewij zer
den tijd, die zoo juist nog in een wilde werveling zichzelven
was vooruitgesneld, terugbracht tot de kalme regelmaat van
loom en langzaam over bet cijferblad to schuiven . Vogels
kwetterden, alsof de morgen juist was aangebroken, en een
merel f loot. Maar aan deze zij de van den drempel, waar
gedempt de schemer neerzeeg van de wanden en ook den
rustende geheel bedekte, behalve een hand en een haarlok
fonkelend in bet licht, gebeurde nog een heugelijker wonder,
ongeloofelijk als een visioen uit den slaap van een knaap .
Niet dat de rij zige gestalte, rustig zich bewegende in heur
rijcostuum geen werkelijkheid bezat . Niets ontging aan den
jcugdigen gast van haar van leven verzadigde schoonheid .
Hij zag bet welgemaakte van haar ranke vormen in bet
nauw aansluitende gewaad, en hoe dan zacht getint en teeder
als een theeroos de onverhuldheid van een lief gelaat zich
als bet ware voor hem openvouwde . Ook zag hij bet glanzen
van heur haar als van een avondzongloed over korenaren,
goudschij n in den warmen blik der donkere oogen, en in

den mond, den overmoed der voile lippen, jets van het
welig zwellen van een rijpe vrucht . Doch wat bij zijn genie .
ten aan een droom deed denken, was die vreemde mengeling
van vreugde over een vervulling en van vrees dat bet niet
waar zou zij n . Het scheen hem toe of bet ontwaken de hand
reeds aan de deurklink gelegd had, en of hijzelve, in de
enkele seconde die hem restte, een geluk veroveren moest .
Dan hoorde hij zich plotseling toegesproken met een stem
waardoor bet zangetj a van de merel werd beschaamd . De
godenzoon, die achter de rossen van Apollo had gereden,
leef de nog in hem en bet was Faeton's vrij moedigheid die
op haar vragen antwoordde . Onbevangen vertelde hij bet
avontuur waarvan zij n hart nog bonsde . Daarna dankte hij
haar hof f elij k, gelij k dit betaamde aan een knaap van een
zoo doorluchtige geboorte en noemde haar zij n naam . Hij
bedoelde Faeton, maar hij zeide Rijkert .
Rij kert ? herhaalde zij met een glimlach, terwij l zij zich
over hem boog, wat een vreugde zit daarin en wat een rijkdom . Hij knikte .
Ja, ik geloof ook, sprak hij peinzend, dat mijn ouders
mij then naam uit blij dschap hebben gegeven, want zij hadden al j aren naar een kind verlangd . En vader meende dat
een goede naam geluk aanbrengt.
Wag was hij er zich bewust van, dat zulke woorden hem
niet pasten bij een vreemde, maar zij warden als afgebroken
twijgen meegesleurd door de nog niet gestilde golven van
zij n koortsachtige bewogenheid .
De vrouw stond niet meer naast hem, zwij gen vervulde de
kamer en daarin jubelde bet merellied . Dit herinnerde den
jongen aan de lente buiten ; zij n gedachten tooiden zich als
witte appelboomen, die hun bloesems voor haar voeten lieten
nedervallen, toen zij tot hem trad .
Hier is een verf rissching, die misschien zal goeddoen
na zoo'n wilden rit, zeide zij hartelijk noodigend, en bij
bet overreiken van bet schaaltje fonkelden de helderroode
aardbeien in bet binnenzwevend zonnelicht . Hij richtte zich
oh uit zij n ruststoel, de dingen schenen hun adem in to
houden en bet uur zij n vleugels toe to vouwen, de vruchten
10

geurden en terwij i hij haar den schotel uit de hand nam,
dunkte het hem, een oogenblik van innige vervoering, dat
zij daarmede zichzelve gaf . Maar toen het koele sap hem
verfris.chte en ontnuchterde, werden een voor een de vlaggen
van zijn verbeeldingsfeest binnengehaald, en bleef er niets
over dan een onversierd huis aan een eenzamen landweg,
waaruit de droom was geweken, en waar alleen maar de
bewoonster na haar morgentocht was weergekeerd . Nu haar
gelaat vlak naast het zij ne door hetzelf de licht werd beschenen, hoe schoon was het zoo en hoe vorstelijk, ouder
dan hij misschien wel een tiental j aren, wat even zooveel
jaren wijzer en rijper beteekende, en haar uit deed bloeien
boven wat nog nauwelijks knop had gezet . Want in haar
schaduw school hier de j ongen, de armzalige schipbreukeling
van een belachelij k ongeval ; hij had gesproken op een wij ze
waarover een kind zich zelf s geschaamd zou hebben en hij
werd nu door een versnapering tegelijk tot zwijgen gebracht
en getroost . Hij voelde het bloed hem naar de wangen stijgen,
durfde niet opzien en stamelde van bedremmeldheid . Het
gaf dan ook een verademing, toen de knecht kwam melden,
dat zij n paard, nu rustig, ingespannen stond . Zij n gastvrouw
bood aan, of de koetsier hem naar huis zou brengen, maar,
even weer Faeton en koene rossenmenner, weigerde hij .
Hij was to verblind van beschroomdheid om bij het afscheid
haar handdruk to begrij pen .
In gepeinzen verloren reed hij door een doolhof van wegen ;
zijn droomen sleepten kransen langs de treden van een
tempel, en eerst toen het kiezel onder de wielen knerpte, viel
het hem in, dat zij haar naam niet had gezegd .
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II

DE EPHEBEN
De gansche klas zat gespannen to luisteren, alle gezichten,
met de van aandacht glanzende oogen en de half geopende
lippen, naar den vertellenden leeraar gekeerd .
Op een der voorste banken, dicht bij het venster, had Rijkert
boeken en schrif ten terzij de geschoven en staarde voor zich
henen met de kin in de hand, rustig genietend van de
beelden, die de schilderende woorden wekten . Weken moesten
reeds zijn verloopen sinds zijn voorj aarsch avontuur, want
de door de hooge ramen zichtbare hemel vlamde van een
donker, zomersch blauw en de lij sterbes, die een bewegelij ke
schaduw over zijn lessenaar deed wiegelen, boog de takken
onder het voile gewicht van zijn loover . Telkens verhelderde
een glimlach het oplettende jongensgelaat . Hij genoot weer
in een van die uren van rij kdom en weelde, die somtij ds
in het beklemmend duister van den schooldag plotseling als
een schatkamer werden geopend en waarvan alleen de kleine,
bijziende Grieksche leeraar de sieutelbewaarder bleek to zijn .
Een enkele korte zin uit den schrij ver, then zij toevallig
bezig waren to vertalen, placht voldoende to wezen om de
wonderbare deuren to ontsiuiten en zoo had nu de regel :
„In een wolk van pij len streden de epheben" tot ontgren .
delende spreuk gediend .
Met warme stem beschreef de verhaler die Helleensche jongelingen, wier achttiende jaardag hen over den drempel van
den knapentij d in de ruime hallen der volwassenheid deed
treden .
Door een eenvoudig handgebaar riep hij diezelf de ruimte
op rond de blonde hoof den der scholieren, die hij in gedachte met den bloesem van hun even oud zijn als met een
attischen mirtenkrans zag gesierd . Dan sprak hij van de
overreiking aan de j eugdige gezellen van de speer en van
het schild . Ernstig wees hij op den plicht van het moedige
bloed en op het schoone zinnebeeld dier eerste wapenen,
1

maar zij n toon werd zachter en indringender, als hij over het
bonte wereldweef sel aanving to vertellen, dat den jongelingen
in den chlamys, den wij d geplooiden mantel, als het ware
door hun genius, hun goeden engel zelven, om de schouders
werd gelegd .
Rij kert luisterde mij merend naar den gedempten stemklank,
welke een van tint scheen met de ingetogenheid der kias .
Het docht hem, dat de wonderbare beelden in een innig zilvergrij s zich afteekenden tegen een nevelachtigen achtergrond, toen over de plechtigheden werd gesproken, die
moesten vooraf gaan aan de intree in dit nieuwe levensj aargetij ; en eensklaps zag hij zichzelven daar bewegen temidden
van de blank gemantelde gestalten en, gelukkigste der f eestgenooten, zij n kinderlij ke kleederen of f eren op het altaar
van den god . Dan trad hij buiten en daalde met zij n makkers,
rustig schrij dend in hun stoet, den tempelheuvel of .
De wolkelooze Junihemel, die door het schoolraam gloeide,
werd het azuren uitspansel boven land en zee, de zon- en
schaduwvlekken van het door den wind bewogen lij sterbessenboomp j e verdichtten zich tot lommer van olij ven en
platanen, terwij l het liedj a van een zomerblij de merel ergens
in de verte veranderde in het kweelen van een dubbelfluit.
Vol verrukking Rep hij aan achter de opwindende muziek,
blindelings door het verhaal, waarvan hij den zin niet meer
verstond, langs rotspad en ravij n geleid .
Toen hij zoo tot aan het strand was genaderd, kwam hem
een koor van meisj es zingend tegemoet . Zij waren in den
morgen uit de stad getrokken en brachten den wederkeerenden den welkomstgroet . Rijkert meende de reivoerster, die
de snaren sloeg, to herkennen ; zij leek ouder dan de haar
volgende maagden en droeg de rosse haarwrong op de wij ze
der gehuwde vrouw . Het visioen van een tuimelenden wagenmenner steigerde uit boven de Bergen en eensklaps zat de
harpbespeelster schrijlings in het zadel, in een donker rijcostuum, en zIj was het die Faeton redde .
Een beetj a gemelij k aanvaardde Rij kert de verrassing, die
zij n gemij mer, dat geen ander spel letj a dan het steelsgewij ze
oproepen van bevallige rijderessen en beminnelijke vruchtenDe Mythe van een Jeugd
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schenksters scheen to kennen, hem onverwachts weer had
bereid .
Moest zij daarom slechts zoo telkenkeer zijn droomen binnen
komen galoppeeren, de onvindbare vreemdelinge, om zich
in werkelij kheid des to ij veriger voor hem to verbergen ?
Na dien avontuurlij ken Meimorgen was er bij na geen dag
voorbijgegaan, die niet de teleurstelling bracht van een
vruchteloozen ontdekkingstocht naar het verdwenen landhuis aan de beukenlaan . Hij begon er dan mee om den
straatweg, waaraan zijn woning was gelegen, langzaam of
to slenteren, bij voorbaat overpeinzend wat hij tot haar
zeggen zou ; natuurlij k eerst wat welgekozen woorden over
zijn dankbaarheid, alsof eigenlij k zijn bezoek niet anders
gold dan deze uit to spreken ; maar spoedig, als vanzelve,
zou hij haar zijn onhandig optreden en beschamende ontboezemingen in herinnering brengen, en daarvoor om verschooning vragen met de gemakkelijkheid en taktvolle gratie van
den man van de wereld, voor wien hij dien dommen jongen
en zijn droevige f iguur zou trachten to doen vergeten . Onder
het wandelen zocht hij naar passende woorden en scheen
deze in de wilde bloemen, welke hij langs den wegrand
plukte, sierlijk saam to schikken tot den schoonen ruiker,
dien hij haar dadelijk vereeren zou . Maar bij zijn thuiskomst droeg hij den boeket nog altij d in de hand .
Geen paad j e in den omtrek van de stad, dat hij niet had
of geloopen, geen tuinhek dat hij niet speurend binnengeslopen was . Doch hetzelf de toeval scheen hem van haar woning
ver to houden, dat hem eenmaal haar naam had ontzegd .
Vaak gebeurde het dat midden in een gesprek met zij n
vrienden het verlangen plotseling aanving zijn betooverend
lied j e to pij pen ; hij riep dan zijn verwonderden makkers
een schielij ken groet toe, en vo lgde den onzichtbaren f luitspeler langs een grillig spoor van paardenhoeven of achter
een waaienden sluier aan . Somtij ds twij f elde hij aan de
waarachtigheid van wat geschiedde en kwam hij zich als een
droombeeld voor .
Eindelijk bleef hem niets meer over dan op wonderen to
hopen . Op een warmen onweersmiddag, nadat hij nogmaals
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to vergeef s zij n overvolle hart langs velden en dreven had
gedragen zonder dat hij het iemand wij den kon, was hem
de legende van Venus ingevallen, wier lusthof slechts in
lichte zomernachten uit zij n puin herrij st . Sedert zette hij
zij n onderzoekingstochten ook des avonds voort . De maneschij n lag doodstil over de wereld, de meidoornhagen geurden, knapen en meisj es liepen hand in hand onder de
boomen, of kusten elkaar aan den zoom van de wegen achter
ritselend struikgewas . Wanneer hij op een zeer laat uur weer
onder de lamp zat op zij n kamer, legde hij het voorhoof d
tegen zij n gebogen arm en snikte, hij wist zelf niet over
welke vreugd of smart .
Uit die milde herinnering aan zij n tranen, moest hij weer
tot den leeraar opzien, die in zij n vertelling tot aan het
oogenblik was genaderd, waarop de stoet der epheben, begeleid door de vrouwen, de stadspoort binnentrok, en het
dunkte Rij kert dat de zachte toon van het spreken zich bij na
tot een bevel verhief, een bevel tot hemzelven en tot zij n
kameraden - ook, om op to rij zen uit de banken, zich to ontdoen van de donkere kleederen, tegelijk met de verholenheid
der bedekte begeerten, en naakt van ziel en lichaam, gehuld
alleen in den mystischen mantel, zich to mengen onder de
aan hun God gewij de j ongelingschap, die over uitgestrooide
rozen en lauwertakken, als over de zinnebeelden van het
heilig leven, schreed .
Rijkert keek met dankbaren blik naar den geestdriftigen
man . Wat stond hij vroeger anders voor de klasse, de beminde meester, mijmerde hij, en, omdat het zoo heerlijk was
in de rust van een schooluur, terwij 1 zich een gedempte
stem deed hooren, to staren naar gedachten, die voorbij
vlogen als trekvogels tegen een stille najaarslucht, liet hij
zich gewillig verleiden tot dit turen naar het verleden, en
zag hij plotseling den leeraar, hoe deze voor het eerst zijn
intree in de klasse deed . Dit gebeurde in den zomer van
het of geloopen j aar ; de zon scheen door de vensters, en
toen de kleine, bedremmelde gedaante, achter de brilleglazen
met de oogen knippend, aarzelend over den drempel strompelde, begrepen de jongens al dadelij k dat bier een machte1

looze aan hen overgeleverd werd . Langzaam en geleidelijk
wasten de woelige wateren van hun moedwil, totdat, na
enkele weken reeds, de gekwelde door een hulpeloos gebaar
zij n onmacht tegenover het verwoestend element moest betuigen. Het bleek zoo zalig, midden in de knellende gebondenheid van den eindeloozen schooltij d, een korte pooze niets
dan een bergstroom to wezen, schuimend, bruisend, en zoo
maar blindelings de stukken van den oever los to scheuren,
onverschillig of die met kleurige bloemen of teedere mossen
waxen begroeid . Op den roes der wildste uitgelatenheid
volgde weleens een enkele seconde van ontnuchtering, die
hun den gemartelde, wien niemand eigenlijk een kwaad hart
toedroeg, in zij n gansche deerniswaardigheid voor oogen
stelde, maar het lustige bloed verdiepte zich niet gaarne in
persoonlijke overwegingen . Er stonden hier slechts krachten
tegenover elkander, eenerzij ds de schietbeek, die zwelt als
de sneeuw smelt, en aan de andere zij de de zwakke dam,
die hem niet keeren kan .
Dit duurde zoo tot aan den laten herf st, tot aan een kalmen,
koelen middag, waarop hij, Rij kert, die zich bij het uitgaan
van de school wat verlaat had, zij n voet zette op de eerste
trede van het naar de straat of dalende hordes . De aan beide
kanten met iepen beplante singel lag eenzaam ; rustig zweef de
bijwijlen een goudgeel blad door de windlooze stilte, en
van zij n makkers was er niemand meer to zien . Voor hij
echter den voet had kunnen zetten op de volgende trede,
ontdekte hij een groepje menschen tusschen de linksche
boomenrij . In een van hen herkende hij meteen zij n Griekschen leeraar, die hem nog onbeholpener toeleek dali gewoonlij k, in zij n dikke over] as . De overigen, een rij zige
vrouw, j eugdig nog ondanks heur grij zende haar, die een
kindje bij de hand hield, en een slank, jong meisje, hadden
daar blijkbaar geduldig onder de olmen op zijn komst gewacht . De leeraar tilde den kleinen jongen met een uitgelaten
zwaai hoog boven het hoof d en omhelsde hem daarna hartelijk . Nadat hij het knaapje voorzichtig weer had neergezet,
legde de grij ze vrouw hem een hand op den schouder, terwij l
zij hem iets scheen to vragen met een bezorgden ernst . Rij kert
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had hem toen bij het van neen knikken datzelf de moedelooze
gebaar zien maken, waarmee hij zij n onmacht placht to betuigen tegenover het dagelijksche oproer, dat hij niet bezweren
kon . De hand, die op zijn schouder had gelegen, streek hem
nu zachtj es door de haren, en het f rissche blozende gezicht,
waaraan de krans van zilver zulk een vredigen avondglans
verleende, boog zich naar het zij ne en zij kusten elkaar .
Onderwij 1 had het meisj a vol teedere oplettendheid hem
de zware lederen portef euille of genomen, voortdurend naar
hem kijkend met de aandacht der bewondering . In een
levendig gesprek gewikkeld wandelden zij den herf stigen
straatweg af, en toen zij nog maar zeer onduidelijk in den
schemer van de verte zichtbaar waren, had Rij kert nog altij d
roerloos op de bovenste trede bij de schooldeur gestaan .
Dan daalde hij langzaam alle trappen af, en terwij 1 hij dat
viertal eensgezinden, wier hart hij gezien had, tot aan hun
woning bleef volgen langs de droomerige grachten, waar
de weerschij n van den hemel en het loover op het kalme
water lag, jubelde het aldoor in hem met een ontroerende
verrukking, waar hij nauwelijks de uitroepen en de snikken
van bedwingen kon : hij is een mensch, een mensch .
Den volgenden morgen had hij met de driftige handbewegingen van een redenaar to midden van een ernstig zich
beradenden j ongensdrom gesproken . Het eerste Grieksche
lesuur had al dadelijk een stilling der golven gebracht . En
zoo bleef het de komende weken, want de bruisende storm
der instincten legde zich onder de edelmoedige bestiering
van het mededoogen, als onder den gevleugelden voet van
een god . De leeraar zelve had zich eerst nog niet gansch
terecht kunnen vinden in dezen plotselingen ommekeer . Het
verging hem als den dulder Odysseus, van wien zij toen
juist lazen, hoe hij, na de schipbreuk op den veiligen Phaia .
kenoever aangespoeld, „bezinningsloos ligt zonder adem of
sprake", maar dan de aarde kust en zich een leger spreidt
uit dorre bladeren . Spoedig echter was hij, opgerezen uit
de weelde van die ongekende rust, de rij kdommen gaan
toonen, waarvan hij de bewaarder bleek to wezen . Eerst
enkele bloemetjes, wat edelsteenen, dan de voorhal met
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haar schoone beelden, en eindelijk bet allerheiligste . Ja, de
verachte was priester geworden en, gelijk hij bet wonder
volbracht had om bet beengende schoollokaal in een tempel
to herscheppen, had hij zijn eigen wezen eveneens veranderd
en bet eerbiedwaardig gemaakt .
Verschijning, mensch en priester, mompelde Rijkert, in
gedachten verzonken, en ergens uit bet diepst van zijn wezen
f luisterde bet ten antwoord : lichaam, ziel en geest . Het
wonder der drievuldigheid schitterde hem een oogwenk tegemoet uit bet duister . Zijn hart begon sneller to kloppen,
en hij bukte zich naar een dier duizenden levensgeheimen,
die niemand als den knapen zoo kwistig voor de voeten
worden uitgestrooid .
Intusschen had de leeraar of scheid genomen van de epheben
en luisterde nu op zijn beurt . Een heldere, hooge stem las
voor . Rijkert wendde zich om naar bet meisje . Zij was
dezelf de, die op then naj aarsmiddag onder de goudgele
iepeboomen gewacht had, en wat later, bet leek wel als
een belooning, in de klas verschenen was . Daar had zij bet
dadelijk huiselijk gemaakt en fleurig, niet anders dan wanneer er een vaas met bloemen in de vensterbank van een
ziekenkamer wordt gezet . Haar rustige gezicht, zoo heugelijk
van dat der jongens verschillend door de teedere tinten en
bet zich in zachte golving langs de slapen aanvlijende haar,
hing opmerkzaam over de vertaling gebogen . Klaar en zangerig werden de woorden uitgesproken, doch zij scheen
er zich in bet geheel niet van bewust to wezen, hoe zomersch
dat klonk door de zwij gende ruimte . IJverig vergeleken de
scholieren bet gelezene met bet eigen werk, alien tuurden
zij in de schrif ten, behalve natuurlij k weer, en Rij kert stelde
dat niet zonder gemelijkheid vast, Hendrik, zijn vriend, „de
Vogelaar", zooals hij spottenderwijze om zijn ornithologische
liefhebberijen genoemd werd, die de oogen niet afhield van
de in haar eenvoudig j aponnetj a over den lessenaar leunende gestalte, welke hem zeker ook de incarnatie van een
bovenaardsch en tooverkundig wezen docht .
Langzaam keerde Rij kert bet hoof d af, zijn blikken voelden
zich als bet ware getrokken naar den anderen kant van
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het lokaal en, gelijk hij het verwacht had, vond hij daar
het dubbel lichtje van een fonkelend lorgnet op zich gericht .
Even knikte hij verstandhoudend en staarde dan peinzend
voor zich uit . Opnieuw moest hij zich bukken in zijn droomerijen naar een vondst . Zoo duidelijk had hij er zich
nimmer rekenschap van gegeven, hoe hecht, j a, bij na tastbaar, de band bleek, die hem aan Anna, de dochter van
den leeraar, en aan zij n vrienden Hendrik en Walter bond .
Het kwam hem voor, alsof zij elkander over de hoof den
der overigen heen de handen reikten en, of gesloten in hun
eigen kring, zich bereid maakten voor een of anderen geheimzinnigen ritus, of een plechtigen, heidenschen dans . Hierover
mijmerde hij, totdat het uur werd uitgeluid .
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III

HET BOEK EN HET MEISJE
In den gonzenden zwerm van de uitgaande school vormden
zich weldra kleine groepen van vrienden en makkers, die
elkaar wat to vertellen hadden in de open, vrij a blij heid
van den zomerdag . Ook Rij kert, Hendrik en Walter hadden
zich dadelij k of gescheiden van den j ongensdrom en staken
de hoof den tezamen voor een ij verig gesprek . Rij kert en
Walter konden elkander aanzien zonder zich to buigen ; somtij ds wuif de een haarlok van den een den ander in het
gelaat ; toch deden zij geen oogenblik aan broeders denken,
de blonde met zij n dichterlijke mij meroogen, zij n weelderige
lippen, en de donkere met de scherpgelij nde, pathetische
trekken als van een jeugdigen Beethoven of Mirabeau . De
kleine, tengere Hendrik de Vogelaar reikte hen nog niet tot
aan den schouder, en huppelde bewegelijk mee naast den
massieven gang van zij n makkers, terwij l hij telkens, vooral
wanneer hij zelve het woord voerde, een nerveus gebaar
maakte, alsof hij iets ongrij pbaars wilde vatten, dat voorbij
hem schoot op snelle wiek .
Er werd over den Griekschen leeraar en zij n bezieling gepraat . Rij kert zeide, dat de stoet der epheben nu zeker wel
spoedig in zij n slaap zou binnentrekken . Vroeger waren
zij n nachten ook altij d kleurig en bewegelij k geweest, maar
sinds hem die wonderbare vertellingen werden gedaan, bewoonde een geheel nieuw yolk de wereld van zij n droomen ;
centauren galoppeerden er door mythische landschappen,
nimfen vlochten er het haar aan den voet van heur boomtronk, en Pan en zij n saters verschrikten er de minnaars
bij hun zoete ontmoetingen in het mirtenbosch . Dit door
elkander wemelen van gestalten scheen een geheimzinnige
orde tegelijk to willen verbergen en to onthullen, en een
het leven verklarend raadsel op to geven, welks oplossing
zij in duizenderlei teekenen trachtten kenbaar to maken en
dan weer verwarden .
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Walter, die vol ongeduld had toegeluisterd, barstte nu uit
in een verontwaardigd protest ; de aloude wolk van toorn
en het bliksemend oog schenen hier van onder dit f ronsende
voorhoof d to dreigen en vonken to schieten . ,Beelden zij n
des duivels", riep hij uit, „daarmee lokt hij zij n offers als
een valsche vogelaar ." Steelsgewij ze stootte Rij kert zij n
vriend Hendrik aan, en hun beider glimlach waagde zich
nog even buiten voor het losbreken van de donderbui . Neen,
hij droomde nooit anders dan van sombere, verlaten vlakten,
vervolgde de driftige redenaar ; hij zelf stond dan eenzaam
ergens op een hoogen heuvel, de rookkolom van een Kainsoffer dreef over de velden, uit den hemel hing de geweldige
weegschaal der gerechtigheid, het gewicht der zonde deed
haar dreigend overhellen, alleen het gebed kon nog baten,
overal f luisterde dat door het loover, zuchtte door het Bras,
langs de wateren, steeg op in den nevel, en f onkelde als
tranen aan het firmament . Want het gebed . . .
Maar Rij kert, die den bekeeringsij ver van den vurigen dweper kende, en het toomelooze van zij n woordenstroom, vroeg
haastig, ook omdat het hem zoo wel to moede was bij deze
samenspraak over droomen onder het bewegelijke lommer
van het olmengroen : „En Hendrik, hoe is het met j ouw
wondervogel ; vloog hij j e vannacht weer op?"
De kleine makker knikte . In korte, of gebroken, maar gloeiende zinnen, als vonken, die onder de hamerslagen van een
aambeeld spatten, beschreef hij het verblindende gezicht.
Ja, zoo heerlijk was het hem nog nimmer voorgekomen : de
vederen bezaaid met j uweelen, de kuif van purper, de pooten
robij nen, verrij zend uit zij n nest, dat in vlammen opging,
tegen een okergele avondlucht . En dan het onbeschrijfelijke
heimwee om hem to vangen, of om hem to volgen op zijn
vlucht . Doch het vreemde van dezen immer zich herhalenden
droom bestond vooral ook daarin, dat het landschap, waarboven het stralende dier omhoog steeg, zich telkens duidelij ker had of geteekend als het wederkeerde : het duin, het
slingerpad, het braambosch, geheel en al een omgeving, zooals die hier in den omtrek wel to vinden zou wezen, als je
Westwaarts op de zee toeliep .
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En naar zulk een hersenschim staat nu een jongen groote
oogen op to zetten, spotte Walter, die zij n kamer vol heef t
met -vogels, deugdelijk opgezet en op hun voetstuk vastgespij kerd, vanaf den winterkoning tot den albatros .
Wat geef je om wat eenmaal je eigendom is, zuchtte de
onverzadelijke, weer met dat gebaar van grijpen naar iets
,dat ontvliedt .
Rij kert luisterde niet meer . Tot nu toe hadden zij tezamen
het eenzaam scheepje van hun alvergeten welbespraaktheid
veilig door de golven van het stadsgewoel gestuurd . Maar
eindelijk vermocht hij toch geen weerstand meer to bieden
aan het bruisende leven dat zich aan hem opdrong, door
een warme zomerzon verguld ; en, terwij 1 zij n kameraden
onverstoorbaar hun gesprek vervolgden, spitste hij de lippen
naar zij n dierbare werkelij kheid, of hij haar wilde drinken
als een beker wij n .
Dien dag werd markt gehouden . Volgeladen karren en wiegelende sjeezen ratelden zwaarwichtig of stoven voorbij hem
in een kletterenden hoevengalop . Blatende kudden stuwden
zich op bij een zij steeg en versperden het verkeer . Hij voelde
een verre, maar onmiskenbare verwantschap tusschen wat
hier dringend de straten bevolkte en den boksvoet en den
paardmensch uit den nachtelijken droom . In de wezens van
die beide werelden deed eenzelfde wet zich gelden, steigerde
een eendere drift . Maar wat hem nog het feestelijkste aandeed was de schoonheid van den Junihemel boven de vlottende hoofden, en de dans der zon- en schaduwvlokken
langs een hand die wenkte, of over een opgeheven aangezicht. Toen zij tot aan de bloemenkade waren genaderd,
waar de bontbevrachte schuiten steven aan steven tusschen
de wallekanten op het kleurig water dobberden, en de
zoetste geuren door een windvlaag werden aangevoerd, begon ten overvloede nog het klokkenspel to beieren, zoo kersenrijp en uitgelaten dartel, dat Rijkert bijna de beenen niet
meer kon bedwingen en, om de vreugde van zijn bloed to
vieren, zij n boekentasch tot in de takken wierp en haar
weer opving in een slanken sprong . Walter en Hendrik, nog
altij d redeneerend door de drukte koersend, bemerkten zij n

overdadige blij dschap niet eens. Zelf s slingerden zij elkander
nog telkens een korten, strijdhaftigen zin toe, als zij op het
marktplein hun gang moesten regelen naar then van de
langzaam voorbij de kramen schuifelende menigte . Tot zij
bij een open ruimte kwamen, waar de bare middagstralen
tintelden over een in aandacht als gestolde hoofdenzee . Maar
mochten die gloeiende hoof den op een in zij n loop gestuiten
lavastroom gelijken, dan deden de vanaf hun verhevenheden
oreerende kooplui denken aan de vuurspuwende kraters erin .
Heel de gloed van hun zuidelijken hartstocht knetterde los
it hun woordenspranken en vlamde op uit hun gebarendrif t. Een hunner, een breedsprakige kwakzalver, die de
stem alleen to zwak scheen to vinden voor wat hij had to
verkondigen, blies fanfares op een koperen trompet . Toen
hij vervolgens zijn poeders en pillen aan begon to prijzen
door een vuurwerk van kwinkslagen en rijmend jolijt, stonden daar drie knapen, een die van de goden gedroomd had
en twee die zoo j uist nog over het gebed en het wonder
hadden getwist, luidkeels to lachen met hun monden open,
als kinderen om de grappen van een poppenkast . Doch toen
de koddige redenaar ermee aanving, zijn beduimelde pakjes
in begeerig uitgestrekte handen to werpen, haalden zij minachtend de schouders op en gingen huns weegs .
Haastig spoedden zij zich voort langs de grillig zich kronkelende tentensteegjes, alsof hun plotseling een doel van
den tocht was ingevallen .
Oude Simon staat er ook weer, riep Walter toen zij den
uitersten rand der kramen, vlak aan den voet van den musiceerenden toren, bereikt hadden . Aan het marktrumoer
scheen men hier met den vinger aan de lippen het zwijgen
opgelegd to hebben, en het was zoo rustig geworden als in
een kloostertuin . Droomerig lieten de boekenjoden de oogen
over hun rijkbevrachte stalletjes weiden, hun koopwaar prees
zichzelve aan . Zij lag op de breede schragen dicht bij eengeschikt, en de zon, die door de reten van het zeildoek binnendwarrelde, f onkelde op het geel ivoor of kostbaar goud
der folianten, als op de bonte kelken van een bloemenveld .
De drie vrienden hadden zich aandachtig over dezen over-

vloed gebogen en zooals hun harden zochten, leek het waarlijk of zij zich een ruiker plukten ergens in de eenzaamheid
aan den zoom van een wei . Rij kert had spoedig iets van
zij n gading gevonden, een eenvoudig perkamenten bandj e,
dat hem, toen hij het opende, zij n titel toonde : „De herderlijke liefdesgevallen van Daphnis en Chloe, naar Longos, uit
het Grieksch vertaald" . Hij las den aanvangszin : „Op het
eiland Lesbos, op jacht in een woud aan de nimf en gewij d,
zag ik het schoonste wat ik ooit gezien heb in mij n leven, geschilderde taf ereelen, waarin een lief desgeschiedenis was afgebeeld" . En, hoewel hij nog nooit van den schrijver gehoord
had, werd hij zoozeer door de betoovering van deze weinige
woorden bevangen, dat het hem voorkwam of er niets begeerenswaardiger bestond in de wereld dan het bezit van dit
boekj e . Toen hij het dan ook, na het gebruikelij ke schij ngevecht van loven en bieden, in zij n jaszak stak, voelde hij
zijn hart zoo kloppen, alsof er een minnebrief aan wend
verborgen. De torenklokken zetten juist een nieuwen f eestzang in en, opturend naar hun j uichen, bemerkte hij m teen zij n
beide makkers, nog altij d gebukt in een drinkende houding,
als dorstigen over een verf risschende beek . Weer verwarmde
hem die onuitsprekelij ke verwondering over hun drieer verwantschap, die hem ook aan het einde van het schooluur
reeds had verrast, en eensklaps meende hij de verklaring
van wat hen verbond to hebben gevonden : Zij wachtten
met elkander op het leven als op eenzelf de wonder, en de
dingen, die zij hier betastten met verlief de vingers, waren
de zalige belof ten van wat het eenmaal brengen zou . Noemde
zich de schat, then hij zoo juist had veroverd, niet met den
naam van een knaap en een meisj e, ach, en verborg de
toekomst niet voor ieder hunner ook een naam, die eens
met den zij nen zou worden tezamen genoemd ? Hij zag hoe
Hendrik de Vogelaar een kleur kreeg tot over de ooren .
Anna stond met ouden Simon over een koopprij s to twisten .
Zij knikte hen vertrouwelij k toe .
Boven hen sloeg de klok een uur . Haastig groetend namen de
jongens toen of scheid van elkander, want zij hadden zich verlaat. Maar een luide kreet van Hendrik deed hen weer de

schreden wenden ; hij zwaaide met de armen en in verwarde
woorden stotterde hij buiten adem, dat, nu zij Zaterdag Loch
zouden wandelen, zij hem den vogel, waarvan hij gedroomd
had, moesten helpen zoeken . Nooit kon je weten, en den
weg had hij in kaart gebracht . Walter, verontwaardigd, protesteerde, doch Rijkert, die wist, wat hunkeren zeggen wilde
dat Been bevrediging vindt, riep dat het goed was, en handenwuivend gingen zij uiteen .
Rijkert had, om vlugger thuis to wezen, een donkey en armoe-dig zij slop ingeslagen . Dit mondde uit in een eeuw-oud
grachtj e, schamel, maar zoo volgezogen van zomerschen
middag, zoo lommerrij k en f eestelij k weerspiegelend, dat hij
dadelij k, toen hij vanuit de sombere huizenschaduw in het
wemelende lichtbad trad, van genot begon to f luiten . Het
was er warm en eenzaam onder de lindekronen, alleen een
meisje liep er voor hem uit. Zij scheen zich in haar stijf
geplooiden mantel ongemakkelijk to bewegen . Zij droeg een
hoed met korenbloemen op het hoof d . Een dienstbode op
haar Zondagsch, dacht de jongen, en hij keek naar den
bundel, then zij in de hand hield, saamgebonden in een
hagelwitten doek . Met haar anderen arm omklemde zij een
in papier gewikkeld pak, en toen Rijkert spoedig dichterbij
was gekomen, daar hij onwillekeurig den pas had versneld,
zag hij dat zich in dit pak een poppenwagen moest verbergen, want drie plompe, gele wieltj es staken er neuswij s
onder uit . Juist terwij l hij haar inhaalde, bleef zij voor een
lage, groene deur staan, en trok met een ongeduldig rukje
aan den koperen belleknop . Tegelijkertijd werd het gordij ntj a voor het venster aan de straat terzij geschoven, en
een kind, alleen in haar hemdje, drukte de uitgespreide
vingertjes en het van verheuging vuurroode gezichtje tegen
het raam . Het meisj e knikte en toonde in triomf haar grappig gewielde geschenk . De kleine vuisten trommelden een
rof f el van verrukking tegen de glazen . Zij dient daar ergens
in een groote stad, begreep Rij kert, nu heef t zij vacantie,
hier woont haar f amilie, en ze verrast ze allemaal met een
cadeau .
Het gulhartige deerntje scheen den nieuwsgierigen knapen-

blik to voelen vragen naar haar eenvoudig geheim ; zij
wendde het hoof d om, en plotseling vertelde haar een glimlach, dat zij zich verraden had . Zij bloosde als een papaver
onder haar blauwen korenbloementuil, en toen zij het niet
laten kon terug to lachen, wisten zij eensklaps zoo iets liefelij ks van elkander, al sof zij het 's avonds f luisterend onder
de boomen hadden bekend .
Het groene deurtj a werd geopend en toegeslagen en het
gordij ntj a viel weer voor het venster dicht . Rij kert liep weer
alleen fangs het dommelende grachtje, doch in den hof van
zij n droomen begroette hij een nieuwe gast .
Toen hij, al lang weer thuis, aan de kof f ietaf el verhalen
over den morgen zat to doen, met den klop van zij n hart
tegen iets hoekigs dat hem in den zak stak, voelde hij zich
zoo heugelij k to moede, alsof niemand anders dan het vrij gevige meisje hem deze verrassing uit de groote stad had
meegebracht.

IV

HET HART VAN DEN HEILIGE
Rijkert zat op zijn kamer to werken in het rustige halflicht
van den eindigenden zomerdag . Wanneer hij opzag, scheen
het hem toe of hij zichzelven in het gelaat keek, zoozeer lag
zijn wezen in de dingen rondom hem uitgedrukt . Het huisde taf el en stoelen, de lessenaar, de boekenkast en
raad
stond bij een tusschen de grij sde weinige snuisterij en
groene wanden in de eenvoudige orde van zijn doelmatigheid ; maar toch schikte het zich als het ware tot een rhythmische strof e, die door den knaap scheen gedicht to zij n
die leunstoel zou niet verder van het venster geschoven
kunnen worden zonder een harmonie to verstoren, die vaas
met bloemen zou, neergezet op den anderen hoek van den
schoorsteenmantel, een inbreuk hebben geleken op een vastgestelde wet . Aan alles, vanaf de platen aan de muren tot
aan het tapijt waarop hij de voeten zette, hing de warmte
van een bevredigd verlangen, de vervulling van een wensch .
Voor ieder stuk had hij gespaard om het voor zich to verwerven, of het ten geschenke gevraagd, als hij iets schoons
mocht kiezen . Daarom werd het een stil genoegen, telkens
uit de boeken en de schrif ten op to turen in den kalmen
avondschemer, om er het vertrek met zijn meubelen in to
zien glanzen, zooals gedachten kunnen glanzen aan iets lief s .
Vlug en methodisch werkte Rij kert zij n taak of . Hij voelde
er geen genegenheid voor ; want welke kennis de meeste
van zij n leeraren ook bezitten mochten, zeker was het dat
zij de geheime macht der wichelroe niet kenden, die de
diepst verborgen bron ontdekt . Er moest in de toekomst een
doel bereikt worden, wilt de jongen, en daarom nam hij de
onaangenaamheden van den weg er heen voor lief . Alleen
toen hij zij n Homerus voor zich openlegde, scheen het eentonig pad zich eensklaps bloeiend to verbreeden, en terwij 1
hij Odysseus' zoetvloeiende toespraak vertaalde, waarin de
zwaar beproefde zwerver Nausikaa, de koningsdochter, met

een in de blauwe oneindigheid oprij zenden palmboom vergelijkt, lachte hij stil bij zichzelven, en beschouwde het niet
eens als een wonder, dat j uist een binnenvloeiende zonne •
straal over de woorden, die hij neerschreef, gleed . Zoo gauw
zijn arbeid gereed was, ontsloot hij een lade en nam er het
boek uit, dat hij then morgen op de markt had gekocht .
's Middags had hij er al veel in gelezen, en nu zocht hij
op waar hij gebleven was . Langzaam bladerend herkende
hij een woord dat als een edelsteen schitterde, of genoot
hij weer van een vergelijking, die hem ten tweedemale verraste, alsof een meisj e, dat hem vaarwel gekust had, even
haastig terugkwam om zijn lippen nogeens to vinden voor
een of scheidsgroet . Maar terwij l hij nog bezig was to zoeken,
hoorde hij de traptreden kraken ; f luks sloeg hij het boekj e
dicht en borg het weer in de lade . De deur kierde open,
en zijn moeder trad binnen, zooals ze iederen avond binnentrad met voorzichtige pasj es en glimlachend achter het ij le
dampsluiertj e, dat geurig omhoog wuif de uit het tot den
rand gevulde kopje, dat zij boven had gebracht . IJlings
schoof Rijkert een stoel aan, en als zijn moeder, na de thee
to hebben neergezet, was gaan zitten, vlij de hij haar nog
een kussen in den rug, met de hoffelijke gezwindheid van
een page . Dan zocht hij zijn plaats weer op, om rustig naar
heur verfrisschenden glimlach to kijken en naar heur heldere
stem to luisteren . Vertrouwelijk spraken zij als kameraden,
de moeder aandachtig en wat voorovergebogen, in de houding van iemand die tegen een deur tikt, de zoon eerbiedig,
maar rtiet zonder aarzeling, als een die nog niet weet, of
hij wel openen zal . In elk geval lag zij ri Daphnis en Chloe
in den lessenaar weggesloten, en den sleutel tot dit lief ste
wat hem vervulde, zou hij nimmer toevertroawen aan die
reine, diep vereerde hand . Toen zij weer been was gegaan,
verwijlde er nog iets heugelijks in de kainer, alsof er muziek
was gemaakt .
Even bleef de j ongen roerloos in de schemering staren, maar
geen seconde later zat hij, met het gloeiende hoof d in de
handen, opnieuw verzonken in zijn boek . Hij las van het
smachten der lief de, hij las van het teeder geheim van den

kus . Ook hIj zocht naar wat die kinderen in hun omhelzingen
trachtten to ontraadselen, ook zi j n bloed brandde naar de
zaligste verborgenheid . Hij was jong als een vrucht in den
tijd van haar rijpen, en zich verdiepende in de eenvoudige
herdersvertelling, was het hem een verwondering geworden
en een weelde tevens, zijn vurige begeerten gelouterd to
beleven onder een Griekschen hemel, tusschen de weidende
kudden, aan een blauwe zee . Hij had, alnaar het verhaal
hem genood had, gespeeld op de pansf luit, de druiven geoogst, en op warme zomerdagen naast Chloe gerust in een
heilige, heidensche naaktheid . Nu suisde de stilte zacht jes
over zijn aandacht, en het begon reeds donker to worden,
toen hij genaderd was tot aan de beschrij ving van den
rappel, then Daphnis voor zijn liefste plukt :
„Een van de boomen, die al geheel was leeggehaald, bezat
geen bladeren meer of vruchten . De takken waren alle kaal,
alleen aan den hoogste was nog een appel overgebleven .
De appel, mooi en wonderbaar groot, rook even goed of
nog beter dan de beste, maar hij, die den andere plukte,
had zoo hoog niet durven klimmen, of er de moeite niet voor
over gehad om hem to bemachtigen, of mogelijk ook was
een zoo schoone appel voor een verliefden herder gespaard
gebleven ." Dan brengt Daphnis hem met gevaar naar
beneden .
Rijkert moest de letters dicht voor de oogen houden, en
het was niet dan met moeite, dat hij den laatsten zin ont .
cij feren kon : hoe Daphnis Chloe zij n buit in den schoot
legt, „en zij kuste hem zoo innig, dat hij er geen spij t van
had zoo hoog to hebben geklommen voor een kus, die alle
gouden appelen to boven ging ."
Langzaam rees de jongen op, hij zag iets fonkelen en blozen
in het donker, ach, dat ook hIj in de takken mocht stij gen om
zich de vrucht to plukken die de liefde heet . Het bloed was
warm in hem geworden . Met een ruk schoof hij het venster
open en knielde voor het raamkozijn . Een windzucht koelde
hem de slapen, maar voerde tegelijk de bloemengeuren
mede uit den Junituin . Aan den straatweg waren de lantarens
reeds ontstoken, en de voorbij gangers werden voor den
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turende telkens even zichtbaar in den rossen schij n . Twee
menschen waren er stil blijven staan om to kussen en bijwijlen, als het hoof d van het meisj a wat achterover zonk, dan
fonkelde heur blonde haar . Rijkert voelde een ontroering
alsof er prachtig viool werd gespeeld . Ja, daar buiten
wachtte hem de boordevolle wereld met haar paden, die
bij elke kromming een vervulling beloof den, met haar goddelijke toevalligheden, waaraan het zoo heerlijk was zich
prij s to geven als aan de koesterende mildheid van een vrouweschoot. In gedachte vlij de hij er zich aan neder, een gedroomde hand beroerde hem, en plotseling wenkte een gelaat
hem toe uit het duister met een : ,zoek mij ", dat hem hoorbaar riep . Hij herkende en wilde opspringen om dadelijk
den nacht in to gaan ; maar j uist knarste het tuinhek, een
lichtschij n f likkerde over grasveld en heesters, het kiezel
knerpte onder vlugge schreden en de in zijn breeden kapmantel gehulde besteller besteeg het bordes . Toen de brief
in de bus viel, begon het hart van den begeerigen jongen
to kloppen, alsof de greep van het leven reeds op zij n deurknop lag . In werkelijkheid wist hij het heel goed, dat hij
geen enkele tijding had to verwachten en natuurlijk, gelijk
reeds zoo dikwij is tevoren, bitter zou worden teleurgesteld ;
maar toch wendde hij gespannen het hoofd om, en luisterde,
zij n duistere kamer instarende, ademloos naar de geruchten
van het huis . En zoo ontging het hem, dat buiten het kiezel
andermaal knerpte, nu onder een lichteren stap, en dat er
dan een belklank door de gangen tinkelde . Wel hoorde hij
het kraken van de trap, en toen er aan zij n deur getikt werd,
dacht hij : „daar is het ."
Rij kert, ben j e uit ? vroeg een meisj esstem aarzelend
in het donker . Snel rees hij op en stak het gas aan . Anna
stond daar voor hem in haar welbekende schoolpak, de eenvoudige schotsche bloeze boven den gladden, grijzen rok ;
blijkbaar had zij blootshoofds door den warmen zomeravond geloopen, het glanzend haar lag als de toegevouwen
vleugels van een vogel aan heur slapen aangevlijd . Hartelijk
en kameraadschappelijk reikte zij hem de hand, en toen hij
die drukte, zag zij hem rustig aan . Hij gaf haar den stoel,
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waarop zij n moeder had gezeten en terwij 1 zij hem vertelde
zij had de opgaven van den
waarom zij was gekomen
wiskundeleeraar verloren
verwonderde hij zich over een
groote kalmte, die hem het oproer van zij n bloed vergeten
deed . Helder viel het voile licht over wanden en huisraad,
en wanneer hij naar de rijzige gestalte keek, zoo recht als een
j ong boomp j e, en zich gelescht en gelukkig gevoelde onder
haar zuiveren blik, werd het hem to moede of hij een nacht
lang gedoold had door de zwoele wouden der begeerten,
en of het nu plotseling morgen was geworden, Zondagmorgen, met dauw op de velden en allerwege torenklokkenklank .
Of hij nog iets op de markt had gevonden, hoorde hij haar
vragen .
Neen, niets bij zonders, zeide hij, andermaal een aankloppende bezoekster den toegang verbiedend tot zij n innigst
heiligdom .
Ik wel, riep het meisje, en zij haalde uit haar tasch een
oud, verkreukeld boek to voorschij n en legde het voor zich
op taf el neer . Maar eer zij het opende, moest er nog veel
worden gesproken, want ook haar in het hart sprong de
springbron der j eugdige j aren, die zich een uitweg zoekt naar
den zonnigen hemel, het lief ste in kussen en tranen, maar
mag dat niet wezen, dan toch in een woordenstroom . Zij
sprak over het wonder van het vinden van dit bock . Gelezen
verhalen waren altij d van groote beteekenis voor haar geweest . Vaak begreep zij niets van wat er in haar leven
gebeurde, en dan kon het omslaan van een bladzij soms een
helderheid brengen, alsof daar de oplossing van haar raadselen op beschreven stond . Honderden j aren geleden mocht
zulk een geschiedenis bedacht zij n, zij hoef de haar slechts
op de een of andere wij ze in handen to vallen, om zich
dadelijk to verweven met haar dagelijksche lotgevallen, zoo .
dat zij niet meer duidelij k kon onderscheiden, wat er in waarheid geschiedde, en wat er door de sprookjes in haar werd
gedicht. Of hij die vreemde ondervinding ook wel eens had
opgedaan ? Rij kert knikte zwij gend, want het scheen hem toe
dat hij niet anders kon antwoorden dan : ,zeker, want j e
1

weet het toch, dat Chloe buiten op de heuvelen bij haar
kudde op mij wacht ?"
Anna wenkte hem om dichterbij to komen . Hij boog zich
over, zoodat een uit heur kapsel losgesprongen lokje hem
de wang aanraakte ; bij na had hij zij n arm om haar schouder
gelegd, zoo broederlijk voelde hij voor haar . Toen zij het
boek aanvatte, kraakte het als de stem van een oud man die
van vroeger gaat vertellen . Eerst . wees zij hem den titel,
in een diep zwarte, zware en reeds rinds lang in onbruik
geraakte letter gedrukt : ,Geschiedenisse der Heiligen ofte
Passionael", waaronder, kinderlijk misteekend, een aan het
kruis genagelde Christus was of gebeeld ; dan bladerde hij
vluchtig verder in de simpel verluchte historian, en de zoet
geurende namen der martelaren suisden hem als op een
zuchtje voorbij : Andreas, Marcellus, Julianus, Dorothea,
Ottilia, Thekla, tot zij den vinger legde bij de woorden Sint
Gerardus en zeide : ,Dit is het verhaal ." Samen bezagen
zij oplettend de ongekunstelde houtsneden, die daar donkey
en vlekkerig tusschen de regels van die wij dst vermaarde
der legenden staan . Op de eerste snij dt de heilige zich het
hart uit den boezem, dat hij aan God wil gaan brengen,
waartoe hij het zorgvuldig in een ivoren schrijntje sluit .
Op de volgende bladzij loopt hij haastig de straat op . Een
deern, die hem bij de mouw vat, biedt zichzelve aan in
ruil voor den schat, then zij denkt dat hij meedraagt . Hij
opent het deksel en zij deinst terug . Het derde plaatje toont
den heilige, terwij l hij zij n kleederen onder de armen verdeelt, maar het kistje wil hij niet geven . ,Dit is voor God"
staat op een banderolle geschreven, die zich zegevierend
boven zij n lippen uit elkander vouwt . Dan zagen de beide
aandachtigen hem scheepgaan en wat later schipbreuk lij den .
Met de eene hand doorklieft hij het water, met de andere
tilt hij het koffertje hoog boven de puntige golven uit . Op
een der ontroerendste prentjes beklimt hij, naakt en tot op de
beenderen uitgeteerd, het gebergte, het kistje aan de borst gedrukt . Aan het einde legt hij zij n hart in Gods hand . Wat
hierbij verteld stond, klonk to wonderbaar om het niet voor to
lezen, en Anna deed het dan ook met eerbied en gedempt

,,Nu was de moede Gerardus eindelijk op den hoogsten top
gekomen en zette zich vertwijfeld neer . Spoedig sliep hij in,
maar werd door zoet snarenspel, bazuinen en f luiten gewekt . Het rotsblok, waartegen hij leunde, ontsloot zich als
een vuist, die zacht de vingers openspreidt . De heilige herkende Gods hand, omdat zij gloorde als de morgen, de
weekheid bezat van een nestje en toch de wereld in zijn
greep omvatten kon . Daarin legde hij zijn hart . En hij
hoorde een stem uit de wolken, hem prijzend en hem noodigend om uit to rusten tusschen maan en sterren in der
eeuwigheid schoot ."
Anna had tranen in de oogen gekregen en f luisterde : ,Zeg,
zichzelven zoo door het leven to dragen met de kracht van
een enkel verlangen ."
Rij kert stond nog steeds in dezelf de houding, het zachte
lokje aan zijn Wang . In zijn droomen was iets onuitsprekelijks aan het gebeuren ; want midden in het weelderige Lesbos
van zijn zielewenschen groeide naakt en kaal een rotsgevaarte op ; het verduisterde door zijn statige geweldigheid
den bloei der lentevelden, en deed de schalmei in zijn scha .
duw verstommen .
Ja, zuo zichzelf door het leven to dragen, herhaalde hij
langzaam, met een geheim in zijn stem, dat hij niet uitte,
en waar het meisj a naar op moest zien . Haar gezicht was
veranderd, hij herkende haar niet meer ; het kwam hem voor
of er j aren waren verloopen, of zijn j eu gd reeds achter
hem lag en hij eindelijk, na veel gedwaald to hebben, haar
als zijn gelief de ontmoette . Anna was doodsbleek geworden ;
snel pakte zij het boek in haar taschje, groette en ging .
Buiten kuste haar de zomersche avond ; zij dacht aan den
heilige, zij dacht aan het ruischen der boomen ; maar dat
zij zoo j uist nog, toen hun beider hart aan zijn onsterf elijkheid geloofd had, zich een kort oogenblik de bruid van
Rij kert had geweten, dat was zij vergeten, dit lag to diep
voor een herinnering .
Ook de j ongen had er alle heugenis aan verloren ; hij ontwaakte als uit een droom in den glans van zijn kamer ; hij
rook den geur der linden, binnenstroomend door het open

venster, en het eerste waar hij zich over verwonderde, was
de sombere steenen heuvel, die daar midden in het bonte
landschap van zij n mij meringen naar den hemel rees . Even
aarzelde hij en wenschte in de gedaante van Gerardus het
moeilijke pad to bestij gen, maar dan hoorde hij de stem
van zij n bloed, die waarschuwde dat het nu nog geen tij d
was, en de gelukkige knaap, die altij d luisterde, koos den
weg die hem paste en dadelijk werd het onvruchtbaar graniet van zij n ontij dige godsverlangen onder een weelde van
zwellende knoppen bedekt . Een nieuwe gedaante werd in
een nevelige verte ten halve zichtbaar, zij droeg bevallig heur
rij costuum en haar lippen bewogen . Om haar beter to kunnen herkennen, deed Rijkert het hinderlijke licht uit, en om
haar beter to begrij pen, knielde hij weer voor het venster
in het beven van den Juniwind . Plotseling begon muziek
to zingen . Vanuit de aangrenzende kamer drongen de tonen
versluierd tot hem door . Zij n moeder had een nocturne
gekozen en als een vlucht van naar het Zuiden trekkende
vogels, ruischten de klachten van heimwee den nacht in
over zij n neergebogen hoof d . Zachtj es woei de luchtstroom
van hun vleugelslag hem door de lokken en wekte in zij n
duizelende gedachten het visioen . De bloesemheuvel van het
lijfsverlangen schitterde op aan den diep blauwen cinder
en onder het parelend gezang van het voorspel ontwaakten
gestalten naast schuimende bronnen en springende f onteinen, en namen zich den papaverkrans van den slaap uit het
haar . Faeton besteeg zij n blinkenden wagen, centauren steigerden wild onder het stortbad van een waterval, epheben
baanden zich met speer en schild een weg door de struiken
en Daphnis geleidde zij n geiten, terwij 1 hij op een pansf luit
blies . In ieder dier schepselen voelde Rijkert een deel van
zij n wezen verheerlij kt en het waren zij n overmoed, zij n
wellust, zij n ernst en teederheid die elk een vorm ontvingen .
Op den top van den heuvel stond het Lang gezochte landhuis aan de beukenlaan, maar nu tot een tempel gewij d en
onder de rozen bedolven . Toen het smachtende lied van den
weemoed aanving to vragen, legden de uit hun sluimer opgeroepen gestalten de eene hand aan het hart en de andere

boven de oogen en klommen zoo het bergpad op . Totdat
het naspel inviel en zij zich nederzetten met het hoof d op
de knieen, en dan eindigde het stuk in een vraag .
Maar een echo scheen buiten vanuit de oneindige verte to
antwoorden in een onbestemde muziek . Allengs werden die
tonen luider en overwinnender, koper schetterde, f luiten
jubelden en door de lindeboomen langs den straatweg flak .
kerde rossige schij n . Tegelij k veranderde de witte lenteheuvel der vervoering ; brand brak uit in de beken en
boschj es, de opwaarts stij genden werden rood en stralend
als robij nen, en de rozentempel stortte knetterend tezamen
onder een vonken-diadeem . De j oelende stoet was nu tot
aan het tuinhek genaderd . Eerst trokken de f akkeldragers
voorbij met hun walmende toortsen, dan de muzikanten op
hun daverende instrumenten blazend, de optocht der studenten volgde met zijn wapperende vaandels, zijn bacchantische
gezangen, en het stadsvolk in eindeloos aangolvende rijen,
alsof het gansche menschdom zich opgemaakt had om dit
feest to vieren, sloot den drom . Rijkert lag roerloos geknield
in zijn duistere kamer . Voor zijn verbij sterd staren sloegen
de vlammen van droom en werkelijkheid in elkander en
dansten over de vernietigde wereld den vuurdans van den
zinnenroes .
Wat later toen hij zich nog moe en verwonderd uitkleedde
in zijn kleine slaapvertrek, vloog een schoon gekleurde
pauwoog door het dakraam binnen . Anna groet mij, dacht
hij verteederd ; maar als hij zijn licht had uitgedaan en,
neergestrekt, de zachte aanraking der koele lakens voelde,
kwam een vertwijfeling over hem, dat hij nog nimmer gekust had, en het gezicht in de weekheid van de peluw drukkend, snikte hij om bevrediging .
Spoedig werd zijn ademhaling rustiger, de vlinder was hem
slaapdronken in de haren getuimeld, een Broom zat aan zij n
hoof deneind . In het diepst van zijn wezen lag een heimelij ke
kostbaarheid verborgen, die stil begon to fonkelen, en het
was niet Daphnis, maar Gerardus, in wiens gestalte hij langs
een rotspad wandelde, met zijn hart in de hand .

V

DE WONDERVOGEL
Walter was op den of gesproken Zaterdagmiddag het eerst
op Hendrik's kamer verschenen . Hij had niet willen gaan
zitten, en met de handen in de zakken keek hij, de wenkbrauwen gefronst, zwijgend en een beetje gemelijk rond . IIij
stond in dezelfde zonnebaan, die, door het breede venster
binnenzilverend, ook het wonderlijke yolk der opgezette
vogels deed ontvlammen dat, gerangschikt in de hooge, open
muurkast, de voor immer toegevouwen vleugels onverschillig
prij s gaf aan het machtelooze licht . Wel strooide dit j uweelen
over de fonkelende vederen, wel werd een kuif je tot een
kleurig vlammetje, of een staartpluim tot een sproeienden
vuurpij l gemaakt, maar al dat gegloei en getintel kon niets
veranderen aan het f eit, dat zij toch eigenlij k gedoode droomen waren, die door hun meester, in dat drif tige gebaar
van met de vingers naar het onbereikbare grij pen, schenen
to zij n gevangen en to zij n omgebracht . Aan de zoldering
opgehangen, zweefde op zijn meterlange, uitgespreide vleugelen, als een wolk, de albatros, en het leek wel of de oneindigheid in dit roerlooze dier lag gebonden, of de zee en
de hemel uit hun zilte en zonnige domeinen waren verbannen
naar dit slechts met weinige passen to meten vertrek . En
daarom had Walter er zich niet over behoeven to verbazen,
dat zij n makker, na dezen koning der kimmen tot een speeltuig to hebben vernederd, alleen nog maar naar een wondervogel kon verlangen, die een geur van oorden in zij n wieken
mee moest voeren, waar geen ontdekkingsreiziger van wist .
Maar dit scheen de j ongen niet to kunnen bedenken, en
norsch en sprakeloos bleef hij staan staren onder de geweldige vlerken, alsof hij een eenzame klip was waarboven de
vogel zij n onmetelij ke kringen beschreef .
Hendrik trippelde, aanhoudend redeneerend, van den eenen
hoek van de kamer naar den anderen, bewegelijker en
nerveuzer dan ooit . Soms trad ook hij in den stroom van

het zonnelicht, maar er ontstond geen harmonie tusschen de
binnenvloeiende stralen en de twee knapen ; het licht was
helderder en gelukkiger dan zij . Totdat met een zwaai de
deur werd opengestooten en Rij kert hen groette . Hij rook
naar den bruinebladerengeur der middaghitte, zij n lippen
lachten en zij n oogen droomden, beide met de hun eigene
begeerte om alles to kussen en alles to kennen, en het leven
met het gekozene to tooien, als een godenbeeld met bloemengaven . En wederkeerig ging er zulk een kracht van
werkelij kheid uit van zij n wezen, dat, dadelij k met zij n
eersten voetstap over den drempel, de tooverban, die de
gevederde wereld behekste, werd gebroken, gezang weer
scheen to weerklinken over rietland en weide en de albatros
grenzeloosheid rond zich verwekte van aether en zee . „Kom",
riep hij, en dit klonk als een horenstoot waarmee de jacht
wordt ingeluid . Spoedig liepen zij met hun drieen tuk op
buit langs de geblakerde stadsstraten .
Toen zij tot bij het marktveld waren gekomen, werd hun
aandacht getrokken door een ver verwij derd, onbestemd
rumoer, als bij het naderen van een groote menigte . Ook
andere voorbij gangers schenen iets ongewoons to hebben
opgemerkt . Een bende school j ongens draaf de met aanvu •
rende kreten in de richting van het geluid, en menig wandelaar versnelde den tred . Niet anders de vrienden, terwij 1
zij elkander aanzagen met bet vonkje der weetdorstigheid
in den blik . Zij haastten zich door het donkere zij slop, dat
uitmondde in het eeuw-oud grachtje waar Rijkert het vrij .
gevige meisje had ontmoet, en daar, onder de zonnige boomen, langs het kalme, groene water, bewoog zich de sombere
stoet der werkloozen langzaam voort . Zij hoorden thuis in
een naburige fabrieksstad, maar wilden ook bier betoogen,
waar een van hun werkgevers zijn woning had . Aan de spits
gingen de vrouwen, blootshoofds, met hun blauwen boezelaar
voor ; er vielen diepe schaduwen over hun gezichten, hun
ruggen waren gebogen, zij geleken de een op de ander en
„honger" stond geschreven op het tusschen twee stangen
meegedragen vaandeldoek . Dan volgden de mannen, in vast
aaneengesloten gelederen, de harde, als ult hout gesneden

koppen zonder een glimlach, de zware handen, gewend aan
gereedschap, dadenloos opengespreid . Dof klonk hun stap
op de steenen, meer als de stap van een geweldig mensch,
dan als het schuif elen van honderden, en het was of hun
eisch op den top van een golf omhoog werd gestooten en
,,brood" riep het in roode letters op het witte bord geschilderd woord .
Rij kert moest denken aan then kleurigen avondoptocht, met
zij n vroolij ke f akkelschij nsels en zij n liederen, en hij hoorde
ergens een gedachte in zich vragen : wat dan, als God ze
beide op zij n weegschaal legt ?
Kinderen sloten den stoet, zij konden den pas van hun
ouders niet bij houden, de knaap j es en meisj es, en draaf den
als een kudde voortgedreven lammeren in het opwolkende
stof . ,Naar de slachtbank !" Twee bleeke j ongens, dapper
de borst vooruitgestoken, tilden then vertwij f elden kreet . Met
den mond werd verder niet gesproken, gezongen werd er
evenmin, alleen de dreun der voeten begeleidde het stille
geweld van deze verwijtingen .
De drie vrienden voelden zich bij de keel gegrepen door
een onweerstaanbaar wee, doch vooral stemde het hen droevig, dat de zon als een verkwistende rij kaard al zij n gouden
munten vanuit het bewegelijke loover over den drom der
behoeftigen uitstrooide, zonder dat zij er ook maar een
penningske rijker door werden .
De laatste achterblij vers, een paar vermoeide wichtj es, verdwenen bij een buiging van de gracht ; het water lag weer
teer getint en met lichtj es besprenkeld, alsof het nooit die
processie der ellende weerspiegeld had ; maar in de verbeelding van Rijkert, Walter en Hendrik bleef zij nog voorttrekken, langs een slingerend mij merpad, totdat zij, als de echte
knapen, die zij waren, geen andere dan hun eigen werkelij kheid begrij pend, eindigden met to gelooven, dat deze
oproerige ommegang alleen om hunnentwille was gehouden,
om de vonken van de meeningen uit den vuursteen van . hun
geest to slaan ; en op het rhythme van hun stevigen wandelpas, lieten zij deze dan ook gloeiend van vervoering sprankelen . Dat zij in een slecht geordende maatschappij en in

een verkeerde wereld leef den, hierover waren zij het al
dadelij k eens ; immers zij hadden het noodig zich een rotskust van willekeur en conventie to scheppen, opdat de branding van hun bloed daartegen bruisen kon . Doch naar de
middelen ter verbetering werd door ieder op zij n wij s
gezocht .
Rijkert was de eerste, die met het dichten van een utopie
begon . Van ganscher harte stemde hij in met de betoogers .
Wat dreef die menschen anders dan een zucht naar harmonie ; zij wenschten de armoede met den rij kdom, het kapitaal met den arbeid to verzoenen . In dit tot elkander brengen
van de tegenstrijdigste dingen school het groote geheim van
het eindelijke heil . Zijn moeder bezat een gravure, een
reproductie naar een beroemd schilderij : onder een mirtenboschje, aan den oever van een helder water, slapen
twee gevleugelde kinderen, innig omstrengeld, de wang van
den een aan het wiekdons van den ander gevlijd . De vrijgebleven hand van den donkerste van beiden omklemt een
uitgedoof de f akkel ; tusschen de vingers van den blonde
ligt een volontloken roos . „De Dood en het Leven" heet
die plaat . In zulk zen eendrachtigen sluimer moest al het
vijandige zich leeren omarmen, en geen lommerrijke plek
mocht er gevonden worden, waar niet een liefelijk paar to
rusten lag : de haat met de liefde, droom en werkelijkheid,
en de tijd naast de eeuwigheid . Ongeweten en in den slaap
werd dit ontmoeten overal reeds voorbereid, totdat de speelman van de nieuwe eeuw zij n wekkend lied zou pij pen, en
de verbroederden den reidans zouden dansen van de vreugd .
Ja, vreugd slechts zou de toetssteen zij n van innerlij ke waarde, en zooals nu de misdadiger, zou dan de onge' .ukkige de
eenige uitgestootene zij n .
De j ongen had in haastige zinnen gesproken, de bonte woorden voor de voeten van zijn makkers strooiend als een
ongeduldige oogster die, in de hoogste takken geklommen,
rijp en onrijp naar beneden schudt . De beide luisterenden
protesteerden dan ook heftig tegen deze onverwachte hagelbui .
Ach, het geluk, riep Hendrik uit, terwij 1 hij snel bukkend

een bloem aan den wegrand plukte, waarvan hij onder bet
spreken door gedachteloos de blaadjes afrukte, alles wat je
eens maar in de hand hebt genomen, bewaart voor altij d de
schimmelvlek van je aanraking . Rijkert wil een verzoening,
een ander soort van samenwerking tusschen de bestaande,
de versleten dingen, maar dat is louter zelfbedrog ; bet
eenige wat ons nog redden kan, is de uitbreiding van bet
bekende, en dan ontvouwde hij, stamelend van hartstocht, zijn
theorie der onbegrensde mogelijkheden . Pas had hij een
boek gelezen, dat over bet yolk der elfen handelde . Daarin
werd verteld van iemand, die ze gezien had met eigen oogen,
hoe ze zaten to droomen aan den voet van de boomen en
hoe hun rondedans een ij len, op den wind gewiegden wemel .
kring beschreef . In de toekomst zouden ze voor ieder zichtbaar worden, en er zouden wonderlijke betrekkingen tusschen
beide werelden ontstaan . Met bet rijk der of gestorvenen was
men ook al in verbinding getreden, een schimmige vinger
klopte aan de poort van bet ondoorgrondelijke, spoedig zou
de grendel terug worden geschoven, en de dooden zouden
als gast aan onze tafel zitten, verhalend van bet ander land .
Bovendien was bet to verwachten, dat de vooruitgang van
de techniek bet weidra mogelijk zou maken, de maan en de
planeten to bezoeken . „En dan?" vroeg Rijkert . „Dan waren
er nog de zonnen, de engelen en God ." Dit zeggende sprong
hij, zeker aangevuurd door den overmoed van zij n verbeeldingen, hoog van den grond op, bereikte met de uitgestrekte
vingers bet overhangend loover van een linde en stroopte
een handvol bladeren van een zwiepend twij gj a of .
Alsof God een vogel was, then je zoo maar op kon
zetten, hoonde Walter's dreunende basstem, welke hem uit
de breede borst kwam golven als een klokkegalm . Neen,
geen verwij dingen van grenzen, maar de uiterste beperking
daarvan . Het leven werd eerst dragelijk door een ten top
gevoerde vereenvoudiging, en bet gebed was daar bet werkzaamst middel toe . De dagen moesten beginnen en eindigen
met bet samenleggen van de handen, iedere maaltij d moest
met vragen en danken omringd zijn als tuinen met een
doornenheg . De passies vroegen er immers zelve naar, of
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zij omsnoerd mochten worden door een rozenkrans, en het
geluk zou dan slechts worden toegelaten, als het zedig naderde, omsluierd van het Woord . Alleen de onverbiddelijke
discipline van het gebed kon als aan een stevig ankertouw
het stuurloos levensscheepje meren, het gebed, dat door God
voor den mensch was gevlochten uit den hennep van zij n
wetmatigheid .
De welbespraakte knaap deed zijn rede vergezeld gaan van
krachtige gebaren met de saamgebalde vuist, alsof hij zoo
de palen van de abstrakties, die tot basis van zijn theocratische schepping moesten dienen, in den grond wilde slaan .
Zij hebben de werkelij kheid niet lief, dacht Rij kert, terwij 1
hij den wei-geur insnoof, waar de warme middag vol van
hing .
Vanaf den dijk, waarop zij liepen, kon hij naar alle - zij den
ongestoord het gansche zomergebied overzien . Aan zijn linkerhand in de diepte lagen de grazige landerijen, aan zijn
rechter fonkelde de breede vlietstroom in de zon . De hemel
weerspiegelde zich in het kalme, kristal lij nen water, en
welfde zich, naar alle vier de windstreken vanaf den einder
zichtbaar, tot een onmetelijken koepel van het zuiverste,
innigste blauw . Op de velden ving de oogsttij d aan . Maaiers
dansten er achter hun zoevende zeisen . Als eenzame ei landen
schitterden de gladgeschoren vakken licht en helgroen tusschen de wiegelende halmenzee ; maar toch al laadde een
enkele voortvarende Boer met zijn zwoegende knechten het
hooi op de kar . Dit gaf dan een bewegelijkheid van felle
kleuren en een feestelijk stemmengerucht, waarboven een
verjaagde vogelzwerm omhoog steeg, blinkend en luchtig,
alsof er een sluiertje van het aangezicht der aarde op werd
gewaaid . Rijkert genoot met al zijn zinnen, en zoozeer werden die gevuld met den wijn der verrukking, dat zij in
elkander over begonnen to schuimen, tot hij tonen zag in
kleuren, tinten in klanken hoorde, en de geuren proefde die
hij rook . Een bruin meisje was bovenop een volgestapelden
wagen geklommen, en wuif de uitgelaten met de bl oote armen
naar de ernstig huns weegs gaande jongenstrits . Alleen
Rijkert antwoordde met een groetje, verlegen en onzeker,
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omdat hij er juist over na liep to denken, hoe hij eigenlijk
geen een mooi sprookj e kende, of het eindigde in een kus .
De hitte woug en drukte, en wie nog wat koelte op wilde
vangen, moest zich naar het water keeren, waar soms een
zuchtj a over streek . Wanneer een boot kwam aangegleden,
rimpelde zich het gladde oppervlak, en even ruischte dan
het riet langs den oever, wat deed smachten naar een verf risschenden dronk .
Walter was nog steeds met het beschrijven van zijn heilstaat
bezig, en hij noch Hendrik wist van warmte of dorst . Juist
werd het woord ,gebed" weer luide en nadrukkelijk uitgesproken, toen Rij kert's aandacht werd getrokken door een
niet ver van den walkant stil liggende schuit . Feilloos werd
de groen-en-bruine romp weerkaatst, zoodat het scheepje,
op zijn omgekeerde beeltenis rustend, gewichtloos in de
tintelende lucht leek to zweven . Bij het roer zat een schipper .
Hij was jong en door de zon verbrand . Hij hield een ij zeren
pot, waarin zij n eten dampte, geklemd tusschen de knieen ;
en, de stalen work in de eene, nam hij met de andere hand
zijn pet af, bracht deze, alsof hij in die bescheiden duisternis, die kleine eenzaamheid, weg wilde schuilen, voor zij n
gelaat en zij n gesloten oogen, en bad dan enkele seconden,
eer hij met zij n maal begon . Het dunkte Rij kert, dat windstilte en hemelklaarte mede baden, en in een ontroerend
verlangen naar eenvoud en vroomheid voelde hij, dat men
vaak uren pleegt to twisten over wat in een gebaar kan
worden onthuld.
Terwij 1 hij voorwaarts schreed in denzelf den kloeken, rhythmischen pas, waarin zij hun wandeling hadden aangevangen,
bleef hij voortdurend turen naar de herinnering aan die in
zij n gesprek met zij n schepper verzonken gestalte, zoodat
hij niet merkte, dat de streek veranderde en ruiger en boschrijker werd . De hitte broeide nu nog ondragelijker dan to
voren, de witte koppen van een onweer stonden dreigend
aan den zuidelij ken horizon .
Hendrik luisterde allang niet meer naar zij n strij dlustigen
kameraad ; telkens vouwde hij een verkreukeld papier uit
elkander, waarop tusschen allerlei f antastische teekeningen

van vogels en bloemen zich de onverklaarbare lij nen kronkelden van een wegennet . Met den vinger volgde hij een
richting en mompelde een onverstaanbaar woord . Tenslotte
leidde hij zijn makkers een smal, donker laantj a binnen,
nauwelijks van of den straatweg zichtbaar, en dat zij nog
rtimmer waren gegaan . Eerst moesten zij gebukt tusschen
de elzen loopen, dan begon bet pad to stij gen, werd droger
en zandiger, en bouwde zich uit egelantiers en bramenstruiken een luchtig in elkaar gevlochten dak . Dit eindigde, na
een wij le een geheimzinnige schemersfeer to hebben geschapen, in een bloeiende poort van wilde-rozetwijgen, die plotseling tot de duinen toegang gaf .
Rijkert schrikte van de weidsche grootheid van bet onverwachte vergezicht . Het onweer was reeds tot in bet zenith
geklommen, de zon wierp vanachter een loodgrij zen wo lkberg zijn stralenbundels over golving en vlakte, die gloeiend
als koper of staalblauw beschaduwd, leken to zijn samengesmolten uit metaal . Hendrik gaf een wenk dat zij zwij gen
zouden . Gebogen langs de struiken sluipend, stelde hij zich
aan de spits van den avontuurlij ken troep . Nu eens braken
zij door een dichtbegroeide laagte, waar de trillende hitte
de geuren van dennenhars en vlierbloem vermengd en bewaard had, en waar het heimelijk en sluimerig was als in
een gesloten alkoof, dan weer bestegen zij moeizaam de kale
helling van een steilen blinkerd, aan alle zijden omringd
door den geweldigen strij d van bet licht en bet duister, en
als nietige stof j es verloren in de wenteling ervan . Rij kert
had zich volkomen overgegeven aan de adembeklemmende
spanning van dezen wonderlijken ontdekkingstocht . Het doel
had hij vergeten . Alleen zweefde hem vaag bet landhuis
v oor den geest, waar hij al zoo lang naar gezocht had, en
wanneer zich plotseling een deur in de kamperfoelieranken
geopend had, met een schoone vrouw op den drempel, wier
stem, die de merel beschaamde, hem noodigde, dan zou hij
zich daarover niet hebben verbaasd. Zelf s Walter loerde
spiedend van achter zijn f onkelende brilleglazen en f ronste
bet voorhoof d als een inquisiteur, die een ketter op bet spoor
is, en dorst naar zijn godslasterlijk bloed .

Hendrik had zich geheel en al aan den hartstocht van zij n
verbeelding overgegeven, die met hem speelde als met een
volgzaam kind . Telkens zagen zijn makkers hem in de heesters verdwijnen, om er even later weer uit to voorschijn
to schuifelen, vlug en lenig als een slang . Vaak ook bleef
hij roerloos staan luisteren, f luisterde iets binnensmonds,
schudde het hoofd en ijlde dan weer verder . Tot zij een
delling vol uitgebloeide meidoorns bereikten, en daar maakte
hun aanvoerder zulk een gebiedend gebaar met de uitgestrekte hand, dat de beide vrienden zich dadelijk languit
op den grond lieten vallen, waartegen zij dan hun verwachtend hart als een ongeduldig hamertje voelden kloppen .
Behoedzaam wees hun Hendrik naar een duintop, die statig
en eenzaam het dal afsloot . Het was donker geworden als bij
het dalen van den avond, maar j uist boorde een laatste lichtstraal door de wo lken en trof de kruin van den heuvel, die,
in den gloed verheerlijkt, op een vlammend altaar leek .
Tegelijk dreunde de donder aan den horizont, en nog was
de echo niet uitgerateld, of char, in het blakende vuur van
then zandkop, vloog, purper en verguld van veeren, een
gevleugeld wezen op . Even bleef het in den tooverachtigen
goudstroom wiegelen als de edelsteenen vogel uit een duizend-en-een-nachtverhaal, en dan schoot hij weg in het
duister .
Rij kert was opgesprongen en j ubelde, terwij 1 hij van verrukking in de handers klapte : „een f azant, een prachtf azant !"
Hendrik lag op de knieen, tranen van spijt in de oogen, en
het blad, waarop hij den weg naar het wonder had geteekend, toornig verfrommelend, bauwde hij Rijkert's geestdrif tigen uitroep schamper na .
Maar de gelukkige knaap, die het uitgej uicht had, hoorde
den spot van den teleurgestelde al niet meer . Met uitgestrekte
armen was hij den duinrug opgesneld en, alsof hij een
troon had beklommen, stond hij nu, de haren om de wangen
gewaaid, voor het onbeschrijfelijk schouwspel van den overweldigenden zomerdag . Alles wat blauwde en alles wat
vonkte was in de kolk van zwart teloorgegaan . Het landschap
golf de aan zij n voeten als een woelige zee . Het eenige wat

daar nog f leurde en f onkelde was de laatste zonnestraal ;
hij was nu zij waarts naar het Oosten of gegleden en glinsterde,
als kostbaar versiersel op een rouwgewaad, over de tuinen
van een onaf zienbaar villapark . Bloemen-alleeen gloeiden
erin als goudaderen, fonteinen droegen er een juweel van,
en vij vers een weerschij n . Maar dichtbij den turende, zich
uitbuigend in de duinen, bloosde en geurde, als een droom
van teederheid, die opbloeit uit een droom van dreiging,
nog vluchtig beroerd door den zoom van de lichtsleep,
een lief elij ke rozenwildernis . Een huffs rees er uit op, dat
een herinnering bij hem wekte . Hij herkende den zonnewijzer in het midden van een grasveld en, om het sprookje
volkomen to maken, vloog pijlsnel een vrouwelijke ruiter
over het pad dat naar de woning leidde, en verdween weer
in een looverlaan . Op hetzelfde oogenblik doorkliefde een
bliksemstraal de ruimte, gevolgd door een daverenden donderslag . Een stormvlaag wervelde over de vlakte, de laatste
lichtsprank werd verzwolgen door een hoos van schaduw
en plotseling stroomde de regen neer . Rijkert zag zijn makkers, met de j assen over de hoof den getrokken, in de struiken
vluchten, en ook hij zelf werd door een schrik bevangen, den
schrik der herders, als hun God, de groote Pan, zijn stem
laat schallen, en door de bui gegeeseld, ij lde hij blindelings
de helling of .

De Mythe van een Jeugd -

VI

SINT-JANSVUUR
Niemand kon de stad, waar de drie vrienden woonden, noemen, of hij glimlachte erbij, zoozeer wekte de naam alleen
al een beeld op van weigroen, oude stille huizen, hun weerspiegeling in de grachten, en rustigheid . Maar in then glimlach school oak nog het heimelijk behagen in een verzwegen
trots : trots, dat er uit alle streken van de wereld reizigers
kwamen, om naar haar grij ze muren en hun eerwaardigheid
to zien . In kleine groepen trokken zij langs de belommerde
straten, bogen zich over een steenen brugleuning om in het
bloeiende water to turen, stonden met gesloten oogen onder
de roomgeel ontloken linden to ademen, of lieten de hoof den
achterover zinken voor den hoogen, slanken toren, die als
een rechte boomstam oprees, behangen met trossen van klokken, alsof zich een wingerd om hem heengeslingerd had .
Geen vreemde taal dan ook, waarin de bekoorlij kste dier
steden niet was gevierd en bezongen . Nu eens beschreef een
vers de wonderbare sf eer van groene kalmte, die langs de
gevels zweef de, en een weerschij n van de omringende velden
leek to zij n, dan weer vertelde een prozagedicht van het
dartelend dansgetrippel, waarmede de uitgelaten carillonklank in de vroege morgenuren naast de naar school gaande
kinderen placht to trippelen ; doch de slotsom van al deze
lofprijzingen was immer : zoo ergens, dan waait hier de wind
een vleugj a aan van de rozen van het paradij s .
De inwoners droegen als het ware ,den of glans van hun
gelukkige omgeving op het gelaat . Overal werden zij dadelijk herkend aan een bizonder lichtje in de oogen, aan een
goudgloed in de haren, aan hun lippenrood . Men zeide van
hen, dat zij speelschheid paarden aan tevredenheid . Er werd
wel beweerd, dat zij deze heugelijke eigenschappen erf den
van een lustig en loszinnig voorgeslacht . Oudtij ds had een
weelderig vorst onder de schaduw van den blij den toren hof
gehouden, en de gansche stad tot een versierde zaal gemaakt .

De prins was lang gestorven en zij n paleis tot puin vervallen,
maar op zachte zomeravonden neurde het vaak nog over
de kanalen als op een echo van guitarenklank, en menig
zuchtj a scheen aromen mee to voeren van f ij ne appelen en
Spaanschen wij n .
Zelven hielden zij echter vol, dat zij hun bewegelijke rust
slechts dankten aan den nimmer moeden invloed van de
lucht en van het water, de beide elementen, die in den
alzij ds koepelenden hemel en de f rissche, kleurige grachten
onvoorwaardelij k heerschten over deze stad . „Met de aarde
hebben wij minder gemeen dan ieder ander", merkten zij
ti eleens schertsenderwij ze op, „en al ons vuur bewaren wij
voor den Sint-Jansnacht ." En waarlijk op het uur, dat de
lente in den zomer overbloeide, werden in de vlakte de
brandstapels ontstoken . De jeugd verzamelde zich rond de
knetterende takkenbossen, de eene hand zocht de andere,
en er werd om de blakerende vlammen gedanst . Vreemdelingen, kinderen noch ouden van dagen mochten zich onder
de jubelende scharen mengen, en het waren de jongelingen
alleen met hun meisj es, die zich, bezield door den geest van
hun natuurlijker voorouders, vroolijk vermeiden in dit overal elders sinds lang in onbruik geraakte f eest .
Dit j aar was de vier en twintigste Juni wolkeloos aangebroken, de middag had van zonneschij n geschitterd en de avond
was van een innige zoetheid geworden . Hoewel de zon reeds
lang was ondergegaan, hing er nog een lichte schemer over
de dingen, en de drie vrienden, die, ontroerd door de teedere
stilte, sprakeloos naast elkander liepen, hadden het wonderlijke gevoel, alsof de wereld onherkenbaar en gesluierd aan
hun voeten sliep . Dit was de eerste maal van hun leven, dat
zij om de vuren zouden dansen, en de verwachting lag hen
als een hand op het hart . Zij hadden de stadspoort reeds
achter zich gelaten, en ongemerkt waren hun droomen, die
zij eerst onder de linden gedroomd hadden, veranderd, nu
een geur van hooi hen tegenwoei . Langs den Binder f lakkerden rossige schijnsels als de vleugels van een wondervogel, mij merde Hendrik, als de vlamgloed van een autodafe, dacht Walter, als het wenken der vervulling, peinsde

Rijkert met een zucht . Nog nimmer was zijn borst zoo rijk
geweest aan verlangens, de nacht nog nooit zoo vol van
meegevoel . Uit elken heester werd hem een belof to toege .
f luisterd ; de wind, die langs de wei streek, leek een ademtocht . „De zomer siert de aarde", zong het ergens in hem,
„als een ruiker de keurs van een meisje ; och, mocht ik bij
een meisje zij n ."
Telkens haalde hen een op de maat van hun liedje trippend
troepje in, dat even den avond volhing met de klokjes van
hun geneurie, en dan weer in de tintelende verte onder de
sterren verdween. Spoedig kwamen zij voorbij de eerste
vreugdevuren . Als groote vonkentuilen bloeiden zij op uit
de vlakte, en reikten met hun gloedgreep tot in de struiken
langs het pad ; maar de knapen wilden nog dieper den nacht
in . Eensklaps werden zij door een wonderlijke muziek gelokt . Lachend klommen zij een hek over . In het midden van
de weide laaide een reusachtige houtberg, doch niet alleen
in den kring om de vlammen, maar ook in de schaduw, en
daar in paren, werd er gedanst . De vrienden begonnen met
naar de muzikanten uit to kij ken, en, geleid door den koddigen beurtklank, ontdekten zij weldra de spelers in de
takken van een bloesemenden lindeboom . Alleen hun beider
beenen waren in het dichte loover zichtbaar ; de een scheen
in het verborgen op een viool to strijken, de ander blies
verscholen op een hoorn . Het schallend woudgeluid trachtte
zich tevergeef s met het snarengeruisch to vereenigen, en het
leek daarboven in die kleine en luchtige concertzaal hevig
to daveren van een oorverdoovend twistgesprek . Een der virtuozen had zij n ouden, beduimelden vilthoed aan een of ge .
broken twij g als een soort van hengel neergelaten en, terwij 1 daar tussschen de bladeren de vertoornde tonen met
moeite een verzoening poogden tot stand to brengen, hoop .
ten de munten zich rustig en geleidelijk op in een tevreden
en genoegelij ke vermeerdering . Zij waren van koper en zilver, juist als hun schenkers armen waren en rijken die, evenmin als het verzamelde geld in den hoed van den speelman
om zij n verschil in waarde, zich in den verbroederenden
reidans bekommerden om rang of stand .

Juist werd er een nieuw liedje ingezet, en voor hij eigenlijk
goed begreep wat er geschiedde, tripte Rijkert rond de
vlamzuil, met aan elke hand een zingend meisje, dat als
een klaproos bloosde tegelijk van hitte en genot . Na den
eersten ommegang kon hij nog denken : hier vier ik den
Sint-Jansnacht en hoe kust mij de gloed op mij n wangen
en mond, maar na den tweeden weerkeer had het vuur hem
al veroverd, en in een zegepralende vernietiging aan zich
gelij k gemaakt . Dansen was nu niets meer dan to rij zen en
to dalen op een vonkf ontein, de rhythmen van de viool en
den hoorn wakkerden aan tot een windvlaag, en de nacht
lag broeiend over het weiland, als een scharlaken f eniksvleugel op het brandend nest.
Hij wist niet, hoelang hij zoo al had rondgewerveld, toen
plotseling de slinger der jubelende f eestgenooten uit elkander
stoof . De verteerde takkenbossen waren ineengevallen, rookend smeulde de vuurhaard, dock nog slechts een enkele
vlamtong krinkelde er uit op .
Nu was voor de j onge mannen het oogenblik gekomen om
den sprong to wagen en zoo, gelijk de overlevering het
beloof de, zich een j aar van gezondheid to koopen . De meisj es vormden een kleurige, dubbele haag, waarlangs de
mannen dan hun aanloop namen . Het eerst snelde een
jeugdige boerenzoon voorbij ; de slippen van zijn rooden
haisdoek wapperden hem over de schouders, zij n koperen
knoopen en de zilveren snuisterij en van zij n horlogeketting
f litsten in het licht . De viool en de hoorn hadden zich verbroederd tot een duo van opwindende aanmoediging . In een
prachtigen op- en neerzwaai zweef de het lenige lichaam
dwars over den spuwenden kraterkuil .
- Koen en fier als een gedachte, mompelde Rijkert vol
bewondering, en toen de mededingers volgden, enkelen
slechts bespot om een struikeling of een pij nlij ken val in
den gloeienden aschhoop, maar de overigen toegejuicht en
met een fanfare beloond, wanneer zij hun meesterlij ken boog
hadden beschreven, voelde de knaap een warmen drang om
ze allen to bedanken, dat zij de zwaluw en het hert hadden
overtroffen, en den mensch tot het schoonste schepsel ter

wereld hadden gemaakt . Ook in hemzelven woelde de drift
om zich to meten met de vlammen, maar het lustte hem om
die begeerte nog in toom to houden, als een valk dien men
op de vuist blij f t dragen, totdat de vluchtende reiger zich
bij na in het blauw verliest . In een koortsige of wachting besluiteloos rondstarend, zag hij eensklaps Hendrik met
gespannen blik de losgewaaide, zich in de duisternis verliezende vlampluimen naturen, die hem zeker purperen vogeltjes dunkten uit een sprookje in de werkelijkheid verdwaald .
Van Walter hoorde hij ergens in de verte de twistende stem .
Juist werd een bundel nieuwe brandstof op het kwijnende
vuur gegooid, de sprankels spoten, en een geweldige schijn
rees omhoog in den nacht . De danskring wilde zich weer
sluiten, maar „nu zal lk springen , riep Rijkert, terwijl ~j
zich met breede armgebaren ruimte schiep . Het was doodstil
geworden, de gezichten stonden bleek en ernstig en zelf s de
muzikanten, meelevend vanaf hun dichterlijken loovertroon,
verzuimden hun triomf antelij ken marsch in to zetten . ,Het
is to laat", werd er gewaarschuwd, „de vlammen gaan to
hoog !" Maar het vuur had reeds zij n tooverspreuk gesproken, en wie in zij n ban staat, moet gehoorzamen, vlinder of
knaap . Plotseling voelde hij een hand op zij n schouder ; het
was Hendrik, die hem smeekte, stamelend van angst . Ongeduldig schudde hij zich los . Hier viel niet to dralen, to
aarzelen ; alle kussen die hij nooit gekust had, alle omhelzingen die niets dan een leegte hadden gegrepen, heel zij n
verlangen, dat zij n bloed doorwoeld had, zonder dat er ooit
een koelte lenigde, dit had zich alles in zij n borst tezaam
gekrampt tot een begeerte, tot een dorst dien hij met vuur
moest lesschen, tot een bereid-zij n, dat den kampprij s wilde
koopen zelfs met ondergang . Het was zijn eigen menschelijke
macht niet, die zij n spieren spande, die den bodem van zij n
aanloop deed dreunen, het was een onpersoonlijke genade,
een goddelij ke rij pheid, een overmachtig j ong-zij n, dat hem
over den zengenden vlampoel tilde, en hem, na een duizelende
doodsvlucht door rook en verschrikking, aan de andere zij de
van de gloeiende doelstreep behouden neer deed komen op
den vasten en veiligen grond .
0

Een seconde lang stond hij roerloos met gesloten oogen .
Toen hij ze weer opsloeg, keek hij een meisje in het verschrikt gelaat ; zij beefde van ontsteltenis . Om mijnentwil,
dacht Rijkert, en hij glimlachte haar toe . Zijn glimlach
wekte den hare ; het wonderlij k visioen van een oer-oud
grachtj e ; een venster met een kindergezicht achter de ruiten
en een kleine, groene deur bracht hen vriendelijk tezamen
in een genoegelijke herinnering, en tegelijk wisten beiden,
dat dit niet de eerste maal was dat zij zoo elkander tegenlachten .
Was het zusj a blij en rij dt de pop mooi in den wagen ?
vroeg hij schertsend . Zij knikte verlegen, blozend over het
haar ontstolen geheim . Maar meteen hadden zij reeds elkanders handen gegrepen, en achter een gastvrij en vlierstruik
verscholen, kuste hij haar zoo dorstig, alsof hij uit een
bronnetj a dronk . Dan vouwde hij zachtj es zijn arm om haar
middel, haar hoofd lag aan zijn schouder en zoo wandelden
zij den avond in . Het vuur zond nog een laatsten groet, zij n
gloedvaan over het donkere weggetj a wuivend, en de viool
en de hoorn betrokken hen nog telkens in de verwarring
van hun dolle tweespraak, wanneer een windzucht de geluiden van de dansplaats tot hen overwoei ; maar eindelijk verstomden ook die tonen, en de groote stilte nam hen in heur
vertrouwelij kheid op .
Het meisj a drukte zich inniger aan haar j ongen nu zij de
eenzaamheid voelde, en vol blijdschap over haar beschermer,
die zich een held had betoond, gaf zij zich rustig over aan
haar bestemming, die werkelijk geen andere bleek to wezen
dan die van een bronnetj a en louter in lesschen bestond
en in kabbelen . Haar kus had zij gegeven, dus nu was het
vertellen aan de beurt, en zij begon daar dan ook dadelijk
mee, zoo ijverig en grondig, dat de kalme landweg ervan
kwetterde, alsof de vogels zich vergisten in hun morgenlied .
Zij was een eenvoudige van harte en haar verhalen stegen
niet hooger dan haar nederigheid . Zij sprak van de groote
stad waar zij diende, van het huis met zijn kamers en trappen
en wie haar meesters waren . Zij noemde de kinderen, die
zij had to verzorgen, elk bij name, en zij beschreef haar
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drukken arbeid van den vroegen ochtend tot den laten dag .
Dan schaterde zij plotseling zoo uitgelaten, dat Rijkert met
bezorgdheid naar het ruischloos loover en den sterrenlichten
hemel keek . Zij dacht er aan, zei ze, hoe ze nooit uit bed
kon komen ; eerst werd beneden aan de trap geroepen, maar
zij keerde zich dan alleen maar even om in den droom,
totdat zij met een schok in haar kussen rechtop moest gaan
zitten, starend naar een schrikwekkende gedaante, de nachtmuts scheef geschoven op de grij ze haren, de groote, bloote
voeten blauw van koude onder den korten, rooden onderrok . De verschij ning boog zich over haar als de heks uit
het sprookje en nauwelijks kon zij stamelen : „ja, ik kom,
mevrouw ."
Rijkert liep zoetj es naast haar met een verlegen gezicht ; hij
wist niet wat hij met deze ontboezemingen aan moest vangen
en het leek hem of hem een handvol boersche bloemen in
den schoot werd geworpen, terwij 1 hem toegevoegd werd
maak daar nu eens een ruiker van . Om de oplossing van
de moeilijkheid to verschuiven, bukte hij zich dan maar en
kuste haar op den mond . Zij zuchtte, nestelde zich in zijn
omhelzing, doch hervatte, zoodra zij haar lippen weer praatvaardig voelde, onverstoord haar oude bezigheid van als
een beekje babbelen .
Zij ontmoetten niemand op de verlaten wegen en de eenzaamheid scheen nog volkomener to worden, toen eensklaps
hun dicht ineengestrengelde schaduw op het grij ze landpad
voor hen uit begon to zweven . De voile maan was wolkeloos
opgestegen, deed de sterren verbleeken en tintelde over het
bedauwde veld. De roode vlam, die Rijkert na zijn zegevierenden sprong in het hart was blij ven branden, werd
een witte ; droomerig mij merde hij er over, dat de nacht den
naam droeg van een heilige en dat in dit reine, heldere
weder het stervende j aargetij de het ontwakende vaarwel zei,
waarbij de avond als uit eerbied zweeg . Zij sloegen een
laantj a in en daar schrok hij van bewondering . Terzij de,
aan een kleinen, zilveren poel, neeg zich een wilg over, die
door den f onkelenden lichtglans tot een f ontein van edelsteenen werd gemaakt . ,Kij k, hoe prachtig", f luisterde hij .

„Ja", antwoordde het meisj e, terwij 1 ze even vluchtig opzag
en dan weer vlij tig doorging met to spinnen aan den eindeloozen draad van haar verhaal . Ach God, ze voelt haar niet,
de betoovering, dacht Rij kert en het werd hem to moede
of zij n valk, zij n opgevlogen geestdrift, eensklaps door een
pij lschot werd geveld . En de duizend vragen, die slechts
wachtten op een teeken, bestormden hem in hopelooze verbij stering. Waarom liep hij hier, alsof hij een schat had
gevonden . Dat kind, dat aan zijn schouder leunde, was zij
heir naar wie hij achter de rossen van de zon had gereden
en gespeeld had op een Grieksche herdersf luit ? Ja, wie zij
was dat moest zij hem verklaren ; voor het minst toch mocht
hij van haar eischen, dat zij zich rechtvaardigen zou .
Wanneer hij had kunnen luisteren, had hij het bescheiden
pleiten van haar verdediging, tusschen de argelooze woorden
door van haar gekout, verstaan . En zoo zou haar zachte
verontschuldiging hebben geklonken
„Ik ben maar een bronnetje . Die blanke boom, die door de
maan wordt beschenen, weet het immers zelve ook niet, hoe
wonderbaar hij is . Hij spreidt zijn bladeren uit en laat het
licht er rustig over henen vloeien, vervult zij n bestemming,
maar kent ze niet . In mij is ook de heerlijkheid der wereld
van eene zuivere doorzichtigheid, misschien zou ze minder
rein zij n, als ik er van wist to spreken . Je hebt toch ook
geen vragen gesteld aan de schoonheid van then wilg, mij n
jongen, kom, buk j e, sluit j e oogen en drink nog eens
van mij ."
Doch Rijkert opende de oogen alleen maar wijder en hij
boog zich niet . Hij zelf was immers niets dan een kind, dat
alles had to leeren en tusschen hem en dit klaar water lag
gansch de toekomstwildernis der roos- en dorenhagen, die
hij to doorworstelen had . Hij kon een mensch nog niet begrijpen, zooals hij een boomp j e begreep .
Langzaam wandelden zij verder onder het sneeuwende loover, in een houding van innigheid, waarvan Rijkert gevoelde,
hoe gelogen zij was . Sprakeloos liep hij naast haar, vervreemd en verlaten, zoo ontzonken aan zichzelven, dat het
hem toescheen of hij ergens achter de heesters lag verscholen

en vol ontzetting zijn eigen gedaante van zich weg zag gaan .
Eindelij k begon het meisj a zijn stilzwij gendheid op to merken
en met een schuchter grapj a over haantj a de voorste, die
zijn tong had verloren, vroeg ze hem, of hij niet meer kussen
kon . Meteen sloeg zij haar armen om zijn hals en zocht zij n
lippen, waarbij het ongeduld van haar bereid-zijn zoo nadrukkelijk de bede herhaalde van : ,buk je, drink en neem
mij ", dat zijn bloed het nu wel moest verstaan . Doch voor
het hem nog mogelijk was om geheel to vergeten, vormden
zijn gedachten haastig een tuin van bloeiende lanen onder
een onweerslucht, en deden daar een vrouw, een ruiter, langs
de paden draven . Hij keek op, alsof hij werd geroepen . Een
late vogel kweelde in een j asmij nenboschj e . Plotseling herkende hij het hek, waartegen hij leunde . Hij stond hier voor
zijn eigen woning . Juist kwam een bende f eestgangers aangej odeld ; zij maakten dwaze sprongen in het kalme licht,
dat door de lindekronen zweef de, zwaaiden met vlaggen en
schreeuwden nacht en stilte stuk . Dringender wenkte de
droomvrouw en heur sluier golfde op den wind van heur
vlucht . Snel moest er gekozen worden . Zachtjes weerde hij
het versmade schenkstertje van zich af, stamelde een groet
en verdween in het duister .
Toen hij wat later op zijn kousen naar zijn slaapkamer
sloop, zag hij, als hij in het voorbij gaan door het trapraam
blikte, buiten op den straatweg onder de lantaren, een
meisj a staan to schreien met de handen voor het gezicht .
Rukend trok hij zich de kleederen uit en neergestrekt onder
de lakens, wischte hij aan het kussen, waarop hij zoo dikwij is
gesnikt had, zich de lippen af .

VII

HET ROZENHUIS
Het was op een helderen Julimorgen
nog geen drie weken
na den Sint-Jansdag mochten er voorbij zij n gegaan
dat
Rijkert's moeder door een onverwacht woord in het hart
werd getrof f en .
De weerschijn van het zonnig raam lag glinsterend op den
glad geboenden vloer der linnenkamer, koele kalmte zweef de
van de sneeuwwit gepleisterde wanden . Maar de slag van
de deur, uit woede dichtgeworpen, dreunde nog door in de
stilte, en een nagalm van kij vende kreten verwarde de blankheid der zomersche rust . Een dienstbode, op een kleinen
diefstal betrapt, was zoo juist terecht gewezen en in een
zinneloos verweer tegen wat niet langer viel to ontkennen,
had zij de waakzaamheid van haar meesteres een verzuimden
plicht verweten ; immers dat haar zoon op den Sint-Jansnacht met een berucht studentenmeisj a had geloopen, beteekende dit niet iets ergers dan een verloren geraakte halsdoek,
en toch was haar dit volkomen ontgaan .
Nu al, zuchtte de moeder, terwij 1 zij onwillekeurig een
blik wierp in den tegenover haar hangenden spiegel . Zij keek
in een bleek gezicht met een diepen, rechten rimpel boven
de oogen, maar vooral het vleugj a zilver over de haren
wazend, gaf ten antwoord, dat inderdaad de j aren niet hadden stilgestaan . ,Nu al" en zooals een eenvoudige geloovige
to rade gaat met zijn bijbel, vroeg zij zich dadelijk of in haar
verbijstering : wat zou hij hebben gezegd, hebben gedaan .
Zij dacht daarbij aan hem then zij verloor, toen Rijkert nog
een kind was, en die haar in zij n laatsten kus beloof d had,
dat zij slechts naar hem zou behoeven to verlangen, en hij
zou naast haar zijn . Zij woonden toen nog aan een stadsgracht in de schaduw van den grooten toren, en alle uren
werd het carillongetinkel als een mand vol bloemen over
hen uitgestrooid . Gedurende zij n ziekte deed hij haar dikwij is
aan zijn schouder leunen als de klokken speelden, om haar

in de vroolijkheid dier tonen to docn deelen, hoewel bet
of geloopen uur hem weer zij n lengte dichter bij den dood
had gebracht . Hij trachtte haar to doen begrij pen, dat de
ziel van de verheugde stad ook de hunne moest wezen,
en had haar zoo, terwij l zij naar den toren luisterden, berustend en bereid gemaakt . Toen hij was gestorven, had zij
bet leven aanvaard . Maar bet klokkenspel had zij niet meer
aan kunnen hooren, en zij had zich een andere woning gezocht . Hier gaf bet haar allengs nieuwe vreugde om Rijkert
op to zien groeien, en hoe in hem op wonderbare wij ze hun
beider gemoedsaard tot harmonie werd gebracht . Z ij n vurige
bloed bleek een erf deei van den vader ; in de kalme zekerheid, waarmee hij zich zijn wegen koos, herkende zij de beste
van haar eigene karaktertrekken . Nu scheen hij echter eensklaps de richting to zij n bij ster geworden, en hij stond
aan den rand van een of grond, die haar door het booze
woord van een vij and getoond was, en daarom des to
dieper en gevaarvoller leek . Ach, en zij die aan een rustige
laagvlakte gewend was, hoe kon zij een bergbeklimster
wezen en voor den tusschen ravijnen en steilten verdoolde
een gids ?
In gedachten verloren opende zij de op hun hengsels zingende deuren van het oude eikenhouten kabinet, en nam
daar voorzichtig een versleten lederen album uit een met
duizenderlei herinneringsdingen gevulde lade . Het bevatte
Rijkert's portretten, vanaf de prilste kinderj aren, toen hij nog
in een stij f gesteven rokj a liep, tot aan het laatste, het
triomf antelij ke beeld van den j ongen, waarop zij n gezicht
als een bloem was, vol ontloken tusschen bet kelkblad van
den breed vaneengevouwen sporthemdkraag . Het aandachtigst bleef zij staren naar de f oto, die haar man gemaakt
had, bet knaapje voor bet open venster, met als achtergrond
den slanken toren, opgerezen boven een grillige gevellij n . Ook
nu werd het haar to moede als bij bet zich verdiepen in den
gewetensvollen arbeid van een middeleeuwschen kunstenaar,
die in het landschap, waartegen hij een stil gelaat doet kleuren, de ziel van den geschilderde verzinnebeeldt . Neen, dat
kon niemand Rijkert nemen, dat hij behalve van hen beiden

nog de zoon was van de welbeminde stad . Mij merend borg
zij haar schatten in die aan het verleden gewijde lade, en
begon werktuigelijk met het op de planken schikken van
de pas gevouwen, schoone wasch . Met voorzichtige vingers
ordende zij de hagelwitte, gladgestreken linnenstapels, waaruit lavendelgeur haar tegenwoei . En, beinvloed als haar
innerlij k altij d werd door wat haar handen verrichtten, herwon zij haar kalmte tegelijk met dit heldere werk . Zij herinnerde zich den blik van haar j ongen, hoe onbevangen die
geweest was vandaag nog bij zij n morgenkus, en terwij 1 zij
haar laatsten last, de twaalf smettelooze beddelakens, op de
leege plaats, die voor hen uitgespaard bleef, nedervl ij de,
en zachtj es over hun koelte streek, geloof de ze, dat zij zich
noodeloos bezorgd gemaakt had over een logen, die de reinheid van haar Rijkert onbezoedeld liet .
In de bevrij dheid van haar herademing stootte zij een venster
open en tuurde, als wilde ze hem tot getuige roepen, naar
den onder den blauwen hemel fonkelenden twin . Hij lag
geheel getooid met zomer, het groen hing roerloos als een
zware, rijke mantel, en de geuren van de rozen wolkten
opwaarts als de dampen uit een wierookvat . Twee witte
vlinders dartelden in hun spel van liefde rond den moerheiboom, twee witte duiven maakten hun buigingen, zij koerden
op het zonnige dak der veranda, vanuit de verte klonk een
schrille pauweschreeuw ; en plotseling zuchtte het in haar :
niets kan aan het rij pen weerstand bieden ; de vrucht, die
niet gisteren van de takken is gevallen, zal het morgen doen .
Toen was het of een hand zich op haar schouder legde en
de stem, waarnaar zij van alle dierbare klanken in de wereld
eens het lief st had geluisterd, haar een raad, een antwoord
gaf . Begrij pen deed zij het niet, wat er van haar verlangd
werd, en evenmin was het haar duidelijk, in welk een verband haar wonderlijke ingeving met de bezorgdheid voor
haar Rijkert stond ; maar niet to gehoorzamen kwam zelfs
geen oogenblik in haar gedachten op . De doffer stortte zich
met een geweldigen zwaai in de ruimte, terwij l zij n wieken
met een slag tezamenklapten, en, als in het vrome liedje uit
vervlogen tij den, gaf zij haar boodschap aan den hemel-

waarts stij genden vogel mee in een zacht gesproken woord
van dank en deemoed, en dan sloot zij het raam .
Dien middag was Rijkert dadelijk na de koffie den tuin ingeslenterd, genietend van zijn vrij heid, die hij zich met het
gisteren geeindigd examen, dat hem in de hoogste klasse
gebracht had, veroverde, en waardoor nu de lange vacantie
a.ls een lustig to doorreizen landstreek voor hem openlag .
Tusschen twee masthooge dennestammen vond hij een hang .
mat vastgebonden, en daarin strekte hij zich behagelij k uit .
Eerst probeerde hij to lezen, maar het dansend spel der zonen schaduwvlekken, dat hem de letters verwarde, tartte zij n
gedachten mee to zweven in die wemeling van licht en duisternis . Langs de donkergroene naaldenschermen in den
diepen hemel turend, gaf hij zich gewonnen aan zijn droomen, er onverschillig voor waarheen hun grilligheid hem
zou brengen . Natuurlij k begonnen zij met den Sint-Jansnacht, met een sprankj a van zijn vlammen, met een dreigend
v onkj a schaamte, pij n van mededoogen, en een voldoening
tenslotte, dat zijn hart geen enkelen kus had bewaard . Dorstig was hij gebleven en ongelescht als to voren . Nooit nog
had hij met zulk een heimwee langs de velden geloopen,
de duinen beklommen, door heesters gedrongen en overal
naar teekenen gezocht . Hendrik had hem niet willen helpen,
uit afkeer voor alles, wat hem aan den wondervogel en zijn
schuilplaats herinnerde, en alleen had hij het spoor niet
weergevonden . Hoe kon hij zich op zijn vruchtelooze wandelingen vaak als een goed-geloovig kind vergeten, om nil
eens urenlang een kleurig, telkens verder vliegend vogeltj e
to volgen, of dan weer op een helderen avond in de richting
van een schitterende ster to gaan . Vergeefsche doolhoftochten
maar wat, als hij zijn doel eens werkelijk had bereikt ?
Het geheimzinnige huis had hij misschien niet eens durven
binnentreden, laat staan dan, dat hij het gewaagd zou hebben
een woord tegen de vorstin ervan to stamelen ; en tusschen
zijn lief ste wenschen en hun bevrediging had hij de kloof
slechts to dieper geweten . Ach, het leven was een sprookje,
verrukkelij k om naar to luisteren, maar het slot was altij d

anders dan je had verwacht . Zoo mij merde hij voort onder
de wisselende bewegelijkheid van het lommer, dat niet rustte
voor het hem naar den stralenden drempel tusschen waken
en droomen had geleid, en daar keek hij eensklaps uit over
de zee van de wereld, blauw en oneindig, met niets dan
een zeil aan de kimme, het zeil van het schip der vervulling,
dat allengs duidelijker en grooter werd . Hij sloeg de oogen
op, echter niet om scheep to gaan, maar om zijn moeder toe
to lachen, die in heur zij den mantel, den koninginnemantel
zooals hij then noemde, en met haar mooiste hoedje, waar
hij zoo van hield om het pageachtige der wuivende aigrette,
in levenden lij ve naast zijn hangmat stond . Maar dadelij k
werd het verband weer hersteld tusschen haar en het naderende sluimervaartuig, toen zij rustig, alsof zij er zich in
het geheel niet van bewust was, welk een wonder daar gebeurde, begon to vertellen, dat zij een bezoek ging brengen
aan de vreemde dame, die hem na het ongeluk met den bles
zoo vriendelijk had opgenomen, en dat zij haar bedanken
wilde.
Hoe weet u ? stamelde hij, vuurrood van verwarring, terwij 1 hij rechtop in de kussens ging zitten en bij na het evenwicht verloor . Hij verraadt zich als een kleine, argelooze
jongen, dacht ze vol innigheid en ook een beetje weemoedig,
hoewel zij het toch eigenlij k niet duidelij k begreep, wat het
dan wel wezen mocht, dat hij verried, en dan deed ze onder
den koortsigen blik van zijn ongeloovige oogen eeii doodgewoon verhaal : van een vriendin aan wie de onbekende
over het avontuur had gesproken, en waarbij ze zijn voornaam had genoemd . Kort geleden was die vriendin haar een
bezoek komen brengen, en had haar nauwkeurig de ligging
van het door de hulpvaardige vreemdelinge bewoonde landhuis beschreven . Het was moeilijk to vinden, het verschool
zich ergens aan een doodloopende beukenlaan .
Ik moet er niet aan denken, lieve j ongen, wat er gebeurd
zou zijn, als het paard niet tot stilstand was gebracht ; aan
het einde van het pad zou je to pletter zijn gereden .
Rijkert antwoordde niet, hij was weer in de kussens teruggezonken ; zachtj es bewogen de toppen der dennen tegen

het vleklooze azuur, alsof zij medededen aan het wonder,
en zij n liggen onder het wuiven der takken niet hier, maar
in een legende gebeurde, die hij vroeger eens gelezen had .
-- Zal ik haar van je groeten ? riep zij n moeder hem onder
het heengaan toe. „Ja ,juichte hid het uit, terwij 1 hij met
een schok overeind sprong ; dan sloot hij de oogen in een
ontroering waar hij van glimlachte, en dacht : een simpele
handbeweging, en de tooverdraden van het leven zij n ontward . Haastig stapte hij uit de hangmat, snelde naar binnen,
rende de trap op, en toen zij n moeder heenreed, boog hij
zich uit hetzelf de venster, waaruit hij eens door haar gewaarschuwd was . Ook hij riep : ,zal je voorzichtig wezen", maar
zij hield de teugels kloek en zeker, en de bles scheen zijn
Meiroes vergeten, zoo zoetj es draaf de hij het tuinhek door .
Toen Rijkert's moeder wat later, uitgestegen, de leidsels aan
den vreemden knecht overgaf, stond zij midden in de rozen .
Rondoin tierden perken vol welige doorbloeiers ; langs paden
en hagen torsten stammetjes hun teedere theeroostuilen, of
de vuurgarf van de purpere Gloire de Dijon, treurstruiken
maakten f onteinen van kleuren, en de woning zelve ging
onder de ramblers verscholen, die in een cascade van slingers en trossen alle tezamen aan den schoot van den voorbijzwevenden zomer schenen to zij n ontsnapt . Ook in de kamer,
waar de bezoekster werd binnengelaten, had zich een golf
dier bloemenzee toegang verschaft. Zij geurde in vazen,
bedekte den schoorsteen, den vleugel en de lage, breede
boekenkast, terwij 1 zij lan gs de zilvergrij sheid van het of f en
behangsel een regenboog van tinten spande .
Omringd door die levende weelde begroetten de vrouwen
elkander, en de oudste van haar beiden, bedwelmd en overweldigd, peinsde, terwij 1 zij een zachte hand in de hare
voelde en naar een slanke, jeugdige gestalte keek : ben ik
in het koninkrijk der elfen aangekomen en is zij er de
Titania van? Maar de j ongere zeide bij zichzelve : zij lij kt
op haar zoon als een Grieksche moeder op den hare, als
Penelope op Telemachus . En zoo koesterden zij, terwij 1 zij
tegenover elkander zaten, ieder een dichterlijke gedachte,
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die de gemakkelijkheid van de dansmaat aan hun beider
woorden gaf .
ftijkert's moeder begon met haar komst to verklaren en
haar dank to betuigen in enkele welgekozen zinnen van hoffelijkheid, waar bovenuit toch een warme menschelijkheid
in den stemklank helder zong . Maar haar gastvrouw vergat
dadelijk alle conventie en antwoordde in den stij 1 der cozen,
die argeloos en bloeiend is . Zij sprak over Rijkert, hoe
wonderbaar schoon hij geweest was, toen hij als het marmeren beeld van een antieken wagenmenner een seconde roerloos achter zij n bedwongen paard gezeten had, zoodat ze
er zich zelf s even over verbaasd had, hem als een beschroomden j ongen bij haar binnen to zien komen . Doch ook dit
had haar getrof f en, want van zij n gebaren, zij n blondheid,
zijn glimlach was zulk een onbeschrijfelijke lichtglans van
levensvreugde uitgegaan, dat zij eensklaps aan jaren geleden
had moeten denken, toen ze als een klein meisje, 's zomers
buiten, bloemen plukkend, door de korenlanden liep .
Aandachtig had de moeder toegeluisterd, onder de dubbele
bekoring van de geestdrif tige woorden en een vage, onverklaarbare herinnering, die, eerst toen de vertelster van zichzelve als van een door de velden dwalend meisj a had gesproken, tot een frissche, heugelijke gewisheid werd . En zij
had er niet meer aan getwij f eld, of de vreemde vrouw, die
haar van heur j ongen verhaalde en het schalksche schoolkind
uit de frobelklasse, dat zij, toen al een ernstig en bezadigd
leerling van de hoogste, zoo dikwij is huppelend aan haar
hand had thuisgebracht, wel inderdaad dezelf den waren . En zij
noemde een naam, then zij om zij n j ubelende zangerigheid
nooit had vergeten, in een vraag, die niets meer dan een
glimlach was . De ander knikte vol verwondering, en spoedig
waren zij zoo ij verig in vroeger aan het zoeken, dat zij twee
zustertj es geleken, een oudere en een j ongere, bij een omgevallen bloemenkorf . Maar lang kon dat zamelen niet duren,
of zij hadden weer al dat f leuren en geuren vergeten voor
de zonnige dadelijkheid van een knapengelaat . En het was
de moeder die, gerustgesteld, en als het ware nog met de
hand van haar vriendinnetje in de hare, aan haar gastvrouw
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vroeg : Of zij het ook niet geloof de, dat het geheim van het
geluk gelegen was in de macht om alles, wat er in j e omging;
to kunnen huwen aan een overeenstemmend beeld der tastbare werkelijkheid . Rijkert had die gave van kind of aan
bezeten . Vroeg al koos hij het speelgoed, dat hem paste,
dan keerde hij zich naar het aangezicht der natuur, dat
als zijn eerste wenschen bloeide, en zijn genegenheden troff en immer samen met de behoef ten van zijn hart .
Ik weet nog, hoe hij, in den tijd dat hij zich van zijn
kleine, ontkiemende persoonlijkheid bewust begon to worded,
zich een houten sabel sneed, then hij van den morgen tot
den avond aan zijn zij de wilde dragen ; ook, toen hij pas
de letters kende, hoe hij zich uit honderden boeken het eenige
uitzocht, dat hij lezen wou . En nooit vergiste hij zich .
Waar wil ze heen, dacht de bezitster der rozen, terwij 1 ze
in haar aandachtigheid vergat, om de blaadjes van een uitgebloeide bloem, die haar in den schoot waren gevallen,
er van weg to strij ken ; het schij nt wel, of ze mij iets verzoeken gaat . En waarlij k verloren de woorden, die tot haar
gesproken werden, eensklaps hun zekerheid . het leek een
tasten, voorzichtig als met vingertoppen, zeer zoekend en
zeer aarzelend . Neen, dat hij zich misschien wel nooit vergist
had, tot nu toe tenminste, maar dat er zulk een moeilijke
en vreemde tij d voor hem was aangebroken, dat het gloeiende
knapenbloed zoo vaak verwarring stichtte, dat er niets kwetsbaarders bestond dan het rij pen . En dan de verzuchting,
dat zij hem niet helpen kon, omdat hij niet anders deed
dan zich voor haar verbergen ; en bij na als een bede, het
zich bereid verklaren om haar taak aan iemand over to
dragen, die zijn vertrouwen zou weten to winnen, die niet
zijn moeder was en toch geen vreemde, en die hij zoo zou
vereeren, dat hij om harentwille in elken val een schande,
in elke overwinning een ridderplicht zou zien .
Vraagt ze dat van me, dacht de j onge vrouw, zoo ontroerd
en verteederd, alsof haar een kind in de armen werd gelegd .
Zij voelde een gloed haar naar de wangen stij gen en, zeker
om een blos to verbergen, stamelde zij een verontschuldiging,
liep haastig door de open tuindeur naar buiten en riep iets

onverstaanbaars, waarop van uit de verte door een mannenstem geantwoord werd . Toen ze weer neerzat, de handen
in den schoot, en met een lieve onderworpenheid in de
wilde-reeenoogen, werd er niet meer over Rijkert gesproken,
maar er ging zulk een eerbiedige dienstbaarheid uit van de
tallooze kleine oplettendheden, aan haar gast bewezen, dat
deze zich als op een vredig stroomend water op de ontwikkeling der dingen mee liet drijven, innig dankbaar, dat zij
haar bootj a van den oever had losgemaakt .
Van over de perken woei een geur van eindelooze zoetheid
binnen, waarin haar Juli noodigde . Maar, als zij het hoofd
terzij de wendde, f onkelde de helle middag haar verblindend
tegen, en het was als een verademing, om er den ouden
hovenier met zij n bedaarde bewegingen tusschen de stammen
en struiken bezig to zien . Telkens sneed het snoeimes in een
korte f likkering van het lemmer en langzaam vulde zich
de mand . Dan kraakten zij n stappen over het grindpad, hij
groette, zij n meesteres nam hem de gloeiende vracht uit de
handen en stortte het korf j e uit in haar schoot . Zorgvuldig
schikte zij de kleuren, waarna zij de bloemen tot een ruiker
samenbond . Haar schoonheid glansde ineen met die der
rozen, verloor haar vormen, werd tot rhythme, alsof een
dichter haar had gedroomd . Onder haar arbeid praatte zij
rustig door, en ook wat ze zeide, verlicht door een glimlach
of een zonnigen oogopslag, scheen verwant aan het bonte
gebloei . Zij sprak erover dat zij, wat het leven haar schonk,
aanvaardde, simpel zooals het haar werd gegeven en niet als
zinnebeeld .
Voor Rij kert mag dan het geluk bestaan in een keuze,
ik ken geen andere wij sheid dan die van mij n rozen . En
daarom geef ik ze u gaarne, zij zullen bij u voor mij pleiten,
warmer misschien nog dan een herinnering . Daarmee reikte
zij den ruiker over .
Meteen rees haar bezoekster op om of scheid to nemen, een
korte pooze lagen hun handen in elkander, zooals zij dit
voor jaren ook hadden gedaan, en dan zeide ze haastig,
terwij 1 ze het vermeed om de moeder in het gelaat to zien
Ik bezit een landhuis in de bergen, over enkele dagen

reis ik daar heen . Wat zou u ervan denken, om mij Rijkert
mee to geven voor een korten tij d ? Hij zal misschien niet
veel bij mij vinden, maar de natuur is er prachtig, de lucht
gezond .
Zij voelde de hand in de hare die beef de, daarom trachtte
zij den blik, die haar zocht, niet langer to ontwij ken, en
met zulk een innige zekerheid, dat zij er zelf aan geloof de,
sprak zij eenvoudig
Ik ben misschien niet eens een tiental jaren jonger dan
u, mevrouw . Ik wil voor hem zorgen ; mag ik trachten uw
plaats to vervullen ? U kunt daar zoo rustig over zij n .
Ik dank u, antwoordde de moeder, ik zal het hem zeggen ;
en het leek haar of wat in haar leven had gezongen en het
vleugels had gegeven, nu plotseling als een ontsnapte vogel
van haar vloog .

VIII

AAN ZEE
Rij kert had, zoodra zij n moeder in haar gezwinde wagentj e
was verdwenen, het venster, waaruit hij haar gegroet had,
dichtgeschoven . Even staarde hij rond in de schemerige ka .
mer, dan voelde hij dat, evenals de leeuwerik blauwe ruimte
noodig beef t voor zij n zangetj e, hij den ganschen zomer
behoef de voor het beleven van zij n vreugd . Geen seconde
later stond hij buiten . Zachtjes f luitend liep hij den tuin
uit, de lippen gespitst, de oogen lachend, zonneschij n over
zij n haren en den bloot uit den hemdkraag opslankenden
hals . Zelve wist hij het niet, hoe het geluk in hem tot
schoonheid was geworden, en zijn jeugd in bloei gezet had
als een rozelaar . Op den straatweg gekomen, haalde hij diep
adem en toen bemerkte hij het eerst, dat de wereld was
veranderd . De weiden tintelden van middaghitte, maar die
glans was slechts een sluier, waaronder iets onuitsprekelijks
verborgen lag ; een klein, wit wolkj a zweef de in het zenith,
hij erkende er zij n eigen droom in, then hij naar een oneindige verte uitgezonden had . Ook de stad, die hij spoedig
bereikte, want hij wandelde met de stappen van een onvermoeiden zwerveling, verbaasde en ontroerde hem door
vreemde teekenen : het stille gebaar van den toren, dat nimmer zooveel nog beloofd had, het spelen van een orgel onder
de boomen, en de stralende f eestelij kheid der menschengezichten . Alles had hem to vertellen, alles drong met een
verwarmende lief de aan zij n hart . Toch was er niets gebeurd
dan dat zij n moeder was uitgereden om een bezoek to gaan
brengen ; wanneer hij daarover door zou wil len denken,
zou alle heugelijkheid gemakkelijk terug zijn to brengen tot
de nuchterheid van doodgewone f eiten, armelij k als een
verregende bloesemboom . Maar hij wenschte niets liever dan
de oogen van zijn gedachten to sluiten en zich blindelings
to laten leiden door het onberekenbare inzicht van een zoet
gevoel .

Zoozeer verzonken ging hij verder, dat het hem toescheen of
hij uit een slaap ontwaakte, toen hij zich in de duinen wedervond. Hij liep op een kronkelend zandpad . Rond hem waren
de hoogten en valleien ruig begroeid als een gebergte, twee
grijze ezels graasden in een veld van distels, uit een schoorsteen boven een wij nrood dakj a dreef een sluiertj a van
rook . ,Als in den vreemde", mijmerde hij ; hij verlangde
ernaar om een bewoner van deze streek to ontmoeten, hem
aan to spreken en dan de taal to hooren, waarin hij hem
antwoorden zou . Met inspanning begon hij een steile helling
to beklimmen ; immers wie kon zeggen, wat er vanaf den
top overzien zou kunnen worden, misschien verschool zich
daar wel een stad tusschen de heuvels, de stad van de
eendracht, die volgens de wetten van de muziek was opgebouwd . Onder het stij gen door besef to hij eensklaps, dat
hij den ganschen dag al bezig was aan wonderen to gelooven. ,Als Hendrik ?" vroeg hij zich af, niet zonder tegenzin
en schrik . Maar die haatte de werkelijkheid en liet er den
vogel van zij n begeerte uit vluchten in een zondige verloochening van zijn aardsch nest . Hij, Rijkert, beminde de
dingen, vandaag j uist inniger dan ooit to voren, nu hij, sinds
zij n moeder zich over de hangmat had gebogen, er de omhullende sluiers van we- had zien vallen en ongehinderd in
hun kern keek . Niets was er, waar geen vlam in brandde ;
de vormen kennen, beteekende van elk het vuur to begrij pen ;
hij dwaalde door een woud van wonderen, en of hij een
steentj a opnam, of een kamperf oelieruiker plukte, beide f onkelden hem in de handen van een innerlijk geheim . ,Anders
dan Hendrik", mompelde hij gerustgesteld, en op hetzelf de
oogenblik dook een gestalte op uit de bramen, en het was
geen ander dan de Vogelaar, zij n makker, die hem verwelkomde met de stomme verbazing van een woordeloozen groet .
Rijkert voelde geen zweem van bevreemding, toen hij zij n
arm om den bevrienden schouder sloeg . Alles wat geschiedde
leek verwacht to wezen op dien onbeschrij f elij ken dag .
Hendrik begon dadelijk van Walter to vertellen . Hij was
juist dien morgen voor een paar weken uit de stad gegaan .
Walter? zei Rijkert in een plotselinge opwelling van

jongensachtige grootspraak, o, die staat op het punt om zij n
geloof to verliezen en aan de politiek to gaan doen .
- - Hoe weet j e dat ? vroeg Hendrik .
Zoo maar uit mezelf, lachte Rijkert, het is een voorspelling, die ik je doe, en, terwij 1 zij n makker aan een nieuw
verhaal begon, verlustigde hij zich in de duidelijkheid,
waarmee hij de levenslijn van den oproerigen woelgeest zag
geteekend, vlak naast die van Hendrik, want niets bleef hem
verborgen in het stralende licht der nieuw gewonnen zekerheid . Lag daar ook niet zij n eigen toekomst voor hem open,
als een vlakke, witte weg onder den blauwen hemel, waarop
vanuit de verte, in een stof wolk, een gedaante nader ij ide,
en was die vleugelvoetige bode niet hij zelve, en wist hij niet,
dat, wat hij ging verkondigen, den naam droeg van geluk ?
Ja, het geluk voor zij n broeders, om als een roos to mogen
bloeien in den milden zomer van het harmonieuze lot . Hij
voelde de kracht om to leeren, to prediken, en zij n vrij gevige
bloed, dat door een belof to gewekt was, gloeide van den
of f erdrang der martelaren . Nu hij het geheim der dingen
keride, dat zij al le wonderen waren, stroomde zij n lief de
naar hen henen, als de brand van de zon over hare beminde
aarde, en Hendrik, zij n naar het onbereikbare tastende makker, ondervond er onbewust een kalmte en een koestering
van . Hij hief het hoof d op in een vragende aarzeling, nestelde
zich inniger in den hem omklemmenden arm en zeide dan
zu chtend
Ach, Rij kert, ik heb Anna toch zoo lief .
Zoo Hendrik, antwoordde zij n vriend, terwij 1 een lichte
schrik hem de lippen deed beven . Eensklaps zag hij het
meisje, zooals ze geweest was, toen ze hem uit ,het Hart
van den Heilige" had voorgelezen . Ook nu weer gebeurde
het vreemde, dat niet hem, maar een lateren, ouderen Rijkert
een leed werd aangedaan. Het leek bij na onmerkbaar en zoo
gedempt en duister wat hij gevoelde, alsof in zij n huis, dat
vol hing met vlaggen en wimpels, en waar de gezichten
voor de vensters van f eestvreugde glansden, ergens in een
vergeten, gesloten vertrekje een gedaante zat to snikken in
zichzelven saamgezonken en niet zeggen kon waarom .

Aan Hendrik ontging die ontroering . Stamelend zocht hij
naar woorden, zijn oogen staarden groot en vochtig, als
verblind door een glimlach . Op den middag van hun tocht
naai den wondervogel had hij zekerheid gekregen, legde hij
uit, even nadat de f azant was opgevlogen, toen Rij kert op
den duintop stond en hemzelf de wanhoop over de mislukking bij de keel had gegrepen . Eensklaps was Anna hem
verschenen, stralend door de donkere onweerswolken, niet
in een menschelij ke gelij kenis, maar geheel zooals haar ziel
moest wezen, duive-kleurig, blank gevleugeld en met een
krans van sterren om het haar . Sedert was het hem vreemd
to moede geworden . Wanneer zij tot hem sprak, begon hij
to beven, en hoorde hij alleen maar den klank van haar
stem, wanneer zij hem groette, dorst hij niet opzien, en
zoodra hij van haar weg was, kon hij zich haar gezicht niet
meer to binnen brengen, alsof een ondoordringbare nevel
zich tusschen hen beiden had samengepakt . Doch haar innerlijke gestalte bewoog zich immer naast de zijne, boog zich
met hem over de boeken, wandelde aan zijn zij de langs de
velden, en beloofde hem de vervulling van al wat hij verwachtte, de volmaking, de heiliging van zijn hart in haar
licht. Nogmaals zuchtte hij, een kapel dwarrelde op van een
duinroos, en de dwepende j ongen maakte weer zijn grij pend
gebaar in de leegte .
Intusschen had Rijkert zijn verholen verdriet overwonnen ;
dit moest toch een dag zijn van zege en j ubel . Wie durf t
to klagen als de koning intocht houdt ? Lustig liep hij weer
aan achter de banier van zijn vreugde, en gul door zij n
rijkdom, deed hij vrijwillig afstand van aanspraak en rechten, en het was hem, of hij zijn makker het meisje schonk .
Hij moest het haar zeggen, raadde hij aan, zich verklaren,
alles zou dan goed en heugelij k worden . Hij gunde het hun
samen zoo graag.
Hendrik knikte dankbaar, een leeuwerik begon boven hun
hoof den to zingen, even stonden zij stil om naar zijn vlucht
to zoeken, de een hield den ander nog altijd omstrengeld,
en in het wij de gebied van de duinen groeiden er geen twee
boompjes naast elkander, zoo vol van bloeidrang en zonnig

rij pen als die gloeiende knapen en zoo geurende van jeugd .
Weldra ontdekten zij het stij gend musiceerend stip j e en vervolgden dan hun weg . Plotseling lag het strand aan hun
voeten en tegelij k daarmee een tintelende oneindigheid .
Lucht en water gloeiden van eenzelf de diep azuur, en geen
van beiden wisten zij het zeker, of het wit gezeilde scheepje
aan den einder den hemel of de zee bevoer . Even bleven
zij dralen, duizelend door de hoogte waarvan zij nedertuurden, en verward van glans ; dan grepen die verlief den elkaar
bij de handen, en als om to bewij zen, dat zij trots hun
gewichtige hartsgeheimen toch maar kinderen waren, stortten
zij zich j uichende de helling of . Tuimelend beneden aangekomen, schudden zij zich het zand uit de kleederen, hij gden
naar adem en schaterden van uitgelatenheid . Toen gingen
zij dicht naast de golven loopen, om hun stappen to doen
veeren op de gladde vastheid van den vochtigen grond .
Zachtjes murmelde de zwakke branding, een enkele schuimzoom schitterde, een witte meeuw vloog krij schend door de
ongebroken ruimte ; in de verte blonk de badplaats met zijn
torentj es en koepels als een droomstad uit Arabische tooververtellingen . De vrienden vergaten het om over hun begeerten to denken, zij verloren zichzelve en het was hun, of een
briesje hen voortdreef door een onmetelijkheid van louter
zilver, goud en blauw . Voor hen uit doemde een wemeling
van kleurige bewegelijkheid op . „Baders", riep Hendrik .
,,Alsof er een korf vol rozen over de zee wordt uitgestrooid", jubelde Rijkert . Zij versnelden den pas, en spoedig
stonden zij midden tusschen de aan stof en rook ontsnapte
stedelingen . De of gelegde kleederen vlekten grauw en donker op het zon-gedrenkte strand, de werkmansplunje naast
den soldatenmantel, bedelaarslompen naast een zorgvuldig
samengevouwen scholierenpak ; maar zij, die deze sombere
teekenen van een treurig onderscheid hadden gedragen, waren nu gelij k geworden aan elkander in een broederschap
van naakt . ,Zooals ik het ook van de zielen droom", dacht
Rijkert, ,dat zij niet meer zullen verschillen, als zij van
hun versluierend misverstand zullen zij n ontdaan ."
Terzij de, tegen den achtergrond der glanzend groene duinen,

speelden jeugdige knapen hun spel . Hun gebronsde lijven
slankten op als beelden, zij worstelden, renden, of wierpen
met speerschacht of schij f .
De epheben, f luisterde Hendrik .
Ja, de epheben, glimlachte Rijkert, met een vlug gebaar
zich het hemd over het hoof d en van de armen stroopend .
En ik zal de genius zij n, die over je kleeren waakt, riep
Hendrik zij n zeewaarts snel lenden makker na, terwij 1 hij
zich behagelijk nedervlijde in het stovende zand. „Hoe mooi
is Rij kert", mompelde hij met de oogen knippend, ,nu zij n
haren wuiven in den wind van zij n rapheid, en hij de vuisten
tegen de gewelf de borst houdt gebald ."
De jonge zwemmer wuifde voor hij onderdook, dan vergat
hij zij n vriend en de wereld en liet zich wiegelen op het
liefkoozende watergewoel . Rustig spreidde hij de armen uit
elkander, wat bezwaarde voelde hij zich ontnomen, wichtloos
dreef hij op de golven, zooals zijn vreugde wichtloos op de
onbestemde en verzwegen mij merij en over zij n moeder en
het lang gezochte landhuis dreef . „De epheben", peinsde hij
droomerig, met de j uweelige zee als een beker aan de lippen ;
vluchtig verschenen zij hem met hun schild en hun wapen,
doch dan verloor hij zich weer aan zij n lichaam, louter
rhythme en vredige overgaaf . ,Ach, alleen maar schoon to
wezen als een Grieksche j ongeling en bekranst to worden
door een dochter der goden !" Tegen den blauwen einder
rij de zich een gang van marmeren zuilen, de watervlakte
overbloosde zich met bloesemtinten, en terwij 1 de knaap dit
bloeiend veld doorklief de, was het hem to moede of hij op
den mond werd gekust . . .
Na het bad waren de vrienden opgewandeld in de richting
van de koepels en de torentj es, en aangelokt door de wereldsche drukte, hadden zij beiden een strandstoel genomen en,
nu gemakkelijk in hun rieten kooi gedoken, slurpten zij uit
groote, koel beslagen glazen door een spichtig strootj a van
een topaaskleurig vocht. De vloed kwam opzetten, overal in
het ronde verrezen er lachende vluchtelingen van hun benarde zitplaats, en schoven de plompe, krakende gevaarten
haastig terug voor het plotselinge dreigement . Zoo vonden
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zich de knapen weldra ingebouwd door een luidruchtige,
schertsende menigte, van wier zomersche wuf theid zij toch
genoten, al f ronsten zij het voorhoof d in een misprij zenden
ernst . Juist wilde Rijkert zich vooroverbuigen om een spottende opmerking to maken over den zoemenden bij enkorf,
waarin zij verdwaald waren geraakt, toen Hendrik een vinger aan de lippen legde, blijkbaar ingespannen luisterend .
Nu onderscheidde ook Rijkert, vlak in de nabijheid onder
het gesnap en gegons door, twee stemmen, die hij herkende
als de droge, doceerende van den wiskundeleeraar, en de
zachte, indringend melodieuze van hun vriend, die het
Grieksch onderwees . ,Alweer zij n ze samen", f luisterde Hendrik, en beiden schudden zij de hoofden over dat onoplosbare raadsel, deze genegenheid van hun beminden meester
voor hem, then zij, om zij n dorre onbuigzaamheid, den
takkenbos noemden, alsof zich het bout hier met het vuur
had vereenigd en toch niet ontvlamde . Even mij merden zij
hierover, maar werden dadelijk weer tot voile aandacht
gedwongen, want de stroeve stem sprak plotseling hun
namen uit.
Geen slechte leerlingen bepaald die Hendrik, Rijkert en
Walter, maar zonderlingen, altij d in de wolken, vol overdreven invallen en, zooals hem andere jongens wel verteld
hidden, onmogelijk in den omgang door de dolle ideeen,
die zij gewoon waren to pas en to onpas aan den man to
brengen . Dikwij is had hij dan ook aan hun gezond verstand
moeten twij f elen . Zouden zij eigenlij k niet min of meer
waanzmnig zip n ?
Tot hiertoe hadden de knapen onbewogen toegeluisterd met
een beetje een medelijdenden glimlach, maar toen de andere,
gedempte stem, de hun zoo sympathieke, op haar zachten,
rustigen zangtoon antwoordde : Zeker, dat hij dat ten voile
toe moest geven
sprongen zij doodsbleek op in hun schrik .
Tegelijk kwam een vervaarlijke breker binnen gestormd ;
gillende kinderen vluchtten tuimelend uit een overstroomden
zandkuil, en het water spatte de weer in hun stoel teruggevallenen tot de knieen op . Toch bleven zij zitten, de
beenen omhoog getrokken, door de golven belegerd, doch
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gebonden door een brandende weetdorstigheid . Hun gezichten stonden weer vroolijk, en zij knikten elkander geestdriftig toe, want de geliefde leeraar was er nu mee aangevangen zijn beaming toe to lichten : dat bet misschien wel
zoo leek, of zij waanzinnig waren, maar dat nog nooit ter
wereld iemand bet als volwassene tot iets goeds en groots
had kunnen brengen, die niet in de gloeiende j aren van zij n
rij pen den bezadigden opmerker was voorgekomen als een
dwaas . Overmaat van levenskracht en heilzamen hartstocht,
zoo zou hij dit gisten van het jeugdbloed willen noemen,
want zouden anders ook niet de driehonderd epheben, deze
veel bezongenen, die bet millioenenleger der Perzen trachtten tegen to houden, of de j onge Alexander, die als eerste
over den vij andelij ken stadsmuur sprong, van razernij moeten worden beschuldigd ? Hij beschouwde ze als helden en
dat waren de drie j ongens ook . De rest van het gesprek
ging voor de beide vrienden verloren ; een nieuwe brandingsberg kwam op hen losgeschuimd, then zij, zoo verlaten en
machteloos als zij tegenover de onmetelijke golvenvlakte
zaten, niet meer of durf den to wachten ; trouwens zij wisten
genoeg nu, en den lof prij s als een groen lauwer om de
slapen, baanden zij zich blij en trotsch als goden een weg
door bet gedrang . Lang liepen zij zwij Bend naast elkander,
maar toen zij de statige eikenlaan bereikt hadden, die de
badplaats met hun stad verbond, en de verkwikking van bet
zon-doorvlokte lommer den gloed van hun verrukking tot
bezinning dempte, vonden zij de woorden, die hun stemming
waardig schenen.
• Hoor, zei Hendrik, je kent toch de geschiedenis van het
verbond der edelen, waarmee de tachtigj arige oorlog werd
ingeleid ? De oproerige ridders bieden de landvoogdesse hun
verzoekschrift aan . Hevig schrikt zij en haar oogen staan
vol tranen . Doch haar raadsman, Berlaymont, is bet, die
haar toevoegt : „Et comment Madame Votre Altesse a-t-elle
crainte de ces gueux ?" Dan 's avonds bij hun f eestmaal
tooien de edelen zich met den bedelzak en nemen bet
scheldwoord aan als eerenaam : ,Vivent les gueux" wordt er
gej ubeld. En zullen wij ons „de waanzinnigen" noemen ?

Ja, Rijkert, Walter en Hendrik, de waanzinnigen . Zij
schaterden van uitgelatenheid en menig voorbij ganger, die
de gelukkige jongens met hun ineengestrengelde armen onder
den groenen schemer van het loover voort zag stappen, en
hun lachen hoorde schallen, alsof er een vogel riep, verheugde zich over den zomer, waarvan hij eensklaps de weelde
begreep .

IX

DE REIS NAAR CYTHERA
Rijkert leunde over de verschansing van de rivierboot, en
tuurde in het schuimende water . Na een korten slaap, die
door een onuitbluschbare vreugde verlicht werd, was hij
vroeg al uit de dekens gesprongen en zijn bedompte hut
ontvlucht . Nu docht bet hem, dat zijn droom nog duurde ;
de steven doorkliefde de bruisende golven, die opspatten
en achter hem tezamenzonken in een onherroepelijk nimmermeer en voorbij, terwij 1 aan beide oevers opglooiende heuvelen stij gende schenen to wij zen naar wat komen zou .
Den vorigen avond was de tocht begonnen . Zij n moeder
had hem naar de boot gebracht, en in den kus, dien hij haar
tot afscheid had gegeven, voelde hij, dat hij daarmee zeggen
wilde : ik dank u voor alles wat geweest is, maar nu vangt
een nieuw leven aan . Dan had hij zijn gastvrouw begroet .
Zij wachtte hem aan boord in den lichtglans van een scheepslantaren ; zij droeg als reisgewaad een wij den, zij den mantel
en een dunnen, blauwen sluier, die haar luchtig langs de
wangen en over de schouders woei . Even kreeg hij een
gewaarwording als op dien Meidag na zijn Faetonrit, toen
hij haar van bet paard had zien stij gen en bet hem had
toegeschenen, of zij thuiskwam van een ongeloofelijk avontuur. Nu ook had hij haar aan dek zien staan met den
dorstigen blik van een zeeman, begeerig om de haven der
gewoonheid uit to varen naar bet verre droomoord der
onmogelijkheden, dat ten slotte toch de ware wereld bleek
to zijn. Als hij zijn hand in de hare gelegd had, viel bet
hem to binnen, hoe lang hij naar haar gezocht had, en een
diepe schaamte overmande hem . Maar door een paar woorden
had zij hem opgeheven tot de hoogvlakte, waar hij voortaan
met haar zou wonen, waar bet ruimer ademen was dan in
de dalen beneden, en alles onder een helderen hemel geschiedde . Dit was ongekend voor hem geweest, dit in den
geest uitklimmen boven zichzelven, en zalig had hij gehui-

verd van een innerlijke duizeling . Doch naast hair dorst hij
to wagen, andere wetten golden hier dan in de lage landen .
Hoffelijk had hij haar ontlast van wat lichte bagage, die
zij meedroeg, en met een vrije openlucht-stem iets over wind
en weer gezegd . Omdat het al laat was, hadden zij elkander
goedennacht gewenscht. En nu, in de koelte van den morgen,
terwij l hij tuurde naar het droppenstuiven, bewaarde hij nog
altij d die reine bergmansblij heid over het ontstegen-zij n in
het hart .
Zonder zich rekenschap to geven van zij n verlangen, had
hij zich dicht bij het kleine, met koper beslagen deurtj e,
dat naar de hutten leidde, geposteerd . Soms zwaaide het
open, en hij staarde in een vreemd gezicht . Het was rumoerig geworden aan dek, de stoomf luit gilde, kettingen rammelden, haastig werd een loopplank aangesleept . Hij vol-, de
den kloeken arbeid met een geestdrif tige aandacht . Goed
van moeder, dacht hij, dat zij mij tot nu toe nooit een reis
heeft toegestaan, nu valt mijn eerste samen met het schoonste
sprookj a van mij n leven . Een bezige sj ouwer stootte, achter
een getorsten last verborgen, tegen hem aan . Hierdoor scheen
hij eerst recht to ontwaken ; de stemming, die hem van den
innigen vreugdenacht nog was gebleven, werd hem door
het briesje van bedrijvigheid van de slapen gewaaid . Nu
ook zag hij de donkere wolken, die achter de heuvelen
waren opgestegen, een schaduw gleed over zij n verrukking,
en voor de werkelijkheid van het onweer moest hij afdalen
vary zij n zonnige verbeeldingstoppen, waar het eeuwig
zomerde . Zou een regenbui zijn mooi genot bederven, en
wat baatte het dan, dat hij in de zege van den zomer had
geloof d ? Eenmaal aangevangen met zij n wantrouwende
vragen, kon hij het ook niet laten zij n gastvrouw van haar
troon to wenken, en haar dan gewoonweg to bej egenen als
een sterveling . Wat wist hij eigenlij k van haar ? Dat ze een
weduwe was, en jaren geleden haar man had verloren, dat
ze niet j ong meer kon wezen, zij n moeder meende zeker
dertig, en dat zij rijk moest zijn . Plotseling voelde hij een
hand op zij n schouder . Als een betrapte boosdoener keerde
hij zich schichtig om . Zij n reisgenoote stond daar in een

licht japonnetje, geheel een meisj e, en met een roos op de
borst . Frisch van ochtend tintelde haar glimlach, over heel
heur wezen lag een prille dauwigheid . Als straf voor de
wending, die zijn gemij mer had genomen, ontmoette hij haar
op een dorre vlakte, zonder zijn degen en pluim . Hij had
zich wel willen verbergen om zijn slechte plunje, maar zij
zeide vroolijk
- Zoo, dag Rij kert, goed geslapen ?
Ja, mevrouw, U ook ? En eensklaps, door niets dan een
zuiveren stemklank, zat hij weer hoog in het zadel, en draafde
naast haar in een vlekloos blauwen morgen, boven nevelen
en landen, langs een groen plateau . Daar gebeurde nu verder alles op then heugelij ken dag . Het ontbij t eerst, dat zoo
niets had van een alledaagschen maaltij d . Goud was de honing, goud de boter en het kruimelig f luitebrood, zelf s de
schalen schitterden van kostbaarheid . Nooit had hij zich
zoo gemakkelij k in een stoel voelen zinken als in dezen
rieten, en de knechten liepen langs de van helderheid fonkelende tafeltjes met de sierlijkheid van hovelingen . Veel werd
er niet door hen beiden gesproken, maar in de gebaren
van dienen en danken, het samen nuttigen der verkwikkende
spij zen, danste een rhythme als in de regels van een mooi
gedicht . Ook de stilte, waarin zij het bonzen der machine
en het ruischen van de raderen hoorden, zweef de rond hen
als de bij, voor welke zij de bloemen waren, en zij ontsloten
zich voor haar. Wonderlijk, peinsde Rijkert, terwij 1 hij het
servet naast zijn bord lei, nu pas is zij Been vreemde meer
voor mij . Omdat zij met mij aan beef t gezeten, omdat het
laken tusschen ons ligt ? Sneed men het daarom door in oude
tij den, ten teeken dat men de vriendschap verbrak ? Zou ik
dan haar vriend mogen wezen ? Zachtj es knikte zij hem toe,
en zlj rezen op .
Toen zij weer aan dek verschenen, bemerkte Rij kert, dat
de boot, die intusschen een paar maal aangelegd had, een
menigte van passagiers had opgenomen . Zij schoolden zwij .
gend en ontevreden onder het klapperend zeildoek samen,
een enkele strekte onderzoekend de hand uit en wischte er
dan de droppels af, anderen tuurden naar de oevers, wier

heuvelen verborgen gingen in een grauwen wolkendamp .
De knaap moest lachen om hun vergissing, dezelfde die hij
straks gemaakt had, alsof ook maar de gedachte aan iets
anders dan aan een warmen, klaren Julimorgen mogelijk
was . Meteen stak de wind op en j oeg een hoos van plassend
water schuin over het schip . Morrend stroomden de in hun
feestdag bedrogen tochtgenooten de kajuitdeur binnen .
Rijkert's gastvrouw lei den vinger aan de lippen . Over takeltouwen struikelend, slopen zij om langs den stuurstoel, daar
daalden zij drie lage, smalle treden af, en stonden eensklaps
in een proper, klein salonnetj e, bij na gevuld door een
ovale, glad geboende, notenhuuten tafel, en een tegen den
achterwand aanleunende canapee . Daarop vlij den zij zich
behagelijk neder, „en ziet U nu wel dat het heelemaal niet
regent", riep de j ongen opgetogen, „en alles zoo zonnig
en blauw ." Het geraas van den motor doordaverde het gehoorige roef j e en deed het trillen als een verschrikt vogelhart, doch aan een heldere knapenstem kostte het Been
moeite om er boven uit to blij ven klinken in then wedstrijd
tusschen het dof f e dreunen van den arbeid en de onbezorgde
uiting van een f ranke vreugd . Hij wist niet meer van zwij gen ;
heel zijn leven vertelde hij uit . Eerst over zijn moeder en
zijn geboortestad en tot welke heilige machten hij die in
zijn hart herschapen had, en daarna over zijn makkers het
geestdriftigste en het uitvoerigste . Neen, sportvrienden dat
waren zij niet, altij d liepen zij met hun drieen, nooit met
anderen, want zij hadden, geloof de hij, een geheim gemeen,
en het was voor hem zoo'n heerlijkheid, verzwegen en toch
door elk geweten, om met elkaar to zoeken naar iets wat j e
niet noemen kon . Pas had hij een verheugende waarheid
gevonden, dat eigenlijk alle dingen wonderen waren,
k
de menschen, door een stille vlam, die binnenin hen brandde ;
daarom waren zij gelijk aan elkander, en wanneer zij hun
kern maar kenden, zouden zij eendrachtig en gelukki g zijn .
Hoe graag zou hij een man zijn, om iedereen van dat verstoken licht to leeren . Met stralende oogen keek hij op naar
de luisterende vrouw ; het dunkte hem, of zijn woorden
ergens verweg werden gesproken, maar wat geheel zijn aanDe Mythe van een Jeugd -

dacht boeide, waren de pagediensten, die hij onderwij 1 verrichtte in de hel verlichte f eestzaal van zij n ziel . Daar trad
hij aan met zilveren vruchtenschalen op de vingertoppen,
daar bukte hij zich eerbiedig om haar sleep to beuren, daar
kuste hij den zoom van haar gewaad . De liefelijkheid van
dit gedroomde eerbetoon ging voor de vreemdelinge niet
verloren, en meer dan door den zin van de ontboezemingen,
werd zij door die verscholen gebaren bekoord . Wat is hij
vurig en bevallig, mijmerde zij, terwijl zij in het van vervoering goudglanzende j ongensgezicht keek, zoo maar mag
ik in hem lezen, laat ik het geloovig en bescheiden doen .
Een keer of wat werd de rede van Rijkert onderbroken,
doordat de deur van het roef j e open schoof . Een hoof d
werd dan naar binnen gestoken . Het zag twee j onge
men schen, een van hen gloeiend in het vuur van zij n rede,
de andere met de handen in den schoot gevouwen, als een
schuchter meisj a opgetogen luisterend, en het storende hoof d
werd schuldbewust teruggetrokken . Alsof zij denken dat ik
hier zit met mij n lief ste, verwonderde zich Rij kert in een
gelukkigen schrik over zij n oneerbiedigen inval . Juist had
hij een ontdekking gedaan, dat zij n gastvrouw het gymnasium had of geloopen, ook in zij n stad en in hetzelf de gebouw .
Sommige van zij n leeraars hadden haar nog les gegeven,
en nu werd' het een schertsen, een balspel van kwinkslagen
door het op den polsslag van de stoommachine kloppend
vertrekje, alsof hier twee oproerige scholieren heimelijk voor
het botvieren van hun spot waren saamgekomen . Dan moest
hij nog menige kleinigheid weten, waar zij gezeten had in
de lokalen, en of zij zich den lijsterbes nog herinnerde,
roomgeel bloeiende of getooid met zijn scharlaken vrucht .
Doch Rijkert rustte niet voor hij het scheepje van zijn welbespraaktheid weer naar de voile zee had geloodst, waar
de eilanden der zaligen schitterden onder het helleensche
azuur . Hij beschreef haar de epheben, hun ernst en plichtsgevoel, en hoe zij allen, hij en zij n makkers, ademloos onder
het wekkende woord van den meester, in stilte de gelof to
hadden of gelegd, die j onge helden na to volgen in hun
reinheid en hun kalmen moed . Even moest zij erom glim .

lachen, toen zij haar vriendj a in gedachte voor zich op zag
rij zen in een wij den mantel, met speer en schild gewapend
en boven op zij n helm een wuivenden vederbos . Of zij ook
zoo van de oude schrijvers had gehouden, en van Homerus
het meest ? Die gaf de schoone harmonie volkomen in een
onverstoorbaar zuivere evenmaat . Hemel en aarde speelden
altijd bij hem in elkander, in een wonderlijk verwarrende
weerspiegeling . De goden haatten en beminden als de menschen, en deze geleken weer in alles op de onsterfelijken .
Wie een onbekende vrouw ontmoette, aarzelde, of zij niet
wellicht een dochter van den grooten Zeus zou wezen . Verkeert Odysseus niet met hemelingen, daalt hij niet of naar
het rij k van de dooden, maar gebruikt die eigen zoeker naar
het eindelooze niet het maal bij zij n dienaar, den herder,
en weent hij niet over zij n stervenden hond ? Alles verzoening, vermenging. Was het haar ook wel eens to moede
geweest bij het hardop zeggen van die verzen, of zij staarde
in een zilvergrij zen einder, waar de schaduw zich aan het
licht had gehuwd ?
Zij knipte met de oogen, alsof zij werkelijk in zulk een
helderheid tuurde en dan bekende zij schromend
--- Voor mij is het meer een taak dan een genot geweest .
Zal j e er mij nog veel over vertellen ?
Zij nam de roos uit haar keursj a en rook er aan . Doch dit
wat haar ontroerde, bleek minder eenvoudig dan de geur
van haar beminde bloem . Zij had naar heur vriendje opgekeken als naar een meerdere, een oudere, terwij l hij straalde
in zijn vervoering als een kleine, tintelende wereld vol van
gloeiend zieleleven, vlam, die lokte om er de vlinder van
to zijn . Maar dit mocht niet, dit was toch verboden . Hij
moest haar lieve, dwaze j ongen blij ven, haar j eugdige Tel emachus . Wat is zij nu mooi met die roos aan haar lippen,
dacht Rijkert en vergat, waarover hij bezig was to spreken .
Intusschen vervolgde de stoomboot onverstoorbaar haar
tocht . Het water ruischte, de raderen en zuigers stampten .
Somtij ds rinkelde kort en gebiedend een electrische schel,
dan begon het vaartuig to schommelen, stootte en lag stil,
de landingsbrug werd daverend neergelaten, de machines

zwegen, stemmen werden hoorbaar en schuif elend voetengesleep, totdat het ongeduldig bellesein weer ratelde, het
schokkend dreunen opnieuw het roef j e deed trillen, en de
onzichtbare golven rumoerden in hun verstuivend gebruis .
Maar dit gebeurde alles ver weg over de grenzen van een
vergeten wereld ; zij zelven reisden tusschen sneeuwwitte
zeilen over een blauwe zee naar Cythera, waar, zooals Rijkert
dit gezegd had, de aarde den hemel weerspiegelde, en het
hart der dingen openlag.
Pl otseling f onkelde een zonnestraal, het ovale venster bindendringend, vol dansend lichtstof door het schemerig
vertrekj e .
Een boodschap van buiten ! riep Rijkert's gastvrouw, en
meteen stonden zij op het voordek in een doop van licht .
IJet onweer was of getrokken en de dubbele muur der rotsgevaarten was prachtig zichtbaar achter het goudwaas van
het voor de middaghitte vervluchtende vocht . De tranen
sprongen den knaap in de oogen, het was voor het eerst
in zijn leven, dat hij zoo duidelijk een zielelandschap zag .
De lij nen en de toppen van zij n eigene vervoering stegen
op en breidden zich daar voor zijne blikken uit, de weerschij n van zij n innigste verheuging bedekte de hel lingen
met een donkeren gloed van wingerdgaarden, de dennt-nwouden waren zij n ernst en zij n aandacht, en in de wij d en
zij d over de wateren en de dalen uitspiedende tinnen en
torens herkende hij zij n verlangen, heel het heimwee van
zijn hart . Plotseling donderde een schot . De echo herhaalde
het verscheidene malen, tot het wegstierf als het laatste
ratelen van een onweerslag . De reizigers drongen tezamen,
zij lachten, juichten, toonden elkander zonnige gezichten, en
de zorg viel van hen of. Dan ontstond een stilte, en daaruit
bloeide een bescheiden koorzang op . Twee mannen- en twee
vrouwenstemmen slingerden zich ineen als bloesemranken,
en dat tusschen de geweldige oeverkanten varende muziekprieeltje wekte gevoelens van verzadigende kalmte en van
zoete rust. De aardsche Rij kert begreep wel, dat slechts
spottend schouderophalen hierbij paste, maar als ruiter in
het hoogland vond hij : vreugd is edel, tang is goed . Zij n
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reiskameraad scheen er ook zoo over to denken, en leunde
tegen de verschansing, een beetje bleek en ademloos van
ontroering, als wie de schoonheid ontmoet en haar het voorhoofd toewendt voor heur zegen . Hij glimlachte gelukkig en,
hoewel hij zich in werkelij kheid eerbiedig op een of stand
wist to houden, nam hij haar in gedachte bij de hand .
Uren vueren zij zu-o verder, en die uren schikten zich voor
Rij kert tot een ruiker bloemen, al le van dezelf de zachte
kleur . Daarna stegen zij aan wal, bezichtigden een oud stall j e,
en toen de nacht begon to vallen, zetten zij zich behagelijk
ter ruste onder de luchtige warande van hun aan de rivier
gelegen hotel . De avond sprankelde over het bewegelijke water, en steeg op, achter de donkere Bergen langs den anderen
oever, in een j uweeligen hemelgloed . Zij hadden zich, begeerig
naar loomheid en koelte, in hun ruime rieten stoelen neergev l ij d, een wi ldernis van win gerdtakken strengel de een dak
boven hunne hoofden, en de al zwellende trossen hingen zich
in een bacchantische guirlande over het lustige gezelschap,
dat daar van het nat der druiven dronk . Geen tafeltje was
onbezet gebleven, en de Julische zoelte gonsde van vreugdige
stemmen, jubelde van jok en gezang . Vlak naast hen zat een
groep luidruchtige studenten, zij schaterden tusschen hun
twistgesprekken door, doch als zij even zwegen, lieten zich
de bescheidener geruchten gelden, dieper in den schaars verlichten tuin een helder lachje, een klinkende uitroep van
geestdrift, of tinkelend guitarenspel . Het dienend meisje
zwenkte bedrijvig door de volte, een van de studenten greep
haar bij het schortje en kuste haar . Zij dragen bier het
leven als een krans in de haren, dacht Rijkert, het is bier
om mee to gaan dansen !
lien bootje zweefde juist, de zeilen uitgespreid, stroomafwaarts .
-- Kij k eens, net een Broom, en dan ook die geuren, hoorde
bij zij n reisgenoote f luisteren .
Zij voelt het geheim van den avond, dacht de jongen, beter
dan een deerntj a waarmee ik jaren, ach neen, nog geen
maand geleden, door den maneschij n wandelde, en hij antwoordde rustig
1

Ja, net een droom, mevrouw .
Waarom noemt hij mij zoo, verwonderde zij zich, terwij 1
een windvleug door het loover suisde ; is dat noodig? Natuurlijk, viel een verschrikte gedachte haar in de rede, die
naam van vormelij kheid en of stand is de eenige slagboom
tusschen hem en jou . Maar als ik daar nu mijn paard over
heen wil laten springen ? tartte zij in overmoed . Zij bracht
heur beker koelen Meiwij n aan de lippen en, terwij 1 de
kruidige drank haar door zij n f rissche aroom verkwikte,
keek zij door heur half gesloten wimpers haar in avondglans
gehulde vriendj a aan . Ach, die rechte straatweg van het
voorgeschrevene ; was het j uist niet altij d als zij uitreed de
verwachting naar een zij pad, die haar met heur rij zweep klappen deed, en liet zij vaak haar bruin maar niet draven,
waarheen hij dat wilde, puur uit dorst naar avontuur ? Tenslotte hield zij toch de teugels in de handen .
-- Hoor eens, Rijkert, zeide zij . Doch op hetzelfde oogenblik
barstte er van de naburige tafel zulk een uitbundig jolijt
los over een oreerenden kameraad, dat zij haar zin niet of
kon maken . Toen het rumoer weer bedaard was, herhaalde
zij haar woorden, maar nu werd ze door een wonderlij ke
muziek gestoord . In de verte ving een horen aan to spelen, .
warm en smachtend, het leek wel een liedje van den zomer
en de lief de, hoe kort ze beide duren en hoe zoet ze zij n .
Stem en bekerklank verstomden ; die biecht van den avond
had de luidruchtigsten stil doen zij n, en toen de laatste tonen
weggestorven waren, schikte de vrouw zich in wat zij meende
dat haar werd bevolen, immers tot twee maal toe was haar
een vinger op de lippen gelegd . Maar nu nam Rij kert de .
beslissing, hij boog zich voorover en vroeg haar wat het
was, dat zij daareven zeggen wilde . Zij keek hem vlak in
zij n j eugdige oogen en haar bedenkingen werden tot stof
voor then glans . Wat lijkt zij nu op het beeld, dat ik van
haar gemaakt had in mijn droomen, vond de jongen, of zij
zoo in het zadel zal stij gen, f ier en begeerig, gloeiend van ,
vermetelheid . En toch, wat hij dan hoorde, ging nog zij n .
bewondering to boven, als sterren die boven de bergen staan . .
Dat hij haar geen mevrouw meer mocht noemen en dat zij,

Felicia heette . Tegelijkertijd steeg er een gejubel op aan alle
kanten, de waldhoornist, de joligste van de studenten, was
teruggekeerd in de warande, zijn instrument onder den arm,
en buigend voor den bijval die hem tot van uit de verste
hoeken op zij n geestdrif tigst werd gebracht . Rij kert was opgesprongen en : „Felicia", j uichte hij, „Felicia ." Het trof haar,
hoe hij dat woord sprak, alsof hij het dichtte, alsof hij het
uitzong, waarbij hij dan nog in de handen klapte, als ter
eere van then gelukkigen naam . Maar wat zij hem geschonken had, viel niet meer terug to nemen, de groote rit was
aangevangen, God weet naar welk een eind .
Den volgenden dag hadden zij vroeg al den trein genomen,
en den ganschen morgen waren zij doorgespoord . Nu zaten
zij vroolij k koutend in den van gezelligheid gonzenden spij swagen, ieder met een ruikertje bloemen naast het bord .
Al sinds uren stegen zij ; door de breede ramen was het
gansche landschap zichtbaar : de geweldige bergen, en menig onder den helderen hemel als een edelsteen fonkelend
meer . Rijkert voelde weer de vage verwantschap tusschen
die steigerende toppen en zijn eigen groot gevoel . Ook de
verbij sterende vreemdheid hadden zij gemeen, want evenmin
als hij er zich rekenschap van kon geven, waarin de macht
school van dit bergland, was hij zich van zij ne lief de bewust .
Rondom hem steeg het gerucht van de levendige gesprekken
boven het wielengedender uit. Hij hoorde den tongval van
velerlei talen . Die onbekende menschen reisden alien naar
verschillende bestemmingen, en hoewel hij nu met hen tezamen den maaltijd gebruikte, zou hij ze toch nimmer wederzien . Hij had zich moeten overgeven aan die weemoedsstemming, indien Felicia hem niet to hulp was gekomen . Met
lachende oogen boog zij zich over hun kleine, schommelende
tafel en fluisterde hem een schertsende opmerking, een
schalksche ondeugendheid toe . Ouderdom noch def tigheid
der omringende dischgenooten bleek veilig voor haar dartele
spotternij en, en zelf s voor de ernstige Bergen schoot haar
eerbied soms to kort . Alles wat zwaar was, schonk zij door
haar scherts de wufte vluchtigheid van vleugelen, en het

dunkte hem, dat hij met haar door de betooverde wereld
danste als elfen door een midzomernachtsdroom . Juist zette
de bediende hun een voile f ruitschaal voor . Beider handen
tastten naar de koele donzen vruchten, en terwij 1 Felicia,
sprankelend van overmoed en heelemaal de kameraad van
Rij kert, haar kleurigst vlindertj a van humor op deed f ladderen, raakten zij n vingers de hare aan . Hij schrikte, verbleekte,
en in zij n verwarring bracht hij haastig het overrij p oof t
aan den mond, ook zij had de lippen gezet in een sappige
perzik, en zoo keken zij elkander aan .
Eerst tegen den nacht bereikten zij het landhuis . In de eetzaal was de electrische kroon opgestoken en de huisbewaarders, een oud, grij s echtpaar, wachtten hen daar op . Zij
bogen voor hun meesteres en noemden Rijkert, over wiens
komst zij in het geheel niet verbaasd schenen to wezen,
„unser junger Herr" . Toen Felicia hem toesprak, bracht het
kromme mannetj a een horen aan het oor . Rij kert zag de
dingen door een waas gebeuren, hij glimlachte van of gematheid en gelukzaligheid, waarbij hij moest denken aan zij n
kindertij d en vooral aan de stralende heerlij kheid der SintNicolaasavonden .
Kom, ik geloof dat j e moe bent, mij n j ongen, zei Felicia, hij knikte en volgde haar . Boven op zij n kamer brandde
eveneens de lamp . Een verdwaalde lichtsprank raakte het
achter een scherm verscholen bed en het daar verborgen
waschgerei aan, maar verder schikte zich het huisraad
de eikenhouten tafel, de lederen armstoelen en de boekenkast
tot de gezellige orde van een geriefelijk studeervertrek .
Dag boor, riep Felicia en zij was al heen . Hij had haar
nog gaarne bedankt . Hij opende de glazen buitendeuren,
nadat hij eerst de lamp had uitgedaan, en boog zich over
de balkon-balustrade . Beneden hem murmelde een beekj e,
een windzucht ruischte door de dennekronen ; van een lager
in het dal gelegen torentje, waarvan hij de blinkende spits
kon onderscheiden, sloeg een uur . Het leek hem, of het dorp
hem welkom heette, met de stem, die het uit het diepste van
het hart sprak, met zij n klokketoon .

Eensklaps stroomde een lichtgolf uit het venster naast het
zijne wemelend door de duisternis. Lets schimmigs bewoog
er zich in . Rijkert klemde zich vast aan de leuning . De
bergen rezen zwart en machtig op langs den besterden hemel .
Voor den nacht viel niets meer to verheimelijken . De tranen
drongen hem in de oogen en een verlangen, grenzenloos als
hij het nog nooit gevoeld had, maakte plotseling, opstralend
uit de schaduwen . zij n ziel tot morgenhemel, waarin een
leeuwerik „Felicia" tong .

X

ALPENGLOEIEN
Het nieuwe leven omspon den genietenden Rij kert met de
zachte, f onkelende draden van een innig welbehagen . Felicia
scheen de stille wenschen van een knaap to kennen en
maakte ze ijverig tot werkelijkheid . Dikwijls als hij zich op
zij n balkon in zij n ruststoel neergevlij d had om to luieren
of to lezen, naderde zij met voorzichtige schreden en bracht
hem een versnapering . Terwij 1 hij at of het glas aan den
mond zette, boog zij zich over hem henen, en als hij opkeek,
zag hij haar vreugdig gezicht boven zich glimlachen en
blozen, alsof hij onder een rozeboomp j e lag .
Op hun middagwandelingen werden zij in het dorp verwelkomd door de schetterende fanfares van de voor het badhotel blazende Kurkapel . Zij haastten zich om in de schaduw
to komen, zoo vinnig stak de f elle zon ; maar als zij onder
het sparregroen het heuvelpad beklommen, woog hier de
Julilucht hun lichter dan in het vaderland de frischheid van
een Meischen morgen .
's Avonds zaten zij onder de warande, tuurden naar de sterren, luisterden naar de schietbeek, of vertelden elkaar van
hun leven . Felicia had veel gereisd, boeiend beschreef zij
de verre streken en de vreemde volken, en liet zich bewonderen als de heldin van menig spannend avontuur . Rijkert
wist niets dan zij n droomen, en wanneer hij zij n gastvrouw
daarvan verhaalde, dacht hij somtij ds midden onder het
spreken : maar veracht zij mij niet
Zoo vergingen de gelijke dagen, doch wat eigenlijk geschiedde was, dat Rijkert, op een goudvos gezeten, gepluimd en
gedegend, geheel in scharlaken langs de purperen rozenhagen van zij n vlammend rij p-zij n reed . Waarheen de tocht
ging, daarvan gaf hij zich geen rekenschap . Een wijzere,
een die alle wegen kende, leidde hem bij den teugel en
waar zij aan zouden komen, dat kon het paradij s wel zij n .
Maar zij, de goede gids, op wie hij zoo zorgeloos vertrouwde,

bekommerde zich evenmin om pad en richting also een of gevallen bloesemtak, die door den stroom wordt meegevoerd .
De stroom beduidde dan : het onstuimige, oordeellooze leven,
het takje bloesem : blinde, bloeiende bereidwilligheid . Was
niet j uist dit het heerlij ke, wat aan dit avontuur een glans
gaf als aan geen van haar vroegere, meer wereldlijke en
leedvolle liefdes, dat zij voor dit begeerige kind alleen maar
zichzelve behoefde to wezen, fleurig als haar rozen, en de
weelde van haar rij k doorleef de jaren als een korf vol druiven torsende ? Meer vroeg hij niet, hij wilde enkel rij pen,
groeien ; hoe gaarne zou zij hem met zonnigheid omvangen
en het wekkende j aargetij de voor hem zij n . Maar dan, to
midden van die warme rust van niets dan een zomersch
weder to wezen, herinnerde zij zich wel de woorden, die zij
tot zij n moeder had gesproken : „Ik zal voor hem zorgen,
mag ik trachten uw plaats to vervullen ? U kunt daar zoo
rustig over zij n", en zij poogde er zich over to schamen,
dat zij op het stramien van haar ledige uren zulke taf ereelen
borduurde van een strafwaardige lichtzinnigheid .
Den zesden dag na hun aankomst ontving zij een brief uit
Rij kert's huis . Het was of zij wakker schrikte en haar zekerheid verloor . Plechtig nam zij zich voor, zich waardiger
tegenover haar j eugdigen leerling to gedragen .
Juist op den zevenden echter besliste het lot zooals hem dat
lustte, nadat het zorgvuldig voorbereid had, wat noodig was
voor een ontknooping : een schoone zonsondergang, Rijkert
op het balkon in zij n ruststoel, zij, van een uitgang thuisgekomen, hem begroetend, en buiten op den landweg het
gej ubel van een zingende j ongensstem . Enkel dit eenvoudige,
maar dan in die sf eer van tij deloosheid geheven, waarin
legenden gedicht worden, of morgendroomen gedroomd .
Nooit nog had zij haar vriendje zoo gezien, zoo ongeduldig
om gewekt to worden . Zij n f ij ne, blonde lokken lagen hem
om de slapen als een krans die kinderen wel vlechten, zij n
blauwe oogen waren als de eerste bloemen, en zij n lippen
leken onberoerd en donzig als een j onge knop . Om zoo hem
in de armen to nemen en wakker to kussen, en zelf dan j ong
to worden als de lente en in niets to gelooven dan in Mei-

regen, bloesem en zonneschij n . Moedig poogde zij zich in
duizenderlei bedenkingen to verweren, maar tegen de stemming van hare wenschen hield geen gedachte stand . Zij
streek met de hand over het voorhoof d en zette zich hulpeloos op een laag bankj a naast haar makker neer . Die merkte
het niet, hoe dicht zij tot hem was genaderd .
0, kijk toch, riep hij vol verrukking, terwijl hij met een
sprong rechtop ging zitten . De besneeuwde rotsen, die het
dal of sloten, f onkelden in een robij nrood vuur.
Alpengloeien, f luisterde Felicia en plotseling werd het
haar duidelij k, dat dezelf de macht, die de bergen deed branden, zij n wil ook hair had opgelegd . Aandachtig bleven zij
tezamen turen, totdat de edelsteenen tooverbouw verbleekte ;
heel in de verte jodelde nog de vroolijke knapenstem .
Dus niets meer willen ? zuchtte Felicia tot zichzelve,
terwij 1 het zwartf luweelen duister over de hellingen gleed .
Niet meer sturen, kalm vertrouwen, dat alles ten beste zal
worden gekeerd ? Zij voelde de zoete matheid der verwonnen vrouwen over zich komen, sloot de oogen en zag haar
begeerte in een beeld : een gave, goudkleurige appel, die
losliet van zijn tak en aan haar voeten rolde .
Intusschen hadden de donker geworden glooiingen zich langzaam met licht overtogen en vlamden nu in den schatrijken
glans van metalen tegen een violetten horizont op . Ach,
dacht Rij kert, wat zij n hierbij mij n weien waard en mij n
duinen, mijn ziel zou ze niet eens meer herkennen, en, als
ik niet reeds het geluk had gehad om dit volmaakte oord
hier to vinden, dan zou ik er nu naar moeten zoeken, al
zou ik er zeeen voor over moeten steken, en er voor door
woestij nen moeten trekken . En om bij hair to wezen, murmelde een innerlijke stem als een bronnetje in het verborgen .
Verblind door tranen tastte hij met de handen en ontmoette
een teederder hand . Die legde zich rustig in de zij ne, en zoo
wachtten zij beiden, zonder dat zij elkaar aanzagen, met naar
het bloeiende Westen heengewend gelaat op het teeken, dat
het zoo genoeg was, op het duister van den nacht.
Dan stonden zij op en gingen ieder naar hun eigen kamer .
Zij strekten zich uit om den slaap to verbeiden, zij konden

zich niet loswikkelen uit hun gemij mer en telkens glimlachten zij . Vreezen dat deden zij niet . En toch hadden zij
de verboden deur uit het sprookj a geopend en het gevleugel de paard der onvermij delijkheden spreidde reeds zij n
snelle wieken uit . En dan vloog het been met hen beiden
tusschen zij n suizende vlerken op een stormwind van gebeurtenissen .
Den volgenden dag ving al dadelijk er mee aan, dat Felicia
's morgens vroeg haar dooven huisbewaarder toeriep : „wij
gaan uit, en zorg voor alles goed" en dan tot Rijkert, die
een eind j e verder met zij n knapzak en zij n bergstok stond
to wachten : „de zon schij nt veel to heerlij k om j e voor hem
to verschuilen", en ,ruik eens wat een dennengeur" . Diep
haalden zij adem, lachten gelukkig en begonnen als dappere
zwervers den tocht . Spoedig lag het dorp beneden hen .
Zij liepen onder zilverige sparrenkronen langs het stadig
klimmende pad . Rijkert voelde zich als een leeuwerik, die
in den blauwen hemel uitstijgt boven zijn liedje, en ook in
Felicia klopte de begeerte om uit to streven boven haar
bezonnenheid . Uren duurde die wedstrijd van ruimte veroverende geestdrift, en de middag schitterde reeds in het zenith,
toen plotseling de dichte stammen weken en een bonte late
alpenweide aan den voet van een fonkelende sneeuwspits
haar j uweelenschrij ntj e voor hen opensloeg . Alpenrozen,
ail-j ers, tij deloozen vierden hier het feest van hun kortstondigheid . Zonder to aarzelen nainen de beide genoodigden
elkaar bij de hand en wandelden recht door het bloeiende
land . De warme lucht hing zwaar van geuren en, misschien
we] verleid door het gonzen der bijen en hommels, begonnen zij samen to zingen ; zij hieven het aloude wij sj a aan,
dat hun geboortestad verheerlijkte en dat ieder daar kende ;
en het verheugde zoo innig, hier in de eenzaamheid tusschen
de bergen, het visioen van een verweerden, trouwen toren op
to zien rij zen boven een grauwen gracht- en geveldroom .
Felicia zong jubelend de eerste stem en Rijkert, zijn klaren
knapenklank met moeite tot de lage noten dwingend, de
tweede . Soms mislukte hem een toon, zonder dat hij zich een
oogenblik er over schaamde, zij waren nu immers geen menDe Mythe van een Jeugd

schen meer, alleen maar schepselen, en de wereld lag daar
ergens diep beneden, alsof ze haar verloren hadden en vergeten . Eerst onder het dennenloover zwegen zij . Hun voetstap gleed onhoorbaar over dorre naalden, en het werd al
duisterder . Als zij weer in de open ruimte kwamen, merkten
zij, dat er zich een onweer dreigend opgestapeld had en
ook sloegen reeds de eerste hageisteenen neder . Rijkert wilde
viug zij n jas uittrekken om hem Felicia om to doen, maar
juist ontdekten zij een kleine hut bij een boschj a en daar
snelden zij nu, angstig de ruggen gebogen, op toe . Het bleek
een verlaten herdershuisje, zij zetten zich neer op den drempel van het smalle deurtje onder het of dak, dicht aaneengedrukt . De zware korrels, groot en rond als knikkers, kletterden tegen den achterwand, en terwij 1 zij spraakloos naar
het wilde weder tuurden, zagen zij, hoe het stille, hooge
landschap in een dolle werveling van wit verdween . Zachtj es vouwde zij haar arm om zij n schouder en zij voelde het
jagen van zij n hart .
Kus hem nu, riep een stem, die midden uit het oproer
van de stormbui scheen to schallen, waartoe beef t ons geweld
je anders saamgebracht? Doch zij schroomde, hij rustte zoo
gansch als een kind in haar armen, zij wilde niet dwingen,
niet roepen, er moest een geduld in haar komen, een waakzaam wachten in het gesloten kamertj a van haar verlangen,
totdat hij zelve kloppen zou . Rij kert was het onderwij 1 to
moede als een verdrinkend zwemmer, die tegen een schuimende draaikolk vecht, maar de golven waren hier bloemengarven, en de diepte, waar hij in heenzonk, duizelingwekkend van zalig-zoete zinnelijkheid .
Toen de vlaag bedaard was en zij hun schuilhoek hadden
verlaten, zeiden zij geen woord meer tot elkander . Rijkert
liep vooruit en Felicia een eindje er achter, en het dalen
scheen slechts enkele seconden to duren, zoo ongeloofelijk
snel waren zij thuis .
Niets veranderde de eerste dagen, maar van wat hun bij dat
onweer was overkomen, hadden zij beiden iets ademloos' in
de ziel behouden, iets dat hun lust gaf om over den landweg
to turen met de hand boven de oogen gewelf d . Felicia wist
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waar zij naar uitkeek in gedachte, zij wilde het echter waardig wezen en ij lde het niet tegemoet . Toch kon zij haar
ongeduld niet beletten, dat het haar vriendje soms een teeken
gaf . Zoo verzuimde zij to waarschuwen, toen Rij kert eens de
kamer binnentrad, en zij juist heur haar had losgevlochten .
Hij deinsde terug over den dorpel, maar was er nog getuige
van, hoe zij de rossig gouden strengen om de vingers wikkelde en tot een kroon tezamenwond . Hij vluchtte naar boven, wierp zich neer op zij n ruststoel, en verloor zich in een
dronkenschap van f antasieen . Voortaan, en vooral wanneer
hij slapeloos to bed lag, zag hij haar dikwij is in de gedaante
van een druiven torsende bacchante, of van de aan de zee
ontstegen Venus, die zich het schuim der golven uit de lokken
wringt . Een ander maal had zij een blozenden appel van
een vruchtenschaal genomen, zij beet hem in tweeen, at de
eene hell t en reikte den j ongen de andere toe .
Zij doet met mij als met een broertj e, meer durf de hij
niet to gelooven, doch de spij s der goden zelve kon hem niet
vuriger op de tong hebben gebrand . Hij leef de in een wonder
van den morgen tot den avond, de witgewiekte uren deden
aan vogels denken : zij trekken naar het Zuiden en wie verlangen kan, vliegt mee . Verlangen,
maar een naam, die
het verklaarde, vond hij niet, noch woorden om het uit to
spreken . Dichters leenden hem hun taal . Het lief ste tegen
de schemering las hij Felicia uit hun werken voor . Geen
stemmen stoorden, en de arbeid sliep, alleen het beekj a gaf
een maat aan, die de zinnen wiegelend meedroeg . „De Lief de
is een god, o mij n kinderen", zoo liet hij den ouden Philetas
aan Daphnis en Chloe verkondigen, en zij n bloed sprak het
den praatzieken grij saard na . Vaak sloeg hij ook het schrif t
op, waarin hij spelenderwij ze het boek Nausikaa in rij mende
j amben had vertaald, en als hij dan regels ontmoette als deze
„Ik, bid U aan, verheevne, en tevergeefs
Vraag ik mij af, of gij een stervling zijt" of
„Maar nooit nog heeft het schoon mij zoo geroerd
Van eenig menschlijk wezen, man of vrouw,
'k Bewonder diep, vorstin, nu 'k U aanschouw,"
1

scheen hij in die verzen tot haar voeten to komen en den
zoom to kussen van haar kleed .
Doch met droomkussen was de drang huns harten niet gebaat, er moest een mogelijkheid geboren worden, een nieuwe
en een betere kans . Het was in Rijkert dat zij opkwam .
k niet, vroeg hij aan Felicia, dat de zon je veel
Vond zij
to goed den weg wees, recht op bet in de verte al zichtbare
doel aan, zoodat je nooit eens missen kon ; neen, dan was
bet spannender om in bet donker to dwalen, elke stap een
schrede dieper in de onzekerheid . Trouwens, de bergen leken
nooit zoo grootsch als in den nacht . Een heerlijk zijpad voor
een kloeken ruiter, dacht Felicia, en voortaan slopen zij,
zoodra de avond was gevallen, met de geheimzinnigheid van
samenzweerders, bet huis uit in de duisternis . Zij schenen
in een geweldige zaal, waarin de lampen waren uitgedaan,
de trappen op to stij gen, en slechts de sterren, die bij wij len
door bet dichte dennenloover pinkten, duidden aan, hoe ver
bet einde nog verwij derd was. Soms stonden zij stil om to
luisteren . Niets of bet f luisterde hier, de twij gen, bet water,
de naalden der sparren en de windzucht, die hen door de
haren woei, en zij zelven praatten ook nooit luide . Dan weer
zetten zij zich neder op een rotsblok of een of gehouwen
boomstronk, en zij tuurden naar de lichtjes in bet dal beneden . Die waren van een onwereldsche feestelijkheid, als voor
deli Kerstnacht aangestoken . Door de gehoorige stilte klonken stemmen uit de diepte van de dorpsstraat op . Zij schenen
vlak in de nabijheid to lispelen, alsof er over hen beraadslaagd werd ; een bronnetj a ruischte, een lichtglimp verschrikte, en Rijkert vielen de sagen to binnen : de snikkende
stroomvrouw, die den Heer smeekt om verlost to worden,
bet versteende Hunnenleger, de stralend uit hun schuilplaats
opstij gende schatten, alle de sprookj es, die zichzelve schiepen uit schemer, eenzaamheid en takgebruis .
Zij genoten bet meeste van zulk een dwaaltocht in maanlooze nachten, wanneer bet duister als een zwaar, zwart blok
den weg versperde, zoodat bet hun toescheen of zij met gesloten oogen wandelden . Dan gebeurde bet wel, dat plotseling een voet zijn steun verloor en boven een leegte zweefde ;

Rijkert liet zich op de knieen vallen en tastte naar het pad .
Dit bleek meestal in een scherpe buiging om to zwenken,
en ze moesten langzaam verder schuif elen tegen den rotswand aangedrukt . Maar een waarlijk avontuur overkwam
hun, toen zij, op- noch neergang wedervindend, hulpeloos
overgeleverd, zich van een steile glooiing moesten laten
glij den, terwij 1 een waterval in de nabij heid bruiste ; dock
een god was met hen, en zij bereikten den beganen grond .
Rijkert kende angst noch vrees . In hemzelven voelde hij een
eender tasten en verdwaald zij n in de diepste schaduw,
en een gelij ke bereidheid, een gelij ke overgaaf . Even dapper
en verwachtend als hij in het eigen lokkend donker neersteeg, daalde hij een glibberige helling af . Felicia echter
vergat soms al haar f ieren ruitermoed en haar ontdekkingsijver, en klemde zich aan haar kloek vriendje vast . Dan
voelde hij zich tot ridder geslagen en gewij d tot zij ner
vrouwe dienst.
Eens, het was al in Augustus, na een hellen dag, die broeiend
in het dal gebrand had, en waarvan nog een geurige zwoelte
in het r oerloos loover hing, waren zij zeer hoog gestegen .
Rijkert had eerst lang gezwegen, omdat hij vervuld was van
wat hij 's morgens gedroomd had, een van die droomen,
die na het ontwaken als zacht lamplicht blijven schijnen,
een stillen glans behouden naast de stralen van de middagzon, om des avonds in de schemering weer voller op to
blinken . Toen zij nederzaten en naar de wemelende vonken
van het dorpje tuurden, kon hij het toch niet laten om hem
to vertellen : Hij had met een kwellenden dorst langs de
wegen gedoold . Een oude man was uit zijn woning getreden
en had hem wij n gereikt, hij had er van gedronken, maar
d=ot had hem niet geholpen ; een klein, blond meisje had
de bladeren van een heester, waarachter zij zat verscholen,
uiL elkander geschoven, en had hem haar mutsj e gebracht,
waarin zij haar geplukte bramen had verzameld, hij had er
van gegeten, maar gebaat had het hem niet . Dan had hij
een beek hooren ruischen en uitzinnig van versmachting
was hij op haar toegeij ld . Maar ook haar helder water had
hem niet gelescht .
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En dan ? vroeg Felicia gespannen .
Ach niets, zei hij aarzelend en verlegen, ik geloof, dat
ik toen wakker werd .
Zij waren opgestaan . Lacht ze, dacht de j ongen, maar hij
kon haar gezicht niet onderscheiden . Naarmate zij stegen,
werd het donkerder onder het dichte dak van naaldgewas .
Even bleven zij leunen tegen een geweldigen pij ntronk aan
den rand van een diepte, door een steilte buiten adem geraakt . Een stroompje murmelde tusschen de struiken . Rijkert
mijmerde over wat hij verhaald had, Felicia over wat hij
verzweeg . Dan, eensklaps, hoorden zij een stap, die naderde
boven hen in een verwij derd gedreun, het was de zware tred
van bergmansschoeisel, kloppend door de stilte met een
dof f en hamerslag . Nu scheen het verzwakkend geluid to
versterven, to verzwinden, om dan weer, naar gelang het pad
zich slingerde, dichterbij to klinken in een onontkoombaar
dreigement . Het leek, of de nacht uit den slaap was opgerezen, en reusachtig nederdaalde om twee menschen rekenschap to vragen van wat zij zich vermaten in zij n rij k . Onder
het bonken van then voetstap door werd er gesproken, rauwe
vloeken, uitgestooten door een stem, die zichzelve verwenschte in de alleenspraak der beschonkenheid .
Felicia had zich aan Rijkert's borst verborgen, hij voelde
haar beven, en het hart waaraan zij zich neergelegd had,
popelde van trots . Hij was allang niet meer de schuchtere
jongen, de schromende scholier, en omdat hij in een ridder
was herschapen, die zij n edelvrouw vaarwel zegt voor hij
ten strij de trekt, boog hij zich in zij n rinkelend harnas, sloeg
zij n vizier op, en kuste haar op de lippen . Terwij 1 hij zich
oprichtte, werd hij weer Rij kert, bewust van zij n misdaad
en bereid er voor to sterven . Zij zal mij van zich stooten,
dacht hij, en ik zal to pletter vallen in de diepte . Hij wachtte,
de voetstap bonsde nu vlak boven hun hoof den in een
mokerend geweld,
hij stond in den storm van het noodlot,
de dood aan zij n eene en de gelukzaligheid aan zij n andere
zij . Een wervelwind die een seconde duurde, en eindigde
in een lentezucht van vreugde, een lange, lachende verwondering . Een kleine, koele hand streek vleiend door zij n haren

en een mond lag aan zij n mond . Op hetzelf de oogenblik
ging hun een ontzettende gedaante voorbij, het steengruis
rolde zich los onder zij n schreden, en terwij 1 hij over een
wortel van den denneboom struikelde, gromde hij een godslastering . Maar wie zich daar omstrengeld hielden, wendden
niet eens het gezicht naar hem om .
Zoodra het geraas zich in de verte had verloren, daalden
zij het bergpad langzaam of . Hij had een arm om haar
schouder geslagen, en het leek hem, of hij haar droeg . Toen
de lichten van den landweg zichtbaar werden, f luisterde hij
--- Felicia, de droom, waar ik je van vertelde, had toch
een ander slot . Ik werd niet wakker, maar ik zag je aan
komen rij den door de beukenlaan, j e droeg een grooten ruiker rozen, j e sprong uit het zadel en j e kuste mij . Nu is de
dorst geleden, j uichte ik .
--- Mij n lieve j ongen, zei ze en hoewel de schij n van een
lantaren hun schaduwen over den straatweg wierp en stemmen naderden in een luidruchtig gesprek, moest zij ij langs
nog den droom tot werkelij kheid maken en omhelsde hem .
Na then wonderbaren avond werd de purperen bloemenhaag,
waar Rijkert op zijn goudvos langs reed, vlammender dan
ooit . Al wat er nog knopte, ontlook onder een zomerschen
regen van kussen, stille, steelsche, midden in het daglicht
op de wandeling geschonken, of thuis tersluiks geroof d, en
dan ook wilde, toomelooze, door het duister van de bergen
huiverend, als een vlaag die ontbladert, en waar Felicia
voor smeekte : ,Rij kert, nu niet meer ." En rond het gebloei
Bier geopende kelken, gedachten en wenschen als duizenden
bij en, als een bonte, wiegelende vlindervlucht.
Vooral in het vroegste van den ochtend dwarrelden zij aan .
De knaap ontwaakte van het eerste licht . Dadelijk wist hij
het dan, dat er iets heerlijks was in de wereld, hij sloeg de
oogen op en keek ernaar . In werkelijkheid staarde hij naar
den koperen deurknop, waarop een smeulend zonnevonkj e
glinsterde, maar tusschen die vonk en zij n turen bewogen
zich de schoone beelden van zijn liefde, lag het landschap
van zij n heimwee en zag hij ook zichzelven knielen, in de
reien dansen of met gebogen hoof d en uitgestrekte handen

voor het altaar staan en of f eren . Want hij moest ontzondigd
zij n en gereinigd om hair to mogen ontmoeten wier heilige
blankheid zelfs de smnet van een verholen slechten wensch
niet dulden zou .
Zoo hielden zich eerbied en verlangen bij den droomenden
jongen in een zwevend evenwicht, totdat dit door een simpel
voorval werd verbroken
op een avond wilde het gloeilicht niet branden en meer was het niet .
Heerlijk, riep Rijkert, nu moeten wij buiten gaan zitten,
boven, op het balkon van mij n kamer, daar lij kt het, of je
heenvaart op de zee van den nacht .
Dadelijk volvoerden zij het plan, doch het was Felicia, die
zich in den ruststoel nedervlij de, en haar makker, die het
lage bankje nam . Zwijgende tuurden zij uit . Werkelijk dunkte
het hun, of zij scheep gingen op het zilveren gewemel der
sterren, zoo sparkelend sproeide het lichtschuim, zoo
spreidde zich het deinend getintel tusschen de donkere kusten van de bergen uit . Langzaam-aan begonnen zij to spreken
over den stralenden hemel, met een enkel van bewondering
glanzend woord, en dan ook over andere dingen, maar die
tot iets zeer kostbaars werden, en die zij in hun f luisteren
aan elkander overreikten als in schalen van kristal . Felicia
zei, dat zij weer aan dien Meidag moest denken, dien klaren,
f risschen, groenen, waar eensklaps de bliksemschicht van
den doodschrik door heen had gef litst .
-- Vreemd, dat ik mij toen Faeton waande, bekende haar
Rijkert, den zoon van de zon .
All ij merend hieven zij het hoof d op, als om de baan to zoeken
van zij n val .
Nu staat er geen enkele god aan den hemel, sprak de
jongen, alleen maar hun minderen, de helden, zie daar
Perseus en daar Herakles .
Waar zij n ze dan heengegaan, de goden ? vroeg Fel icia .
Wel naar hun liefsten natuurlijk . Mars naar Venus, Jupiter naar Leda, Danae . Of zij de verhalen van hun minnarij en
niet wist? Neen ? dan moest zij naar hem luisteren . En wat
dan volgde, leek hem zoo eenvoudig als het fonkelen in het
ronde, en door een waas van lichte schoonheid rein ge-

inaakt . Geestdriftig beschreef hij die lusten en listen, alsof
geen andere dan hij ze bedacht en gedicht had, immers hij
uitte zijn eigen begeerte, de zwaan was hijzelf en ook de
gc uden regen, en met haar, die hij lief had, werd hij in
Vulkanus' net gesmeed . Stil maar, laat de goden voor je
spreken, waarschuwde een stem hem uit het onbewuste, terwij 1
een windzucht hem een blinkend diamantstof in de oogen
blies. Felicia had alles verstaan en begrepen . Zachtjes trok
zij hem naast zich op den ruststoel en daar vertelde hij
verder, onder hun kussen door, met zijn kloppende hart aan
het hare, over de avonturen der onsterf elij ken, maar met de
zoete, warme woorden van een dorstig menschenkind . Opwaarts blikken deden zij niet meer ; toch sprankelde door
de duizeling van hun omhelzing nog altijd de herinnering
aan den glinsterenden hemel been .
Een stem van beneden uit de schaduwen der aarde bracht
hen terug tot de wereld, een klok die het uur sloeg, dezelf de,
waarmee het dorp den vreemdeling welkom had geheeten
uit de diepte van het donkere dal . Zij rezen op als uit een
bed van bloemen, met de blaadjes en de droppels dauw ervan
nog in het haar en in de vouwen van hun kleederen . Hand
in hand gingen zij binnen ; zij geleken twee kinderen, uit
een sprookje weggeloopen, en eerst toen het licht was aangestoken, riepen de dingen hen terug in het nuchtere leven,
en zij lachten luid . De huisbewaarder scheen een oude lamp
op zolder to hebben gevonden, en had die op tafel gezet .
Het bleek een meter-hoog gevaarte, een wit porseleinen, en
toen Felicia hem op wilde tillen, gelukte haar dit niet .
Rijkert moest hem dragen, Felicia ging voor en hij volgde
met behoedzame passen . In haar slaapkamer gekomen,
plaatste hij hem voorzichtig op den schoorsteenmantel en
dan kuste hij haar goedennacht . Ja, hij kuste haar goedennacht gelijk hij dit al zoo menigen avond gedaan had, maar
dit was een kus, zooals hij er haar nog nooit een had gegeven . Een kus als een biecht, waartoe de sterren hem den
moed hadden geschonken, en waarin hij ook een verwi j t
scheen to leggen, een verwijtende vraag, hoe, nu hij hier
then zoeten rozengeur had ingeademd, nu hij de lieve blank-

heid van haar kamer had gezien, hoe bet nu nog mogelijk
was van hem to eischen, dat hij been zou gaan . Want zij
zeide : ga nu, Rijkert en hij schudde bet hoof d . Wil j e dan
blij ven, mij n jongen? en dit vroeg zij met teederen schrik .
Ja, sprak hij zachtj es en smeekte bet nogmaals in zij n kussen, snel en hevig, alsof hij voelde, dat bet hart niet lang
den tijd vindt om voor zich alleen to pleiten, eer dat de
gedachte weer ontwaakt . Bij hair scheen de tij d reeds verstreken, want zij, de koene rij deres, die zoozeer naar een
zij pad verlangd had, greep nu vol angst naar de teugels,
en ga dan bad zij andermaal . Rijkert gehoorzaamde . Bij den
drempel riep zij hem terug, maar bet drong niet tot hem
door, wat dit beteekende, zoo hopeloos snikte bet in hem,
zoo dreigend werd hij zich bewust van wat hij had bestaan .
Op zij n kamer kleedde hij zich bij bet spokig walmen van
een nachtpit haastig uit . Dat bet dus voor bet laatst is, dacht
hij, in een duldeloozen weemoed, morgen zal ik haar om
vergif f enis vragen, maar ik heb haar al to zeer beleedigd, en
wat zal moeder zeggen, wanneer ik plotseling daar thuis
kom van mij n reis . En toen hij zich uitgestrekt had onder
bet laken, legde hij de hand op bet voorhoof d, peinzend of
de blik der sterren hem wellicht waanzinnig had gemaakt .
Dit bleef hij vragen, toen de deur zich langzaam opende en
een ongeloofelijke gedaante binnensloop . Een meisje met
de lokken losgevlochten, in haar witte hemdje, op haar bloote
voeten, de gevouwen handen voor de borst . Een Broom?
doch zij bleef daar niet zweven tusschen den koperen knop
en zij n turen, gelij k zoovele beelden dit in den vroegen
morgen hadden gedaan . Neen, zij naderde, zij knielde naast
hem op de vloermat, nederig als een dienstmaagd ; -even
wilde zij hem groeten en dan slapen gaan . Maar hoor toch,
was dit de stem niet van Felicia, en, zie toch, was dit niet
heur eigen zachte hals, waarlangs bet glanzend haar viel, en
heur oogen en haar roode mond ? Dan was hij een god en
de sterren wisten de waarheid . Krachtig greep hij haar bij
de polsen, trok haar langzaam tot zich, en lei haar al de
purperen bloesems van zij n rij p-zij n aan bet hart .

XI

DE WITTE BLOEM
Niets bestond er meer voor Rijkert en Felicia dan de zomer
en hun lief de, hoewel ze den zonneschij n somber en kleurloos gevonden zouden hebben, wanneer ze er niet hand in
hand in hadden kunnen wandelen . Met alle dingen buiten
was dit zoo . Dan eerst roerde hen een f onkelend veldj e
bloemen, dan eerst begrepen zij het zingen van een in het
loof verscholen vogel, wanneer zij in de verrukking er over
elkander hadden gekust . Wat gaf het, hoog to zij n geklommen, en aan den rand van een of grond uit to staren over violette heuveltoppen in de blauwe hemelzee, als niet een innige
omarming hen bezield had tot genieten ? Lokte de stilte
tot iets anders dan tot luisteren naar verlangens, en het
warme woudkruid dan tot nederzinken in zij n geurigheid ?
„Gansch de wereld wordt tot rietf luit dan aan Eroos' lippen ." Die regel uit een oud liedje werd zoo dikwij is door
Rijkert geneuried, dat Felicia bij het eerste woord al spottend de gebaren van een f luitspeler na begon to bootsen,
waarop de beleedigde j ongen haar trachtte to grij pen, zij
zij n toorn trachtte to ontvluchten, en de grauwe rotsen
schalden van hun goden-blij den overmoed .
Zij waren zoo versmacht geweest, en nu hadden zij een
diepe bron gevonden . Zij hadden zich gretig voorover gebogen, maar somtijds richtten zij zich op als om adem to
scheppen, en zagen zij zichzelven, als weerspiegeld in het
water, even met verwondering aan . En dan mij merde Felicia
wat werd er van mijn kleine jongetje, voor wien ik wekkend
lenteweer wou wezen, nu vaart er een stormwind van kussen,
ach, en alles kwam tot overrij pheid in de brandende Augustuszon . En Rijkert peinsde : ik ging mijn droom nog niet
to boven, ik zocht naar nog iets zaligers, toen ik door de
donkere beukenlanen dwaalde, ik greep naar iets, dat mij
nog bovenmenschelijker toescheen, op then avond van het
Sint-Jansvuur, toen ik midden door de vlammen sprong . Ik

heb nog niet alles genoten, ik heb den appel van den hoogsten tak nog niet geplukt . Zoo droomde zij n begeerte, doch
als hij 's middags op zij n ruststoel over den landweg lag
to turen en Felicia was uitgegaan, verrasten hem ook andere
gedachten, die de kleuren droegen van het lang vervlogene .
Zij namen hem de roode rozen van zij n wilde wenschen uit
de saamgekrampte vingers, en legden hem een ruiker witte
madelieven op de borst . En een geur streek over zijn herinnering van verre weiden ; hij kreeg een onuitsprekelijk heimwee naar zij n kinderland . Dan wist hij, dat de wereld louter
blauw en goud was, en dat hij zich vergiste, als hij langs de
purperen hagen reed . Hij legde de hand op het voorhoof d,
noemde den naam van zij n moeder, van zij n vrienden en
geboortestad, doch zij pasten hier niet bij de bergen, en
zouden zij hem wel eens herkennen door die dichte wolk
van kussen voor zij n aangezicht ?
Edelweiss, koopt Edelweiss, zong het van beneden van
de straat . Overal liepen de kinderen met hun tuiltjes langs
de wegen, want de rijkste bloei viel j uist in dezen tij d .
Rijkert richtte zich half op en zag het sprookjesachtig uit .
gedostn meisj a met haar mand vol vlokkige boeketten voor
de huisdeur staan . Felicia had hem verteld, hoe de schoonste
bloemen op de steilste rotsen groeiden, en dat geen jaar
voorbij ging zonder dat een plukker bij het zoeken naar de
plant het leven liet . Zoo konden zij tarten en lokken als de
sterren, in hun smettelooze ongenaakbaarheid . De jongen
vol-, de de verkoopster met de oogen, tot zij bij een buiging
van het pad verdween, dan strekte hij zich zuchtend in de
kussens en hij schaamde zich .
Bier ook op het balkon onder den tintelenden hemel las hij
een brief, die naar de vruchtbare aardekluiten geurde, docht
hem, van zij n eigen dierbaren grond . Niet zij n moeder zond
hem dien . Zij placht to schrij ven in den kalmen, zilvergrij zen
toon der weinig vragenden, angstig om to storen bij een
vreugde, maar altijd tot een troost bereid . En then behoefde
Rijkert niet . Neen, het was Hendrik's spichtig en onduidelijk
handschrif t, dat hij trachtte to ontcij f eren, prettig glimlachend over den aanhef ,mij n beste waanzinnige", die hem
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even het zomerlijk zeestrand en hun beider geestdrift over
den naam, waarmee zij zich als de geuzen getooid hadden,
in de herinnering bracht . Eerst werd er over den derde in
hun bond, over Walter, bericht . Als altijd nog een grimmig
ketterjager, doch Rijkert had het goed voorspeld, bet waren
niet meer de ongeloovigen, die hij ten vure wou doemen,
maar nu hield hij den brandstapel voor de onderdrukkers
van het uitgebuite yolk gereed . Samen hadden zij dadelijk
al een verbitterden twist gehad, en wanneer zij elkander
voortaan tegenkwamen, f ronste de hartstochtelij ke partij ganger dreigend het voorhoofd, keerde het gelaat af, en stormde
zonder to groeten langs zijn verwonderden makker, f el en
vinnig als een onverwachte hagelbui . Spoedig zou de zon
wel weer gaan schij nen, hoopte Hendrik, van een zich bezinnende welwillendheid .
En Anna? Ja, hij was bij haar geweest . Zij had hem op
haar eigen kamertje ontvangen . Rijkert wist wel, waar je
zoo'n prachtig uitzicht over de weiden en den vlietstroom
had . Juist waren er donkere wolken langs de zon gedreven,
schaduwen over het landschap sleepend, in een wemelende
wisseling van schemering en licht . Dit had hem moed gegeven, en in een zilvermeeuw, die langs den donkeren einder
f litste, had hij eensklaps zijn hart herschapen en het op twee
witte vleugels door de duizelende ruimten der vervoering
heengestuurd . De woorden hadden zich zoo maar van zij n
lippen weggezongen, of hij een gedicht had gezegd . Over den
wondervogel had hij gesproken en over den troost, die van
haar hooge liefde had doen droomen na zijn droevige ontgoocheling . Beatrij s, de wekster van het nieuwe leven, had
hij haar genoemd . Hij wilt nog, hoe hij daar gestaan had
naast het zonnige venster, de eene hand om den koperen
knop van het gordij nkoord geklemd, met de andere de lij nen
van zijn rede in gebaren schetsend . Anna zat rustig to
luisteren in die houding, die Rijkert ook wel van haar kende,
de handen in den schoot gevouwen, de oogen neergeslagen
en de mond aandachtig toegespitst . Even was het stil gebleven, nadat hij zijn biecht had gedaan, en het leek hem, of
het kwinkeleeren uit de boomen van daarbuiten hun samen
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zwij gen klaar en helder maakte als een morgen op het veld .
Toen was zij opgerezen, had hem zachtj es aangeraakt, en zoo
innig naar hem gekeken, dat hij meende, dat haar antwoord
„j a" zou zip n .
Hier hield Rijkert even op met lezen, keek naar de Bergen,
die als uit een somber sprookje stonden neerverteld, en voelde
van zij n hart hoe het klopte . Dan zocht hij langzaam in den
brief de plaats op, waar hij was gebleven, en zuchtte, bij
de eerste woorden, van verademing . Dat hij zich vergiste,
had Anna tot zij n vriend gezegd . Hij scheen alleen maar van
gewiekte schepselen to houden, vlinders, vogels, engelen,
en wat zij ook bezat, geen vederen . Zij vond het juist zoo
heerlijk om dicht bij de aarde to blijven, en een zustertje
van het geringe to zij n . Maar dan zou ze hem tot hun broer
moeten maken, en daar zou hij wel to f ier voor wezen .
,,Maar, wat doe je eigenlijk hier op dit stuk wereld", had zij
uitgeroepen, „dat j e met een oogopslag van kim tot kim
kunt overzien? Wolken en weiden en daartusschen niets dan
waft lucht om to ademen en wat wind om mee to spelen voor
j e f antasie . Jij hoort thuis in verre streken, ergens in het
Zuiden, waar de kust van goudzand schittert en de takken
van de boomen onder bonte vruchten buigen en weergalmen
van papegaaiengekrij sch . Jij bent zoo echt de man er naar
om zelf j e weg met bij lslagen in een ondoordringbaar oerwoud uit to houwen, en bij elke schrede een ontdekking to
doen . Kom, steek een haneveer van reislust op je hoed] e,
en waag het eens je eigen leven in de hand to nemen en
er een worp mee to doen ." Zoo had ze gesproken, en Hendrik had zij n lief ste wenschen in haar raad herkend .
Dienzelfden dag nog had hij er zich met zijn vader over
onderhouden, die alles goed gevonden had . Na de vacantie
zou hij niet meer op het gymnasium verschij nen, een j aar
nog moest hij in een andere stad studeeren, en dan zou hij
het scheepsdek onder de voeten hebben, en de naar het
Noorden uit elkander dwarrelende rookpluim boven het
zorgelooze hoof d . 0, Rij kert wist niet, hoe het zong en
f leurde in zijn droomen ; Augustus werd er dor en donker
door. Hij hoef de maar even de oogen to sluiten om onder
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de palmen to loopen, in de zon-doordrenkte schaduw van
het eeuwigdurend groen . Neen, het was voor hem niet noodig
naar de bergen to reizen om alpenrozen of een besneeuwde
rots to zien .
Anna heef t ook erg naar jou gevraagd, of j e genoot en
of je nog lang daar dacht to blijven, en ik moest haar
groeten doen . Zoo eindigde het schrij ven, en met een saluut
van een gelukkigen dwaas .
Langzaam en zorgvuldig vouwde hij den brief tezamen, terwij 1 zij n gedachten hetzelf de deden met een hun dierbaar
bericht, en al spoedig, de volgende dagen, als hij stil zat
to droomen, merkte hij, dat naast het purperen bloemenrijk,
waardoor hij heenreed aan Felicia's zijde, een tweede wereld
in zijn ziel was opgegaan, een heerlijk duin- en zeegebied,
vanwaar somtijds de vloed van het heimwee over het brandende bergland spoelde, het met een eindeloos vergezicht
bedekkend van vernevelend weidegroen . Dan kwam hij zich
voor als een gevangene, die den vogel van de vrije velden door
de tralies f luiten hoort, en al zij n wenschen uit laat vliegen .
Maar nadrukkelijker nog dan door dit stormen en stroomen
werd hij door een menschelij ke aanwezigheid gemaand .
Wanneer hij stil lag in zichzelven en zij n gemij mer tot de
zachte tinten van herinnering werd gedempt, dan was het
nu een gestalte waarin de teederheid hem naderde, een
simpel schoolkind met het blonde haar eenvoudig opgenomen, met een kettinkje koralen rond den hals gewonden
en de mouwen van de bloeze nauw gesloten om den pols .
Ach, alles zoo pril en jonkvrouwelijk, met zooveel van een
zustertje en zooveel van een heilige in de lichte gratie van
haar gansch bereid zij n, in haar argeloozen oogopslag . Lang
bleef ze nooit bij hem, daarvoor verlangde hij to veel nog
naar de kussen van Felicia, maar het was niet meer vol .
doende, dat de j ongen tot den droom van zij n geweten zeide
ga nu, want ik wil mij in een roes verliezen, ik wil niets
dan minnaar zij n . Het bleek nu noodig, dat hij eerst zij n
vlucht verklaarde, en zich verzekerde, dat hij zich niet aan
een onwaardige overgaf, zoo de zucht naar reinheid van zij n
ilLnigst zielsverlangen met het vast geloof aan Felicia's pries10

terschap bestrij Bend . Had hij niet geknield gelegen voor haar
altaar, en was hem niet door zuivere handen de rozengarf
van Eroos op het hart gelegd ? En als hij dan wat later het
hoof d verborg aan de borst van zij n lief ste, en het bloed
hem naar de slapen bruiste, kon hij het niet laten om even,
midden in den storm van den wellust, een stilte to maken
en zich zeer ernstig daarin of to vragen, of deze weelde
werkelij k wij ding was . En het antwoord bleef een geruststelling tot op een vreemden middag, die witgloeiend overstraald werd door een zengenden midzomerzon .
Felicia was heengereden om inkoopen in het dorp to doen,
en Rijkert stapte juist het huis uit, doelloos, voor hij wist
niet welk een wandeling . Hij groette de beide oude lieden,
die tegen den witten muur naast de voordeur een klein
gebied van koele schaduw voor een zomerlijke rustplaats
hadden ingericht . De vrouw dopte erwten, en liet ze regelmatig in den zinken emmer rollen met telkens eender slaperig
getik, terwij 1 het kromme, grij ze ventj a ij verig aan een vogelkooi knutselde . In het voorbij gaan zei hij nog iets over de
hitte en dat het misschien onder de dennen wat f risscher
zou zij n . Toen hij echter den hoek was omgeslagen en door
het tuintje liep, dat naar den landweg voerde, overmande
hem het blauw en goud geblaker, waar geen windzucht door
bewoog . Hulpeloos keek hij in het ronde naar een beetj e
lommer uit, en voor hij eigenlijk begreep wat er gebeurde,
had hij zich op de bank onder het prieeltje neer laten
vallen, en het boek genomen, dat hij den vorigen keer had
vergeten en dat hier nu geduldig op hem wachtte, met een
of gevallen twij gj a precies op de bladzij de, waarbij hij gebleven was . Een duif begon to kirren ; f ij ne, groene schemer
zweef de door het dicht omrankte hutj e ; in de verte kabbelde
de beek . Ach, veel beter dan de Bergen op to zwoegen,
zuchtte hij behagelij k, terwij 1 hij trachtte to bevatten wat
hij las . Doch de regels dansten hem voor de oogen en bijna
was hij ingesluimerd, toen zij n aandacht werd getrokken
door iets, dat hem zeer scheen to tref f en, want hij boog
zich diep voorover, en bleef onbewegelij k luisteren met een
bleek gezicht . Twee stemmen spraken in de warme, zware
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middagstilte, een ervan onhoorbaar mompelend, de andere
schel en nadrukkelijk, als aan het oor van een doove geschreeuwd . Wat Rijkert al dadelijk verbijsterde, was dat het
echtpaar alles van zij n lief de wist, maar zooals het insekt
van de roos weet, giftig en bezoedelend . Dan begonnen zij
hem to beklagen, hij hoorde alleen wat de vrouw riep, maar
van het onverstaanbaar gebrom dat haar antwoordde, maakte
de verbeelding nog iets veel verschrikkelij kers . Zij beklaagden hem, omdat hij een kind was, dat zich niet verdedigen
kon . Nu zij genoeg had van haar vorigen minnaar, had zij
den knaap in haar netten gelokt . Er werd een naam genoemd
tezamen met den hare, er werd over de geheimen der nachten
en haar vrij gevigheid met kussen en gunsten gespot . Weerloos bleef de luisterende in zichzelven zwij gen, zonder een
gedachte, neergeworpen door den schok van een wereld, die
tempelzuilen boven hem ineen deed storten, vlammen asch
deed worden, en den bloei van roode rozen dor en doodsch .
,,Heb ik daarvoor willen sterven ?" zuchtte de gevallen
zonnezoon wanhopig, en hij strekte de handen naar een koele,
groene verte, naar het teedere droombeeld van een troostend
over hem gebogen wezen uit .
Edelweiss, koopt Edelweiss, werd er door een hoog stemmetje op den straatweg geroepen . Ja, ik moet sterk zijn,
vond Rijkert, heengaan, haar niet meer terugzien, stij Bend
naar het betere in mij reiken, nu het hier niet langer heilig
voor mij is . Hoe dan ? Vluchten ? schrikte hij . Hij zou ge .
hoorzaamd hebben, als zijn makkertje met haar morgengezicht en losgewaaide haren werkelijk met een enkel hoorbaar
woord bevolen had, doch zij was slechts in verbeelding bij
hem en dat gaf geen kracht genoeg . In een gebaar van
hopeloosheid vouwde hij de handen, hij voelde medelij den
met zichzelven en het bracht verlichting zich in de zwakheid
to verliezen van een tranenvloed . De beide babbelachtigen,
die, als de narren in een oude tragedie, in hun dwaasheid
de waarheid aan het licht hadden gebracht, zwegen, nu er
niets meer viel to vernietigen . De duif, het kirren moede,
vloog op naar de tintelende ruimte in een uitbundigheid van
vleugelgeklep, en de anjelieren en de late rozen schenen met
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een geur die vlucht to willen volgen . Toen, door den weelderigen zomer geholpen, deed een tegenspraak zich krachtig
gelden : de dorstige wil der ongeleschte zinnen in opstand
tegen den ernst van het hart . Schamperheid en zelf bespotting
droegen snel de zege weg. Wat durf de hij zich to vermeten,
hij, de schoolknaap, die niet veel meer van de wereld kende
dan wat hij 's ochtends wegborg in zijn boekentasch ; moest
hij de eenige zij n, dien zij had uitverkoren, haar ridder
Parcif al, naar wien zij uitkeek van haar hoogen toren, jaar
op jaar en dag en nacht ? Reinheid ? was de lust niet op
zichzelve sterk en blij de, zonder dat zij als een kind aan
de hand van haar wij zere zuster hoef de to gaan ? Er bleef
nog een middel om alles to winnen, het lag in zij n kussen,
het school in zijn hartstocht, hij moest veroveren in zijn
omhelzingen, en zoo het vroegere vergeten doen, totdat zij
het op een heeten avond f luisterend in zij n armen zou bekennen : niemand schonk mij dit.
Toen hij oprees van de prieelbank, was hij de knaap niet
meer, die als een boomp j e loof en vruchten ophief naar
de zonnewarmte ; hij wilde een man zij n, bewust en volwassen, zonder to besef f en dat wat zij in hem lief had j uist
zijn teedere onvolgroeidheid was . Recht op en rustig liep
hij het huis in, de ouden voorbij ; zij liet de erwten steeds
nog tikkend in den zinken emmer glij den en ook de vogelkooi was niet gereed . Onverschillig gaf hij op hun groet
bescheid.
Weinig dagen later stond Felicia in dienzelf den tuin en
plukte rozen . Het waren de laatste van den zomer, groote,
roode, zonnezatte bloemen, geurende naar een lang bewaarden, zwaren wij n . Aan den voet der stammetj es en struiken
sidderde een fijne sluier dunne schaduw, alsof zij dien of
hadden geworpen, om naakt in de geweldige warmte to staan .
Geen blad verroerde en geen vogel tong . Goed voor zijn
kamer, dacht Felicia, toen zij gloeiend van haar arbeid met
haar oogst naar binnen ging . Bij het opklimmen der trappen
verschikte zij de rozen tot een vollen, schoonen tuil . Zij
opende de deur, doch zag eerst niemand . Dan vond zij Rijkert
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buiten op zij n ruststoel in den grij zen schemer van het neergelaten zeil . Zijn hoofd hing bleek en moeilijk ademend op
den schouder gezonken, smartelijk vertrokken, klam van
zweet . Is dit mijn jongetje wel werkelijk, mijn lieve, dwaze
kind? vroeg zij zich of in verwondering . En terwij 1 zij zich
zachtjes en behoedzaam tot hem overboog, cirkelde zich een
wemeling van gedachtenkringen om die eene stille, zorgelijke
vraag. Neen, j aren was het toch nog niet geleden, dat zij n
eerste kus haar als een dauwdrop de lippen verfrischte, en
hoe heftig en onkinderlijk, hoe geheel als de brandende
Fohn, die verzenger, omhelsde hij haar nu . Al zij n argeloosheid scheen hij achter verborgen bedoelingen verstoken to
hebben, en eens zelf s, met zij n onbescheiden zoeken naar wat
in haar leven voorbij was, had hij haar tot een vernederende
logen genoopt . Alsof hij de rol, die een oudere toekwam,
wilde vervullen, hij, de jonge, blonde page uit het teedere
minnespel . Plotseling stond zij in haar verbeelding aan een
havenkade, tusschen het snikkende vaarwel der dichte menigte, zelve wuivend naar een slanke, donkere gestalte, die zich
over de verschansing van het vertrekkende stoomschip boog .
Hem had zij lief gehad als man, then koenen reiziger naar
onontgonnen oorden, en zij n mond had gerust op den hare,
als het zegel van den keizer op zijn wilsbesluit . Dit droomtaf ereel verdween weer in den nevel en nu draaf de zij langs
een verwilderd zij pad met den schoonen knaap, den prins uit
het sprookje, sluimerend over den hals van haar paard .
Maar het zij pad eindigde aan den straatweg, de knaap ontwaakte en hij was geen koningszoon .
Rijkert zuchtte, hief de hand op en lei ze kruiselings op de
andere aan de borst . Er kwam een twij f eling in Felicia . Had
zij het recht gehad dit argelooze kind to wekken ? „Ja",
sprak haar innigste zekerheid . ,Waar de zon straalt aan den
hemel en de knop in het bloembed ontluikt, daar zal de zon
den knop beschij nen tot hij openspringt ."
Ik ken geen andere wij sheid dan die van mijn rozen .
Zoo had zij eens gesproken tot de moeder van haar vriendje,
en nogmaals zou zij haar dit durven zeggen, omdat het
tegelijk een wet der wereld was . Een der bloemen van haar
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ruiker viel uiteen tot een herfstvlaag van dwarrelende blaadjes, en ,goed misschien dat er spoedig nu een eind komt aan
ons bier-zij n en hij naar zij n land reist en ik verder zuidwaarts", peinsde zij gerustgesteld . ,Alles laat ik in vertrouwen over", en dan zag zij in haar verbeelding een grijze
vrouw zitten spinnen en dat was het lot . Buiten, op den
dorpsweg, klonk het helle roepen van een Edelweissverkoopster ; maar Rij kert werd er niet door wakker, en Felicia,
die de kinderen al zoo vaak hun waar had hooren venten,
schonk geen aandacht aan het vogelklare stemmetje . Voorzichtig legde zij haar ruiker tusschen de vingers van den
slapende, waarbij zij niet voorkomen kon, dat andermaal een
uitgebloeide bloem ontbladerde, en over de gevouwen handen
nedergleed .
-- Mij n arme, moede jongen, zei ze zachtj es, streek hem
het haar uit het voorhoofd, en kuste hem zoo innig boven de
gesloten oogen, als zij dit nog nooit tevoren had gedaan .
De tij d van Rij kert's verblij f liep ten einde ; zij n kof f er stond
al gepakt in zij n kamer ; en op den laatsten dag voor zij n
afreis was hij met Felicia uitgegaan, om nogeens alle plaatsen, waaraan een lieve herinnering was verbonden, op to
zoeken en vaarwel to zeggen . Want voor Rijkert was het als
jongen niet noodig om zich voor een gevoeligheid to schamen,
en Felicia werd gaarne door een ontroering vluchtig aangedaan . De langdurige warmte had zich eindelijk gezet tot
een onweer, dat den hemel met een dreigend wolkenzwart
bedekte, doch zich niet ontlasten kon . Beiden wandelden zij
zwijgend naast elkander, vol van weemoed over hun naderende scheiding, en toch verlangend naar een eindelijk briesje
koele zuiverheid . Voor hen uit liepen twee jeugdige meisjes,
in de bonte en vroolijke landsdracht, met de zware gouden
vlechten als een krans van korenaren langs de slapen aangevlijd . Zij lachten en schertsten, en zij, die de slankste was
en zich het sierlijkst bewoog in heur fluweelen keursje, wees
telkens met den vluggen vinger naar den hoogen sneeuwtop,
die het dal ten Noorden of sloot, en waar, volgens een enkel
opgevangen woord, dat geestdrif t al to luid liet klinken,
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haar vriend then ochtend om de mooiste Edelweiss voor haar
to plukken, j odelend het steile steenpad opgeklommen was .
R'Ljkert kreeg, terwijl hij naar de meisjes luisterde, een
onheschrijfelijk heimwee naar dat witte gebied van smettelooze onberoerdheid, dat door den bergman zingende gezocht
wordt en, als spelend met het zalig doodsgevaar, bereikt .
Hij dacht aan zij n sprong door de vlammen in den Sint .
Jansnacht, ach, en dienzelf den drang to mogen leggen in een
worsteling met de reinheid van het stralende gletscher-ijs .
Toen zij tot het badhotel in het midden van het dorp waren
genaderd, bleef er altij d nog niemand op den gloeiend heeten
straatweg to bekennen, behalve dan zij zelven en de zusters
met hun frisschen, sprankelenden vreugdelach . Plotseling
echter kwam er een jongen uit een zij steeg aangesneld . Driftig de armen zwaaiend, schreeuwde hij een woord . Het gestoorde vertelstertje bracht de hand aan het hoofd en Rijkert
schrikte van haar schrillen kreet . Een oogenblik poogde
naar het makkertj a tegen to houden, maar dan ij iden zij beiden den roependen knaap achterna . Van alle zij den stroomden nu de nieuwsgierigen toe, en Rijkert en Felicia werden
willoos meegenomen, tot zij op een dichten kring van don .
kere gedaanten stootten, die j uist vaneen week, om voor de
ademloos aangeloopen meisjes plaats to maken, terwijl er
een mompelen van deernis door de rij en ging . Even werd het
stille schouwspel zichtbaar, waar de toeschouwers stonden
orrmheengeschaard : een j ongeling op een neergespreiden
mantel uitgestrekt, als slapend, nog een tuiltj a van die
schoone, blanke bloemen in de saamgekrampte hand ; twee
mannen, met touwen en klimij zers beladen als zij n wachters
aan het hoof deneinde en twee aan zij n voeten, de ruggen
wat gebogen en de vuisten om den greep van het houweel
geklemd ; en dan sloot de menschendrom zich weer . Felicia
had den arm van haar vriendje gegrepen, krampachtig snikkende . Zij dachten niet meer aan die bedevaart naar teedere
plekjes, maar vluchtten terug naar hun woning, alsof zij
een groot kwaad hadden gedaan . . .
Dien avond, toen zij elkander goedennacht kusten, zei Felicia : ,mij n jongetje, kom je nog of scheid nemen ; ik zal de
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deur van mij n kamer voor je open laten staan ." Hij antwoordde niet . Hij stak het licht niet aan, terwij 1 hij zich
uitkleedde, want in het donker zag hij het gelaat van den
Edelweissplukker, alsof het met een stralenkrans omgeven
was . Vanaf het oogenblik, dat het hem tusschen de wijkende
menschenmenigte verschenen was, had zijn droom erover ge .
bogen gezeten, als een vriend, een broeder, over zijn gestorven lieveling . In gedachte had hij den doode het hoofd met
een lauwer omwonden, en speer en schild hem aan de zij
gelegd . Want was hij niet zijn eedgenoot geweest, de moedige
ephebe, uitverkoren om zich op to of f eren, terwille van wat
op de hoogste toppen bloeit ? En had hij met zijn edelen
ondergang aan ieder niet, en bovenal aan hem, den eisch
gesteld om na to volgen ? Maar ach, wat wil hij dan van
mij ? Dit was de vraag die telkens weerkwam bij het turen naar
de fiere, onverbiddelijke trekken, waarin de eenvoudige dor .
peling tot een beeld van het verhevene vereeuwigd scheen .
Maar nu eerst, als hij zich neerlei in de koele, zuivere lakens,
kreeg hij antwoord : Rijkert, ga niet naar Felicia . Ik beloof
het, zei hij zachtjes in een onuitsprekelijke ontroering, en
hij voelde, dat hij bij een verbreken der belofte onherroepelijk onteerd zou zijn . Het leek, of er een innige glimlach,
door de duisternis lichtend, hem bij val betuigde, toen hij
zijn besluit had genomen, en in de vredige herinnering aan
zijn groene weiden, aan zijn moeder en het meisj a Anna
sliep hij in .
Tot hij met een schok overeind sprong . Een heete wind blies
door zijn haren, geur van rozen zweef de door het donker,
alsof een schoone vrouw daar in de bloemen van haar wenschen sluimerde . Hij wilde opstaan om to kussen, om zich
weg to schenken, maar het docht hem, dat hij aangeraakt
werd aan het voorhoof d met een lichten vingerdruk . Dan
zonk hij terug in zijn peluw, en ,is dit de genius, die zoo zij n
j ongeling aanroert ?" dacht hij huiverend, terwij 1 het stille
lichaam van den bergbeklimmer op den drempel lag .
De duistere wanden van de kamer werden plotseling doorzichtig, en hij zag Felicia hem wachten met de handen op
de borst gevouwen, en zij wenkte hem met de oogen . Doch
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nauwelijks wilde hij gehoorzamen, of weer bonden hem de
boeien van zij n zielsverbod .
Eindelij k viel hij of gemat in een kortstondigen sluimer en
hij had een vreemden droom . Hij beyond zich in een eenzaam woud, waarvan de hooge, gladde stammen zuilen schenen van een tempelgaanderij . Een onbestemde angst dreef
hem aan om to vluchten, maar hij werd gedwongen toe to
zien . Op een plek tusschen de boomen, waar het lichter was
dan elders, ontwaarde hij een gedaante, knielend neergebukt .
Het bleek een slanke, f orsch gebouwde man . Hij droeg een
wij den, grauwen mantel en was met sandalen geschoeid . Met
de eene hand klemde hij zich vast aan een scheef gegroeiden
tak, die reeds zij n bladeren had verloren, met de andere
trok hij het zwaard uit de wonde van het vreemde wezen,
dat hij had gedood . Het bloesemteedere, blonde hoofd van
den getrof f ene was in de vederen der gebroken vleugels
neergezonken, de oogen hadden zich gesloten en om de lippen
beef de het als van een laatsten ademtocht. Naast den moordenaar in het mos lagen zij n reisstaf, een ruiker bloemen en
een lederen buidel, waarvan de strik had losgelaten, zoodat
er enkele goudstukken op den grond waren gerold . Geen
gerucht werd vernomen, en beklemmend was het om er
getuige van to wezen, hoe het gelaat van then mensch, die
zij n engel omgebracht had, geen spoor van bloeddorst of
wreedheid vertoonde, doch slechts de schaduw van een eindelooze droef enis . Toen begreep Rij kert, dat niemand anders
dan hij zelve de man was, die de daad bedreef, en met een
kreet van of schuw werd hij wakker ; om tegelij k in de betoovering van een teedere, zwevende muziek to worden gevangen, een verleidelijk zingen over kussen, rozen en de schoon .
heid van de lief ste, gloeiend als een Oostersch minnelied,
en dat eindigde met een vraag als een spotlach, waarom hij
niet oprees en volgde, waarheen zijn begeerte hem riep . Maar
dan weer, als een damp over f onkelende tuinen, bedrukten
hem de woorden van de oude lieden, op den heeten zomermiddag afgeluisterd . Felicia's logen en de leegte, die hij in
haar armen had gevoeld . Totdat de sombere nevel optrok
boven lichte, groene velden, de zee en een rij zigen toren, en,
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onder de bloesemtwij gen van de blankgetooide boomen, welbekenden zichtbaar werden, het bevriende gelaat tot hem
gekeerd, en ook de doode bergman, ernstig in zijn wapenrusting . Machteloos zag hij toe, hoe daar zij n droomen met
el kander streden, terwij 1 hij besef te, dat hij niets vermocht
dan met gebonden handen wachten, wie de zege zou bevechten en zij n meester wezen zou . Neergeslagen door zij n zwakheid drukte hij het gelaat in het kussen, en snikte zoo de
deernis met zijn eigen worstelende verdeeldheid uit .
Uren schreide hij, totdat hij in een mist van tranen aan zich .
zelven ontsteeg . Hij werd als een wolkje in de ruimte, dat
heendrij f t op een hoogen wind . Eindelij k hief hij het hoof d
op en toen bemerkte hij, dat hij rondom in de witte veeren
van uiteengevouwen wieken lag . Een stralend aangezicht
blonk naast het zij ne . De ontroering over het wonder maak .
te hem eenvoudig en geloovig, en hij begon de tweespraak
met zij n engel, totdat hij, juist toen de eerste, f lauwe schemering van den ochtend binnenzweef de, rustig insliep als
een kind .
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XII

DE VAL VAN FAIRTON
De roest-bruine wolken hadden zich in een stuivenden motregen ontlast . Nu eens drukten de vlagen Rijkert hun vochtigen sluier zwaar om de schouders, dan weer plotseling,
bij het omslaan van een straathoek, zweepten zij hem hun
droppen recht in het gezicht . De boomen langs de grachten droegen de bruinige tint van September ; een enkele
kastanje liet al bladeren vallen, die door het stroomend
water werden meegenomen, of zich aan den natten walkant
bleven klemmen met de vingers van hun uitgespreide
hand .
Tegelijkertij d dat hij daar door de herf stige straten dwaalde,
liep de j ongen in gedachte door de duistere gangen van het
tooverslot der eenzaamheid, alleen en verstooten, hulpeloos
tastend aan den klammen wand . Het was hem onuitsprekelijk
vreemd to moede . Er over redeneeren tot zichzelven was niet
mogelijk, enkel er maar naar raden als uit de runen van
een sprookje, en er met groote oogen stil en bang naar
luisteren als naar een oud vertelsel 's avonds voor het slapengaan . Tegen de regenvlagen vechtend, vielen hem bij zijn
mijmeren al de geschiedenissen to binnen van de zwervers,
die na lange j aren wederkeerden, en zich door het land van
hun geboorte zoo ontgoocheld vonden, dat zij er niet meer
in leven konden : de ridder, die in den Venusberg was ge .
weest, en ook de grij ze kruisvaarder, die door zijn gade niet
herkend werd, en vele dagen als een bedelaar voor zijn
eigen slotpoort nederzat . Doch geen leek zoo zijn broeder als
de j onge gemzenj ager, die inslaapt op de bergen, en als hij
in zijn dorp teruggekeerd is, tevergeef s naar zijn huis zoekt
en niemand meer herkent . Eindelijk buigt hij zich neder bij
de f ontein op het marktplein om zijn dorst to lesschen, en
ziet hij zich in het water weerspiegeld, wit van haren en
gerimpeld, en dan begrij pt hij p lotseling, hoe lang zijn sluimer heeft geduurd . Ja, zoo leek het wel, of ook hij was
11

thuisgekomen, want geen enkel ding van vroeger had hem
als een vriend begroet .
Dadelijk op school al had hij in een vreemd lokaal zich een
plaats moeten zoeken, en had daar, turend door het venster,
het blij de lij sterbessenboomp j e met zij n gloeiend roode vrucht
gemist . Een rhythme was gebroken en een lied gestoord, ach,
want als hij onder het schooluur omkeek naar zijn kameraden, om ze in gedachten tot den heimelijken driebond-dans
der oude vriendschap uit to noodigen, waar was dan Hendrik, kleine, tengere Hendrik, met zij n hunkerend heimweegezicht, en Walter, waarom moest hij steeds het hoof d
of wenden, gemelij k en misprij zend, als wilde hij alles verloochenen van wat eens j ong en frank geweest was aan hun
goddelijke lichtvoetigheid . Zelden kreeg hij zijn makker meer
alleen to spreken, omgeven als die meestal was door een
luidruchtige bende, waaraan hij breed-gebarend zij n opstandigheid verkondigde . En ging hij al eens met hem samen,
de hand als vanouds op zij n schouder, dan trilde er toch
niets meer van innigheid tusschen hen beiden, en zoo verbitterd klonken de hem toegeduwde verwij ten, dat zij n vingers zich als vanzelve losmaakten uit hun greep van vertrouwen, en geen enkele mildheid meer de pij n verzachtte van
het degenscherpe woord . Een wraakroep over de schande
van den optocht der ellendigen, then zij op den schoonen
Junimiddag door de zomersche straten hadden zien trekken,
dit bleek de grondtoon van al Walter's ontboezemingen, en
of hij, Rijkert, deze sombere vlek dan ook niet met zijn bloed
wilde helpen uitwisschen, en of hij geen kampvechter voor
de verdrukten begeerde to zij n . God en het gebed ? Er leef t
geen schepper achter de wolken in het onverschillig blauwe,
maar hij zit aan bij den maaltij d in de schamele hutten, en
zij n woord is het brood .
Kom met ons, drong dan zij n makker, met een pathetisch
handgebaar, en open je hart om er de haveloozen in binnen
to doen gaan .
Hoe kan ik, dacht dan Rijkert, ik, die mij n eigen huis niet
terug heb gevonden, hoe kan ik anderen tot woning zij n ?
Hoe kan ik ? mompelde hij ook nu weer, terwij l hij, bleek
11

van den regen, even hij gend stilstond op de steenen brug,
die slank en zonder weif eling over het wemelende water zich
welfde. En als hij zich neerboog in die korte rustpoos over
de leuning, was het hem, den onverbeterlij ken droomer, een
oogwenk to moede, of hij in de diepte een grij s, doorgroef d
gel aat weerkaatst zou zien . Den gemzen j ager, mij merde hij,
waarheen zou de slaap hem gevoerd hebben, toen hij daar
al die j aren met gesloten oogen lag? Ook als ruiter naar cen
prachtig bergland, dravend naast het witte paard der edelvrouwe, eerst door lage, lief elij ke heuvelen, van wij ngaarden
fonkelend en van rozenhagen rood, dan het steile pad op,
tusschen hemelhooge rotsgevaarten, duizelend en verrukkelijk,
totdat zij eindelij k, weg en richting bij ster, zwij gend, met
tezaamgeklemde lippen om hun leven reden langs een afgrond onder de vlammende zon . Felicia, f luisterde hij, maar
hij kon haar stralend wezen niet to voorschij n roepen van
achter de weenende grijsheid van het regenwaas . Duidelijker
zag hij een meisje over boeken in haar bank gebogen, zIj
zou den zwartsten nacht vertrouwelij k kunnen maken, en zich
haar hier to herinneren, stak een rustig, troostend licht aan
in dit sombere Septemberweer . Maar wat gaf het, als hij
haar toch niet naderen dorst ? Als zij hem aansprak, sloeg
bij de oogen neder en overal ontliep hij Anna . Omdat hij
gekust had, omdat hij een man was geworden, en het groote
feest der zinnen had gevierd ? Dan zou het met hem wezen
als met de j ongelingen uit een verren tij d, die, als zij de
bacchus-dansen hadden gesprongen, en het druivensap der
wingerd-kransen hun langs de slapen droop, geen maagd
mochten groeten, of haar tegentreden bij den wilden bloedglans van het f akkellicht . Zoo peinsde hij onder het klamme
stuiven van de kille droppen, en kon het niet laten zelf s nu
in zij n weemoed, tusschen de bleekgrauwe huizen, onder de
druipende boomen der glibberige grachten, een tuin van
fantasieen to doen bloeien met menig geurig bloesemboschje,
en menig sierlijk godenbeeld .
Then het duister geheel was gevallen, keerde hij huiswaarts
van zij n wonderlij ken omgang . Zachtj es sloop hij de trap
op, en maakte het in zij n kamer licht om zich heen . Wakker
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wilde hij worden, zich onttooveren, en in den kring van den
lampgloed rustig en gezellig samenzitten met die oude, welbeproefde vrinden, die hij zich uit de stille dingen tusschen
de beschermende vier wanden langzaamaan had opgekweekt .
Maar zij herkenden elkander niet meer . Ongeweten had hij
vroeger in het huisraad, dat hij zich mocht koopen, een verlangen uitgedroomd, of hun de vraag van een wensch to
bewaren gegeven . Nu werd het hem duidelijk, dat het enkel
de geheimen der lief de waren geweest, die hij nedergelegd
had in alles, waarmee hij verkeerde, en dat daarin hun heerlijke raadselachtigheid school . Maar aan den ingewijde hadden zij niets meer toe to f luisteren ; het was niet langer
noodig, dat het dagelijksch leven zoo belovend met den vinger
aan de lippen naast hem stond . Neen, zij ergerden hem, de
kleuren en de vormen in bet ronde met hun gewichtigheid
van veel to weten over wat hij zoo onbedriegelijk en vrijmoedig van warme, menschelijke lippen had geleerd .
Kon hij ze maar wegdoen uit zij n nabij heid, tusschen
naakte muren wonen, op een ruwgeschaaf de taf el leunen, met de voeten op den houten plankenvloer . Beter dan
dat er overal rond hem werd gemompeld en gezinspeeld
op het onmogelijke, dat toch ter wereld nooit, ach, in
de innige volmaaktheid van het wonder, nooit to vinden is .
Als hij zijn boeken en zijn schriften voor zich uitgespreid
had om zij n werk to doen, bleef hij een vreemdeling voor
zichzelven . Hij las over Dido, terwij 1 hij de klinkende zinnen zorgvuldig vertaalde, de mannen-betooverende Circe, en
Piramus' en Thisbe's treurig lotgeval . Hoe konden hem die
vroeger ontroeren, de verhalen over die van lief de geslagenen, hoe zat hij met een kloppend hart naar hun klachten
to luisteren, hoe smachtte hij mee met hun hoop . Nu kende
hij den god, aan wien zij zich gewij d hadden, ook hij had
tusschen de vleugelen van Eroos gerust . Daar had hij gedroomd en was wakker geworden, en naar verzen behoef de
hij niet meer to hooren, om to weten, hoe er verlangd wordt
en gesnakt aan zij n borst . Soms ook bladerde hij in zij n
Daphnis en Chloe, uit heimwee naar een verloren teederheid,
11

maar hij voelde niets dan nederbuigend medelij den voor die
hunkerende kinderen, welke aanliepen achter een kleurigen
vlinder, en niet besef ten, hoe die zij n schoonsten glans verliest, als men hem vangt . Ja, het was hem to moede, of
heel lang geleden, in de dagen nog voor hij op reis
ging, de bij bel van het leven stralend hier op zij n taf el
voor hem open had gelegen, met op iedere bladzij een voorspelling van geluk, en of hij nu onherroepelijk was dichtgeslagen .
En dan kraakte de deur en dan kwam zij n moeder binnen
met haar voorzichtige pasj a en haar glimlach achter het
sluiertje geurigen damp . Hij schoof haar den stoel toe met
het zachte kussen, even hoffelijk als voorheen, en terwijl
hij tegenover haar ging zitten en haar in de innige oogen
keek, maakte zich een diepe, droevige eerbied van hem meester, alsof hij voor haar knielen wou . Dadelijk begon hij to
vertel len, om zich to verbergen achter zij n beschrij vingen,
en een zomersch heuvellandschap uit to breiden tusschen zij n
ontroeringen en haar . Maar al sprekende over bonte Alpenweiden, watervallen en sterrennachten, leek het hem toe, of
een stroom de boot, waarin hij tot haar was gekomen, had
gegrepen, en hem met zich sleurde, terwijl zij wachtend aan
den oever stond . Flauwer Monk haar stem, onduidelijker
werden haar trekken, en hij wuifde voor het laatst nog uit
de verte, eer hij haar voorgoed verliezen ging . Want die
hier tegenover hem zat met haar grij ze haren en heur zachte,
goede handen, was een ander dan die hem onder het hart
had gedragen, en met wier bloed hij zich zoo kinderl ij k
verbonden had gevoeld . Daar knikte zij hem vriendelijk,
midden onder zij n verhalen, toe, en een diepe, donkere
schaamte overviel hem, dat zij het bemerken zou, hoe hij
pas teruggekeerd was van het feestmaal, met den gekneusden
rozenkrans nog om de slapen, met ontblooten boezem, en
den wij n op zij n kleederen gemorst . Mij n God, als zij mij
nu opeens wil kussen, of mij n handen streelen, hoe
zal ik mij verbergen, dacht de knaap . Doch de moeder luisterde met vreugde naar haar j ongen, en vond hem alleen
mooier en krachtiger geworden, om nog trotscher dan vroeger
De Mythe van een Jeugd -
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op to zij n . Wat wilt zij van de lentewij ding, die tot man
maakt, en hoe kon zij het bevroeden, dat een vrouw, een
zwakke vrouw als zij, de priesteres geweest was, die haar
Rijkert over den drempel van zijn oude huis geleid had, en
hem vanaf de toppen van de bergen, de nieuwe vergezichten
van het leven had doen zien .
Als zij weg was gegaan en bet weer stil was in de kamer,
als hij zij n werk had of gemaakt, en zij n boeken en zij n
schriften had opgeborgen, dan bleef hij alleen met den korten tij d, die hem van den avond nog restte ; hij leunde in
zij n stoel achterover, tuurde in het lamplicht, en peinsde er
over, hoe onuitsprekelijk duur hem Felicia's kussen hadden
gekost ; met alles wat hem lief was uit zij n lichte kinderj aren
hadden zij betaald moeten worden . En wat bezat hij voor
die schatten ? Zoekend riep hij zich de vlammende Augustusdagen in de herinnering, wat daarin gesmacht en bereikt was .
Maar zoodra hij zich zij n minnares aan het hart wilde droomen, groef zich een ledigheid in hem, een verlaten-wezen,
enn bitter begon hem de onrust to kwellen, dat hij zonder
bet minste bericht bleef uit den vreemde, dat zij hem nog
niet een klein woord geschreven had . En, zooals hij dit in
zij n pij nigende . verwachting reeds zoovele malen had gedaan,
schoof hij het raam op, en zag uit in den nacht . Spoedig
zou het tuinhek knarsen en het dansende lantarentj a van
den postman zichtbaar worden tusschen het struikgewas . Het
had met regenen opgehouden, de sterren schenen aan den
hemel, en de bedwelmende geur van bet naj aar dampte van
de verzadigde aarde op . Langs den straatweg liep een meisj e
met haar vriend voorbij in den langzamen tred van hun verzonkenheid, en bijwijlen ritselde een windzucht door de bladeren . Schoon en rein was de avond, en Rijkert bezon zich,
hoe ontroerd hij hier vaak naar het duister had geluisterd,
vroom zich nederbuigende voor bet mysterie, en hoe hem
dan het ruischen door het loover overweldigen kon . Nu
bukte hij zich uit het venster als een oplettend toeschouwer,
voor wien geen enkel van die lieve, stille dingen uitvleugelde
boven een nuchtere f eitelij kheid . Reeds lang was de tij d
voor de post verstreken, maar hij kon er niet toe komen om
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op to rij zen, schamel en ontmoedigd, als een bedelaar, die
voor een kerkdeur ligt .
Muziek zong uit de nevenkamer, waar zij n moeder speelde .
De tonen zweef den alle langs hem henen, niet in een
wind van vervoering, doch met den wiekslag van verschrikte vogeltj es . Zij konden bij hem geen rustplaats
vinden, en hij hoorde hun vlucht zich in de oneindigheid
verliezen, en wist, dat nu de winter naderde . Dan stond hij
langzaam op .
Zoo eindigde de dag, die de kleur droeg van den regen, en
ook de volgende dagen hadden geen andere tint . Wel was
de hemel rein en klaar geworden, van dat lichte, als aangeademde blauw van September, en had de gesluierde weide
zi ch vredig to sluimeren gelegd ; maar het is de droom, die
den dingen hun toon geef t, en niet bet schij nen van de naj aarszon . Rij kert liep in haar koesterende warmte, menig
vrij en middag, urenlang . Hij liep dan alleen, en dezelf de
wegen als vroeger, in een eindeloos heimwee om weer gelukkig to zij n . Nevens den vlietstroom, langs de velden, totdat
hij eindelij k in de duinen kwam . En bet was hem, of een
j ongen naast hem wandelde, met zij n eigen gezicht en zij n
stemklank en zij n vroeger brandend hart . Een schip voer
langzaam over het spiegelende water, opdoemende uit een
kleurigen nevel, door een poort van schemerig beukenbruin .
En als dan Rijkert onbewogen en opmerkzaam toezag, fluisterde zij n makker, weet j e nog, hoe j e daar de tranen van
in de oogen kreeg, of niemand anders dan de god van het
geluk de breede, witte zeilen had geheschen, en met zij n
vervullingen en geschenken zachtj es en geruischloos in een
hemelsche genade nadergleed ? De boot deed de biezen aan
den walkant ruischen, wierp zij n schaduw en verdween . Allengs pakte de mist zich dichter samen, en de gestalten, die
zich door haar been bewogen, waren groot en geweldig ;
de wereld geleek op een heldendicht . Aan den anderen oever
dook een ruiter op uit de zilverige wolken op zij n reusachtig
paard . Een schuitenj ager alleen maar, dacht Rij kert ; doch
zij n gezel lei hem de hand op de lippen, en vroeg hem zoo
innig verwijtend, of hij dan alles vergat : den ridder die
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voorreed, den statigen stoet die hem volgde, en temidden
der glinsterende wapenen schertsende de burchtvrouw, die
hem haar roode roos toewierp . Voorbij, gaf hij zuchtend ten
antwoord, terwij 1 hij zij n stappen versnelde . De damp werd
ij ler en doorzichtiger, en toen hij de duinen bereikte, schitterde het warme zand in de zon . Langzaam beklom hij een
helling . Duidelijk herkende hij de bloemen, die er groeiden,
maar de klok uit het sprookj e, wier luiden hij zoo dikwij is
gevolgd had, als hij naar de zee verlangde, hoorde hij niet .
De zeewind blies hem op de wangen, en hij kende het landschap, dat hij vanaf den top zou overzien .
Maar op de Zondagen ondervond hij het diepst zij n verlies .
Hoe had hij altij d van hun glans gehouden, het eendere dat
over de rij pende boomgaarden zweef t, dat waas van volmaking, dat tot oogsten noodigt . Hoe had het galmen uit de
verre torens in de lucht gehangen als de vruchten aan de
takken van een appelaar . Hoe prachtig was hem bij een
buiging van den landweg vaak de stad aan den Binder verschenen, goud van tinnen als een nieuw Jeruzalem, en hoe
voorzichtig om hun vroomheid, halsdoek, mutsj e, mantel en
de witte handen toe- en saamgevouwen, had hij de meisjes
naar de kerk zien gaan . Maar niet allen, want een enkele
wachtte hem achter haar venster, door bloemen verborgen,
voor den stillen ritus van het goddelijk geheim . Ach, immers
aan het eind van al zijn droomen, had een liefelijke gedaante
gezeten met die verrukkelijke belofte van ontsluiering . Nu
waren de luiken der huizen gesloten, en zelfs des avonds
stak niemand een verbeidend lampje voor hem aan .
Toch kon hij het niet laten, zoodra het duister was gevallen,
om met een armelijke, laatste hoop langs de straten to gaan .
Die vroege naj aarsnachten waren hem altij d zoo dierbaar
geweest om hun koele, ritsellooze klaarheid, waar een geur
van vruchtbaarheid door dampte, alsof een koor van bacchanten er gedanst had, en er den wijnstok plantte tusschen het
wil genhout. Ook deze avonden deed hij de bladeren onder
zij n voetstappen ruischen, hij keek op naar den hemel en
herkende menig sterrenbeeld ; een donker schip sneed door
het water en kleurde het rood met zijn lantarenlicht ; een
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groep van hooge, zware olmen teekende zich of tegen den
grij s-zilveren einder, maar de god, die den roes brengt, was
niet neergedaald op aarde, en de dingen bleven rustig in
hun werkelijkheid .
Rij kert zette zich dan neder op een bank in de schaduw,
en zag de menschen, meestal knapen met hun liefsten, op
den landweg langs zich gaan . Zij liepen in het rhythme der
genieting, eng omstrengeld, schoon en slank als planten,
die pas bloesem dragen, en voor wie het nimmer winter
wordt . En hij begon aan Felicia to denken ; maar tusschen
hun kussen en dit uur van het naj aar lag die tij d van ontgoocheling, dat hij aan een hart gerust had, waarvan hij
wist, dat het niet zoo heilig was, als hij het zich gedroomd
had, niet zoo eerlij k, niet zoo f ier . Hierdoor was voor hem
de gemeenschap verbroken met alles wat knop droeg, j uist
nu hij besefte, dat heel de heimelijkheid der wereld in het
onontlokene school .
Eens bleven een j ongen en zij n vriendinnetj a stilstaan vlak
voor waar hij in de duisternis verscholen zat . Een verdwaalde
lichtglimp maakte haar gezichtj e zichtbaar, het blonde hoof dje van een volkskind aan den schouder van den man gezonken in die volkomen overgave aan iets grooters dan het
eigen willen, dat zulk een diepe gratie aan de omhelzing
geeft . Zij droeg een korten, zwarten mantel over haar dienstbodenj aponnetj e, en toen haar minnaar zich in een snel en
forsch gebaar vooroverboog, om haar den mond to zoenen,
herkende Rijkert plotseling zijn makker Walter, heftig en
bruusk, als in het vuur van een rede, zich in die woordlooze tweespraak stortend, waarvan hij ook het eind niet
vinden kon . Rijkert glimlachte nauwelijks, want een bitter
heimwee overmande hem . Wanneer hij dan aan Felicia gebonden was voor immer, waarom rustte zij dan niet naast
hem, hier onder de linde, waarom lagen dan hun lippen
niet tezamen, totdat zij vergingen in vergetelheid ? Walter
wandelde weer verder met zij n moegekuste, eendaagsche
bruid j e, zonder zij n vriend to hebben gezien, zonder zij n
tranen to hebben gezien, die de kwellende wellust deed
vloeien, en zonder zij n half gesmoorden zucht to hebben
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gehoord naar wie heengegaan was en geen teeken wilde
geven .
Den volgenden morgen, een dak van grauwe wolken had
zich boven de stad gesloten, liep Rij kert met Walter langs
de nat-beregende straten en vertelde hem van een brief,
then hij van Hendrik had gekregen, vol van zuidelijke verlangens, ten hemel zwevende wondervogels en vage, onbestemde aanduidingen over ontluikende verwachtingen naar
een nieuw geheim. Walter haalde norsch de schouders op en
mompelde een misprij zing . Zij waren bij het oer-oude
grachtj a gekomen, waar de jammerstoet der werkloozen hun
voorbij getrokken was, en de vurige j ongen werd door de
herinnering aan die aanklacht der armen tot een gloeiende
ontboezeming bezield . Maar Rijkert, die vervuld was van hun
of wezigen makker, ergerde dit to onpas zwaaien met de
oproersvlag, en schamper liet hij zich een spottend woord
ontvallen over dat zich verbroederen met het yolk, wat dan
zeker in het kussen en het verleiden van hun dochtertjes
bestond . Doch nauwelijks had hij uitgesproken, of Walter
zegde hem driftig de vriendschap op .
Rijkert schrikte, hij legde zijn hand op den schouder van
den vertoornde en ,alles van vroeger dan ?" vroeg hij innig .
---- Ach, vroeger, en onverzoenlij k werd de zoekende hand
terug gestooten in een gebaar, dat alles wat geweest was
van zich slingerde, ter wille van het komende, dat geen
,genade kent . Met een snellen zwenk sloeg Walter nu een
zij straat in, en terwij 1 zij n vriend hem nakeek, ratelde een
rijtuig rakelings langs den alleengelaten jongen en bespatte hem .
Hoewel hij zich, zoodra hij thuis kwam, de moddervlekken
zorgvuldig van de kleederen wischte, behield hij toch een
gevoel van bezoedeld to zij n in de ziel . Hij had nu niemand
meer tegen wien hij kon spreken, en zeker ook om het vuil,
dat hem aankleef de, verachtte Felicia hem . Zij schreef hem
niet, en hij wist niet waarheen zij gereisd was . Het leven
leek een droevig sprookj e . De prins wordt door een tooverf ee bij de handen genomen, en langs verborgen trappen
uit zijn licht paleis gevoerd, en als hij dan de sombere
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gewelven is binnengetreden, verdwij nt de geleidster, en laat
hem hulpeloos achter in de duisternis .
Rij kert's dagen werd zoo een tasten en zich aan de wanden
stooten en een roepen, dat geen, antwoord vond . Toch bleef
hem nog een enkele kleine hoop als een lichtje, Anna, die
hij niet dorst naderen, maar die hij, als het moest, toch altij d
kon bereiken in het donker, en die zeker niet een bloem,
of half gevulden beker aan den banneling zou weigeren,
zooals dit in de legende wordt verhaald . En eens, toen hij
zij n eenzaamheid niet meer kon dragen, besloot hij naar
haar toe to gaan .
De gracht, waar zij woonde, liep hij eerst een paar maal
op en neder . De hooge, oude huizen stonden zich stil in het
water to spiegelen, de avond was niet ver meer, en zulk een
milde statigheid drukte zich uit in de vormen der gevels, de
buiging der bruggen, dat Rijkert aan een over zijn boeken
mij merenden grij saard moest denken, en dan ook aan cellomuziek . Er kwam een kalmte over hem . Hij zou aan Anna
zeggen, dat hij iets over zij n werk wilde vragen, j uist zooals
zij dat gedaan had, toen zij hem dat vreemde, verkreukelde
boekje „de Geschiedenisse der Heiligen" had laten zien . Hij
herinnerde zich nog zoo duidelijk den naar God zoekenden
Gerardus met zij n kostbaar kistj e, en terwij 1 hij het stoep j e
beklom en aan den schelleknop rukte, was het hem to moede,
of hij de linden weer rook van den zomer, of hij zich naast
zij n vriendinnetj a over de vergeelde bladen bukte, en hij het
streelen voelde van het uit haar kapsel losgesprongen lokje
aan zij n wang . Dit was dan toch een goede droom van vroeger, die hem niet of genomen kon worden, hij geloof de, omdat
ze zoo diep in zij n hart zat, en bij na een der lotgevallen
van den heilige zelven geleek . Hij hoorde in de gang een
stap, die naderde . Hij wist nu zeker, dat hij hier uitkomst
zou vinden, en, terwij l de deur zich opende, glimlachte hij
al . Maar plotseling tuurde hij in oogen, waarvan hij den
blik niet voor de eerste maal bejegende, die de zijne heimelijk gegroet hadden over een klein geschenk van zusterlijke
lief de, en die gevlamd hadden in den gloed van het vuur
van Sint-Jan . Blozend van beschaamdheid staarden zij elkan1

der aan bij deze hun derde ontmoeting om een hoek van het
leven, de j ongen blootshoof ds met zij n boekentasch onder
den arm, het meisje in haar blauwe dienstbodejurkje en
haar blanken boezelaar voor .
Is j of f rouw Anna thuis ?, kon hij nog stamelen en zij
,,ik zal het eens hooren ." Meer vermochten die lippen niet
tot stand to brengen, die elkander zoo druk hadden gekust .
Hij zag, hoe zij heensnelde, bevallig en vlug met de voeten,
dat plukstertj a van de vruchten der vreugde, en hoe zij in
de schaduw van de gang verdween ; dan greep hij naar den
deurknop en vluchtte .
Hij ij lde langs de straten, die als uitgestorven waren, het
hoof d diep neergebogen, het bloed hem kloppend in de keel .
Nu zou zij n schande uitgeschreeuwd worden van de daken,
en wat hij heimelijk aan verboden droomen had gekoesterd
openbaar worden gemaakt . Er scheen een onverbiddelijke
gerechtigheid to bestaan, die zelf s geen zwij gende gedachte
liet ontsluipen, of zij smeedde er een wapen van, dat trof,
al s de tij d was aangebroken . Daar zat een gedaante aan de
voeten van haar j onge meesteres als de donkere slavin uit
een booze vertelling, en deed haar, terwij 1 zij glimlachend
opzag, het verhaal van een avond vol vlammen en kussen
en maneschij n . En dan noemde zij een naam, bij na achteloos,
en dan verbleekte Anna, en het werd stil in de schemerige
kamer, en er ging een goed vertrouwen aan een vriend verloren in een zuiver meisjeshart . Want het waren zonden, die
hij had bedreven, dat voelde hij zoo onweersprekelijk, nu
hij ze toegef luisterd wist aan zij n makkertj e, nu de morgenglans van twee verwonderde oogen op hun bedektheid
viel . En zooals hij dit vroeger zoo dikwijls met zijn hoogste
vreugden gedaan had, ze ophef f en boven zichzelven in het
blauwe gebied van de mythe, zoo deed hij ook hier met zijn
eerste ellende, en er bloeide een tuin om hem heen, en er
groeide een boom op, en een slang hing aan de takken, een
schoone vrouw trad uit de schaduw van het loover, en zij
reikte hem de vrucht . Maar dan stond hij weer plotseling in
eerl vertrek van het landhuis op de bergen, en Felicia beet
den appel in tweeen, at de eene helf t en gaf hem bet andere
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deel . Ach, als een mond, die hem kuste, had de koele zoetheid hem de lippen betooverd, doch nu was het uur van de
wrake gekomen, en het zwaard van een engel dreef hem
uit het paradij s . Er hij gde een haast in hem om zich to bedekken, want hij werd gewaar, dat hij naakt was, en zoo ij lde
hij verder, zonder doel of richting, been uit het land van
zijn kindergeluk . De zon ging bloedrood onder, en de toren
en de geveltoppen verhieven zich in strenge, donkere grootheid voor de gloeiende lucht . Hoe placht hij zulk een plechtig
najaarsvieren to bewonderen, waarbij een juweelstad van
verlangen aan bet strand lag van een zee van zinnevuur.
Verloren en vergeten : hier vie] een wereld in asch, en sloten
zich de vlammen tezamen boven verkoolde gebinten van
woningen . Hij liep tusschen de puinhoopen der straten als
eenn vernietigde, als het lijk van zichzelven, en toen hij eindelijk, uitgeput en gehavend, met het hoofd in de handen,
in zij n onverlichte kamer neergedoken zat, en hij de tranen
door zij n vingers voelde druppen, werd het hem to moede,
of hij bij zij n eigen doodsbed schreide .
Dan hoorde hij een gerucht, en er legde zich een hand op
zijn schouder, de hand van de eenige, die hem nooit verlaten
zou . En hiermede kwam er een betoovering over hem ; vanzelve welde het op in zijn hart, wat daar zoo bang besloten
werd gehouden . ,Moeder", snikte hij, „het is om Felicia, dat
ik verdriet heb, ik heb ook aan haar borst geslapen, en ik
ben naast haar met een nieuwe ziel ontwaakt ." En als een
stroom, wanneer de sneeuw smelt op de helling, sleurden zij n
woorden de bekentenissen mee, alles waarvoor hij eerder
had willen sterven dan het to uiten, het bruiste over zij n
weerlooze lippen, wild en klagend, tot waar het heenvlood
onder de meedoogende vleugels van de duisternis .
Goed ook voor de moeder, het donker, want het bedekte haar
ijskoude bleekheid en then bitteren, haatvollen trek om den
mond, het verheelde een hef tig gebaar naar die haar woord
had gebroken, het verborg een vluchten voor den vreemdeling, haar kind . En daarom leek het, of dit harde er nimmer
geweest was, daarom nam de nacht het onveroordeeld op in
zijn vergetelheid, zoodra de vloedgolf der innige liefde, met
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zijn macht van teederheid en mededoogen, haar weer uit het
hart brak, en een menschelijke zwakheid overwon . Alleen
beefde haar hand nog, waarmee zij hem over de haren
streek . Maar dit was genoeg voor hem om hem to wekken,
en to doen beseffen, hoe schaamteloos hij zich had naakt
gemaakt, en naakt voor haar, uit wie hij was geboren, hij
wilt niet waarom j uist dit zoo onuitsprekelij k krenkend leek .
Hij viel op de knieen en verschool zij n gezicht in haar
schoot. Hij hief het eerst op om to smeeken, dat zij' zou vergeten, dat het nooit over haar lippen zou komen, en dat er
geen wolkj a zelf s van de geringste gedachte aan zij n woorden
tusschen hen beiden zou zij n . En zij beloof de, en hij beloof de,
dat hij sterk zou wezen en de kracht zou vinden om to overwinnen, en dan vroeg hij : „laat mij nu alleen ." Tastende
zocht zij haar weg tusschen het huisraad, stootte zich, struikelde, want then zij lief had gehad, en die van haar weg
was genomen, de man, die haar geleerd had naar de stem
van de klokken to luisteren, hij ging hier niet naast haar,
en de nacht was zwart.
Zoodra zij de deur achter zich toe had gedaan, stond Rijkert
langzaam op en opende het venster . Hij kon niet samen
blijven in de enge ruimte tusschen zijn vier wanden met de
gestalten van de schaamte, de wroeging en de eenzaamheid,
en toen de koele naj aarswind hem het voorhoof d verf rischte,
voelde hij, even verademend, dat hij nog een kind van de
zichtbare wereld gebleven was . Dieper boog hij zich naar
buiten, de boomen en de struiken ruischten ieder met hun
eigen stem, de sterren tintelden en het rustige lantarenlicht
veroverde een klein gebied van schimmig loover en een
strookj a straatweg op de dichte duisternis . Hij vouwde de
handen, hij trachtte to bidden, en een weelde van tranen verblindde hem . Maar het ging hier niet om een zoete ontroering, noch om weemoed of berouw . Het was nu oogsttijd, en
de laatste vruchten moesten worden of geschud . Als hij weer
opzag, was de tuin verdwenen achter een wemeling van
herinneringen, niet aan dingen of dierbare dagen, doch aan
een onuitsprekelijk angstig sprookje, waarvan al het werkelijk
gebeurde slechts een beeld en schaduw was . Daphnis zag hij
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op zijn pansf luit spelen en plotseling verbleeken en vergaan,
de vloekende bergman, die hen eens zoozeer verschrikt had
en then zij voor hun eersten kus vergaten, daalde nogmaals
neder, als het noodlot, dat hij in waarheid was geweest, en
op het bed van de kronen der olmen, wier loover donker
of stak tegen de f onkelende lucht, lag de Edelweissplukker,
stil en roerloos in zijn doodskleed, rein als de sneeuw op
de toppen der gletschers, waarbij hun arme, aardsche lief de
zwarter dan een omgeploegde akker scheen . Dan, steigerend
steeg een vierspan hoog ten hemel, hij zelf als de menner,
Faeton, die niet gered bleek, doch zijn rit moest volbrengen
tot aan het tragisch einde toe . Hij daalde, hij naderde het
bloeiende land op zijn tuimelenden wagen, het koren verschroeide, de bloemen verdorden, zijn vrienden verwenschten hem, terwij 1 hun de vonken in de oogen dwarrelden, en
Anna weende met verzengde haren aan den dorren oever van
een uitgedroogde bron . Dan trof God hem met zijn bliksem,
hij viel op het rookende ploegveld en werd met asch bedekt .
Rijkert voelde den gloed en de verstikking, de doorgestormde
j aren stortten achter hem tezamen, en er bleef geen uitzicht
over ; morgen had geen lach meer en geen lied . Toen dacht
hij aan den engel, die hem in zijn zwaarste uur getroost had,
en hoe hij eens was ingesluimerd in zijn zachte, witte vederen . En hij vroeg, of hij zou komen, en hij boog zijn hoof d
al zijwaarts, in dat kindergebaar van uit to willen rusten
aan de moederborst . Maar er zijn oogenblikken tusschen
geboorte en dood, die zonder bij stand, in verdorsting moeten
doorleden worden . En zijn genius bleef verre, en hij zat daar
alleen voor zijn venster, met geen enkel antwoord, met geen
enkel teeken, koud van hart en met een slot gesloten, zooals
een bloemknop in het vroege voor] aar op zijn stengel staat .
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XIII

MARSYAS
En als Marsyas, de sater, zij n pansf luit aan de lippen
zette, en een dolle overmoed van tonen over de velden woei,
begonnen de stroomen buiten hun oevers to treden, de boomgaarden to ruischen, overrij pe appels plof ten op den bodem,
druiventrossen berstten en hun zoete sap droop neer, het
koren schoot op uit den akker, dieren draaf den door het
pij nwoud met beschuimden muil . Er voer een huivering van
wilden wellust over de wereld, toen Marsyas zijn heeten
adem in de holle rieten blies .
De kleine leeraar stond voor de klasse met lachende, glanzende oogen, zooals altij d wanneer hij aan het vertellen was .
De j ongens hingen over hun banken gebogen, beeld geworden
in de houding van hun aandacht, en de zon, die binnenviel
door de vensters, slingerde zij n guirlanden langs die f eestzaal van geestdrif t en j eugd .
Kleurrij k waren de taf ereelen van de oude Grieksche mythe,
en de luisterenden tuurden er als kinderen naar . Hoe,
na het eindigen van het f luitspel, Apollo, door den sater
uitgedaagd tot den wedstrij d, zingt bij zij n citer, en de
klanken als een licht zij n, als de dag, die aanbreekt, rustig,
grootsch en rein . En hoe dan de kamprechters, de muzen,
hem als den overwinnaar bekransen, en Marsyas met den
dood wordt gestraf t, niet om zij n zinnelij k lied op de
pansf luit, maar omdat hij er het hemelsche mee begeerd
had to verslaan .
Ook in onszelven leef t zulk een f luitspeler, vermaande
de verhaler, die niet eindigen kon voor hij zij n knapen
alien, als het ware persoonlijk, bij de hand had genomen,
en hun ieder den dieperen zin van zij n sprookj a op het hart
had gedrukt, ,ook in onszelven, en het hangt er alleen maar
van af, of hij God's dienaar of zij n bestrij der wil zij n ."
0, de leeraar! dacht Rijkert, die door de wekkende woorden uit zij n droef heid opgeroepen was, ,alles is anders ge1

worden, maar als een boom, die groen blij f t in den winter,
zoo ruischt herinnering aan den zomer om dien man ." Hij
wist in zij n ziel, dat hij niet meer behoef de, dat hij niets
was dan enkel een leerling, dat dit de gedaante was, waarin
hij na zij n sterven werd wedergeboren, en dat hij slechts
had neer to zitten aan de voeten van een meester, om gered
to zij n . Daarom voelde hij zich even gerust en gelukkig, tot.dat het vonkje van dit verre, schemerige weten weer to loor
ging voor zij n denken, in de duisternis . En zoo viel het hem,
nu hij niet meer hoopte, plotseling to binnen, dat er hem
bier in de klasse een raadsel werd opgegeven, waarvan hij
dezen morgen al telkens de oplossing had gezocht . Voorzichtig wendde hij het hoof d wat terzij de, niet veel verder
dan vroeger, als hij om een herkennenden glimlach van
Hendrik vroeg . Maar in plaats van zijn makker staarde hij
een vreemdeling aan . Meer dan zij n naam had deze nog
niet prij sgegeven op dien eersten ochtend, dat hij als een
nieuwe gast met hen aanzat, en aan hun gemeenschappelijke
tafel at . ,Geen bode des konings", vond Rijkert, terwij 1 hij
met een beetje weerzin naar die groote, grove gestalte en
zij n ruwe gelaatstrekken keek . ,Marsyas", voegde hij er bij
in gedachte, en waarlij k de plompe jongen miste slechts de
beide horentjes tus :then het pikzwarte kroeshaar, en den
boksvoet, op de planken van den schoolvloer klotsend, om
het evenbeeld van den op dood en leven blazenden sater to
zij n . Toch kon Rij kert zich bij zij n vergelij king zoo maar
niet neerleggen, want dan werd er geen recht aan die oogen
gedaan . Zij tuurden stralend en onaf gebroken naar den leeraar in zulk een overgave aan bewondering, dat de critische
vriend, die dit licht zag, er op een wonderlij ke wij s door
werd ontroerd . En zoolang de uren van dien morgen duurden, zocht de in verrassing gebrachte opmerker bij zichzelven
to vergeef s het geheim to doorgronden van twee sterren en
den glans, dien zij vermochten to verleenen aan een wezen,
donker van of stootelij kheid .
Bij het uitgaan van de school waren de beide jongens, als
bij toeval, de laatsten, die de trappen afklommen van het
bordes, en toen sprak Rijkert den vreemdeling aan . Hij deed
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hem de vragen, die bij zulk een gelegenheid gewoonlijk wor
den gedaan, en de ander antwoordde op den zangerigen toon
van hen, die in zuidelijke streken wonen van het land . Hij
noemde het breede water, waaraan zij n huis stond, hij vertelde van de oneindigheid van stroom en hemel, van den
avond- en den morgennevel, van zij n roeiboot en het rietveld, zoo warm en weemoedig als altij d over dierbare dingen
wordt gesproken, die men niet gaarne verliet . Al pratend
waren zij tot de grachten gekomen, wier linden f onkelden
van Octobergoud . Hier onderbrak de jongen telkens zij n
verhalen, en hief het hoof d op naar het loover met datzelf de
innerlijke herkennen en begroeten in de oogen, waarmee hij
naar den leeraar had getuurd .
Rij kert kon zij n wij de stappen moeilij k bij houden, hij moest
opkij ken naar het gezicht van zij n makker en hij, de f ij ne,
sierlijke jongen, die er zoo van hield om bloemen in de
handen to dragen, om langs de slanke halslij n van zij n paard
to streelen, om schoone vrouwen na to staren, of de muziek
van een gedicht in zij n gedachten to bewaren, hij voelde zich
pij nlijk getrof f en door die donkere trekken, die ruwweg
uit een leemklomp leken to zij n samengekneed . ,Wat is
hij onbeschrij f elij k leelij k", zuchtte hij, en zeker uit gemelij kheid over zij n teleurstelling, vroeg hij wat de hof f elij kheid
hem verboden moest hebben, waarom hij van school was
veranderd, en nu hier gekomen was .
- Omdat ik een dokter in deze stad geregeld moet raadplegen .
Of hij dan ziek was? Even aarzelde de jongen, maar als hij
dan Rijkert's gelaat zag, trillend van mededoogen, en zoo
vol van ontwakende vriendschapsbeloften, als een leeuweriksnest van jonge vogels in de lentemaand, zeide hij een beetj e
verlegen met zij n boersche stem
-- Ja, wat ze zenuwziek noemen, ik kan niet langer leven,
ik heb het leven niet meer lief .
Ach, zooals ik ook, dacht Rijkert, ik loop hier met een
lieven lotgenoot . Hij wist niet wat to antwoorden, doch hoog
over hun zwij gen begon plotseling het carillon to luiden,
lachend, overwinnend, een f eest in den lichtblauwen hemel,
1 0

met strooien en dansen als op een bruilof tsdag . De beide
knapen luisterden, maar zij begrepen niet .
Voortaan zagen de straten en grachten de nieuwe kameraden
dikwij is onder hun gelende boomkronen gaan . Er was een
samenstemmend rhythme in hun pas gekomen, iets van den
zwier van de windvlagen, waardoor de dorre bladeren worden meegevoerd . Zij glimlachten zelden, hun hoofd was
gebogen, en zij herkenden in den regen, in het welkend loof
en in de grijze wolkenluchten een gelijkenis met het winterworden van hun uitgebloeide jeugd .
Op een buiigen namiddag was het voor de eerste maal, dat
Rij kert zij n vriend Kasper op zij n kamer of ging halen . Hij
woonde boven een slager . Eerst moest de bezoeker den
geheelen winkel door . Een weeige bloedlucht benauwde, de
opengespalkte rompen der gedoode dieren waren aan de
zoldering opgehangen, en de jongen moest ervoor op zijn
hoede wezen, dat hij niet tegen een van die arme gekruisigden stiet . Dan opende hij een verveloos deurtj e, en als hij
het achter zich had gesloten, stond hij voor een donkere,
steile trap . Bij het opklimmen van de treden, wat hij tastende
moest doen, hoorde hij de klanken van een f luit, eerst vaag
en onwezenlijk, doch duidelijker naarmate hij steeg . De tonen
klonken verj aard en oud-modisch, zooals f luitspel uit de verte
altij d klinkt, en hier in het duistere trapgat deed het menuet
van hun bestoven hoof schheid eerst recht als een spokendans aan .
Als Rij kert binnentrad in de kamer, zag hij zij n vriend voor
zij n muzieklessenaar zitten, blazend met een vuurrood opgezet gezicht. „Marsyas" dacht hij, en nu Kasper met zij n
uitgestoken rechterhand op hem toekwam, in de linker nog
het gladde, ebbenhouten staaf j e, sprak die het zelve ook uit,
met een wat spottenden, bitteren glimlach : „Marsyas", terwij l hij op zij n f luit en het notenblad wees . Rij kert antwoordde niet ; de hopelooze triestheid van de omgeving had
hem het zwij gen opgelegd . Hij keek naar het gepolitoerde
huisraad, het bonte behang van de wanden, het rood-metzwarte vloerkleed, en wat to pronk gezet was op den schoorsteenmantel . Hij voelde hoe alles wat vleugelen droeg hier
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omgebracht moest worden ; hoe er geen adem en geen licht
bleef voor de ziel . Het was een bij na vluchten waarmee hij
naar het venster snelde . Dit bleek uit to zien op een binnenplaats, bekneld tusschen loodgrijze muren . Juist werd een
koe door twee knechten, wier witte voorschoten met bloed
bevlekt waren, over het pleintje gevoerd . Zij gingen de
deur in van een laag gebouw, waaruit een smartelijk bulken
klaagde . Plotseling herinnerde zich Rijkert een ellendige
verschrikking uit zij n kindertij d . Bij toeval was hij toen eens
in een slachthuis gekomen, en had daar het dier op de
steenen vinden liggen, zachtj es loeiend, met een of gesneden
hals .
Kom, laten wij weggaan, zei hij tot Kasper . Die stond
daar nog altij d roerloos voor den verweerden spiegel, welke
de kleurlooze en kwaadgezinde dingen, waarmee hij den
geheelen dag samen moest leven, weerkaatste, en hij hield
het instrument, waarop hij gespeeld had, ook nog in
de hand .
Buiten, waar de wind de kappen van hun jassen opwoei,
bleven zij sprakeloos naast elkander loopen, Rijkert peinzend over de raadselachtigheid van zij n makker, over zij n
ochtenden als hij de zon moest ontvangen, nadat zij eerst
over de binnenplaats was heengestreken, en over zijn avonden,
zij n geheimzinnige avonden, waarin hij een vreemde voor
hem was, waarin zij elkander niet ontmoetten, en waarin
hij naast een ander langs de straten wandelde, een j ongen
uit zij n streek, met een hard, boosaardig uiterlij k, een student moest het wezen, maar dien Rijkert nooit gesproken
had . Waarvoor zou hij die duistere uren gebruiken, en wat
een f eestelij k licht zou er in moeten ontstoken worden, om
heel dien triesten weedom weg to schitteren van zij n grauwen
kamerdag . Maar er gingen wonderlijke verhalen over een
misbruik, dat hij maakte van den nacht .
Zij waren nu op een armelij k grachtj a gekomen ; twee groezelige meisjes met vroeg verlepte gezichten liepen er hen
gearmd onder den stroomenden regen tegemoet . Hun stemmen klonken brutaal en luidruchtig, en terwij 1 ze voorbij
slof ten, duwde de eene de andere tegen Kasper aan . Zij
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lachten en noemden hem met een bevuilenden naam . Hij
haalde de schouders op .
-- Hoe kan je zoo wonen, barstte Rijkert uit .
-- Voor mij nog veel to goed, antwoordde zijn makker in
een pijnlijken spot .
- -- Maar wat is er dan toch ? vroeg de ander, terwi j l hi j
hem dringend aanzag, en hem de hand op den schouder
legde, wat hij nog nooit tevoren had gedaan .
-- Je hebt bet van den leeraar kunnen hooren, zei de donkere jongen, hoe Marsyas op zijn pansfluit bet hemelsche
poogde to verslaan . Maar zijn hu id werd hem gestroopt van
hei lichaam, en aan den hoogsten boomtak opgehangen, tot
een schrik voor de vogelen des velds .
In of gebroken zinnen sprak hij nog een korte pooze over
bet lot van den sater, en dan langzaam maakte zich uit de
bloedende beelden der mythe bet naakt vertelsel van zijn
eigen schande vrij . Ach, niet veel anders dan de geschiedenis
van iederen teederen jongen in de gloeiende jaren van zijn
rij pingstij d . Over bet lokken van de lente, wanneer de hemel
en bet blauwe water zacht ineengestrengeld liggen als twee
handen in een diep gebed . En wat er dan verwacht wordt
en gehoopt . Hoe bet droomenbootj a of steekt van den oever
en des avonds aanlegt bij het geurig rozeneiland . waar de
koningin der liefste knapenwenschen hofhoudt, en den ridder, die voor haar wil sterven, met een enkelen kuischen kus
beloont . De stroom en de wolken, de wegen met hun bloeiend
onkruid, de zon en de sterren, dat alles had zijn dagelij kschen
zin verloren, om louter teekenen to zijn . Maar dan waren er
ook nog bet dorp, en de huizen met hun wenkende vensters,
en de wilde, fonkel-oogige vrouwen van de streek, en de
hof stee van zijn ouders, waar de meiden en de knechten bezig
waren, en onder hen die deerne, van wie hij wist, dat zij een
kind had, waarvan geen den vader kende, en die hij nimmer
zonder weerzin groeten kon, als zij hem tegenlachte, en aan
wie hij vaak moest denken, hoe zij bij bet landwerk met haar
opgeheven, bloote armen in bet licht kon staan . Een Juliavond toen, zoo'n luwe, zoete, die dronken maakt als wijn,
en bet roepen van de dieren doet begrij pen . Een ontmoeting
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in den schemer naast een heet, geel korenveld, een tartend
kreetje en een woord en een weerwoord, en dan de beleediging van de godheid, de val . Geen bootvaart meer naar
bet strand der illusie, maar dag aan dag bet sleuren van
zichzelven langs bet steenpad van een schaamtelooze werkelij kheid . Zij n ouders bedriegen, zich verkoopen aan de knechten, kussen waar hij maar kon in bet duister, en al spoedig
niet die dienstmaagd meer alleen . Een lust om zich to bezoedelen en to vernederen, de wil om to zinken, en zich diep op
den bodem to verwoelen in bet slijk . Totdat hij eindelijk ziek
was geworden en hun huisarts hem naar hier had gestuurd .
De beide makkers liepen een wij le zwij gend naast elkander
voort . De regen had opgehouden to vallen, een windvlaag
deed de takken van de boomen schudden, en strooide een
vlucht van dorre bladeren neer . Kasper greep er een van, als
bet langs hem kwam zweven, hij verkreukelde bet tusschen
de vingers, en dan zeide hij nog, terwij 1 hij bet wegwierp,
toen hij uit had gesproken :
0, zoo bet leven in de hand to houden en het to kneden
en to wringen, om bet eindelijk van zich to slingeren, als
iets bedorvens en slechts . Die troost kan niemand mij tenminste ontnemen, dat ik dit kan, dat ik dit mag .
Rij kert had in een stij gende ontroering naar zij ns makkers
bekentenis geluisterd, en nu riep hij, terwij 1 hij zij n arm
door then van Kasper stak
Al les begrij p ik, bet is ook mi j n geschiedenis .
En dan legde hij een biecht of over zij n oude verlangens,
over zij n Mei-rit, toen hij als Faeton gebeef d had in zij n
tuimelenden wagen, over Felicia en hoe hij eindelijk door
bet hemelvuur geslagen was . Maar als hij met tranen in de
oogen van zij n woorden opkeek, om met zij n vriend een broederschap van Teed to sluiten, zag hij hoe deze zich met een weemoedigen glimlach in een trots van ellende boven hem verheven had, en hoorde hij zich als een knaapje toegesproken
-- Neen, Rij kert, dit is niet hetzelf de . Je vader was de zon
en Felicia zij n zuster, j e bent uit overmoed gestruikeld, maar
bet is in zuiver licht gebeurd . Je zult weer spoedig opstaan,
en weer de zoon zij n van een God .
I
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Even was het den getrooste to moecle, of hij toch nog mocht
verwachten, maar dan knikte hij van neen .
Na dien middag leek het Rijkert, of zijn droefheid, naast
het vertwij f eld f luitspel van zij n makker, tot teeder klagende
vioolmuziek werd gedempt . Zij n wanhoop of f ende zich tot
een peinzender berusten, en somtij ds durf de hij gel ooven,
dat wel de wereld nooit meer zoo aanbiddelijk schoon zou
schijnen, als toen zij rondom in de vlammen stond, doch
dat er in de asch misschien nog iets blinkends to vinden
zou wezen, iets dat zwaarte had en aan de borst gedragen
kon worden, en een kleine waarde zou verleenen aan de
j aren, die hij nog to leven had . Zooals hij wel in verzen
had gelezen, hoe het allerlief ste aan een arm, geslagen
mensch ontvalt, en hoe hij neerzit om to sterven . Maar dan
legt zich een Underhand op zij n knieen, of de stem van een
zuster, de kus van een moeder roept hem wakker uit zij n
duisternis . En dan blijkt er nog een taak to wenken, een
simpel harteding, dat goed is om to doen . Had hij zij n vriend
niet zoo gekregen, dien donkeren groven, met zij n mooie
parel van een zieke ziel ? Was het al niet Anders, als hij
's morgens opstond en dan vragen kon, al trokken de wolken
ook over den hemel, „wat zal ik hem zeggen, waar zal ik
hem brengen, dat hij wat vreugde mag vinden, wat hoop op
bloei en zon ?" Neen, de zaligheid der schoonheid had hier
geen deel aan, en ook de roes niet van het bloed, wel een
warmte, die hij vroeger nooit gekend had en die hem soms
deed denken aan Gerardus en zij n tocht .
Zelf s het naj aar werd hem genadig . De buien en de stormen
trokken of . 's Ochtends vroeg al, wanneer hij zij n slaapkamerraam opschoof, zag hij hoe het landschap rustig in
een violetten nevel wachtte, tot het kleurensprookje van
October ging beginnen, nadat de Oostenwind het aangekondigd had ; 's middags lagen de grachten en singels met hun
bonte boomen en hun roode daken als een bloembed open
aan de koele, blauwe lucht, en des avonds waren het de
zonsondergangen, die een fonkelend diamantslot maakten van
de van purper en goudglans verzadigde stad . In dit milde
weder wandelden de beide vrienden al hun vrij e uren, en
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spoedig bleef er geen plekj a tusschen de wallen over, dat
zij niet in morgenmisten, middagstralingen, of in de vlammende schemering hadden doordwaald .
Kasper, die tot kort geleden nooit iets anders van de wereld
dais zij n dorp j e en de kalme, wij de wateren, die het omgeven,
had gezien, voelde zich diep getroffen door de fabelachtige
sfeer, die tusschen eeuw-oude huizen kan hangen, door het
spiegelen van de wolken in de grachten, en door het goud
der boomen, waaronder zacht beschenen menschen liepen,
als onder het glanzen van hun eigen droom . Soms kon hij
zich met tranen in de oogen over een bruggeleuning buigen,
of stil het hoofd er over schudden, dat zooveel schoonheid
in het sombere leven mogelijk was .
Het was door zijn makker, dat Rijkert zijn stad opnieuw en
rij per ging begrij pen . Neen, nooit had hij geweten, wat zich
achter de sluiers van wenschen en begeerten voor kostbaarheid verborgen hield . Samen zochten zij daar nu naar . Zij
doolden door sloppen en stegen, waar de ziel der middeleeuwen zelve, onder de luif elende puien, achter de groenige
ruitjes, in gebed lag neergeknield . Zij wisten een grachtje,
dai zoo week en sierlij k, in zij n ranke linden en zi j n beide
rijen huizen, heenboog naar den horizont, dat zij het vergelijken moesten met een door een hooge vrouwestem gezongen
en lang aangehouden toon . Op de wallen legden zij de handen aan de oude, brokkelige steenen van de half vervallen
muren, en keken dan uit over de rustige weiden . Vaak ook
gingen zij de breede poort door met het stedelijke wapen,
en klommen langs een bosschig paadje tot waar de kloosterru ne tusschen de gelende struiken zichtbaar werd . Voor
honderden jaren, toen de kleuren van j uweelen er nog tusschen de vensterbogen fonkelden, hadden jonge, adellijke
stif'tsvrouwen daar de metten gebeden, en Rijkert zap , in
gedachten hun sneeuwwitte huiven, waarin het zacht gezicht
van Anna straalde, vroom en aandachtsvol zich nederneigen
onder een stormwind van orgelmuziek . Dan bekroop hem
een weemoed over wat hij verloren had doen gaan .
Zoo dwaalden zij niet meer getweeen, de makkers, door de
late na j aarsdagen, maar de goede stad was met hen, ervaren,
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verstandig en mild als een grij saard, ook de rimpels en den
glimlach van de wijsheid op het menschelijk door den tijd
verstild gezicht . Rijkert mocht er gaarne aan denken, hoe
zij n vader haar had lief gehad . Zij n moeder had hem daar
dikwij is over gesproken, en bij haar verhalen had dan dat
portret van het knaap j e naast hen op de taf el gelegen,
waarop de kleine j ongen voor het open venster, met als
achtergrond de gevels en den toren, peinzend uit to staren zit .
Nu hadden zij elkander gevonden, het broze, gewonde en
het machtige, het wel-beproefde hart, en een zilver spinsel
van legenden sloot hen weldra van de nuchtere wereld af .
Ook Kasper moest daar deel aan hebben, immers ook hij
placht van verrukking to schrikken, wanneer bij een buiging
van een gracht j e, aan het einde van een steeg of een singel,
bij een stij ging van de wal len, j a, overal waar zij dit het
minste verwachtten, plotseling de slanke toren voor den
hemel stond . Ook Kasper hief het hoof d op, als het carillonspel in het zonlicht dartelde, en hij ook verbleekte, als de
klok, die het uur sloeg, langzaam en met den klank van
den donder, zij n korte of langere boodschap over de daken
der woningen zong .
Het was juist over then toren, dat Rijkert de schoonste vertel l ingen wist . Zij waren hem gedaan, toen hij nog klein
was, 's wintersavonds bij het haardvuur, terwij 1 hij, op een
lage bank gezeten, het hoofd aan moeders knieen steunde,
en het streelen van haar vingers voelde door zij n haar .
Later was hij ze vergeten, doch nu schenen ze weer wakker
to zijn geworden, levend als het wezen zelve van de oude,
grauwe steen . En omdat zij zoo'n eerwaardigheid van eeuwige
rustigheid hadden verkregen, omdat een groot verleden in
hen oprees, daarom ook verhaalde hij ze aan zichzelven
en aan Kasper, in een innige hoop hun beider leed hierbij
vergankelijk to zien .
Hij verhaalde van den heremiet, geheeten ,broeder Simon",
en het visioen, plat deze aanschouwd had in het jaar, voor
dat de toren werd gebouwd . Aan de Noordzij de van het
marktveld was hij neergevallen met de armen in verrukking
uitgestrekt . Een j ongen was voorbij gekomen, die gevraagd
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had : „broeder, hoe is het met U?" En hij had geantwoord
„O, mij n uitverkoren, lieve vriend en siedt dij niet den
Hemel open, en een goude kerck daerin ?" En de j ongen
zag het en velen zagen het met hem . Op de plaats van dit
gezicht verrees niet lang daarna de werkelijke toren, rank
en stralend, als hij aan den broeder was verschenen .
Ook over de klokken, die, als druiventrossen hoog in den
top van een olmboom, onder de blinkende spits hingen
tezamen gerankt, viel menige welluidende geschiedenis to
berichten . Hun namen alleen al : Redemptor, Salvator, Maria
Regina, zij geleken op het galmen zelve van het tonend brons .
Psalmen Davids waren langs hun rand to lezen, en voor de
klokspij s hadden de burgers hun sieraden geschonken, dat
een klank van goud en zilver luchtig heen zou spelen door
het somberder metaal . En nu zweef den zij daar vrij tusschen
wolken en aarde, met den geweldigen bas in hun midden, en
de hoogere stemmen rondom hem gevlochten, opwaarts stijgende tot aan het j ubelende bel letj a van den diskant .
Onder zij n woorden was het den verteller vaak to moede, of
hem het verleden als het ware op de handen in de heldere
toekomst droeg ; hij staarde in een licht, waarop hij niet
durst hopen, en hij bedekte zich het gelaat . Maar ook dan
nog trof f en hem de stralen .
Kasper luisterde aandachtig ; de dingen, wier schoonheid
hem beschaamd en ontroerd had, ontvingen de ziel van een
mensch en een machtiger leven, en deden hem er aan denken,
hoe zwak hij was geweest . Neen, hij mocht niet opgaan tot
het avondmaal . En Rij kert zag het altij d aan het zich omf loersen van zij n zachte, bruine oogen, wanneer de klacht
weer in hem snikte : ,Ach, dit alles is to rein voor mij ."
Zoo wandelden daar dan de beide knapen, de slanke, blonde,
uit het geslacht der zonnezonen, en de donkere, aarde-geborene, als twee betooverde koningskinderen, over wie een
booze fee haar spreuk heeft uitgesproken, door het doolhof
van de sprookjesrijke stad . Zij konden de gouden poort, die
toegang geeft naar later, nog niet vinden, doch aan de
hoeken van de straten duidden teekenen geheimnisvol een
richting aan .
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Zij begonnen elkander recht lief to krijgen . Zij hadden eenderen strij d to voeren, en zooals wapenbroeders dit plegen,
deelden zij al wat zij bezaten met elkaar . Over Felicia praatten zij dikwij ls .
Waarom zou ze mij vergeten hebben? placht Rijkert
to vragen, want altij d kreeg hij nog geen bericht van
haar . Hij wist, dat zij den ganschen winter zou reizen, „den
zomer volgen", noemde zij dit, doch, waar zij genoot van
zij n blauw en zij n bloemen, daarvan vertelde geen zonnige
brief.
Ik geloof dat het komt, omdat zij zoo'n ruiter is, mij merde
Kasper, voor je uit zij n er dan meestal gevaarlij ke punten,
die zoo je aandacht houden gespannen, dat je vergeet om
achterom to zien .
Ja, zei zijn makker, maar al was het alleen maar een
vluchtige kushand, die ze mij gaf .
Ook over Hendrik en Walter liep vaak het gesprek . Er werd
voorgelezen uit de brieven, die wekelijks met hun vreemd
getint gevederte als uitheemsche wondervogels bij hem kwamen binnenzweven, en in vage toespelingen op iets heugelijks
duidden, dat er to gebeuren stond . Die middag aan het
zeestrand, waarop zij gedoopt waren met hun geuzennaam,
werd er telkens in herdacht . Kasper knikte veelbeteekenend,
wanneer de brief weer samen werd gevouwen .
-- Je vrienden moeten ook nog voor Apollo op hun pansf luit blazen, God geve, dat ze het niet onwaardig doen .
En dan zuchtte hij .
Alleen de naam van Anna werd nimmer genoemd . En zoo
dikwij is de stem van de stad, het f onkelen van het naj aar,
of de rij ke innigheid, die vriendschap heet, iets dauwigs,
lichts, en morgenachtigs in Rijkert's hart deed gloren, wees
een vinger naar een wond, die niet geheeld kon worden, de
verachting, die hij vreesde opgewekt to hebben in een ziel,
die to rein was om dit ooit to kunnen vergeven .
Wanneer hij niet met Kasper samen kon wezen, zat hij boven
zij n boeken gebogen, en las . Niet over Daphnis en Chloe,
niet over het lokken der lief de en de Meische bloesemboomen, waaronder verlangd wordt en gekust, maar die gedichten
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liet hij in zich zingen, die het leed beschreven, en die klaagden over wat voorbij is, en die snikten : nimmer, nimmermeer . Een ervan vooral deed denken aan een edelsteen op
rouwgewaad gedragen, en sprak over de mueders der smarten : de moeder der tranen, de moeder der zuchten en de
moeder van de duisternis . Hij meende ze allen to kennen, en
wanneer zij langs de sterrentrap der droeve woorden l angzaam tot hem nederdaalden, weende, zuchtte en vertwij f elde
hi'J
Als Kasper hem voor een wandeling of kwam halen, zag
hij droomerig op van de zangerige bladen, en nadat hij zijn
makker begroet had, schoof hij het f luweelen gordi .j n voor
zijn kast weg, en samen naar de bandenrijen turend, koos
Rijkert zorgvuldig een boek voor zijn vriend uit, dat dan
zeer behoedzaam in een binnensten jaszak weggeborgen
werd .
Terwij l zij daar zoo keurden en zochten, placht het we] to
gebeuren, dat de kamerdeur geopend werd, en de kleine,
tengere vrouw, die Rijkert's moeder was, zich met een vluchtige vraag, of een verzonnen boodschap tot de jongens
wendde . Een onrust had haar gedreven . Zij had geen goede
dingen over dien Kasper gehoord . Ach, zij mocht niet spreken over wat haar dien angstigen avond bekend was, doch
in stilte voor haar zwerveling smeeken, dat zijn weg voortaan
een open, reine, en zijn reisdoel een gelukkig land mocht
zijn, dit kon toch niemand haar verbieden, waar dit vragen
tusschen twee gevouwen handen als gebed bleef besloten .
Vol gespannen aandacht hief zij het hoofd op, maar als
zij de beide makkers, in de houding van hun geestdrif t over
het schoone, daar samen kalm en ernstig tegen den zacht
belichten achtergrond der stemmig lederen ruggen zag staan,
begreep zij, dat de beide knapen tot het diepste wat het
leven geven kan als tot iets heiligs en verhevens waren gekomen, en uit dankbaarheid daarover glimlachte zij Kasper
dan toe . Die herkende zijn vriend in dien glimlach, en hij
zeide een paar woorden met een stem zoo teeder en eerbiedig,
dat Rijkert op moest zien, en er zich over verwonderde .
Even werd er zoo nog doorgesproken, de grove, donkere
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jongen schromend, alsof hem onverdiend een kostbaarheid
geschonken werd, en dan reikte zij hem de hand hij het
heengaan . Zwijgend boog hij zich, en hoewel het stil bleef
in de kamer, verstond zij duidelijk, dat hij zeggen wilde,
dat hij haar niet waardig was .
Kasper, die door zijn makker de dichters voor het eerst
leerde kennen, ontving hen als een ziek en eenzaam kind
de lente . Wanneer hij 's avonds onder het lamplicht hun
verzen zat to lezen, leken zij persoonlijk bij hem tegenwoordig to wezen, en beschreven hem, terwijl hij zich neergevlijd
had aan hun voeten, met eigen mond hun tochten naar het
oeverlooze land der sterren . Bracht hij het geleende boek
terug, dan zei hij, in een paar simpele, boersche woorden,
zulke teedere, glanzend naakte dingen over het genotene,
dat voortaan voor Rijkert de zuivere innigheid van die lofspraak een bleef met het werk, als dauw die over druiven
waast . Maar ook bier weer gebeurde het dikwijls, dat Kasper,
midden in de vreugde van zijn verrukking, zich wanhopig
zijn verworpenheid herinnerde, en met diezelfde schaamte,
welke hij tegenover kinderen, bloemen en vruchten placht
to gevoelen, plotseling ophield met over zijn dankbaarheid
to spreken, terwij 1 ook Rij kert dan geen naam meer van een
dichter noemde, bezorgd om pij n to doen .
Zoo moest het ten slotte toch blijken, dat noch de wetenschap van een geneesheer, noch een warme vriendschap, liederen niet en niet de najaarssprookjes van een oude droomstad iets vermogen op melancholie . Waar Rijkert al een
eerste flauwe hoop had gewonnen, gekoesterd door een rijk
en vol verleden, en door de liefde voor een smartenvol
mensch gesterkt, daar vertwij f elde zij n makker, zooals slechts
een zondaar kan vertwijfelen, die door God is geroepen,
maar nog niet verstaat.
Op een wandeling, die ze samen maakten, toen de boomen
hun bladeren hadden verloren, waren zij, van bet landpad
of gedwaald, op een weide gekomen, bij het ondergaan der
zon . Er trilde een huivering van ontwaken door de van
licht doorzogen stilte, en Rijkert stamelde met een gloed
van vervoering op zij n gezicht
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Is het niet, of het morgen wordt en niet avond, of wij
voor het Oosten staan ?
Maar Kasper schudde het hoof d, met tranen in de o ogen .
i n den val lenden schemer liepen zij zwij Bend naast elkander
voort, Rijkert nog verblind van zijn ochtend-verwachten, doch
zij n makker moe en treurig, Marsyas, die zich den hemel
heef t verspeeld . Toen zij het weggetj e, dat stadwaarts leidde, bereikt hadden, en drie kleine meisjes, ieder met haar
schooltasch, arm in arm en een vluchtig groetje knikkend,
voorbij hem kwamen gestapt, legde Kasper zij n zware hand
op den schouder van zij n makker en zeide
-- Rij kert, je moet er niet bedroef d om wezen, als ik werkelij k niet meer leven kan .
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XIV

DE GESTRAFTE SATER
De kerstvacantie was begonnen en Kasper was naar zij n
dorp gereisd . Na bet vertrek van zij n makker was voor
Riikert de vloed van bet leed weer op komen zetten, en
had bet armelijk wrakhout, al het vergane, al het gebrokene
van die vloot van verlangens en jeugdige droomen aan bet
naakte strand gespoeld . Hoe anders placht hij vroeger die
vrij a dagen van December aan to vangen, waarover de sneeuwige vrede van Bethlehem leek uitgegoten, en het licht van
den heiligen nacht . Een feestelijkheid van boodschap en
geboorte riep hem 's morgens dan al wakker in de schemering, en hoewel hij niet gewoon was om to bidden, hoewel
hij zelf s niet dacht aan het kind, aan wie de koningen geschenken brachten, voelde hij toch een stille, zuivere verwachting, als hij uit zij n venster tuurde, die tot heimwee
gr,
oeide, wanneer hij buiten langs de witte grachten liep .
Nu, onder bet geeselen van de regenvlagen, kwelde bet hem
alleen to wezen, enkel met zijn mijmeren, dat Been lente
maakte .
Walter stormde hem steeds nog voorbij zonder groeten, en
's avonds, als hij in bed lag en er in zij n koesterende beslotenheid een begeerte ontwaakte, en hij bet in zij n gedachten
terugriep, hoe een warme wang zich aan de zij ne gedrukt
had in die zwoele nachten van Augustus, dan overkwam
hem de weemoed, dat hij zich niet eens Felicia's gelaat meer
kon herinneren, noch geheel den toonval van haar stem .
Ook zIj moest hem vergeten wezen, den j ongen, then zij,
op haar zegevierenden rit door bet leven, in de voorbijvlucht
speelsch een roos had toegeworpen, vroolijk er over lachend,
dat hij die opving, kuste en aan de borst stak, dicht bij bet
hart . Neen, het gaf hem geen droefheid, slechts weemoed,
zoo to droomen, alsof zij sinds lang al gestorven was, en heel
de zaligheid dier zomerdagen haar eind to doen vinden in
de klacht, die zich telkens herhaalde als bet eentonig ref rein
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van een liedje : zij wierp mij alleen maar een roos toe, en
dan reed zij heen .
Ach, hoe miste hij zij n Marsyas, zij n klagend f luitspel . De
stad had haar betoovering verloren en wist geen sprookjes
meer . Anna werd weer de naam, die alleen nog beloofde,
waar het groenen van de toekomst zich aan hechtte als een
kamperf oelierank . Maar j uist daarom kon hij niet hopen,
omdat de booze koning van het rij k van gisteren zij n zwaard
gelegd had aan de wortels van den bloei van morgen, omdat
hij het reine verbeurd had, omdat het komende vervuld
is van weleer .
Zoo vertwij f elde hij gelijk een kind, dat voor het eerst alleen
zij n weg moet vinden, aan zij n eigen kleine wij sheid toevertrouwd . En daarbij vergat hij de vreugde er over, dat hij
weer het leven was begonnen als het broertje van zichzelven,
het j ongere van den ouden Ri j kert, die gestorven was ; hij
vergat het, omdat het pad niet bezond was en geen hand
de zij ne hield .
Maar er was eene, die God gedankt zou hebben, als ze zij n
hand in de hare had mogen nemen om haar jongetje to leiden, waarheen zij het vrij en zuiver om to ademen wilt . Voor
haar was hij weer een knaap j e geworden door zij n verdriet,
zoo hulpbehoevend, dat zij het in de armen kon dragen en
aan de borst verbergen, als het moest . Wanneer zij samen
aan den maaltijd zaten, voelde Rijkert het aan al haar gebaren, den dienenden ij ver, waarmede zij het beste hem toeschoof, haar stem en haar glimlach, hoe warm haar hart
naar hem uitging, hoe moeielij k zij n moeder de vraag onderdrukte : maar waarom kom je niet tot mij ? En toch moest
; hij geloof de, omdat zij,
hij weigeren, hair j uist voor alien
die hem het leven had geschonken, het andermaal niet weer
kon doen, er mocht zoo niets van vroeger medewerken aan
het nieuwe ; in wat hij behoefde moest zooveel mannelijks
en onverbiddelijks zijn . Hun beider weemoed er over, dat
hij niet gehoor wilde geven, bracht een zachte teederheid
in hun verkeer, de teederheid van bloemengeschenken, waarmee men elkander zij n deelneming betuigt .
Op een donkeren regenochtend, aan de ontbijttafel, toen hij
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na zijn morgenkus zijn stoel had genomen, gaf zij hem het
telegram, dat naast haar bord lag toegevouwen, en ,ik geloof, dat het uit het dorp van je vriend komt", zei ze met
een angst in haar stem . Rijkert greep het en scheurde het
open, hij wierp er een haastigen blik op en gaf het haar
dan . Hardop las zij
-- Kasper ongeval . Vraagt overkomst .
Beiden waren zij van hun stoelen opgerezen, sprakeloos
keken zij elkander aan . Even, maar dan had zij de geruststelling al gevonden, waarnaar zij in die enkele seconde
met heel haar ziel had gezocht
---- Er staat toch : vraagt . Hij vraagt het zelve .
Als hij wat later met zijn reistasch in de hand langs de
beregende grachten liep, voortgedreven door zijn vrees en
gezweept door den ij skouden stormwind, kreeg hij de vreemde gewaarwording, of hij over een tooneel ging, waar een
drama gespeeld werd, en alles, wat er rond hem gebeurde,
een verheven beteekenis droeg . Er draaf de een ruiter voorbij
hem, er kwam een man aangesneld, er werd wat uit een
venster geroepen ; hij begreep niet duidelijk de bedoelingen,
niaar er scheen iets geschied to wezen met zijn makker Kasper, en ze if s het kind j e, dat daar langs hem tripte met haar
kleinen hond, deed dit enkel om iets onuitsprekelijk droevigs
to openbaren, dat ergens plotseling had plaats gehad . Het
hamerde aan zijn slapen, het bonsde in zijn borst .
Ii den trein ook kon hij geen rust vinden . Die ij lde de
grauwe, vlakke landerijen tegemoet, doch hij wenschte wel
een vogel to wezen, om hem ver vooruit to vliegen op zijn
rappe wiek . Hij kon de gezichten van zijn medereizigers niet
verdragen, hij had ze willen doen schreien en schateren,
gillend op doen schrikken uit hun dommelende gelatenheid .
Bij elke halte hoorde hij de vlagen langs de wagens f luiten,
het water van het gebied der rivieren werd tot hooge, bruine
golven opgeschuimd . Dan zag hij in verbeelding zijn Kasper
daar drij ven, in biezen gebed en een krans om zijn haren,
als een bleeke broeder van Ophelia . Zou hij hem gestorven
vinden ? En terwij 1 hij met een onbeschrij f elij ken weedom
aan den dood van zijn vriend dacht, werd het hem eensklaps
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in een schok van verwondering duidelijk, hoezeer hij hem
lief had, den knaap, die door de kinderen werd nagej oeld,
hoe hij hem liefhad, meer dan hij ooit van Felicia had
gehouden, wier schoonheid hem als rozen had ombloeid .
Hoe kon dat zoo worden ? Het was een geheim van het hart .
Eindelijk, bij een nieuwe halte, werd de naam van de plaats
van zij n bestemming of geroepen en, uitgestegen, vroeg hij
naar den weg . Men wees hem dien . Langs een boomloozen
dijk moest hij loopen . Den wind had hij tegen . Er viel een
stuif regen met dooisneeuw vermengd . Aan zij n linkerhand
strekte zich de polder in een warreling van droppen en
vlokken onder de Iaaghangende wolken uit, aan zijn rechter
bruiste de woelige zee van het water, eindeloos tot aan den
horizont . De golven jaagden tot dicht aan den dijkrand, en
het raf elig schuim spoot grauw omhoog . Hij gende worstelde
hij op tegen den storm . Hier had zij n makker dus verlangd
en in zij n droomenbootj a was hij heengevaren . Ja, toen het
nog blauw was en zomer, maar de buien van den winter
overmanden hem . En weer zag hij Kasper naast zij n omgekanteld vaartuig, door de razende kolken meegesleurd .
Rijkert voelde zijn wangen nat worden, hij wist niet, van
den regen of van tranen .
Hij sloeg een landwaarts loopend zijpad in . Toen hij daar
een wij le door de modder had gestrompeld, opende hij een
houten hekje, stak het ruime erf over, terwijl hij het hoofd
ophief naar het stij ve, uit zij n koude vensters op hem nederblikkende, nieuwerwetsche huis . Als hij aan den blankgepoetsten, koperen schelleknop rukte, schoot terzijde van de
woning een waakhond zij n hok uit, rammelde aan zij n ketting, en blaf to hem aan . Een oude meid, die een kap om
het hoof d droeg, liet hem binnen ; dadelij k vroeg hij naar
den j ongen mij nheer . Zij gaf hem geen antwoord, maar
rioodigde hem met een kort handgebaar in een kamer, wier
drempel een paar treden hooger dan de gangvloer lag . Er
was daar niemand ; hij liet zich op een stoel neervallen,
en tot stikkens klopte hem het hart . Hij hoorde het tikken
van een klok, het was een Friesche, met blinkende gewichten .
Er stond nog meer ouderwetsch huisraad verspreid door het
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vertrek, maar zoo tusschen het smakelooze, vorige-eeuwsche
verloren, dat de stemming er eerder door verkild werd dan
verwarmd . Bij het plaatsen van de meubelen was een onverbiddelij ke symmetrie in acht genomen ; op het glad geboende
mahonie werd geen vlekje vergeten . De evenmaat der doodsche dingen had een eigene verschrikking, en hoe martelend
tegenover de onrust van een beangstigde ziel . De kloktik
verdeelde den tijd met zijn gelijke slagen, en Rijkert voelde
zich gevangen als achter de tralies van een kooi . Midden
op de tafel lag een lederen statenbijbel, beslagen en gesloten met koperen smeedwerk .
Hij keek naar een gerucht om achter zich, en daar merkte
hij, dat twee menschen waren binnengekomen, en dat het
Kasper's ouders moesten zij n . Ze waren beiden in het zwart
gekleed, in dat zwart dat donkerder is dan het nachtelijk
duister, en dat hen om het lichaam als een pantser sloot .
Zij reikten hem ernstig de hand, en als zij tegenover hem
zaten, zag hij dat hun gezicht was verborgen achter het als
uit bout gesneden masker der rechtzinnigheid . Zij begonnen
to spreken bij beurte en somtij ds tezamen, doch hun woorden
vlogen niet op, zooals zij dat doen kunnen, wanneer zij naar
den vrij en, ru imen hemel stij gen uit het nest van het hart ;
men had ze de vleugelen gebroken, en het leven in ze uitgedoofd . Die vader en moeder gebruikten de taal der profeten,
in plaats van to stamelen over het feed van hun kind . Rijkert
luisterde in groeiend ongeduld . Eindelijk schitterde een
licht op uit de grauwheid der klachten, de zelfmoord bleek
mislukt to wezen en Kasper slechts gewond . Er juichte een
drang in den j ongen om iemand to danken, en in de goedheid van zij n vreugde blikte hij de oude lieden milder en
verzacht van oordeel aan . In de vrouw ontroerden hem de
warme, bruine oogen van zijn makker, in heur man de lippen
en de borstelige brauwen van den sater Marsyas . Opgetogen
en erkentelijk voor then zielsglans van achter het mom der
verstarring, begon hij warm to pleiten voor zijn vriend . Zij
wisten niet, hoe rein en groot zijn hart was, hoe hij alles
ongeschonden had bewaard . Maar de moeder viel hem in de
rede en zeide verwij tend, dat haar noon de minste der dienst1

maagden tot zijn bijzit had gemaakt . Tranen liepen fangs
haar wangen, doch zij bleef zoo recht en roerloos in de
houding van haar trots en gestrengheid . dat een steen scheen
to hebben geweend . Rijkert verdedigde ook dit op zijn jeugdige, zonnige wijze, en hij beschreef hun de wroeging, die
over die daad was gevoeld . Midden onder zijn vertel len
kon hij geen woorden meer vinden . Als in een boek had hij
gelezen, hoe er over hem geoordeeld werd . De donkere man
lei zijn hand op den machtigen bij bel, en dan vroeg hij
langzaam en nadrukkelijk, of Kasper daarvan ooit gesproken
had . En als Rijkert het hoofd schudde, keken de ouders,
beiden weder met het strakke masker van hun doode godsvrucht voor de lij dende gezichten, elkander veelbeteekenend
aan en zuchtten . In het zwijgen, dat dan volgde, sloeg de
klok met scherp geluid . Rijkert stond op, en verzocht naar
den zieke to worden gebracht . De moeder ging voor, en toen
zii de treden van de trap opklommen, zag de jongen, hoe
een last zij werkelijk droeg .
Alles zal goed worden, zeide hij teeder, en in den toon
van haar vroomheid : Misschien dat U dien tij d van smart
eens zegenen zult . Zij antwoordde niet, maar zij greep naar
zijn hand .
Zij wees hem een deur op een licht portaaltje, waar het rook
naar nieuwe verf, en dan liet zij hem alleen .
Over den drempel stappend, zag hij Kasper dadelijk liggen
in de heldere lakens, met zijn bruine gezicht in het kussen
en een witten doek om het hoofd . Een hand werd van onder
de dekens uitgestoken, en stem en oogen groetten hem .
Rijkert knielde neder en hij kuste die hand .
-- Dag, zieke soldaat, zei hij innig, ja, moeder noemde mij
zoo, wanneer ik als kleine j ongen met mij n hoof dpij n to
bed lag en ze mij het natte verband had omgedaan . 1k ben
zoo gelukkig .
Beurtelings lachte hij en schreide .
-- Kom, ga rustig naast me zitten, vroeg Kasper, ik heb
zoo'n behoef to om j e ervan to vertel len .
En als zijn makker een stoel had genomen, en dien vlak bij
had geschoven, en wat gebogen, als een broer, die van de
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rein is thuisgekomen, luisterde, de grove hand nog in de
zij ne klemmend, nu eens haar streelende, dan weer gedachteloos met de vingers spelend, begon hij met wat zwakke,
maar verstaanbare stem
- Al mij n wanhoop viel weer op mij, toen ik van j e weg
was gegaan . De eerste, die mij groette bij mij n thuiskomst,
was die vrouw van vroeger, en ik voelde mij n zwakheid ;
wat ik had lief gekregen in die laatste maanden, j ou en j e
stad en j e dichters, ik zou het straks verloochenen, er bleef
geen redding meer . En midden in mij n vertwij f el ing werd
de gedachte aan den dood mij weer zoo dierbaar, als zij
dit nog nimmer was geweest . Ik was zoo ongeduldig naar
wat zij aan vergeteiheid beloof de, dat ik er niet langer op
kon wachten om tot haar to gaan . Ik kocht een revolver .
In den wapenwinkel stond zij naast mij, geleund aan mij n
schouder, als een bruid, voor wie heur huwelijksring wordt
uitgekozen . Doch als ik het doen zou, als ik dan eindelijk
aankloppen zou, dan kwam er plotseling iets dat mij terughield, en dat de deernis met mij n ouders was . Ze zij n uit
rotssteen gebeiteld, Rijkert, maar ze houden zoo van mij,
en omdat ik heel lang van hen weg geweest was, wisten
zij niet, hoe toegeef lij k zij voor mij zouden zij n . 0, maar
het riep mij, het wenkte als met handen naar de andere zij .
Ik sloot een verdrag met den dood . Ik sloot het verdrag van
eerder niet to zullen komen, dan dat een van die twee menschen mij een hardheid zou hebben toegevoegd . Zeg, Rijkert,
ben j e ooit anders dan om lief de naar j e moeder geloopen ?
Ik sloop in mij n onrust om mij n ouders henen, bedelend
om hun toorn, snakkend naar het teeken van een kwaad
gebaar . Het was zoo ellendig, zoo hopeloos droevig, wat ik
daar deed . Eergisteravond, wij zouden bij den predikant op
bezoek gaan, was ik niet op tij d gereed, en toen kwam de
bevrij ding, mij n vader voer tegen mij uit . De ban van hun
goedheid was van mij genomen, een seconde misschien maar,
doch ik was al gesneld naar mij n kamer, en daar zat ik in
het duister met den loop van het wapen, als den mond van
de lief ste, tegen mij n voorhoof d gedrukt . Het schot ging
of ; ik was zoo onbedreven, ik had niet tegen de goede deur
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getikt . Aan mij n slaap, then brozen wand, zou ik gehoor
hebben gekregen, hier schampte de kogel en sloeg alleen
een splinter uit het been. Ik voelde het bloed mij over de
oogen stroomen . Jammerende stemmen riepen, een arm
ondersteunde mij . ,Stil maar", kon ik nog zeggen, ,ik ga
hier niet aan dood ." Dan maakte een groote verwondering
zich van mij meester, de wereld werd mij tot een zachte
peluw, en zoo viel ik in zwijm . Den volgenden morgen werd
ik wakker met mij n verbonden hoof d op het kussen, en in
het ronde alles wit en rein . Het leek mij, of ik was genezen
na een ziekte van jaren, zoo zwevend-zwak en dankbaar was
het mij to moede, zoo voelde ik mij doordrongen van de
heerlij kheid des levens, en had ik al les, wat ik wegwierp,
duizendvoudig weder, een kort, zalig oogenblik . En nu ben
jij gekomen, en het mooiste, waar ik daarginds van ben gaan
houden, heb je meegebracht . Weet je, hoe ik je daar zie
zitten naast me op je stoel? Zooals op dat portretje,
dat je vader van je maakte, als een kleine jongen voor
je venster, met den toren, en de lindeboomen en de
oude gevels op den achtergrond . Het is, of ik de klokken
hoor luiden .
Glimlachend zweeg hij, aandachtig, de lippen ontsloten, als
speelde werkelijk ver weg muziek .
-- Mij n Marsyas, gestraf t en vergeven, f luisterde zij n
vriend .
Het was donker geworden . Beneden werd geroepen voor het
maal . Rij kert liet de hand los van zij n makker en „tot
dadelijk" zei hij hartelijk .
De oude lieden vond hij al aan tafel . Het belle, ongedempte
licht verblindde hem . Door den vader werd hardop gebeden,
langdurig en nadrukkelijk, en later werd er op dezelfde wijs
gedankt . Als de schaduw van twee sombere roofvogelvleugels
lag de herinnering aan de woorden, die gesproken waren,
en de verwachting, dat ook straks de handen weer tezamen
moesten gevouwen worden, duister over de eenvoudige bereidheid van den huiselijken disch . Rijkert verbrak zelden
hei. zwij gen, hij dacht aan Walter, en of hij dit bedoeld had
in zij n onklare j ongensf antasie . Ook dacht hij aan Gerardus
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en zijn kostbaar kistje, en hoe de heilige zou ontvatigen
worden, wanneer hij naakt en verwaarloosd zou vragen, om
hier in hun midden uit to mogen rusten op zijn reis naar
God . Er school geen hardheid in zijn oordeel, maar het geluk
over zijn makker had hem zoo dorstig naar een verkwikkende
vroomheid gemaakt .
De beklemming viel eerst van hem, toen hij weer in het
blanke vertrekje naar zijn vriend to luisteren zat . Een kleine
olielamp verspreidde een zacht schij nsel ; Kasper scheen wat
koortsig to zijn geworden, want onder het praten schitterden
zijn oogen, en een gloed vloog naar zijn wangen op . Hij
sprak weer over zijn poging tot vluchten van hier . Ja, hij
wist wel, dat hij daar een zonde mede had bedreven, maar
heiligde de genade van de mislukking die niet tot boete en
wekroep ? Ach, die dag van gisteren, toen er zoo verheven
om zijn ziel gestreden was . Al de zwarte machten, die hem
vroeger kwelden, had hij lij f elij k rond zijn bed zien staan,
doch nu niet meer als heer en meester, want zij kampten
met de goede engelen, zeker van hun nederlaag . Dat wuiven
van vederen, dat schitteren van schild en zwaard ! En dan
zei hij stamelend van opwinding, half opgericht tot zij n
makker gekeerd
En hoor eens, wat het wonderlijkst van alles scheen . Jij
was aldoor bij mij, Rijkert, zoo zichtbaar, dat ik je aanraken
kon . Ook voor j ou werd er gestreden, en de overwinning
gold ook j ou . Waar ik licht zag, werd het ook aan j ou
geschonken, beiden lagen wij erin gedoopt . Of wij samen
door een duistere gang hadden geloopen, struikelend en zoekende, en toen een poort bereikten, die door mij ontgrendeld
werd ; en dan de j onge, tintelende wereld voor ons alle
twee . Wij wezen elkander het wuivende koren, en luisterden
naar het leeuwerikslied . En het leven kwam tot ons met een
korf vol rijpe vruchten, en beiden kuste het ons op den
mond . Al dat rij ke, nieuwe gaf zich aan ons samen, Rij kert,
zooals wij ook tezamen leden en leerden in je lieve stad .
Zie je, daarom was het, dat ik vroeg, of j e w oudt komen,
zelve moest ik het j e zeggen, dat het oude dood is, en dat
ik je vrij heb gemaakt .
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Ik voel, dat je gelijk hebt, f luisterde de ander innig, in
peinzen verloren, en dan viel het hem to binnen, hoe hij
zelf s aan den maaltij d, onder de sombere vleugelschaduw,
toch zoo in zijn ziel verheugd geweest was, en aan een bloem
gedacht had, die zich stralend uit den knop vouwt, ondanks
a] . Voortaan wil ik aan wonderen gelooven, mij merde hij .
Uren later, op een afgeschoten hoekje van den zolder, waar
hij to bed was gegaan, klonken Kasper's woorden Rijkert
steeds nog in de ooren, wisselend van beteekenis . Hij lag
daar met de oogen wijd open to staren, ongeloofelijk gelukkig, als wie een onverwachte tijding hoort, die verandering
in zij n leven brengt. Boven hem schenen de sterren door het
schuine tuimelraam. Het weer bleek opgeklaard to wezen,
een waas verspreidde zich over de vensterglazen, langzaam
aan veranderend in de bloemen van de vorst . Rijkert zag
dit stille werken stadig vorderen, want hij waakte den ganschen nacht . De maan was opgekomen, en haar bleeke stralen
braken zich in duizend lichtj es over de beij sde ruit . Dit
maakte zoo onschuldig feestelijk, als kinderen zich somtijds
voelen in den droom . Hij kreeg een teerhartigen lust om
to zingen, heilige wijzen rond den sparreboom . Toen eensklaps, met een schok, herinnerde hij het zich, als werd het
hem heimelijk ingefluisterd : dit was de kerstnacht, die hem
uit de sterren tegenf onkelde, dit was de kerstnacht, die hem
opriep uit den dood . Zachtj es begon hij to schreien uit hulpeloosheid en verwondering . Lag hij zelf niet, met de uitgestoken handjes naar het leven tastend, in de kribbe, brachten
hem de wijzen uit het Oosten niet hun wierook, goud en
myrrhe, als de afgezanten van een aanstaand leven, dat zoetreukig, kostbaar, bitter is terzelf dertij d ? En Kasper, was dit
niet de naam van een van die drie koningen, den zongebruinden, die uit Azie komt ?
Vroeg al, den volgenden ochtend, had hij of scheid genomen .
Buiten schitterde hem een f rissche, heldere morgen tegemoet . Juist toen hij het erf zou oversteken, werd er een
schuurdeur opengestooten, en een j onge vrouw trad nader,
zich de haren uit de oogen strijkend in een loom en wulpsch
gebaar. Even bleef zij, met den arm zoo opgeheven, in de
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houding, die haar rij pe vormen prij sgaf, talmen, en dan
kn ikte zij den blonden j ongen met zij n reistasch toe . Als
Rijkert bij het sluiten van het hekje omkeek, stond ze daar
nog blootshoof ds, in haar korte rokken, en nu ze voor de
tweede maal hem groette, zag hij een lachen om heur voile
lippen spelen als een roode vlam . Hij ondervond een zelfden
weerzin, als waarvan Kasper hem verteld had, dat hij in den
beginne gevoeld had . Hij wilde haar verwenschen bij zichzelven, maar juist terwij 1 hij in zij n wrok naar bittere woorden tastte, woei de wind een toon van klokken naar hem
over . De vreugde der geboorte werd weer wakker in zij n
droomen, hij lachte terug, en verzoend en erkentelijk mompelde hij zacht voor zich henen : En oordeelt niet .
Haastig stapte hij verder over den hardbevroren grond . De
hooge dijk was bont en druk van de kerkgangers . Zij droegen hun eeuw-oud f eestgewaad, kappen, oorij zers en zilveren
knoopen, f likkerend in de prille zon . Het wij de water spiegelde een eindeloozen vrede ; sneeuwwitte meeuwen wuif den
omhoog en daalden weer neder, boodschappers tusschen
aardsch en hemelsch blauw.
Hij hoef de op den trein niet lang to wachten . Hij vond een
ledigen coupe . Hij vlijde zich neer in een hoekplaats, door
dommelige warmte gekoesterd, en ademde tegen het raampje,
totdat het was ontdooid . Uitturende over de velden, die onder een wazigen nevel, juweelen gloeien deden, zag hij, half
in waken, half in droomen, in een vage matheid door zijn
slapeloozen nacht, schoone visioenen achter dunne misten
zichtbaar worden, in de vormen, die zij n weergewonnen leven
in zij n diepste onbewustheid voor zich uitgelezen had . Het
waren de mirtenboschjes en olijvenhagen, en de blanke zuiler gaanderij en voor azuren horizont, het was het tooneel van
de mythen, waarover in het schatrijk schooluur werd verteld .
Gestalten doemden op en sloten zich aaneen tot groepen,
slanke jonge lieden met den bloemkrans der epheben in het
haar . Doch zij kwamen hier niet samen, zooals vroeger in
de verlangens van Rijkert, alleen uit zinnelijk ongeduld ; zij
gaven hun krachten aan mannelijke werken, enkelen ploeg .
den, spitten, anderen streden, met geheven schilden en ge1

strekte speren, stormend, wijkend, in de knieen zinkend,
zooals op tempelf riezen uitgehouwen staat . Ook waren er
eenzamen, die mij merende bij den citer zongen, of wij -geschenken brachten aan een godheid, alien echter van diezelf de edele, stil le gratie, die op menig urn en graf steen
bleef bewaard . Nu eerst begreep hij zij n leeraar volkomen,
de dichterlijke jongen, nu voor hem het oogenblik was aangebroken, dat zij n geest den vorm moest scheppen voor een
nieuwen groei, nu besefte hij eerst recht, wat hij hem dankte,
die de zucht naar kerngezonde werkelijkheid en gaven eenvoud zoo ijverig in hem had geprikkeld, en haar langzaam
had doen rijpen, ongemerkt, gestadiglijk .
Uren bleef hij naar het wisselend landschap staren, zich
doordringend van de glorie der visioenen, daarbij luisterend
naar bet onderwij zend woord zij ns meesters, waarvan hij
droomde, dat bet hem over schoonheid en navolging sprak .
Eindelijk, toen de trein zijn vaart verminderde, sprong hij
op uit zij n peinzen, strekte de hand uit en nam zij n reistasch
uit het net . Hij deed dit in de houding van een mooi, slank
beeld ; rustig voelde hij zijn spieren zwellen en zich spannen,
en ook zij n ziel was sterk en rein in hem als van een Griekschen knaap .
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xv
KERSTGESCHENKEN
Toen Rijkert, een der laatsten van den stroom der reizigers,
uit de schemerige tunnel op bet stationsplein buiten kwam,
ontving zijn stad hem als een tuin van kleuren voor den
blauwen hemel bloeiend, en met een fonkelen over bet geboomte van bezonden rijp . Het trof hem, dat overal bet
bedrijf zweeg in de straten, en de menschen vrij en doelloos
door elkander liepen met een feestglans op hun onbezwaard
gezicht . Blij de werd bet hem to moede, terwij 1 hij Tangs de
grijze grachten wandelde, en hun rust zoo groot vond en
hun ouderdom zoo zinvol, maar tegelijk hun jeugd zoo onvergankelijk . Zijn hart begon to kloppen, alsof hij iets kostbaars
verwachtte, een welkom, zooals dit aan den verloren zoon
bereid werd, bet beste kleed om zijn schouders, en een ring
aan zijn hand . Maar bet was niet een verloochende vader,
die op hem toetrad, wel echter, plotseling, bij een straathoek, met een vreugdigen kreet van herkenning, Hendrik,
zijn vriend de Vogelaar, lachend, stralend, buiten adem, of
of hij ergens ver weg van een ster of een andere wereld op
hem toegeloopen kwam . De jongens verwelkomden elkander
zoo hartelij k en gelukkig, dat de voorbij gangers opkeken,
en even een glansje in de oogen kregen, juist als in den
zomer kan gebeuren bij bet hooren naar een lijsterlied .
Dadelij k had Hendrik een menigte verhalen in gereedheid,
een bont en opgewonden praten over zijn ontdekkingen,
waarin telkenmaal de wondervogel zijn wieken uiteensloeg,
zoodat bet Rijkert zoo'n beet j e to moede werd, of er een
zeeman naast hem stapte, die juist van een verre reis teruggekeerd was, en in de koperen kooi, die hij in de hand hield
een exotischen kromsnavel met zich meedroeg, die allerlei
onverstaanbaars tot zichzelven babbelde .
Ten zij ten slotte op Hendrik's kamer waren gekomen, want
daar zou bet geheim hem onthuld worden, viel bet den
jongen terstond op, dat de albatros er niet meer zweef de,
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met zijn krommen, naar de richting van den wind gekeerden
bek, en ook, dat het overige yolk der opgezette gevederden
eindelijk scheen heengevlucht to wezen op hun onttooverde
pluim . Maar voor hij zich nog recht rekenschap had kunnen
geven van die verandering, voelde Rijkert zich bij een arm
gegrepen, en het driftig wijzen van een vinger volgend, stond
hij eensklaps, daar bij den wand tegenover het venster, voor
een in witte lij st gevatte schilderij . Aandachtig bezag hij het
in het voile, onverbiddelijke licht gehangen stuk . De teekening leek nog onbeholpen ; uit de tinten echter blonk een
dichterdroom . Achter tropische gewassen lag een naakte gestalte verscholen, een oosterling met pijl en boog, de zon
viel als een stortvloed over zijn gekoperde gestalte, doch
gulder dan dit stralend huidbruin, scheller dan de keel der
open cactuskelken, schitterde de f enix, die met uitgespreide
vleugels tusschen de waaiers der palmen opvloog uit zijn
vlammend nest .
De wondervogel, jubelde Rijkert, wie beef t dat geschilderd, vertel toch !
Wel, ik, zei zijn makker, al zijn trots tezamenvattend in
die beide woorden, die hij achteloos, als een edelman een
aalmoes, van zich wierp .
Hoe kan dat, hoe komt dat? riep de ander, vol warme
verbazing . Maar de j eugdige kunstenaar maakte enkel zij n
bekende gebaar, dat grij pen der vingers naar iets wat voorbij -ij lt, en dat hij nu werkelij k, zoo moest het wel schij nen,
in de hand gevangen hield . Want hoe gloeide zijn arbeid
hier in het eenvoudig vertrekje, rein, als in het allerheiligste
een tempellamp. Hebben juweelen hun verheerlijking in die
kleuren gevonden, dacht Rijkert, of zijn mijn eigen zielsverlangens mij ontstolen, en in het verborgen op dit doek
gebracht ? Doch de jongen zelve maakte opnieuw zijn gebaar
in de leegte naar den vlinder van de droomen, die zich nooit
laat vatten, nooit laat binden, in de schoonste schepping niet .
-- Kom, laten we gaan, zei hij, om zijn f ier geluk to verschuilen, gewild onverschillig . Er is hier geen vuur aan, het
wordt hier to koud op den duur .
En waarlij k, de adem der woorden, waarmede zijn gast zij n
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bewondering uitte, steeg, zichtbaar als een wolkj a wierook,
naar het kunstwerk op .
Buiten begonnen de vragen opnieuw met een geestdriftigen
aandrang, en de Vogelaar kon het niet laten zijn makker
tevreden to stellen, en alles to beschrij ven van zij n groote
vondst . Het was een geschiedenis van droomen en zoeken,
waarbij het blanke linnen hem getart had, als een leeuwerik
door de wolken wordt gelokt . Tochten had hij gemaakt in
lij nen en kleuren, nadat de paden door landen en duinen
hem geen enkele schrede nader tot de vervulling hadden
gebracht . Tot plotseling in de arabesk van een penseelstreek
het raadsel hem was opgelost . Ja, en nu verder? Reizen
moest hij, zooals dit immers aan den gezel past, die zich in
zijn vak bekwamen wil . ,Naar het Zuiden, waarom niet?"
lachte hij luchtig, ,gelijk dat in de ,Wanderlieder" neergeschreven staat ." Maar dan zei hij nog als in gedachten
,,ik moet wat werkelij kheid veroveren, dat ik niet in droomen onderga ."
Een refs, mij merde Rij kert, die de schoonste is ter wereld,
heentrekken achter een wensch aan, en de richting volgen
door het hart gewild . En dan sprak hij, alsof hij een antwoord wilde geven op iets dat hem door niemand werd
gevraagd
Het is zoo moeielijk om een keus to doen . Als ik een
bloem zie, moet ik dikwij is denken, zoo zou ik
k willen
geven wat ik aan deugdelijks en goeds heb, zoomaar in een
natuurlijke ontwikkeling . Lets van de aarde en iets van de
zon zou er in mij n werken moeten wezen, zeg, en hoe noem
ik dat nu ?
Rhythme, riep Hendrik, niets kan j e lukken, als j e het
niet doet opgaan in een glans van poezie .
Of van waanzin, glimlachte de ander, onzen ouden, trouwen waanzin van het zeestrand, ach, die schat der dwaasheid,
die j e leven tot zoo'n prachtig sprookj a maakt .
De Vogelaar knikte met schitterende oogen, maar dan j uichte hij, wuivend
Kij k, wie daar aankomt, niemand anders dan de derde
in den geuzenbond . En waarlijk, het was Walter, die hen
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tegemoet liep, bleek en kouwelijk in zijn jaskraag gedoken,
een onttroonde Mirabeau . Nauwelijks had hij de vrienden opgemerkt, of hij scheen to aarzelen, maar toen hij door Rij kert
zich luid bij den naam hoorde noemen, trad hij welbesloten
nader, hoewel nog met gef ronste brauw . Hij antwoordde
weif elend op de uitbundige begroeting van Hendrik, en toen
hij de hand, die zij n verstooten vriend hem toestak, in de
zijne drukte, keek hij ernaar als een kind naar een geschenk,
waarmede bet verlegen lijkt to wezen ; dan hief hij zijn donkeren apostelkop met de verwa rde Karen naar bet lichte
gezicht op, dat in welgezindheid straalde, en stamelend van
beschaamdheid begon hij, terwijl zij stil waren blijven staan
voor de bruggetreden van een zwijgend Zondagsgrachtje,
zij n nederige verontschuldiging .
0, Rijkert had gelijk gehad, dat hij niet naar hem had
willen luisteren . Je had bet moeten zien, wanneer hij samen
was met de misdeelden, zijn spottende gezondheid naast die
gebukte gestalten, en bij bet of scheid zij n slanke, witte vingers in zoo'n ruwe, door bet werk vereelte vuist geklemd .
Je had hem moeten hooren over honger en ontbering, hem
met heel den zwier en de geuren van de weelde in de kleederen . Ach, bet was alles niets geweest dan kinderspel . Eigenlijk zou hij nu weg moeten gaan, god weet waarheen, maar
bet land uit, om to zoeken overal en moeite to hebben, om
bet lij den to leeren, dat hij later helpen kon .
Dan moet je met mIj mee, riep Hendrik, die blij was,
dat hij eindelijk Walter's woordenstroom, waarvan hij niet
begreep wat voor puin en gruis hij meesleurde, stuiten kon .
Ja, hij is schilder geworden, verduidelijkte Rijkert .
En als de Vogelaar nu weer aanving over zij n wonderbare
vangst to verhalen, en zij n vrienden nogmaals noodigde naar
zij n kamer, dat ook Walter zich overtuigen zou, verontschuldigde zich de kameraad van Kasper, die den ganschen
nacht niet had geslapen, hij zei om zij n moeheid, maar eigenlijk was bet een andere reden, waarom hij liever alleen
wilde zij n . Hem dunkte, hij had bet geschenk voor zij n
kerstmis, dat straks hem beloof d was, altij d nog to wachten,
en er sprak een onbestemd vermoeden heimelij k tot zij n
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diepst verlangen, dat hij het nu ontvangen zou . 0, zeker,
het ontmoeten van zij n makkers was een goede gaaf geweest,
een heugelijke verrassing, doch dit had hem toch het beste
kleed niet beschoren, en evenmin den ring aan de hand .
-- Adieu, riepen de vrienden van uit de verte, dat de bescheiden kalmte van het grachtj a ervan weergalmde, adieu
en tot weerziens, en toen de jongen eenzaam achterbleef, aan
den kant van het wiegende water, waarin de kale takken
zich weerspiegelden, was het hem een oogenblik to moede,
of het voor immer geweest was, dat hij van de trouwe lotgenooten uit een vroeger leven of scheid nam .
Langzaam liep hij voorbij de oude, door het kleurige zon .
licht beschilderde grachten . Het donkere, met de witte doeken verbonden hoof d op het kussen was hem weer in de
gedachten gekomen, en vol dankbaarheid moest hij erkennen,
dat, als die schoone, rijke dag hem overstelpte met geschenken, niemand anders dan zij n strij dbare wapenbroeder ze
voor hem gewonnen had .
Eensklaps voelde hij een zachten tik op zij n schouder en als
hij schielij k opkeek, was het Anna, die daar stond .
Hoe is het met Kasper ? vroeg zij gej aagd, ik weet het, er
is door zij n vader geschreven ; hoe gaat het met hem?
Kasper ? stamelde de j ongen, en tegelij k hoorde hij het
zich heimelijk door zijn eigen vreugde ingefluisterd, dit is
het, waarop j e gewacht hebt, de ring aan j e hand . „Kasper ?"
zei hij nogmaals, tastend en afwezig, met een dwazen glimlach starend in het frissche, vol gespannen aandacht naar
hem opgerichte gezicht .
Rijkert, ik weet wel, dat er iets geweest is, verontschuldigde ze zich aarzelend, door zij n zwij gen in verwarring
gebracht, j e hebt me vermeden, maar ik geloof de, hij beef t
verdriet om Kasper, en hier ben ik nu .
Dank j e, dank j e wel, Anna, en dan drukte hij haar de
hand, dan hield hij die hand in de zij ne, lachend, knikkend,
duizend jubelwoorden op de lippen en toch sprakeloos . Er
scheen dan verder nog een vraag door Anna to worden
gedaan, hij meende, of hij tij d had, om een eindweegs met
haar mee to gaan, ook hoorde hij zij n eigen stem daarop
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vertellen, en hoe de naam zij ns makkers telkens door hem
werd herhaald . Maar, zooals hij dit gewoon was, als een
groot geluk hem uitdreef uit zichzelven, liet hij het aan den
knaap, die Rijkert heette, rustig over, om de dingen, die de
werkelijkheid eischte, ergens diep beneden to verrichten, terw ij 1 zij n innigst wezen zalig in het zenith zweef de van den
droom . ,Het meisj a van den Sint-Jansnacht heef t mij niet
verraden", prevelde het in een schuilhoek van zij n mij meren,
,,god zegene haar daarvoor", en even zag hij haar weer voor
zich, zooals zij hem als een boodschapstertj a was verschenen,
met dat simpele gezichtje van een door het leven gezondene
voor een opdracht, die zij zelve niet kent .
Zij waren nu op de statige stadsgracht gekomen, aan wier
einde de toren omhoog rees, en plotseling in machtigen klokgalm, begon daar Maria Regina to luiden, plechtig noodend
tot den middagdienst . Er klonk zoo iets wonderlijks vandaag
in den toon van den ertsklank, als er soms in de stem klinkt
van zeer oude lieden, die iets teeders willen zeggen tot een
kind . En Rijkert kreeg er een visioen van, hoe de kleine
god lag in de kribbe, maar tegelijk neeg zijn hart zich tot
Anna, met den eerbied van de wijzen uit het Oosten, of in
hair het lieve licht geboren werd . Neen, het kwam niet door
haar woorden, of het bizondere, dat ze hem to verkondigen
had, ook niet daarom, omdat zij hem een goeden troost gebracht had, then hij niet aan haar verdiende, het waren geen
dingen, die zich lieten noemen of bepalen, waardoor hij hare
liefde als zoo'n rustige genade ondervond, het straalde enkel
uit haar, warm uit de oogen en zacht uit glimlach en gebaren,
met dezelf de innigheid, waarmee de heiland den koningen
hun staatsie deed vergeten, en de herders tot zich trok .
Intusschen ging hij verder met vertellen, al mocht dan ook
de voile, diepe toon der klokken den woordklank vaak verwarren, zooals zij n gedroom dit met den zin van zij n verhalen deed . Hij sprak over Kasper en zijn leed, en dan ook
over eigen moeiten, maar Felicia noemde hij niet .
Ik heb hard moeten vechten, bekende hij, en Anna, in
die stille achting, die door elke vrouw gevoeld wordt voor
den strij d, luisterde ernstig, en het hoof d voortdurend naar
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hem opgeheven, met de vraag der mildgezinden in de oogen,
of er niet een pij n to lenigen viel .
Ik had het ook zwaar deze maanden, zei ze haastig, als
verontschuldigde ze zich .
Zwij gend liepen zij voort naast elkander onder den hemel,
die blauw was als een gelukkige gedachte, onder de boomenkronen, tintelend in de tranen van ontdooiden rij p . Waarom
is het mij zoo onbeschrijfelijk wel to moede? peinsde Rijkert,
en zij n hart sprak het antwoord : omdat wij vonden wie voor
ons bestemd was, omdat wij, nu de vlammen uitgebluscht
zij n, elkander herkennen, omdat zich nu ons lot vervult .
En hoewel hij het nog niet gansch verstond, waarover zij n
innerlijke stilte zoo zeker scheen en vol vertrouwen, straalde
toch de verheuging hem van het gelaat .
Toen was het, dat Anna hem de hand op den arm lei, en
hem stil deed staan . Zij wees hem op een ij zeren hek, en
als ze samen door de spij len ervan tuurden, zagen zij over
een pleintje, met een grasperk in het midden, ingesloten door
een somber, grij s gebouw . De vensters waren doodsch en
gordij nloos, en door het matglas der benedenruiten ook nog
blind . Een meisje in haar blauwkatoenen werkpak, met het
witte mutsje en het witte schort, stak snel het boomloos
pleintje over, en groette een van de andere zij de komende,
die een vollen schotel scheen to dragen, met een vluchtigen
knik . ,Het gasthuis", zei Rijkert, en zooals dat gewoonlijk bij
hem geschiedde, wanneer zij n opmerkzaamheid getrof f en
word, waren het niet zij n gedachten, die hem kondschap
brachten over wat hij wilde weten, maar een innerlijk gezicht . Hij zag de naakte, kale zalen voor zich openliggen,
de een na de ander, hij zag de lange rij en bedden, met de
bleeke hoof den op het kussen, de magere handen saamgevouwen op het dek, en ook zag hij, als de bijen van die
vale, kranke bloemen, overal de j onge vrouwen, werkend,
zorgend, rusteloos bezig, in het ruischloos rhythme van hun
liefdedienst.
Sprakeloos vervolgden zij hun weg, en als Anna bemerkte,
hoe een somberheid haar vriend scheen to drukken, zei ze
ernstig :
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Ja, dit is heel treurig, maar er kan zoo heerlijk worden
geholpen en getroost . Rijkert, ik ga zelf verpleegster worden .
-- Zuster ? en gauw al? vroeg hij angstig verwonderd, vol
weemoed .
-- Ja, dadelijk na bet eindexamen, o, je weet niet hoe ik
er naar verlang .
De schemer begon al to vallen . Dit is bet uur, waarop bet
leed gemakkelij k doet schreien, maar de jongen hield zij n
tranen in . De legende van bet Hart van den Heilige stond
hem plotseling zoo duidelijk voor oogen, dat bet hem toescheen of de reizende Gerardus met zijn kostbaar kistj a langs
de schemerige grachten doolde . Rijkert zag bet gebaar van
den pelgrim, hoe bet weerhield en terugwees, en hij begreep
bet, dat wie zijn hart naar God gaat dragen, bet niet aan
anderen, vrienden of gelieven, schenken mag . Ach, zijn arme,
aardsche kameraadschap, wat kon zij nog gelden voor een
gezegende, die een bruid des hemels wilde zijn .
Zonder bet to merken, hadden zij zich eensklaps voor Anna's
woning vinden staan, en nu namen zij daar of scheid . In zij n
droom lag Rijkert, in berusting en devotie voor het onherroepelijke, dat zoo schoon en vroom was, neergezonken, en
zijn stem werd doorsidderd van vervoering, zooals een kaarsvlam siddert, die zich voor een windzucht buigt . Maar als
zij elkander dan de handen reikten, en de wintersche f rischheid beiden van de roodgewaaide wangen tintelde, spraken
zij, als de kinderen die zij toch waren, nog onder de schaduw
van de vleugelen van hun ontroering, feestelijk en jeugdig
opgewonden, een ij stocht af, om then samen to maken, wanneer bet doorging met vriezen, en de banen open zouden zijn .
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xv'
LANGS BLINKENDE BANEN
En de vorst bleef doorzetten . 's Avonds, wanneer Rijkert naar
bed ging, glinsterde, als op den kerstnacht, bet maanlicht
over zijn bevroren ruiten, 's morgens de dansende vonkjes
van de zon . Hij voelde zich vreemd in die volgende dagen .
De pij n erover, dat Anna zooveel meer wilde wezen dan
enkel maar zij n eigen, lieve kameraad, had hij heldhaf tig
aanvaard als een beproeving, die hem opgelegd werd door
zij n nieuw begonnen leven ; en de monnik in hem, die broeder van iederen zoekenden j ongen, had in een vurige geestdrift ook die vlucht naar God voor zich gewenscht . De klank
der klokken kon niet zwij gen in zij n droomen, en wat hij
verrichtte, werd tot een legende gemaakt . Telkens moest hij
denken aan Gerardus, en hij zag hem met de golven worstelen, of door bet gloeiende woestij nzand gaan . Hij meende
den eisch, die door bet hart wordt gesteld aan bet lichaam,
begrepen to hebben, en wat hij in zij n vervoering begeerde,
was niet dan de kracht om to verzaken, dan de wiekslag
die, de heerlij kheid der aarde mij dend, naar bet tij delooze
draagt .
Als zij n moeder eenzaam in de schemering bij bet haardvuur
neerzat, kwam gedurig haar de dwepende glimlach van heur
j ongen in de herinnering, en zij mij merde erover, wat die
wel beduiden mocht .
Op den derden dag na zij n ontmoeting met Anna kreeg
Rijkert een bericht van Kasper, dat bet hem goed ging . Hij
was daar zoo blij mee, dat hij niet op zijn kamer kon blijven, en buiten zong hij in zichzelven, terwij 1 hij in den
blauwen hemel keek . Hij sloeg den weg in naar de velden .
Zij n stappen bonsden op den harden bodem, zij n bloed begon
to kloppen met een vreugdig sterken hamerslag . Overal langs
bet ij s van de slooten zwierden de boeren met hun meisj es
al, en bet joelen van de kinderstemmen, bet kwetterde over
het weiland, alsof de vogels waren thuisgekomen van hun
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winterreis . En toen hij daar zoo lustig in het f rissche Oosterbriesj a heenliep, ving allengs een verandering in Rijkert's
denken aan ; als bij een muziekstuk, waar na een zacht
adagio-voorspel plotseling een nieuw motief wordt ingezet,
en het smachtend lied der droomerij, door schallend koper
overweldigd, in een schateren van levensjubel ondergaat . Het
was het heldenmotief der epheben, dat zijn hart kwam doorklinken en hem een eindeloos verlangen naar menschelijke
schoonheid en gezondheid gaf .
Den ganschen dag door bleef het in hem bruisen van overmoedige maten, en toen hij 's avonds onder het lamplicht
met gevouwen handen roerloos zat to luisteren, verstond hij
bet duidelijk, hoe het hem toegejuicht werd, dat zijn toekomst wachtte als een akker rij pend koren, en dat ook Anna
slecht deed, waar ze niet oogsten wou .
Des nachts had hij een droom over den Edelweissplukker,
then jongen, f orschen bergbeklimmer die, enkel om een
ruikertj a to zoeken voor zijn lief ste, het uiterste, wat een
man vermag, beproef d had, en die zoo wonder mooi geweest
was in den dood .
Rij kert lag voor Anna geknield met haar voet op zijn knieen ;
in krachtige rukken trok hij knoopende en strikkende de
lederen banden vast van haar schaats . Boven hunne hoof den
klapperde de vlag van de ij stent, telkens stommelden luidruchtige groepen het brugplankje af, lachend op de lage
houten banken nederplof f end langs den rieten wand . Voor
den ingang van het tentje stond een man to rammelen met
zijn centenbus . Voortdurend onder zijn arbeid blikte de
jongen op, om een vroolijke opmerking to maken, of naar
een antwoord to luisteren, en dan keek hij rustig en aandachtig in het blozende meisj esgelaat . Even f litste het hem door
de gedachten, dat hij van Felicia nooit iets anders had
geweten, dan dat haar gezicht op een bloem of een vlam
leek, en daarom gaf het nu een des to teederder voldoening
zich in Anna's wezenstrekken to verdiepen, of hij in een
bock las, waarvan iedere zin zijn waarde beef t . Het meisj e
ontmoette de vraag van zijn turen met de zonnigheid der
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zinnende oogen, welke grij s en ernstig waren, of ze over
droomen waakten, vroom en kuisch als van een jonge non .
Haastig bond Rijkert zich de eigen schaatsen aan . Dan hielp
hij haar opstaan en over het vloertje loopen . Onder den
tintelenden hemel kruisten zij de armen, namen elkaar bij de
handen, en in forsche slagen zwierden zij been . Zij zwierden
in de heerlijkste dier zweeffiguren, die aan een zwaluwi lucht doen denken, aan het wiegelen van een bloeitak op
een lentebriesje, aan de cadans van een gedicht . Rijkert, die
bet stevigst op zijn ijzers stond, had de leiding van hun
beider rhythme . Rustig deed hij zij n rij dster voor de aanstormende slingers boerenkinkels door een handdruk wijken
in een meesterlijken zwaai . Hij steunde haar bij het beklimmen van de vlondertj es en overgangen, en ving haar, bij
het dalen van de schuine brugge-helling, in zijn armen op .
Dit deed hij in een gelukkige blij dschap over zij n kracht
en zij n rapheid en in een grooten eerbied voor haar, die
zich aan zij n bedrevenheid overgaf . Dan, op de breedere
vaarten, lieten zij zich zonder aarzelen in de dwarreling van
den reidans vangen, in dat feest van vaardigheid en lichaamsweelde, dat de vreugd van Holland is . Zij hadden den wind
voor, wat hen sterk en gloeiend maakte, en wanneer zij bij
een bocht hun snelheid moesten matigen, tuurden zij over
dce weiden uit . Die strekten zich eindeloos heen naar alle
zij den onder een bepareld sluiertj a van rij p . Een kudde schapen graasde vredig en geduldig, in de warme bruinheid van
de wollen vachten traag bewegend tegen het verblindend
schitteren van het blank bevroren veld . Een molen maalde
in een f likkering van het kruis der wieken, en uit den
schoorsteen van een boerenhoeve wimpelde een vaantj a rook .
Al rijdend werden de dingen, die zij gaarne tot elkander
zeggen wilden, klaar en luchtig als de f rissche morgen zelve,
eigenlijk alleen de uiting van een blij behagen, zooals er
op een wandeling gezongen wordt . Zij waren zoo zeker van
elkander, dat er niet naar woorden behoef de to worden
gezocht . Anna vertelde van menschen, met dezelfde rustige
innigheid, waarmede door de primitieven hun portretten
peinzend in de vredige schemering der binnenkamers worDe Mythe van een Jeugd
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den of gebeeld . Zij zijn niet door hartstocht bewogen, de
kal me gezichten, maar de lief de heef t ze zacht gemaakt . Zoo
kwamen den luisterenden j ongen de ouders en het broertj e
van de ijverige verhaalster voor oogen, gelijk hij ze bij zijn
bezoeken ook wel gezien had, maar toch nimmer in zulk
zuiver licht . Hij zag den kleinen leeraar in zijn studeervertrek, temidden van een chaos boeken, geschriften, paperassen, in zijn stof f ig j asj a als een echten necromant. Voor de
boekenkasten waren de gordij nen terzij de geschoven, en toonden een wildernis van bandenrijen, goud-bestempeld leder,
linnen, krokerig perkament dooreen . Boven op die kasten
staarden marmeren busten met hun koelen blik van held
of wij sgeer plechti g uit hun hoogte neer . Af gietsels lagen
geleund aan de wanden, en een gipsen diskuswerper scheen
uit den schaduwhoek, waarin hij was verbannen, onverwacht
zijn schij f to wi llen slingeren in de ruimte van de droomen
en het avontuur. Het scheen daar de werkplaats der goden
to wezen, waar alle gestalten der mythe, van wie in de klasse
verteld werd, Odysseus de dulder, Circe die kon tooveren,
Achilles en Ajax, waren verzonnen en in beeld gebracht .
Dan weer zag hij haar huisgenooten, door Anna's woorden
in het leven geroepen, alien bij elkander onder het lamplicht om de groote, ronde tafel, waarover de boeken waren
verspreid ; de vader keek op van een prachtige ontdekking,
en het zwij gen duurde niet meer lang, de moeder was achter
bet theeblad bezig en het broertj e, dat naar bed moest, zei
zoo iets kinderlijks in zijn benardheid, dat er werd gelachen,
en hij nog wat blijven mocht .
Het was nu geen kerstdag, en de klokken zongen er niet van
geboorte, maar met eenzelf de ontroering, als toen hij aan
de wijzen uit het Oosten gedacht had, boog Rijkert zich tot
zijn vriendinnetj a over, die, zoo leek het hem wel, een ruimen, warmen mantel had opengeslagen, en noodigde wie er
zich koesteren wou . Er was nu geen sprake van vleugelen
en vluchten, doch wat het hart vroeg werd hier gul gegeven,
onbewust en argeloos .
Toen zij vele gesprekken gevoerd hadden en langs menig
hofstee en wilgenboschje waren gesneld, bereikten zij een
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rood-dakig dorpje, dat in de vlakke landerijen, klein en
f leurig als een welgeschikte bloemenmand, leek neergezet .
Hier bonden zij of. Nadat zij een nauwe, kromme straat
waren doorgestrompeld, hielden zij stil voor een landelijke
herberg, en weldra zaten zij daar in de gelagkamer in een
hoekje geborgen, als op een veilig eiland tusschen golfgebruis . Telkens traden nieuwe troepen wintergasten binnen,
rumoerig met de schaatsen kletterend, warm en jolig van
het ij sp leizier .
Toen hun samen de dampende koppen gebracht werden en
het dik belegde brood, werd het hun beiden temoede in hun
heugelijke verscholenheid, of zij ergens vandaan waren weg
komen loopen, en nu voor altijd bij elkander zouden blijven,
rustig en vertrouwelijk . Anna tikte haar makker op den
arm en wees hem in een sprakelooze verbazing, over de hoofden been der hongerige tochtgenooten, naar de wanden van
de zaal . Rijkert had het al gezien, dat zij beschilderd waren,
smaakvol en door een kunstvaardige hand . Hij zat er al over
to droomen, hoe een reizende gezel, zoo een als waarover
oude verhalen berichten, zij n maandenlang verblij f daarmee
betaald moest hebben, en dan weer, even arm en zonder
dank, zijn weg had voortgezet . Dit kionk als een gedicht, dat
midden in het stemgeroes werd voorgelezen . Het waren de
seizoenen, die zich vredig om de tierigheid der luide gasten
vlochten in een kuischen kleurenkrans . Als lente lag een
pasgeboren kindje op het bonte gras der weide, de zomer
gaf een oogstfeest, het najaar een bongerd vol plukkers, de
winter sprokkelaarsters in het ontbladerde bosch . Alles zoo
ernstig en aan geen wisseling onderhevig, dat Rij kert wel
had willen j ubelen over de verrassing van dit zinnebeeld .
En zachtj es f luisterde hij tot Anna, terwij 1 aan de nabij e
taf eltj es j uist een schateren opklonk over een geslaagde grap,
dat er niets was, dat hem zoo gelukkig maakte, als zoo'n
wonderbaar zich vinden en verzoenen van twee tegendeelen,
waarheid en verdichtsel zou het hier to noemen wezen, oogenblik en eeuwigdurendheid . Het meisje knikte en dan bleven
zij een wij le zwij gend, hij haar droomerig aanstarend, zij
glimlachende onder zij n blik . En toen, in die stilte, dit even
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rond hun aandacht verzinken van de luide zaal, herinnerde
hij het zich eensklaps, dat het niet waar was, dat hij hier
zat met zij n lief ste, dat het een illusie was haar de zij ne to
gel ooven, dat zij niet met hem reisde naar het land der
vervulling, noch hem tot haar vriend gekozen had . Zij zou
hem veeleer dadelijk verlaten, om als het bruidje der verdrukten en onnoozelen, in het wit en zwart gewaad der wereldvluchtigen, een huwelijk met de nooddruftigheid aan to
gaan . De bel of to van de j aargetij den had gelogen, het was
niet voor hen samen, dat zij zegening en overvloed verkondigden in hun blij de tinten langs den beschilderden wand ;
zeker niet zij beiden zouden met elkander leven vanaf de
lente tot het winter werd . Veel wilde hij tot haar spreken,
er was zoo'n menigte van vragen, die tot klaarheid moesten
worden gebracht . Maar dan kon hij hier niet tusschen al
die stemmen en gebaren blijven . Hij gaf haar een teeken en
zij stonden op .
Als zij de schaatsen hadden aangebonden, kozen zij een lange,
kronkelende zij sloot, om met een omweg weer naar huis to
rij den . Het was er nog verlaten op dit uur . Zoodra zij de
armen gekruist hadden, begon hij, over wat hem op het
hart lag, to praten, zoo stamelend en onzeker, dat Anna, de
lippen half ontsloten en de oogen groot en donker, onaf ge .
broken naar hem opkeek, alsof zij iets verwachtte, dat zij
vreesde en waarop zij hoopte tegelij kertij d .
Was het dan niet anders mogelij k, vroeg hij dringend, bij na
verwijtend, als je je hart naar God wilde dragen, dan om
het als die naakte, uitgeteerde heilige to doen, zonder dat
ooit de bloemen en de vruchten van de velden je getooid en
getroost hadden . Was ze het dan vergeten, hoe haar vader van
de j ongens en meisj es vertelde, die elkander bij de stadspoort ontmoetten, en in koren zingend, plukkend, spelend,
de heuvelen beklommen, waar de druif to rij pen hing . Moet
het hart verworpen worden van wie het kloppend in de borst
ligt als een nestj e, dat tusschen de takken is gebouwd . Was
er samen geen lief de to vinden, samen, in dat rij ke leven,
waarvan zij daar straks de seizoenen zoo wonderlij k zich om
hen ineen hadden zien sluiten als een f onkelende, onver1

breekbare ring ? Lente, zomer, herf st en winter, werden zij
dan slechts geschonken om ze weg to werpen, als de bloemen,
die men van een onverschillige ontvangt? Zoo sprak hij verward en zich verliezend in de woekering van zijn verbeeldingen . Hij sprak, als sours muziek klinkt, waar een mengeling van stemmen tot een kunstige f uga in elkaar gestrengeld is ; maar voor wie aandachtig toehoort, is een klaar,
eenvoudig lied to volgen, dat rustig als een engel opstij gt
uit de tonenwildernis . En Anna, die een zeer fijn oor moest
bezitten, scheen die verscholen melodie to hebben verstaan .
Rijkert voelde haar handen in de zijne beven . Het bleef
volkomen eenzaam in het ronde . Nauwelijks sloegen ze uit,
doch ze werden door den wind gedragen en gedreven . De
middag tintelde over de weiden, een reiger wiekte op, een
zilvermeeuw vloog sneeuwwit langs den blauwen hemel, en
aan den horizont naar alle zijden bloeiden de dorpjes, de
blinkende torens, de warmbruine boschjes, frisch en bont
als een gewonden krans .
Ja, haar handen beef den in de zij ne, en toen zij hem antwoordde, deed zij dit niet op zijn werkelijke vragen, maar
op het zangetje, dat verborgen bleef.
-- Meen j e dat, Rij kert ?
Hij zag haar bleek gezichtje en den ademloozen ernst er in .
Even aarzelde hij, zij waren stil blijven staan, zonder het
to merken, de bries woei langs hen henen, en stoeide aan
haar wangen met een vlokje goud . Dan legde hij de handen
op haar schouder en „j a Anna" zei hij zacht . De tranen
drongen haar in de oogen ; zij drukte zich tegen hem aan .
Zij hief het hoof d op naar het zij ne, in de dorstige bereidheid van wie nog niet weet, wat de hartstocht beduidt . Maar
als hij zich neerboog, om haar mond to zoeken, moest hij
plotseling aan zijn nachten met Felicia denken, en daarom
raakte hij haar slechts het voorhoof d aan met de lippen, zoo
linksch en schuchter, als hij nog nooit had gekust . Van uit
de verte kwam een slinger boeren en boerinnen aangesneld .
De gelukkige kinderen kruisten f luks weer de armen, de
wind nam hen mee in zijn wiegende zweving, de door de
zon begloeide stad groeide op gelijk een sprookjes-roze1

boom alnaar zij naderden, en bet het wonder van hun lief de
in de harten, reden zij, als in een jubelvaart uit droomen,
recht-aan op hun trouwen toren toe .
Dien avond, toen Rijkert's moeder bij hem op de kamer
kwam, zoo welgezind, zoo zorgzaam en zoo jeugdig, kon hij
zij n geheim toch niet langer bewaren, en hij vertelde bet haar .
- Wat een zegen, lieve jongen, zei ze, wat ben ik gelukkig,
en ze moest denken aan haar onrust en bet zwij gen, dat hij
haar had opgelegd .
-- Alles wordt nu met ons drieen, f luisterde hij, als had
hij, wat ze niet uitsprak, verstaan . Doch dan bekroop haar
een twij f el, omdat bet zoo schoon scheen, en juist bet schoone
altij d zooveel leed in haar leven had meegebracht .
---- Weet je bet wel zeker ? vroeg ze met aandrang, is bet
niet heel onverwachts gebeurd? Hij knielde naast haar neder,
hij legde zij n hoof d aan haar schouder en ,bet is goed, geloof me," zei hij uit bet volste van zijn hart .
Maar wat later, toen hij in zij n bed lag en den slaap niet
kon vatten, toen waren bet zij n gedachten, die, de gevolgen
van zij n besluit overziende, en bang voor een overrompeling,
de vraag van zij n moeder herhaalden, en een antwoord eischten van bet vertrouwende hart . En dit gaf bet, en er werd
een nieuwe vraag gesteld, zoodat bet verstand en bet gevoel
al dra over zij n lief de aan bet redetwisten waren, bet leek
wel de een als een ernstig man, de ander als j onkvrouw, gelijk personen uit een oud mysteriespel . Totdat zij eindelijk
blijkbaar tot overeenstemming waren gekomen, door aan to
nemen, dat voor Rijkert's nieuwe leven er geeri deugdelijker
gi ds was to vinden dan bet ernstige meisj e, terwij 1 aan Anna
de levensvreugde en werkelij kheidszin, die zij behoef de, door
niemand beter dan door haar makker konden worden geleerd,
ja, dat dit bet geheim van hun verbond was : dat zij de scholieren van elkander zouden wezen . Doch toen dit vastgesteld
was, lachte bet hart, dat als j onkvrouw had gesproken, en
alles wat samengezocht was, verzonk in den glans der verrukking, verloor zich in bet ruime van die kuische, teedere
lief de, waarvan de dichters zeggen, dat zij eerder een
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deugd is dan een passie, en die niet anders dan het heilig
huwelijk wil .
Het bleek to vroeg gejubeld, een ding was vergeten ; een
donker licht gleed over den vrede der droomen : de gloed
van den zomer boven de bergen, het vlammen van de purperen rozenhagen, waarlangs hij op zijn goudvos naast Felicia
reed . De jongen wilde dit wegdoen, en vermocht het niet .
Hii voelde geen heimwee of terugverlangen, alleen een onverbiddelijkheid . Die dagen waren doorleefd en genoten,
en ze hadden zich verbroederd met zijn bloed . Hij legde
de hand aan het voorhoof d, en wat daar koortsig klopte tegen
zijn koelende palmen, voerde de of geval len bloemen der
Augustusweelde met zich voort, als op een stroom . Wie kon
dit veranderen, wie maakte dit ongedaan? Hier kon het
hart zelf s geen antwoord op geven in haar zegevierenden
overmoed, en in zijn hulpeloosheid dreef de werveling der
vragen, die dit verbij sterende als een onweer met zich meebracht, hem het bed uit, in een onbewust vertrouwen, dat
de nacht zoo ruim is, en de sterren helder zijn . Hij drukte
het gezicht tegen de ruiten, doch het was oneindig zwart
daarbuiten, zonder een droppeltje flonkering . En de vragen
keerden weder in hun onoplosbaarheid . „Waarom had hij
er zich zoo spoedig bij neer kunnen leggen, dat Felicia hem
vergeten had? Waarom gaf hij zijn hart aan een ander,
weinig maanden na die zomer-heerlijkheid? Was hij zoo wuft
en zoo ontrouw ? Mocht hij Anna zijn zwakheid brengen met
een gebaar, of hij zijn rijkdom schonk?" Ontgoocheld stond
hij tegenover zichzelven, en omdat voor een j ongen, hij,
die geen held is, een laf aard moet wezen, verachtte hij zich
onuitsprekelij k . De kou kroop hem op langs de beenen, en
neep hem in het weeke vleesch . Dit gaf een grimmige voldoening, want een vernedering verdiende hij .
Als hij eindelijk weer naar bed was gegaan, en een weinig
warmte zich over hem ontfermde, legde hij zich op zijn zij
neer, en wachtte den slaap . Maar die zweef t slechts over of f en
wateren, en de zijne schuimden opgezweept . Er was hem
geen enkele uitkomst gegeven, onverzoend lag het raadsel
van het vlammende verleden naast de teedere wereld van van1 1

daag . En toch besefte hij, dat het nude moest wijken, wilde
het komende zuiver zij n .
Ja, het kan niet anders, zuchtee hij overwonnen, het zal
haar aan de voeten worden gelegd .
Den volgenden morgen, toen Rijkert met zijn schaatsen
buitenkwam, woei de dooiwind hem tegen . De lucht was
door een vuilgrij s wolkenf loers bedekt, en de koude was niet
f onkelend meer en f eestelij k . Hij ging wat gebogen, het voorhoof d f ronsend, zij n borst was vol zuchten, en hij vroeg zich
peinzend of in zijn benardheid, of (lit de aard van het geluk
was, om met vragen en zuchten to komen, zooals de lente
met haar regenweer .
Hij belde aan bij Anna's woning . Zij deed hem zelve open,
al voor den uitgang aangekleed . Zij legde een vinger aan de
lippen, greep hem bij de handen, en trok hem een kamertje
binnen, dicht naast de voordeur, waar alleen een kleine houten
taf el met twee rieten stoelen stonden .
Ben je daar, jongen, riep zij gelukkig, vlij de haar arm
om zij n schouder, rankte zich tegen hem op als een zingende
vogel, en kuste hem, in het goed recht van haar onschuld,
warm en innig op den mond . Hij kuste haar weder, hij vergat
wat hem deerde, er was geen toekomst of verleden meer,
alleen zij beiden op de gansche wereld, in het even zwevend
blijven van het oogenblik .
Uit de gang klonken stemmen . Haastig vluchtten zij . Op
straat zei hij, ernstig naar den hemel kijkend, als verontschuldigde hij zich : „Zoo mooi als gisteren is het niet ." Zij
ar.twoordde slechts met een glimlach, die als het wenken van
een hoog bevel was, dat de wolken van den hemel dreef .
Rij kert begreep haar ; ook aan hem was de macht der gelieven
geschonken, om het to doen zomeren en bloesemen naar het
hem lustte in het midden van den wintertij d .
Bij de wetering bonden zij aan . Het ij s leek op zwartachtig,
bleek-dooraderd marmer . Het nam geen deel meer aan het
f eest van de rapheid, het tong niet meer onder het staal . Van
een grootvlokkige sneeuw begon een enkele trage, op den wind
gewiegde pluim to vallen . Er bewogen zich slechts weinig
rij ders op de baan.
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Voor de beide jonge menschen was dit de eerste dag van
hun lief de, de dag der bloemen, die zoovele zij n, dat niemand
ze tezaam kan schikken . Het schij nt dan alleen nog maar
mogelijk, zich over hun weelde to verwonderen, en to vragen,
hoe zij n ze zoo prachtig en talloos geworden, en wanneer
hebben zij knop gezet . Daarom zocht het verheugde gesprek
van die kinderen dan ook enkel naar den aanvang van hun
zoet gevoel . Anna noemde den avond, dat zij van Gerardus
had gelezen, maar geweten had zij het eerst heel zeker
bij dat aanzoek van Hendrik, toen zij met een bonzend
hart gedacht had : „god, als Rijkert daar eens stond ."
Van dien dag of had zij een zacht branden in de ziel behouden, en als zij haar vriend, die zich voor haar hield
verscholen, eindelijk niet ontmoet had, om hem aan dien
gloed to warmen, dan was het voor anderen voor wie
hulp behoefden, geweest . Dit had haar troost gegeven en
berusting .
Mij was je lief dat eerste uur al, toen er een nieuw
meisje in de klas was gekomen, riep Rijkert, ja eigenlijk
nog vroeger, een middag, dat je voor de school stond om je
vader of to halen, en hem zij n tasch met boeken uit de
handen nam . Je moeder en je broertje waren er ook bij .
1k ben je toen tot huis toe nageloopen .
Anna knikte hem innig toe, zachtjes drukte zij zich tegen
hem aan, zoodat het hem toescheen, of hij haar droeg op
de armen, in het lichte zweven, dat zoo zalig duizelig maakt
van ziel . Dan lachte zij weer om de vlokken, die als bijen
om haar lippen zwermden, en zich nestelden in heur haar .
Rijkert wilde zich bukken om ze weg to kussen, maar een
schrik hield hem tegenover een stem . Het was dezelfde, die
in den nacht had gesproken, en nu zei ze : ,Waarom die
onwaarheid ?" en „Felicia" . Hij voelde den last weer op zij n
schouders zinken, waarmee hij dien morgen onder de donkere boomen langs de grachten was gegaan . Het leek hem,
of hij al vele uren door de landerijen had gezworven, zoo
vie] de moeheid over hem . Een dichte sneeuwbui danste
warrelend over baan en velden, wischte de wereld uit in een
vlindervlucht van wit .
1

Willen wij naar huis teruggaan ? vroeg hij mat en
toonloos.
-- Jongetje, is er dan wat?
Nu was bet oogenblik gekomen, om to volvoeren wat hem
opgelegd werd, doch zijn besluit was zooveel grooter dan
hij zelve, dat hij, als Jacob met den engel, ermee worstelen
moest .
- • 1k wil je iets zeggen, stamelde hij, maar bet is zoo onbeschrij f elij k moeilij k . Kalm en zonder vrees keek zij hem aan .
Er lag een rustige verwachting in haar oogen, maar die was
bet toch niet, waar haar gezicht zoo zacht van straalde . Het
was bet medeleven met zij n angst en bezwaardheid, bet was
de mildheid van een zustertj e, de zorg eener moeder, die
aan haar glimlach zulk een wolkelooze warmte gaf . Hij kon
daar geen weerstand aan bieden . Wie durf t zich met een
onbeleden leugen buigen boven den spiegel van een bron?
Ik heb van een ander gehouden, f luisterde hij heesch .
Alleen haar lippen trilden even, maar zooals ze niet of liet
van hem aan to zien, bleef er niets dan oneindig vertrouwen,
wankellooze teederheid .
Nu dan ? vroeg zij, met een zuivere muziek in de stem .
0, kind, hoe kan j e dat begrij pen ? riep hij in zij n wanhoop uit, terwij l, in een visioen van zinnelust en passie, de
roode brandgloed van bet Sint-Jansvuur zijn viammenruiker
in bet smetteloos landschap wierp . En zonder dat hij er zich
tegen kon verzetten, werden de woorden hem uit bet hart
gezweept
-- Het was Felicia, met wie ik in de bergen woonde . Ik ben
met haar als met mij n vrouw geweest, alsof ik een kindj e
van haar hebben wilde, en dat wilde ik toch niet .
Anna struikelde .
Laat mij gaan zitten, stamelde ze als tot zichzelve, alles
is zoo vreemd .
Rijkert bracht haar naar den walkant, en daar liet zij zich
machteloos glij den in de sneeuw . De handen in den schoot
gevouwen, heenstarende in bet verblindende gedwarrel, met
de tranen stadig langs de wangen druppelend, zoo bleef zij
daar ineengedoken wachten, Rijkert bleek en roerloos naast
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zich op het door de koude sprei bedekte oevergras . De vlugge
vlokken wemelden en zweef den om hen henen, alsof zij
twee verdwaalden waren, die de witte dood verrast heeft, eenzaam en ver van de menschen, gelijk in oude liederen geschreven staat . En waarlijk wat zouden die jonge harten
liever gedaan hebben dan sterven, als zij niet een licht gevonden hadden in hun donkeren nacht . Anna was het, die
het zwij gen verbrak .
-I Hoe kan het, vroeg ze langzaam, de oogen groot en
brandend, alsof ze iets in de verte trachtte to lezen, waarvan
de letters waren uitgewischt, hoe kan het, dat je haar liefkreeg, terwij 1 je zooals je zelf gezegd hebt, van mIj hield ?
--- Maar heb ik haar dan lief gehad ? riep Rij kert in een
hartstochtelij ken kreet van verzet .
-- Niet lief gehad, en dat gegeven ? Zij drukte haar gezicht
in de handen, en snikte het in haar verbij stering uit . Doch
de sneeuw viel er niet minder stil om, zonder oordeel, koel
en eindeloos . Dan hief ze het hoofd op, en het vochtig van
de tranen tot haar makker keerend, zei ze met het heerlijk
beven van de nederigheid der lief de in de stem
Ach, wees er niet boos om, ik kan het niet helpen, het
nam me zoo mee .
Rijkert zat daar met gefronste brauwen, en de lippen op
elkaar geklemd . Hij zocht en hij tuurde, smachtend naar een
sprankj e helderheid . En allengs, wij l hij zij n gedachten als
een boog tot berstens hield gespannen, scheen een kern van
vaste klaarheid zich to vormen, in het onontwarbaar dansen
van de vlokken, als een witte bloem . En zoodra hij erover
begon to vertellen, kleurden zich zijn wangen, er glansde
een bevrij dheid in zij n spreken, als van een schip, dat uitzeilt in de zon . Hij beschreef haar het wonder van de j eugd,
het wenschen, het smachten, de wereld in vlammen, die wilde,
warme j aren van verandering . Het kind, gaat dood, de j ongen
is zoozeer een nieuwgeboren wezen, dat hij schier zij n vroegeren naam vergeet . Moet er dan geen gids zij n door dit
dichte bergwoud van de zinneweelde, een wij zere, oudere,
met de hand van een moeder, een wetende, een rij pe vrouw ?
Dit had Felicia hem willen wezen, en zij was het, die hem
1

door de wildernis van gloed en vonken, behouden en gelou .
terd tot Anna had gevoerd . En o, dat zwij gen van haar, dat
laten vergeten, was dit Been wij sheid geweest, geen goede
voorzorg, om hem langzaam los to maken van het voorbij
zij n, als een vrucht, waarvoor de tij d is gekomen ; want
geweten had zij het zelve ook wel, ja, dat zij de zon geweest
was die doet rij pen, maar dat ze nimmer in elkanders harten
hadden gewoond .
- Wil je me gelooven, Anna? vroeg hij teeder, ik voel het
zoo zeker, het is als een licht, waar ik de dingen in zie .
Anna knikte, verdoold in gepeinzen, dan legde zij haar hoofd
tegen zij n schouder, en hij zag, hoe bij zij n ademen het
rustig op en neder zonk .
Wil je me kussen, smeekte hij, en zij verstond het, dat
hij bedoelde : op diezelf de lippen, die Felicia heef t gezocht .
En met de handen aan zij n slapen kuste zij hem op den
mond .
--- Ik ben zoo vol vertrouwen, zei ze eenvoudig, al begrij p
ik veel nog niet .
Voorzichtig hielp hij haar opstaan, en klopte haar de saamgepakte vlokken, het manteltje van hun verdooldheid, van
de kleederen . Langzaam en behoedzaam zochten zij hun
richting door het weef sel van gestuif . Soms dook een ge.
daante op, als de geest uit een sprookj e, ij lde voorbij hen
en verdween geluidloos in de witte ruimte . Spreken deden zij
slechts weinig, want zij wisten zich volkomen van elkaar .
Wat een dag, mij merde Rij kert, en het was hem to moede,
of die slechts om zij nentwille over de wereld was opgegaan,
om zij nentwil le, met zij n wonderbaren sneeuwval, met zij n
bij na onop losbare raadsels en zij n schoone zuiverheid . Hij
meende, dat nog nooit een mensch zoo'n dag beleef d had,
van zooveel ernst en van zooveel verlichting, zoo gansch
een begin, zoo volkomen een einde, en terwij 1 Anna als een
vogel aan zij n zij de zweef de, verbeeldde hij zich, dat, wat
zij samen hadden doorleden en genoten, groot was en eeuwig,
als de onvergetelijke lotgevallen, waaruit de mythen van
Marsyas en Faeton, en het Hart van den Heilige werden
gedicht .
1
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bewaarde gedichten geheel of gedeeltelijk
afgedrukt, voor zover ze licht wierpen
op Van der Leeuw's ontwikkelingsgang .
Dc vraag is toen gerezen, of bij cen uitgave van de „Verzamelde Gedichten"
niet ook veel van de, om welke reden
dan ook . door de dichtcr terzijde gelaten
poezie aan de bundels toegevoegd behoorde to worden . Het is immers zo, dat

het peil van de latere verzen over het
algemeen hoger ligt dan dat van die welke in ,Liederen en Balladen" werden
opgenomen, zodat zich in de nalatenschap
tientallen gedichten van later bevinden,
die, al zijn ze niet altijd vlekkeloos, voor
de eerst-gebundelde niet onderdoen .
Om deze reden hebben de samenstcllers,
in gemeenschappelijk overleg, besloten de
vier bundels to laten herdrukken, zoals
Van der Leeuw zich dat voorgesteld had,
maar er als ,Nalezing" aan toe to voegen:
le . De door de dichter aangewezen gedichten, die hij bij een herdruk uit
zijn bundels verwijderd wilde hebben .
2e . 36 van de ongebundelde gedichten .
3e . Een keus uit de door hem vertaalde
gedichten .
De omvang van deze op houfvrij
papier gedrukte en in heel linnen band
gebonden bundel bedraagf 428 pagina's .
Dc prijs is f 10,-- ingenaaid en f 12,25
gcbonden .
Verkrijgbaar

in de

bockhandel .

F. BORDEWIJK

HET EIBERSCHILD
In deze bundel sterk beeldende en kleurrijke novellen koos
de auteur de residentie tot plaats van handeling . Niet de
Residentie gelijk wij die alien kennen doch meer die van
vroeger tijd met haar toen nog zo bonte warreling van
schilderachtige achterbuurten en half verborgen stegen .
Wat deze plaatsbeschrijving betreft en bizonderlijk die
welke die romantische buurten aangaat, moet de lezer
natuurlijk niet een nauwkeurige kopie van de werkelijkheid verwachten, al is deze afbeelding in grote lijnen juist .
De auteurr steunde ook bier op zijn fantastische jeugdherinneringen, d .w .z . op zijn alles doordringende verbeeldingskracht . De eerste twee novellen spelen vrij kort v66r en
omstreeks 1900, de derde tijdens de dreiging van de tweede
wereldoorlog, de vierde enkele jaren v66r deze oorlog en
de vijfde in de dagen der bevrijding .
Deze spreiding over verschillende tijdperken verleent cen
bizondere levendigheid aan deze verzameling van leven
sprankelende verhalen .
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