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DE BRUILOFT .

Z eg, man
Juffrouw Broense spookte in haar witte nachtgoed uit de
lakens overeind . Over de beddeplank henen weifelden haar
oogen, onverschillig onder de slappe muts, moe in het als afge_
beulde gezicht . 't Nachtpitje uit het glaasje op tafel bescheen
een gelakt blad met kopjes in mekaar van onderscheiden grootte
en kleur, en een kom afzonderlijk, ongewasschen, vuil van dik ;
open erbij de suikerpot, waar snoepachtig het lepeltje uit glom .
De tafel tot het raam bijna, groot tusschen gewone stoelen ;
een armstoel tegen het raam, waar slappe-kofhe-kleurige overgordijnen in embrasses bochtig hingen voor een neergelaten
rolgordijn . Tegen de glazen peer van de hanglamp en over de
dunne balken van de lage zoldering schimmerde de schijn van
het pitje, dat ook de gesteldheid der kamer verschijnen deed,
vaag en uit veel duister .
Het vrij ruime vertrek had links van het raam een geverfde
deur naar het keukentje en op het penant er tusschen eenige
vierkante prenten en ovale portretjes achter glas . Naast die
deur begon de hoeksche wand met nog zulk een deur naar de
bovenverdieping ; wat verderop een vernissige kast met een
plaat erboven, en daartusschen een als hoog opgetilde ouderwetsche hangklok met verguld beslag ; een stoel, en weer
hoekte de kamer . En de geheele wand daar, beginnend met
de gangdeur naar de straat, was onbehangen ; het schotwerk
glansde geelwittig, vlak geverfd, door niets gebroken clan door
de donkere inkijken van twee bedsteeen naast elkaar, met de
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deuren als kasten open . De vierde wand had in het midden
een zwart vooruitspringenden schoorsteenmantel met snuisterijen, een kolomkachel met dooven pot ervoor, gehaakt met
zijn lange pijp in het witte stuuk . Aan weerszijden van den
schoorsteen op het donker, bloemerig behang bleekten twee
steendrukken achter glas, groot, en aarzelig to zien : de Rots
der Eeuwen en een Kruis met Rozen . De juffrouw boog even
uit de bedstee in den hoek, zocht haar zak uit den doffen
hoop goed op den stoel voor 't bed .
,,Zeg nou eres wat, man," fleemde ze .
Baas Broense, achterin, stroef, met strakke knieen behagelijk
onder het dek, humde, schraapte zijn keel geweldig .
Zij, duwend haar zak het kussen onder, wentelde zich om
op haar krakende plaats en vroeg toen, over het kind been,
dat tusschen hen beiden lag to slapen
,,Toe zeg, wat zal je doen ?"
,,Daar zal ik voor zorgen 1"
Zij hield haar mond, onderdanig voor de sterke stem ; en
het huis was vol van dikken slaap . In de andere bedstee
sliepen de jongens, de drie kleinste, behalve het nakomertje,
dat bij hen in bed lag ; de drie grootste, heele kerels, de
oudste al gediend, met groot verlof thuis, sliepen onder dak .
Dan waren in de bovenachterkamer de drie meisjes geborgen ;
de bovenvoorkamer verhuurd aan menschen met een kind .
En door de benauwde kamer-atmosfeer doortrokken met
lucht van kwalijk opgedroogde verf en petroleum, ging de
klok aan als de adem uit een piepborst . De kamer leek toch
wel groot . Van achter het raam sloeg het vlerkgeluid van
een duff die zijn stok afdroomde ; wat verder klakte de trage
tel van een vallenden droppel, het lekkende keukenpompje
in den gootsteen .
Maar zij, krieuwelig van nieuwsgierigheid, begon weft,
smoezend, omdat het nacht was
,,Zeg . . . . doe je het in Concordia ?"
't Hooge woord was er uit . Dan, over den rand van de
deken klonk de basstem :
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,,Waar denk je aan, waarom niet bij Pauw !"
Buiten griende door de stilte koppig kindergehu ! aan van
de buren ; tusschen hen beiden zuchtte de warm-ademende
bobbel van den kleinen jongen ; en er haar hoop en vrees
in eens uitflappend, zei ze
,,Nou maar . . . . waar dan ?"
,,Waar dan, waar dan ?"
Hij schraapte nog eens, zei, wel wat to forsch om het
heelemaal to meenen
,,Waar anders dan bier natuurlijk ."
"Hier ! . . . . got, hier !"
aar niet meer over, vrouw, eens en voor al ."'
Zij zweeg gehoorzaam, maar ze wou wel huilen . Dat was
de doodsteek ; weg was de zaal waar je wel dansen kon en
de muziek - ze had er wel niet heelemaal op gerekend,
maar 't toch aan de juffrouw boven en aan de kruieniersvrouw verteld ; zij, die zoo gedacht had, hij zou wel een
spaarpot hebben
en tegen die stem was niets in to brengen,
dat wist ze nu al vijf-en-twintig jaar -- vijf-en-twintig jaar,
waar bleef de tijd -- ja, ze wou wel huilen -- had zij maar
geld, dan zou je eens wat zien, nou nooit had hij eens er es
wat voor 'r over
er wat voor opnemen, als ze er van
spreken zou durven, dan vrat ie der op. Net of 't alle dagen
gebeurde, vijf-en-twintig jaar getrouwd
hier ; maar dat
was gos-onmogelijk
al die rompslomp bij haar aan huis
--- hij moest 't maar eens voelen, alles zelf doen met je moei
lijf -- lag ze maar in 't graf, oud hoopte ze toch niet to
worden - nooit heeft een mensch gedaan, ja, ze wou wel
huilen, maar dat gaf toch niks .
Ze wentelde zich weer naar de beddeplank, ze was heelemaal niet slaperig, al was ze dood-op .
Ook baas Broense kon den slaap niet pakken. Wel was
in zijn hoofd de fabriek nog aan den gang, dat bleef daar
altijd, altijd roezen . . . . al de machines met hun raderen
-- maar dat was to zot, daar nog last van in je kop to
hebben na weldra veertig jaren .--- nee, dat was 't niet.
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,,Wa blief ?"
,,Niks, man ."
,,'k Dacht je zei wat ."
't Was dat weergasche feest dat hem zoo dwars zat zeker, hij zou ook then gedenkwaardigen dag graag grootsch
hebben gevierd - geen kleinigheid, vijf-en-twintig voile jaren
- lief en leed to saam gedeeld -- leed een massa
en diep
in zijn borst hoorde hij 't woord zwaar, een massa .-r vijf-entwintig jaren - mocht dat bootje varen -- 't rijmpje kwam
van zelve
verleden jaar gezongen op een andermans zilveren feest --- zelf gemaakt -- een kwart eeuw sakkerloot,
als hij dat alles van to voren geweten had --- maar wie weet
dat
jong kent geen bezwaar .-- zijn vrouw
hij zou haar
altijd de hand boven 't hoofd blijven houden : hij zou het
woord gestand doen, 't woord eenmaal gesproken voor God
en de Wet
dat was plicht - een heer, een man met een
rug had hij kunnen zijn r-- hij wou er niet aan denken, neen,
het groote gezin had het hem gedaan, en waarachtig, veel
had ze ook niet -- een sloof was ze .- geworden een
goeie moeder, zwak voor der kinderen, die hingen aan haar
lijf, de oudste zoowel als de jongste, de jongste zoowel als de
oudste -- hij nooit thuis .- van 's morgens zes tot's avonds
half elf
negen ,--• vier dood
zoo moest men well wat
door de vingers zien -- zedelijk verplicht
Concordia
hoe kwam ze er weer bij .-- voor geen cent nagedachte
o,
zoo hij niet al gauw het roer zelf had ter hand genomen, was
er geen spaan terecht gekomen van het huwelijksschip, Been
spaan
Concordia
zich in de schuld steken voor 't plezier
van 'r familie, altijd op plezier uit, lolmakers, en anders niks
en daarvoor zou hij in de nesten komen, hij zag liever
Met hollige oogen lag juffrouw Broense in de kamer to
kijken
Tegen de onmogelijkheid kon geen mensch op .-- een feest
bleef een feest -- de drukte -- tante Dientje, als ze die krijgen kon om een handje to helpen, dan kwam ze er wel door
't was toch weer es wat anders - hier
waar moesten ze
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in gosheerenaam allemaal zitten, voor haar part was 't al
achter den rug
Margootje werd al een heele meid, most
dan ook maar wat poot-an speulen -- toch wel aardig zoo
je huis vol menschen .--- klinken, toosten, zingen -- voor de
kinderen zoo'n pret, ja, ze dee 't voor de kinderen, hadden er
zoo'n schik in
al stiekum voor gespaard -- Vader en
Moeder mochten niks merken
op den dag van aanteekenen
dan gingen de ouwe lui zoo kwasie op visite, bij oome Willem
of zoo, en als je dan thuis kwam, was er mooi gemaakt --vlaggen met zilveren sterretjes
of ze 't niet gemorken had,
de snippers dreven overal van de knipsels - ze dee maar
een oog toe bij 't vegen - en dan groen, twee stoelen voor
her Zilvere Paar .-- ze kreeg er de tranen van in 'r oogen
nou een pretje dat mocht een mensch wel eens hebben, wat
heeft een vrouw aan er leven
iedere keer mis -- een beetje
plezier was 't toch maar - tobben -- en een man heeft er
geen benul van wat zoo'n huishouden kost . -Zij woelde zich weer om, stak haar arm onder 't kussen.
,,Heb je wat, vrouw?"
„He, 'k dacht je sliep ."
,,'k Wou 't waar was ."
Het stille hoopje ademde tusschen hen, de kamer was zwoel .
In het hoofd van baas Broense drensden de machines . . . .
arbeid slecht betaald .--- die buitenlandsche opzichters streken
verstaan
met veel hooger loonen weg
nieuwigheden
geen for van 't werk
al die monden .-- een sjouw ,-- renten
't is je ook geen
gingen maar door, de hypotheek, aflossing
meevaller zoo'n eigen huis -- werken, tot er je kop van tolde,
om een eerlijk man to blijven en to zorgen dat alles behoorlijk
voor den dag komt .--- hoe kwam ze er weer bij - - -- de
kinderen werden groot . -- Dirk ging nu Maandag weer naar
zijn nieuwe winkel - 't zegt je wat ze-ven-tien maanden je
had hij ook
koning to moeten dienen
de koning dienen
maar niet
gedaan -- goeie kerel
weinig losse haren
sterk - en Willem eindelijk den cent meer per uur -- begon
zich zelf aardig to bedruipen
best werkman al -- keurig
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de kamer behangen en geschilderd
toch zoo weinig liefgeen een -- dan
hebberij nooit eens een boek in handen
was hij in zijn jonge tijd een andere kerel .-- boeken genoeg
als er nog maar een mocht zijn die in
.-- een kast vol voor
de wereld hooger op klom dan zijn vader - doet er eens wat
an
wat niet heeft, geeft niet.
In de kamer begon geregeld de adem van juffrouw Broense
to gaan, uit de andere bedstee reutelde gesnork .
toen hij voorzitter was
Een schoone tijd de vrijgezelstijd
van de gezeVen-vereeniging Melpomene en Thalia .- verzen
- voordracen zijn lust altijd geweest en zijn leven - mooie
tijd -- zijn vrouw, zijn aanstaande, kon hij van uit de zaal
hooren huilen - het Kerkportaal - aandoenlijk gedicht geen oog bleef droog r grootsch van taal
maar zijn lievelingsstuk Abdel-kader dreunen dee het, kou in je rug kreeg
je ervan - witte das, witte handschoenen, de schoenen goed
gepoetst, zwart staat altijd deftig - 't aanneemspak .-- hij
voelde zich nog staan voor 't souflleurshok
wist nooit van
goeie
jets of - Gerrit van Gulik souffleerde --- al dood
soul eur was maar alles - ,Aumale is dit uw trouw ?" een
van die moeielijke vallen - sapperloot, hij kende't nog van
buiten -,,Mohammed, gij laatste, gij grootste pro Feet, Weer
leg ik den trots van Uw vijand aan teug'len, En 'k dood hem
handgeklap -met kogels, die 'k yang in min kleed"
Broense, Broense -- hoor de zaal daveren - Broense, Broense
,Ziet gij den wintervorst
- waarachtig - Schoone tijd
daar op zijn troon gezeten ?" , de St . Paulusrots, waarmee
hij de prijs had gewonnen tegen Jan Paschier van Oefening
om 't even, geen wonder zoo
baart Kunst, was 't niet zoo ?
een mensch wat ontschoot - „Een rukwind blies" - moeilijk,
spannend gedicht -- ,Te laat, maar wee hem, hij zinki ook,
Van 't noodtij overplast
Neen, zie by komt weer op, hij
pakte altijd, heerdook En 't kind, hij heeft het vast
lijke gaaf, de dichtgaaf - de groote Bilderdijk, Bogaers
zoowaar zijn naam ook met een B. .-. Broense - malligheid,
malligheid, had wel aan wat anders to denken - got-betere-'t .
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- Ach-h, wat een gaap - kon maar niet warm blijven, de

slaap verdraaide het to komen
Ik ken ze wel die slapelooze
nachten." Verzen reciteeren wou anders wet eens helpen -doodstil blijven - hoor moeder eens slapen, de sloof was
daar straks sloeg 't half een bij de buren
hun klok
moe
altijd na, altijd van slag - 't ding was op - nog een erfstuk
hij had geen klok noodig, werd wet wakker met 't hanegekraai -- ieder sliep nu, Fritsje naast hem, als een roos
„Wat slaapt gy zacht op 't blauw satynen kussen"
nu ja,
toch aan niets gebrek goddank - 't jongske zweet -- sliknat
is zijn hoofdje, ook al niet sterk
't zou aan hem niet liggen
als dit er tenminste een werd die zijn talen sprak
stil
laten liggen maar
Partijtje of gezellige bijeenkomst,
altijd iets toepasselijks voor de gelegenheid -- men rekende
er op - wacht maar, straks komt Broense los --- 't beteekende
allemaal niets zoolang men jong is, jong gaan zulke dingen
vlug van de hand, maar de rechte sjeu was er of - de kop
werd oud --- 't feest zou er zijn en goed ook - als je maar
eerst het begin wist dat was 't moeielijkst -- waar die kou
toch van daan kwam, zeker had een van de jongens 't raampje
van de pletie laten openstaan -- als men niet alles zelf deed
-, maar hij ging er in geen geval uit, mocht moeder niet
wakker maken
laat nu eens een ander doen zien wat hij
kan oome Doris,'t mocht wat --- juist daarom zou allesfatsoenlijk gebeuren
geen dronkemanspartij in zijn huis
alles
fatsoenlijk
zoo had niemand iets to reclameeren - wat . . . .
In het teere duister van de bedstee hadden zijn even halfopen oogen beweging gevangen . Voorzichtig als in slaap zag
hij den arm van zijn vrouw zoetjes onder het kussen van daan
gaan en toen ja, hij die dacht dat ze sliep, zag hoe ze wat
wegstopte in haar mond en lekker to mummelen begon .
Een woord van geweld stookte naar boven, doch bleef onder
de dekens, och, wat hielp 't . . . . en . . . . Maar nog we] een
half uur Lang lag Broense daar met heete, toee oogen die als
doortasten bleven het duister .
*
* *
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,,Zal U nog een koppie thee gebruiken, oome Piet?"
,,Thee ? zoo laat nog eris, wel bedankt, hoor !"
,,Uwe, oome Willem ?"
,,Thee ? . . . . nee hoor, ik hou het met mijn broer, Beef
mijn portie maar aan de poes ."
,,Wat zal ik nou met die thee beginnen? och, juffrouw verlost U me van een koppie, ze benne met suiker ."
,,Geeft U maar hier, tante Dientje, mijn man wil ook nog
wel een koppie .'"
Tante Dientje, ijverig, rekte zich tusschen de twee dikke
baardelooze schildersbazen over, die toen naar links en naar
rechts uitweken om voor haar plaats to maken .
,,Got, wat is ze toch nog mollig," zei oome Willem met een
kostersgezicht . Hij was wel een half hoofd grooter dan oome Piet .
,,Malle vent," zei tante Dientje .
Haar thee eindelijk kwijt, schoof zij, zich tillend op de teenen
tusschen de nauwte der stoelen door met haar dorren schoot,
den mond, waar uit twee tanden of ze waren weggeslagen, van
de persing wat benauwd open, giegelend : ,mag ik eventjes,
'k vraag ekskuus."
,,Gaat het, Dien?" Oome Piet, de tweede van de glazen
deur op een tabouret-maar, wipte zooveel hij kon .
,,Best hoor, er kanne veel makke schapen in een hok ."
,,Maar wilde nog meer," verbeterde oome Willem, "want
die springen boven op mekander."
,,Gos !" lachte schrikkerig het juffrouwtje in de schuinte over
hem en dat wel een kopie thee gevraagd had ; toen tot haar
stoeren man, wien het kleine kopje wat onhandig was, zei
ze : „U mot blazen, boor ."
„Je houdt je goed, tante Dien 1" prees baas Broense .
,,Kom, kom," zei de gedienstige vrouw, ,daar hiet ik
Dien voor !"
,,Niet lastig zijn, kinderen ."
De Bruidegom stond toe to zien of alles wel goed volgde .
Hij knikte naar den bedstee-hoek, vroeg met zijn korte
beveelstem
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,,Gaat het je goed, moeder ?"
,,Bekommer je om mijn niet," zei de oude juffrouw, net een
kuchbuitje uitvierend, ,ik zit hier best ."
,,Een beetje bedaard toch, kinderen," herhaalde de Bruidegom .
,,Och laat ze plezier hebben," zei de Bruid en dadelijk den
kleinen jongen naast haar op zijn witten bol zoenend : „he
jong, smaakt 't lekker ?"
,,Nou !" zei Fritsje .
,,Hij kan toch zoo lekker pruimen ; een mensch is maar
eens vijf-en-twintig jaar getrouwd, wat zegt u, nicht Betje?"
Zoo sprekend, hield zij haar hoofd alleen gekeerd naar een
blonde, knappe meid, die dicht bij haar aan de middelste en
kleinste tafel zat . Betje, roowangig, 't haar in kleine golfjes
wat dartel op het voorhoofd, had naast zich haar aanstaande,
een spekslager, aan haar groene zij . Een roosje op de borst
van haar damesachtig grijs wollen japon bloosde weg, toen
ze keek naar tante,
,,'t Is het meeste plezier voor de kinderen," praatte ze alsof zij zelve niet van pret hield ; tante evenwel keek niet langer,
Betje zag niet veel meer dan het toetje dun haar, dat op de
wrongetjes glom .
„Is 't niet waar ?" En de Bruid dadelijk weer gastvrouwelijk, knikte tevree terug en de kamer in . Zij miste twee tanden .
„Zoo," herkende ze .
Een voor den was baas Broense de hoofden gaan tellen
,,Er mankeeren er nog twee," zei hij hardop . Gerrit en ..."
,,Legt al bij zijn Daatje in bed," haastte oome Piet .
,,Spaart brand uit," schamperde oome Doris, de typograaf .
,,Maak je maar niet ongerust, hij zal wel komme," tuitte
tantje Dientje met een stem van de straat, ,als er maar wat to
bikken valt ." Ze had het druk met leege kopjes aan to
geven door de keukendeur, ,zet ze maar in mekaar, vrouw
Stam . . . . is er nog iemand gediend van een koppie ? . . . .
eenmaal . . . . andermaal . . . Uwe, juffrouw Weelsen . . . . Uwe
juffrouw van Dort? nee?"
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,,Of ie komt!" had tante Mietje, oome Piets vrouw uitgeroepen, en ze zat, zelf verbaasd na zoo'n lange uithaal to
pinken onder het licht, de oogjes zeer, het mondje secuur dicht,
,,ik weet wel maar ik zeg niks" ; naast haar drankvleezigen
man, een oud porcelein popje in zwarte jurk gelijkend, met dun
plat kastanje-bruin haar, waarin de scheiding nijdig .
,,'t Is me een fijne," smaalde oome Doris.
,,Met stijve baleinen," rijmde oome Piet.
,,Kinderen, kinderen," waarschuwde de oude juffrouw .
„Nou, moeder, jouw Gerritje spuugt er ook niet in, als het
maar niet naar de krullen smaakt," riep oome Willem .
,,Och ziet u, juffrouw, ze plagen de oude vrouw maar een
beetje ." Ze moest hoesten, eens en nog eens achter haar zakdoek, toen volborstig een buitje uit ; zij droogde haar uitgezakte oogen, welke toen treur-lichtloos keken ; de knoestige
aderhanden drukten den zakdoek op den schoot neer .
,,'t Benne me een paar."
Juffrouw Weelsen, bedeesd, stemmig, scheen wel wat to
willen zeggen
,,Och, ze zijn vroolijk ."
,,Ja, ja," knikkebolde de oude met de peersche lintmuts ;
,,zoo, zoo, en uwes strijkt voor de menschen . . . . en het uw
man nog al werk ?"
Juffrouw Weelsen schuchterde in zich zelve terug
,,Zoo'n gangetje ."
,, We zitten hier maar goed," vervolgde ze weinig praatachtig .
Het luchtige genoegen was op haar met veel zeep gewasschen
wangen weer . Zij had bruine oogen, vaag onder een sterk
voorhoofd, een zachtmoedigen mond, die een weinig scheef
ging, onder de zware vouwen langs den breedachtigen neus,
het haar gescheiden ; een zorgelijk gezicht .
,,Man, Grietje sliep toch, niet, toen je hier kwam?" vroeg
ze . Weelsen, de kunstdraaier, rechts naast haar, mak, slecht
gezond, knikte van ja .
„Ik hoop maar dat ik geen hoofdpijn krijg," praatte ze
zachtjes.
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„Je moet je maar kalm houen," zei Weelsen . Doch zij
schrok bijna
„Rooken de vrienden daar wel?" had de Bruigom geroepen,
,,de sigaren zijn er ."
,,Wel ja, laat ik er ook de brand eens insteken," zei oome
Willem, ,wat kan me gebeuren, we zijn maar eens vijf en
twintig jaar getrouwd ."
Over den lichthelm henen van de lamp op de derde tafel,
't verst van haar af, waarachter de verrukte gezichtjes van de
neefjes bij elkaar, de drie meisje met witte boezelaars, had
juffrouw Weelsen van uit haar hoek de kamer kunnen overzien,
bevlaggedoekt langs om den zolder, van balk tot balk, door
rood-wit-en-blauwe bochten en die bezilverd met veel vijf ..
puntige sterretjes van papier . 't Stond wel vroolijk.
,,Ze hebben het maar aardig opgeknapt," praatte de oude
juffrouw, „'t kan best zoo met de menschen, wat zegt u, de
middelste is de huistafel, ziet u ."
„Dat is Anna van Doris," leuterde de grootmoeder verder,
De jonge juffrouw, die daar toekijkend zat, begreep, lachte .
,,Gut kind, wat ben je groot geworden," verwonderde zich
juffrouw Weelsen, en terugknikkend langs oome Doris heen
„Ik zou je niet meer kennen ."
„Ik ga zoo weinig uit," verontschuldigde zij zich .
De tafel, waar zij aan de punt zat, ging van de glazendeur
af, onder de hanglamp in een stuk door naar de bedstee . Het
was een tafel op schragen onder witte lakens . Dat stond
wezenlijk heel netjes .
„Ik wist niet, dat ze zooveel tafelgoed hadden," praatte
ze zacht .
,,'t Zal wel geleend spul zijn," antwoordde Weelsen even
zacht terug, maar onthuis, keek hij dan weer, scherp uit zijn
dof, onbewegelijk gezicht, voor zich been door de kamer .
Voor de derde tafel, geplaatst tusschen keuken- en gangdeur,
naast de Bruid, aan zijn linker zij, stond de Bruigom, ferm voor
zijn stoel, beraden in den algemeenen schijn van de hanglamp .
Hij stak uit ; zijn knap, grijzend hoofd met een kruiig donker
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kneveltje, maar mooi vooral van neus, had iets deftigs ; twee
plooien langs den neus, de familietrek ; kort van nek in een
smallen, staanden boord, onderkin-makend troonde het op zijn
zwartlakensche schouders, boven de hooggedragen borst, waar
het witte halfhemd tegenaan bobbelde of er wind in zat. ,Slecht
gestreken," moest juffrouw Weelsen effentjes denken . Doch
om dat donkere kijken, voelde ze ontzag voor haar broeder .
„Pasmaaropjeventje, Suus, hij doetstrakkies wat in z'nbroek ."
Het gold oome Willem, die de luidjes onder de hanglamp
aan de praat hield .
Tante Suus, oome Willems tweede vrouw, aan het tafeltje
in het midden, naast Betje's vrijer, met de tafelpunt
tusschen henbeiden, wierp een gelaat om, hoog van koonen,
met nu-al glimmende oogen onder het donker, dikke haar
gescheiden.
,,Och-got hij rookt, de lieverd," en zij schaterde haar
bloeienden mond heelemaal weg van de botergele tanden,
,,pas maar op je borsie, ouwe ."
Oome Willem als een beginneling aan 't rooken, aaide
achterover zijn vrouw langs de harde Wang .
,,Hartlap," flikflooide hij, ,wat zit je ver van me af ."
,,Leg toch niet to zaniken," stribbelde tante Suus tegen .
,,Ze is toch zoo lekker," snaakte haar man, proestende in
den rook ; hij was wat benauwd van borst, zoodat tante Suus
dadelijk zei
,,Daar heb je het al, loontje komt om zijn boontje ."
,,Gunst," was 't overbuurtje, tante Mijntje, geschrokken ;
maar baas Kamp, die allang een sigaar had, schudde van de
aardigheid, een stillen schater om zijn lange, grauw omstoppelde lippen .
„Ik vind haar vannacht wel," zei oome Willem pas weer
op adem .
Betje om een elleboogstoot van haar galant, werd zoo
rood als een bellefleur .
„Je moest je schamen, , zei oome Piet diakenig, „be-jij
vader ?"
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,,Een lief kind . . . . hij 1"
Oome Willem, die zijn sigaar maar niet in zijn mond scheen
to kunnen houden, als waren zijn lippen to kort, bedoelde
met zijn hoofd, dat een natgekamd kuifje Zondagsch maakte,
broer Piet . Hij maakte goed
„Is ze een kind, kijk eres wat een melkstandje . . . . en allemaal natuur dat . . . . Been papiljotjes asjeblieft . . . . nou meid . . .
je pa is grootsch op je . Ja, juffrouw Dordrecht, zal ik maar
zeggen, dat is nou mijn eigen vleesch en bloed ."
Juffrouw van Dort, tegenover hem aan de andere punt van
de tafel, beschaafd, de ooren niet heelemaal buiten het haar,
het hoofd rond, de wangen mat boven de wit beenen doek .speld, een loopende hazewind, had even moeten kijken naar haar
eigen gevulde boezem, lachte netjes . een onberispelijke tandenboog vertoonend, om de woordspeling op haar woonplaats.
,,Bedenk waar je bent," bestrafte oome Piet .
,,Kan jij alle menschen uit mekaar houen," narde oome
Willem, even kriegel .
,,Krijg nou niet het land," vergoelijkte de ander .
,,Och, hij is nog niet goed uitgeslapen," snaterde tante Suus
van achterom .
,,'t Land? nooit," verzekerde oome Willem al weer goed,
,,nooit zonder de koetjes er bij ."
,,Wel nou dan," en zijn stem veranderend, hoog pratend
over zijn dik buikje heen, oome Piet riep bijna
,,Wel ziel van mijn, hoe gaat het jou?"
,,O, wat overkomt me?" lispte tante Mietje .
,,Het is van avond feest, dierbre . . . . ik heb nog niks gehad ."
„O 1 van middag ."
Een koud schellen aan de voordeur snerpte tot de kamer in .
„Haast-je-maar-niet," schreeuwde oome Pietzijn vrouwkwijt .
,,Bedaard, bedaard," knorde de Bruidegom tot zijn o, o!
joelende jongens .
,,Moeder, je Gerritjel"
,,Doris, Doris," lachte de oude, suffig .
Van uit de bijna donkere gang stommelde stampen en vegen
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van voeten in het luisterstille van de kamer . Dirk kwam zeggen
't was oome Gerrit .
,,Leg je mantel maar voor, Da, wi-je ?"
De Bruid, opgestaan, trachtte in de gang to zien, maar de
rug van haar stoel tegen het middelste tafeltje maakte dat
moeielijk .
,,'t Is 't beste maar to blijven zitten," zei ze .
,,O jee, 't sneeuwt !" jubelde Margootje achter de lamp .
„Jongens, 't sneeuwt, het sneeuwt !"
In het hoera der kinderen was oome Gerrit, de timmermansbaas, binnen de deur verschenen ; op de schouders van
zijn duffel als een plank, kleefde nog sneeuw . En tegelijk door
de keukendeur, kwam tante Dientje weer terug met een witsteenen chocolaketel .
,Pons!" schreeuwden de jongens.
,,Bonzwaar !" had oome Gerrit de heele kamer gegroet .
,,Schrielhals, spreek je moers taal ."
Luid genoeg was dit door den typograaf gemopperd .
Oome Willem kantelde zich gewichtig naar oome Piet :
,,Ken jij Fransch ?" vroeg hij .
,,Nou, van fiebelde forse krakepit ."
„He-jij op een Hooger-Burgerschool gegaan ?"
„In de Wijngaardsteeg ."
„Parlemodesa."
„O zoo ."
„Ik ken Frans de Smid ."
„Ik Frans de Mof ."
,,Ikke mijn Fransch zoo goed als mijn Duitsch ."
,,Altijd baas boven baas," pruttelde oome Piet,
Maar oome Willem, als een goochelaar met zijn handen
werkend, reciteerde al, gaf de proef op de som
,,Een Mens zijn Leben is gelijk ein Swienenblaas,
Wordt met ein pipesteel opgeblazen
Steekt men een speld in de n'aars,
,,Huup!" zeit de wies-waars , . . .
Weg is die Mens zijn Leben . . . .
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,,Ze worre goed," verzekerde tante Suus .
De twee dikbuiken, over en weer, lachten zwaar .
,,Wat heerlijk, toen de deur even open ging," zei juffrouw
van Dort, ,het zal hier puf worden ."
„Ik zit best ." Van Dort, een bedeesde man, met een kamerkleur, met langig doleerders-haar, en oogen, verbaasd, waarbij
het telkens leek of de bleeke appels zich naar binnen wilden
keeren, trok kouwelijk snel zijn schouders in, toen hij ,ik" zei .
,,Zoo aan weerskanten een vuurtje, he, ouwe heer, dat doet
goed aan een mensch zijn boddie ."
Smalletjes tusschen de beide zusters, lachte van Dort fijntjes
en alien lachten onder de hanglamp, die over hen aan zijn
rinkelende kettingloovers hing . De bleek-roodharige jongen
tegen de neergelaten gordijnen, aan 't hoofdeinde der tafel,
deed het zoo Lang en hard na, dat oome Willem weft zei
,,Leukerd, jij begrijpt me, geef jij me eens de hand, hoe
oud be-je ?"
,,Tien," zei de jongen of ie slokte .
,,Wat tien?"
,,Tien jaar ."
De water-en-melkachtige jongensoogen keken plotseling bleu .
,,Netjes zitten, Ferdinandje," waarschuwde van Dort zachtzinnig .
,,Och 1" en 't zoontje rukte een elleboog weg .
,,Mijn broer is dol op kinderen," preekte oome Piet .
Tante Suus draaide bij
,,Waar heeft hij 't nou weer over?" vroeg ze .
,,Suikere dot, ze komme je kerel an z'n hart ."
,,Jij een kerel, laat naar je kijken, je heb gaatjes in je ooren
precies als een meissie . . . . waar zijn je ringetjes, vent ?"
Even moest oome Willem aan zijn oorlelletje voelen .
„'t Is net spek," zei oome Piet, glunder op zij kijkend .
Allen keken daar naar het oorlelletje, dat murw-rood, als
beschaamd, was bloot gekomen .
,,Dat was tegen de klierstof op m'n oogen," zei de baas
ernstig
Is dat nou om zoo to lachen, got, dat kind lacht
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ook al van de weeromstuit . Je geeft een mooi voorbeeld, jij !"
Zijn goed humeur echter was alweer terug, Achter hem
was Margootje komen staan, keurig, 't kraakwitte boezelaar
nog in de strijkplooien .
,,Pas op!" waarschuwde ze .
Ze trok bet hoofdje terug. Ze wou niet in de wang
geknepen zijn, weinig aanhalerig .
,,Tante vraagt of u wil doorgeven ?" vroeg ze, glazen
aanbiedend .
,,Wel ja, beste meid, laat 'k je eens helpen ."
En ieder was gedienstig met glaasjes doorgeven . Oome
Doris, naast den leegen stoel van tante Dien, hield er twee .
,,Dank je wel, Margo ; nog twee 1" riep hij, „voor de timmerman met zijn vrouw ."
,,Die snijboon valt nou toch altijd met zijn neus in de boter ."
Margootje zette de twee laatste glazen, groote, om melk
of bier uit to drinken, zelf voor oome Willem veer, aan haar
stil handje blonk een ringetje van blauwe kraaltjes . Zoo
bleef ze even staan, spits, met het blonde haar los, uitdagerig .
Oome Willem pakte haar bij den blooten arm
,,Wat heb jij een haartjes op je vleeschie . Margo ! Margo 1
aan je oor 1" pschtste hij .
Maar het kind met een joepje in haar lendetjes, had zich al
losgerukt .
,,Waar wil je ons hebben, zus ?" werd van uit den gang
deurhoek geroepen .
,,Waar wil je ons hebben, zus ?" aapte oome Willem de
neusstem na . "Daar heb je hem met z'ngezicht van ouwe krullen ."
,,Geen haken en oogen asjeblieft," verzocht tante Suus.
„Bruid zeggen ! anders boete !" had Betje geroepen .
„Ja „Bruid zeggen, Bruid zeggen 1" riep toen ook tante Suus .
,,Bruid, Bruid !" riepen de twee bazen,
,,Wat kan jij onfatsoenlijk een strot opzetten," schimpte
oome Willem kwansuis .
,,Vadertje, verbeeld jij je maar niks boor ; jou trommel is
ook nog niet geborsten, nog Lang niet," zei oome Piet .
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,,Nat houen maar," zei oome Willem, ,dat is 't beste ."
De Bruid, verheerlijkt, stijf op haar stoel, groette toen bet
leven uit was
,,Nou, jullie twee plaatsen zijn goed bewaard, boor ."
,,Naast zwager Weelsen," bepaalde de Bruigom juister.
Oome Gerrit, een lange dertigjarige, een tulle man, dorre,
verwaarloosde mijnheershanden uit de handschoenen bloot
makend, had bet water nog in zijn fletse oogen van de straatkou .
Achter hem aan drong zijn vrouw in glimmerige japon, pimpelwangig met een wipneus . Een tamelijk zware armband glansde
als goud boven haar boerinnig knuistje .
„Astrant," vond tante Mijntje Kamp, tegen juffrouw van Dort.
Langs de knieen beenend van de oude vrouw, oome Gerrit
groette
,,Zoo, moeder !"
„Jonge luidjes, ziet u, 't wordt een verreljaars, 't gaat ze
gelukkig goed in de wereld ."
Het nude mensch rochelde nog wat, zag verteederd het
paar voorbij Weelsen en zijn vrouw schuiven,
,,Nee, dat gaat zoo niet," gierde tante Dientje, Ze hield den
punchketel een oogenblik stil bij Betje's galant .
„Je vrouw naast baas Kamp, anders is de bonte rij daar
in de war.
,,Een mooie grap, net of die niet allang in de war is, nou,
dan maar aan m'n groene zij," komiekte de timmermansbaas,
omwisselend .
,,'k Kan amper keeren," zei hij, voor den schoorsteen zijn
plaats nemend . ,Zie zoo, een knap mensch die me hier weer
van daan krijgt ."
,,'t Is bij jou ook zoo grootscheeps," mopperde oome
Doris .
,,Goed, tante Dien," prees baas Broense .
,,Wat zou 't !" En de vroolijke schenkster liet Betje's glas
vol damp en borrel.
Achter haar mans stoel heupte zij zich om, vroeg as-jeblieft de glaasjes. Toen, den uit zijn tuit rookenden ketel
2
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tillend boven den baas, schoof ze weer met den mond open
en vol aardigheden de nauwte der stoelen in .
,,Geneer je maar niet," zei oome Piet .
,,Een kop er op, Dien," zei oome Willem .
,,Mag hij ook niet een slokkie ?" vroeg ze, de tuit tot
schenken klaar boven Ferdinandje's kelkje . Slurpend aan 't
kijken, had de jongen de gele kookbelletjes zien dansen en
stijgen in oome Willem's glas .
,,Eentje ."
. . . De goudachtig geworden punchglaasjes praalden
op de tafel . Oome Willem had zijn glas al vast ; de twee
zusters zagen elkander vragend aan .
„Niet drinken nog," fluisterde juffrouw van Dort, „de
Bruidegom wil, geloof ik, een woordje zeggen ."
En inderdaad baas Broense stond voor zijn stoel, toegewend, zeggingsklaar . Hij had zijn glas gevat, schraapte zijn
keel, verhief zijn stem
,,Welkom hier, roepen wij u toe op dit feest . Welkom aan
dezen disch. Dat de beker lustig rondga, guile scherts en lach
zij niet gespaard, nogmaals vrienden, welkom bier !"
Een kleine onzekerheid van zijn hand bewoog de punch,
toen hij het eerste dronk in de stilte .
Smakkend zette oome Willem het leege glas op de tafel :
,,Ais mijn moeder zuik zog had, lag ik nog aan de borst ."
,,Hoor, boor, de stem des bloeds !" predikte oome Piet .
Tante Mijntje Kamp moest even kijken naar grootmoeder,
maar juffrouw van Dort eenigszins gedwongen in bet schuchtere gelach, draaide haar glas, half-vol nog, tusschen de gave
vingertoppen, waarvan de nageltjes rein tot op het leven
waren afgeknipt .
,,Wel een aardig madera-glaasje," vond ze .
,,Zij zijn verschillend," merkte haar man op en hij boog wat
voorover, mat met zijn oogen : ,Mijnes is hooger dan de jouwe
en kijk zwager Kamp er eens een bel hebben, gossie-mijne !"
,,Groote menschen, groote glaasjes ." Baas Kamp schaterde
stil rumoerig .
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Van Dort, dicht bij het oor van zijnvrouw, nam zijn kans
waar
„Die twee over ons zijn, geloof ik, een paar rare ."
,,Niet smoezen daar," deed oome Willem hem bijna schrikken ;
en die vervolgde : „Ik vraag maar, geliefde broeder, Piet,
motten de barbiers nou blijven leven of niet !" en dan, ,je
bent gortig, moeder ."
Van Dort lachte toeschietelijk ; Grootje hoestte, de warmte
maakte haar borst wat los ; ze nikte : och, och, en kon eindelijk haar praatje met juffrouw Weelsen weer beginnen .
,,Een heele boel presenten," zai ze .
In de dooiige atmosfeer, scherp doorgeurd van punch, begonnen de menschen gemakkelijk to zitten . Warm gonsde de
kamer ; buurtje met buurtje geraakte aan het babbelen over
dagelijksche zaakjes . In den bedsteehoek zeurde de oude juffrouw haar verhaal als bij een breikous af, van hoe mooi er
de kamer wel had uitgezien een veertien dagen geleden ; twee
stoelen hadden daar bij het raam groengemaakt gestaan,
prachtig, die waren nu weggenomen om ruimte to krijgen,
evenals de kast, die stond provisineel voor . De kachel was
ook mee verhuisd, 't was warmpies genogt, was 't niet ? en op
den spiegel, dat kadoo van de broers en zusters onder mekaar,
was door Willem naderhand nog met mooie letters,, Hulde"
geschreven, met behulp van een vetkaars ; ja, hij leerde goed
aan, hij had toch de kamer ook zoo netjes opgeknapt .
,,Had uwes 't nog niet gezien?" zei ze .
Juffrouw Weelsen gaf zich veel moeite ; maar van haar
plaats kon ze van de letters niet veel meer begrijpen dan doffe,
donkere strepen, omdat de lamp van den overkant to veel in
den spiegel scheen .
,,Gus ja, hoe aardig !" vond ze toch.
,,Des avonds is het beter van daar to zien," onderrichtte
de Bruigom .
„Ja, ja," beuzelde grootmoeder voort, „de kinderen hebben
er alle eer van ."
,,En waarom hebt u er ook niet eentje meegebracht?" onder-
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vroeg ze, ,allemaal mochten ze een kind meebrengen, alleen
de oudste . . . . daar he-je Anne van Doris, Betje van Willem ;
daar he-je Dolf van Piet, die bij de kinderen zit, en . . . ."
,,Wij hebben het niet geweten," antwoordde juffrouw
Weelsen, de oogen neer ; want het was binnen in haar iets
als een schaamte die ze niet zeggen wou ; werden zij niet altijd
over het hoofd gekeken .
,,Kom, jongens," noodde laag-gemoedelijkdes Bruigoms stem .
Bij de gangdeur, om de frischte open, waren Dirk en Willem
nog altijd half in het donker blijven staan .
,,Naast nichie Anne is er plaats genoeg, kom nou toch !"
soebatte de Bruid.
,,Als ie staat is ie grooter," meende de hoogbeenige Willem,
van Dirk .
,,Of ik gelijk heb," sneed deze op . Nichtje Anna was een
mager ding .
,,Och, hij het al een meid," riep een van de broertjes .
,,Als je me nou !" dreigde Dirk.
„Jan, stil," waarschuwde de Bruidegom, En ze bleven beiden
maar staan .
. . . . Doch toen de goudglans weer in de glazen blonk en
wasemde om de lampen, waren de menschen op nieuw stijf,
of ze wat verwachten .
,,Een liedje," fluisterde Betje eindelijk tot haar vrijer, maar
deze schudde van neen, „nog niet ."
Evenwel oome Piet in postuur, allebei zijn verfknuisten op
den tafelrand, alsof hij then van zich afduwen wilde, was reeds
begonnen met een voorzangersstem, den breeden mond dwars,
meer op to zeggen dan to zingen, op de wijze van : „de bakker
om de hoek"
Mijn lieve krulle-Mie,
Ik heb in jou behagen,
En heb in jou sjenie,
En daarom wil ik je vragen
Tot zoover gekomen, poedelde hij zijn hoofd naar tante
Mietje en zijn handen smeekten
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Of jij,
Of jij,
Wel dansen wil met mij ?
wijf, wat zeg je er van?"
Tante Mietje lachte haar lippen alleen nog maar wat meer
naar binnen .
"Je kan er geen mes tusschen krijgen ! Ze heeft Been asem
voor geld," wendde oome Piet zich naar den anderen kant .
Oome Doris staakte voor zijn stoel .
"In den binnenzak van mijn jas, Dirk !" en hij vervolgde
een beetje geheimzinnig
„Ja, we zullen wat hebben ter eere van Bruidegom en Bruid."
Dirk kwam terug ; een stapeltje liedjes hing over zijn hand .
,,Zal ik er maar wat van ronddeelen?" Hij spleet den bundel,
deelde al rond .
,,Mijn den, mijn den !" riepen de stemmetjes van de derde
tafel .
. . . . Toen alien, ook de kinderen, zaten met de liedjes als
met een wit vlaggetje elk, was er een groote leesstilte .
,,Welkom aan tafel !" las oome Willem luid op ; hij reikte
het liedje zoo ver het kon van zich af.
,,Zoo vader, mot er het fokkie bij op ?" riep oome Piet
naar baas Kamp, die schuin, licht zoekend op 't papier, een
grooten bril op zijn neus had gezet, Oome Doris hielp op gang
,,Wijze : Wie Neerlandsch bloed ."
„In een pannetje doet," zong oome Piet .
,,Ik zal alvast mijn wekker maar eens ophalen," meende
oome Willem .
,,HB

,,En zet het dan op 't vuur,
,,En doet wat mosterd en peper er bij,
,,Dan sma-aakt het, 6, zoo, zuur ."
Oome Willem had meegebromd .
„Ja juffrouw," zei hij, „ik zing de tweede stem ."
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Het was van overal een klaar maken der stemmen . Grootmoeder snoot zoo hard, dat oome Willem nog even zeggen
moest
,,Moeder, moeder, pas toch op je dompert ."
,,Nou," verzocht eindelijk tante Suus, ,wie geeft de toon an?"
Oome Doris, staand gebleven, sloeg de maat .
,,Klaar ? . . . . Een . . . . twee . . . . drie . . . ." En de kamer zong
Ja, plechtig klink' ons vroolijk lied
Hier in deez' schoone Za-aal,
Weerhouden wij (alien keken op) voor 't Bruids[paar niet
De-e zuivere hartetaal .
Elk stem met ons verheugd van zin,
Ter Eer van 't Zilver Paar,
Het god-gevallig feestlied in
Van vijf-en-twintig jaar .
„Bis !" schreeuwde oome Doris, de regel nog niet verstorven .
,,Van vijf en-twintig jaar," dreunde de kamer .
Baas Broense met zijn kin op zijn borst, kommandeerde zelve :
,,Tweede couplet!"
,,Eerst moet tante gaan zitten!" riep Betje .
Tante Dien, hupsch, zat eindelijk op haar stoel, ze kreeg
een liedje ; toen zong weer de kamer
Treedt saam vereend op 't Echtpad voort
Met Liefde, Heil en Vre-ee ;
Smaakt Huwlijksmin gansch ongestoord.
Dat blijft ons aller bee .
Dient God met blijdschap en ontzag,
Stel U in Zijnen Macht,
Dan smaakt gij saam na elken dag
Een kalmen goeden nacht .
,,Bis !"
En hoogop herhaalde de kamer
Een kalleme goeden nacht .
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,,Derde couplet," kommandeerde weer de Bruigom .
,,Statig," verzocht oome Doris .
„Ik vrees, ik vrees," fluisterde juffrouw Weelsen .
„Ik zou me maar koest houden," mompelde de kunstdraaier
langs zijn bakkebaard weg . „'t Is hier frissies, als je maar naar
mijn hoofdje kijkt ."
En zij geloofde bijna to zitten in de kerk . Zwaar zongen
de mannen . Oome Doris voorop . Baas Kamp, aandachtig,
geraakte telkens in de war . Galmen deden Dirk, Willem en
Betje's vrijer, en de Bruidegom hield elken regel een beetje
to lang aan . Maar vooral de vrouwen deden of ze uit een kerkboek zongen, de Bruid zong zoo hel op, zoo zorgeloos, en tante
Dientje's geluid deed een mensch zeer aan zijn hoofd ; maar
aardig klonken de stemmen van de kleintjes, boven alles helder .
En naar de kleurslingers der vlaggen keek ze, wegsuizend boven
het licht. 0, dat hoofd, dat hoofd . . . . ze hield anders wel van
zingen, Zondags in 't schemeruurtje zong ze met de kinderen
graag mee, maar hier in zoo een hitte, ze kon niet tegen die
drukte . . . .
Terwijl zong onder de lampen nog het derde couplet
En als de Heer U eens vergunt
Te vieren 't Gouden feest ;
Dat gij dan saam getuigen kunt,
Onze Echt is rein geweest .
En als de Heer U eenmaal scheidt,
U neemt in Zijnen macht,
Dat Gij dan saam in d'Eeuwigheid
Geniet 'tgeen gij hier verwacht .
,,Bis !" In kruisende armzwaaien sloeg oome Doris de maat .
,,Geniet 'tgeen gij hier verwacht ."
eindigde de zang met protestantsche geloofsvastheid .
,,Prachtig !" riep geestdriftig van Dort .
„Mooi, maar,'tlaatste ging wat moeielijk," meendebaas Kamp,
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,,Die laatste regel is to lang," merkte juffrouw van Dort
zacht beslist aan .
Oome Willem zette zijn glas neer
,,'t Is of een engeltje op je tong," . . . . hij hield zich in,
alles was ernst.
Een schrille lach van Ferdinandje schoot uit, toen zat 't
kind onder vaders oog, betrapt .
,,Kom kerel!" keerde oome Willem zich naar zijn broer,
die een weinig aan 't suffen geraakt was, ,kom, scheurt er de
kop bij, nog tijd genoeg om aan je endje to denken ."
Oome Piet schaterde plotseling
„Ik aan mijn endje denken . . . . wat be-jij een zondig
mensch ."
Proestend en neen-schuddend, schaterde nu ook oome
Willem .
,,Wat nou weer? . . . . got man, 't is veels to warm voor
zoo'n drukkie ."
"Ja, warm is het we]," zei nu ook tante Mijntje, die met het
liedje heen en weft waaide, dat er de haartjes op haar voorhoofd van opstoven .
,,Daar is de pons niet vreemd an," verzekerde baas Kamp .
,,Gus jai" en 't vrouwtje viel bijna tegen haar mans borst,
,,'t gaat me in de beenen zitten ."
Naast haar staarde van Dort peinzerig boven het punchglaasje, dat hij voorzichtig belebberde
.,'t Blijft toch altijd maar een mooie wijs," zei hij.
„Ik voor mij, wind het Oostenrijksche veel mooier," meende
zijn vrouw .
J a, lief . . . . het Engelsche is ook wel mooi ." Tante Mijntje
vindt je niet? nee?" Zij gaf, loszinnig
neuriede meteen
lollig, een knik met haar hoofd, van ,,wat kan 't mijn ook
schelen" .
Baas Kamp lette niet op zijn vrouw, die het roesje nog
trekkerig kijken deed of ze telkens wat zag . Een blaasbeweging
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bibberde even zijn lippen uit. Van de derde tafel raasde het
plezier der kinderen weer geweldig .
,,Bedaard, bedaard !" waarschuwde de Bruidegom .
,,'t Wordt hier smoek," zei juffrouw van Dort, die gelukkig
haar zakdoek in haar japonzak vond, ,staat de deur wel open?
'k kan 't niet zien ; die mannen lijken soms net ovens . . . .
Nee, tante Dientje, slaat u mij nu maar eens over ."
Van Dort riep dapper de kamer in
„Bruigom, ik vraag 't woord : mag de deur niet open? de
dames krijgen het benauwd ."
Baas Broense kwam pal voor zijn stoel, bekeek het deurgat .
,,We zullen nog wat lucht maken ." Hij beval : ,Dirk, och,
maak het raam voor op een kier ."
,,Zou Hendrik niet liever het ruitje van de plee openzetten ?"
vraagde de Bruid, „het raam is zoo aan de straat ."
,,Ja ! je kan nooit weten met die presenten," gaf zij zich
zelve antwoord . . . .
,,Heusch niet, tante Dientje," herhaalde juffrouw van Dort .
„Ik durf ook niet meer ." Juffrouw Kamp haastte, rad neeschuddend, haar handje, ruw en wreed van huiswerk en kou,
maar met wel zes ringen, boven op het glaasje .
„Mag de jongeheer dan nog een halfie ?" vroeg tante Dien .
den ketel stil houdend .
,,Zou 'tmagge, vrouw?" zei van Dort schuchter .
,,Kom, be-je mal, op een been kan 't kind niet loopen ."
„Nu, deze keer dan ook nog maar eens," en juffrouw van
Dort schoof vriendelijk haar eigen glaasje naar den straal toe .
„Een straffie, Dien !" zei oome Piet .
,,Kereltje, kereltje," giegelde de schenkster, ,wat is jouw
maag een vergaarbak."
„Ja, ja, mensch, zegt u dat wel . . . . 't Is een last zoo een
iemand zijn keel niet kan drooghouen ; . . . . daarom geneer u
niet, juffrouw Dort, laat u maar gerust staan, als u er geen
trek in hebt . . . . wij weten er hier wel raad mee," snaakte
oome Willem goedhartig . „Stop eventjes, Dien, ieder het zijne,
daar zat nog een tikkie in . . . . zoo . . . . mijn lieve mensch, man,
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vriend," praatte hij verder naar van Dort, „u kijkt zoo diepzinnig, of u wat bedenkt, net of u de pik op mijn heeft, en och
ik ben zoo'n goeierd, ik ben net als het schamele weeskind
door zijn vader en moeder allebei vroegtijdig verlaten, niks
niet kieschkeurig uitgevallen ."
Droomerig, de dikke oogleen neer, had oome Piet toegeluisterd en of hij zijn hand nog wat aan z'n glas wou
warmen, bleef hij het vasthouden, nu bij zei
„Ja, ja, hij heeft een hart van goud, je zou het hem zoo niet anzeggen, een ander zou het allang naar de lommerd hebben gebracht, hij niet ; ja, hij is eigenlijk veel to goed voordezewereld ."
Hij draaide op een bil wat om, zette een streng gezicht
,,Zondelooze vleeschzak, be-je wel ooit geboren ?"
,,Branderige engel," antwoordde oome Willem dadelijk op
de uitnoodiging weer klaar, „ik geloof van nee, ik ben door
een beer op een paal gepiest, dat geloof ik ."
„Ik geloof," zei oome Piet nadenkelijk, ,het vleesch is beter
dan de beenen ."
,,Een goed geloof en een kurke ziel, dan drijft een mensch
altijd boven ."
,,Er zijn menschen, die drijven op hun vet ."
,,Vet smet ."
,,Smettelooze kindertjes worden doodgeboren ."
,,Geboren v66r je tijd, is nog een erger ding ."
,,Nou, da's mijn overkommen . . . ."
Maar oome Willem gaf het nog niet op
,,Mijn vaders vaders varkensvader, dat was een beer ."
,,Die beer ?"
en beer.
„Broertje laat me je eens zien .
De twee bazen stieten aan .
„Op onze zuigelingen," zei oome Willem .
, .Dat we ze nog lang mogen lusten," zei oome Piet .
En ze dronken ad-fundum .
„Een lekker avondmaalsdrankie," besloot daarna oome
Willem .
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,,Af en toe mag ik wel zoo'n kommetje huzarenkamille,"
zei oome Piet.
,,Groote grutten, wat een rare menschen," ginnegapte tante
Mijntje en zij droogde zich 't voorhoofd wat af .
,,Ze vallen nog al in de smaak, merk ik," fluisterde van Dort .
,,Wat zijn ze weer aan de gang!" Grootje vergenoegd keek
de tafel overlangs . Baas Kamp lachte wat stroef of hem kiespijn begon to kwellen .
,,Als hij 't maar niet to benauwd krijgt," zij tante Mijntje
haar man angstvallig bekijkend.
,,'t Zal wel wennen," kalmeerde juffrouw van Dort, die
zich stilltjes bewaaide .
,,Allemaal ouwe moppen," pruttelde oome Gerrit hardop
genoeg .
,,Got zal me !"
. . viel oome Willem zoo ruw uit, dat
tante Mijntje, ,wel foei schrok" . . . . „daar heb je hem ; zeg jij
daar, sloome duikelaar, buk liever wat, je gooit met je kersepit
dat bekertje anders nog van de schoorsteen . Zoo'n gladdekker!"
praatte hij weer voor zich, „hij zit daar net of hij een end
duivelat heeft ingeslikt en dat is, nog-al, got-helpe-me, mijn
bloedverwant."
„Nou," vinnigde oome Gerrit, ,dat kon, als ik zoo'n keel
had als jij, daar is wel een heele glazenmakerswinkel doorheengegaan met al zijn ap- en dippendensie ."
,,Die zit," grinnikte oome Doris .
,,Och vent, je mot nog an de borst ."
Maar oome Willem was van zijn stuk geraakt, hij moest
bedenken, gelukkig voor hem, riep nu juist Betje's galant :
„Me dunkt, we moesten nog eens een liedje hebben ."
En blond, blozend jonkman, nieuw in den schijn van de
lamp, beurde hij uit den achterzak van zijn kamgaren gekleede
jas het bundeltje liedjes ; gelijk kommetjes hingen de man.
chetten op zijn handen, frisch als versch vleesch .
„Mag ik zoo vrij zijn?" vervolgde hij, „de dames of nee
de heeren to vragen met de dames van een liedje to zingers,
anders is er niet genoeg,"
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Oome Doris was bereidwillig, deelde rond .
,,Draaiend lied!" las luid de Bruigom .
,,Kijk iii maar bij je familie in, hoor !" zei tante Suus .
„Och!" en oome Willem wou aaien .
,,Handen thuis," waarschuwde tante Suus .
ledereen zat het wondere papiertje to bekijken .
,,'t Lijkt precies een doolhof uit de Enkhuizer almanak,"
oordeelde tante Mijntje .
„Je kan er kop nog staart aan vast maken ." Oome Gerrit
wist het begin niet goed to vinden .
,,Draaien is jou anders zoo vreemd niet," mokte oome
Willem," die den steek onder water nog maar niet vergeten kon .
,,Die is voor u bestemd," grinnikte oome Doris naar den
kunstdraaier, en toen : ,krijgt je vrouw het to kwaad?"
„Ik heb 't!" riep het van uit de kinderen .
,,Wijze : Henry's drinklied!" onderrichtte de galant :
Bij het klinken der pokalen,
Bij het fonkelen van den wijn! . . . .
,,Welbekend," had oome Willem gezegd ; maar oome Piet
had tegelijk gezongen
„Waar is Keesje, waar is Keesje,
Waar is Keesje met . . . zijn . . . meid?"
,,O ja, o ja!" riepen er stemmen .
De galant aan 't staan, zette in ; de liedjes begonnen in de
handen to draaien ; de kamer zong
Bruid en Bruigom U ter eere
Zingen wij een draaiend lied,
Draaien doen toch alle dingen,
Draait de heele wereld niet!
Draai dan toe,
Wordt niet moe,

DE BRUILOFT.

29

t Is geen lied van zwier of statie,
't Is maar voor de variatie,
Daarom draai maar om en om,
Voor de Bruid en de Bruidegom .
Juffrouw Weelsen zong nu heelemaal niet meer mee. Ze
zou het niet hebben gekund, maar zonder dat zij er iets tegen
deed, schoof het krakende briefje met zijn regels in cirkels
gedrukt tusschen haar vingers rond . Het was haar aan to zien,
ze begon een erge last to krijgen van haar hoofd. Telkens,
onwillekeurig, kromp ze een beetje in mekaar, vooruit al, met
de wijs mee, bij elken forschen uitval, then ze wist dat kwam .
Haar glaasje . . . . dat had ze niet durven aanraken, om ze wist
hoeveel niet .
Het gezelschap zette het tweede couplet al in
Draaien, draaien, almaar draaien,
Dat is wat het Leven biedt,
Want ons lot bestaat uit draaien,

Smelterig in den heeten schemer zaten de zangers en de
zangeressen ; bijna alien donker gekleed, de lollende gezichten
zoo raar, zoo rood . De twee bazen zongen zich kringen van
onderkinnen ; of het een orgeltje was, wentelde oome Piet zijn
versje road. 0, die draaiende liedjes, de kamer begon er van
to draaien ; zwager Kamp kreeg het ook to kwaad, voor zoo'n
buitenman was het wel een temtasie, de onderste knoop van
zijn vest was los, hij vocht met de warmte . Betje liet zich wat
aan tegen de borst van haar vrijer, lustig draaide zij ; hij zong
overdreven, over haar schouder heen . Het draaide, het draaide .
,,Oef," zij juffrouw van Dort, ,je krijgt er kringen van voor
je oogen !"
,,Daar heb je eer van, Kees!" riep tante Suus uitbundig tot
haar aanstaanden schoonzoon .
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,,Alleraardigst," betuigde de Bruigom, tevreden opgestaan
weer ; want de taart zou rond gaan .
,,Straks ga ik wat zeggen, ' zei van Dort stil tot zijn vrouw.
De liedjes frommelden nog . Er was een kleine spanning .
Oome Doris, gedienstig zijn vrouw helpend, tilde den prachtbruinen tulband over het hoofd van tante Mietje,
,,Snijdt er eens eventjes een vierkantje in?" verzocht de
typograaf.
Tante Mietje week wat op zij .
,,Zwaarder dan mijn geld," zuchtte oome Doris, het geribbelde gebak neerzettend onder de hanglamp . Daar schonk zijn
vrouw den kokenden drank weer .
,,Hij is mooi uitgevallen," bewonderde tante Mijntje, ,mooi
van korst en goed bros, hoop ik ."
„'t Is of ie nog rookt ."
. . . . De tulband maakte veel opgang . Ferdinandje met zijn
mond open of hij slaperig was, at al met zijn oogen .
,,Doorgeven! als 't u blieft ."
Stilletjes had Margootje een stapel theeschoteltjes gereed
gezet.
,,Van ondere!" riep oome Willem en hij deed of hij een
schoteltje zou gooien gaan naar juffrouw van Dort, die wel
even met de oogen moest knippen, maar daarna voornaam
lachte . Zij zou den tulband aansnijden .
,,Draaien, draaien, pierewaaien," zong oome Piet nog .
„'t Is een heele durf," aarzelde ze en klopte zachtkens met
het mes op de korst.
,,Hij klinkt hol," schrok oome Willem met lagen toon .
„Stil . . . . hoor !" . . . . oome Piet luisterde aandachtig met
de hand aan zijn oor, overbuigend naar den tulband .
Achter hem sprak de zware stem van den Bruigom
,,Kom jongens, ga nu eens zitten ."
,,Laat ze maar staan, ze zullen hun natje en droogie wel
krijgen," snaterde tante Dien .
„Ik zit waar ik zit," filosofeerde oome Piet .
. , , . Juffrouw van Dort weifelde nog altijd boven de taart .
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,,Zoo worden de parten to groot, vrees ik," zei ze .
„Gaat u je gang maar, hoor, er is er nog een, deed de
Bruid zich hooren .
,,Kom, man, tel jij de neuzen eens !" snerkte tante Dien .
Oome Doris telde met zijn vinger over de tafel .
,,Gerrit zen dop telt dubbel . . . . Hu, wat een bobbekop om
kinderen mee naar bed to jagen, als ie ze ooit krijgt!
grimaste oome Willem . "Hu, wat een gezicht van een piet-de
langpoot! Ga mijn aardappel maar voorbij, heilige Doris,"
riep hij, ,ik lust die pap niet, ik houd meer van zoo iets hartigs ."
,,Niet in de war maken asjeblieft," verzocht tante Dien .
„Ik pas ook . . . . Gortepap, gruttepap, andere pap,
Je pensje vol, maar je hartje slap!" Oome Piet gaf zijn stem
een andere richting
,,Hei daar, buurman, wou je vechten !"
,,Gunst ja, ik dacht ook er kwamen daar nesten," tante
Mijntje, geschrikt, had de hand onder de borst, want aan het
andere tafeleind stond Weelsen heftig to bewegen .
,,Twee-en-dertig als ik wel heb," verklaarde de typograaf ;
,,met vrouw tam mee .
,,Ach, man, wat ga je beginnen," klaagde zacht juffrouw
Weelsen,
,,Wat jij doet weet ik niet, maar ik trek mijn jas uit ."
,,Zou je het wel doen, . . . . ze zeggen toch al zoo gauw
wat
,,Laat ze zeggen, ik krijg het benauwd ;" beslist hing Weelsen
zijn jas voorzichtig over den stoelrug, zat toen in zijn witte
mouwen
„leder mag ze zien, ze zijn goed schoon ."
„Zoo'n man is dan toch ook altijd dwars ."
Juffrouw van Dort, de wangen warm, een zweetdoesje
onkalm op 't effen voorhoofd, keek van den tulband naar de
plotselinge opzichtigheid van die onfatsoenlijke armen . Keurig
lag ze een ander stuk gebak in een schoteltje .
. Toen iedereen was voorzien en zij haar vingertoppen
had afgewischt, rees van Dort van zijn stoel :
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,,Bruigom, i vraag het woord."
,,Sakkerju wat heeft die man een kwaaie dronk, dat is de
tweede maal al," zei oome Piet .
. .ledereen wachtte .
,,Er gaat een dominee voorbij," snaakte oome Willem .
De Bruid en Bruidegom hadden zich toegewend . Van Dort
staarde de lamp voorbij, door de stilte heen .
,,Wij hebben," begon hij met een gemakkelijke leerstem,
klaar voor een lang woord, ,in het begin van dezen avond
gezongen van een godgevallig lied ; en inderdaad, we weten
het alien, en het staat niet voor niet geschreven, dat, waar
menschen, al waren het er maar twee, in eendracht samen zijn,
daar is God tegenwoordig, waar liefde woont gebiedt Hij zijn
zegen . . . . En . . . . want vraag ik eerstens, waarom zijn wij
hier anders zoo vriendschappelijk bijeen ?"
Hij zweeg even, zocht met zijn oogen opwaarts .
,,Om to drinken ;" zoemde oome Willem, en hij keek meteen
ook op naar den zolder
„Zie jij daar wat?" vroeg hij .
,,Ssst
waarschuwde het .
,,Kerel, smoelhouen ; hij doet misschien net als die dominee
zijn preek in drieen ."
De beide bazen zaten ouderlingachtig, de kin op het hoog
toegeknoopte vest van laken . De spreker begon als van voren
of aan
,,Want ; is het niet een zegen, een groote zegen boven
velen," . . . . Van Dort gluurde, bukkend, naar de kinderen
aandachtig onder de lamp ; hij glimlachte zeker, . . .
,,Niet slapen gaan, ventje, groote jongen zijn," zei de Bruid,
terugkijkend even, en zij beurde Fritsje, die met zijn hoofdje
op zijn arm begon to liggen, wat op .
Zuik een kroost om zich geschaard to zien, na vijfen.twintig jaar to zijn verbonden geweest door die band der
banden, de huwlijksband, 's menschen bestemming, waarvan de
grijze dichter eenmaal zong
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Tweeling is de mensch geboren,
Maar toch in zijn tweeheid den .
Van Dort raadpleegde zijn geheugen en met zijn bleeke
hand beduidde hij de maat
Beid' elkanders vleesch en been .
Oome Willem, een grap, grof van voren op de lippen, zag
oome Piet aan ; maar deze onder den indruk, zat bedenkelijk,
knikte als een bekeerling .
,,Houd hem er in, Willem," zei hij, met allebei zijn handen
kaatsend op ; „' t is waarachtig mooi gezeid."
Doch, zoodra toen oome Willem begon to zingen : ,da's
mooi gezeid," gaf hij dadelijk toe en mee zong de kamer
Da's mooi gezeid,
Da's mooi gezeid,
Da's weerlagsch mooi gezeid . . . .
Kees opgestaan, nam de leiding, zette met kracht door
Wat heeft die man een zeggingskracht,
Wie had dat ooit van hem gedacht .
Zijn arm viel neer, het koor viel in
Da's mooi gezeid,
Da's mooi gezeid,
Jandoppie, 't was zoo mooi .
Van Dort had zich tusschen de twee vrouwen weer neergelaten
,,Ze laten me niet uitspreken," jeremieerde hij .
,,Hiep, hiep, hoera ! !" daverde de kamer .
,,Dat zij leven !"
,,Wie?" gilde tante Suus of zij om hulp riep .
3
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,,De Bruid en de Bruigom !" en de kamer schalde
De Bruiden en de Bruigoms die gaan nooit verloren,
Falderalderia, falderalderia,
De Bruiden en de Bruigoms die gaan nooit verloren,
Fal, fal rikkiedikkieda .
Kerel," zei oome Willem, ,spoel nou je goot eres door ."
Maar Kees, nog staande, hernam de wijs van „Io vivat," tong
voor het gezelschap :
Een wand vol visch,
Vong onlangs Kris,
Wel honderd naar ik gis .
Hij ging toen met zijn visch naar stea,
En hoeveel geld bracht Kris niet mea ?
Raadt honderd keer,
Ja, raad nog meer,
Je raadt 't nooit op mijn eer .
Hij kocht jenever voor zijn geld,
Een maand lang was hij ongesteld,
Maar welk een spijt
En zelfverwijt,
Kris was zijn duiten kwijt .
,,Goddank," zei juffrouw Weelsen, ,dat vreeselijke zingen
ten minste is wear gedaan,"
,,Houd je maar doodstil," suste haar man .
,,Ik gaf wat als ik maar in mijn bed lag," fluisterde ze, want
het praten deed zeer ;of het slagen van lange stokken waren
geweest, had ze den hortenden zang tegen haar voorhoofd
ontvangen . Soms had ze geloofd dat de lage zolder kwam
neardreunen op haar hoofd,
Rondom verschemerden de purperbochten van de vlaggen
boven de schroeierige lampen weg, of ze druipen wilden gaan
langs de wanden met hun stekende sterretjes . De glazen ruitjes
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voor de platen, daar leek de wand wel open om er het hoofd
door heen to stoppen voor wat frissche lucht, Wat zat iedereen to zweeten ; de zakdoeken flapten been en weer verkoelend,
uit then van de timmermansvrouw rook Eau de Cologne . . . .
daar een beetje van to hebben, dat zou heerlijk zijn .
,,Wat een kerels!" bewonderde Weelsen, ,ik kan ze haast
benijen ."
Onder de hanglamp diende oome Willem zich zelf, schonk
nog maar eens in . Weelsen zag toe, zijn witte armen op tafel
,,Kamp zit op heete kolen, strak vliegt hij uit mekaar ; en de
bruigom is ook niet voor z'n plezier uit," verteld~ hij .
Baas Broense keek doorborend naar den jongen, die dat
spektakel to maken stond . . . . 't liedje liep of
Hij won met visschen zijn dagelijksch brood
En bracht zijn kroost in eere groot .
Ik weet er van
De visscher Jan,
Leefde als een burgerman .
,,Nou, jij laat je ook niet op je vessie spuugen, jij net zoo
min als ik, jij legt er ook de lap op . . . . H6!" zei oome Piet,
vreemd opkijkend .
Verrast door den zang, uit, eer hij het gedacht had, klonk
zijn stem twisterig en veel to luid.
„Ik? . . . . och, ik ben toch zoo weinig scheutig," roddelde
oome Willem er dadelijk tegen in, „en ik heb haar toch zoo
lief, net als die ouwe pierbroek, die op sterreve lag, zeg ik :"
oome Willem huilerig ging praten : ,slaan dee ik je nooit, dee
ik wel? en als ik je dan nog eres sloeg, dan was het maar met
m'n slaapmuts . . . maar dan zat er een groote kei in . . . hij
apegaapte . . . en toen was ie dood, ja 't is wat to zeggen ."
„Ja, treurde oome Piet, „en vijf minuutjes voor zijn verscheien, vroeg hij nog om een bordje grauw-erwtjes met uitgebakken spek, hij kon er niet eens meer aan ruiken ."
,,Ja," jammerklaagde oome Willem, „en juist diezelfde morgen
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als zijn vrouw over hem hene stapte, had hij nog gezegd
Vrouw, ik zie" . . .
,,Hebbeding 1" nabauwde de stem vanoome Piet als verzonken .
,,Flauwerds," smaalde tante Suus, achterom .
Over hun hoofden ging de stem van den Bruidegom
,,Dat was een schoon vers, zwager van Dort, van Nikolaas
Beets, niet waar ?"
,,Ten Kate, ik vraag ekskuus, het is van ten Kate, Bruigom ."
„Ja juist, van ten Kate ."
Ridderlijk boog baas Broense zich naar Betje's keurs toe, en
als plotseling het roosje ontdekkend, vroeg hij
„Ik zie, u zijt een minnares van Flora."
Betje verlegen, tilde haar borst wat op, om het hem gemakkelijk to maken .
„Och, u neemt me een beetje in het ootje," zei ze .
,,Waarachtig niet
Hij had geen tijd gehad om uit to spreken, want bij de
glazendeur begon het to rumoeren . Kamp stond breed voor
zijn stoel en knoopte zijn vest toe .
,,Stoelvast !" dreunde het .
Alle hoofden keken .
,,Vrouw, 't is hier om to stikken," verklaarde hij,,,ik ga een
luchie scheppen ."
Tante Mijntje tuurde langs hem op .
,,Toe nou," vleide zij, maar ze kreeg een ingeving
,,Jacob," riep ze den Bruigom bij zijn voornaam aan, ,mogen
we niet even spuien ?"
„Ik heb er niets tegen," oordeelde Broense, ,als de vrienden
het wenschen : zet je dus neer, zwager Kamp ."
,,Het zal toch tochten
Ferdinandje 1" . . . . van Dort
was ongerust .
,,Neem de jongen bij je, wat Zaterdag ."
,,Hij wordt nooit een man," leeraarde oome Willem .
,,Och, eventjes maar," smeekte juffrouw Kamp .
,,Kom, Babel niet langer," en driest kreeg tante Dientje
de klemmende deur eindelijk los .
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„He!" ademde de kamer ontnuchterd .

. . . . De ijskoude nachtlucht had het waas weggescheurd
van de lampen, waarvan de viammen rilden .
,,Heerlijk !" zuchtte juffrouw Weelsen en ze keek dankbaar
de klaarder kamer in .
,,Ideaal," lispelde juffrouw van Dort ; ,wat een verschil."
,,De glaasjes slaan er vanaan," ontwaakte tante Mietje, en
zij knipte genotvol met de oogjes, rooder nog door het zitten
in der. rook .
,,Zie zoo, het gordijn er voor, dan heeft Been mensch last ."
,,Dien, Dien," bij haar rok hield oome Willem haar tegen,
,,Is er nog wat?"
,,'k Zal es voor je kijken, nat-hals, slaat je tong nog niet
dubbel genoeg?"
Tante Dien, dat gezegd hebbende, keek gulweg op naar den
Bruigom . Baas Broense begreep, boog het hoofd toestemmend .
,,Rauwe," zei ze, „anders is er niet ; 'k mot water houen
voor de koffie ."
„Ik ben voor alles dankbaar, verstooteling die ik ben ."
Wezenlijk oome Willem begon nattig to praten.
„Ik lus ze ook liever koud," teemde oome Piet met zijn knuist
aan zijn mond .
,,Piet, heb je naai-nageltjes? . . . . hoe is 't? . . . . bevangt de
kou je, ga je zittensuizebollen, . . . . wat heb je vrind? krullen
je de darmen? je kijkt zoo sip ."
,,Ja, ja," beuzelde de korte dikke, „de pit raakt er uit ."
,,Drink dan maar es, dat geeft merg in je pijpen ;
Mensch, sla 'm om, laat 't staartje niet verschalen,
Zal 'k wat bij Ka-in-de-laan late halen?
Drink eres, anders krijg je de mot in je maag ."
Oome Willem had grondeloos veel plezier in zijn eentje .
„Ja juffrouw," zei hij, „ik kan rijmen en dichten, zonder maar
even mijn hempie . . . . stop, ruitertje stop ; je bent hier in goed
gezel-schop." En hij lachte zwaar .
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,,Het woord voor de jonge juffrouw Broense en de jongejuffrouw Blau," klonk het over de hoofden .
Allen begeerig, draaiden een halven slag op hun stoel rond
om to kijken naar de deur .
En als een oud bestje vermomd, verscheen er nichtje Anna
krom boven een stok ; over haar heen kwam Margootje to
zien, heelemaal in tule, verlegen niet durvend kijken . Ze gingen
staan in het ruimtetje voor de middelste tafel, naast elkaar
zoo wat .
En nicht-e Anna, schrompelig tot op den grond in den grijzen
omslagdo'e! . van haar moeder, ving aan met bevend gemaakt
stemmetje een versje to reciteeren . Zij was de oude Tijd en
ze moest pruttelen over al die veranderingen : gossiemijne, och
och, och och .
Maar Margootje, wolkachtig, kort van rokjes, de lange
beentjes strak in het zwart er onderuit, was de Nieuwe Tijd,
die de veranderingen moest prijzen ; want vroeger kon je dat
niet en dat niet, dat zei zij maar .
Voorheen was alles best, meende dan weer het oudje ; ze
knikkebolde en zeurde rad haar liedje ; goed rolvast was ze wel ;
de zeden gingen achteruit, de godsdienst ging achteruit en
alles was veel duurder .
Ja ja, dat kon wel zijn zoo, souffleerde Dirk vrij luid, want
Margootje haperde en sprak wat onverstaanbaar ; maar thans
was alles beter ; zij hield het met vooruitgang, die oude sleur
kwam altijd met de trekschuit .
Dan werd het oudje knorrig en roemde haar tijd en de
kornetten en mopperde op de dienstmeisjes, die als mevrouwen
willen gaan en op den ambachtsman, sigaren rookend in de
week en met een knevel, je kan ze van hun baas niet onderscheiden .
,,Uitstekend," prees baas Broense .
De beurt was aan Margootje, doch het werd een andermaal onstuimig bij de glazen deur .
,,Och, hoe jammer," klaagde deBruid, ,'tging net zoo mooi ."
Margootje, sikkeneurig, wou niet verder voortgaan .

DE BRUILOFT,

39

,,Dat valt, ja leelijk in het water ." Oome Doris, warempel,
zag vaal van boosheid ; Anna sluik overend gekomen in den
omslagdoek, wachtte verbaasd,
,,Nee, 't moet eerst stil zijn," hield Margootje beslist vol .
Juffrouw Kamp had woorden met haar zuster om de deurkou :
,,'t Hindert Been mensch," zei ze .
,,'t Is niet om uit to houden," mokte juffrouw van Dort,
„wel foei, hij liegt toch niet ."
,,De voeten bevriezen me, ijsklompen zijn het ." Van Dort
leek beleedigd.
,,Drink es, papa, dat zal je goed doen, je bent wat teer van
complexie ."
„Ik bedank er wel voor om ziek to worden ."
,,Pappen en nat-houen," raadde oome Willem weer aan .
Tante Dientje, die de flesch bij de bazen had afgegeven,
toen tegen den muur was to kijken gaan staan, maakte het uit
,,Wat sinaasappel," vloekte ze, ,dan gaat ie maar weft
dicht, anders staan we bier morgen ochtend nog ." En met veel
geweld werkte zij de deuren weft in elkander .
,,Zie zoo ."
,,Heb je ook Been trek?" klaagde juffrouw Weelsen bijna
onverstaanbaar . Ze hield de hand aan haar voorhoofd, „die
warmte gaat nou weft beginnen ."
,,'t Is een lastige kwaal," lijmde de oude juffrouw, ,ik heb er
toch ook zoo veel aan gesukkeld van me leven ."
,,Denk nou maar niet aan mij," bedaarde Weelsen, ,ik neem
dat mee voor Grietje . . . . ik rook."
Geen van beiden hadden ze hun tulband aangeraakt, de
driehoeken lagen, geel als door van eieren op hun schoteltjes,
vol rozijnen en sucade . Zij walgde, ze werd er bijna misselijk van .
,,Waar waren we ook weft gebleven ?" aarzelde Margo,
nog altijd uit haar humeur .
,,O ja," zei ze, want iedereen hielp haar op streek . Oome
Gerrit het beste van alien, wist den regel nog .
,,Kijk hij!"riep tanteSuus toen, ,,waarachtig hij krijgt de poesop
zen gezicht . Zegouwe, heb je onder een vochtige kast gelegen?"
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,,Stilte, als 't u blieft !" verzocht de Bruigom ernstig .
,,'t Is snotdorie waar ook," sarde nog oome Willem koppig
tegen het sst sst roepen in, „hij laat zijn knevel staan, . . . .
br brr, wat prikt me de snor, wat knellen me de laarzen ."
Oome Gerrit lachte wat, bukte wat, ofschoon iedereen wel
zien kon, hoe zijn bovenlip ongeschoren was gebleven .
,,'t Blijft een vlag op een . . . . mensch, bewaar je fatsoen ."
Oome Willem aarzelde lodderig, ,dat zeg ik," en kneep toen
zijn proesterige lippen wilskrachtig op elkander .
„Begin nog maar es van voren of aan," noodde de Bruid,
Margootje .
Doch daar hadden de meisjes geen zin in ; de Nieuwe Tijd
in haar luchtig kleedje, dribbelde van het eene been op het
andere en raffelde tegen het kwade oudje in ; och, de aardigheid was er nu toch af . En de samenspraak was in eens
uit, tot ieders verwondering .
Oome Doris klapte geweldig in zijn handen, maar niemand
hielp . Baas Kamp stond voor zijn stoel .
,,Wat het die kerel weinig zit in zijn . . . . achterhoofd !"
,,Vrouw hou me niet tegen ."
Baas Kamp had nu zulk een besloten gezicht, dat alles er
stil voor bleef. Bangelijk kromp van Dort zijn knieen terug,
toen hij Tangs schoof.
,,'kZal je niet op je toonen trappen," grommelde de buitenman .
Hij drilde de spanjolet om, schudde de deuren los, bukte
onder het gordijn en verdween in den nacht van het achteruitje .
Het vlerken van een duff die zijn stok aftuimelde, geruchtte
uit de sneeuwstilte de kamer in .
„Ik ben er zelf verbouwereerd van," lummelde oome Piet
eindelijk.
,,Hij wil zeker es aftappen," geloofde oome Willem ; ,nou
een mensch zijn lust is een mensch zijn leven . . . . Geef mijn
nog maar eszoo'nHavanah-Cuba -Manilla --Bokka-stinka ."
,,Da's jouw schuld," huilde half tante Mijntje .
„'t Is niet waar," verdedigde zich juffrouw van Dort .
„Ja wel, jouw man is ook altijd zoo maltentig !"
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. . . . Boven het harrewarren uit zag juffrouw Weelsen den
Bruigom, bijna barsch .
„'t Komt wel weer terecht," oordeelde hij ; ,och, tante Dien,
doet u de deur maar weer dicht ."
„Knap, zeit het glas !" schreeuwde Arie .
,,Gauw, gauw !"
,,Blaas uit, uitblazen !"
,,Neerdraaien eerst !"
Het was om de rookende lamp op de derde tafel schermutsel
en geraas, ieder wou daar helpen ; maar aanbuigend en toen
met een heftigen blaas, doofde tante Dientje de vlam uit.
,,Alweer uit de wereld," suste ze .
„In het donkey is het net zoo goed zien als zonder licht,"
leuterde oome Piet . Hij kon maar niet nalaten zijn hand over
zijn haar to strijken .
,,Heb je jeuk, vadertje?" vroeg oome Willem .
,,Er vallen allemaal stoffies van de zolder af, geloof ik,"
bazelde oome Piet .
,,Gaat het je schemeren, goeierd?" Tante Suus draaide bij,
met helle oogen, bijna wild .
,,Weg!" zei ze naar de hand van oome Willem .
Met slappe hand sloeg oome Piet to gelijk in de ruimte .
,,Daar gaat er weer een!" zei ie .
Baas Broense, strak voor het lichtlooze achterin, humde
hevig, keek naar de glazen deur en toen
,,Een glas zal je wel niet hebben, vrouw?"
Tante Dientje, de handen op de heup, stond bij de keukendeur de doode lamp gewichtig to bekijken .
,,Nee," treurde de Bruid, ,wat motte we noubeginnen?"
,,Als 't maar Been Zondag was," meende tante Dientje,
„dan waren ten minste de winkels niet toe ."
"'t Is bijna middernacht," oordeelde de Bruigom langzaam
en met veel nadruk . Hij tuurde of hij wat zocht van de klok
weg ; pijnlijker trok het om zijn neus .
Tegenover hem glinsterde het ,Hulde" op den donkeren
spiegelgrond, mat en koud of het vorstbloemen waren ; hij
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zag er zichzelven onder in het glas, en hij vond zich bleek,
draaide onwillekeurig de punten van zijn snorretje wat op .
,,Weet je wat1" riep de Bruid opgelucht : ,Willemien, ga
jij even aan de juffrouw boven vragen, of we de lamp wat
hebben mogen en . . . . nee, wacht effe . . . . vraag dan meteen
of mijnheer en de juffrouw lust hebben een uurtje beneden to
komme . H&je goed gehoord, meid ?"
„1k mag het donker wel," schuchterde tante Daatje .
,,Begrijpt uwes, wat die man er aan heeft in de kou to blijven?"
Jufrouw Weelsen antwoordde maar niets aan het oude
mensch . Ze zag er akelig uit . Ze had geen oogen meer om to
zien, Ze wou ook wel wegloopen, foei, wat rook die lamp
verschrikkelijk ; maar hun zou dat ten eeuwigen dage kwalijk
worden genomen . 0, nu een zakdoek met water om je hoofd
to hebben . . . .
Onder de enkele hanglamp zaten de bazen, ronder, niet to
verwikken van hun plaats . Oome Willem had een sigaar lui
tusschen zijn vingers, hij blies boven zijn gespannen vest, zoo
vol was hij, zijn lippen glommen van de kleverige punch . Oome
Piet's haar vlokte dunnetjes tot op zijn streperige oogjes, hij
kon niet goed recht meer zitten, hij zeulde wel eens wat overzij
naar zijn vrouw, die hoe langer hoe meer in der eigen ging
zitten lachen . Nu, die had ze in de mouw ; Louise en tante
Mijntje wouen mekaar nog niet zien . Weelsen voelde de
trapdeur opengaan en zag Willemientje in de kamer zakken
of ze aan den deurknop hing .
,,'t Is goed," zei de kleine meid .
„Vrouw Stam !" riep de Bruid en daarna
,,Laat 't schaap maar slapen,"
In den schemer konden de menschen het slapende Fritsje
door tante Dien van naast zijn moeder zien wegbeuren, en
met het vrachtje waarvan ten arm langs haar schouder king
de gangdeur naderen .
,,Och-got," zei tante Daatje.
,,'t Is dan ook meer dan kinderen-bedtijd," knorde grootmoeder, ,in mijn tijd
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,,Voor in de hoek maar, tante Dien ."
„Ik heb er een paar kussens klaar gelegd, ziet u," wauwelde
de Bruid naar Betje pratend .
Zoo bleef ze, de knokige hand over den rug van den stoel
het gezelschap genieten, blij om haar vondst van de lamp, stil,
of ze zat voor haar fotografie ; gulzig in haar magerte, gaf zij
zich als een kind weer over aan 't plezier . Alleen haar oogen
onder scherpe slapen groenig en wee als van een goes de veel
gezoogd heeft, sterrelden wat overspannen . Ze toonde heelemaal geen borst, 't speldje school weg, zoo ruim was de japon
daar
dertien kinderen gehad, elk kind nam wat, . . . Naast
haar verhief zich de Bruidegom ongenaakbaar, bij hem vertrok
Been spier . Maar het deur-open van de trap schroeide vol
licht, voor zich uit droeg vrouw Stam de lamp, kandelaarachtig
naar binnen. Arie, Dorisje en Leendert verschenen bij elkaar
gekropen als lagen ze al in bed ; Hendrik en Dolf daarentegen
knipoogden wel, maar hielden zich parmantig .
,,Gelukkig," uitte de Bruid, ,nu kenne we weer zien wat
we zeggen ."
,,Dank je wel, vrouw Stam, er wordt toch aan vrouw Stam
gedacht, niet waar?" ondervroeg de Bruigom,
,,Laat dat maar aan mijn over," giegelde tante Dien .
,,Best, dat behoort zoo ; de arbeider is zijn loon waard ."
Met de oude lamp schoof vrouw Stam voorzichtig de keuken in .
. . . . Toen daarna iemand wat zeggen wilde, maakte Betje
zich bang
,,Als het glas niet nu nog maar es springt ."
,,Asjeblieft niet!" en tante Suus, van achteren haar toetje
opduwend, trok een haarspeld los
,,Daar, die over het glas, dan knapt het nooit ."
,,Mosterd na den maaltijd," snuggerde oome Gerrit .
Van Dort boog uit de vrouwen, allebei nog knorrig .
,,Krijg je nog geen slaap, vent?" vroeg hij bezorgd . Maar
Ferdinandje bleek en blauw om zijn lippen, schudde dapper
van peen .
. . . . Toen sloeg de klok twaalf lange slagen . . . .
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„Je kan een speld hooren vallen," waagde tante Daatje .
De Bruid keerde zich weer om
,,Toe, zeggen jullie daar es wat ."
,,Ze krijgen het to pakke, Bruidje," sneed oome Gerrit's nog
frissche stem naar haar toe . ,Ze zijn onder een hoedje to vangen
nou met al hun praats ."
,,Verrek jij daar, dooie diender!" sidderde het geluid van
oome Willem . De beide zusters, in eens verzoend, grepen
elkaars hand .
„He-he," bestrafte tante Mijntje Kamp .
De Bruigom, overeind, vorschte naar de glazen deur .
,,Mag ik verzoeken," sprak zijn stem uit de hoogte .
,,WA blief ?" de Bruid sprak naar hem op .
,,We zullen nog wachten tot zwager Kamp terug is," gaf
hij gestreng antwoord .
,,Dat gaat to ver, zeg ik," blufte oome Doris .
Oome Piet lodderoogde minnetjes naar zijn broer, hij wist
wel hoe deze vooruit had moeten beloven niet to veel to zullen
gebruiken .
,,Lammeling," zei hij tusschen zijn tanden .
Maar oome Doris verstond, en bleek van kwaadaardigheid
rekte hij zijn rimpel-huidig gezicht vooruit of hij wou gaan
bijten met zijn magere kaak .
. . . . Gelukkig was het Betje's galant, die het gezelschap
over de spanning heen hielp
,,Als 't goed is, wil ik wel een stukje zingen," zei hij .
,,He ja," smeekte de Bruid en ook de Bruigom knikte goedkeurend .
„Meisjes en Bloemen heet het," vertelde de galant eerst nog .
Dan ferm, met de borst vooruit, begon hij staande weer, to
zingen op een aangename wijs
De bloem kan 't beeld ons van het Leven geven,
De wereld is een bloemhof in het groot .
. . . . . . . . . .
Boven het hoofd van Betje, die al dadelijk met roode
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oortjes zat onder het ontwikkelen van zijn stem, zong hij goed
geoefend, zijn vele coupletten het een na bet ander . Hij vergeleek de leeftijden en de soorten van menschen bij wat er
groeide in die groove bloemhof en het waren niet enkel bloemen :
op dezen welbeplanten grond, zong hij, kon men zijn keur den
teugel vieren ; daar groeide het madeliefje voor het kind, omdat het zoo onschuldig is ; zoowel als de sparreboom voor den
ouderdom ; de klimop wies er voor de vrouw, die zich vastklemt aan den man als aan een eik . Op het veld van den roem
groeiden immortellen en laurieren, den dappere en den wijze
waard ; maar de eik mocht wel weer het hoofd van burgeren
sieren . Eenvoudig was er het lelietje-van-dalen ; voor vriendschap het vergeet-mij-niet ; maar de goudsbloem wijdde hij
aan den verkwister ; en de distel aan den nijdigen vrek, en de
tulp aan den ijdelen pronker . Doch, en het was ook in de
zangwijs duidelijk, lelien en rozen waren de maagden en de
meisjes ; de lelie zoo smetteloos en rein op haren stengel en
ach, de roos zoo ras ontbladerd . In het telkens terugkeerend
refrein sleep hij de bedoeling fijner ; teeder, tot in het aandoenlijke toe, zong hij, hoe het meisje schoon is boven alle
bloemen
't Aanvallig kind, dat dartelt door het leven,
Niets in 't heelal dan gouden Bergen ziet,
't Verrukkelijk schoon, haar door Natuur gegeven,
Het is haar schoonst, haar eenigst sieraad niet .
. . . . En de galant zitten gaande, keek veer in de erkentelijke
oogen van zijn meisje ; het gezelschap bleef sprakeloos, door
bewondering geboeid .
,,'t Gaat wat beter, niet?" Weelsen meende to hebben gezien,
hoe ook zijn vrouw soms even geluisterd had .
,,Tu, tu," suste ze, „ ik geloof het wel ."
,,Kijk maar schuin, in mijn bloementuin,
In mijn foksia, in mijn resida ;
Kijk maar schuin . . . . .
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Zwaar van hoofd, lummelde er oome Piet, zingend zoetjes
in zijn eentje voort .
,,Uitstekend !" prees eindelijk de Bruidegom.
,,Nou Bet, daar kan je het ten minste mee stellen," judaste
oome Doris . Hij verrimpelde, hij leek wel tien jaar ouder .
„jaloersch ? of ie," zei tante Mijntje, en ze klaagde : „hoe
jammer, dat mijn man het niet heeft molten hooren ."
De galant, warmwangig, hield Betje dicht bij zich .
„Ja, jai" pochte tante Suus, „hij is niet voor niks penningmeester van een zangvereeniging ."
„secretaris ? met je permissie," plaste de stem van oome
Willem ; „secretaris ; ouders, verzuip je kinderen niet, je kan
nooit weten wat er van terecht komt ."
„Ik ben geen secretaris meer," zei de galant, en hij lachte
,,'k most er niks meer van he-e ."
,,Eerst was ie secretaris," grommel-zong oome Piet,
En nou een slager die niet gaar is ;
A boe, a boe,
A boe, a boe,
Waar leidt de liefde toe ."

,,Kees, Kees, Kees, die het er water bij gedaan,
Ik heb hem met de emmer aan de pomp zien staan ."
Tante Suus, hitserig op haar stoel, blerde geweldig .
En het gonsde en het lachte in den damp bijna
woordenloos voort . . . . Nee, nee, juffrouw Weelsen was die
hoofdpijn nog niet kwijt, daar begon het weer to bonzen en
to kloppen . . . . kon ze toch die menschen maar stil kijken ;
tante Suus draaide er als een tol, dan zag je haar van voren
en dan van achteren ; tante Dien ruimde glaasjes en bordjes ;
best in haar humeur, kwam ze overal glad doorheen . De Bruid
woelde op haar stoel, smoesde met de kinderen en rusteloos
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dan weer anders om, gelukkig, alles ging weer goed . Toen
Betje en Kees heel eventjes gauw hun lippen op elkander
plekten, zei ze royaal :
,,Geneer je maar niet, hoor ."
,,We ja, we zijn ook jong geweest ."
Maar tante Suus, hoe langer hoe uitgelatener, geen deel
van 't mensch haar lichaam bleef stil, haar knieen schopten
onder tegen de tafel aan, dat er de bordjes van rammelden,
sprong op, greep tante Dien bij de smalle schouders, die dan
giegelend meedanste met de glazen tusschen de vingers, nu
tante Suus haar bij de heupen ophotste en luidkeels zong
De Bruigom durft de rondte niet to zoenen,
Falderalderia, Falderalderia,
Baas Broense verhief eventjes het hoofd
,,Wel, tante Suus," zei hij kalmeerend . , . .
,,Stil, stil," riep Margootje, ,er kom wat ."
. . . . In het tooneeltje voor de middelste tafel wachtte Dirk,
propperig in een blauw infanterie-buis met een rij koperen
knoopen . De stropdas slordig, zonder koppel om het lijf, had
hij een politiemuts schuin staan op zijn strookleurig haar, wat
dommetjes naar beneden gestreken . En een manslaars, rossig
van schacht, hield hij om zijn linkerarm klaar, tot Willem hem
een schoenborstel reikte . Buiten werd er tegen de glazen deur
getrommeld .
,,Daar is ie !"
Jubelend wipte tante Mijntje op, lollig in haar dikke rokken ;
doch zenuwachtig, kon ze den grendel niet zoo gauw los
krijgen als ze wel wilde . De bazen keken toe .
,,Als ie opstaat, valt ie," kletste oome Willem, zijn broer
bedoelend ; toen : „laat jij je boertjes maar gaan, hoor 1"
Oome Piet hikte .
,,Jij bent me ook een hardlooper-van-luie-Kees 1" Evenwel,
zij staken beiden geen vinger uit . Ferdinandje van zijn stoel.
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omdat hij in den weg zat anders, druilde hangerig bij oome
Willem,
„Ja, ja," riep tante Mijntje naar buiten .
,,Hij lijkt wat heet gebakerd," vergoelijkte oome Gerrit .
,,Vadertje!" en oome Willem besnoof het knaapje naast
hem, „heb ik het mis, of ruikt uwes een beetje naar de wieg ?"
Ferdinandje was het huilen nader dan het lachen ; van Dort
wenkte naar de keukendeur :
,,Vraag maar es," zei hij .
Het bedrukte ventje schoof langs den muur voort .
,,Kom jij maar bier, mijn jongen," zei tante Dien barmhartig .
Door de gordijnen dook het hoofd van Kamp met zijn
stekeligen halsbaard. De blauwe kou griezelde naar binnen .
,,Daar ben ik weer ." En hij schoof meteen naar zijn plaats .
,,Pas op de tocht, vader, u hebt uwe onderdeur laten aanstaan," waarschuwde oome Willem .
Kamp bukte snel, en toen hij zag wat er to doen was, wreef
hij zijn knuisten vol inwendig plezier
„'t Is buiten frissies ."
Dirk talmde nog tot alien keken, hij schuierde alvast over
het voorstuk van de laars .
,,Wat e komedie!" lachte tante Mijntje, en gerust dat ze
haar man weft bij zich had, lag ze kneuterig haar handje op
zijn arm.
,,Hoe heb je 't nou?"
Van je hakken tot je toonen, van je toonen tot je haar,
Schuieren mot je maar, schuieren mot je maar!"
knor-zong de wiebelende oome Piet.
. . . . Dirk begon eindelijk en over het hoofd van oome Doris,
averechts op zijn stoel als in de verkeerde wereld, zag juffrouw
Weelsen niet veel meer dan den gelen kwast voorbij het
vlammend granaat-figuurtje op de muts, keen en weer gaan .
Ik ben Haantje Pik, Napoleonkijntje,
Fuselier van compietje twee,
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Oppasser van mijn kapiteintje,
Vrij van wacht en plaats-corvee .
Als de sersjant mij kommandeerde,
Poetste ik de laarzen juist glimmend zwart ;
Ik zorgde wel dat er niets aan mankeerde,
Daarom draag ik de borstel steeds op mijn hart .
'k Ben de oppasser van mijn kapitein,
Oppasser van mijn kap-pie-teine,
Ik poets de laarsen glimmend-fijn,
Laat de glans op mijnheer verschijnen .
Ik ben de oppasser van mijn kap-pie-tein,
Oppasser van mijn kap-piteine,
Ik ben de oppasser van mijn kap-pik-ki-tein,
Ik . . . ben . . . de oppasser van . . . mijn kap-pie . . . tei . . . a . . ne . . .
Het was een groot gejuich, Dirk, onnoozeler nog, begon
het tweede couplet .
Mevrouw deed laatst eris een reisie
Naar haar ouders voor plezier ;
Mijnheer nam toen een ander meissie
Stil bij zich in het kwartier .
En juffrouw Weelsen moest wel of ze wilde of niet . Hij
blerde het zoo vol uit de borst, dat hij de oppasser was van
den kapitein, die alles wist, en alles zag . . . . och, och, ze wist
niet waar to kijken, het werd haar paars voor de oogen,
foei, . . . . wat moesten de menschen wel denken van al die
smerige zaken . . . . dat moest er nog bijkomen . . . . Dirk zong . . .
zij schaamde zich dood bijna . . . . Heere . . . . Heere . . . . de
geheele kazerne kwam er bij to pas . . . . om je ooren toe to
stoppen . . . . waarom stak Been mensch daar nou een stokje
voor . . . .
Onder de starre lamp verhieven de bazen zich met boller
oogen . Voor haar reed oome Doris op zijn stoel . Zoo kon ze
4
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den dommen oppasser soms heelemaal zien, hoe hij den schuier
als iets bizonder dierbaars tegen zijn buis aan klemde, en dan
verwoed borstelde en blerde of het door de muren been
moest . . . . hij, de oppasser van den kapitein, hij, met zijn onschuldige, van-de-prins-geen-kwaad wetende oogen
die
dienst, die dienst . . . . foei, foei . . . . hoe had hij het hart, de
jongen was bepaald schandalig dronken . . . . Mijntje, Kamp,
geen mensch begreep goed ; van Dort waakte naar Ferdinandje
zoo angstig. Louise kneep viesjes haar mond . . . . ah bah . . . .
dat was beneden hun stand . . . . foei .
En zij zag den Bruigom . . . . spanning bleekte de wangen
van baas Broense ; pijnlijk fronste het om zijn zwarte oogen,
hij schraapte ; de familietrek trok al dieper en dieper . . . . ook
hij begreep niet goed . Beduusd, alsof hij zijn oudste hoorde
spreken voor de eerste maal van zijn leven, wachtte hij,
wachtte hij . . . .
. . In de verbijsterende stilte schrok de oude vrouw
wakker, kwam de stem van den Bruigom gelaten bevelen :
,,We moesten nu maar een stukje eten, vrouw ."
Maar oome Willem schaterde en sloeg oome Piet boven
op zijn schouder, zoodat deze omkantelde bijna met stoel en al :
,,Got-verdriedubbel-me, kerel, die kaas ken ik . . . , da's nou
mijn kaas . . . . en jij?"
. . . . En de tafels met hun strak gestreken lakens waren op
nieuw feestelijk onder de frisch bijgevulde lampen . Schalen
vol gesmeerde kadetjes, goed gemeubileerd door breede sneden
vleesch en zoetemelksche kaas, bevrachtten de disschen ; in het
midden van elk pronkte een opstapeling van sinaasappels ;
schaaltjes vol augurken en uitjes die dreven in sap, schikten
daar om heen als groene blaadjes goedkleurend bij een bloem .
Mosterd was er in schoteltjes ordelijk neergezet ; work en mes
blonk naast ieder bord ; en om het andere praalde een zwarte
flesch tot in den hals vol rooden wijn, waarvan de kurk al
losjes, gelijk een hoedje dat schuin staat .
Baas Broense, gezien hebbend dat alles goed was zoo, zette
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zich neder . De kleine tafel was nu ook bezet door de buurtjes
en de trapdeur open, want mijnheer en de juffrouw hadden
het gevraagd of die kon blijven aanstaan, voorhet geval dat
hun kleine eens mocht gaan huilen . Zoo trok meteen de ergste
warmte weg,
Van hand tot hand gingen de kopjes koffie en rookten gezellig door alle hoeken van de kamer . De tafel was een pracht,
meende grootje ; sapperloot, wat had de Bruigom goed voor
alles gezorgd . Ook juffrouw Weelsen genoot den vertrouwelijken geur van de koffie. Wie weet, zou haar datnietgoed
doen . Zij verlangde er bepaald naar, maar de eerste wilde ze
niet wezen, daarom wachtte zij .
Langs de tafel kijkend, zag zij van Dort en Kamp allebei
aarzelend met gevouwen handen . Tante Mijntje tuurde rond
en vroeg dan naar haar man of er niet zou worden gebeden . . .
,,eet smakelijk" was reeds verscheiden malen gezegd . . . . tast
maar toe . . . . ieder vindt zijn mondje wel . . . . Oome Piet liet
zich dan ook niet lang nooden, hapte uit de voile vuist weg .
Oome Willem bedaarder, kledderde verbazend veel mosterd
op zijn portie, lei het brood op zij en begon de sneden vleesch
met zijn tanden to scheuren . . . . bidden . . . . nou in gos-naam
dezen keer dan maar niet . Mijntje sneed of ze thuis was, eerst
het broodje van haar man en toen het hare .
Juffrouw Weelsen, onmerkbaar bijna schommelend, sussend
zoo haar pijn, dronk het kopje koffie, slokje voor slokje, gelijk
een drankje leeg . Telkens wachtte zij even en schommelde dan
weer om haar hoofd to verdooven . Iedereen at en dronk ; de
twee buurtjes, wat een bijgeloof toch, sloegen snel eerst een
kruisje, den tikje tegen het voorhoofd, dan twee tegen de borst,
en begonnen ook aan hun broodje . Tante Suus beet haastig
weg boven haar bord om de kruimels, met zoo iets hatelijks
in 't gezicht : ,valsch yolk die Roomschen ."
In een lenig gemompel ontspande zich de kamer. ledereen,
de grooten, zoowel als de kleinen maalden, kauwden ; voor
praten geen tijd, het stikte in de brokken .
Het een na het ander waren de broodjes weggegrepen
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,,we eten je blut, Bruidje," had oome Gerrit geroepen ; nog
een paar danwasallesop ; schrokkerig weggegrist de augurken,
de laatste uitjes opgepikt door de work van oome Piet . Niet
een zelfs had Weelsen er machtig kunnen worden, maar gelukkig hij at met smaak en een appel in zijn zak voor Grietje,
dat had hij .
En de sinaasappels in kwarten gesneden, sapten om de
monden naar frischheid gretig, en het leven kwam terug .
Telkens, met een stem als een schel, vroeg tante Dien, wie er
nog koffie bliefde, maar de wijn was al aan den gang, Juffrouw
Weelsen bedankte dus ook, het baatte toch niets .
Zonde van al dat goeie eten ; als door een tooverslag leek
de tafel geplunderd, overal dreven de stukken op de bordjes
nog, want de eigenlijke honger was niet groot . Oome Piet
had zich de vettigheden der aarde goed laten smaken, zei hij ;
het kabaal groeide, de bazen werden weer de ziel van het
gezelschap ; men lachte zich slap onder de hanglamp, Juffrouw
Weelsen voelde wel hoe zij soms bekeken werd met een scheel
oog . Ze wist wel, dat zij er als een spelbreekster bij zat .
Haar maag, haar hart begon tegen haar keel op to kloppen ;
tot een schroeiende wolk vol steken pijn woelde het gejoel ;
een knellende band schrijnde haar om de slapen, als in een
benauwden droom, met maar een gevoel van weg to willen en
niet to kunnen, zat zij stil, schommelend op to letten naar het
zwaar bonzen in haar hoofd ; de armen reikten, de hoofden
bogen en wuifden voor haar in den walm, waar de santees
door krielden, het klinkklanken van de roode glazen ; de
flesschen liepen schuin leeg in de glazen, het rood bleef in de
gezichten, dik van pret .
Onder de hanglamp glinsterde het felle genot ; daar werd
het een spel om al wat er maar over was, de schaaltjes zuur
nat,de stukken sinaasappel, de flarden vleesch, to stapelen op.e
de borden van de bazen ; de gladde flesschen kwamen, want
iedereen had er aardigheid in ; ook van de andere tafels reikten
de jongens de flesschen, Margo kwam er bij staan, Ferdinandje
gierde het uit ; al de kinderen knielden op hun stoelen, lachten
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zonder wat to zien, naar waar de bazen troonden en dronken
en waggelden van de lol achter de barricade van flesschen .
Weg wou ze, weg, klein en ongezien, bang als voor den
dood to zullen moeten spugen ; weg door de frischte naar haar
eigen kalm huisje . Besloten eindelijk, wou ze vragen aan haar
man ; maar Weelsen, met zijn witte armen op tafel, lag toe to
kijken, had blos van den schik . . . . och, waarom zou ze hem
dat plezier niet gunnen, hij had toch al niet veel . . . . maar
morgen zou hij het wel moeten bezuren . Zij zakte terug, het
moest dan maar gaan zoo het ging, en ze zag in de heete oogen
van de Bruid, die genoot, genoot met 'r graf-gezicht . Neen,
kijken wilde ze niet langer .
Eenmaal al was van Dort vaardig weer geworden, maar
het ,stoelvast" dreunde en er kwam niets van . . . . maar hoor,
tante Suus liet het er niet bij zitten, trappelde, daar gierde haar
geluid boven de herrie uit van : ,we gaan nog niet naar huis,
nog lange niet, nog lange niet!" 0, zij wist het wel, daar zou
alles op uit draaien, ze hield haar hart al vast, ruimte of niet,
de stoelen zouden terecht komen boven op de tafels, want
dansen, dansen dat moesten ze toch . . . .
Toen, en het leek haar een wonder, het was opeens muisstil ;
ze deed haar oogen open, welk een houding : daar stond de Bruigom, de kinderen schoolden saam, de Bruid zette zich recht .
Baas Broense, als uit een gepeins ontwakend, de kin boven
het bobbelige halfhemd, schraapte en schraapte nog eens,
overzag de gasten, verhief zijn stem
Feestvrienden al to gaar, ik bid u, toeft een wijle,
Ai, nijgt uw luist'rend oor naar 't zuiver hartewoord,
Nu vijf en twintig jaren mochten henenijlen,
Voegtwel een woord van ernst, een dankbaar feestakkoord .
Ja, 't vierde van een eeuw . . . . zie . . . . snelde ons voorbij,
En wederom een ander werd door ons begonnen ;
Nog staar ik weemoedsvol op 't wisselend getij . . . .
En oog de went'ling na dier vijf en twintig zonnen .
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Even wachtte de Bruidegom ; een waterige bleekheid lichtte
over zijn voorhoofd tot in het glinsterige zilver van zijn kort
haar ; zijn wangen leken slap, zijn neus leek fijner, en in de
branderige randen trokken zijn zwarte oogen dieper achteruit
in het starende waas .
Mijn vrouw . . . .
En het klonk als een snik naar de hoogte en 't griefde
juffrouw Weelsen door het hoofd henen
Mijn vrouw . . . . weer ziet mijn hart den dag van ons vereenen,
Gij, blonde maagd, . . . . weleer, zoo mij m' uw moeder schonk
Zie ik u weder . . . . en clan wij stevenen henen
Naar 't onbekende land, dat aan de kimmen blonk .
Een nattig geluidje ergens ingeslikt, snikte door de kamer .
Broense declameerde
En 'k zie de huw'lijksboot de woeste golven breken,
Ik, stuurman, houd het roer in mijnen vasten klem,
Moedig met hooger hulp de levenszee doorsteken ;
Geloof, Hoop, Liefde aan boord, en van den Plicht, de Stem .
Bijna zonder gebaren, soms even steunend op den rug van
zijn stoel, zag juffrouw Weelsen den Bruigom voordragen, met
om zijn hoofd iets al een bleeke glorie . De kamer hield den
adem in. leder hing aan zijn lippen, in een haast hemelsche
vereering keek tante Mijntje naar haarbroeder op . Nadrukkelijk, hoog en laag, klonken zijn verheven woorden, plechtig,,
veraf ; zoo haar dat vroeger Zondags in de kerk gebeurde,
weer, door al haar ellende heen, voelde zij het neerdrukkende
ontzag . Hij gewaagde van dat vijf maal een vijftal jaren, hoe
het getij slecht was, hoe de stormen het hoofd opstaken . . . .
de orkanen loeiden om het ranke vaartuig, met de bliksems
schietend door het pijlloos zwarte zwerk . Hoor 1 hoe de masten
kraken . . . . Geslingerd en geschud werd het broze bootje tot
in zijn ingewand ; het onheil sperde wijd de kaken, de afgrond
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dreigde of eene barre klip ; en 't roer aan splinters schier ge .
slagen werd in zijne vaste hand . . . Goddank, hij was niet
vertsaagd ; zij bleven gespaard, van nieuwe kracht doorgloeid,
telkens het roer gekalefaterd, telkens door een nagel sterker,
en iedere nagel, dat was een kind, dat waren de loten aan den
stam ontbloeid . . . . Ja, wel was de boot bemand . . . . En hij
herdacht ook die dierbre panden, weggerukt in het prille van
hun jeugd, en toen zag juffrouw Weelsen de oogen van de
Bruid, heel haar gezicht geestachtig aan het huilen beginnen .
Hoe was het zoo, dat haar dit alles niet aandeed . Woord
voor woord hoorde zij opgaan uit 's Bruigoms mond, aaneengesloten met almaar meer nadrukkelijkheid. Zwaar als een
muts van lood lag haar nu de pijn midden op het hoofd ;
kleiner, nietswaardiger had zij zich voelen worden, gedrukt op
haar stoel, maar met verstorven voeten, of ze straks niet loopen
zou kunnen hier vandaan . Was dat de stem van Jacob? van
waar dat onbekende geluid telkens, dat daar klaagde zoo hoog,
zoo schril . . . . strakkies, nog een kwartier . . . . ja, ja, wel had
ieder genoeg aan zijn eigen leed, strakkies . . . . nog een eind
loopen . . . . hoe kwam ze nog thuis .
Bangelijk, nauwelijks beseffend al die woorden wel om to
tellen, zat ze, allerlei natte geluidjes hoorend, waar aangedaan
de kamer van to wiebelen begon . Zakdoeken werden voorzichtig uit hun vouwen genomen, want het water liep de
menschen in den neus en in de keel . . . . strakkies . . . . oome
Willem kon zich niet houen, zijn onderlip bibberde ; hoe hij
slikte, twee vette tranen gingen hem biggelen langs den neus .
Oome Piet zakte in mekaar of hem straf boven het hoofd hing .
Baas Broense aan het eind van zijn voordracht gekomen,
fierder verrijzend met hoogmoedig voorhoofd, had jubel in zijn
sterke stem, nu hij besloot
,,Welaan, de vlag in top!" . . . . een traan, een lack in 't oog ;
Komt, reisgenooten, komt, wij gaan den tocht hervatten .
Blijv' Liefde en Hoop ons bij . . . . wat er ook henenvloog,
Zij dit ons beste deel, meer waard dan aardsche schatten .

56

DE BRUILOFT .

In de begrafenisstilte rikketikte de klok of ze nieuw was
geworden . Baas Broense zette zich neder .
Ikkan't jandome nietverhelpen," snotterde de schildersbaas en met zijn rooden zakdoek bezig, deed hij zijn best om nog
to lachen : „de tranen van gevoel, die loopen me langs m'n
Voor de open gangdeur stond juffrouw Weelsen . Ze had
haar oranjeachtigen doorgewerkten doek al om, en het hoofd
op zij houdend, strikte zij de linten van het zwarte hoedje vast
om haar wangen klam en bleek . Weelsen werd voor door Willem
geholpen aan het zoeken naar zijn jas . Klaar bleef ze wachten
in het ruimtetje, rheumatiekerig gebogen, de oogjes pijnlijk
glanzig, maar haar mond gedagzeggend naar Mijntjeen Louise .
,,Gaat u wat voordragen?" komiekte oome Gerrit .
,,Nou, 't beste hoor," had al de Bruid gegroet . . . .
,,Me dunkt, we moesten dat eerste liedje nog eens hebben,"
meende eindelijk van Dort,
„He ja !" beaamde tante Suus, en met een vochtigen vinger
knapte zij zich het haar wat op .
,,He ja !" had ook Betje gezegd.
Om de ontredderde tafels zaten de gasten waardiger ; de
oude juffrouw hoestte even en de liedjes frutselden, opgediept
uit de zakken . Weelsen aangekleed, kwam zeggen dat hij
gereed was . . . .
,,Veel genoegen nog met zijn alien," wenschte hij .
,,'t Beste hoor," riep tante Dien hen achterna .
,,'t Is een stumperd," hoorden ze den Bruigom zeggen,
,,Wijze : ,WienNeerlandschbloed," onderrichtteoome Doris .
,,Eerst mot tante gaan zitten
En als uit een kerk, was achter het weggegane paar het
lang uitgerekte zingen, slaperig
Ja, nogmaals klink' ons vroolijk lied
Hier in deez' schoone Za-aal
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vuurpijl opgesnord, stierend zijn gouden vaart al statiger,
D e hooger,
stond, wuifde wijd over, schreef glorierijk een
parabool, en brak met geluidjes van lippen die proeven en
geklok van flesschen uit tot een ruiker flonkers . De sterren
weken voor de pracht van 't licht ; uit d'afgrondelijken hemel
talmden de bloempjes vuur, overpronkend de volkomen stilte,
gedragen zegen zij neer in het omnachte park .
Met loome rondingen van deftigheid en somber vertoon
van rijkdom stonden er de boomen, onderscheiden de een van
den ander waar de vonken vielen . Linden en beuken, vorstelijk in fluweelzwaar nazomerloof ; eiken schoerden ; kastanjes
trosbladig als gehandschoende handen en vol knoopen van
vruchten ; larixen en acacia's, kantwarrig doorwerkt met lucht ;
platanen staken lubben en kragen op voor d'ontstoken hemel .
Al drong de nacht terug ; zwart waren ze daar gezamenlijk,
even geducht, feodale heffingen, burchten op rotsen plomp
overdreigend woningen en knechtsgoed ; sparren torenden uit
de diepten, de kruin van een in zijn boventakken doodgewaaiden
popel banjerde aan kalen stam . De lichtjes verzonken ; het was
een laag gedrang toen nog van vreemd geworden kleedij
coniferen in lans- en booghout van struiken ; een den sliertte
grondtakken als sleepjaponnen uit ; lijsterbes pluimde ; hulsten
prikkelden het bosch vol harrenassen, nu er de vuurtjes in
sterrelden als gruis van edelsteenen .
Uit het oogenblikkelijke donker spookte het park weft op
met de zware boomenschimmen dof en als verdronken in de
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stilte van water. Beverig voor de boomen lag het glijdend
grasveld open, Een kiezelpad schimmerde, versmalde, verbreedde, scheen om to gaan tusschen de ellipsende zoden, naar
waar in 't midden de zonnewijzer emblematisch rondelde op
een dof piedestal .
Overzijds den boomen-stoet nachtte het dak van het zomerverblijf met twee flankeerende schoorsteenen onder regenkapjes op de nok-einden, was er als het schip van een kerk
voor de witte wolkigheden der lucht, daar aangedaan van
maan-blauw. Het lange, duister-witte huis hield de vestibuledeuren open met een breede trap naar den tuin, tot een kaal
portaal vol poover licht, waar serre-achtig, manden stijf van
bloemen kleurden . Ouderwets-geoorde vazen met geraniums
schaarden bij elke trede, uit het portaal beschenen bloeiden de
hoogstgeplaatste scharlaken, de lagere troebel onder den nacht
die het park inhing .
Er glom wat zilverigs in de vestibule ; tusschen de roode
boorden van de stoeptrap kwam de eerste huisknecht stijf van
kuiten dalen . Blootshoofds, zwartgerokt en witgedast, hij droeg
in zijn eene hand het blad met glazen en in de andere een
lange om den hals vergulde flesch . Wreed knerpte het kiezel .
Bij de laurieren en de oranje-tobbes, die achter hun haag de
keuken, het gedoe der dienstbren daags verbergen, bleef hij,
rekhalzend naar de blaren als iemand die zoent of wat aardigs
zegt door een venster ; dan dadelijk doorloopend ging hij naar
het licht onder de linden .
Vreemd, feestelijk, koralig geregen, snoeren topazen en
emerauden, gloeiden venetiaansche lantaarnen onder de gewulven van het loof. In den weeken schijn van licht voor
zwakke oogen zat er de familie onder het oude geboomte.
En de knecht in 't weinig luide zomeravondkouten, werkte
zijn pleister-witte handen stil bewegend, de sluiting los van de
flesch, wrong met den duim, liet de kurk krachtig klappend
wegploffen over zijn schouder, vervolgens schonk hij het glas
half vol met den lichten wijn en diende den baron . De schouders vertrouwelijk, stond hij met zijn nog jong en heerig hoofd,
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een doove bij het Fransch geworden gepraat van de meesters
voor hem. Hij ruimde een fiesch, overzag van achter de stoelen
nog eens de rieten tuintafels, lette op hoe het ijs tot water
weer geworden was in het kristal der schaal .
En nu hij om dat to halen, bedaard keerde boven zijn
spillige schreden, mak, want al zooveel gedraafd van avond . . . .
eerst een diner . . . . de oude mevrouw geschrikt . . . . dertien
aan tafel . . . . de jonker to oud om aan de kindertafel to
eten . . . . en jarig . . . . toen dominee gevraagd . . . . een diner
van veertien menschen . . . . dan naar 't volksfeest . . . . de oude
lui naar de spoor . . . . het feest . . . . Jan hier, Jan daar . . . .
vlaggen . . . . mastklimmen . . . . zakloopen . . . . stroophappen . . . .
een half uur heen en weer naar de wei . . . . versnaperingen
volop . . . . dorpskinderen gezongen . . . . Gods beste zegen
afgesmeekt over den jarigen jonker, den stamhouder . . . .
. In de provisiekamer zou nog wel ijs zijn . . . . wat bleef
zoo'n kruitlucht hangen . En 't was koddig zoo precies hij in
eens den maatslaanden vinger van den meester to zien kreeg,
rechtop in zijn hoofd en 't dwaze gezicht van den boerenjongen,
die op het laatste oogenblik, hij had hem bijna, de omstanders
riepen ,hou je goed Janus 1" terugzakte langs den zeepmast en
zoo smachtend was blijven kijken naar de ham daarboven of
er zijn zaligheid aan hing . . . . Zijn yolk had zich machtig vermaakt en de nieuwe dominee dan . . . . onschuldig plezier . . . .
knap persoon . . . . nog jong . . . . rechtzinnig . . . . goed figuur
slaan van den preekstoel . . . . bemind maken . . . . pas van de
hoogeschool . . . . op de nominatie van trouwen . . . . nieuwe
pastorie . : . . betaalde de oude mevrouw . . . . baas Kamp zou
nog wel even naar de ijskelder moeten . . . , alles verbruikt . . . .
wat rook zulk kruit . . . .
Toen de zon onderging . . . . teertonnen hadden staan vlammen op den dijk . . . . maar alweer Jan . . . . mevrouw gaat naar
huis . . . . later gehoord, de teertonnen uitgetrapt door een
kwaaien veldwachter, omdat er een hooi-schelf was van in
den brand gevlogen . . . .
Een driftig roepen, de schrille kopstem van een jongen
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waarvan de stem onvast, over wil gaan naar die van een man,
gierde boven het gras . Hoor, hoor die jonker Nol eens met
zijn vuurwerk en zijn vriendjes . . . . begon al danig op zijn
poot to leeren spelen . . . . Hendrik zou er van lusten . . . .
zeventien jaar . . . . de adel kwam er in . . . . ging naar Breda . . . .
eerst zou 't studeeren geweest zijn . . . . en nu weer officier . . . .
moest toch wat worden . . . . en jonker Nico heereboer . . . .
kon heelemaal niet leeren . . . . raar kind . . . . lastig neen . . . .
stond daar achter het huis weer in zijn eentje vloekwoorden
to zeggen .
De stem men van de jongeheeren zwermden het donker door
en ook meisjeskeeltjes hoorde hij roepen, loopende, vreezig
door de durvige andere . . . . jammer wanneer de avond minder
mooi ging worden . . . . misschien vielen er straks wel droppels . . .
Als rook boven in het opene veel bleeke dampigheden
dreven; diep staken de sterren weg in de waterdonkere geulen .
. . . . Ja, de baas zou voor hij slapen ging nog even naar
den ijskelder moeten . . . . er was maar juist genoeg geweest . . . .
hoor, hoor me dat volkje eens aangaan, zoo gauw als water . . . .
zeker werd er weer een nieuw stuk vertoond . . . . Onder de
boomen wandelde het kooltje vuur van een sigaar . . . . de
baron moest er bij zijn . . . . Och, 't pitje van Hendrik ging
uit . . . . nee, 't ging niet uit . . . . En voorbijloopend smoesde
de knecht nog eens eventjes door de heg, wetend daar zijn
meisje, de tweede meid, met het andere personeel aan het
kijken : de derde meid, de kameniers, het tuinvolk, de koetsiers
en de palfreniers . . . . de blaren leken to giegelen . . . .
Morgen heel wat zilver poetsen . . . . maar Sofie zei ook . . . .
aan alles komt een end . . . .
Een toornig kraken, een geknetter of al de takken to gelijk
braken in het park, gesis, geflits, gespuit als water dat brand
bluscht, en stilhoofdig stond de knecht in de vreemde lichting,
het ijsemmertje aan de hand, betooverd, de oogen vol gloed .
Onder een dwergboom die stijf majestatisch heraldieke tulp .
bloemen vooruithield, breed als een borst groot van ridderorden en koninklijke genade, raasde een heet lichtwiel rond,
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scheen zwevend, ongedragen . Het wervelde boven de perken,
het raderde horizontaal, wit in het hart, slingerde het een
dichten vonkenval van zich af, tot een goud-vurige krinoline,
verbergend vuur, op den grond vol stekeltjes .
Scharen in stom wachten een schavot omstaande, was wijd
achter het helle spel, ruimte van laag bout duisterend . Onder
de boomen versmeulde het edelsteenen gegloei der lantaarnen,
gestolten en van oud beronnen metaal, somberde het getak
der linde boven de afstandelijke menschen, daar in hun maagschap bijeen .
Lucht-puffen, of felle adems er bliezen, en nu raketten er
stralende kaarskogels op uit den snorrenden vuurval . Verklaarders van het terrein der lucht, pensievelijk-zwaarmoedig blauw
en van het opstandige kracht-rood, schoten de ballen loensend
neer in de parkdiepte, ploften in de boomen, of gebluscht in
vaart, verloren zij zich gelijk een ster die verschiet .
Overhuld van het zwaar-azure zwijgen en den vlammigen
rook bruischte het voort, los-lichtend de als verbouwereerde
gezichten van de jongeheeren, hun sporthemden, de kragen op
hun buisjes . De drie freuletjes hielden den vlossen haarschat
hunner hoofdjes naar elkaar toe met de truffel-grijze baretten .
Voor de knieen der grootste een spierwit hertje soms rukte aan
zijn koord, edel geleed als de witte meisjes, waarvan de neusjes
fijn neergleden in 't spits gezicht, met veege gelijkenis aan
elkander en aan het nat-oogig reetje . Dapper vooraan bleef
het speelnootje, een boerschig kind, de dikke beenen in koolzwarte kousen ; de handjes roodig en bijna gevouwen op het
buikje, glunderde zij het wonderlijke genot in, den goudenregen
vol van stralende bloemen en vlinders .
Het rad knalde, keerde, beginnend een nieuwen gang ; het
vuur versprong, de rok viel af, er bleef een kroon die stekel .
punten staande opstak en krinkelend verkleurde .
Onder de lange huif van de boomen der allee kuierde de
baronieke gestalte terug naar zijn gezelschap . Causeerend bleef
hij een oogenblik voor zijn vrouw en bij de douairiere in haar
rolstoel : zij wankel van beenen en van dagen oud, maar in
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het krasse mummie-hoofd driehoekte de rasneus tusschen de
witte toeren langs de slapen als het overschot van een pruik .
Bij haar werd de verjaardag gevierd, En de baron de tafels
omgegaan, zette zich, dehanden tegen zijn knieen houdend als
iemand die zwaar gewerkt heeft, in zijn luchtigen armstoel .
De gloed van het vuur tot op den murwen grond, daar
treffend met korte klaterschijnen het geraamte der tafels,
bootste hen alien zittend voor het donker uit, schroeide hun
gelaatsverschijningen als tot oud perkament, onder het lage
ritsellichten van het loof . Blink-zilveren nachtvlindertjes toeen
om de lantaarnen, het spijsverteerende praten was nog muggezoemend om hunne hoofden, de avond was wat loom . De
boomen, of de blaren zwaar van regen dropen, rafelden violettig
en vol schaduwgoud ; stil liet een blad los, flardde, druilde neder
in den ongeslotenen kring .
Zijlings van de tafel, als een man van heupen en schouders,
't jakket open gedragen tot een vest over een Engelsch hemd,
de beenen sterk van klem en trampelend soms ongedurig, onaangesloten in 't groene cheviot, zat rechts van de oude
mevrouw, de barones, paardrijdsterachtig, ruig . Zij, de tweede
dochter der douairiere en de moeder van den jarigen jonker .
Een tweekleppig postiljonspetje op het hoofd, als een jockey
uit de schouders vooroverkomend, de buste dor, zonder corset,
zat ze gestut met de armen en de leidsel-handen op de leuningrondten van haar stoeltje, Uit struw-minachtende lippen hortte
haar stem grof-schorrig met nageluid van soldaten, stallen,
bookmakers en renbanen, onverschillig onder het leege vooruit
kijken van haar nu goudelend grijze oogen, oogen veel door
ruimten gegaan, die ruimten als afstanden hebben gezien om
to rijden en to jagen .
Aan haar andere zij hield de douairiere haar oudste dochter
gezeten, die afgodachtig in paarsige changeant-zijde, een
hoedje droeg gelijk een omgekeerde vuurbloem op het ringige
en bijna oogenlooze hoofd . Hulpbehoevend van zwaarlijvig .heid klaagde de dame klein-kindjesachtig, temende geluidjes
die zich leken to vervelen .
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Tusschen die twee mevrouwen, bescheiden naar achter,
kwam boven een wit proponenten-dasje, dominee's studeergezicht telkens beleefd doen naar voren, in licht boersch haar,
dat dichterlijk lang, noodzakelijk moest worden weggeschud,
of gestreken met de zegenende vingers .
Naast de gravin, beelderig, tenger van taille, de laarsjes
rakend een voetbankje en daardoor als zwevend, de moeder
van de freuletjes zat in roomwit crepe de Chine, het teere
verloop van den hals alleen latend raden in de overrijpe citroengele omwikkeling van haar avond-sortie . Een tuiltje heliotroop
lag voor haar op de tafel, maar kouwelijk verborgen zich haar
handen . Dweperig bleven er wat rimpeltjes boven hare dunne
mooi-gaande brauwen, onder hetverdoold en aschblond kruivend
voorhoofdhaar, onder de luifel van den zwarten veerhoed, ook
zomerig van tulle . Met nauw merkbare hijging bewogen de
vleugeltjes van haar neus, zuiver en bijna klein, heel haar smal
en zenuwig gezichtje momde strak, leek onder poeder verstoven,
haar bleeke oogen er narcotisch uit schenen, betrokken met
den walm van veel droomen ; de fijne mond zei niet veel, was
scherp gekend, zeggende de woorden en de bevelen net .
Gehuwd met den oudsten zoon der douairiere, oorspronkelijk van zeer ouden maar niet meer zoo rijken adel, om haar
lijdende persoonlijkheid, verzwakt nog door de vele misgeboorten die ze had gedragen, hing hier als iets to ontzien, de
verdriet-ernst geen stamhouder ooit to hebben kunnen brengen .
Heftig begeerd dat door moeder en zoon ; zij vreemd wezen
geworden daarom in haar eigen kring . Ze had zonderlinge
smaken, las, hield veel van vreemde bloemen, hekelde de vele
geraniums hier, de lievelingsbloemen der douairiere ; in eigen
tuin plukte zij gaarne wat wild bloeide, om het dan los in haar
vertrekken to schikken . Veel zat ze daar, de kinderen overgelaten aan de gouvernante ; in de geuren van bloemen en reukwater, betroetelend het schuwe onbegrepenheidsgevoel onder
haar kwijnende wimpers, haar onderlip zachtjes bijtend met de
porceleinige tandjes . Nu had de dag haar zeer vermoeid ; het
volksfeest had zij niet kunnen gaan meezien ; had ook then
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ochtend moeten zitten voor den fotograaf ; want een beroemd
artist was voor de familie-verzameling bezig aan haar portret .
Stemmig, kloosterlijk, achter haar bleef de Engelsche gouvernante, klaar als om elk oogenblik op to springen ; verweerd
van vel, had ze kort geknipt jongenshaar . Opvolgster van de
Fransche gouvernante, was ze nog maar kort in betrekking en
nu werd er aan tafel bijna alleen Engelsch gesproken ; ook
omdat hun huisknecht het Fransch verstond. Zij hield een entout-cas voor zich uit geprikt in het kiezel met langen steel,
waaraan een roode strik .
Dan 't glans-gouden turen van een lorgnet op den kordaten
neus van een dame, zuster van den baron, die strak achterover
leunde, entre-akteachtig in de loge van een opera, de sortie
afgevallen, donker in de voorname wrongen van de kostbre
stof. Haar armen met kleur van leer in lange tot aan den
elleboog rimpelende handschoenen, een hand latend tikken den
arm . Naast het wichtige vooruitzitten van haar echtgenoot zat
ze kil . Bewegelijk voor de rustige vrouwen praatte de landjonker soms een hoog woord mee, dat achter zijn hand in een
bedwongen gaap vaak breed uitrekte ; schuurde zijn stroohoed
den stekeligen en wijnrooien nek langs en over de zatte oortjes ;
ontblootte de staatsraad-voornaamheid van zijn kalen schedel,
schoof nog wat vooruit, breeder gemak zoekend, stekend den
duim van zijn hand die niet de sigaar hield, een gaaf, onversleten, to kleine hand, in het armsgat van zijn pique vest .
Oneeuwsch postuurde de graaf buitengewoon groot en knokig
van leden, nog in dinerkleeding. Hij sprak met een aangename
stem, verroerde zich weinig, aanzienlijk vermeed hij kleine
bewegingen, lachte zacht zijn lachje van hooge komedie ; hij
veel verkeerde aan het hof . Boven den gladden plastron hield
zich zijn statig smal hoofd, hol aan de slapen, met ooren edel
lang ; stramienig streek zijn dun haar over den vliedenden
schedel . Recht poseerde het op den steilen hals, waarvan het
strottenhoofd verbazend tusschen de steeksels van zijn hoogen
boord naar voren stak ; recht met zijn prachtigen roofvogelneus
en de getrokken snor, waarvan de priemende einden bijzijen
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het slappe, het onder het jukbeen paars-aderige en oud beginnend to worden wangenvel penseelden, met een kin van gezag .
Fen onbedoelend wreed kijken scheen uit zijn oogen, waarvan
het blauw groenig was om de nauwe pupillen .
De was-witte bloem van een gardenia in de lange lappel
van zijn rok,
hij, Engelsch levend, dineerend altijd, buiten
of in de stad, ook dan wanneer hij alleen tegenover zijn vrouw
at, in rok en officieele das, .-- zat de jonkheer als de mindere
den graaf dichtbij . Niet groot, de schouders glooiend, jeugdig
met een vrouwenmiddel, had hij een klein rond hoofd, waaruit
de gelijkenis aan zijn mama de douairiere vooral uit de grijze
oogen verscheen, Een rossige pronksnor als de Duitsche Keizer,
deed er hem uitzien als officier in politiek en hij praatte kortaf,
elk woord een wet, met roode bevliegingen van heerschzuchtige drift, warm na den eten .
Nog Been jaar geleden, na den dood van zijn papa, was hij
heer geworden van het een uur verder gelegen dorp ; had zich
al gauw laten verkiezen voor de kamers in het distrikt ; conservatief-religieus, orthodox, want dat de standen ordonneert ;
liberaal-politiek, zich willend moeien voor het yolk en voor de
Zondagswet, kerkganger als allen van de familie om het voorbeeld geven . Hij was een knap schutter .
Doorvoed, gul in zijn flodderig konijngrijs wandelpak, de
broekspijpen omgeslagen, nemend zijn plaats ruim met de stoere
beenen, zat de baron voorover of hij erg luisterde, de ellebogen
op de dijen, en raapte zoo blaren tusschen zijn voeten weg
om die knutselend to vernielen . Dan of de blik van den graaf,
die zijn groote boventanden bloot redeneerde, hem stak op den
nek, zette hij zich recht en was er langwijl in het sintele kijken
van zijn moeie oogen . Jongensachtig ging zijn stroohoed hem
diep over het voorhoofd, zijne hoekige neus overstak een voile
snor, die veel gestreeld, aan de punten wel krullen wou ; goeilijk
zag bij er uit, ondanks zijn barsch buigende kaak en stuggen
romp-hals . Hij, beer van het dorp, en zijn goed grenzend met
een binnenweg er tusschen aan dat van de douairiere, Lang
niet zoo ekonomisch als zijn parentage, was hij de geziene bij
5
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de dorpelingen, en van zijn ondergeschikten graag gediend,
omdat er veel bij hem afviel . Wel werden er allerlei vreemde
geschiedenissen van hem verteld, hardop bepraat in de herberg
, het gedekte Paard" ; uitgeplozen in den barbierswinkel Zaterdagsavonds ; gefluisterd in de keuken ; verzwegen in de consistoriekamer, hij was mild voor de kerkcollecte, - hoofdschuddend bebabbeld in de buurtjes door hen die daar elkaarontmoetten ; en in de houtwegen 's nachts door stroopers die hem
fel om zijn bepaalde jacht-strengheid haatten ; zoo legendes
geworden 's winters om de kachels tusschen het gapen door .
Zijn bezitting, groot en onbeknibbeld beheerd, had geschoren
grasvelden voor sport en buitenfeesten ; was van waterwerken
doorgraven ; en er waren ijzeren serres, veel grooter dan die
oude dingen hier en een palmenhuis op een buitenlandsche
tentoonstelling voor tuinbouw bekroond en gekocht ; banken
voor de vrije wandeling ; bosschen die zich rekten tot in de
wijde hei. Maar het grootste gedeelte van het jaar stond het
groote huis leeg tegenwoordig ; men fluisterde wel dat de boel
op was ; ofschoon het huis dagelijks werd gelucht door zijn
bevoorrechten en even zooveel besproken jachtopziener. Dan
waren de moestuinen verhuurd, de booien met kostgeld naar
de stad, de jonkers naar de scholen, mevrouw gereisd naar
het Zuiden en mijnheer naar het Noorden . Evenwel tegen
de verjaring van den oudsten jonker werden onverwacht de
hekkenvan het park gesloten, had het huis gordijnen, zaten
de baron en de barones 's Zondags weer in de kerk in hun
oude familiebank .
Over het pad knerpten de trouw gaande voeten van den
knecht door het kiezel en weer krijtte het roepen van den
jonker boven uit den rook, die goud-paars uitdreef tot aan de
voeten van de boomengestalten . De zichzelf rakelende gloed
vaartte niet meer zoo snel, het spatterde, het regende op het
grasperk, als de vonken in een smidse weg-brijzelend van onder
den ademloozen hamer . Het gejuich dwarrelde met geweld ; de
jongens, vermeteler, sprongen en renden om het vuur, trapten
de vonken ; de gouvernante, gehoorzaam, kwam waarschuwend
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een eindje aan . Maar met zware splijtende donders sloeg nu
de kroon uiteen en ploften de verschijningen in elkander .
Getroffen door den daver en in het gestel hunner takken
aangeschud, rilde het weer holle bosschige, waar geklappertand
van blaren leefde een oogenblik, zoo wen er wind door vaart .
Onder het opene waar het vuur gesprongen, wielde het geraamte van de kroon, schriel en zwart in het teer kleine
schijnsel van een roode vonk nog, daar als aan 't rad gespijkerd .
Het wentelde al trager en trager, de vonk blies aan, hield .
glanzende stip, zich in de gedrukte stilte na het slaan der slagen,
in de stilte van angst of er van overal uit het nachtelijke door
duizend oogen werd gestaard, dan, was 't uit.
Dicht gegordijnd hadden zich de wittige wolken, ijl licht
wirrelde er uit neer, latende boven het gras een dunheid als
van dauw . En in den dampigen nacht weken de boom en henen . . .
. . . . „En U waart gisteren zoo bij Maartje ? Zij vertelde
het mij van morgen, dat u naast haar op de bank was komen
zitten ; zij wilde opstaan, maar U
. . . . . Zitten wij in den hemel ook niet alien naast elkander . . .
dominee
. . . . . . . . ..Monte Carlo ."
„Cannes ." , . .
.
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„Ik geloof ja, mevrouw, altijd relatief gesproken ." . . .
„O, u gelooft, dominee . . . . altijd relatief gesproken ." . .
,,Zou je niet naar binnen gaan, lieve . . . . je hoest ."
.
.
„Johan ;' . . . .
,,Mevrouw ;"
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,,De graaf is voor het geluk geboren ."
, . . „Een goed peerd
.

.
„De tweede Oktober verlee jaar, negen honderd zeven en
dertig vinken gevangen op eenen dag . . . . een fameuse trek . . . .
een evenement" . . . .
,,Ah, niet door?"
,,Neen, dat huwelijk gaat niet door ."
,,Ah, niet doo . . o . r,"
,,Arme Clotilde ." . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
,,Tout casse . . . . tout passe . . . . tout lasse ." . . .
. . . . . . . . . . . .
. . le duvet de la peche ." . . .
. . . . „Bleksem ." . . .
,,Zou er niks meer kommen ?"
,,We ja wel,"
,,Kindertjes, ik ga maar even naar moeder, kom zoo dadelijk weer ."
,,Zeker een koppie koffie halen, he koetsier."
„Juist gezegd, juist gezegd, een koppie koffie halen ." . . .
,,De groetenis aan Biebertje, hoor ." . . .
,,Als ie niet uitkijkt, loopt hij tegen zijn eigen beenen op ." . . .
,,Er is een god voor kinderen en dronken menschen."
,,Witte koffie in een steene keteltje, ra-ra wat is dat ?"
,,Moeder zegt er ook geen ajakkes tegen ."
,,Zoo'n strooplikker van 't ouwe wijf." . , .
,,He, Koos 1"
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„Ik zeg : wiens brood je eet, wiens woord je spreekt ."
„Nou, as ze ons niet hadden, wat moste ze dan beginnen ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,Pst . . . . Johan, zet dat flesschie maar hier of . . . . Fie, Fie
kijk toch es naar je loeris, hij doet als eon mossie, tjilp,
tjilp, tjilp ."
,,Zeker in 't donker . . . . wil-je wel es van me lichaam of
blijven, je krijgt er een voor je falie, versta je."
,,Haagsche Fie, wat be je me toch een meid, de rook slaat
van je af."
„Je kunt je vingers likken, 't gaat je voorbij, Fransje ."
„Als ik maar zoo'n kous had . . . . de schrapert ."
,,Zou er niks meer kommen . . . . ik poets 'm ."
„Loop nog niet . . . . hoor Jonker Nol es."
,,Maar
rijen . . . . meheertje, . . . .
.
."
„Zoo
.
„Last je dat tot genoegen verstrekken . . . . een half jaar
voor de ouwe heer het aflei zoo wat, we hadden gedineerd
in Voorburg bij . . . . je weet of je weet het niet, daar staat
zoo'n groote occasie van een boom voor 't groote huis, ik
ben niet voor niks zes jaar palfrenier, ik versta het klappen
van de zweep . Hummes had een snor an, een dikke ; als hem
dat overkomt dan valt ie geregeld in slaap . Ik, zoodra de
Berliner aan de rol is, kruip over de hemel en neem de leidsels over . Er kraait Been haan na, of ikvan de bok of uit de
knechtsbak kom, ik pas wel op, wie zal er wat van merken
in 't donker, wat zeg jij ? Wie het aangebracht had, de man
leit op 't kerkhof, mevrouw wou niet instappen ; ,nee" zei ze
tegen mijnheer „nee Free . . . . en toen mijnheer, je weet, die
was wat mans als ie op z'n achterste beenen ging staan . „Gerrit"
zei ie, „span uit, we gaan van avond niet met jou terug naar
den Haag, je bent dronken" . . . . En toen Gerrit : „dronken,
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mijnheer, dronken, dat zal u me waar maken, dronken
En ze stonden er van to kijken . . . . „dronken
en meteen
trok ie de paarden de stam van de boom om en hij nam z'n
draai zoo kort, menheertje, ik dacht daar gaat me de boel aan
gruzelementen ."
,,Verdik-me ."
„Ja, en dat met twee paarden voor de lange boom. Hij was
er bij blijven staan op de bok, hij tilde de bijdehandsche bekant
van den grond af, op d'eigenste plek kwam ie weer v6or . . . .
,,Ben 'k dronken,mijnheer?"
Stap maar gerustin, lieverd,
Gerrit is niet dronken" . . . . Geen vijf minuten later had ik de leidsels in me pooten . . . . Hij sliep als een os. Nou jij ."
jk?"
„He ." . . . .
Uit al de monden van de knechten en meiden to gelijk ging
de bewondering op achter de laurieren, nu 't eensklaps vlammende Bengaalsche licht den tuin ontstak, en, rooie verwildering, de bezitting rondom deed verschijnen, een inelkaarstorting
vol bressen en belemmeringen ; zoo bij een nachtbrand in
wintertijd, alles berijpt gloeit in den schijn der vlammen,
straalden er overal ruigten en staketsels van bevroren vuur,
rondom het licht dat veelvoud offerlijk rookte, wijd-rood het
piedestal van den zonnewijzer .
Gloende sintels, zaten er de eigenaars in de bloedkleur, zelve
verbaasd voor dat tooverig nauwkeurige en pijnlijk klein verschijnen, to knipoogen voor deze schrille vergezichten, het hun
alles bekende en toch zoo anders ; was het niet of de spinnen
tusschen de takken griezelden en staakten het weven van hun
webben .
Heller dan de lantaarnen waar mistigheid om hing, verschenen zij, terwijl zij het vreemde aanzagen ; het spikkelde in
hun oogen, het spikkelde in den zegelring aan de hand van
den jonker. Kleurloos blaaktenweer de fiere plastrons . Onder
haar kanten weduwmutsje bloosde de douairiere en even hevig
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jeugdig, schitterde haar gebit of zij den mond vol goud had .
Het bloemige hoedje der gravin leek nu een cardinaal
papegaaitje, dat met de vlerken hoog open, stil meezat boven
haar vet gezicht .
Doch voor het groote ridder-decor der boomen richtte zich
de graaf bet zonderlingst boven de tafels over ; een verkleed
man achter zijn rein glas, dat vonkoogde of was de wijn juweel .
Hij plaatste zijn oogglaasje steviger, tuurde de waarlijk
wonderlijke gruwheid van het licht in, in dat vreemde
landschap vol vuurgraten en aderen .
Het geheele voorplein scheen volgeloopen met wijn of met
een moordend water en nog altijd verdikte zich desomberetoon
van moer ; over den wolkenden rook been grijnsden de groote
boomen, schijn-hangend in luchtledig, ommanteld met de flardendrachten van hun blaren . En het werd alles vervaarlijk en
glazelijker van gloed . Onder den als opgezeilden hemel blonken
de starre, bloederige takarmen, elleboogden en maakten
knoopen, kronkelden om to vervingeren en to grijpen in de
zware trossen van het loof.
Anderzijds het wijde bekken van het voorplein, in het gruizelige kiezel stond het heerenhuis, verbijsterd op zijn getralied
keuken- en kelderbazement, wondrood tegen zijn eigen dompige
en 't land in-daverende schaduw . Blind waren er de hooge
zaalvensters beneden geluikt in den schrikkerigen Bevel, ook
de vele lage slaapkamerramen achter gordijnen dicht ; een
bezochte woning, waar de vroegere heer nog boven aarde stond,
verscheen het met zijn gelig vlammetje in de vestibule . Over
de lijst drukten en schoven de donkere dakplaten ; schimmig
er de zolderkapellen uitbraken, strak en vlak ; maar in de
al feller lichting krinkelde frisch geglim van klimopblaadjes
de harde muurlijn langs de keuken weg ; gloeiden de geraniums
gebrand-glasachtig in hun buikige en grof gecanneleerde vazen ;
wuifden er de windwijzers boven de nokkende schoorsteenen
karmijn-gouden vaantjes uit, in den gespannen nacht .
Met imperialer lijnen was ook een breed postement, doffer
door zijn verf dan de pleistermuren, om de vestibule nu to zien .
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In dezen alles merkenden schijn verbeeldde het bijna een
afzonderlijk gebouwte, een met de statig uittredende stoeptrap,
nog breeder aan den grond door fonkelende looverstrepen
weerszijds : de ster-figuren van bloemperken in mozalek. Zoo
in een overwinningspoort een naamkarakter omlijst gloeit boven
den boog, omvingen de lijnen een gedrongen raam en maakten
daar voluten, zwenkten hooger op tot ruggen van dolfijnen
met klappenden staart, om bij het dak het maangladde
klokkegezicht to vangen en to kronen . Schuin, een basterdbalk
in een wapen, wees er de wijzer uit een stuk over, en zelfs
de streepjes der minuten waren op de plaat to zien .
Langs de keukenzij, ervan los om een doorgang to laten,
boog de dubbelhaag sierplanten van het huis weg ; de gloed
stolpte over de omgekeerde-korf-vormen der oranjes aan pronkappeltjes rijk, treste de lange bladen der laurieren, verhitte
gloeiend de i)zeren banden en ooren der wichtige tobben met
de stammetjes er in . Het was als in den dag . Achter de bakken
talmden op het wijnglibberige gras voeten in klompen en
pantoffels ; luchtigheden van dienstbodenkleeren doorschenen
hel de hoekige openingetjes der takken ; stukjes van spiedende
gezichten, een oog, een scheiding van bloot haar, de overlangs
gestreepte Engelsche boord van een koetsier, wat van zijn
drankzuchtige wang en deftig bakkebaardje ; de zware aardhand van een tuinknecht, de paarsch geworden blauwe schouder
van den jager . De roode atmosfeer overwolkte alles, bundelde
langs het zomerverblijf, deed de dakpannen van het waschhuisje flikkeren of er een geknoopt net lag ; tooverde den
stompen kop van de tuinmanswoning op met een raamgat in
wilden wingerd . Verder waren het de rijtuig- en stalgebouwen
waar 't licht weerscheen van witten muur op muur ; een
schuur gloeide onweer-avondzonnig onder boomen ; boomen
overal, staketselende stammen en uitvlammend luchtbosch,
tot in de zware beuken van den oprit de brand verblauwde
met nog een rooien gloor.
Maar aan den anderen huiskant drong het ontzettende licht
langs den waaier der schaduw het vrije land in ; gazonnetjes
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en perken over, over een bed bleeke marechal Niel-rozen,
geur-open in een rand van heliotroop . Over heesters, sparkegeis en rhododendrons vloog het weer op tegen de hoogwegstuipende stammen der omgezwenkte en als een boschrand
wegtrekkende laan, liet een raster vurig langs een paardenweitje gaan en beglansde de schoften van wat werkpaarden :
ontdekte het ezeltje van de freuletj s uit den lagen nacht . Een
stralende paal was er de mast van het ooievaarsnest en ook
het rad en het takkenbossenleger geleek koraal, met den op
zijn eenen poot rustenden vogel, daar hoop als een schitterpunt van vreemde gelukbrenging in de krale duisternis alleen .
Dieper vlood het roode rooflicht ; er trok een steenen weg
voorbij die weer verdween ; dieper dommelde een pacht-hoeve
met toee luiken en slaperig dak ; lilliputtische koetjes lagen er
in de vloeiing, de stoeltjes van de melkers stippelden in de
aardpaarse bocht ; een hooischelf onder een laag hutdak blonk
tusschen zijn vier staken ; de gloeiende dissel van een mestkar,
zijn moddernaven en raderen . En in de al ijselijker, killer
en violet-geworden verstolling bloedde nog een boerderij en
dieper-in nog wel een eigendom, in dezen schijn van brand .
En de gloed hield aan, rondzijds den zonnewijzer, metaaldonker bolskelet, dan fonkelend cirkelstel, ging het in, in het
dominale goed . Waar de dwergboom bloedde tegen het vage
en smaragd-harige hangen van een treuresch, spiegelde het
licht als uit een krater op, over het vergezichtlooze lage bout
en versmolt in de boomengeheimenis doorschoten van spranken,
ging to loor in den nachtnevel van to gissen boomen met wat
er onder woont . Daar waar de jonker vooraan stond bij het
vuur, sloom op zijn soldatesk uit een sportbroek stekende
beenen, toekijkend uit de flauwe familie-oogen, achter al de
lichte kinderpopjes aan, was weft het uitzicht opener, brandde
bet schijnsel onder de gewelf-gang door van de allee, de zuilstammen verstrammend en den hertekamp in . Daar kwam het
fijne beestvolkje to kijk, bijna allen ontrust overeinde, de sidderneuzige hinden met kinderwijde oogen, de zware manherten
die de versteende geweien torsten in den nek . Rechtser, waar
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de muur der oranjerie beschenen was van dit roode maanlicht,
waren de nog speelgoedachtiger menageriehuisjes en het in
onbruik geraakte pauwenhok en de kuikenrennen voor het
fazantenbroedsel, die volwassen zich in de bosschen moeten
verwilderen voor den lust der jacht . Linkser, als door een
bewogen spiegelkaatsing geraakt, glooiden doortrapt van
boomenvoeten de mossige gronden naar den vijver of ; het
purperen water van het voerkanaal kolkte er, onder den
lagen wal wat eendjes hurkten als schelpen in de verte.
Uitgetreden het grottige loof der gelllumineerde boomen,
om beter to genieten dit alomgezicht, stonden de graaf, de
baron en de jonkheer nu bijzijen het gezelschap. Tusschen de
bosschige bochten schoot de gloed er de gaping in, deed nog
achter de linde om de hellende glazen glansplekken van een
druiven-kas en riep in de diepte van het kruispunt van den
weg en het pad naar de moezerijen, den reuzigen stronk van
een boomruine op . Voor heel een warande van bloemen daar
in de diepte, verzonken theater-kringen waar de kleuren
kampten in den rooden doop, voor het wijd-verre stralen van
cirkelrijen droomelijke uitbloeiingen en botsels, voor de opene
weelde van staande rozen en 't mild in knop gaan der sterdahlia's ; voor de gedegenheid der ruimdragende boeren-phloxen
en het innig verstorven sneeuwblank der camilles met de gouden
harten ; voor de Babel- en bloed-striemen der gladiolussen en
voor het koninklijke hangen der lelies over den zwartpurperen
ernst der violetten ten voorsten rij, praalde de stronk als een
overhuldigde katafalk, zoo vol omgroeid en gansch belast met
opgehangen en neerrankende planten . Het was de reliek der
plaats . Daags voor het overlijden van den ouden heer was de
eeuwen-heugende olm, innerlijk vermolmd, neergeknakt voor
den storm ; in de sterfkamer was de dreun van de vallende
kruin gehoord, ver had de wind de slag gejaagd door de
huilende bosschen ; en vol ontzag gebleven voor dit machtige
teeken, had de weduwe het gescheurde en gesplinterde stameind daar blijvend gewild als een ootmoedige herinnering . . .
Even nog boven de toppen der allee bonkten de rotsige
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en kasteelige heffingen der zwaarste boomen bij den vijver ;
toen krinkelden er worm- en polijp-glansen her en der, gevlerk
van groote vleugels : purperen wademen overtogen de wegzinkende gezichten der bezitting, de blauwige schemer kwam,
en het uitgebrande vuur rond den zonnewijzer was in den
nacht aan 't rooken . . . .
Nadat de douairiere in haar zwarte sjaal de trap was opgeholpen door den hoffelijken arm van den graaf en de twee
edele gedaanten onder het vestibule-licht waren ingegaan,
duwde de knecht den rolstoel terug door het grint naar het
koetshuis henen . Een oogenblik schaduwde de jonkheer boven
op de trap, zijn overjas los Tangs het bleeke plakkaat van
het borsthemd, de handen niet meer bloot . Gelijk den kwaden
slag van een deur ergens, stampte de hoef van een paard
door het duistere buiten, bitkettings rinkelden, de schijn van
een rijtuiglantaarn goudgeelde door de spritsende laurieren,
toen roldaverden de wielen van de steenen stalplaats smorend
in het zand over . . . . De jonge mijnheer en mevrouw bleven
niet soupeeren, de coupe kwam voor. En Johan den kortsten
weg nemend, stuurde op het gevoel of naar de opening bijzijen het huis, verlangend nu eindelijk zijn beenen eens bij
Sofie in de keuken to kunnen uitstrekken .
. . . . Wanneer iemand zoo gaapt terwijl je hem bedient, dan
moet je je goedhouden . . . . gapen steekt aan . . . . Duivekaters
ding, wanneer mevrouw er in zat, reed dat zware bakbeest
minstens zoo gemakkelijk . . . . daar zat nu het voorwiel weer
vast . . . . mevrouw kon er maar geen afstand van doen . . . .
't had mijnheer zoo lang gediend, heel wat malen er hem in
rondgereden op 't laatst van zijn leven . . . . Wat . . . . hoorde
hij niet duidelijk de stem van Sofie benauwd roepen
,,Laat je los, jonker ."
Heftig rolde Johan zijn wagentje door het laantje . . . . zoo'n
kwaaie jongen . . . . het doffe licht in, dat de open onderdeur
spreidde over het pleintje voor de keuken . Pasteitjes-geuren
zweemden tusschen het paddestoelachtig opschemeren van
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rondstaande boomen . . . . Wacht, hij zou hem wel even verbieden . . . . Het voorwiel hortte tegen een emmer aan ; hij lief
den stoel al los, maar hoorde toen erg lachen, en zag den
baron als een geest staan tusschen de boomen .
Toe, jongen ."
En hij durfde niet ; onderdanig voor den meester hadden
zijn verstroefde handen den stoelrug teruggevat, als om het
onderbroken werk to hervatten . Hij zag Sofie worstelen tegen
Jonker Nol, die haar schrijlings op de heupen was gesprongen
en spoorde met zijn knieen . Ze wilde schreeuwen maar ze kon
niet, ze kon die stikkende handen niet los krijgen van onder
haar kin, ze bukte haar hals weg, vocht, er haar witte muts
bij verliezend op het zand, om den zoen van den dartelen
jongen to ontgaan,
Johan 1" riep Sofie,
. . . . Zouen ze hem hebben gezien
Een weee lach vertrok den geschoren mond van den knecht,
zijn vingers wreven de leuning, zijn beenen trilden hem onder
het lijf ; raar zochten zijn oogen op naar de betrokken luchtplek .
. . . . Zou ie z'n zin krijgen . . . . 't was toch zoo erg niet . . .
hij hoorde haar gil of ze gestoken werd van een wesp ; toen
den jarigen jonker springen op den grond . Sofie rapend de
afgevallen routs, vaartte hem voorbij, de drie treedjes of en
den kelder in,
. . . . Wat beduidde het ook eigenlijk . . . . Hoor met wat
een pret of ie wegging, die bleekneus . . . .
En Johan zag den stroohoed en het sportpetje wegschimmeren in de laan ; hij luisterde nog wat, en rolde toen den rolstoel weer vooruit om hem to gaan bergen in het koetshuis .
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gromde nog de bui . Van het oosten naar bet
B uitenom
westen schroeide bet weerlicht de lucht nog telkens open
en dan vlaagden de stadsverschijningen weer purperzwart
overeinde, hieven hun spitsigheden als met gebaren van schrik .
De laaiende hemelbrand leek nog neer to toornen in de pleinen,
sulferde voor de uiteinden der straten en deed de vloeren
spiegelen, schoon minder helsch . Het avondleven begon al in
de drukke stad . De winkelramen schitterden gauw ontstoken,
kassen vol kunstige bloemen, juweelkasten ; de menschen wandelden de koffiehuizen uit en al meer in 't gladde licht ; zoo
met kermis tusschen rijen kramen kwam er geruisch van
vreugde onder het wegrommelen van den donder .
Doch armer buurtjes bewaarden langer bet nokkende geluid
van bet water, in het gesieper van de goten en het gelek van
hun huizen als stokoude menschen voorover . En pakhuisachtige
straten, leeg, - bet verre schellen van een tram verluidde er
naargeestig, zoo in een achteruitgegaan winkeltje de voordeurbel doet die ,volk" waarschuwt, - glommen, geschrobd door
de bui, nu het gele gas uit de tranende lantaarnen van paal
op paal de doode pui-gezichten er bescheen .
Zwoelte was gebleven boven het wasemende water, boven
de grachten met hoogmoedige namen, waar kapitaal huis
naast huis en kantoren schuilen achter de lommers van de
dampende geboomten . Stiller waren zij nog in dit uur van den
vetten maaltijd, in de verlatenheid van den zomer . Nu bet
dreigement van het weerlicht weer vloekt aan de lucht, tronen
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er de gevelkoppen stug op uit de tuinige wijk, en het bliksemvuurschrijnt over ouwerwetsche trappen en in modern glas,
fosforesceeren de bassins tusschen de bruggen en ontploft het
in de bruggrotten . Maar is het vuur van den hemel, dan verplechtigen zich weer de rangen van de burgerpaleizen onder
dezen laten schemer ; verzadigd staan ze achter de loomheid
van 't geboomte, slaperig aan het geraas-werende water, stil
en bijna kolossaal .
De lucht houdt haar glanzing van verklaard metaal wel, maar
wordt al ouder en ouder . Wat wolkjes met kleur van onweer
nog vlokken er en drijven ; belast met somberheid is daar deze
deftige oud-eeuwschheid, die zonder leven blijft en eenzelvig .
De tongetjes van het gaslicht doen er als vertel ; schampen
vallen er van neer, wegrollende stapelsgeld in de bedriegelijke
kelderdiepten van het water en de boomblaadjes goudelen zoo
kwistig boven de lantarens of het handen vollen zijn van ducaten .
In deze stille ongenaakbaarheid nu, komt uit de duistere
daling voor een brug, een heidensch leven aanpatsen, ketelmuziek, en schrale stemmen zingen er in mee . En daarna
gloeien er peperhuizen en rafels van bont papier onder het
gas . 't Is maar een troepje kinderen dat daar onder de leuning
Jordaanwaarts trekt . Met zijn bepluimd hoofd overstekend de
balie gaat een jongen vooraan, een jurk sleepmantelt hem na
over de natte steenen en hij bekkent zijn omroepslagen uit
twee ijzeren deksels. Naast hem stapt een meidje dapper in
d'r onderbroek, het haar hangt slikkig haar wangen langs, ze
is beschilderd met kurkzwart, maakt groot lawaai met een
vuilnisblik . Hoog op de beenen, de voeten in plompe rijglaarzen loopt ze, wringt ze de al maagdelijke heupen, boven
op de brug caprioolt ze, en jonge sloer, begint triomfantelijk
een vermetel liedie . Achter het drieste geweld van hun flikkerend slaan, sjokken ouwelijke dreumesen tegen den brugberg
op, moeiig, schrompel bij den grond, besmoeseld onder de
neuzen, toegetakeld met kleurtjes, soldaatjes met kneveltjes,
met borststerren, met epauletjes en sjerpen . Er is een die een
Iichtje als een vrachtje draagt .
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,,Hartjes-jagen! hartjes-jagen !" zingen ze,
De hemel knipoogt geweldig . 't Vloog oostelijk op van
de grommelende eilanden tot westelijk naar het verloopen IJ .
In de strieming van het weerlicht staat de rijke steding aan
t vlammige water en nu zijn de dwergen achter de brug .
Langs de drukke zij van de laatste der drie gordelende
grachten verrijst de Jordaan afzonderlijk en kroelt van leven
als schermutsel, zendt knetteringen uit en lichtingen op, alsof
er met schroot wordt geschoten . Een inzicht naar binnen straalt
plotseling, rooie huiskarkassen spiegelen onderste boven in het
gore grachtwater, waar veel troebele dingen traag in drijven,
de bommen van schuiten voorbij die vastliggen aan den rioolwal en zoo de dwarswaters in . Norsch blokt de buurt onder
het zwenken van den hemel, wat wonderlijke paren scharrelen
op den wal, in het winkellicht fel gekleurd, verduisteren achter
stapels en marktstalletjes. En als een inluiing nu beginnen de
klokken van den Westertoren uit den nacht van zijn gekroonden
klop, het kwartier to bespelen,
In de bloemnamige straten feest het yolk, onder de gevels zit
het yolk to kijk . Ze zitten langs de kanten van het voetpad,
op stoelen, op stoepen, onder de sterrige schaduwen der lantarens, op de banken, overal ; op de gootplanken met de beenen
in de gaten der kelders waar ze vreemde nerinkjes in houden.
Elk benedenhuis is een zaakje . Ze bivakeeren tot voor in de
wrakke trappen die naar de bovenkamers leiden langs het
zweeterig zwarte touw ; boven de onderdeur die soms middendoor opengaat om de weinige ruimte, glimt het slappe einde .
De hooge houten en de breede steenen buitentrappen zijn verstopt van kinderen,ze klommen tot in de wrongen der leuningen ;
en ook de ramen zijn open, de huurders van de bovenvoorkamers kijken voor de ramen .
De pret is huiselijk, ze zijn onder elkaar . Bengaalsche lucifers,
niet gespaard, verlichten de buurt onophoudelijk vroolijk, de
kinderen bedelden en kregenvandaag centen om ook een doosje
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to kunnen koopen ; overal glanzen de keien en de gevels, het
is zoo prachtig als brand . Dikwijls fonteint uit een raam een
toortsje vuurwerk, de hand schudt opdat de vonken meer
zullen regenen en wanneer dan de luchtbal eindelijk uitschiet
en boogt hoe hooger hoe mooier, is de opgewondenheid daar
groot, want er moet er nog een uitkomen, er zitten twee ballen
in, elke vuurpijl kost vijf centen . De kinderen vechten om de
uitgebrande hulzen,
De sjofele sloppen, waar de schaduwen der eenige gaspit
schimmen van griezelige armen over de muren doen waren
en waar het druipende waschgoed op de rekken en lijnen is
blijven hangen, zijn verlaten ; de bewoners liepen de blinde
gangen uit ; de straten zijn vol begin en einde van gezang .
Harmonica's tremuleeren in den damp die de regen heeft gelaten en in de waseming der doorgespoelde goten ; veel nerinkjes
ruiken naar buiten, daar waar zoutevisch verkocht wordt is
de lucht sterker, en waar aardappelen-keldertjes zijn, bij petroleumwinkeltjes vooral . Zomerig verinnigen zich de gezangen,
rekken de jammer van verlaten meisjes en de klachten der kolonialen, over berouw en boete, van het hospitaal, van „de
tralies al van een ven-ster ." Moeders met breede heupen en
wijd van schoot, luisteren toe met gul genot, de porsters en
de groentewijven, de vrouwen die de handen uit de mouwen
to steken weten, wanneer bij een trap waar een vroedvrouw
onder-voor woont, of voor een keldergat waar een wit aangestreken bloempotje met een heiboendertje er naast tegen de
deurpost,,Witkalk to koop" vertelt, wanneer daar het jonge
yolk is gaan klaar staan bij een muzikant : meiden met golverig en plekkerig ponniehaar over de geboende voorhoofden
glimmend van de groene zeep, de lostrantige fabrieksmeiden
pas weggeloopen van den dans, de vrije waspitten en de
koffieleesters met strikjes in den hals, met hoornen kammen
en gitten in de haren van klap-reuzel glanzig, wanneer ze
saamzingen met de jongens in ambachtsmouwen en boezeroenen, die sigaren uit een doorrookertje rooken, Vaders luisteren, rooken goedmoedig pijpjes, pruimen en laten het sap
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voor hun voeten kletsen ; ze schouderen de leuningen en de
trappen aan, zooals ze daags ergens staan to hangen wachtend
op los werk ; metselaars in witte kaikbroeken, sjouwerlui met
knevels en bakkebaarden ; mannen met sikken en uit den nek
geschoren haar, oude zeelui ; er zijn er nog die ringetjes in
hun ooren hebben ; kerels die ruige polsen heffen uit het
omgeslagen baaihemd .
Voor winkels die wel zooveel licht geven dat men er lang
bij schemeren kan, of voor de kroegen, 't liefst en 't best van
stand aan de hoeken van straat of dwarsstraat, staan de orgels
to dreunen en op hun wielen to wiebelen nu er de dans om
zwaait . De elkaar houdende paren draaien in het klammige
licht, maken passen en wiegen met de muziek die ronzebonst
en trompettert uit de mooie klankkast . Er is een panorama
in dat heel langzaampjes opschuift, waar naar de kinderen
niet moe worden op to zien, de gezichten tegen de gonzende
kast . Maar ,uit den weg" want de clans heeft ruimte van
noode en de straat is nauw . De meiden die 't graagst in matrozenpakjes verkleed gaan, zetten de voeten wat wijd, houden
de knieen wat krom, gewend als de beenen zijn aan de verberging der rokken ; to breed in 't kruis, loopen ze gespannen
in de blauwe zeemansbroeken, die door den goed aangesjorden
trekker om de heupen vast, over de schoenen wijd is, om de
enkels flodderig . Is de broek wit, dan behoort er een sjerp bij
van blauw als in 't ballet, Gestreepte branies overkragen
vleezige en ook fijne schouders en jonge borsten die rumoeren
in de weeke stof van het blanke baadje ; maar het vrouwenhaar draagt de marine-muts zoo kranig als het kan op een
oor ; de mutslintjes krinkelen over halzen zonder flinke spieren,
al hebben zij zich mannelijk gemaakt met snorretjes van zwart .
Zij dansen, de wimpers neer ; een sieraad van een meid heeft
ze zoo mooi lang zwart als een gitana : zij dansen ; dansen is
ernst, met elkaar en met de jonge kerels, die pakkerig van
knuist, de koppen malloterig bewegen, uit het gefomfaai van
de vrouwenkleeren waarin ze zoo lastig gaan .
Het orgel kart vooruit, staat voor de groote ruit van een
6
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spekslagerszaakje, de bazuinen vonken de kluiven tegen en
een afgehakten varkenskop die akelig lollig lacht ; voor een
drogist, onder den getulbanden gaper die zijn gezonde tong
zien laat, en dan op den hoek voor het pothuis van een
schoenlapper. De dansers en de danseressen loopen mee,
draaien en wiegelen dadelijk aandachtig, de rokken zwieren ;
treedt er een paartje uit, met de handen nog om elkaars
middel, -- de meid zweet, de jongen bedankt haar met een
klapje boven op den blooten rug en zegt : ,speknek",
er
treden wel weer anderen bij en in nog aardiger verkleeding .
Een Colombine, chineezig kijkend uit 't bemeelde bakkes, een
edelman dronken onder een vlasse pruik, hij draagt een koperdradig wambuis en danst in menie-roode hoozen ; een neger
,,een blauwe" en een erg luchtige Godin . De wijven loopen
onder de huizen vandaan, de mannen verzetten de beenen,
het gat van de straat is dicht van het gedrang . En wanneer
de bengaalsche lucifers van boven het pothuis en van de
trappen herhaaldelijk worden aangeschrapt en de tooverige
gloed de vertooning overschijnt, dan is de dwarrel zoo groot
dat er bijna Been oog op to houden is en vraagt een dor
vrouwtje die rookerig zeere oogjes knipt en beverig wijst ze
uit haar grijs omslagdoekje aan de buurvrouw kloek naast
haar : „Is dat nou een jongen of is dat nou een meid ?"
Sours komen er in den . dans wat dienstmeisjes meedoen,
welke het avondje vrijaf hebben ; ze zijn zonder mantel, de
keelbanden van het afdragertje hangen haar los over den rug .
Een naaistertje dat door het gedrang moet met een wit pak
over den arm, blijft even toezien, heeft wel lust maar geen
tijd en een hekel aan schorremorrie . Er staan ook wel kantoorheertjes bij stil : "pas maar op je verlakte toontjes," en
schoolmeestertjes die „socialist" moeten hooren .
Het weerlicht ; buitenom rommelt het of er kanonnen
rollen ; laag laande de straat als een eindelooze kelder .
De buurt speelt met vuur . In het kortstondige gloeien van de
lucifers verrijzen en verzinken de brokken straat, het is een heftig
tot de kruin toe rood worden van de zonderlinge huizen,
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alsof ze driftig worden . De omstanders loopen van het dansen
weg, wat is er! een vrouw staat er aan to gaan ; een zevenklapper is onder haar rokken gegooid, dat is gemeen, ze
roept Sodom en Gomorrha bij elkander . Het troepje waar
ze midden in lummelde, giegelt uit mekaar, een kruik glimt
bloot op de gootplank en 't bijkans omgeschopte glaasje .
„Brand" jubelen de kinderen nu de vrouw haar groot boezelaar uitschudt . De zevenklapper raast, spuwt vuur over den
grond en knalt snel met slagen van beddelakens die vlaggen
op den wind . Maar het opwindende knallen van het kruit
is overal, de serpenten sissen, opgekeild buitelen ze om en
om, spatten tegen raamposten en glazen, want de worp vaak
mislukt, sterren van geluid schietend . Met pracht van geweld ontploft een donderpot, een vuursalamander, dat is
een duur stuk .
De vensters snateren ; de kijkers houden de benauwd lage
kamers donker om des to beter het licht van de straat to
kunnen zien . Op sommige plekken ziet het zwart van de menschen, men zou over de hoofden kunnen loopen . Kijk uit,
kinderen en oude menschen behooren op de stoepen to blijven .
De troepjes beroepen elkaar, grijpen naar elkaar en raken
aan het hossen, en 't gaat weer links, het gaat weft rechts,
overal laten de verkleeden zich graag zien in alle buurten .
Toch zijn er ook wel straten waar het tot diep-in ellendig
zwart is ; daar rist alles voorbij, de handkarren staan er
geketend en met hangslot om het stelen versloten tegen de
ziekige muren ; het stinkt er vuns ; of was er de brandspuit pas
heen gereden, is het er drabbig, glijden er de voeten de plassen
in en Iijken er de huizen geblakerd in den donker . Wanneer
er een huiverig vrouwtje opduikt uit een water- en vuurkelder,
ze beurt in de aarden test het kooltje vuur dat ze heeft
gekocht voor een halven cent, moet ze eventjes toch op de
kleine steentjes wachten, kijkt de straat uit, het eind is rood ;
ze mummelt wat in d'r eigen, talmend om de blijdschap van
het verre orgel in de echoen van het hartjes-jagen .
Het sjoert, het sjoert ; men weet in de bereddering van geen
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uur of tijd . De straten worden al bij brokken ongezellig,
winkels gaan er al meer dan genoeg dicht, een groot raam vol
glinstering van huishoudelijke artikelen krijgt de luiken voor ;
wel to rusten . Een lappenwinkelier haalt zijn baaien hemden
binnen ; bij den paardenslachter zijn al de haken leeg, verder
op wordt het schunnig donker, daar moeten ze niet wezen,
Maar de meeste bedrijfjes blijven toch open voor het gaan
in en uit . De tapperijen schamerig achter gordijnen en hooge
horren ; koekenbakkers en de komenijs die glazen vol kokinjes
heeft ; sigarenwinkels met de krullige letters op de ruit en
de fantasietjes van kistjes er beneden : nederiger een, die een
houten arm uitsteekt, tillend een zware sigaar. Een depot,
leeg van brood, toont door 't glas been de lei vol krijt . Bij
een strijkster stapelen de opgemaakte mutsen achter een
bloempot ; er is een achterin hel voorhuis stikvol stoffers en
schuiers ; een kleerenmagazijn opgepropt van jassen, broeken
en waar een modepop pronkt met manchetten aan, die zoo
wit in zijn gezicht ziet als een drenkeling ; er is een ernstig
huis met een lang bord : Bank van Leening . Een winkeltje
dat vuurwerk verkoopt en allerlei papieren mombakkesen
die malle gezichten trekken achter het glas, en enkel ook,
valsche baarden en knevels, netjes op karton vastgemaakt,
gloeit door al die vroolijke kleuren tusschen al verscheien
donkere puien . Maar in het licht van een lantaren is in de
deur van een barbier de lijst van de Staatsloterij goed
leesbaar ; de groote prijzen aantrekkelijk met vette letters, de
honderdduizend, de vijftigduizend, de dertigduizend en ook de
tien . Op het koopren scheerbekken dat er boven uithangt
wordt veel gemikt .
Boven onooglijke diepte ging weer blauwig vuur op ; was
het een luchtbol of was het weerlicht ; gezang schalt langs
zwarte waters. Van Westermarkt naar Noordermarkt joelt
het plezier als door doolhoven voort en terug over de bruggetjes
die worden afgerend door het losvoetige yolk . Jubel is er ook
in de hoogte waar de toren speelt, en wanneer hij het alarm
van zijn heelslag heeft laten neerzinken over de buurten, is
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er nog als gonzing van kokend water in de lucht, dan is het
alsof er wat breekt, en een plotselinge stilstand van alles is
er . Een bot gegaap kreunt uit een deurpost, ook zijn er vrouwen en kinderen die naar binnen gaan .
Doch dan staan er stoepen weer stampvol menschen, er
wordt gezongen met kunst ; een landauer bespannen met twee
paarden, waar kerels in werkpakken zich in toeren laten, kan
niet vooruit, de zes mannen liggen heerachtig languit, de modderlaarzen op de kussens, een paar beenen steken over het
portier schoenen met spijkers naar buiten . Ze hebben den tijd
aan zich, groeten met grootmoedige gebaren . Bijkans onder
een societeiterig wijd-open venster staat het tweespan groenig
schuim op de bitten to knabbelen, de paardkoppen schudden
heftig en de hoeven slaan hard vonken uit de keien, nu de
serpenten als een snelvuur opsissen naar het groote raam . Daar
boven het bewaarschoollokaal onder de gaskroon is een mannen-zangvereeniging aan het repeteeren . „Exelsior" juichen
de tenoren, „Exelsior" brommen de baardstemmen van de
bassen en de mannen in het rijtuig zingen ook hoogerop, nu
de koetsier weft vooruit kan sturen .
Dan onder de vensters leuteren verhalen en er wordt geklaagd dat het niet meer zoo mooi is als vroeger, „als u maar
es op de Zeedijk was geweest ." Een marinier in klein tenue
en een bijdehande meid weten er alles van, zij zwetst, struikelt
over haar woorden, terwijl ze de banden van haar hoed haar
wangen afgooit, ze ha 't warm . ,Ouwe kraai wat doe jij zoo
laat nog in de drop?" smaalt ze langs haar wipneus weg, want
achter haar is een aanspreker stillekens voorbij gegaan ; om
zijn bef en gelamferde hoed zou men zoo zeggen dat hij ook
verkleed was . Doch groot lawaai stuwt uit de dwarsstraat
binnen en ,als de weerlicht" worden de stoepen vol .
Een bende neemt de geheele breedte van de steenen ; ze
loopen er als soldaten op het geroffel van een trom en in den
rooden walm die meekomt, wankelt een lange gekroonde
figuur op boven de ooren van zijn paard . Rataplan, rataplan,
rataplan, daar danst in witte klefren een Pierrot suisebollend
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vooraan, telkens hupt zijn eene been naar zijn buik op en
klapt hij met de lange doodsmouwen, die zijn handen over
slippen, alsof hij vliegen zal gaan .
De straat schokt en dreunt van het oproeren der trom . Bij
drieen en vieren draven de menschen toe, uit de oude gevels
leunen de lui over . De troep is staan gebleven, er moet wat
gedronken worden . De kroegdeur is veel to nauw ; zoo krijgt
de koning zijn slok boven op zijn paard en drinkt zonder storten ; gaat er het glaasje van mond tot mond ; geneer je maar
niet, ,we hebben toch allemaal dezelfde schurft ." Onderwijl
heeft de marinier de stokken en voor het lijf van den tamboer
rammeneit hij het vel van den ouwerwetschen schutterstrommel,
midden in een kring die van aandacht stil is . En nu komt de
Pierrot de ,vergunning" uit dansen, eerst schemerig met zijn
wapperende armen, dan bengelen de roode dotten op zijn
hemd die de knoopen verbeelden. Langs de kleine steentjes
gaat hij probeeren passen to maken, het streepje is smal, het
lijkt wel of het lachen er hem afblaast . Onverwacht legt hij
zijn mouw om den hals van een propperige deern, verkleed in
een geruite hanssop, die lenig geworden van de pret, wegkrimpt, niets van hem wil weten . Om haar to trakteeren wil
hij terug naar de slijterij .
En in eens is er dan alles in de war . Een jonge vrouw,
blootshoofds en zwaar drachtig, staat er voor de troep to
krijschen, heeft den pias vast bij zijn flodderige plunje.
Rataplan, rataplan, rataplan, de toorn raast in de buurt . De
witte kerel heeft de slons gelaten, staat nuchter op zijn beenen,
in zijn droog krijtig gezicht starren zijn zwarte steekoogen over
zijn vrouw heen, of stond zij achter zich zelve .
,,'k Waarschouw je" gromt ie en keert weerom .
Ze is afgeschud ; dan huilend zonder tranen, bibbert en
krampig hokt haar wilde keel, verstikte scheldwoorden uitratelend en brokken van verwenschingen ; metkrabberige nagels
heeft zich de vrouw opnieuw aan den man vergrepen . Kwade
aderen trekken achter den Pierrot zijn oogen op, hij schijnt to
groeien in de nauwte van omstaanders die gulzig kijken en
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tureluursch . Als een slachthamer tillend heeft zich zijn arm
geheven, het roode baaihemd en de harige vuist verschijnen uit
den spannenden mouw, met een sloomen slag dolt hij zijn
vrouw de steenen tegen .
Nu in al deze gillende en ziedende hoofden zijn wel de vermomsels vergeten en de vrouw ligt er met haar moeilijken
buik . Ze liet geen kreet ; haar oogen blijven toe, in den schijn
der lucifers die uit de ramen bijlichten, is een dikke streep to
zien, uit haar neusgat druppelend . Het roepen van moord
schreit de huizen langs en weer begint de trommel met geweld
in de herrie to slaan . Handen grijpen en willen er scheuren ;
knieen schoppen en trachten er to knauwen, deerlijk op teere
plaats ; de beenen tuimelen over de stoepen, haartoeten raken
los en ook de woorden slaan, maar woorden doen geen zeer .
In weerwil toch marcheert de troep vooruit, omstuwend het
logge paard dat aan den teugel getrokken wordt met zijn
razenden koning ; de vrouw geholpen ; maar in het donkere
en dan weer lichtelaai geweld is de Pierrot verzwijmeld .
En weft in een zoo pas als een eindelooze kelder laaglanende straat, staat het klankgevaarte van een orgel op zijn
wielen to wiebelen nu er de dans omzwaait . Geweldenaren
zijn die bazuinen van plezier . Hier in het sleuren van muziek
en vochtig verre gezangen, zitten de kijkers of zaten ze er
honderd jaar, het feest to laten duren ; in stikkedonker vergaan
de einden der straat ; met katten tusschen hun beenen zitten
er gehurkt, genesteld onder de vreemde uitpuilsels van de
huizen die hun overstaan, de raamgaten slokkig open naar de
versche lucht .
En de wielende kopergonzingen der schetterende trompetten omzwellen den deinenden dans . Voor zooveel centen
wordt de orgelman niet moe ; hij heeft zijn broodwinning mooi
gemaakt met wat kleurige lichtjes ; telkens vervat hij den
slinger met een uitgeruste hand . Hij laat de paren dansen, die .
elkaar bij de schouders houden, want veel danst meid met
meid . En hun voeten kennen de keien ; hun gedaanten,
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verstompende in den schemer die altijd tusschen lantaren sis,
schuiven, keeren, weerwiegelen het heete leven van den wals .
Een stalen triangel rinkelt en relt midden uit den boezem van
het orgel en het is de galop die voorbij drift, totdat het,
stuitende tegen de kijkers, omme en terug gaat .
Wademen van stilte latend in den nacht, speelt de toren ; de
hooge klokken versprinkelen hun ijle vreugde ; dan bomt het uur.
Onder de ramen en boven de kelders konkelen de stemmen
voort in het orgelen verzonken, verzeurt zich de rake straattaal die de woorden versloft, tot weer verstaanbaar een keel
uitschiet met een roepklank van koopwaar venten daags in stad,
of een hond huilt, kunnen muziek niet verdragen .
Onder de lantaren grimasseert het gele vlamlicht de gelaten .
verzwart de nepen en de knepen van de versleten ouden en
van taaien nog niet oud, geilt over de schonken en de naakte
werkbotten en schimmelt over de keeeren . Ginds onder de naaste
straatvlam zit een vrouw in een kraakzindelijk jak en ze schijnt
bezwafeld . Een jong kerel vlooit rustigjes zijn hond den hals ;
kinderen liggen over de kouwe stoepsteenen, opgeblazen en
rozig van slaap, soldaatjes wien na de zware bataille de vermoeienis overviel . Maar er zijn er nog wakker genoeg, hoor
hoe ze leven maken
Slinger in de roet, wie der mee doet
Van avond
Met een kaarsie
An deur . . . .
Handje aan kleine hand tot een heelen kring dansen ze, en
't straatlicht, gelijk een fakkel op een lans, beschijnt al het
tierelierende moois van de uniformpjes ; er is nu ruimte genoeg,
laten ze hun hart maar ophalen, het is niet alle dagen hartjesjagen . Bijna al de gewone winkels sloten, ze willen er ook wat
van hebben . Over de hoofden der grooteren die daar en netter
dansen heeft zich verderop, op den rug van een brug, wat
dicht-in-elkaars weer vertoond, het daalde weg en om nader to
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komen in de diepte der straat, Al lang kwam er geen optocht .
De huislui kakelen geducht ; op een bord als op een wegwijzer
staat ,Vliegend Blad" geschreven ; de kinderen houden vol
van ,hartjes-jagen en lollepotterij", dat is alles niets in het
leven van het orgel dat in bediening is .
De duisterige schimmen walsen . Wanneer de lampion schuinser wiegelt voorbij de borst van het orgel, vaart de muziek
gloeiend de trompetten uit ; muziekjes lijken de vensters wel
geworden of zijn het rinkinkende kelkjes daar uit de naaste
herberg, luid van walmige kelen en ros lachen . Ook achter
de walsers korte schreeuwen gaan, doch 't klinkt onfeestelijk,
als hoi . . hei . . . hoi . . .
De orgelgalmen zwaaien ; de uitgelaten roode gloed over
brandt weer het dansen en de schotse en scheeve huizen als
mee tot dansen klaar, lijken wel verkleed . Ze komen met lange
en druipneuzige hijschbalken op steltbeenen voorover, lijstwerk
als krulpruiken hangt hun om d' ouden kop . In d' een om een
bovenraam kriewelen steentjes, neepjesmutsachtig, als rimpeltjes
om een half blind oog, in een ander zijn veel glazen beneden
strakker geruit dan in een schoon boezelaar de plooien van het
mangelen . Door d' allerlei verfkleuren opzichtig en mooi voor
een blauwen maandag, gelapt als een verstelde broek, en buikig
veel, met rare uitbouwseltjes tusschen de daken en in de straat,
of ze hadden gejongd, zooals er veel kleine aardappeltjes kunnen
vastgegroeid zitten aan een grooten, wanken ze weerszijds
in den schijn, die nog vuriger is dan kiare bitter in een glaasje .
Ben baaihemd waaghalzig hoog aan de armen opgehangen,
gloeide en leek een vlag van vrijheid ; en er tuinde een
rekje vol wonderlijk verzorgde bloemetjes bij een tortel in
zijn teenen korf kooi buiten .
Asjeblieft, asjeblieft, van onderen!
schreeuwen
mannenstemmen heel dicht bij .
Tjingeltjangelend, bommend en klavierend, onzichtbaar als
lol binnenshuis, spelen al de instrumenten van het orgel nu een
mooie wijs ; het dansen verplechtigt ; het Zondagsche genot
en de zomersche droomerigheden zweemen over de tronies
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van de vrouwen, terwijl de mannen hun snurkjes vergeten
in de voile vuist of het speeksel in de wangen .
Al spelend kart het orgel op zij, al schuivende dansen de
paren naar den kant, want er wordt vlakbij gewaarschuwd,
maar het opene waardoor de handwagen naar voren is geduwd,
danst geleidelijk wear toe . De twee timmerknechts rijden
vrij snel. De wielen hobbelratelen over de keien en doen
daar dansen de lange zwarte doos die op den wagen rust
en die zoo lang is als een overlangsliggend mensch .
Nu verzinkt er het praten . Een lucht van spanen, krullen,
van versch geschaafd hout, ruikt na, dan achter de kar zijn
kinderen aan het huppelen, soldaatjes met epauletjes, borststerren en sjerpen en terwijl het orgel zijn wijde galmen om
den dans verzwaait, zingen zij op de wijze van : ,het regent,
het zegent, de pannen worden nat"
Een doodkist
Een doodkist
Een doodkist . . . .
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je niet gezegd, oudje," sprak Weelsen weer,
H eb„datik jebetverjaardag
een goede dag zouzijn ?"
't Was in de vroegte . Zijn vrouw opgestaan van het kermis-bed, trok voorzichtig bet rol-gordijn half-op, en zette dan
bet raam hoog op de lat, voor den heerlijken Augustus-morgen,
die dauw-nat en zoo koel schaduwig om aan to zien, door de
bloempotten in 't kozijn been, door de kleurige belletjes vooral
van een mooie als een tocht-scherm voor bet raam wijduitstaande foksia, neerparelde in bet achterplaatsje .
„He, dat 's frisch, 't is je weertje ."
En toen zij nog op haar bloote voeten aan de bedstee was
geweest om zich to laten feliciteeren, en na zich to hebben
gewasschen, ook haar donkere huisjurk had aangedaan, en
hem ook gezicht en handen had gewasschen uit de witte
handen-waschkom, en op de kam gewacht waarmee hij zich
bet haar deed en die weer opgeborgen, had ze zeker nog wel
een paar malen gehoord : dat hij 't wel had gezegd. En als ze
daarna bet bedde-goed opruimde uit de kleine behuizing en
er den rieten armstoel met den rug naar den schoorsteen
voor in de plaats gezet had, en er bet trijpte kussen in bezorgde, en de allerlei ochtend-noodzakelijkheden zachtjes deed,
tot de bakker schelde, en ze haar knipje zocht uit de zak met
banden die ze nog op den stoel had laten liggen en brood
ging aannemen, en langzaampjes-aan zoo al koffie begon to
zetten voor zich en de kinderen, voelde zij almaar wel zijn
uit de bedstee met haar meegaande oogen .
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En er was iets wonderlijk lichts in den weerschijn van de
al-zware zon, die buiten, een straat-breedte ver, hoog van een
kalken muur en rood pannendak afscheen over hun aller voorhoofden, toen zij zaten aan 't ontbijt . De dag begon zoo
goed ; en 't was haast vreemd elkander to hooren durven
spreken, nu er die verschrikkelijke stilte niet was, waarin hun
harten krompen . Want van gisterenmiddag of had hij noemenswaard geen pijn . Even geleden had hij zelfs gezegd wel mee
to zullen willen eten, doch, ho-maar, dat hoefde niet . 0, hij
hield er de minste vroolijkheid niet in : zoo'n zieke-kamer is
gauw benauwd, vader zei zelf, je moet er zoo bang voor
wezen . . . .
Om acht uur behoorde Antoon present to zijn op zijn kantoor
en toen hij weg ging had hij gedag-gezegd, moeder met „jarige
Job ." Geertrui die om half-negen eerst behoefde to wezen
op haar naaiwinkel, was, zoowaar, eventjes begonnen to
zingen toen ze haar hoed opzette in den spiegel, maar hield
dadelijk op alsof ze er zelve van was geschrokken, en vader
had toen gezegd, hij hoorde het wel graag, en haar nogmaals
op 't hart gedrukt had hij, aan de juffrouw voor van avond
een half uurtje vroeger to vragen . Grietje of Greet als ze nu
genoemd werd, sinds ze zoo groot begon to worden en Griet
zoo'n leelijke naam is, vond Geertrui, zat op haar plaats onder
't raam ouder-gewoonte boven haar boterham to kieskauwen en
to pruttelen van : "'k mot ook altijd," Ze durfde niet op to
zien om 't kijken van vader, terwijl moeder uit den stoel, met
haar vinger telkens tersluips de paar-reepjes-nog-maar op haar
bordje schikte, zeggende : toon nu dat je een groote meid wilt
zijn, vader ziet het zoo graag dat je je boteram netjes opeet . . . .
wil-je nog een beetje melk . . . . nou nog dat . . . . we zullen de
kruimeltjes maar aan de musschen geven . . . . nu nog even
danken . . . . zie zoo . En toen was het kind, den strooien hoed
op, het elastiekje klappend onder de kin, bijna zonder gedag^
zeggen de straat opgedraafd, dol als ze was op 't kwartiertje
spelen met de andere kinderen nog voor de school aanging .
En dan waren ze met hun tweeen in huis, behalve het
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kanarievogeltje dat tegenwoordig voor stond, „de smid" als hij
genoemd werd om 't harde slaan dat hij doen kon . Hij in
bed ; zij aan haar werk . 't Was nu al bijnazeven weken dat
hij zoo goed als niet meer over de vloer was en langzamerhand was zelfs 't lang overend zitten een heel ding geworden
door die dikke beenen . Als hij dan tenminste nog maar geholpen wou worden . Antoon was toch niet altijd thuis ; 't was
zonde, hij kwam er alleennog uit . Niet dat hij zich zijn hulpbehoevendheid schaamde, dat verliest een mensch wel als hij
niet meer kan
alles went, grappenmaakte hij zelf . . . . 0,
mocht het van-daag maar een goede dag blijven . . . .
,,Leg je wel goed?" vroeg ze met haar gedweee stem .
,,We zijn vandaag in onze schik, he?" vroeg hij weerom .
Ze was vlak bij de bedstee stof aan 't afnemen van 't
penantje . . . . Wat moest alles noodig een groote beurt hebben . . . . En als ze er-in keek, zag zij zijn hoofd dat wel hoe
langer hoe smaller leek to worden, stil-liggen op het kussen
in de schaduw van 't gordijn. Zij zag het wel dat hij geen
pijn had, maar weer bemerkte ze op zijn wezen dat wat ze er
al een paar dagen geleden ook op had meenen to zien . Ze
kon het niet beter zeggen, het was alsof er een hand over zijn
gezicht had gestreken . 't Was niet naar . . . . nee . . . . naar
was het niet . . , .
,,Hoe bevalt hij je nou?"
,,Best, hoor,"
Hij had zijn hand uitgestoken die ze als gretig nam . Hij
sprak van het keuken-kastje dat ze voor haar verjaring had
gekregen : het was al zoolang een stille wensch van haar
geweest, het huis had zoo weinig berging ; zelf was hij het nog
begonnen to maken, het onderstuk was heelemaal van hem,
maar het blad had hij niet mogen afmaken ; dat had van Hilst,
die vroeger bij overloopende drukte altijd bijsprong, voor hem
gedaan. Het stond er al van gisteren-middag af, klaar .
,,Gaan de deurtjes goed in de sponning?"
,,Best ."
,,Loop de la gemakkelijk naar je zin?"
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,,Best! heusch best," herhaalde ze, en toen, want er werd
gescheld
,,Dat zal ouwe Bet wezen om 'r halve cent, 't is Vrijdag ."
,,Geef haar voor vandaag maar 'n heele ."
En als hij dan gezegd had niets van noode to hebben, hij
lag nog goed, Antoon had nog het kussen zoo geschud voor
hij wegging, vervolgde zij haar werk ; het veelgestopte karpet
met thee-blaren afstoffen, de matjes buiten uitslaan eer't tien
uur sloeg op de toren, boven de bedden opmaken en meer
zoo . Hij hoorde haar waar ze was en stommelde, niet meer
leven makend dan een muis, of deed ze alles op haar kousevoeten ; achter zijn rug ; •poor, boven zijn hoofd . Hij merkte
wel als ze door de deur naast het raam het keukentje binnenging, hij hoorde het neervlerken van de musschen, die opgevlogen voor het pompen achter haar aan, wear daalden uit
de zon om de kruimpjes to pikken van den steenen vloer.
Toen was hij wat weggeraakt . . . , Had hij geslapen en
gedroomd? Het was hem geweest zoo heerlijk, of er een breede
boom over hem heen gesproeid stond, waar herhaaldelijk, als
het koele klakje van een regendroppel, wat afzijgde en ging
voorbij de murmelende zon . Hij had Loch niet geslapen, hij
had dood-stil gelegen en heel duidelijk het even neurien van
het vogeltje voor gehoord . . . . De vluchtende en weer aan,vaartende klokkenslinger knakte in de kamer-stilte haar tik-tak
naar hem toe, en nu gevoelde hij aan het meer-schemeren in
de bedstee, dat het rol-gordijn was near-gelaten tot op een
kier. Ja, hij had zeker geslapen . . . . moeder, vast, was even
uitgeloopen om een boodschap en hij had er niets van bemerkt .
Hij stak zijn hand uit, hield het gordijn wat weg .
Onder de koord-franjes van het kraakzindelijk, maar door
veel gewasschen-zijn als verweerd geworden raamdoek, sparkelde de heete zon ; er wat blaadjes nog gloeiden, doorschenen
van rooiege aertjes en met randjes er om heen als schitterend
geknip boven de aarden gotten . Hoe lang zou hij wel weg zijn
geweest . . . . met allebel zijn handen greep hij de beddeplank
en heesch zich, vrij uit steunende, op eene zij overeind wat .
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Moeder begon al aardappelen to schillen . Het blikje met
water stond op de tafel to glimmen ; en op den stoel voor
't bed, zoodat hij de hand maar behoefde uit to steken om
het to hebben, was op een bordje zijn glas gorte-water
neergezet en daarnaast lag een ei .
Als door een in-eensche pijn overvallen, krampte er een
walgje in zijn magere kaken . Hij liet zich weer neder in het
kussen en 't gordijn dat niet heelemaal tot op den grond
hing, strekte zich van zelve. Het licht als geperst onder door
de franjes van het raam, deed het matte kogeltje, het ei, bijna
blinken op den stoel daar ; van uit de bedstee zijn geeuwen
zacht klaagde, en weer wat later kwam zijn hand als een
tast naar buiten en nam hij het glas voedsel naar zich toe .
Nauwelijks had hij wat gedronken en 't weer teruggezet
op zijn plaats of zijn vrouw kwam terug . Ze zette de bak
met gekochte aardappelen op de tafel if om een mes to
halen . Hij liet haar nog even begaan en zei toen
,,Daar is de luiaard weer ."
,,Pf . . . . f. 't wordt warmpjes," en toen ; „je hebt lekker
eventjes geslapen?" twijfel-vraagde ze .
,O, we hebben vandaag vrij-af."
Ze treuzelde nog wat .
„Ik had zoo gehoopt," zei ze, staande met den rug naar
de bedstee, dat je je eitje zoudt hebben gebruikt ."
,,Nee," korzelde zijn stem .
„Ja, zie-je, ik dacht er moet toch wat in ."
„Je hebt wel gelijk," antwoordde hij weer gewoon, „maar
't wil niet, heusch ; ik zal het morgen weer doen ; maar,
kijk maar, ik heb gedronken, o, ik zal me vandaag nog een
stuk in me kraag drinken ; kom, geef me maar een hand,
geen lange gezichten, en speld dan het gordijn wat om, dan
kunnen we zien wat we zeggen ."
. . . . En dan in den armstoel vooroverzittend, een weinig
achteruit van het raam, schilde zij de aardappelen . Stuk voor
stuk klotsten ze even in het water, telkens wanneer haar
hand doopen kwam in den weerschijn van het licht . . . .
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. . . . Wat ze vandaag at? . . . . hij kon toch vreemde vragen
doen, vreemde wenschen hebben . . . . behoorde zeker bij de
ziekte . . . . soms kon hij op gaan noemen wat hij wel graag
lusten zou, tot ze eindelijk zeggen moest : plaag je zelve niet . . . .
. . . . Wat 'n voorrecht zulk een koele kamer to hebben,
het zou voor hem niet uit to houden geweest zijn in bed,
dag-in, dag-uit . . . .
. De geduldige . . . . de geduldigste, een voorbeeld voor
alien . . . . nu in de zwaarste van al haar dagen . . . . Beter
worden, het werd wel eens gezegd wanneer er weer eens zoo'n
vleugje van beter was . . . . maar wie kon het gelooven . Zij
voor zich moest maar aldoor denken aan de laatste dagen
van moeder, die kon ook zoo los zijn van alles . . . . maar
een mensch vleit zich graag en houdt zich vast aan een
zucht, hoop verloren is dat niet alles verloren ?
,,Piet, Piet !" herhaalde Weelsen, nafleemend het
vogeltje voor .
. . . . Verjaardagen zijn zulke wonderlijke dagen, eriswezenlijk
toch wat anders dan op een gewonen dag . Hij was er altijd
bizonder op gesteld ze in gedachtenis to houden en onthield
ze ook alle . Veel menschen, beweerde hij, zeggen wel er
niet om to malen, maar in hun binnenste nemen ze het je
kwalijk wanneer ze vergeten worden . . . . En och, zoo bleef
men toch ook aan elkander denken . . . . Zijn verjaardag viel
in de winter . . . . die van . . . zou ze nooit, neen nooit kunnen
vergeten : het eerste Grietje pas geboren, nergens geen werk
en geen baas die hem kon gebruiken . Je moet naar 't gasthuis, man, zeien er . , . . Hij met zijn zwakke ingewanden had
misschien toen wel de knauw al gekregen . . . . Niemand van
hen misschien geloofde aan beterschap meer . . . . Het zal het
end wel worden, had Antoon losgelaten toen hij pas ging
liggen, en de bus-dokter die toch ook zijn gestel wel kende,
zei ook niet veel meer, kwam al hoe langer hoe minder . . . .
,,'t is een langdurige zaak, hou maar moed, hou maar moed
Het ergste was dat er bijna niets meer in kwam . Zijn drank
wou hij ook niet langer gebruiken, sinds van Hilst verklaard

MOEDERS VERJARING .

97

had er zou wel opium in wezen, omdat hij bevonden had dat
ie zoo zoetig rook en zoo een weee smaak bezat . „'k Heb
er wel aan getwijfeld," had Weelsen gesproken, ,daar dus
niet meer van, ik wil niet worden bedwelmd of in slaap
gemaakt ." En zij bemerkte het wel, hij was ook bang geworden
voor het eten, had nu ook zijn eitje weer niet tot zich genomen . . . . ze moest er toch op aan dringen . . . . zou hij zelve
nog hoop in zich voeden . . . . je zag dit zoo dikwerf gebeuren,
hij zinspeelde nog nooit . . . . Nog niet zoo Lang gelee, opzittend om het verbedden, had hij plotseling om melk-en-ei gevraagd en het haastig gedronken : ,als ik nu toch nog eens
beter werd ." Duur had hij het then nacht moeten bekoopen,
de buren zel£s hadden zijn kermen kunnen verstaan . . . .
0, Antoon had wel gelijk, je zou moeten bidden om uitkomst .
Hij teerde uit bij den dag, er kwam niets degelijks meer in .
Een lif-lafje ; iedereen was toch zoo goed voor hem, de klantjes vergaten hem niet ; hij was bepaald gezien . Neen, ze zou
hem nooit meer uit het werkplaatsje zien komen en over zijn
bril heen naar binnen kijken ; altijd drong hij er nog op aan
dat het zou worden gelucht tegen het verroesten van 't
gereedschap . Hoe hing zijn hart er nog aan . Neen, ze zou wel
nooit meer zijn gehamer hooren, zijn hoesten, nooit meer
bet snorren van de draaibank hooren . . . . Wat was het toch
onredelijk van haar geweest toen er sprake kwam om het
loodsje als werkplaatsje in to richten tot besparing van huur . . . .
ze had ook zoo opgezien tegen al die stof en heisa ; en wel
was het gelukkig gebleken, toen hij al sukkelender, niet meer
zoo door weer en wind behoefde to gaan . Hij had je wat
afgesloofd met zijn wrakke lijf, niemand zou 't zeggen hetgeen
die man had geleden . Toen, alle morgen wat later op, met
moeite, en dan niet meer . . . . Nog gisteren had ze er bet
bewijs van gekregen hoe gezien hij was . Thuis gekomen van
een boodschap, terwijl Greet even bij de schel had kunnen
blijven, had ze bet jonge mevrouwtje Vucht aan zijn bed zien
zitten . Nauwelijks terug van de reis of ze had Weelsen alweer
noodig gehad voor een klutsje, en Greet vertelde later, zij
7
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waren allebel gaan snikken : ,Och, mevrouw . . . . . ,moet ik
je nu zoo terug zien, Weelsen . . . . dat doet goed van een
vreemde to ervaren, 't geeft wel een dag steun .
. . Ze zou toch wel de dominee nog eens willen vragen
to komen, eigenlijk had die uit zijn eigen beloofd nog eens to
zullen komen, maar toen zij het onlangs had aangeroerd, had
hij gezegd : 'k mag 't lijen, vrouw, kwaad kan 't niet hebben . . . .
maar zie je, het zijn ook menschen, ze gaan je deur in en ze
gaan je deur weer uit . Toch had hij de laatste maal er wel
wat aan gehad . . . . Ja, indien hij de dominee die hem had
aangenomen, nog eens had bij zich kunnen krijgen, maar zulken waren er niet meer, hij mocht gebrouwd hebben, we], je
hadt je stem gekregen, hij zou wel eens willen zien wat daartegen to zeggen viel . . . . vreemd . . . . hij in 't begin van zijn
trouwen zoo kerksch, was er hoe langer hoe minder naar gaan
talen . . . . was ook wel de schuld van den dwang . . . . kon geen
uur soms missen .
,,Onze brood-winner kan een warme rug halen," sprak
Weelsen weer, „de jongen komt zeker niet eten?"
Neen, dat kon onmogelijk, want hij was weder zoo hij wist
met de patroon de boer op . Zij zou de aardappelen maar voor
hem opbakken wanneer hij thuis kwam, daar hield hij zooveel
van . . . . Ja, de zon zou de jongen branden tusschen de korenvelden . 't Was alles in voile gang, al een paar avonden rook
je het hooi tot in huis, want gelukkig woei er nog wel eens
een tochtje . . . .
. . . . Ze moest toch maken dat ze een weinigje in huis had,
er zou wel visite verschijnen ; och, ze zag er wel tegen op . . . .
zou zelf maar even gaan, mocht daar geen kind om uit sturen,
in 't schaft-uur en al dat fabrieksvolk in de buurt . . . .
Ze was gaan staan, maakte het raamkoord los en liet het
gordijn neer tot op den drempel . De zon begon to gloeien op
het plaatsje, de muur overzijds blaakte in witten brand . Dan
schraapte ze de schillen bij elkaar, overtuigde zich dat er geen
goeie meer in was en droeg bak en blikje to gelijk naar achter .
En als ze weer binnen kwam, had ze een zwart kapje
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op en een schoon schort voor, waar ze wat onder verborg .
,,'k Zal maar een beetje Catz halen?" vroeg ze haar
schort nog schikkend .
,,Wel zeker wel," antwoordde hij, „op wie reken je?"
„Jacob misschien, Dries komt altijd vast als de krant . . . .
van Hilst natuurlijk . . . . voor dertien centen . . . . We eten
een kwartiertje later . . . . ik zal ook zorgen meteen dat ik wat
in huis heb voor de thee . Christien en Masje zullen van
middag wel komen, denk ik ."
En voor van avond, wat doen we?"
,,Voor de kinderen?"
,,Antoon gebruikt niets, voor melk is 't nu geen tijd, maar
heelemaal niets is zoo heelemaal niets ; je hebt toch nog
wel van die rooie wijn?"
„Ja, maar . . . . en hij maalt er niets om, hij zegt, 't is
net inkt ."
„Je moet zulke dingen leeren drinken . Kom, jarige, strijk
eens over je hart, je vindt wel wat ."
Ze lachte bijna even .
,,Nou, ik kom gauw terug," zei ze, "kan ik nog wat voor
je doen?"
Hij stak zijn hand uit, die ze dadelijk nam .
.
.
„Ik zal die wijn niet opgebruiken, vrouw," sprak de
ietwat hooge verzwakte stem van Weelsen overluid, terwijl
hij met behulp van de bedde-kwast, overeind zich beurde . Hij
plette met zijn weee hand het dek wat over zijn beenen,
boog het hoofd uit, zag het ei weggenomen van het bordje .
In zijn hemdrok, zeer ruim geworden, dubbel van borst en
waar twee rijen beenen knoopen aan glimpten, met de witte
nachtdas losjes om den hals, schrielig als bij een geplukten
vogel, zat hij overeind in de bedstee-kast, een hand aan de
plank, to kijken in de lichtende kamer-schaduw .
De grauwheid welke vroeger zijn gezicht eigen was, leek
als opgelost in den wassigen schijn . Het voorhoofd tusschen
de scherpe kammen der slapen, lichtte nauwelijks veroneffend
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door de rimpels, verstreken nu in de ontspannen huid, tot de
ijle broosheid van bersten in 't glazuur van fijne vazen . Midden-in, daar waar het door wat kaalheid gehoogd werd, lag
een kuif-vlok neer van 't nog donker haar, tot een stroeve
krul geplet, als gedrenkt van zweet . En de neus, kloek van
natuur, maar verbazend nu door 't geheel weggezonken zijn
van de wangen, door de grijzige bakkebaardjes die ophielden
onder de mondhoeken, dun omzoomd, was evenals de schelpen der ooren brekerig-doorzichtig, en de neusvleugels boven
den peezigen hang der naden er als los aan waren en
plotseling van een edeler stof.
Doch het geheele wezen scheen zich nu vooral to willen
zeggen door de geknepen lippen . Uit de vegetale kleuring der
weggeschoren haar-groei van kin en lip, zweeg zijn mond
zich om in een al-doore verbijting .
Hij zat stil of luisterend naar de klok . De teere bijna pupillooze blik ging uit de grauwige oog-kuilen recht de kamer
door, als van iemand die ver-af ziet in een wat hooger hangenden spiegel .
In het raam was het witte floers doorweefd geraakt van
den gebroken zomer . Doorschijnende nabeelden, wiesen er uit
de trillende licht-kimming de spelende takseltjes omzoomd van
waterig goud, en jong-bruiserig met schijn van bruilofts-wijn
tintelden zich er de bloemen-kelkjes in af .
Even sloeg het vogeltje voor aan en rekte een tiereliertje
in een kweel-begin . Een gansche opklaring had den onbuigzamen mond van Weelsen ontstrakt . Verloren geraakt schenen
zijn oogen, in het hel luchte-blauw dat boven in het raam
scherm zeeg en zich verweefde met wazig gestrook, naar waar
het in de versmelting der draden tot een gulden hemeltje boven
het tuintje gloeide . Wat vocht-merkjes met raggige randjes er
zwierven, en ook een rozig gewolk als opgestoomd er schimmerde in het doorzonde doek.
En al ijler gelukkigheid overbloeide Weelsen's bloedeloos
gezicht . Blank en onbeweeglijk zat hij in de lichte verheerlijking
der kamer, in den verinnigden gloed van den zomer .
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Een zonnig gemurmel doorging het geheele huisje . De
buiten-geluiden hoorden aan vervluchtigd en bleven buiten
suizen . De klokketik gefloersd met schemering verzong zich
in den diepen binnen-dag en liet met een lanee verdrooming
den tijd-knak duren . . . .
Met de snelle zwenking eener voorbijvliegende musch bewoog
het over het raam . Een oogenblik teekenden er de twee staande
roeden, de voorbij elkaar geschoven raam-tralies zich door inhet
on-vonkelende gezichts-veld, gelijk een azuren geladderte naar
het hooge en belle . Als een spiegel-kaatsing schrijnde het licht
naar binnen ; zachtkens tochtte bet doek naar voren, de doorzichtige schaduw verflauwde weer gelijk een regenboog zich
uitwischt op den hemel ; maar Weelsen met blind-lichte oogen
to kijken bleef zitten, durend verloren met 't begin van glimlachen om de lippen, tot die elkander loslieten en er als een
blazing uitging naar het raam .
En toen hij daarna lager zag en er als ontdooiing geschiedde
in zijn oogen, was het kamertje verzadigd van rust en van
licht-streelingen vol, en bet slepende tikken van den slinger
roeide eenzelvig boven al de geheimzinnige verzonkenheden
voort . Langzaam-aan kwam al het eigene der kamer naar hem
toe . Al het zoolang verzorgde, al het zelf-vervaardigde . Daar
op het bloemerig behang, hing het ding to tikken, dat hun
drie-en-twintig jaar getrouwd zijn had meegemaakt en met
zijn gewichten to glimmen of waren ze van meer dan koper .
Hoe dikwijls had hij bet niet uit elkander genomen, het schoongemaakt en gesmeerd, eigenhandig bet alle avonden gewonden,
o, stil zou 't moeten gaan staan . . . . Daar was de tafel met
nog zoo goed als nieuw was-doek ; en de stoelen, koopwerk
wel, maar eindeloos gegaan door de handen,
sportenbrekers
als kinderen zijn
en het penant-kastje met de groote kast
voor, haar trots, donker geworden van veel was en jaren, het
eerste stuk in het jonge huishouden, bet eerste geschenk aan
zijn meisje en dit hun ten minste nooit ontnomen geworden
als eens de andere voor . . . . het was er toch weer , . . . Maar
eenmaal in dit hokje hier had de houten wieg behoeven to
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komen van zolder . . . . voor Grietje . . . . Zoo bleef hij het
alles aanzien, kwam het hem tegen vertrouwelijk en zonder
merk van gebrek ; van zelve had zijn wezen de verstramming
hernomen met de gewoontelijnen der pijn, tot hij zich eindelijk
losmaakte en de beddekwast greep om voorzichtig zich neer
to leggen, hardop pratend
,,'t Zal Loch wel vreemd zijn, wanneer 'k hier niet
meer ben ."
* *
*
Het was al bijna kwartier over twaalven en Greet was nog
niet thuis van school . Broense, heerachtig in zijn lakensch pak,
een oud zondagsch, 't welk hij zuinig afdroeg door de week,
en door het voor zijn borst opbobbelend half-hemd, echter
zonder boord, daar een zwart stropje zijn nek omsloot, zat
met de armen leunend op den tafel-rand, de niet-erge werkhanden tegen elkaar gevingerd, vertrouwelijk-goedhartig, maar
onthuis toch door het niet aangeschoven staan van zijn stoel,
to luisteren naar de overtuiginglooze stem, waarmee zijn zuster
hem vertelde hoe het nu ging . En hij bleef neerkijken op zijn
korte als afgebeten nagels, beamend de klacht alleen door een
ook
flauwe beweging to maken met zijn grijs soldatenhoofd ;
de snor sterk vergrijsd was, -- oogenschijnlijk flink en onversleten, ondanks de fabrieks-tint zijner breeder geworden en wat
uit gaan zakkende wangen . Al dadelijk, in het gangetje al
na den verjaars-wensch, had zij gejokt dat haar man sliep, want
Weelsen had dit uitdrukkelijk nog eens geraden : „'t is beter
zoo." Broense had onargwanend oogenblikkelijk zijn sterke
stem gehalveerd : ,maak hem dan maar niet wakker : slaap is
duur ." Hij wilde ook niets gebruiken, hij gebruikte nimmer
wat door de week, en koekjes at hij nooit . Zoo bleef het
karafje, waaruit het beetje bitter als barnsteen scheen, onaangeroerd bij de glaasjes tusschen hen op de tafel . Eindelijk zei
hij : 'n wablief ? toen zij een wending willend geven aan het
weinig opbeurende gepraat, hem zelven toesprak met een
,,wat is 't heet, he?" daar zijn gehoor gewend tusschen het
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lawaai van machines, het zachte gespreek maar kwalijk verstond .
En toen zij bijna herhalend ,wat een zomertje" zei, verrees
hij, zich tegelijk omwendend op zijn stoel en zei zoo hevig
,,oostersch" dat hij meteen moest omkijken naar de bedstee,
waar gelukkig geen krinkeltje leven to bespeuren was geweest .
Zijn zuster maakte vergoelijkend een sus-mondje van "dat
loopt goed af" en met wat scherps in zijn brand-zwarte, als
altijd to weinig slaap krijgende oogen, bleef hij antwoorden
omtrent zijn eigen huishouden, over de jongens diegelukkig
geen van alien verzuimden, dat Dirk over het verlies van zijn
vinger allang heen was, ,wat is een werkman zonder zijn
handen . . . . vuilnis" . . . kijken blijvend naar het bekende
vleezige gezicht tegen hem over, en wel ziende de vermoeienis
van haar donkeren blik, zwart bijna als de zijne . Zoo zaten
ze nog wat, zij met een hand toeschietelijk op de tafel, hij het
naast hem liggende kaasbolletje telkens hanteerend, als menschen op visite tegenover elkaar .
,,We molten elkander niet verstaan, schijnt wel," dit waren
de woorden van Weelsen geweest na de kleine onaangenaamheid die tusschen hem en Broense was voorgevallen . Haar man
had altijd het hart scherp op de lippen gehad, gaf niet gauw
kamp en in zijn ziekte ontzag hij dikwijls heelemaal zichzelven
niet. Zoo had hij Broense dan toegevoegd, hoe het zoo to pas
gekomen was, wist ze niet goed : ,jij, je vergeet je zelf nooit,
daar ben je veel to grootsch voor, en je moet toch evengoed
werken om je mond open to houden en met je hoed in je hand
staan." Broense had toen zijn korten keel-lach uitstootend,
geantwoord : „'t zal waar zijn, God beter 't" en verder daartoe
gezwegen . Gevolgen had het niet gehad, hij was even goed
blijven komen hooren, daarna, en als ze hem uitliet had ze aan
de voordeur nog gevraagd van toch niet gekrenkt to zijn, ach,
hij wilt wel, waarop hij luid had teruggezegd : ,wel nee,
zuster, de man is ziek ." En ze was zijn korten zweverigen stap
blijven nakijken ; altijd waren zijn schoenen gepoetst ; moedeloos
van hart, je hadt toch al zoo weinig aan elkander, bij hen zat
hij altijd of hij zat op spelden . En verdedigd had ze hem, hij
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toonde toch zuivere belangstelling . . . . verander nu eens
iemand zijn aard . . . . en dan van een met zulke groote zorgen . . .
,,Dat is bet niet geweest, vrouw," had Weelsen gesproken,
,,dat is bet niet geweest ; bet spijt me ook wet dat ik bet niet
voor me heb kunnen houden, bet is je bloed, kan ik bet
helpen dat ik zoo'n sukkelaar ben geweest," en meer zoo .
Nauwelijks was hij vertrokken of daar kwam Greet aandragen met een bloempot die ze hoog tegen haar witte boezelaar
ophield : ,Moe, dat is voor uw verjaardag van mijn" . . . . „Gut,
ik dank je wet, wat een mooie roos, kijk eens vader! en wat
een knoppen!" meteen bracht ze den bloempot die haar door
bet kind als in de open handen was gelegd, bij de bedstee .
„Ik heb afgedongen," riep Greet nog vol van haast, „ik had
net nog centen genoeg in mijn portemonneetje ." Maar moeder
vond dat ze zich nu eerst moest gaan wasschen onder de pomp,
zulke vuile handen en ze zweette zoo en dan een schoteltje
meebrengen om onder den bloempot to zetten, want gloeiend
en wet, ze moesten toch drinken hebben ook .,,Kijk maar uit,
dat zij niet dadelijk drinkt, de nat-hals," waarschuwde Weelsen
,,gaat daar de deur niet weer, dan is'tVan Hilst, die schelt nooit ."
Van Hilst, of hij in de gang al begonnen was zijn hand
uit to steken, gaf zijn ,wel-gefeliciteerd" met een ver-affe
schudding eerst aan de vrouw en toen ook aan Weelsen . En
nadat hij van then nog vernemen mocht dat 't ,passabel" ging,
pakte hij den stoel bij de bedstee, liet zijn peter onder neer,
en ging zitten tegen de kastdeur in 't behang . Hij nam het
aanbod van een borreltje gul aan, maar voor hij goed en wet
zat, vroeg Weelsen : ,och, Hilst, je bent er nu toch," of hij de
kussens eens goed hoog achter hem opzetten wilde . ,Kerel,
kraak me niet," schertste hij, want ofschoon onnoodig had
Van Hilst met een : ,we hebben wet zwaarder getild," zijn
eenen arm voorbij zijn borst omgelaten, stoppend de kussens
aan met de andere hand, om hem dan voorzichtig neer to
vleien : ,dat zit," Dan een stap doende naar de tafel, proefde
Van Hilst even van zijn glaasje, en er een vies gezicht van
trekkend, zette hij zich neer.
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„Je hebt zeker van morgen in 't greene gewerkt?" liet
Weelsen hooren .
,,Hoe zoo?"
,,Wel, ik rook het ."
Van Hilst schoof wat bij en vertelde wat hij deed . Die
lorrige societeits-tafeltjes welke hij "aangenomen" had van
baas de Groes, een scheutige die ; 't was schrooien op je heete
zolder om een dag-geldje er van to halen . Wat verzakt zittend,
hield hij op elk been van zijn glimmende werkbroek, een eelthand, geschramd aan de vingers en op de knokkels vol wratten,
maar die wanneer hij naar zijn knieen wat streek, met een bijna
meisjesachtige blankheidvan vel de groenige polsranden uitging
van zijn boezeroen . Er was iets sulligs in zijn uiterlijk en wat
heet-gebakerds tegelijk ; zijn haar dat om niet to zeggen rood,
toch erg naar 't mahonie-houten trok, was een beetje springerig
onder zijn pet vandaan gekomen ; en zijn kreukelige neus, alsof
die een paar maal een opstopper had gekregen van een houten
hamer, en zijn knakkerige hoogstaande oortjes en zijn mond
die tusschen zijn kortgeknipt kneveltje en kin-vlokje niet heelemaal dicht scheen to kunnen, en zijn oogen die veel donkerder
leken dan ze inderdaad waren, omdat hij zoo goed als Been
wenkbrauwen bezat, gaven aan zijn zon-sproetig gezicht de
uitdrukking van over allerlei dingen in een verslagen ver- .
bazing to moeten verkeeren . Midden-in onder den halsboord
van zijn boezeroen, glom bet zwarte strikje van een kolletje,
zoo hardachtig of bet er vastgelijmd was ; terwijl hij praatte,
meestal veel to gauw, Weelsen een paar maal noemend bij
den naam ,taaie" of wegkeek van de bedstee naar zijn van
zaagsel bestoven sajetten sokken en sloffen, oude schoenen
waar hij bet hiel-stuk van weggesneden had, of naar Greet
die op den stoel bij de keukendeur met haar lange kousen~
beenen zat to schoppen en geen oog haast van hem afhield,
haar vinger uitstak naar de roos en dan daarmee tegen haar
wit boezelaar tikte en dan eindelijkachter haar hand zei : „eenig ."
Weelsen en hij, al scheelden ze wel een dozijn jaren, kenden
elkaar al lang . Zij waren vroeger, toen daar de stoom nog niet
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was, samen op een „winkel" geweest, Weelsen als groote
knecht tegen zooveel centen per uur, Van Hilst als krullejongen .
Hij was, aankomend maatje, bij Weelsen aan de bank geraakt,
had van hem, die een fijn werkman was, eigen idee had,
behalve dat hij nog ,als je het goed vindt," draaien kon als de
beste draaier en van stoffeeren benul had, de eerste lasch leeren
zetten, totdat die door zijn telkens sukkelen ,gedaan" had
gekregen en 't eindeliik maar voor zichzelven was begonnen
to probeeren . En tot dat hij, zelf knecht al, er ook van daan
was gedwaald, om reden dat hij in de ,vergadering" er wel
eens een woordje had uitgesmakt, wat dien mopperaar „dien
ouwe nikker" niet had aangestaan, hadden zij elkander bijna
uit het oog verloren . Hij was naar Amsterdam getrokken, had
't daar niet kunnen stellen, was met de kous op de kop weft
teruggekomen en toen, 't leek wel een beschikking, hadden
de rooie en de taaie als van ouds met elkander op nieuw telkens
to waken ; want al jaren lang was er geen karweitje gekomen
dat Weelsen niet alleen of kon, een amballasie of zoo, of van
Hilst was er bij in den arm genomen . Hij was niet getrouwd
geraakt, lag bij zijn oude vrouw in de kost en woonde nu in
de buurt. En ze hadden het altijd best samen kunnen vinden,
nu ja, een mensch is geen put-haak, en ook de vrouw mocht
hem wel lijden, omdat hij haar man ontzag, oppassend was
en goed voor zijn moeder, en omdat ze vond, dat al deed
bij erg zenuwachtig dikwijls, hij toch in zijn oogen wat had,
dat je telkens deed denken aan een hond .
Maar al gauw was het zachte praten fluisteren geworden
en stak van Hilst zijn rosse hoofd de bedstee bijna in . Juffrouw
Weelsen achterover geleund, somberig in haar huisjurk tusschen
de bochten van den armstoel, haar handen in den schoot,
liet haar zorgelijk gezicht wat zakken naar de borst in de zwoele
wachting van de noen . De aardappelen hingen over, Buitenom
gloeide de stilte, het loopen der schoolkinderen en van de
schafters was al lang voorbij, je hoorde de stad heet . Voor,
schoon het gordijn neer was en 't raam op een kier ook, zat
Piet met een dikke borst to hijgen en viel haast van zijn stokje .
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Geertrui kon ook zoo slecht tegen de warmte . In de diepe
nek-gleuf van van Hilst glinsterden de hairtjes, hij boog zich
nog maar steeds voorover, een nattige streep die al begon op
to drogen was tusschen de schouderbladen in zijn boezeroen .
Wat kon haar man ook zweeten vroeger . Ze wist wel wat
hij nog to bespreken had, hij nam elke gelegenheid waar .
't Was over dat partijtje hout wat nog op de vliering van het
loodsje lag, en ze had het wel gehoord, dat hij de nieuwe
gussen en de kraalschaven er uit noemde en een centerboor
en nog wat, maar al 't andere gereedschap niet veel waard
verklaarde, op als de baas . . . .
,,Van Hilst, zeg," zei 't jachterige stemmetje van Greet
toen ze van Hilst zich een oogenblikje zag oprekken, ,wat
vindt iii mooier een granium of een roos?"
,,Laat de groote menschen even met rust, kind," zei moeder .
Doch Greet sprong van haar stoel op, want er was gescheld
Hinkepink, anderhalve-cent," kwam ze heel geheimzinnig terug vertellen . Er stommelde een ongelijke stap, terwijl
moeder nog een verbieding maakte met haar hoofd naar Greet,
en Oome Dries de Ruif kwam in de kamer, rood van steengruis van-af zijn vellige pet tot in de rimpels van zijn vetleeren
schoenen . „Nog vele jaren," muspelde hij aan Juffrouw Weelsen,
en dan naar zijn zwager gehompeld zijnde, zei hij „van 't
zelfde" en zijn knuist ook gevend aan van Hilst, voegde hij
erbij : „en uwes ook, dat u er nog lang getuige van mag wezen ."
Niet op zijn gemak voor dat gezicht in 't bed, meende hij
verder : ,wat duurt het lang," en bracht toen ook de gelukwenschen over van Mie die het weer in der been had, om
dan gauw plaats to maken voor het hoofd van van Hilst die
nog eventjes met Weelsen wat had to bedisselen . En in den
hoek naast het naaimachine-tafeltje zette hij zich tegen den
wand, en bleef daar in een rul wachten als op iets waar hij
recht op had, zijn pet op zijn korrelig dik haar, kauwend
zijn pruim.
En Juffrouw Weelsen was toch wel blij dat Broense er al
geweest was . Hij kon het wel niet helpen, maar hij zat daar
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zoo bloeiig . 't Was zonde, wat zag die man er uit, hij had
zich toch wel een beetje kunnen reinigen . Uit zijn gelooid
gezicht vol weft-en-wind-naden, het krieuwelde om zijn oogen
als in een notedop, keek hij zoo leeg haar aan, blank blikkend
uit het masker van gruis dat in alle hoekjes en gaatjes kleefde,
bar met die bestoven schipperssik onder aan zijn vierkant
kinnebak, en toch om een cent to geven door zijn armzalig
uitzien en ongelijke beenen . Hij wist dan ook van niets, lezen
of schrijven had hij nooit geleerd, maar wel kon hij tot honderd
tellen zoo goed als de beste, zoodat ook niemand hem beetnam .
Ook was hij nooit in de gelegenheid geweest om een ambacht
machtig to worden, ofschoon hij alles behalve lui genoemd
kon worden, want hij kon sjouwen den geheelen zomerschen
dag ; schepen lossen, vrachtjes doen, opperen, steiger-ladders
op en af, zijn korte been hinderde hem niets niemendal . Heet
of niet heet, 't was hem al eender ; 's winters alleen was hij
wel een beetje dampig, to onbenullig haast om to klagen .
Wanneer hij den geheelen dag gezwoegd had, lag hij zich een
paar uur neer, en ging dan als het to pas kwam uit nachtwaken
op karweien, enz . ; hij verduurde alles, kou en ongemak, eens
waren zijn ooren bevroren, je kon het flog zien . Was het
water dicht, werd er niet gemetseld om de vorst, viel er niet
veel to verdienen, dan flansde hij eier-netjes samen, klopte
rooie bik en zeefde schelp-zand, wat hij vervolgens met behulp
van zijn ongelukkig zoontje aan den man bracht ; dan was het
meestal „armoe troef" en viel hij met zijn gezin aan de bedeeling . Wel de helft van zijn kinderen waren ziekelijk, van zijn
oudste hoorde je maar niets ; zijn vrouw daar kreeg je mee to
doen, hem raakte het zijn kouwe kleeren niet, hij kon overal
tegen . Hij was wat ze noemen een ,knul" maar je moest het
er maar niet op laten aankomen, want bij tijd en wijle kon hij
zoo onbedaarlijk driftig worden, dat hij wel in staat leek tot
een moord. Drinken deed hij wel niet, al was hij maar al to
gemakkelijk over to halen . Och, Weelsen had indertijd Mie
genoeg gewaarschuwd dat ze de armoe to gemoet ging, maar
't was een „motie" ook .
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,,Dank u wel," zei hij, niet jij en jou spelend om de vele
verplichting, toen zij hem een glaasje toeschoof, Ook zijn
spraak was achterlijk gebleven, hij lispelde, kon enkele letters
niet goed zeggen, omdat hij bij zijn geboorte niet goed genoeg
van de tong-riem was geknipt . Met zijn zoren knuist nam hij
de tabakspruim voor zijn mond weg, muspelde : „nou 't welzijn"
en dronk het glaasje of hij 't zoog tusschen de ruige lippen
leeg, zette het weg naast zich boven op de machine-kast en
wentelde dan de pruim weft achter zijn kiezen .
,,Hoe gaat het thuis, Dries?" vroeg juffrouw Weelsen,
bijna toonloos, „ik zie je bijna nooit."
,,'t Schikt nog al ."
„Is Arie al weer beter?"
,,Hummele ."
„Is hij in 't kinder-gasthuis nog ?"
,,Voor mijn part komt ie vrij ."
,,Verlangt de stakkert naar huis?"
,,Hij mag daar zijn harmonika niet hewen ."
,,Wat scheelt hem?"
,,Ze zeggen van alles ."
„'k Zou 't kind er nog maar wat laten ."
,,Mij wet, maar hij brocht al in ."
,,'k Zou het kind er nog maar wat laten," drong ze zacht
aan, zich wat overgevend naar de tafel, „hij heeft het er goed ."
,,Vrouw," waarschuwde Weelsen .
,,'k Mag toch wel een raad geven," wendde zij zich om .
Het duurde een paar oogenblikken, toen zei Weelsen
,,Beter van niet ."
Greet die aan den anderen kant van het tafeltje zat en net
als een oud vrouwtje haar onderlip vooruit stak, kon zich
weer niet langer stil houden ; andere keeren kon Van Hilst
nog wel eens met haar praten .
,,Oom, u kan Been vogeltje onder uw pet hebben ."
,,Wat nou, meissie, is 't?"
,,Wel, al de deurtjes staan open," giechelde ze met haar hand
naarhaareigen hoofd doende of ze de scheuren opwipte inzijn pet.
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„Je bent je ook wat waard op karwei," zei hij of hij tegen
een groot mensch praatte, ,geef jij me een nieuwe?"
Greet schudde snel en lachend van neen . Maar moeder die
aankwam om het glaasje van de machine-kast weg to nemen,
het mocht eens een kring maken, en toch ook even naar het
eten moest omzien, maakte in 't voorbijgaan wear een groote
verbieding naar Greet : ,wel foei, oudere menschen voor de
mal houden." 't Kind wipte naar achter op de stoelzitting,
mopperde ,eenig" en begon het roze lintje wat over to doen
in haar blond afhangende haren . Oom Dries merkte er echter
niets van, proevend zijn pruim, zat hij als to wachten op een
tweede glaasje, maar dat zou-ie wel willen . Toen van Hilst
hem vroeg waar hij aan het werk was, keek hij den anderen
karat uit en zei : dat 't aan de fabriek van mijnheer Blink was ;
de nieuwe schoorsteen, en dat er de vlag wel gauw op gaan
zou . Doch de schrijnwerker begon dadelijk to vragen of het
waar was dat diezelfde mijnheer Blink de cooperasie erkend
had. En als hij meende dat 't maar 't beste was en meer dat
in het voordeel leek van den grooten fabrikant en juffrouw
Weelsen die inmiddels weer was komen zitten, ook zei, dat
ze 'tin de krant gelezen had dat hij zoo goed was voor
zijn yolk, viel oome Dries in de rede met 'n stem alsof ze
hem persoonlijk kwaad hadden gedaan
„Dan mot ie wel b-niksems veranderd zijn, want toen ik
aan in andre fabriek vast werk had, was ie wat een smeerlap
voor zijn yolk ."
,,S-st," suste juffrouw Weelsen en keek near . Ze wist maar
al to goed hoe hij op then Maandag was gesnapt in de
krullen slapend van de timmerloods, dronken als een kartouw .
Van Hilst keek hem belangstellender in de blanke oogen,
scheen niet erg verbouwereerd door zijn uitval . De cooperasie
beduidde wel niet veel, meende hij, maar 't was toch wat
de vraag bleef natuurlijk over of het voordeel wel zou wezen
aan de meest belanghebbenden . Als hij daarover begon, kon
hij praten of het stond gedrukt . Hij had je van die vereenigingen
wel eens rare staaltjes hooren vertellen, en dat was zeker, voor
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vele gezinnen woonde soms zoo'n cooperasie-winkelier zoo
eeuwig ver uit de buurt, de vrouwen gingen om op tijd klaar
to komen toch dikwijls 1'Coopen bij een gewone . En daar had
je het gemopper in huis . 't Was allemaal de schuld van den
werkman zelf . . . . o, als zij zich eens alien als een man konden
aansluiten, aller belangen gemaakt tot een belang, dan zou je
eens wat anders zien . Ze foeteren wel, en doen wel een stapje in
de richting, maar foeteren blijven ze en wie niet foetert, offert
zich even goed voor niemendal op . Ze schamen zich, ze blijven
graag netjes, dat is 't 'm, en wie profiteerde daarvan? Maar
wacht maar . 't Zou komen, 't zou komen, we zullen ons niet
altijd behoeven to laten koejeneeren . Graag of niet, het belang
zal hen wel dwingen. Wij zullen het winnen, 't is een menschwaardige en rechtvaardige zaak, wij zullen het winnen . . . .
Niemand bepaald aanziende, ging zijn hoofd toch telkens
wat om, als zocht hij in alles wat hij zei de steun van zijn
ouden kameraad. Greet zat erg to luisteren, ze vond het zoo
leuk wanneer van Hilst die trappetjes in zijn voorhoofd kreeg .
Maar moeder die hem vaak zoo had hooren uitpakken, begon
nu toch to meenen dat hij wel een beetje heelemaal vergat
waar hij was . Het kon toch niet het borreltje zijn, de glaasjes
waren zoo klein . . . . al dat soort gepraat zaaide maar twist
en tweedracht .
,,S-st," suste ze weer . . . . niet to hard ."
,,Doe als ik,"zei van Hilst tegen den opperman, „en treed toe ."
,, Waarvoor ?"
,,Och van Hilst," liet Weelsen hooren dat hij er een eind
aan hebben wilde, ,waar bemoei je je mee ?"
"Jij vindt ook altijd alles maar goed," opperde van Hilst .
Maar Weelsen verstond wel .
,,Wat weet jij ?" en in zijn zieke-mansstem de oude toon
verhaperd, ikzouwel enswilenwetnhoeji enwerkn
man zou geworden zijn, als niemand je het gewezen had wanneer je een schaaf verkeerd nam in je stomme knokkels ."
,,Man, man, vermoei je je niet to veel?" klaagvraagde
juffrouw Weelsen, „daar heb je het nu al ."
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„Je hebt gelijk, vrouw, waar bemoei ik me mee, dat is voor de
gezonden ; doe jij maar wat je niet laten kunt," sprak hij naar van
Hilst, ,we hebben toch allemaal veel minder in to brengen dan
we zelf denken . „Au," kreunde hij, ,ik zit op m'n verkeerde zij ."
Juffrouw Weelsen verrees weer .
„Je neemt me niet kwalijk, 'k jaag jullie niet weg, wanneer
ik al vast maar begin to dekken ?"
Doch van Hilst boog naar zijn pet .
,,Even goeie vrinden ?" vroeg hij verlangerig .
,,Kom maar gauw terug, heet-hoofd, ik zie je graag 1"
Oome Dries begon nu eveneens rondom gedag to zeggen . . . ,
„Je zult ook niet veel tijd hebben gehad om to schaften,"
merkte van Hilst nog in het gangetje op .
,,'t Is me to ver, ik werk op me mik," zei de opperman .
Ze liepen naast elkaar. De brokkelige, breed aangelegde
straat poeierde de hitte uit . De lage, bij plokken onder een
lijst gebouwde huisjes bukten schaduwloos bijna weg onder
den fellen middag . Achter hen waren de woningen het oudst
en daar waren ook hooger huizen, maar voor hen verliep de
weg tot in een gerooide plek, waar een paar gespaarde boomen
stoffig-donker stonden voorover to vallen, als waren ze vroeger
gegroeid geweest aan een sloot . In de vale naar hun toegeworpen schaduw ervan, sliepen lang-uit liggende gestaltetjes
en boven de laatste daakjes torende de top van een oranjerooie fabriekspijp uit het doffe kokerige geraamte van zijn
steigers op . Het schaft-uur ging ten einde, straks zou de bel
wel luien. Mannen en vrouwen met blikken kruikjes en smoezelige boterammen-zakken aan de hand, liepen en sjokten
tusschen de huizen-rijen als blauwende schaduwen weg .
,,De kerel is er beroerd aan toe," had van Hilst gezegd, „er
is geen kruid voor hem gewassen ; 't is gemeen van me, dat ik
me weer bij hem vergalopeerd heb, 't is gemeen van me ."
,,'k Wou voor geen rijksdaalder dat ik in zijn vel stak," zei
de hinkende opperman naast hem .
„Hij hongert dood, de goeie vent, ze zeggen ; verharding
van binnen ."
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,,Daar heb ik een puist an, an de verharding van binnen ."
Van Hilst hield den stap bij de dwarsstraat in . Een groepje
mannen klotsten hen op klompen voorbij . Zij waren als met
blauwe verf besmeerd en in doorsopte kleeren . Het wit van
hun oogen blikte uit het vuile vel en de aangezichts-schonken
bleekten afgeschuurd, als ook de hand-knoken die de fabriekskruikjes droegen . Een van hen zoog zich geraasmakend binnensmonds, de tanden nog leeg van het haastig genoten maal.
,,Wat zou 't," antwoordde van Hilst pratend als uit een
overstelping en hij keek den begruisden opperman nauwelijks
meer aan, ,wat zou het, wanneer er niet wat beters was ;
rijk of arm we sterven toch allemaal op dezelfde manier,
met de bek open . . . . Atjuus, ik sla hier af, ik ga ook nog
eens kijken wat moeder van middag in de pot heeft ."
*
Als naar gewoonte sinds ze niet heelemaal zeker meer kon
zijn van haar nachten, zat juffrouw Weelsen een paar minuten
langer na den eten stil . Geertrui had aleer ze naar werk was
gegaan, weer de tafel opgeredderd, van avond kreeg ze een
half uurtje vroeger vrij en om dit in to halen, ze nu niet veel
tijd spilde. Dus was de aardappelen-schotel, die moeder toch
bij de hand wou hebben, blijven staan, maar zorgvuldig bedekt
door het er om been gevouwen laken tegen de vliegen . Gelukkig waren er nog niet veel . Geertrui had ook nog wat frisch
water voor de sla moeten pompen, die verlepte zoo gauw . Het
kind had er tegen opgezien de oven der straat in to moeten .
Met de voeten op een leege stoof, schikte zij zich dan
gemakkelijker in haar stoel, vouwde haar rheumatiek-knobbelige
handen saam in den schoot ; hij had zijn soep gehad, een
lepeltje maar, ze moest het nu maar weft overlaten . En terwijl
gegeeuw haar al overviel, Butte haar hoofd naar haar borst,
tot het ploffen ervan haar deed ontwaken en ze als met schrik
vroeg of hij wat gevraagd had . ,Hou je maar koest," berustigde Weelsen haar en keek eens over de dikke ijzeren ringen
8

114

MOEDERS VERJARING.

van zijn bril heen, want hij had de krant,welkeAntoon'savonds
meebracht van 't kantoor, de krant van den vorigen dag op
het dek onder zijn gezicht liggen en zag dan hoe zij zich
niet langer verzettend, het hoofd tegen het kussen lei en
haar slaapje inging .
Wanneer het buiten zoo snik werd, was dit wel het moeilijkste gedeelte van den dag . 's Morgens scheen er toch altijd
weer iets nieuws aan to wezen . Wat later, tegen vier uur zoowat, als de zon in 't kozijn verscheen, was ze haar grootste
branden kwijt ook. Een zware gloed doorbroeide de kloktikkende kamer, ontstekend een donkeren krans om het hoofd
der vrouw, die ingesluimerd was met het gezicht naar de
bedstee ; smelterig de glanzingen vergleden, als hield de
wasem van het warme eten al de dingen nog overtogen .
„Ik heb vandaag geen zin in dat gehaspel ." Weelsen die de
omgevouwen kranten-zoom onder zijn nog altijd breede duimtoppen had neergehouden, omdat hij verziende was geworden,
legde papier en bril naast zich weg . 't Was anders een heel
verzetje, maar heden scheen hij er niet bij to kunnen blijven .
De stilte was zoo vol van de rozigheid die is om den slaap .
Hoe rustig sliep ze, de jarige, en wat kon men 't haar aanzien
dat ze was afgetobd. Gelukkig, wie sliep was zijn leed kwijt .
Als in een ademlooze hervinding van de lange slaaplooze
nachten die over zijn ziekbed waren gegaan, zat hij stil,
gesteund in de kussens . Pijn had tenminste dat voor, men wist
verder van niets, voortdurend hetzelfde gesnak naar het einde . . .
't voelen aankomen was wel het bangst . . . . en het weten
daarna wat men voor de omstaanders is . . . . pijn maakt tot
een tiran . . . . en zieken dure kostgangers zijn . . . . Zij daar,
't was m'er eene, hij had het wel verstaan : „als ik hem nog
maar houen mag" . . . . Wou ze dan niet begrijpen? . . . . ja, . . . .
Broense had wel gelijk . . . . wat is een werkman die niet meer
kan . . . . morgen . . . . vandaag niet . . . . haar bleven de kinderen . . . . en de tijd wel een goede geneesmeester is . . . . hoe
rustig sliep ze, haast niet ademend to zien, de wimpers uitgespreid over die oogen die 'them hadden gedaan, de kringen
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er onder waren er niet voor niet en het voorhoofd onrimpelig
of was ze het meisje nog met het donkere haar, die eigenlijk
kleintje"
niet goed geweten had of ze wel ja zou zeggen
plaagde hij haar . . . . en daar kon ze wel tegen . . . . de goedlachsche toch . . . . ze sliep altijd zoo ernstig, kon zoo diep
weggezonken zijn . . . . En in zijn denken dat al zoo lang ook
in herinneringen de pijn-vrije dagen versleet, wonderlijk waren
alle omstandigheden wat hen betrof in zijn hoofd gevangen,
zag hij haar dan op een andren zomer-middag, 'n Zondag, na
den eten, met de kinderen zoo koddig tegen haar aan, en den
hond ook slapend midden in de kuil van haar schoot . . . .
Li . . . . Hoe had Antoon vooral aangegaan, toen het beest
weg moest om de belasting-penning . . . . nu zou het op diezelfde Antoon gaan aankomen . . . . hij ten minste wist, alles
wat viel to doen . . . . de post kwam de jongen vroeg genoeg . . . .
drie en twintig nog niet . . . . zoover hij had kunnen bespeuren
nog aan geen meisje denkend . . . . en was dan de lastpost maar
eenmaal weg . . . .
Ongedurig verroerde hij zich voor den uitkijk, verruimde
zijn dunne halsdas een weinig en tastte dan naar de kwast .
De botten gingen weer zeer doen . Antoon moest nog maar
eens goed met het smeerseltje wrijven, want behalve voor
onzindelijk worden, was hij voor niets als voor door-liggen
zoo bang . . . . Straks als de jongen thuis kwam kon het misschien wel even gebeuren, 't vroeg zooveel tijd niet, en dan
had hij van avond Been last . . . . Rustig blijven maar, hoe
rustiger hoe beter, het was daar van binnen weer niet heelemaal pluis, misschien ging het knagen wel gauw over . . . .
Stil lag hij neer . Een swore braad-lucht was komen binnenwalmen . . . . buurvrouw bakte visch voor van avond . . . .
bepaald afslag geweest op de markt . . . . de visch was nu voor
een schijntje to bekomen . . . . zoo'n gebakken botje en dan
koud is nog zoo kwaad niet, als je het maar hebben kunt . . . .
bij lange na nog zoo kwaad niet . . . .
Een nieuwe ongedurigheid deed hem op het kussen bewegen,
terwijl het steunde binnen in zijn geslotenen mond ; zoo lag
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hij weer een poosje, schoof dan het laken van zich af, het
drukte to veel . . . . Dat werd daar war opstandig . . . . waarom
had hij ook van die soep genomen . . . . knijp maar en brand . . . .
neen, het zou niet en het mocht niet . . . . een vlieg gonsde om
zijn kussen, hij voelde de kou der vleugeltjes toen het zich neer
wou zetten en kriebelde op zijn klamme voorhoofd . . . . smerige
beesten die vliegen . . . . als het maar niet erger werd . . . .
vandaag niet . . . . als je blieft . . . . vandaag niet . . . . krijtte
hij zachtkens.
Stil, stil . . . . het ging al over . . . . het ging al over . . . . het
ging al over . . . .
En het was of de klok had opgehouden met tikken, nu een
gloeiend wagen-gerucht begon aan to houden buitenom, en
gelijk een streep die zich een oogenblik verdikt, het met heeter
geweld daverde of het ging over een brug, om dan ruim-waarts
to vergaan in een sleep van gillende fluiting als in een rook .
't Ging over . . . . de trein van vijf minuten voor half drie ;
het scheen maar een loos alarm to zijn geweest, god-dank . . . .
Een groote verruiming zuchtte hem uit, maar de tong was hem
droog en bitter ; zich ophijschende verrees hij en de pin-angst
had zijn lippen-lijnen barscher gelaten, toen hij zich uitboog
naar het lavende water.
Moeder zat wakker met de oogen half-toe en gebukt of
ze zat in de kerk .
,,Heb je zoo'n pijn ?" vroeg ze .
„Je merkt ook alles . . . . nee nee," en zijn stem was heescher
en als kort van adem, toen hij er bijvoegde : ,ik heb het je
wel gezegd dat de dag zou goed zijn ."
Een drukke tijd voor de graan-zaak, de tijd van den oogst .
Morgen zou Antoon al vroeg in de kousen moeten, met den
tweeden trein weg had hij gezegd . En hij had geen duur in
zich gehad, alles moest nog worden geboekt . Toen had hij
vader nog even geholpen en die had met zoo iets soebattends in
zijn stem gevraagd, of hij toch vooral bijtijds wat zou thuis zijn ;
de patroon kon het niet weigeren, en, Antoon had het beloofd .
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En nadat zij het thee-boeltje klaar had gezet midden op
tafel, zat juffrouw Weelsen met den bril op den neus en met
een zwarte kous over haar linkerhand die van binnen het gat
sperde, stilletjes to stoppen bij het raam . Want, schoon wakker,
hij lag roerloos voor zich heen. Het lichtje schemerde gelijk
een oud vonkje door de gaatjes van het steenen stoofje onder
de thee, knitterde soms, vliegen zwermden warmig onder den
zolder en de zon wou zich binnen dringen door de kier .
Maar toen Greet uit school een sneedje brood at voor ze
naar breien ging, had Weelsen toch even gesproken en zoo
zacht of sprak hij uit een ontwaking, dat ze zoo hard niet
loopen mocht, of ze het wel goed verstaan had . Vreemd, ze
zou het hem toch eens onder het oog brengen, hij kon voor
't kind zoo streng zijn tegenwoordig, hij die van alien haar altijd
het meeste had bedorven . En Greet keek hem zoo aan, pruilde
zelfs niet, ze zou bang voor hem gaan worden, geloofde ze vast,
en dat was toch niet goed .
Ze had haar werk hervat . Zoo stil was het. Je kon je verbeelden het was niet waar . Zoo stil, zoo stil . Hoe rustig was
hij vac,, middag en dat na al die bezoeken, het was haast
angstig stil . . . . Was het stil, dan moest je vreezen dat 't elk
oogenblik zou uit zijn, was er de pijn, dan was de stilte in een
mensch zoo verschrikkelijk, o, to weten dat je niets kunt doen,
je zou het willen overnemen . . . . Hoor, 't vogeltje voor werd
wakker . . . . En 't huishouden moest toch maar doorgaan, alles
de gewone gang en dat was ook maar 't beste, dan had een
mensch niet zooveel gelegenheid tot prakkizeeren . . . . Welk
een vuistgaten had die jongen weft in zijn kousen gemaakt
door al dat loopen in de laatste dagen . . . . ze zou toch wel
even willen kijken of hij sliep of niet . . . . slaap is zoo'n zegen . . . .
vreeselijk sleetsch was die jongen tegenwoordig, het was bijna
niet bij to houden . . . . Wat zou ze zonder hem beginnen . . . .
niets, niet waar? . . . . hij kreeg al net zoo'n leerschool als zij
bij moeder . . . . Het zou er hem goed om gaan . . . . datzelfde
had moeder tegen haar ook gezegd . . . . ze mocht niet klagen . . . .
Ja, beestje, ik hoor je wel, ik hoor jewel . . . . drie-en-vijftig
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jaar . . . . zoek niet altijd de donkere hoekjes op in het verleden,
kijk toch ook eens naar de lichte, had hij laatst gezegd . . . .
de lichte . . . .
Die stumpert van Dries, kon zoo echt vriendelijk opkijken
van zijn koppie koffie, wanneer hij schuurzand bracht 's winters .
Wat zou het leven beloven aan zoo'n arm schaap . . . .
Was het niet net of die Jakob een geheim verborg ? Je
voelde het dat die man zich op hield met al de kracht van zijn
sterk karakter, hoogdravend was hij altijd geweest, al toen hij
rondliep in een blauwe kiel . . . . waar bleef de tijd? . . . . de tijd . . . .
de winter gaat en de zomer komt en de ouden zoeken weer
de heugenis van hun jonge dagen . . . . Een slaaf noemde hij
zich zelven, een slaaf tot in den nacht . . . . wel was 't begrijpelijk als iemand in opstand kwam en vergefelijk ook, wie kon
immer bedenken dat het geen mensch is die het je aandoet . . . .
Gelijk een licht naast haar ontstoken, was de zon het kozijnhout gaan bebranden . Haar krommige gestalte verwijlde voor
den schijn, die haar bezorgd gezicht en bezige handen als bij
een lamp nu belichtte . Uit het steenen plaatsje welde al koelte .
Vochtiger ook hoorde de weerklank van het leven buiten aan,
milder gesuis begon over de wereld to bewegen, terwijl haar
hand met kleine duikingen voortschoof door de donkere draden
en ze, haar andere met de kous weer wendend, van tegenovergestelden kant de dichting begon .
En dan, nadat tante Christien, de vrouw van Weelsen's
eenige broer er was geweest, o, even aanloopen maar, want
't was strijkdag en ze moest het haar maar niet kwalijk nemen
dat ze er zoo uitzag, en er uitgerust had, want 't was om to
puffen, daar kon zij ook van gewagen, met de banden van
haar hoed los en haar lange bloote handen met de zwartgetopte vingers buitenwaarts open op den schonkigen schoot,
wiegende haar hol gezicht „mensch, mensch" bij al dezelfde
half gefluisterde verhalen, en er toen gelukkig niemand meer
was gekomen, behalve buurvrouw een oogenblikje die het van
Greet wist, zat juffrouw Weelsen, den opengemaakten brief
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van tante Mijntje Kamp voor zich op tafel, met bezoek van
tante Masje bij een kopje thee .
Weelsen's oudste zuster, moeielijk achter de tafel geschoven,
want ze was veel dikker, zat nu op Greets plaats, daar zat ze
altijd vast . Een poosje had ze getoefd aan 't bed, maar ook
van achter de tafel bleef haar fijne keuvelstem naar Weelsen
gaan, die als to luisteren bleef liggen . Zijn vrouw leek ver .
strooid gebleven door den meewarigen brief van haar zuster,
knikte wel als ten bewijs dat ze toehoorde, antwoordend
niet veel .
En dat was ook niet dadelijk noodig . Want de oude dienstmaagd, oud geworden in een en dezelfde famielje, nam den
tijd voor haar woorden . Die Greet, 't was zonde, noemde haar
wel eens : „de zeem" . Zij woonde op een goed hofje, waar ze
haar eindje kon halen, daartoe in staat gesteld door het legaat
haar beschreven bij het overlijden van mijnheer . Daar woonde
zij keurigjes met al die hofjes-kneutjes samen en hield er goed
de hand aan zich zelf . Alle middagen, behalve de keeren dat
ze werd uitgevraagd, dan natuurlijk gebeurde het 's morgens,
deed ze haar haar, wel schraal maar nog donker, voor haar
eigen kap-spiegel ; haar kornet-opzetten was voor degeen die
er toevallig bij tegenwoordig was, een heele geschiedenis, en
je moest haar Zondags eens een enkele maal naar de kerk
zien gaan, het gezangboek boven op een schoonen zakdoek in
de handen, Zoo ze nu praten bleef, Weelsen en zijn vrouw
nooit anders aansprekend dan met ,uwe," verscheen of en toe
haar teer-huidig en blauwoogig maagd-gelaat met de scherpe
haarscheiding deftigjes uit den reinen plooi-krans van haar
gestijfde muts, en de breede witte strook die strak onder haar
kin doorgaande, haar ooren gansch overdekte en boven op
haar hoofd met fijne speldjes schier onzichtbaar was vereenigd,
gaf haar het voorkomen van een wijze vrouw of baker, en
tegelijk door het ingevallen-zijn van haar mond en door het
kaperachtige overvalletje van haar muts achter haar dor halsje,
bleef een herinnering over aan een kind . Zij droeg met de
warmte een helder paarsje, dat met vele dunne plooitjes en
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kleine knoopjes haar borstloos lijf bespande, en daar zij, om
ook de kinderen to kunnen gelukwenschen, wat bleef, had ze
haar breiwerk maar in den zak gestoken en breide ook al
op de ouderwetsche manier, een pin" in den zilveren brei,
koker tusschen den band van haar hal&zijden boezelaar gestoken . Waar ze het ook over mocht hebben, het kwam
altijd terecht op de famielje waar ze had gediend, waarvan
al de kinderen haar waren ,trouwgebleven," haar raad niet
versmaadden, en waarvan niet een, zelfs die woonde in de
Oost niet, ooit haar verjaardag vergat . En Weelsen die ook
door hare bemoeizaamheid veel klantjes had verworven, kende
ze alien best en wist wel wie er werd bedoeld bij het noemen
van alleen de eigen namen . Ze kon wel eens wat vermoeiend
zijn, elke gek heeft zijn gebrek, en was wel een beetje erg
op de penning, doch verzuimde toch nooit een kleine versnapering mee to brengen, schoon dit nu weergaters lastig
werd, want je wist niet meer wat . En ze had zoo van die
eigenaardigheidjes, sprak bijvoorbeeld nooit van een man, maar
van een manspersoon en weer nu, toen ze vertelde dat de
looper van mijnheer Frits' kantoor er van morgen geweest
was, had ze niet kunnen nalaten to zeggen : „me vrijertje ."
Ze verkondigde Greets lof die ook zoo knap boodschappen
kon doen en de verdiende twee centen zoo netjes opborg in
haar portemonneetje .
Om haar gezelschap to houden en ook omdat de kousen
van Greet zoo noodig of moesten, had juffrouw Weelsen
eveneens breiwerk ter hand genomen . Lastig om to zien dat
zwart . . . en het praten ging zachter nog, toen ze merkte dat
Weelsen zich naar den muur keerde of hij slapen wou . . . .
Hoe oud ze nu was en dat ze ook al begon op to schieten . . . .
zijn hoesten was toch veel minder geworden, wat kon hij altijd
hoesten, vreeselijk . En of het niet wel eens bij hem door mekaar
liep na een aanval . 0, neen, zijn hoofd had niets geleden, altijd
bij zijn positieven, en overleggend met Antoon : huur, bosgeld,
en voor de belasting waarschuwde hij al lang vooruit, kon nog
niets over zijn kant laten gaan ; nog laatst had hij de barbiers-
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jongen, die hem wel een uur to laat, bijna onder het eten was
komen scheren, een uitbrander gegeven . . . . de jongen had toch
zulk een bekaaid gezicht en hem nog eventjes gesneden ook
in zijn arme gezicht. Toch had hij altijd gauw spijt tegen.woordig . . . .
Ja, de kinderen hadden een zware taak, veel leed er onder,
Antoon probeerde nog wel een en ander bij to houden,
maar . . . . ze zou toch niet weten wat ze beginnen moest ;
verschoonen, verbedden, hij deed alles even handig . Van
Geertrui kon je toch zulke dingen niet eischen . . . . ja, 't geluid
van de machine kon hem erg hinderen . . . . het moest er
toch ook van komen, niet waar ?"
Soms spraken zij dan weer uit hun beider leven van dienstbaarheid . . . . dagen als verjaringen doen herinneren aan
menig, en vele malen hoorde Masje juffrouw Weelsen's
toonlooze stem zeggen : ach, ja .
Greet . . . . nog to jong was ze . . . . ze maakten haar maar
wat wijs . 't Was zoo'n gevoelig kind, maar wel eens twijfelde
zij, kinderen zijn vreemd . Ze leerde gelukkig goed, haalde nogal
cijfers, zoo graag ze naar school ging, zoo'n hekel had ze aan
breien. Ze kon er haar bijna niet heen krijgen ; het was een
klucht haar to hooren zeggen : insteken, omslaan, door-latenkruipen, af-laten-gaan . Ja, het was me er eentje, meende Masje
ook, nooit stond dat mondje stil . . . . Maar het leeren was
dan ook heel wat anders dan in hun tijd ; veel meer spelend,
je kon het zoo vreemd niet bedenken . . . . Of ze die passen
nog maakte en de handen hield boven het hoofd? Ja, en
nu had ze weer een aardappel meegebracht, gewerkt van
klei, zoo natuurlijk met al de oogen er in, en een ei, gekleurd
met al de stippels er op werd bewaard in de schoolkast . . . .
of ze er grootsch op was, dat kan je begrijpen . Maar vooral
die schooltuin was aardig . . . . Hoe had hij verlee jaar met
smaak nog meegebruikt van het maaltje rhabarberstelen wat
zij voor haar deel had meegekregen . . . .
Zoo praatten zij . Soms ook stakkelde het een poosje, dan
waren de oogen noodig, verschoven zij hun breisels, telden de
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steken op de naalden-ruit om een ander naadje to beginnen,
Of het werk lag stil in den schoot als de kloen op tafel en
de hoofden gingen naar elkaar : Masje beloofde moeite to doen
voor een windkussen, daar kon je je niet door op liggen,
hoe lang had mijnheer niet gelegen, en van de ondersteek
fluisterde ze, die bij zware ziekten zulke goede diensten
bewees . . . . zij zou dit wel bezorgen . . . . moest er hem maar
niets van zeggen .
Een blauwe schaduw-hoek was al geruimen tijd in het gordijn
komen vagen, en het geklikketik der dan weer onhaastige naalden verging met het klokke-leven als weg onder de franjes van
het raam . . . . O, zoo verschrikkelijk mager dat hij werd, je schrok
ik begin door mijn eigen tralies to kijken"
van zijn lijf
maakte hij grappen ; je hart brak ervan ; en je moest je goed houden wanneer hij zijn twee vinger paste in de holte van zijn Wang ... .
Masje had haar zakdoek uitgehaald en gepreveld had ze
van „Gods wegen waren ondoorgrondelijk ." Juffrouw Weelsen
schonk de kopies nog eens vol en daarna was Weelsen zelf
ook nog eens komen reiken naar het gortewater . Langzamerhand omgaf een al koeler schemer de vrouwen en het
glorende geraad in de kamer, terwijl hooger onder de zoldering
de gloed zich saamtrok en den vloer verguldde .
* *
„Dank je wel, jongen," sprak Weelsen ,dat heeft goed gedaan, zoo zit ik best, nu zullen we nog eens een ouwerwetsche
avond hebben," en hij vervolgde
,,We ruimen de koffie-boel gauw op, en dan blijft moeder
in haar stoel, Geertrui bij de hand zit, gepiekt wordt er van
avond niet . Greet achter de tafel, en onder de klok Antoon
die zijn pijp opsteekt, heusch, 't zal me niets hinderen, 't trekt
allemaal weg . . . . Het blaadje blijft voor de gezelligheid, we
hangen Piet op zijn echte plaats en we halen het gordijn
hoogop, want de zon zal ons niet meer bijten ."
,,Niet heelemaal, moeder," zei hij, toen de vrouw het
gordijn-koord introk, „zoo, anders is het net schoonmaak ."
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En als het alles was gebeurd, zaten zij gegroept onder het
uitschommelende kooitje en in den schijn wear of zij elkander
terugzagen na langen tijd . De zon was nog niet onder . Buiten
glansden uit een blond schaduw-rood de pannen-ribbels van
het dak overzij ; begloeid en betooverd beurde de berookte
schouw zich op den nok daar en straalde uit de gaten der twee
naast elkaar gelegde gebogen dekpannen, gansch in vuur, dunne
wasemen uit voor het doorgoudelde blauw van den hemel . De
beklimopte schutting onder den raamloozen kalkmuur, makend
den achterwand van het achter-uitje, donkerde door de latjes
en de blad-spleten der foksia keen ; maar voorbij den voegsteenen muur van het werkplaatsje, de houten pompkast naast
de glazen keukendeur als vernieuwend van verf, blonk de aloud-geworden dag naar binnen en deed de planten als vergroot
staan in het kozijn-hekje onder het opgetilde raam . Weelsen
van zijn hooger zitten in bed kon het venstertje nog zien van
zijn loodsje en de groote bladen van een klim-boon daar langs
opgeleid . En het lucht-licht zette nu het gelig-geverfde kamertje
in een groote guldene eenvoudigheid, lijnde de twee zolderbalkjes evenwijdig aan het raam, plaatste de omgroepte tafel
met een zware schaduw op het groen-grijze karpet, bevloeiend
het meest 't bloemerig papier-wandje waarin de bedstee was
met de twee sluike gordijntjes . Op den muur uit de zwart gepolitoerde en aan groene koorden opgehangen drie-plankjes
rugden zich verscheiden boeken, doezelde metalig even het
pauw-veerke dat uit den bijbel stak, en achter moeders hoofd
in de rechtsche schaduw king de spreuk to lezen, door Geertrui
gewerkt met wol en sinds van morgen daar bevestigd : ,Werpt
al uwe bekommernissen op Mij ."
In bruin-houten standertjes glimpten de portretjes op den
zwarten mantel van den geschutten schoorsteen. Een verbleekt
fotografietje er Weelsen verbeeldde in zijn trouw-pak, de hand
geleund op den stoel, waarop zijn vrouw, lacherig, en wier
ouwerwetsche geruite japonrok uitgeplooid en gestolpt was
naar over de voeten. Daarboven ook helde het spiegeltje voorover, onder het verstopte kachelpijpgat en gaf in het water-
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diepe glas een plaat weft ter overzij, een rivierlandschap verbeeldend waarop een hooge boom, en boven de machinekast,
een blauwig handwerkje waarin Antoon's schuier . Greet's
ruiker wilde bloemen van Zondag verlepte op den hoek zijn
paars en zijn geel, en twee vijf-gatige stoven, over, op elkaar
gezet, hokten in het donker tusschen den maar weinig vooruitspringenden schoorsteen en het kastje, dat midden-op de melkwitte lamp hield in een matje met sjenielje rand en van wat
pronkjes omzet . Voor het bed onder den stoel nog een
afzonderlijk en omboord kleedje neerlag op het bruin-vervig
plank-hout, bloot om het karpet .
Onder het uitblinkende licht zaten ze, wat stille woorden
beginnend en wanneer het vogeltje goud-groen opwipte van
zijn zaadbak, hoog-gelend dan het smalle lijfje hief, kraal-oogde,
zijn roze schelpkleurig snaveltje nebde aan het ingekeepte
stokje vlierhout, of sliepte zijn toontje, moest Greet uit haar
groote heldere schaduwge oogen wel telkens opkijken en den
val van haar haren bewegen om haar vlakke wangen alsof ze
het beestje nog nimmer had gezien . ,Kijk er niet alles af,"
snaakte Geertrui, maar Greet pruttelde als betrapt, dat hij zoo
spatte met water en dan Geertrui weer : A at is wel frisch
,,Geef hem maar een lepeltje suiker, daar vraagt ie toch om,"
besliste moeder, en toen Antoon : ,wel ja, hij is toch ook een
beetje jarig ."
Zondagsachtig van de tafel wat afgeschoven, hield Geertrui
den stoelrug achter zich met de armen omvat en de voeten
spitsig over elkaar vooruit, waarvan zij de bovenste pantoffel
liet bengelen . Rond van heupen en stevig uitziende, maar witvleezig, ook de kleine duidelijke mond was wat kleurloos boven
zoo ferm een kin, zat ze loom kordaat, als werk missend, to
kijken naar haar spelenden voet of op uit klare oogen, die
scherp in de randen stonden als met veel wit . Haar groot bloot
voorhoofd leek bezwaard haast door 't donker blonde haar,
opgenomen tot een breede knot en verscheen nu broeierig in
het licht. De meisjes op den winkel zeien : ze zou ponnie dragen,
maar ze mocht niet en ze wou ook niet. Twee bloemig
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geschulpte knopjes drukten weerszijds de oorlel en ze was
jong-gekleed, droeg een wijd-mouwige bleeke bloese als bespat
van moesjes, een donkeren rok zonder plooi of garneersel, en
een boezelaartje had ze voor met een voorspeldertje onder de
uitzettende borst en waarin eenige speld-spritsen lichtten . Ze
was negentien jaar en met Paschen pas aangenomen .
Antoon's langer wezen, jongensachtig en zorg-oud bekantlicht, vertoonde iets van de stijve geknepenheden en denzelfden
ingehamden donkeren haargroei van zijn vader en diens eenigszins omgerande ooren, maar behalve dat hij altijd wit was om
zijn hals en een fraaien glanzenden knevel onderhield, leek hij
veel heeriger dan zijn vader ooit geweest, ofschoon die in zijn
tijd toch ook knap genoemd had mogen worden . Halverwege
zijn besloten voorhoofd, met pas wat beweeg-gegroei boven
de vrouwelijke brauwen, had de zon der laatste dagen de huid
geroosterd, wat gezond stond vond moeder, en ook de lange
knookige schrijfhand, welke als iets onwilligs den aarden pijp
vasthield, had de kleur van de verschroeiing gekregen ; of hij
niet durfde had vader gevraagd en toen had hij opkijkend uit
moeders stil-donkere oogen :,,zoo dan," gelijk een Turk gedampt .
Het praten was van zelve gegaan . Greet die altijd wat moest
doen, had de hand van haar broer genomen en toen met haar
eeuwig : ,hoor es, moe," ook die haar hand en allebei de handen
wippend zoo : ,meester Kramer zegt : "een vogeltje zijn vleugels
dat zijn onze armen ." ,Dat is ook zoo," bevestigde Antoon .
Men liet haar maar begaan . Antoon, toen vader had gevraagd
hoe hij het gesteld had, was aan 't vertellen geraakt van zijn
dag . . . . Hoe ze eindelijk morgen voor de melange zouden
klaar komen . Het koren dit jaar wel zwaar van korrel was,
maar klein van stroo gebleven door to sparig vallen van vocht .
Het voorjaar vorstig, weinig dauw en de zomer zoo goed als
geen regen . Toch was de oogst meer dan voldoende . Dan zou
het brood wel niet opslaan, geloofde moeder . . . . Daar kon
je nets van zeggen, als altijd klaagden de boeren steen en
been ; Amerika had er voor hen de klad in gebracht ; zulke
terreinen als daar werden verbouwd, machinaal, was gewoon
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weg ontzettend . De jonge patroon sloeg er een gat van in de
lucht na zijn laatste reis, uren sporen lang, welk een gezicht
moest dat geven
Weinig afwisseling," sprak Geertrui
tusschenbeide, ze had van die leuke gezegden . Maar Antoon
zou het toch wel willen zien en vertelde verder uit zijn Zondagwandelaars-aard . Al heel jong trokken hem de velden en de
bosschen, zocht hij de groote eenzaamheden die hem benauwden en die hij zijns ondanks toch zocht, zonder to weten
waarom kon hij er bedroefd van worden . Hij was lang een
zwak kind geweest, moest erg worden ontzien en moeder had
altijd gevonden dat hij veel oog had voor de natuur ; zijn slaaphokje onder dak lag vol gedroogd goed en snorrepijperijen en
wee zijn gebeente wie er wat over durfde kikken . Nooit zou
hij uitgaan zonder zijn kijkertje, om hetzij een vogel, een zeil,
of een verre toren naar zich toe to halen, en nooit ook zonder
zijn zak-flora . Als alien uit gewoonte gedempt pratend omdat
het huisje zoo gehoorig was, en wat hakkelend tegenwoordig,
vertelde hij van zijn tocht met den patroon en een Boer de
lange velden langs, terwijl je de ooren van het paard en het
tentwagentje boven de halmen kon blijven zien, heele plokken
graan die letterlijk schuimden van zon, en als zee konden bewegen als er wat wind ging over . 't Was vandaag to stil
geweest, geen meerl zong haast, op den langen duur hield hij
toch niet zoo erg van zon, afmattend, bedekte lucht was veel
geriefelijker, tegen de wind oploopen dat was goddelijk, en
tegen regen ook . . . .
,,Wanneer het dan ten minste maar niet stort," plaagde
Geertrui, „dan denk je gauw om je kleeren ."
,,We zijn allemaal Been naai-kippetjes als jij," diendehaar
Antoon .
,,'t Gaat goed, 't gaat goed," kwam de stem van Weelsen .
„Geer, toen ik van middag naar breien ging, ben ik Saar
tegen gekomen," had Greet over de tafel geroepen .
Dat kon ; ze moest een paar knoopen bij zoeken : ,ze kan
je de boel wat opscheppen bij ons, de juffrouw houdt haar
omdat ze zoo goed werkt en bij de dames een mooi praatje
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heeft . Van morgen . . . . stelt u voor, ze zijn gisteren met z'n
zessen, zij natuurlijk voordp, poffertjes gaan eten . U weet wel,
in de kraam van Beetsma die tegenwoordig vast op de Biggenmarkt staat, en toen vonden zij ze zuur, en hebben zij ze met
spelden allemaal vastgeprikt aan het beschot ."
,,Zijn ze er blijven zitten?" haastte Greet .
,,Gut," had moeder gezegd, en toen, „'t is zonde van het
goeie eten ."
,,O, het is een verschrikkelijke meid, ze kan de juffrouw
nadoen waar ze bij staat, nauwelijks is die de deur uit of ze
begint met haar oogen 't onderste boven : ,meisjes, meisjes,"
je weet geen raad, ik houd het er voor 't loopt nog eens
falikant uit ."
,,Het is niet goed reden to geven," antwoordde moeder
zei je wat vader ?"
,,Niets, ik geniet ."
,,Ze lijkt net een jodin," oordeelde Greet .
„Ik vind haar wel knap ."
,,Ze zijn allemaal dol op haar . . . zij is de raddraaister,"
vervolgde Geertrui met haar handen wat Tangs de leuning
van den stoel wrijvelend . „'t Is haar schuld ook dat ze geen
van alien thee meer krijgen ; 't is me wat moois . . . . dat aardappelenwater magge ze houen zeggen de meesten en eten hun
t is toch wel bar . . . . niet eens
boteram maar droog
drinken . . . . wij aan de knip-tafel blijven ons kopje krijgen
Jij bent een beetje bij de juffrouw in de
van binnen
kast," plaagde Antoon er tusschen, waarop zij eenvoudig
antwoordde, dat dit er niets mee had to maken, de andere thee
kwam uit de keuken
O, 't is zoo'n rare meid . . . . net
een goeie voor jou , . .
„He," . . . . gichelde Greet . , . .
„Hoor me nou zoo'n schaap an," mopperde Antoon, en
Geertrui vervolgde
,,Ze kan komedie-spelen . . . . echt . . . . ze deed verlee jaar
immers ook bij die uitvoering mee . . . . ik wou u het hooren
kon . . . . nog heeft het ouwe mensch niet eens haar hielen
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goed gelicht of die Saar begint : ,Meisjes," en die aan 't gieren,
dat begrijpt u, ,jullie zijn ondankbaar, is deze thee niet goed ?"
en ze doet of ze haar twee vingers in een kopje steekt en
wrijft ze tegen elkaar om to laten zien hoe dun ze is ; je kiint
je bijna niet goed houen en zeg er dan eens wat van . . . . nu
willen ze hutje bij mutje doen, alle dagen een cent en zelf thee
betalen . . . . let eens op . . . . er komt niets van
,,Een cent is een cent," meende moeder .
Ze kan wel
Geertrui keek weft recht voor zich uit
mooi spreken de juffrouw . van morgen heeft ze wear met veel
hartelijkheid gesproken, als ze maar niet altijd aankomt en me
dwingen wil om lid van Dorcas to worden, want dat doe ik
niet," besliste ze zacht .
,,Daar mag je geen mensch in dwingen," zei moeder .
Zij zag als een blosje Geertrui's wangen warmen, ook
Antoon's oogen stonden minder doezig . Je kon het ze aanzien
dat het hen opfleurde . . . . Welk een heerlijke avond . . . . Het
zonlicht streelde heen over het plaatsje als met een gloeiende
vleugel, en heelemaal 6n-drukkend .
,,Me dunkt," zei ze, „die hannekemaaiers zullen ook wel blij
zijn dat het avond is na zoo'n heete dag ."
,,Ze werken allemaal in hun onderbroeken, zag ik uit de
spoor," en Antoon was weer dadelijk gaan vertellen .
. . . Verrukkelijk was het in die smalle paadjes to loopen
en met je handen Tangs de halmen to strijken, net snaren, en
dan in eens aan den akkerrand de klaprozen tegen je aan to
zien komen vonkelen en de duizenden van korenbloemen die
binnenin schemeren zoover je oog kan dringen . . . . wat er al
niet groeit . . . . de boeren zeggen : 't zijn opvreters en haten
Ikke niet," riep Greet, ,ik zou een ruiker
dat goedje
ja, kindje ja,"
plukken, moe boor esl" begon ze weer
suste die en wat overleunend op de tafel, zei ze tegen Antoon,
dat ze het ook wel eens zou willen zien, ze had nog nooit van
haar leven een korenveld gezien anders dan op een plaat, het
zie je toen ik jong was en nog
zou haar slecht afgaan nu
goed lang loopen kon, was ik onder de menschen ."
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,,We hebben toch genoeg gekuierd, moeder," liet Weelsen
hooren.
Een glimlach glansde even over haar gezicht .
„floor hij," zei ze als voor zich zelve .
,,Moe, luister toch es," hield Greet aan, ,ik weet een
spreukie : het onderste van een bloem dat is het kamertje,
daar zit de moeder middenin . . . . nee . . . . meester Kramer
zegt : de strepen in de bloemen, dat zijn de wegwijzers voor
de honigbij" . .
,,Bijen," viel Antoon in, „daar moet je buiten voor wezen,
't is soms als je loopt dat de lucht om je kookt en vraag je
dan aan zoo'n boer, wat is dat? dan zegt-ie ,bijen" en zeg
je dan : ik zie er geen een, dan zegt hij : ze bennen daar
Binder boven de spurrie . Zoo'n boer loopt altijd met zijn
kop naar den grond of hij spelden zoekt ."
„Hit-ha 1" lachte Greet een gemaakt lachje uitstootend, „dan
lijkt ie wel een tor, hit."
,,Stil, mag je niet doen," knorde moeder, haar hand even
neerleggend op den arm van het kind, „leelijk aanwensel van
je, mag je niet doen, kom ga nu eens netjes zitten, de beenen
behooren onder de tafel, weet je we], en nou niet die leelijke
lip." Schielijk had ze even naar de bedstee gekeken,
,,'t Gaat goed, 't gaat goed," herhaalde Weelsen .
,,Al die fratsen leert ze op school," opperde Geertrui .
,,Louwtje-leb, juffrouw Bedril!" en Greet wou nog meer
zeggen.
,,Tu-to-tit !" waarschuwde moeder, die het kijken der oudere
zuster wel had opgemerkt, „jullie leeren toch maar heel wat
meer dan wij, daarom ben ik zoo dom gebleven . . . . moet
je niet doen met een speld," berispte ze naar Geertrui, die
zonder er bij to denken in een hoekje van haar mond peuterde en een mooie dichte rij tanden even zien liet .
,,Eenig en nog eens eenig, ratelde Greet .
,,Zeker weer de laatste stop-lap," en Geertrui stak de
speld weer voor op haar borst .
Antoon had het weer gebracht op zijn dag .
9
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Het zweet druppelt je langs je hoofd, en de grond
brandt door je zolen, op 't laatst kan je haast niet meer ;
zoo'n effen zon is net een gezicht dat nooit naar je kijkt ;
daarom houd ik van weer en wind, in de wind loopen dat
is opwekkend, als al die boomen zoo aangaan en hun koppen
schudden, kraken en buigen en toch niet breken, dat is
gezond, dat verstaalt, dan voelt een mensch zich sterker
worden voor eigen strijd ."
,,Ja, jongen, dat geloof ik ook," beaamde moeder .
In Geertrui's oogenblauw gebeurde een saamtrekking . Ze
verplaatste zich geheel en onschielijk, lei haar handen die
kuiltjes toonden in de geledingen der plat-toppige vingers,
voor zich in den schoot .
"'t Kan me zoo heerlijk lijken," zei ze, „te wonen in een
huisje met een tuintje er voor ."
,,Wie zou dat niet begeerlijk achten," antwoordde moeder,
„dock geen lust zonder last, toch erg stil is 't 's winters, wat
zeg jij, wader? . . . . Vraag het maar eens aan tante Mijntje
Kamp, die is er na jaren nog niet aan gewend geraakt . Dagen
en dagen, zegt ze, gaan er voorbij, dat je geen ziel ziet
loopen. Die er geboren en aangetogen zijn hebben daar zoo
geen last van ; het is hier wel geen Amsterdam
,,Naar de Artis," haastte Greet, die er eens met de school
geweest was .
„Ik kreeg er altijd hoofdpijn . . . . 't moet erg veranderd
wezen ; Antoon," vervolgde moeder, even schuinweg over
tafel op de klok ziende, „jij wilt zeker wel een glaasje bier,
niet? Och, Geertrui, het staat op het nieuwe kastje, en breng
dan het andere ook mee
ik had nog een staartje
bessenwijn, dat is lekker vond ik met de warmte en hier in
de kast staat het trommeltje
„He jai" Greet begon to rijden op haar stoel, ,precies als
verleden jaar
t is toch al net of er van avond wat vreemds
in de kamer is . . . . toen zat wader aan tafel . . . . word maar
gauw weer goed, boor . . . . U bent de jarigste," babbelde ze
voort en dan ieder met haar altijd klaar viagertje aanwijzend
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„dan u, dan jij, dan jij en dan ik pas . . . . wat flauw," viel ze
zich zelf in de rede, een ander schoolmeisjes-stem nadoende,
en dan flikflooiend naar haar moeder : ,zitten we niet gezellig
saampies ?"
Geertrui stond op, moeder had even met het hoofd naar
haar geschud ; de klok ging zijn tonigen gang . En Geertrui op
pantoffel-treedjes uit het keukentje weer gekomen, verboog
zich over de tafel, zette het gebeugelde en met een vurig
stempel-briefje beplakte zwarte fleschje bij haar broer neer .
Dan haalde ze glazen en schonk de drie, na er suiker in to
hebben gelepeld, half met het vruchtensap vol, vervolgens
liep ze weer naar achter om een frissche karaf .
Droog schokten de pompslagen, dan bruiste het water . Overtogen met weerspiegeling en glanzende glazuren had zich het
dak-rood versomberd en verpracht . Haast nachtlijk blokte de
schoorsteen onder den trillenden en vervluchtigenden wadem .
Het schijnsel begon geheel to geschieden uit de doorzogene
ruimte der lucht . Koeler van schaduwen en verwittend licht
blikte het binnenkamersche en als wat verzonken geworden .
Bleek lag het tafel-vlak onder de kleurige glazen .
,,Ga je slapen, Piet ?"
,,Laat hem," zei moeder, talend naar binnen ziende en met
een handlegging 't onrustige kind weer stillend, „de dag gaat
heen ."
De glazen bijgeschonken werden door Geertrui, terwijl
moeder roerde ; daarna zocht deze een koekje uit het trommeltje,
lei het bij het voetje van Greet's eigen glaasje, nam er zelf
een en schoof het verlakte ding met de deksel open naar
Geertrui's plaats, terwijl Antoon bedankte door even zijn pijp
to laten zien .
,,Morgen moet hij weer vroeg op," snaterde de kleine meid,
terwijl ze de mangeltjes met scherpe kneepjes van haar koekje
peuzelde . ,Wil ik u er es wat vertellen," . . . . ze keek moeder
aan en dan plotseling van gedachte veranderend zei ze : „toe
moe, vertelt u nog eens wat ?"
,,Och, kindje ."
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,,Toe nou ."
,,Zit toch niet zoo to suffen," gromde Geertrui van haar
stoel, Antoon een stootje gevend, zij zelf had glanzender oogen .
,,U verkrummelt uw heele koekie," babbelde Greet, ,verleden jaar hebben we zoo geklonken, weet u nog wel
en ze tilde haar glaasje
Santjes !" stootte ze aan .
,,Op je gezondheid, moeder," riep Weelsen, hij had het glas
van den stoel genomen en stak het recht-uit naar voren .
,,Kom nou," noodde hij .
Zij stond op met het getilde, raakte het glas met het hare .
,,En we klinken allemaal!" sprak weer Weelsen . ,Schenk je
eens in, jongen !"
En ze raakten de glazen aan elkander .
,,Dat van jou is lang niet zoo'n heldere kleur als het onze,"
had Greet gesmaald, „bier, gerste-bier . Moe, weet u wat, een
meisje bij ons heeft zoo'n aardig dingetje, een varkentje van
pleet . . . . en dan most je aan zijn staart draaien en dan zat
er een rood centimetertje in" . . . . ze keek als beschaamd,
zei toen : ,jA ."
„Ja, wat kon u altijd vertellen," haastte dan ook Geertrui s
stem ; ze was wat opgezet in haar gezicht geworden, haar
blauwe blik leek warmer in den hoogen avond en het haar
aan den wortel glansde, . . . "en de raadseltjes die u ons opgaf,
en wat zong u voor ons Zondags-avonds, weet u nog
wel . . . . van
Klaas Klomp een boerenknecht,
Het puikje van Druivendrecht,
Met zijn beminde Brecht .
. . . . weet u nog wel, hoe hij mooi opgedirkt naar zijn beminde
ging, die to melken was in het land, weet u nog wel ?"
Gestookt onder het gevlei harer stem drongen de woorden aan
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Mijn liefje, mijn troostje, mijn zoet,
Sprak Klaas en lichtte zijn hoed,
En maakte een boeren-groet.
,,'t Was me een vertooning .
,,Hij lag het leelijk af," hielp Antoon .
,,Of ie een blauwtje liep ."
„Neen, zoo ver kwam het niet eens, ze wou niet met hem
uitgaan, dat was het ."
,,Het scheelde zooveel niet," verzekerde Geertrui . ,Ze wou
niet met hem mee naar zijn peetaal, die gaf het kindermaal ."
,,Dat vind ik zoo raar," minachtte weer Greet, ,wij zingen
veel mooiere op school ;" maar Geertrui lette er niet op .
En Klaas keek zeer verstoord,
En sprak er geen enkel woord,
En liep maar zoetjes voort .
,,Hoe is 't dan ook weer?" vroeg ze .
Greet zat naar boven to kijken en stootte korte fluitjes uit.
Zijn schoentjes bestoven met stof .
zei moeder als van zelve . Een versmoorde vervaring was in
haar oogen nog .
,,O ja !"
Die veegde hij nog eres of . . . .
,,En dat andre, weet u nog wel?" Ze neuriede het bijna
O nee, nee, nee, mijnheer, zei rooie Kaatje,
Ik heb aan jou het land, ik heb aan jou het land,
Je kan me niet bekoren,
Je bent niet van me vrinden,
Ik moest je aaklig vinden . . . .
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,,Ach ja," antwoordde de vrouw, ,dat zijn er nog uit de
oude doos, al van je moeders grootmoeder ."
,,Uit de Fransche tijd," zei gewichtig de grove stem van
Antoon .
,,En hoe u van haar vertelde, hoe zij als meisje heelemaal
in 't wit danste om de vrijheidsboom," vervolgde Geertrui,
wier oogen sterrelden en wier mond, rooder geworden, zich
aanbood of 't waar een vrucht, „en dan dat verhaal van
die Kozak ."
,,En 't kjfdeuntje van uw vader : „Hoort, hoort, mannen van
de stad," ,; -!i Antoon.
,,En hoe dikwijls hebben we samen niet gezongen het liedje
nog uit uw schooltijd :"
De zon zonk in het Westen neder .
„Ja, ja, moeder je kon er wat mee," zei nu ook Weelsen .
,,Ik mocht zingen altijd graag," als verontschuldigde zich de
vrouw van alle kanten gedrongen en ze boog weer het hoofd .
,,Weet je wat, Antoon," zei Weelsen toen, ,weet je wat
je nu eens doen moest ; voor het to donker wordt, speel ons
een beetje voor, haal je snaar-cither af, jongen, toe ."
Of hij schrikte zoo gauw rees Antoon van zijn stoel . . . .
Ze hoorden hem de trappen op gaan naar zijn kamertje .
,,Wat een klare avond is het," fluisterde Geertrui, „de
lucht geurt."
,,Het is de roos," antwoordde moeder toonloos .
„Ik weet wat, ik weet wat," riep Greet . . . . „de vogeltjes
hebben het eerst het licht op hun gezicht . . . . op hun gezicht . . . .
ze bleef met de lippen open zitten .
,,En?"
„Nou, 't is uit," en Greet kreeg weer een kleur .
,,Wonderlijk kind," sprak moeder.
Dan kwam Antoon terug : hij had aan zijn hand een platte,
blank-bruin gepolitoerde kist aan een gebruineerd koper hensel hangen . Moeder verschoof toen het blaadje en het stoofje
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uit het midden der tafel naar zich toe en Geertrui zijn glas
bij het hare plaatste, om hem heelemaal ruimte to maken ; dan
met het sleuteltje, 't welk hij haalde uit zijn portemonnee ontsloot hij het deksel .
De cither, een bijna vierkante doos, palissander-kleurig,
maar hebbend aan een hoek een ingaande bocht in 't klein
zooals is bij een vleugel-piano, lag onbezeerlijk in het groenwollige binnenste gepast van zijn kist, die, overlangs wat
langer gemaakt dan de either, twee hokjes zoo liet over voor
het bergenvan stem-sleutel en wat losse snaren . En de klank-doos
met metalen, zich aan even zoo vele stiften kort-zijds ontrollende
snarenbespannen,hield middenin eenoverdwarse houten strook,
dragend een gelijk getal porcelein-witte knoppen als er snaren
verliepen onder door . Een zwarte dikke alphabetletter be .
stempelde elken knop . Voorzichtig tilde Antoon het speeltuig
de doos uit, blies bet wat af, plaatste de leege kist achter zijn
stoel, diepte uit zijn vestzak iets wat hij schoof aan zijn rechterduim en er al bij zitten gaande, pinkte hij een snaar met
den nagel .
Een poover geluidje gelijkend aan den toon, maar doordringender, welke een schoolkind wekt, wanneer het een
snaar-draad spant tusschen tanden en eene hand en tokt met
de andere, trilde boven de holle kast en verzong zich een
weinig .
Het was een mooie either, zoo een, waarop ook de kruisen
en de mollen konden worden gemaakt. Lang had hij, als jongen
nog, er een bezeten van 'n minder soort, maar toen hij eindelijk
geld genoeg bij elkaar bezat, had hij zijn oudje tegen deze
weten to verruilen . Vader had hem toen op nieuw met schel-lak
gevernist en daardoor had hij ook meer klank gekregen, al
reikte de toon toch niet veel verder dan de kamer, en was
bijvoorbeeld voor een achter in het plaatsje staande, nauwelijks
meer to onderscheiden . Nooit zou hij op tafel verschijnen, of
het was of hij wat meebracht nog van een anderen Zondag .
Antoon, een paar muziek-schriften onder den liggenden bijbel
vandaan hebbend genomen, spande met den stemsleutel de
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ontstemde snaren, daar waar het noodig bleek. Hoe lang was
het niet geleden dat hij er bet laatst op had gespeeld ; was het
niet wel drie maanden geleden ? Dan zittend, buigend schuin
en eenigszins voorover met schouders en hoofd en de arm als
voor een vioolstreek klaar, ritste hij de gewapende hand, den
gepunten duimeling de magere snaren over, dat plotseling,
gelijk een vlucht opvliegend van den grond, de alzoo gebundelde snaarklank, zoemend en gonzend aan het speeltuig ontstoof ; terwijl er, metaal dat bloot komt blinken op een breuk
uit den roest en de verwering van tijd, een even zilvrig-trillende wriemeling over de snaren nableef.
En Antoon verboog tusschen de handen het Lang-lijnige en
bestippelde boekje en zette het schuin tegen bet fleschje op .
Toen werden de enkele woorden nog zachter gezegd, alsof er
niet meer mocht worden gestoord . Greet lepelde zonder tikken
het laatste suikerige uit haar glaasje, eigenlijk had zij er nooit
zoo erg mee op, zoolang tot stil-zitten to zijn gedwongen .
En dan Antoon begon ; neerkijkend van het wapper-dunne
papier, opkijkend van de manualen die door zijn vingers gedrukt, de snaar verstilden er onder Al naar de akkoorden het
wilden . WAt hij zou spelen, had hij gevraagd . Och, hij wist
wel . Uit het album waarin Duitsche liederen voor de slagcither waren gezet, speelde hij er een en nog een, gauw blaarend
weer, want de wijsjes waren maar kort, zocht hij naar zulke
waar zij het meest van hielden . Geertrui wat toegeleend, volgde
de noten en de letters der grepen ; Greet's stemmetje jachtte
,,nou dat of dat ;" moeder onbeweeglijk, schoon zonder leunen,
van uit haar stoel toehoorde . En door de verdrooming van
het zingerig metaal, als tusschen waken en slapen, zag zij zijn
jong-donker hoofd met de inhammen van het haar zich beuren
en bukken en het snel onderopwaarts kijken van zijn gespannen
gezicht boven de gepijnde snaren, telkens en telkens . Als in
een zwoele bewustwording van de gegane dagen deed zij de
oogen toe . Aanvankelijk wat onvast, behandelde Antoon nu
de knoppen meer zeker, soms moest hij even tokken den snaar
afzonderlijk, dan ruiselde het glazig-bibberende toontje haar
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ergens wijd vandaan, tot hij weer gansch de voile snaar-reeks
streek en de stilte vervulde en de gebrokenheid van het licht
met zijn vaak-ontbeerde muziek . Buiten gebeurde de avond .
Verzadigd van schauw, naar vergetenheid zweemend, donkerde, boven de bezinking in het plaatsje, in duister verganend het dak ; schijn lag neer op hare stille handen en boven
haar hoofd al eenige malen het goud-groene vogeltje had gepiept .
Dan op eene influistering van Geertrui verruilde Antoon
het gedrukte album voor het andere, dat vol was van liedjes
uit school en van Gezangen en Psalmen met mooie wijzen en
waarvoor hij na veel geduldig zoeken, d'akkoorden had gevonden en beschreven . En vertrouwelijker, verzeggend nu de
woorden die zij alien kenden, het arme cither-geluid trillerde
uit en bevend het zwol aan, dichterbij, dichterbij . Als onwillekeurig was Antoon's kijken even hooger gegaan dan de noten
en een lachje glansde ervan naar zijn slapen op, want boven
hem in zijn kooitje het beestje meezong : een water-oogeltje
zoo bruiste het in het veerige keeltje, onder het lispelend
nebje, geheven als bij een vogeltje dat drinkt .
Moeder ook opschouwde in den ouden dag en haar oogen
schenen, proevend den avond-val rond het wiegelende diertje .
Nog glimmerde het langs de zoldering, het tafel-wasdoek
bewaarde het licht en Antoon had het muziek-papier gewend
naar het venster . Omvattend de duisterende gestalte-rijzingen
der kinderen in haar verzonken blik, voelde zij de schaduwen
gaan overschuiven de wanden .
Ernstiger in den talmenden nacht en ook zoo de vreugd van
een gekooid zangertje in de daging gaat, groeiend van lichte
gonzingen en schemering, ruischte de verklanking van de verkorenste liederen hunner jonkheid . Dan, als gespoord door het
licht, was Antoon al spoedig overgegaan in den gebonden zang .
Nu behoefde hij niet langer to kiezen en geen mensch zei ook
iets meer, wanneer hij de bladen omsloeg . Zij kenden de volg,
orde wel van het schrift, en niets hoorden zij nu zoo gaarne
hem spelen . En hij, met de oude toon-zetting van het Wilhelmus
speelde altijd de plechtige kerk ,gezangen het allerliefst, dan was
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pas de either in zijn kracht . En nog nooit deed hij bet zoo
mooi . Zijn bleekend voorhoofd verbukte zich lager, in gezwaai
scheerde zijn arm over de bestraalde doos, psalmend onder de
wijder wordende streek bij bet einde der strofe ; en dieper in
hun harten bet vergeluidde van : „die bet roepen hoort van
de jonge raven en gaven zelfs heeft over voor lets zoo nietigs
als een worm ." Stil zat ook Greet, bet meeste in bevangenis
van avond, maar achter haar hoofdje bloeiden de smelterige
klokjes nog of ze waren van een ondoorschijnend geworden
glas . Heimelijk friemelden haar handen bet boezelaar, schuinweg en of ze in zich zelve praatte ze naar Antoon keek, die
zijn manualen begreep en dwong tot bet in dreuning-gaand
zwellende koraal .
„O1" uitte de vrouw, even beide handen heffend, ze dan
schielijk vouwend in den schoot. Uit de bedstee was Weelsen
begonnen to zingen
„Halleluja, eeuwig dank en eere ."
En niet een durfde zien . Overweldigd door een huiver-gelukkigen schroom was bet hun geweest of de bange bezonkenheid, plotseling om luid uit to schreien gevoeld, even plotseling uit hen was opgevoerd geworden . Greet, een hikje gevend
dat op een lachje leek, had dadelijk de handen van moeder
onder de tafel gezocht . Die stem, uit bet donker haast, naar
hen alien toe, over hen allen verblijvend gelijk een ontslaking,
zong vast voort als uit de borst van een gezonde en overging
in durende verheffing de sidderend-verkrimpende- akkoorden
van den citherzang . En toen begonnen de vrouwen zacht to
zingen, de diep-jonge stem van Geertrui, dan de oud-hooge
van moeder, die de kerkwijs verinnigde met ouwerwetsche
haaltjes, en van Greet, onnoozel preeviend, meer de wijs dan
de woorden zong . Antoon verslonkener boven bet aarzellichten van zijn snaar-spel zonder opzien speelde ; bet kamerend
gezing, gescboord onder de sterke mansstem, wolkte naar
bet vernachtende buiten een overvloedigheid uit van oneen-
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zaam geluid en voor het blauwig-sluimerlijke licht van het
venster, het als onstoffig wonende vogeltje jubelde en met de
vlerkjes klepte .
„Amen," zong Weelsen uit . . . .
. . . . Nacht was ver uit hunne harten . Vereenigd in elkander
in den wondren avond zongen zij zacht voort, totdat hun
oogen elkander haast niet meer konden zien .
Bij den armoedigen schijn van het gang- en nachtlichtje,
waarvan een kringetje op de zoldering schimmerde, vervaagde
het vertrek, geheel ziekekamer geworden door witte doekigheden en vochtvol glas en het aarzel-bleekende bed van moeder
al op den grond gespreid . Weelsen met een ouden grijzen
omslagdoek over de onderhelft van zijn lijf, zat in den armstoel
to wachten . Zijn vrouw, die het meeste licht noodig had van
het op tafel uit zijn gloeiend schoorsteentje oppuntende vlammetje, naar haar weerstraald door den metalen blinker er achter,
was bezig het door Antoon goed geschudde bed, nadat het
een kwartiertje gelucht had, weer op to maken, Ze klapte op
de kussens om ze lenig to krijgen en zonder bulten, sloeg het
dek ten laatste om .
„Ik ben klaar, man," zei ze .
„Ik kom ."
Langzaam ontwikkelde hij zijn beenen aan den doek en
kwam overeind, plotseling lang en als geknakt in den midden .
,,Blijf maar, 't zal wel gaan, oudje," sprak hij, toen hij de
vrouw als gereed zag staan om hem to ontvangen .
,,Kan je wel ?"
Voet voor voet verzette hij de omzwachtelde beenen, voorzichtig de tafel om, er den steun van nemend . Zij met de
vingers open vooruit, als bevreesd mee ging, tot hij stond
onder de klok .
Achter de ruiten van het rossig beschen en raam-hour blauwde
de kalme nacht. Ze wachtte. Weelsen wond de klok . Behoedzaam heesch hij den rikketikkenden ketting, zag het zware
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gewicht klimmen tot hij het steunen kon met de hand en het
beuren onder den als een spoel keen en weer gaanden stinger,
totdat het was in zijn hoogsten stand .
,,Zie zoo," sprak hij, ,at weer gedaan, help nu mijn beenen
nog maar even over de beddeplank en laat het gordijn dan
gauw zakken : wet to rusten ."

DE MAAIER .

n de schaduw, met de knokige voeten naar de wilgensloot,

I tusschen zijn al hooi-wordende zwaaien, lag hij in zijn voile
lengte, recht als een dooie . Op den stoppelgrond hij rustte in
al zijn mest- en aard-sombere kleeren, jas, broek en vest ; zijn
klompen uitgesloft bij zijn beenen stonden, de groote teenen
zich wrongen door de zwarte ruigte van zijn kousen . Zijn
rechterarm strekte slap bijzijen 't stijve lijf, maar van zijn linker
drukte de knuist geknepen bij de losse das-slippen, tegen het
plankige vest aan, dat hoog was toegeknoopt om de vrees voor
de tocht die den slaap besluipt . En zijn verfomfaaide zon-hoed,
vernieuwd met wat verf, ondoordringbaar besmeerd en waar
een touwtje als versiersel om rondging, overluifelde zijn neere
oogleen, stutte op den sterken driehoek van zijn neus, enkel
zoo het forsche kinnebak bloot latend van zijn hoofd, dat tot
over de ooren verzonken lag in een kussentje hooi . Versold
wat, stak 't vragerig op aan den draderigen nek, doezig van
zweet, als overtogen met afwezigheid, en er de mond uit de
grauwing der baardstoppels pruilde in een verstevene kauwing,
een kring als getrokken in natte leem leek, die telkens vuriger
werd overspeeld van zon uit de spichtige wilgeblaren .
In het slootwater versliep zich de hemel, diep, blauw ; droomen sterrelooze zomernacht tusschen de dag-gloeiingen van het
blanke kroos . Een eend kwetterde, slobberde onder den walkant, soms was er een geluidje daar dat ook een bootje met
de roeiriem maakt . Een rottige geur doorsiepelde verkwikkend
heel dit uitgezochte plekje bij den dam en d'overgang naar de
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boerderij onder den dijk, omschommelde er de heete hooiwalmen van uit het wijde maailand .
Achter het hoofd van den zwaren slaper week het hel open,
zich rekkend van kamp tot kamp als een reuzige landkaart,
doornaad van greppels en overal overstraald van zwaaien, plat
en eentonig door de zeis onder de zon gelegd . Van uit een
schier boomenlooze verte drong het aan, uit een overvloedigheid nog van bloeiend Bras, schoof het land onder de overgolving der zwaaien de bemartelde zeis-paden kris-kras dichterbij ; want plotseling de regels als naar andere horizonnen
zwenkten, om stoppeliger to keeren weer, naakt al meer en
geroosterd tot in de scheuren der aard .
Suis-kokend overging het hette-licht de landen . Een beestje
op een tak-tipje als een los blad gezeten wel even leven maakte,
maar dadelijk ergens weer in de slaapstilte gevangen zat, de lucht
leek vogelloos. Een watervlieg wirrel-glansde voorbij, een paar
vlinders snipperden langs, weg naar het schrompel-groene, geeldorre, paars-horizonnige veld . Versleten in t licht beurde er
een kerkje zijn lood-grijze dak uit een boomen-scholing, opsturend een spietsigen blikker van zijn toren ; verflensten een paar
hofstees bij to vullen schelven, luierden wat koetjes bij hekjes,
hing wind-stil het brandige zeiltje van een hooischuit . Onder
den starren mid-zomerdag verstolde zich het al, bleef lang
als in een droom ver-af, bezitloos en aan beweging dood .
Doch toen eindelijk het rammeien van een leegen wagen
onder den dijk door de stilte was komen horten, ontslaakte ook
het veld . Een ander dissel-wagentje ontrolde zich uit de verre
hoeve en twee scherpe vogelkreten : „kie-viet, kie-viet" door
pijnden het licht boven de wilgen . De slaper verroerde, zijn
hand dwaalde de das los en den hoed recht, terwijl hij tevens
strain zijn rug opboog en vervreemd kwam op zijn zit . Bevangen tastte hij naar zijn knieen, ze omvattend met de stugge
vingers en zoo bleef hij nog wat suffen naar den grond .
Uit de water-diepte achter den dijk rumoerde het schorre
„karre karre" van vogels uit het riet . Een zwaluw pijlv]erkte
knipoog-snel de verlokkende sloot-diepte in, het zoemen der
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hitte verging in stekende geluidjes ; het droge krekel-zingen
knirpte van nergens en overal . Ook Wimme uit het geluk van
den slaap al nuchterder, verlevendigde, gaapte en zag op naar
de hoogte der zon . „Is het al zoo laat," zei zijn gezicht en nogmaals hij geeuwde luid, dan zich opgezet hebbend, scharrelde
hij met de teenen tastend zijn holsblokken naar zich toe en
stapte er in . Bukkend weer waar hij had gelegen, groef hij uit
wat koele ophooping van hooi, zijn blikken kruikje to voor .schijn en dronk graag . Vervolgens zocht hij zijn tabaksdoos,
propte een pruim zijn mond in, en haastloos trad hij met de
das en het ledge kruikje aan de hand, gebukt van schouders
als uit een lage woning, zijn verschroeiende wereld in .
En naarmate hij dieper in de ruimte trad en zijn arbeid to
gemoet, de zwaaien telkens overbeenend waar ze zijn wijde
knie-stappen kwamen strooken, verscheen naar alle windstreken het schaduwlooze bedrijf . Puik hooi-weer het was ; de
boeren er van opgetogen. Nog een weekje zoo en het hooi
was droog gewonnen . Uit de bochten, tusschen de kleiner
wordende lommers der huizingen onder den dijk, en naar waar
die als een begroeide rug van slib, maar even een berijdbren
steenweg er onder ontblootend, vervlood tusschen aarde en
firmament, en daar waarnaar Wimme in zijn arme huismanskledren en met nedre oogen ging : naar noord, oost en zuid
was de bouw in vollen gang en spreidde de lichte verscheidenheid der vlakke kampen zich uit . Gronden, dwars en overlangs,
waar nog 't pluim-gras bolde en als klein koren druischte onder
de zon ; waarin de kemp schimmerde en de koekoeksbloemen ;
waar het wittige pijp-kruid volharden bleef uit de scheidingen
van verloopende slooten, waar riet-spruitsels verdrongen het al,
of het knop-gras donkerde . Andere weft, meer naar de ,waaien"
toe, ontbloeiden er geel en paars van boterbloemen en van
roode klaver . Hier een kamp, met zijnen na de wegmaaiing
van het haast knie-hooge gras als herrezen dam, wonderlijk
frisch in al de verschroeiing herleefd, onder hetals van dauw
verzade et-groen ; en daar een andere, bewarend nog wel de
dorre indrukken der lange zwaaien-ligging .
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Naar alle wijdten werkten al de hooiers, bedrijviger door
den Zaterdag die de boerenknechts den middagslaap bekorten
doet om 't vroeg ,avond-maken" . Koppen en lichte schoeren
wiegden overal boven het ruischende . Naast den kamp die
Wimme over de lengte aftrad, was 't man-yolk, blauw en wit
en zwart van kuiten en alien onder nieuwe hoeden, lummelig
op een rijtje bezig het half-gedroogde ,overal-te-gooien" . Naar
de richting van den dijk bestapelden de oppers het land,
krioeling van molshoopen onder de vervlieding er van. Zegeteekenen, staken de harken overeind, waar de oogst wachtte
de nieuwe week, al rijp voor de „berg" . Maar rechts voor
Wimme's gezicht, gaven al mannen met vorken het neerpluizende op, begon een wagen-dracht to groeien . Wijder weer,
of er niet geslapen was, zeulden meiden en knechten met de
harken ; en dieper in 't verschiet, achter de stippelingen der
koeien, druilde nog wel een paardje onder een kleurig dek met
zijn kop naar den dissel, werd het winter-eten bij arm-vollen
ontvangen en welfde zich de vracht of tot een ,voer" .
In de ronde ruimte waar wel zeven kerken waren to speuren, daar waar van greppel naar greppel zijn laatste zwaaien
droogden, stond Wimme stil, stevig, gedrongen, met den buik
wat verslonken tusschen zijn hangende armen en hij zocht er
uit zijn donkere en ver-ziende oogen . ,Daar ligt-ie nog onder
zijn parapluutje," zacht grinnikte hij en meteen hij bukte bij
zijn spullen ten gronde .
Bij zijn groote blikken kruik onder een opheuveling van
gras bedolven, bij den aardappelenzak, meegenomen naar werk
om over hoofd en schouders to dragen in geval van buien,
waar hij zijn pet in borg, die nu ook zijn brood voor to veel
uitdrogen bewaren moest, lag de geschilde stok : de in een gaffel
uit-endende „haar-mik" en daar dwars over heen lijnde zijn
zeis . Streeksel en wetsteen er lagen en het door een touw-lus
aan elkaar gekoppeld haar-gerij : het aambeeldje en zijn gestaalde hamer . Daar had Wimme zich op den grond gezet in
al zijn als doorzweete kleeren, wijdbeens, en geschoven weer
de klompen van de voeten weg . En zachtkens kloppend uit
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bezorgdheid voor den duren en gauw afbrokkelenden bek van
den weerskant stomp-wigvormigen hamer, dreef hij met het
vlakke ervan de pen onder aan het aambeeldje in de geschoren
zode . En als de ,haar" stevig zat, soezig hij achterom zich greep
naar mik en zeis, hield er de gaffel hoog en lei er den dubbel
gehandvatten zeis-boom in to leunen . Hij beurde het maaiijzer
tusschen ziju beenen, stellend op "t gevoel of den mik, tot het
to bearbeidene evenwichtig lag voor het blokje metaal . Zijn
rechtsch been hij tilde tegen den beugel onder aan den boom,
opdat zijn elleboog den steun kon hebben van de opgekromde
knie . Dan omvatte hij met de linkerhand den dikken omgeklonken rand van het nude en al smal-wordende-zeis-blad, zoo,
dat zijn platte duim, het scherp er van kon drukken op het
aambeeldje veer . En kleintjes, met de rechterhand, met den
zoren vinger op den hamersteel de slaagjes als mikkend, was
hij begonnen van-af den hiel der zeis, het bot-geschaarde
,,haarpad" opnieuw dun uit to smeden.
Onder den stokkigen driehoek zat Wimme to tikken, to
turen boven het blauwende metaal waarin zich van den hemel
als versliep . Van den grond op klepelden de klankjes over het
heete veld, van maaier naar maaier : wie ,haart" is ver-af to
hooren, en wordt gekend vaak aan den tik wie den hamer
stuurt . Maar Wimme zat bier zoo goed als moer-ziel alleen .
Van al de workers in den omtrek was er maar den, 'n arrebeier als hij, een jong kerel nog, die 'n maand voor St . Jan
zoowat zich had laten trouwen, in zijn buurt thuis hoorend ;
knechten toch veranderen dikwijls met elke nieuwe kermis, dat
gaf gedurig nieuwe gezichten . Doch de streek was hem zoo
oneigen niet, hij had er genoeg gescharreld een twintig jaar
teruggeteld en hij wist op de torens wel aan to wijzen, waar
de boerenknechts volop kregen en waar de pot was schraal .
't Stuk land dat Wimme to maaien had voor den boer waar
hij al jaren in dag-geld werkte, was geen eigen grond, maar
,,erbij" gehuurd, om het hooi, de boer schoontjes een dertig
koeien melkte . In den drukken tijd liet deze 't werk aannemen,
dat was ook hem voordeeliger, dus kon zijn icon van een
10
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gulden per dag al-to-met wat meer worden, al het to maaiene
had hij zoo aangenomen tegen de prijs die er sinds jaren voor
bestond : een rijksdaalder de „dammit" . Deze kamp nu was een
zeer ongeriefelijke, omdat hij zoo ver af, een vijf kwartier
loopen van huis lag ; anders zonder groote in-de-weg-komers
kon hij in twee dagen een dammit wel afloopen . Doch door de
lange droogte was het Bras zoo wreed aan den grond geworden,
je kon er to met niet door vanwege de harde kluiten, pas had
je een mooi dun padje gemaakt of er raakte een gat in, om
'n haverklap moest er worden bijgehaard en dan nog elke vijf
sneeen met het streeksel er langs gegaan . Het was al een
bijster schaailijke kamp ; geen koffie en geen bord warm eten
zooals wanneer je werk onder huis lag . Andere jaren had de
boer nog wel eens een maat meegegeven ; van 't jaar zat het
er niet aan, beter geen maat dan 'n slechte, toen er weer gegaan
moest worden naar 't ,vochte end" . Opperbest grassie, al gaf
't geen mooi ,zwad" door de vele rommel, de melk dreef er
soms uit als je er doorheen sneedt .'Zoolang hij bier ,trok"
gaf de boer ter gemoetkoming verlof een kaartje voor de
stoom-trPm in rekening to brengen, maar hij had er wel wat
beters op verzonnen, het dubbeltje zelf verdiend . Want er was
Been hooiwagen die zijn konterij uit moest, ze mochten zoo ver
in 't land staan als zij wilden, hij hield ze in de kijkert en wist
den laatsten altijd wel, hetzij bij de overhaal, hetzij bij de
herberg waar de knechts allicht eens opstaken to ,verschalken" .
Dan lieten ze er Wimme boven op klimmen, daar lag je beter
dan in je bed, en zoo, met de vuisten om de ringen der touwen
waarmee de boel was gesjord, gewiegd door den schommelenden wagen, liet hij zich koninklijk ,slaperi' naar huis .
En wanneer hij dan, want gauw ging het niet, eindelijk over
zijn vlondertje liep, was het haast stikke-duister en waren de
,,halzen" al uit de voeten . Dan at hij zijn middag-eten : een
bord aardappelen met sla, van zijn knieen op, soms nog wat
mout in de zoete melk toe, maar liever sla, nooit slaai genogt,
dat houdt een mensch los-lijvig . En daarna dadelijk onder de
dekens, daar was geen nooien voor noodig, je schurkte zuiver
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van de schik, ofschoon hij bij tijd en wijle wel eens den slaap
niet to pakken kreeg door de broeierigheid in huis, of zooals
de gang er nog in zat .
Maar ter nauwernood ving het in het Oosten to dagen aan
of de vrouw kwam roepen : „Wimme, 't is je tijd ." En onder .wijl hij zich waschte of een schoon hemd aandeed, wat in den
hooitijd als je niet zuur wou ruiken wel driemaal in de week
moest gebeuren, zette zij de koffie, wat hij in gemakkelijker
dagen altijd zelf deed, en maakte het brood voor den geheelen
dag . Was hij weg, dan schoot zij de rok weer uit, kroop er
weft onder tot zessen, aleer werden toch ook de kinderen
niet oproerig.
En Wimme op 't pad, onder 't verbleeken der morgensterren, in 't tobben van licht en donker met stramme en pijnlijke
knieen gaande, hoorde boven zijn doove hoofd en de aarzeling
der dingen, 't ontwaken van de vroege vogels . Dat kan zoo
kouwelijk klinken, dat fluiten eer nog de hanen kraaien . Hij
liep den rullen zandweg langs, 't is of 't op zand niet dauwt,
zoo zoor gebleven onder den Juli-nacht ; op d'eerste schaapsr
kooi aan, mollig van dak als yacht ; het uitschijnende, stroostriemige, zwaarbaardige koren Tangs, nu zwoel van, dauw en
duister. Wat 'n ontwaken altijd daar binnen in, met de zon
stijgt de leeuwerik . Langs 't zweverige wit van de boekweit
hij ging, waaruit je in 't frissche ochtendlijke de honig oprook,
en de aardappelen langs, koel en als met gouden pitjes bestoken, hun al ruim bloeien verradend boven de ruigten van loof .
Daarvan zou de oogst volgen op die van de boekweit, wanneer de rogg' al zou gedorscht zijn en de knollen zetten en de
dagen korten hard, en telken morgen hij even piekeren moest,
hoe zijn stukje grond allang ook had moeten worden ,gehakt" .
Met het loopen ontstrammen de pezen zich wel . Wanneer
hij zoo door de ijlte ging, lichtelijk gebogen, zijn gebladderde
hand in de touw-strik van den geruiten broodzak, die door het
oor reeg van de nog wichtlooze kruik, hangend met den zak
op zijn rug, en op den steenen straatweg een eindje kwam
stappen, verstond hij vaak uit de verte het aandriften van een
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paard-draf al en dikwijls ook verratelde er zijn eigen klompklank, wen hotsend en botsend van klamphout en opspringerige schotten een leege wagen toog veldwaarts, belawaaiend
als een trein van artillerie de zomernacht-stilte van het dorp .
Met zijn wijde, haastlooze pas liep hij voort, de poortholte
van den spoorweg onder door, en de wilgen langs, roerloos
als omhangen met den blauwigen hitte-wasem, dan somtijds
efkens rillend boven de sloot, die als met blaasjes bevloersd
lag en op een afstand rookte ; tusschen der stammen sikkeneurige vergroeiing hij liep, tusschen weerszijds land, voor het
meerendeel toehoorend den boer. Daar wiegde het paarsige
bol-gras tot de volgende week nog, daar lummelden de beesten
in de graaswei . Over de gladde rails hij trad, het huisje van
den halt langs, geluikt in een verrijzenis van slaap aan de verhooging van de baan staande, tot hij tusschen de plaggen- en
takkebos-hoopen door al op het erf gekomen, de kippen druilen of nog met den kop zag zitten in de veeren, en een haan
zich rekken gaan, schuddend zijn roode lellen, hel kraaiende
tegen het klaren . De bond kende Wimme wel, baste niet even .
Dan trok hij het houtje weg van boven de klink der schuurdeur, ging op den tast of treen, waar in den zwaren en verouderden rundergeur de knechts op „de hilt" in hun nest boven
de leege stallingen nog lekker ronkten, en hield er zijn kruik
onderste boven, liet die vol loopen in het vat dat daar altijd
voor de beesten stond, vol van gekookte karnemelk . En had
hij daarna zich zelf overgezet in een der schuitjes, vastgemeerd
in de biezen, dan stapte hij het jaagpad nog een half-uurtje
Lang af, almaar tusschen het riet en de hoog opgeschoten kervel,
waar 's nachts al wat vliegt en geen vogel is als vastgekleefd
zit ; en de wetering langs, almaar met het morgen-nat om de
beenen. En eer hij goed en wel zoo was aan den dijk genaderd, brandde het licht al boven de kimme, krioelden en kwetterden en floten al de vogels door het opstralen der lucht,
schalden de kraaien der hanen als wijde signalen rond, en lag
het land nog lui voor hem open en to blozen onder een weeke
zon
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Toen Wimme eindelijk met kloppen gedaan had, goed haren
eischt een half uur wel, gelukkig maar ging het nu recht op
de slootgrens aan, daar hield het Bras meer vocht, spuwde hij
eenige malen op zijn wetsteen, bestreek het gescherpte van de
punt naar den beugel, van den beugel naar de punt, onder en
boven, om de braam door het smeden gemaakt er van of to
vegen . Dan tilde hij de zeis uit den mik, wrikte het aambeeldje los, koppelde het weer met den hamer en lei het stel
bij den grauwen zak . En opgestaan, heel ree, greep hij dan
de plotseling opflikkerende zeis bij de ,dollen" aan en schuifelde
er mee door de stoppels om er de snee to schatten . En hij
begon zich uit to kleeden, vouwde zijn jas saam en ook zijn
vest, drukte die veer bij zijn boeltje, knoopte zijn galgen los
en zijn klep-broek, schopte het stijve ding zoetjes of over zijn
klompen en lei de broek even zorgvuldig bij jas en vest .
Ontbolsterd, als in een zonnige verjonging stond Wimme
nu in zijn onderkleeren, in blauw bombazijnen onderbroek
onder de knieen gestrikt, in een verschoten boezeroen, in roodachtige kousen waaraan zwarte sok-voeten, struw uit zijn hard
bezonde holsblokken op het geschoren veld .
Even een snel tochtje schichtte langs de zwaaien, het Bras
in beweging gezet, schuimig bewoog als wou het weg . Dan
was 't weer ademloos . Wimme al met de zeis in den arm hield
zijn loop tegen, keek als onverwacht verwonderd van den
grond naar den hemel op .
,,Kwartiermakers," mompelde hij, dan lager ziende : „hij
haart ook nog ."
Tegenover den zon-stand, waar het verzengde blauw stoffig
verzweefde naar den droog-weeken einder, beeldde zich als
uit de diepste diepte der hitte, spiegelingen en niets meer, de
wittige schim van een bergkoppig gewolkte . En koel en aanhoudend klepelden de water-heldere metaalklankjes aan van
den verren haarder .
Wimme had zich al aan de zeis gezet en rugwaarts de zon,
wiegelde hij zoetjes vooruit . Neigend naar de greppel sneed
hij het bloemige langs den kant weg om zich zoo een pad to
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waken, van waar uit hij een aanloop kon nemen zonder vertreding van gras . En als hij dat gedaan had, keerde hij terug
op zijn schreden en begon, vlak op de zon, zooals de wassing
die tegen de zeis moet ingaan het bier bepaald had, to maaien
met grooten slag .
De rechter-greep om het houten handvat, aan de „korte
dol" waar de kracht is en de stuur, en die van de linker om den
knoest met de stang van ijzer, aan de "lange dol" waar de
vlucht van ' :omt en de zwier, wijdbeens aan 't staan, wrong
hij zijn romp, ver-reikend naar rechts en schaduw, zoodat zijn
nek-haar zich gelijk richtte met de straffe spits van den zeisboom. En als met een gretigen beet in 't gras begonnen, noest
draaide hij zijn lijf boven zijn achteruit wringend bekken als
om een spil naar licht en links, joeg zoo zijn veel omvamende
sikkel een halve cirkelstreek zijn klauwende beenen rond . En
't gras knikkend bij den wortel, maar dadelijk meebundelend
in de vaart, naar den beugel als in een arm gevallen, vleide
zich van zelve met de pluimen naar de zon, wijl bliksemend
het even bloote mes-scherp al heen sloeg, andermaal doofde
in het ruischende en de maaier sterk een stap op de versche
stoppels vooruitschrijdend, een tweede snede volbracht en vervolgens een derde .
Een vervaarlijk graas-geluid trok voor zijn schuifelende
voeten om ;,de boom glad gewreven door lang gebruik, gedrild
door zijn roode en van de klem bleek beknokkelde knuisten,
streefde, keerde weg en weer, om telkens wanneer de slag
gedaan en de snede gevleid werd, even hoog opstekend to
rusten in den flauwen knik van den arm die de groote dol
bestierde . Vast snelde de groen en bloeisel neersabelende zicht
als gegroeid aan den maaier, mee met de vracht der schouders
en met de halende armen mede, mee met het vragerig-rekkende
hoofd dat zwenkte met den nek, waarin gedurig van achter
het oor een spier-streep als een ader in steen ontsproot en
weer verdween, wen in de kentering hat sleutelbeenvel op .sjorde, teerlijk uit den boord van zijn oud-lichtend hemd .
Het pas gehaarde mes hield nu den gang haast uit tot aan
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de andere greppel . Weer lag een zwad bijna op het van grasstompjes bepriegelde veld, toen Wimme de beenen saamtrok,
de zeis keerde, er het hout van zette op den vloer en uit het
boezeroen-split, het smalle streeksel : het houtje belegd met
een hardgruizige laag, to voorschijn haalde . En slank op zijn
gladde kuiten, overbuigend de waterblauw en nachtelijk-glanzende zicht, liet hij het streeksel als een tong lekken het metaal,
dat dompig galmde en vlijmde aan de punt, telken male, tot
hij, en nu het streeksel vasthoudend tusschen rechterduim en
-dol, op nieuw zijn lustig-schijnende slagen, weer ging slaan .
Alarm van vogeltjes steeg er op en daalde waar zijn zonnig
gebaren zwaaide en ook een vlucht zwermde hem na . In de
baan die hij zich ruimde, snavelde dadelijk een bent glimmerige
spreeuwen naar de eensklaps gemakkelijke prooi . ,Akkermannetjes" die gewijd zijn als ooievaars en gelig als onrijp koren,
zwirrelden er op, met twee lange witte staart-veeren pronkend
in het vluchten . Doch bangig vooral en 't luidst kreten 'n
paar dikke vogels : ,bijen-eters", wilden niet uit de buurt gaan,
zwierven in kringen hoog .
Door het kroos heen, in de greppel spoelde Wimme zijn
zeis schoon, en die als een geweer dragend, de korte dol in den
rechterarm-knik, de vuist om het roestige ijzer van de daaraan
hoeksgestelde lange, stapte hij, stijfknieend, een man die de
jaren voelt wegen en het wangbaardje zag grauwen, wonderlijk
rustig, het gansche zwad langs terug . Uit de oud-roode en
lentenig-groene cirkelkrassen die de zeis naliet, verstoof de
gansche spreeuw-troep, neerbrokkelend verderop in het gemaaide, maar om dadelijk nader to strijken, toen hij aan den
kop der zwaai zich schoor zette en al een nieuw zwad legde .
Gelijk een schaatsenrijder die zich overgeeft op het geluk
van de beweging in een maannacht, leek hij dan wel door de
blakering to gaan ; tot hij plotseling uit den slag geraakt,
hevig stond to rukken en to sjorren . Daar was het gras tot
een ,nest- gegroeid, lag gekruifd als een kruin in haar, of
een welige ,pol" had er de vaart van zijn zeis gestuit . Dan
streek hij het haar-pad eens terdege aan en voort hij zwaaide .
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Slag lengde hij aan slag, met de vratige snijing om de
beenen voer hij op tegen het ruischende . Strubbelend aan 't
begin en aan het einde van zijn baan ; want bij iederen greppel-kant was de grond bobbelig van ,koeiengaten" : de trapsels
van de pooten der beesten die in de vorige nazomers er
kwamen drinken aan de greb . Maar telkens ook kon hij zijn
stevenenden gang een heel eind vieren onder al 't nog witte
licht.
Boven zijn kleintjes malende kaak het jukgebeente to glimmen
begon als pottebakkers-verglaassel, Het zweet dra siepelde
onder den hoed-rand uit. Dat is 't waar 'n mensch zoo van
moet drinken ; maar al trekkend knikte hij dan maar wat
driftigjes het hoofd, opdat het zoute water niet zou komen
prikken in zijn oogen, en slingerde den droppel ter aarde .
Gestadig hij ging . Naar een jong paard dat staartslaande
en als dol van vliegen galoppeerde, draafde een vet-glanzende
merrie, losgelaten, hinnekend in het overland aan . Voor sommige beesten begon al de Zondag . Wimme, terugstappend,
merkte hoe in de verte een hooiwagentje het land uitrolde .
De voerman, gebukt onder 't hooi, stuurde den dissel met den
voet, en de maaier oplettender toekeek om de groote schommeling der lading . ,Als dat 't maar uithoudt," twijfelde hij, dan
als indachtig lei hij den stok veer, overbeenend de zwaaien,
liep hij recht aan op zijn boeltje . Doch bevindend dat er maar
amper drinken genoeg was voor 't vijf-uur-brood, verborg hij
zijn kruik weer onder het Bras, en knauwend zijn pruim wat
krasser, wing hij weer aan to maaien .
Van greppel naar greppel voerde hij zijn vervaarlijk mes .
Door het stelige gras, door het mergige lies ; door zegge en
drebs ; door 't geschilfer van kafjes, aartjes en blaadjes ; door
bloempjes rood en door gele en witte ; door klonters van egels ;
door slangen en kikkers, door mol en door de zaadvreter muis :
de zeis gaat door alles. Maar over de broeden der akkermannetjes zij scheert en ook over de ruggen van de padden die to
bukken verstaan .
Vlak in het helle, omrinkeld van zijn fellen arbeid, bewriemeld
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van plooien, de schaduw-schijf van den als nat telkens
blikkerenden hoed tot op den wringenden schoer, zwoegde hem
zijn schaduwbeeld na, verdwergd en hoofdloos, maar ballend
steeds den vuist om de dol onder elke nieuwe Bras-zoom . En de
donkere slag van den boom striemde zijn kantelende klompen
en het oude blauw om zijn dijen, waardoor het spier-gewerk
pijnde .
En 't was boven het schrijnende geluid der zeis dat Wimme
het wel merkte hoe de landen al raakten ledger . Als hij bij de
greb gekomen, keerde, zag hij dat er bij de overal-gooiers al
waren die opstaken de harken . Wat gaf hem dat . Hij moest
en zou hier klaar . Drie zwaaien kon hij gemakkelijk leggen in
't half uur, en werd niet de kamp naar den dam toe smaller?
Een kleine dertig in 't geheel, een half uurtje haren er bij
geteld, zoo kon het om zeven uur gebeurd zijn, juist vroeg
genoeg om den buurttrein to halen .
Wimme repte de zeis . Schril, als 't vlijmen uit een scherp
grasblad kreet het naar hem toe en soms zoo dicht bij zijn
ooren, dat hij den duikenden vogel wel met den boom kon
raken . Nu wist hij gauw een broed to zullen zien . Maar onverwacht, trapte hij onnoozel eenige pasjes achteruit, wild van
zich werend, en let dan de zeis zoo behoedzaam voor zich neder
op den grond of die had ooren . Het mes was door een hommelnest gegaan . Oogenblikkelijk bedacht, graaide hij een armvol Bras uit het zwad en daarmee naderkruipend, liet hij zich
voorover vallen boven op de smoor-brommende hommels . En
zoetjes dan scheerde hij om het heuveltje, veilig voor de nijdige
en zeer gevreesde steken werkte hij verder .
Het was eerst aan het eind van de volgende zwaai, dat de
eiers operi'en bloot kwamen to liggen in de zon . Als Wimme
met den regel klaar was, haalde hij terloops het nest uit, garend
de eitjes in de holle hand en ging ze zoo alle to gelijk even
dompelen onder het kroos. Niet den rees er boven, geen van
de vijf was nog vuil . Hij keerde den tabakskauw zijn wang uit,
maar die bewarend en terug aan 't loopen, stopte hij den voor
den de smoezelige bolletjes in zijn mond, knauwde ze fijn, de
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uitgezogen en verpletterde schaal van zich afspuwend als
een die kersen eet en de pitten wegblaast .
,,Jij vreet de bijen en ik vreet jou," praatte hij omziend naar
den wit-gebuikten vogel .
Regel na regel lei hij . Nu was 't wel vier uur voorbij op
de zon al . Of al de torenklokken uit de trillende verte het to
gelijk hadden uitgejubeld dat de werk-week was gedaan, staakte
het bedrijf. Toen Wimme na het aanstrijken weft eens het
veld overkeek, zag hij hoe bij een hoeve, onder den dichtstbijen
toren, plotseling een vlag was verschenen aan de paal van een
schelf. De eerste voile. En 't was of hij er belang bij had even
na to gaan, hoe leeg overal het land al werd ; nog maar weinige
figuurtjes roerden zich in den hette-nevel . Het klankende licht
van voor den noen, dampig geworden of was er hei-brand
ergens, hing over heel de komende verlatenheid als een plotselinge bevanging, maar broeiender nog en stokende heviger
de wierooken op uit het hooi, al de zwoele welriekendheid,
die in de blauwe koeling van den mid-zomernacht tot in de
maffe steden wasemt .
Diep uit den hemel bleef er het witte gewolkte spoken van
omkeer en donder . Veel houten harken met de zwingen van
hun bogen oppraalden uit de zoden . Bij de laatste wagen-vracht
sjorden de knechten de touwen om de machtige welving, die
langzamerhand was verrezen boven den einder uit . Ook langs
de greppel, voorbij het end van Wimme's zwaaien liepen de
overal-gooiers op de boerderij bij den overweg al aan . In hun
onderbroeken stapten ze voorbij of ze gingen to bed, de een
hield zijn zijigen halsdoek aan de hand, de andere had die als
een gordel om de heupen gebonden . Alleen de achterste, die
wat afzonderlijk ging, bleef aan de greppel staan, klein van
stuk, in zijn bovenbroek al, die door twee breede galgen werd
opgehouden, en zag er naar hoe Wimme daar aan kwam zetten .
,,Man, maak je nog geen avond?" riep hij .
,,'t Mocht wat," antwoordde Wimme als tegen een bekende
dadelijk sprekend, „'k kan toch niet Maandag weer komen
voor die stuk of wat zwaaitjes, dat waar al to schaailijk ."
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Hij deed nog een paar streken even, zette dan de zeis als
een polsstok in postuur, bleef op de dollen steunen .
,,Kan je nog al opschieten?" had de buurman gevraagd .
,,'t Is niks waard," zei Wimme . „Zoo bijster ondeugend
dat Bras is, en die pier-aard hier, allemaal harde pier_aard ."
,,Zou daar nou wat van kommen ?" vroeg de knecht en met
n hoofdheffing wees hij naar de wolk . Wimme schudde zeker
van neen .
,,'t Wordt van onderen niet genoeg angevoerd," oordeelde
hij en zijn sappige stem klonk wat heesch van 't jagen, „'k
mocht 't wel lijen voor 'n dagje, 'k kon dan mijn aardappels
eens hakken ."
,,Daar be-je laot bij, jong."
,,Daar schiet ik bij over, zeg maar," pruttelde Wimme en
dan : „de vrouw kan 't ook niet goed waarnemen, loopt ruim
zevenmaands zwaar,"
„Dat treft nou toch jammer," meende de knecht .
Uit de korf van den hoed lummelde zijn breed-kakig en
groot-oorig jongensgezicht, donker van roostering en zwaren
baardgroei . Stroef en als oud geboren, keerde zijn gezicht naar
de handen van den ander, zijn oogen zonder aanzien hoolden
van onder de saamgegroeide brauwen, groenig en vol weerschijn . Hij sprak een zangeriger tongval dan Wimme en scheen
wat doovig, ofschoon hij goed verstond . Talmend lichtte hij
tusschen duim en vinger zijn mes uit de zak-spleet, uit de
schee daar, nam zijn klomp op en krabde er de holte schoon
tusschen hak en zool .
„Daar heb je een best mes," zei Wimme, ,wat heb je daar
op het heft gedaan ?"
,,Mijn naom," antwoordde de knecht, en hij toonde het mes
boven de greppel, in de kromme vingers : „Jasper ."
Wimme treuzelde, veegde zijn zweet nog eens goed met de
mouw droog, wipte met de zeispunt het dwaasoogend bovenstuk van een doorgesneeen kikker de greb in, en toen hij al
zoetjes Tangs den kant wat maaide, plompte er dadelijk een
andere kikker het gras uit, de zwempooten gestrekt .
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,,Dat groeit wel wear an zoo," verzekerde hij tegen den
jongen met zijn klomp al klaar .
,,'n Hoop zitten er hier, z6g," zei die, „de ooievaars loopen
nou toch hier altijd to visschen, de heele middag stappen
er ginder vier ."
,,Ze zitten overal, in de stront-pollen genoeg," antwoordde
Wimme, al maaiend wat wijder daar den slordigen kant af .
,,Ze piepen als muizen, daar snij ik er wear een langs zijn
klooten . . . . ho kerel, wat doe je daar ook in 't gras . . . . 't Is
last zat, de zeis ziet er dikwijls rood van
t roest . Wi-je
wel annemen," vervolgde hij wear even rustend aan den boom,
,,dat ik die van morgen haast niet los kon krijgen uit een
egel-dier
als je ze opensnijdt hebben ze net reuzels als
varkens . . . . och," . . . . besloot hij zijn praatje : „de zeis is blind ."
,,Hij wordt minnetjes," meende de jongen, bedoelend .
„Toch nog zoo'n beste looper," snoefde dadelijk Wimme,
onwillekeurig zijn zeis wat beurend, ,geen moffemes, zeg . . . .
'n echte dubbelde-vier, kijk, hij is nog blauw van onderen . . . .
Nou
Maar de knecht bleef teuten.
,,Heb je 't ook gehoord ?" vroeg hij, ,dat de wereld zal
vergaan . 't Het aangeplakt gewezen ."
,,Ze kenne zooveel anplakken," meende Wimme die al
loopen wilde, ,hens mot 't gebeuren ."
,,'t Kan nooit," zei de knecht zeker, ,eerst motten er nog
drie pausen komme en dan komt pas de anti-Crist ."
„Nou
herhaalde Wimme, maar dadelijk richtte hij zich
om, toen de jongen zei : ,Daar gaat je maat ook al."
,,Zou Tijssie er genoeg van hebben," zei hij dan, ,mag dag
en nacht werken, z'n heele bek heeft ie al achter de gordijnen
gelaten, ik hoop voor hem dat hij er maar gauw een bij mekaar
heeft . 't Is anders 'n beste maaier ." . . . .
Mist-klankig getoeter : het sein van een automobiel hortte
aan over het veld . Torrig donker, als uit zich zelf levend,
snorde en krabde het gebaarlooze ding over den straatweg,
daar onder den dijk, terwijl ze beiden reikhalzend stonden to
kijken als naar een plotselinge vertooning .
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„'t Is 'n wonder," verstomde ietwat Wimme's stem, toen
het rijtuig dadelijk verdween achter de huizing . Een felle
schichting lichtte door de oogen van den jongen, toen hij zei
„'t Is 't spul van den notaris ."
„Zoo'n karretje zou me passen," blufte weer Wimme, „dan
ging 'n mensch nog eens voor z'n plezier uit maaien, ja, jongen,"
keerde hij om, ,we worre antiek . . . . 't is een wonder ."
,,Wel to rusten," wenschte de knecht eindelijk, „en 'n
plezierge Zondag ."
„Of 'k 'm morgen zal raken ." . . .
Door de smore stilte togen de helle piepingen der vogels .
Het dalen der zon vandaag geen verkoeling had gebracht,
Been tochtje meer was komen zuchten Tangs de zwaaien . Het
licht als bedwelmd in eigen hitte, hield heel den einder berookt
en al der gehuchten rijzingen ; stoom van 'n onzichtbren trein
bleef er hangen, opgepuft leek wel uit de heete aard .
Lastloos, wie niet klaar is laat zijn gereedschap maar in het
veld tot Maandag, gingen de laatste daglooners op-huis-al-an .
Toen Wimme midden in de zwaai weer stond, zag hij, hoorend
den val van het klap-hek, hoe zijn buurtgenoot daar den dam
was doorgegaan en om den kortsten loop naar den overweg,
was in zijn werkland getreden .
,,Thijs,' .' riep hij hem toe toen hij onder bereik was, „heb
je nog drinkers?"
De man met de blinkende kruik op zijn rug en het toegevouwen zonneschermpje onder den arm, neigde even naar den
roep, hield de hand aan zijn oor .
„Heb je nog zuipen ?" schreeuwde Wimme .
De maat schudde van neen, beende voort en Wimme maaide .
Het ruwe bovenvel van zijn knuist was bekleefd van vliegjes ;
lang hield hij den dorst niet uit . Bij den kop van den zwaai
weer, stapte hij naar zijn langzaamaan verder afgeraakt boeltje,
nam er het kleine kruikje van weg eerst en dan de groote ook .
En stram knielde hij neer bij de greppel, doopte er het blikken
kannetje vlakjes in, schuttend met de hand voor de tuit, opdat
het meevloeiend kroos er niet binnen in zou spoelen . Gretig
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hij het lauwe grondwater dronk . Gelescht Boot hij er van over
in de groote, het melk-beetje aanlengend tot wat meer, vulde
ook nog weer 't kleine vol, om ze beide ter afkoeling onder
het Bras to bergen .
Daar kwamen de melkers al met de voile emmers, de bochten
raakten ledig van beesten, zoete-melk zoo uit de uier, is een
goed drinken . En ginder, achter de waai, zag hij arrebeiers
den weg afstappen met pak en zak ; afgedaan hadden ze hier
om Maandag weer to staan trekken in een anderen hoek van
de wereld . Hij keek nog eens ter dege om tot turen, want hoe
klein van de verte ze ook wezen mochten, hij kon toch aan
't postuur wel blijven zien of er een kennis bij liep ; maar hij
zag er niet een en ving weer aan to maaien,
Vooruit, gedaan-maken ook, dat wou-ie . Over zijn klauwend
schrijden rumoerde n stomp-vleugelige wilde ,ente", en hij
zag niet om of op om het boutje, nietwaar de snateraar neerstreek, om to weten waar het broedsel lag. Wimme schrooide .
Wei bukte hij nog eens weer uit de gewoonte van niets op
den grond to kunnen laten wat bruikbaar was, greep handig
een plotseling verbouwereerde muis bij den staart, sloeg het
diertje in een paar neus-slaagjes tegen den zeis-boom heelemaal
stil, het bergend ,voor poes" in de ruimte van zijn flodderig
boezeroen .
Het alleenige werken is moeilijker dan een mensch zelf wel
weet . Al spreekt er geen een je toe, waar menschen zijn die
ook werken, is het toch alsof de een helpt den aar . Hij gaf
wat indien hij er zonder haren afkon . Het trok al zwaar. Hang,
hei, de laatste tien zwaaien daar kon hij op rekenen, het was
er meer riet dan Bras . Als Wimme keerde en het eind-nog-maar
overzag, scheen het hem of het daar in de verre en nog ongemaaide kampen walmde, de pluimen van het Bras roesden er
rooder, de lies-striemen aan de greppels somberden er overal.
De zon zou kleuren vanavond ; de schaduwtjes der vogels
vlotten al blauwend over den grond . Warmte genoeg en
droogte genoeg, 'n beetje hemelwater was welkom, al was 't
alleen maar omdat hij zijn aardappelen eens kon hakken. Leven
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van de dauw enkel, wil zeggen armoe, het loot van verscheiene
stierf er al af, ze zouen over-klein blijven . Vooral die op de
klei wassen, zouden het bezuren en dat waren de meeste en de
beste, heel 't Nederland is bijna van klei gemaakt . Hier, zooveel veen zat er onder, liep je op sommige plekken in het land
als op spons to dansen .
Maaien maakt altijd wat roezig . In Wimme's gedachten
tobde het niet lang hetzelfde, al zong er de knarsende zeisslag
gelijk een eentonige wiegeschuring onder zijn hoofd . Hang,
hei, elke snee is er een, was het maar niet zoo schaailijk, hij
lei er den boom subiet bij neer . Maaien mag een lustig werk
zijn, hang, hei, wie to hard trekt krijgt blaren, 't Was nude
mooiste tijd, slapen doe je 's winters genoeg, fleuriger is het
maaien dan het heete rogge-snijen en heel wat gezonder dan
to leggen mieren naar de piepers met je neus boven de natte aard .
Hang, hei, Anne-mie was 't in de mond bestorven : wie als
n ezel geboren is, sterft nooit als een paard ; toen zat er de
ouwe nog in d'er hoek : „Wimmetje, Wimmetje, vloek niet,
voor elke vloek zal je branden ." Branden hier en branden
daar, voor 'n arm mensch was 't overal warm . Nou Heintje
weer zwaar liep ; hang, hei, de blauwe mazelen, Pietje en Mietje
van de winter in een week dood .
Loopen, kerel, loopen, de zeis stoort zich aan niets, hield je
'm niet tegen, hij ging door je eigen pooten . Hang, hei, hij
zegt : als ik bot wor dan mot je me haren ; zweet is een brak
drinken, van materie en bloed besta je lijf, wie niet eet is
gauw voor de pieren, voor de pieren die pieren de zeis . Hang,
hei, de dol, de stuit en de knie ; hang, hei nog een zwaaitje,
dan staat er de zon op vijf
Hang, hei, daar ging Wimme al regelrecht op zijn brood-an ;
't knel-water krijg je maar in je eelt van dat riet, boos goed,
boos goed ; of er hier katten hadden liggen stoeien, hei, zoo'n
plok van geweld . Hang, daar ritste het mes weft over een
broed heen, voortzwaaiend had hij de gele slurfjes wel uit de
stoppels zien gapen. Daarvoor bleven de ouwen wel waken,
geen snars nood hier, hoor wat 'n babbels ze maken : sleep
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maar, geen mensch krijgt 't in zijn hart over je nest to komen
asemen, alles is beschikt van to voren, niks vergaat er wat
niet mot, geen vogel, Been wereld, hang, hei . . . .
Terug aan 't loopen, verschuifelde Wimme den grashoop
boven de hommels, totdat het alles weer ordelijk lag in het
zwad. Bekoeld zouen ze nu eindelijk wel zijn die valschers en
voortgevlogen . Gaf 't niet zoo'n kleffe mond, hij zou de honigpotjes wel drinken . En verderop in 't midden van de baan
schikte hij dan nog zorgzaam wat halmen rond het nest, opdat
het akkermannetjes-broed goed zou worden opgemerkt, niet
worden ingetrapt door de knechts, die Maandag bij goed weer
hier overal kwamen gooien .
En als op beenen, anders niet meer kunnend buigen dan voor
maaien, trad hij naar zijn boeltje, lei de zeis bij het haarspul,
stapte in de bovenbroek, die hij met allebei zijn handen als een
zak openhield, trok zijn buis ook aan, want hij was gansch
bezweet . Versjofeld in zijn glimmend pak, kantelde hij neer op
het zwad, scharrelde het maaisel als een stoel-rug achter zijn
zit op en in het brandende en krekel-doorsjirpte roerelooze
moest hij even uitzuchten van de heerlijkheid . Wat zou hij slapen
morgen, wel honderd uit . En hij reeg zijn broodzak open, dook
de kruik to voorschijn, schudde de water-en-melk dat het klokte
en na zijn pruim to hebben weggesmakt, dronk hij een teug
eerst . Dan brak hij zijn zwart brood, kauwde, kauwde heel
langzaam . . . .
. . Vet eten had hij altijd gehad bij de boerin, waar hij
de laatste zeven jaar van zijn vrijgezels-tijd als boerenknecht
een goed steetje had gevonden . Nu was ze allang verrot in
den grond en de hofstee in andere handen dan die van haar
jongens . En niet karig met drank was ze, dikwijls als hij uit het
land kwam stond er een mutsje voor hem klaar, bijna zoo groot
als een vuist. 'n Kloek vrouwmensch, 'n kanjer van 'n weeuw .
Had hij niet zoolang al met Annemie gevrijd, wie weet wat er
was gebeurd ; bar schik had hij er, en de jongens daar kon hij
best mee opschieten, hij zou er aan de jenever geraakt zijn, to
then dage verdroeg hij ze aardig . Negenentwintig was hij geweest
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toen hij aan trouwen toe kwam, maar juistement stierf toen
zijn aanstaande schoonvader en daar 't niet passend was, was
hij dertig geworden, eer hij met Annemie voor de pastoor stond .
Eerst had 't jonge huishouden een meisje overgewonnen en
daarna een jongen, daar was 't bij gebleven . Om werk was hij
maar zelden verlegen, 'n losse arbeider is overal van noode,
's winters viel er nogal wat to dijk-werken, want bijna niet
een boereknecht dat goed verstaat, net zoomin als 'n zeis haren,
daar maken ze altijd een zaag van . Midden in 'n winter dat er
niet veel to broodwinnen was, alles ijs, enkel met haas-strikken
wat, was Annemie gaan sukkelen . En 't was zoo bitter en bitter
koud, vuur niet to bekomen ; urea ver trok hij to veld om 'n
brandje in 't domein bij mekaar to sprokkelen . Op 'n goeie
avond had zoo'n loerende koddebeier verbaal tegen 'm gemaakt,
hem bekeurd in de boete . „Wimme," had Annemie van 't bed
gezegd, ,ik ging maar zitten voor me drie gulden, waar zal je
't vandaan halen, schande steekt er niet in en de buurvrouw
zal me wel bijstaan ." Dus was hij op z'n dag naar de stad getrokken en zich aangegeven aan de deur van de gevangenis
had hij en daar hadden ze 'm dadelijk met zijn nakende kont
in 't kouwe water gestopt en hanger dat hij daar had geleeen, toen
hij uitgezeten thuis kwam, had hij wel voor acht stuivers achter
mekaar opgevreten en dat allemaal om een bossie dood hout .
Liever vroor hij dood . Heel kort daarna was Annemie komen
to vallen en daar zat Wimme over met twee halzen.
Op aanraden van zijn zwager verhuisde hij met zak en al
naar die z'n gemeente . En in vast loon was hij gegaan bij den
vader van den boer waar hij nog werkte, op de eigenste boer .
derij, Weer 'n jaar zoowat daarna was hij in kennis geraakt
met Kaatje en van de vriendschap was het tot trouwen gekomen .
Ze was 'n weduwvrouw met drie al groote kinderen, dwarse,
lang had het geduurd eer ze wouwen ,vader" zeggen . Maar
voor de rest zat hij daar in 'n goed nestje, 'n eigen spulletje,
wat grond er bij en 'n koebeest, kippen, 'n varken, aardig : Kaatje
was net zoo'n beste vrouw als Annemie en net zoo'n klein
menschje . Toen had 't Wimme geleken dat zijn lot zou gaan
11
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beteren . Hij behoefde niet langer zoo in vreeze to leven, voelde
zich veel meer zijn eigen baas, al bleef 't noodig, daar het eigendom zich niet heelemaal kon bedruipen, enkele dagen van de
week nog in loon to gaan bij Boer Spanjert . Dat was 'n kwaaie, die
ouwe Spanjert, vol van verandering, dan dit, dan dat . 'n Paar
jaar voor zijn dood had hij nog zoo'n nieuwerwetsche maaimachien gekocht, voor wel honderden guldens . Rijk was ie
genoeg . Toevallig was het 'n natte zomer ; 't ding kon maar
niet opschieten, de messen sloegen de helft over, telkens bleef
het mormel in de molshoopen steken. Zulke nieuwigheden mogen
lukken op harde gronden of op die gerold zijn, hier, waar alles
deint, was 't maar speelgoed voor een buitenplaats . Wat had
er de "mof" bij staan lachen . Maar ze zouen er wel wat op
bedenken, 't menschdom zoo knap tegenwoordig, je bleef er
versteld bij staan . Hooiharken, dat ging, en best ook, dat rutste
er over, liet er geen hooitje liggen, maar de boeren wilden er
toch niet meer aan, 't heele machien stond nog bij de jonge
Spanjert in de schuur to vervuilen .
Als hij nog aan die mof dacht, met 'n raarder kameraad had
hij nog nooit in de polder geloopen . Verstaan dat ging nog al
goed, ze zeggen daarginder ook „freuli' netalsbij onsenmaaien,
hij had werk om hem bij to houen, de kerel gunde zich niet eens tijd
om zijn behoefte to doen . Eens dat hij van al dat garstige spek
dat hij vrat wat ongaar was in de buik geworden, had hij zijn
onderbroek ook maar uitgedaan en z'n hemd van achteren opgespeld en als 't hem dan overkwam onder 't maaien, liep hij
net als een koebeest in het land to schijten . Hooger-op, daar
in Friesland komen veel van die kerels zomers 't brood weghalen, hier bleven ze gelukkig vandaan, ze hebben geen huis,
geen thuis, blijven de nachtover in'tland . Werk daar eens tegen .
Lang had hij Kaatje niet mogen houden . Na de derde keer
kramen bleef ze ziek van de koorts die woelde in der hoofd,
ze werd zoo ijl, hij kon er op een hand wel dragen en zoo zwak,
dat het gemier van de kinderen haar to machtig bleek . Dokter
z'n heele appeteek had ze gebruikt, met 'n stuk lijfgoed was
hij naar de klopjes gegaan, niets had mogen baten, ze was
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geheel verteerd . De dag voor boer Spanjert's begrafenis stond
Kaatje boven aarde . De klok klepte voor de boer, 't was hem
geweest of die voor haar zoo luidde. 'n Heele statie de begrafenis van de ouwe boer, drie heeren hadden gediend, het nieuwe
ijzeren hek in de kerk voor de Moeder der Smarten was prachtig ;
met 'n arm mensch wordt zooveel omslag niet gebruikt, die legt
er gauw genoeg onder .
Toen dan dat erfje zou worden verkocht ten behoeve van
de eerste kinderen, had Wimme de stoute schoenen aangetrokken
en de jonge boer Spanjert had hij gevraagd hem to helpen . . .
,,Hoeveel had je gedacht dat 't zal opbrengen ?" . . . Tusschen
de acht en negen honderd gulden, wil je daar goed voor zijn?" . .
„Ik wil er goed voor zijn tegen vijf van de honderd, een op
afrekening, heb je daar vrede mee ?" Dat was mooi. En op de
dag der veiling waren ze met z'n tweeen naar de herberg gekuierd waar geveild werd . Nou was er nog een die er zin in
had. De boer deed 't eerst 'n bod . Bij de duizend begonnen ze
to ,mijnen ." Ver over de negenhonderd keek hij al naar de
boer, die vooran zat en die hij door de tabaksrook haast niet
in 't gezicht kon krijgen . En zoo ging 't af .,,Mijn !" hoorde hij
roepen, op achthonderd vijftien, t Was of hij door de grond
ging . Weg . . . Van Dissel kreeg bet mooie nestje en boer
Spanjert de plok. „Ik had gehoopt bet op achthonderd voor je
to bezetten," zei hij later . 't Was zoo 't was, Wimme kon er
tusschen uittrekken zoo hij er was in gekomen en met drie
grimmende halzen to meer .
Laat je oudste meid gaan dienen, zeien de buren al zoolang en zie jij weer dat je 'n vrouw krijgt, zoo kan 't niet gaan .
Zijn oog was toen gevestigd geworden op Heintje ; hij had
eerst een beetje om er been gedraaid en toen waren ze met z'n
beien gegaan voor de pastoor . Nu was hij al zes jaar gelukkig
met er getrouwd en 't vierde kind ging geboren worden . Met
haar was hij van 't eene einde der gemeente naar 't andere
verhuisd, door de vermeerdering van het gezin, al maar uitkijkend naar 'n betere woning . Want meer dan vijftien stuivers
in de week voor 'n kamer geven, dat ging toch niet aan, de
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laatste gelegenheid, daar was niet eens een lapje twin bij voor
wat sla en boonen, en een aardappeigrondje mot je toch ook
hebben, wil je in leven blijven, Behield hij nu maar altijd 'n gezond huishouden, dan schikte zich alles wel . Maar als 't zoo moest
gaan als deze winter, narigheid, hij aangehaald met zweren, aan
z 'n knie-schijf, die heelemaal los zat, letterlijk dreef in de materie
en die zelfs nu nog bij 't maaien zich gevoelen deed . Niks er
aan doen, zei iedereen, 't is zuivering van 't bloed, maar hij
geloofde het was omdat hij meegegeten had van dat gestorven
varken, dat zwager Hein en die zijn zwager, stilletjes hadden
opgegraven toen de maan was donker . Een ander had aangeraden er een stuk vet spek op to leggen, dat trekt er 't kwaad
uit, en dan wat blauwsel voor de roos . Hij had 't niet gedaan,
'n buurvrouw had 't belezen willen . . . 0, als 't geen winter
was geweest, dan had hij 't wel geweten, niets zoo goed zuiverend
als witte konings-lelie-bladen .
Wat nog nooit gebeurd was, zijn landhuur had hij niet kunnen
voldoen
Maak je maar niet ongerust," had in 't voorjaar
de heer gezegd van wie hij 'tin pacht had
dat komt wel
to recht, je bent knap, dat weet ik ." Protestantsche menschen,
als je 't van je geloof alleen moet hebben, blijf dan maar thuis .
,,We zitten hier midden onder de ongeloovigen," preekte de
pastoor en de kapelaan had gezegd : „ Zoo, heb je zes gulden
vast in den zomer, dan kan je ook voor de winter wat over
houden en wat voor je zaligheid doen ." Daarvoor zou hij even
graag wat willen doen als de beste, hij nam zijn godsdienst
waar, maar zes gulden voor zooveel monden, reken maar uit .
Pastoor en kapelaan ze aten wel voor zes gulden vleesch in de
week op . Hij had 'them in 't gezicht gezegd en hij was er
heelemaal niet nijdig om geworden . 'n Kwaaie winter, 'n slechte
winter, 'n winter die je heugt. Soms den snee roggebrood in
't heele huis .
De ziekte wou niet wijken . Kaatjes twee oudsten waren achter
mekaar gevallen midden in derlui eerste groei . Veel had hij er
van geweten, van de deern vooral, zoo'n gezeggelijk kind . Ze
keek hem nog aan toen ze dood was . Van 't begrafenis-geldje
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schoot wat over en daarmee had hij de huur gaan voldoen .,,Ik heb
van je omstandigheden gehoord," zei de heer, „ik wil het niet
hebben" . . . . „Grondhuur mag ik niet schuldig blijven, als u 't
Nou
niet neemt, dan huur ik nooit meer van me leven."
als je 't dan zelf wilt," had de heer gezegd .
Waar hij nu weft woonde, lag veel to ver of van de kom, en
de grond er bij was wel nogal veel, maar zand, bar zand allemaal en wat er nog tieren wou op 't beetje messe, werd door
de kippen van de buren afgepikt ; ongemak, dat ze zulke kwaalke
tuiniers ook niet vasthielden . En de vrouw die was veel to goed :
koest, koest ; jawel, en met je boezelaar waaien ; hier jaag je ze
weg en daar komen ze weer binnen door de heg ; gooi ze dood
met 'n steen, wie niet hooren wil, moet dan maar voelen . . . .
. . . . In de luister-stilte van den feestelijk-vroeg begonnen rustdag verluidden de broze klankjes van het haren en de alleenigheid waarmede de hamer op het ijzer speelde, bedrukte Wimme
nu zeer. Zou hij toch maar niet gedaan-maken, Een oogenblik
lei hij er de boel bij neer, keek vaag over het land, zoo
woestijnig voor zijn ]age oogen wijkend en zoo eng Loch binnen
de rossige bosschigheden waartoe de horizonnen nu alle waren
vergaan . Maar als hij zag dan hoe schrikkelijk ver de pijp van
de water-machien daar schemerde, die toch maar half-weg nog
was, hem het gevoel overkwam van den in de vroegte of to
loopen afstand en dat op 'n luie maandag, om zoo'n stuk of wat
zwaaitjes, met al de scha van wel twee schaften, en bedacht erbij
hoe er misschien toch wel morgen 'n keer in 't weer kon komen,
en hij dan zijn grondje het hoog-noodige eindelijk geven mocht,
ontdeed hij zich flink van zijn kleeren, en na eerst nog den nagel
bij de kleine dol die wat was losgewrikt, to hebben aangedreven,
nam hij zijn waterkruikje en stapte naar zijn werk .
Hoog boven den dijk vuurde het zonnen al naar het lage
westen, schoon 't even ongenadig neerschroeide nog van uit
de hoogste lucht . Uit de ijs-blauwige noord-oostelijke diepte
van den hemel spiegelde zich altijd hetzelfde bleeke dondergevaarte, onveranderd op schriele hagel-grijze luchtlaag zijn
dreigement aanstapelend, en verzwijmelen er weft in willend,
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wegdooiend tot 'n belofte van niets. Benauwder al meer overging de Zondags-vree heel de bedwelmde vlakte, waar alle
leven voor goed gescholen scheen onder de schaduwen der
daken en dorpen ; de vroege-avondstilte als een doem over al
de kampen hing, de vroolke vlagge-kleurtjes wimpelden niet
even in de wijdte, al het gedane in den broei-gloed rustte, terwijl
al het dichtbije en nog to winnene Bras hier kwam aanblakeren, tot diep in het binnen-inne bestookt geraakt van venijnige
stekelingen. Ook Wimme aan den loop was overstraald van
gloed ; zijn hoofd straalde rooder uit, zijn knuist blonk heviger
aan den boom en zijn al-lange schaduw smaragd de stoppels
overvloeide, toen hij aan de voorlaatste zwaai gekomen
moeizaam nog even het nestje overboog .
,,Zulke nakende stakkers," zei hij, en de dadelijk geelgapende slurfjes betrachtend, na-prevelde hij nog ; „wat de
honger doet ."
Hij spoog eens in allebei de palmen der handen en van toen
of had hij voor niets meer oogen ; de vogels mochten weft razen
komen waar hij werkte, of als hij terugliep, een reiger zeilend
gaan, den hals neergekropt op den romp, den snavel sprietend ;
'n ooievaar opkleppen hier dat het ratelde, ginder dalen met
de stelt-pooten als niet kunnend raken op den grond, het „knut"
mocht plagen en de ,dazen" steken zelfs door de broek-stof
heen, hij trok maar voort, maar voort . Het Bras was wreed,
het gras werd hoog en sabelig, vrachten had hij er soms
van in het zwad to keeren ; als in een rooien wasem schreed
Wimme vooruit, na elke aanstrijking met meer geweld aan
het maaien .
Geklampt aan den grond, de lippen klemmend, of 't tongpuntje
uit zijn mond gelijk een kind dat zijn best doet, dan met de
onderkaak erg zeggend de vooruitwillende beweging . joeg hij
zijn zeis er machtiger door, zijn voeten wrongen en kantelden
of er de enkels braken . Alle leden rekten en nepen naar het
maken-gedaan ; zijn hel hemd verslonsde, vervuilde, of er 't
licht betrok nog meer ; donkerder zwoegde hij voor het somber
gloeiende land uit . In de lendenen, in de armknikken het eerst en
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op de hooge-spierbulten plekte zijn lijf zich door, aan de knieen
dan en langs de dijen op, langzaam-aan zijn naakt zich bloederig
door zijn klevende kleeren beeldde .
Als kostbaar mineraal was er bet gras aan 't vonken ; doffer
oogelden de bloempjes weg onder de vlamming van de zeis .
Werktuigelijk spoelde de maaier er telkens in de eene greppel
bet bloed en gruis af, er de snede van smerend in de andere .
Niets meer was er in zijn gedachten, zijn hoofd leek hem als
volgeblazen met hooi-geur, niets bleef er leven dan dat hij opschoot en nog harder opschieten moest, zou hij den buurttrein
halen. Dan kromde zijn schoer begeeriger, dat er zijn hoofd aan
den nek vermagerde, sprenkelend 't zweet boven de eentonige
vrating van de zeis . 'n Paar maal nog greep hij de kruik, dronk
gulzig frischte in en als hij aanstreek, gonsde onder zijn heete
hoofd bet blauwende metaal ontzaggelijk koel . Even ook nog hij
ophield en to teuten stond, peuterde met de punt van bet maaimes een knel-blaar open die hem to lastig pijnde bij bet aanzetten met de dot en hoe dichter hij naar de slootgrens sjouwde
hoe stager hij opkeek naar den stand der zon .
Bloed en etter zou hij er voor zweeten . Niets meer bestond
er voor hem dan de plek waar hij won . Soms gaf hij door de
weerbarstige striemen zulk een zwaai met de zeis dat 't was of
hij zelf opzwaaien zou gaan, los gestegen van de aarde . Blind
tuimelde hij vooruit, ruischend en rood en paars, wijl 't overal
rond hem smeulde van gloend goud zat, al overpulverd werd
van de asch der komende avond . Barsch verwijderde zich de
maaier naar bet eind van zijn taak, karkassend de zicht door
de vlucht van de klagende vogels .
Den boom waarlangs bet maai-ijzer met eindjes touw was
vastgebonden in zijn arm houdend, stond Wimme achter op een
derde-klas-wagen, tegen bet balcon-raster stil geleund . Hij had
zijn pakkage zooveel mogelijk uit de voeten gezet en zoo als
hij daar was gaan staan, starend als naar wat vers en laags,
knipoogend van onder zijn pet-klep, was er de stilte nog wat
gerekt door zijn stram optreden onder de reizigers veroorzaakt .
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De avond bleef puffend, 't was bier al vol genoeg en de
zeisman nam een groote plaats in .
Al gauw echter zochten de vochtige zomer-oogen van het
juffertje naast zijn knieen op bet klap-bankje gezeten, de gemakkelijke lacherigheid weer van haar blozende vriendin, die niet
zoo gelukkig als zij, moest staan naast den ingang van den langen
wagen. Hoe hard ze ook hadden geloopen, het andere bankje
was bezet gevonden door 'n juffrouw als 'n brei-vrouw, met
een hagelwitte kornet op, waar ze een hoed met keelbanden over
had gezet, als 'n gestreken gordijntje hingen de mutsplooien tot
op haar gekleeden mantel . De meisjes giegelden zonder ophouden, de menheer naast Wimme tegen het raster maakte ze met
goed gevolg aan het lachen . Een parmantige rood-gele snor
versierde zijn vleeschig bierdrinkers-gezicht, zijn grijze oogen
keken ook warm, en een vol valiesje, keurig gesloten door een
glimmend nikkelen knip, stond tusschen zijn nette beenen . Hij
scheen een man van zaken . In de glasachtige schaduw van het
portier bleef een oud vrijgezellig en blauw gebuist boertje hem
strak aanzien of waar hij een raadsel, maar innerlijk vol pret
omdat hij zoo snaakte. Naast de andere deur-zij schouderleunde
nog wel een beer, maar deze draaide zijn rug toe, redeneerend
met iemand beneden aan de trede die zich bewaaide met zijn zakdoek . Ook het voor-op van den wagen achter Wimme en den
beer verschijnend was vol : alle menschen met zoo'n avond
wilden buiten blijven . En het roezende perron-leven haastte
maar altijd voort langs de heete wagens, de groote en koele
schaduw van het station was als doorstoofd met stemmen en
doorgeurd van den rook der sigaren .
,,Uitverkocht, mevrouw .! ; riep de blonde heer . 'n Dik
vrouwtje keek Been-raad-wetend naar hem op, liet de hand
oogenblikkelijk los, waarmee ze zich al opheesch en schommelde
weg naar voren.
,,Ze heeft tijd genoeg, pas over vier minuten gaat ie," zei het
meisje en ze stak met een een van haar witte bloeze-armen voorbij
Wimme, zoo ongewoon en stom-donker daar aan zijn plaats vast
en zoo smerig of hij er ten eeuwigen dage niet van daan geweest
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was. Ze rekte haar garen handschoenen bij de polsen strakker,
wriemelend met de vingertjes, bewreef de toppen.
,,Die dingen gaan waarachies al weer stuk," zei ze .
,,Dan kan de winkelier blijven leven," giegelde de vriendin,
„voor drie stuivers ben je weer klaar ."
,,Dames," hervatte de heer en hij babbelde vlot over handschoenen en lintjes en over mooie handjes, Het boertje glunderde uit de deur en ook de weinig toeschietelijke juffrouw
kwam zich keeren naar zijn welbespraaktheid over koopen
en nog eens koopen en hoe iedereen tegenwoordig krijgen
kon wat maar zijn hartje begeerde .
,,Alles is tegenwoordig to koop, tot de gewetens toe,"
snibde ze eensklaps uit, maar of ze 't zelf wat mal vond, lachte
ze heel kort en raar, ging weer zitten kijken over het perron
naar een wit-gekielden dienst-man, die met de hand aan de
bel-riem de wacht hield .
Maar de verteller was niet zoo spoedig verlegen .
„Weet u to zeggen, waar iemand z'n geweten zit?" vroeg
hij met klem en op den man of aan het boertje . Deze zoo
onverwacht aangesproken, bleef loos lachen wel, maar een
groot wantrouwen vreesde er uit zijn omrimpelde oogjes .
Hij beloerde den vrager, schudde dan kalm van neen, zoodat
de zwarte akertjes bijzijen zijn degelijke pet er heen en weer
van tikkelden .
,,Niet? dan zal ik 't u zeggen, het geweten van een mensch
zit vlak bij zijn milt ."
,,Och he, en dat met die warmte," lachte de vriendin. Ook
Wimme leek wat to grijnzen ofschoon hij niets verstaan had ;
er vogelden zooveel stemmen ; hij kon zijn oogen maar niet
afhouden van den stroohoed van het blanke meisje : een
gansche bundel sprieten en airen bewoog er telkens als Bras
door haar uitbundigheid .
,,Bij de milt," verzekerde de heer triomfantelijk, en hij sprak
veroverend weer : ,Er was eens een Boer die een eenige zoon
had, en die zoon gaf zijn verlangen to kennen dat hij won
hard-looper worden ; 't spijt me allemachtig, zei de vader, ik
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had wat beters met je voor, maar de zoon verkoos hard to
loopen. Nu weet een ieder bij ondervinding wat 'n steken
in je zij je van hard loopen krijgt."
„Je vuisten dicht houen, heb ik altijd gehoord," opperde
t zittende meisje .
„Juist, dame," antwoordde de heer hoffelijk, „maar dat doer
n hard-looper van zijn vak niet, die moet zijn handen vrij
houden, u begrijpt wel waarom ; die gaat liever naar 'n dokter
en laat zich snijen van de milt ; dat deed die jongen ook en
of 't nu kwam omdat de surizijn niet heel knap was, of dat
zijn geweten heel toevallig wat dicht bij de milt lag, ik blijf
er vrij van, maar de dokter nam hem zijn milt en tegelijk
bij ongeluk zijn geweten weg . Wat toen . . . . toen werd-ie
notaris."
„Ik weet wel wat je bedoelt," grinnikte het boertje, ,ik
weet wel wat je bedoelt, je bent een gladde pias ."
De genotlijke verteller werd gemoedelijk .
,,Zeg 't maar als u het weet, ik zal 't niet zeggen, ik zal
't wel laten to zeggen dat notarissen Been geweten hebben,
dat zal ik nooit zeggen ."
Zijn laatste woorden had hij bijna moeten schreeuwen, want
de bel had geluid en de trein gefloten voor uit het licht, en de
lach-stemmen achterop raasden toen om elkander to kunnen
vangen onder 't rijden . Wimme's gestalte begon lummelig heen
en weer to schudden boven het raster . Onwillekeurig klemde hij
zich vaster voor de kwaaie draai die hij wist dat kwam, terwijl
diep, als achter uit zijn hoofd, zijn oogen stil van onder-opkeken .
schaduwig en goudelend, of togen er door het blauw van de
warme hooi-kleuren om .
Hij voelde zich meegenomen, al rommelde de trein door het
vrije . Stram naast zijn boom, als zelf ontspannen staande,
spookten hem nu al kampen voorbij . 't Was of 't land liep.
Hij stond maar stil. Een paal, weg, een paal en weer een
paal . . . . allemaal gedaan, allemaal hooi en zwaadjes .
In het schier eindelooze had hij gemakkelijk de streek nog
kunnen herkennen, aanwijzen de wilgen en de boerderij waar-
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achter hij den dag door had getrokken . Van het hoog op de
spoorbaan rijden, ging het gezicht als van zelve ruimwaarts, over
de suffe dijk-bochten langs de rivier, als over wallen enschansen
heen tot de polders in, in een wonderlijk, vreemd damp-land,
viak als water en eenzaam gelijk zee . Maar Wimme zag daar
niet naar, hij voelde niets dan dat de koelte van de vaart was
lekker en dat de rooie grondvlak-langswegdraaide enverschrikkelijk onder de beenen vlood .
En zoo dadelijk zou de spoor wel stoppen . 't Was 'n klein
poosje maar, 't was de moeite niet waard . Hij zag het al in zich
zelve, het wortel-rooie en sproetige bakkes van den ,annemeling" die hem zou opwachten aan de halt . Scheren, naar de
barbier gaan, dat zou hij toch voor van avond maar laten,
to moed', to moed' .
Laag daar in het westen brandde nog het zwerk, en 't vaste
teeken der wolk zich in het oostelijke verdroomde, het zonnen
verschemerde traag . De beladene trein-klomp met zijn vervaarlijke schaduw, de streep van Wimme's maai-stok er sleurde,
daverde voort boven de velden, waar 't murwe licht aan to
ontstralen scheen met de rooken van het hooi, in 't wijd-om van
't blauw doorluchte, van het ernstig zijgende . Gelijk een slaapdronken mensch zijn gelaat eindelijk afwendt van de lamp en
het donkey zoekt, was het of de aarde zich nu wegkeeren ging
onder de heerlijke deken van den nacht . Druiling en sluimering
rondom, en overal het afgestredene zich strekkende er onder,
o zoo gereden to worden heelemaal op huis-an, zoo koel . Vensterglaasjes scheeloogden nog in muurtjes, als voorbijvarende
schepen met lantaarns aan 't branden . Hooi, allemaal hooi, en
overal zaterdagavond ; daar floot er de trein en dat was maar
goed, want 'n mensch zou wegvaren in den slaap, daar waar hij
zelve bij stond .
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zullen maar denken, het is het eerste succes dat je overmoedig heeft gemaakt," zei Roota vergoelijkend en stapte
„
van de stoof die Roevius altijd voor den driepoot klaar had
staan, omdat bij het lesgeven het kijken van meester en leerling moet zijn op gelijke hoogte . ,Dat is nu al to geniaal, . , .
zoo komen wij er niet . . . je begrijpt . . . Kom, zet er nog
maar eens bij ."
„Zoo, meer zoo," beduidde hij naar Roevius, die diep
gebukt, een hand op zijn knie, wars-vragerig opzag en naar
de aanwijzinkjes de plank met de teekening trachtte to stellen
en tegen de pooten der model-tafel, nieuw als de plank, toen
aanleunen liet, „zoo is het goed, kom nu ook bier staan . . ,
toe . . . zie je het nu zelf niet? Je meet niet genoeg ; je vergelijkt niet genoeg op een afstand ; . . . de proporties deugen
niet en hij is nog zoo scheef als mijn schoen . . . je bezit toch
een schietlood? . . . het voorhoofd maak je to hoog en het ondergelaat to gedrongen, . . . een baard zit toch om een kin . . .
die Zeus-kop is juist zulk een heerlijkheid van evenwicht, van
rust-in-macht . . . nu ja . . . meten, vergelijken, meten ."
De meester had zijn hoedje voorovergezet om het licht of
to sluiten boven zijn oogen en stond in zijn blauwe, vooral
aan de mouwen wat morsig paletootje en dat uit de zak aan
zijn schaduwkant een schetsboekje toonde, ruglings gekeerd
naar de kamerdeur, alweer op de verhooging . Hij liet zich
de plank aangeven en zette die met een til alsof het een
stoutig kind was tegen de schuine latten van den ezel . Hij
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knakte de knip los onder de schuif, deed het bord nog een
inkeeping dalen en blies, aanbuigend van terzij, uit voile
wangen het al to zwarte poeder der houtskool van de schets,
Uit de riggel voor hem, zocht hij een lang, ondoornig houtskoolpijpje, strekte dan zijn rechterarm vooruit met het staafje,
zoo tusschen zijn vingers het vattend, dat de duim er maatbepalend langs schuiven kon en hij mat het voorhoofd van
den god, van-af de haar-inplanting tot den boog der brauwen
en vergeleek deze afstandelijk verkregene grootte met andere
deelen van het grootsch gelaat . Het staafje nu horizontaal
richtend dan vertikaal, kneep hij zijn eene oog stijf toe en
steunde bij twijfelingen, den strakken arm met zijn linkerhand
om het stokje zoo onbewegelijk mogelijk to kunnen houden .
En aldus werkend, passend en nametend op het papier, telkens
een merkje schrappend in de verflauwde teekening, zocht hij
de fouten van zijn leerling .
„Je moet daar wat stevigers voor gebruiken, heb ik je al
gezegd, 'n penseelstok," knorde hij, toen het houtskoolpijpje
knapte, „kijk je wel ? Wat heb je toch ? Hoe zijn wij weer
zoo in de contramiene ? Ik begrijp er niets van ."
,,De inspiratie was er deuze week niet," gekscheerde Roevius,
,,dat pleister is zoo koud," pruttelde hij, ,er is geur noch
heerlijkheid aan, ik knoei veel liever met verf ." Over den
schouder van Roota leek hij toe to zien, hoe die al kijkend
van voorbeeld naar papier, heenschetste over zijn werk.
,,Schiet u nogal op, naar uw zin, met uw schilderij ?" vroeg
hij zoetsappig .
,,Best !" ontweek de onderwijzer luid. Hij had het witte
masker even voorbij gezien, dat enkel door de gietnaden wat
geschonden, oprees met zijn gewelfde lokken en vollen baard,
borst- en mantelfragment en een met het klosachtig sokkeltje
,,trois-quarts" toegekeerd . Er achter glimmerde klam een
mahonie kast, viammig in de paneelen, waarop een geprepareerd doodshoofd was to pronk gezet, met een schuinstaande,
wijnrooie fez op zijn bol en dat in zijn kaak, dichtgeklemd
door het kurketrekkerige koperdraadje, de steel goed vasthield
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van een goudsche pijp . Minder opzettelijk lagen er boeken,
saamgepakt met touw, als voor verhuizen gereed en voor
die kast stond op de zwart-trijpten zitting van een stoel een
schilderstukje bescheidenlijk ten toon . Het was de meer dan
levensgroote schets van een roodharig meisje . Paarschig ingeschoten schimde het wezen in de olievette glansen er om
heen . Maar Roota deed alsof hij het niet had gezien en
bleef kordaat op de stoof staan doen . Een paar maal knikte
hij goedkeurend naar een pleisterstudie, die in de schaduw
van de kast gehecht was aan 't behang, een ruige krijgsmanskop, uitkijkend onder een luifelhelm die rijk was gefigureerd.
„ Natuurlijk," zei hij, ,natuurlijk, mijnheer schildert liever,
dat pleister is zoo koud ; kou is vanzelf geurloos . . . ik vraag
maar weer wil je examen doen voor de akademie of niet?"
,,Heb je het gezien?" hield hij aan, terwijl hij zijn hand,
waarvan de tengere pols omsloten was door de boord van
een blauwe trui, kwansuis schetsend langs de lijnen op het
papier bewoog. „De haar-massa, de baard, daar de ooglijn
hadden we uitgemeten ; je zette de oogen ook to dicht bij
elkaar ; van traanheuvel tot traanheuvel is juist den oog, dat
is bij de antieken regel, als ik me wel herinner ; . . . de neustop ;
de mondlijn ; zie me toch die mond ; een to groote bovenlip
maakt altijd eenigszins dom ; . . . gelijkenis, zie je, zit 'm in de
groote verhoudingen, wanneer je bijvoorbeeld een van je
vrinden in de verte op een brag ziet aankomen, herken je
hem wel, al zie je nog Been oog ."
,,Dan weet ik zeker, dat hij gaat naar de Bodega," antwoordde Roevius even lustig om zijn pruilende mond . Hij
verzette nog eens zijn voeten in de witte kousen en geruite
muiltjes en stond weer moeiig toe to zien, de borst ietwat
ingevallen, in zijn peper- en zoutkleurig pak. Zijn oogen, eer
grijs dan blauw, hadden de vele knijprimpeltjes van een die
spoedig lacht en langs zijn rechte neus waren kromme trekken
of tilden zij de hoeken van zijn lippen op, doch gaven aan
zijn bleeke wezen durend iets neerslachtigs . Het stevigst van
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zijn hoofd was het voorhoofd met het steile, blonde haar,
dat om zijn flinke ooren scherp was afgesneden .
,,lets dergelijks," opperde hij, .zegt Hunt ook, die deelen
van een kop vatten het hoogste licht, die 't eerst natregenen
zouen ; dat moet dan natuurlijk buiten zijn ."
,,En dan mag er geen wind bij zijn," blufte de meester,
,,wat die Engelschman zegt kan ons geen cent hier schelen ."
,,Da's niet veel . . . anders" . . . smoesde Roevius, „de talks
on Art" van die A-me-ri-kaan is een leuk boekje ; wil u
het niet eens hebben?"
.,Je weet heel goed dat ik geen Engelsch genoeg versta,"
zei de meester kriegel terug, "kijk maar liever ; je weet al
meer dan genoeg ; ze maken jullie nog mal ; ik houd maar
weer voet bij stuk ; oefenen, heel braaf oefenen ."
,,Heb ik dan bij de Ajax niet mijn best gedaan?" fleemde
Roevius, hij dribbelde ongedurig, zag vies omlaag of keek
hij naar de randen van zijn meesters pantalon, „u hebt
goed praten," zei hij .
.,Dat weten wij nu wel," antwoordde Roota wrevelig .
,,Ik kan er evenmin veel van als jij, dat is juist het mooie
van ons werk, je kunt het nooit . . . Titiaan, och 1" foeterde
de onderwijzer, toen de houtskool andermaal knapte, ,zou
je zoo vriendelijk willen wezen," verzocht hij en greep in
den riggel naar een nieuw stuk kool, „even to kijken naar
je kachel, je begint je adem to zien, kou-lijen is nog erger
dan honger . . . Je komt nooit klaar tegen Paschen," begon
hij w6er heftiger to preeken toen Roevius lang genoeg geschraapt had in de bak met kokes en in de ornamentiekige
kachel had gepookt, ,nooit ! dat gaat zoo niet ; en 't is toch
zulk een ontzaggelijke kop, die Zeus ; zoo'n gods-gezicht kan
alleen door een kunstenaar gezien zijn in een land met
bergen, met sneeuw misschien wel . . . denk je niet aan
sneeuw?" ijverde Roota, andermaal toegeloopen naar den
kop, en met zijn opgestoken duim leek hij de welvingen boven
de oogen over to boetseeren : ,welk een stil geweld, heelemaal geen worsteling ; dat waren kerels ; wat heerlijk yolk
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moet het geweest zijn dat liep onder zulke oogen, niet?"
„U wilt mij lekker maken," pruttelde Roevius, ,zegt u
maar dat ik een lammenadige pietepeut ben ; dat kan ik toch
niet helpen, ik kon er niet mee opschieten ; ik vind hem,
met permissie, zoet en hij kijkt me to gymnasiaal . . . menin
aeide the-a . . . wat hebben wij daar nu nog mee to maken,
zeg ik maar, met die Jovissen ; de Lea's wonen tegenwoordig
drie-hoog en de Danae's gestoffeerd . . . gouen regens, gouen
regels mag je wel zeggen ; wat zal een mensch er aan doen .
Zeus irriteert me, hij irriteerde me al toen er de kruier de
trap mee opstommelde . . . e vrachie, meheer . . . Gisteren
had ik een oogenblik dat ik 'm zag, maar daarna zag ik weft
niets dan wader Abram, . . Hooge uiterlijkheid, zei u Zaterdag . . U is een cerebraal artiest . . . zeggen ze," raffelde hij .
Roevius was voor de knappende kachel gaan staan en
hield het koopren schietloodje gereed, dat als van zelve aan
hem begon to schommelen . Daar hij geen boord om had,
was zijn nek tot aan den keelput naakt ; er onder was zijn
mooie overhemd door parelmoeren bolletjes gesloten . Binnen
zijn bereik lag zijn juchtleer sigarettenkokertje halfvol open
op de schoorsteenmantel, die marmer was geschilderd en
bovenop geheel gevuld werd door een groote rol ,papiersans-fin".
,,Cerebraal 1" had de meester herhaald en keek of was hem
het woord een raadsel .
,,Eigenlijk hebt u gelijk dat u nooit iets leest," knoeide
Roevius, „maar, zoo is men ook nooit op de hoogte ."
„Ik lees enkel in het boek der natuur," schertste Roota grof .
,,Vindt u kranten of zoo dan geen natuur?"
Roota's rond gezicht was strak geworden om zijn neus
en toen hij de stoof weer opging, waren zijn donkere oogen
schuw in de schaduw der hoed .
,,Kranten ?" vroeg hij .
,,Met een groote K."
,,Dat zou u toch ook konsekwent niet kunnen volhouden,"
volhardde Roevius „u die zelf schrijft ."
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,,Ze kunnen zoo gek wat zeggen," praatte hij voort in het
stugge zwijgen, terwijl de meester bij zijn teekening bezig
bleef, ,ik weet niet meer waarin, 't was niet in Recht-voorallen, dat weet ik wel, het was in het Zaterdag, Zondagnummer van
het interesseert u toch niet ; daar moet
je nog zoo groen voor zijn als ik . . . Waarachtig, hij gaat
lijken, hij lacht," haalde zijn stem wat op, „laat u hem zoo,
dan zal ik hem fixeeren, dan heb ik een Roota . . . ik wou
toch om de grap dat u 't eens las wat ik bedoel over den
Haag ; ze weten blijkbaar geen raad met iemand als u ; ze
zeien, nota-bene, dat de pen u het penseel uit de hand
wringt en het penseel de pen ; je ziet het hier vandaan ; de
aristocratische visie ; 'n steekspel ."
,,Dat is nog zoo dom niet," bromde de meester.
„Je kunt het je begrijpen," pruilde Roevius, ,je kunt er
inkomen dat er zijn die meer op hebben met uw schrijven,
dat ze daarom vinden u moest u enkel wijden . . . .
,,Dat heeft je een schilder gezegd," viel Roota uit .
„In spe, net als ik," zei Roevius potsierlijk . U kent 'm toch
niet, een leerling van Nunken ; vindt u Nunken superieur !. . .
ik zal het niet oververtellen ."
,,Wat vindt u zelf dat u beter doet," zeurde hij voort, ,er
steekt toch Been schande in en wie zou dat beter weten
dan u zelf."
„Ik ben een geboren romanschrijver," antwoordde de meester .
,,Ze zijn jaloersch," beweerde Roevius grappig .
,,Op mij ?" vroeg Roota en keek even om .
,,Het is toch waarachtig geen kleinigheid," pruttelde dadelijk Roevius, „schilderen en schrijven tegelijk, er schrijven
tegenwoordig veel schilders," vervolgde hij, ,dat wil zeggen .."
„Waarom ook niet ?" onderbrak Roota toeschietelijker, hij
bleef tegen de teekening almaar aan staan kijken en deed er
of en toe wat aan, ,dat is meer vertoond, Michael Angelo
schilderde, beeldhouwde en hoe, schreef Sonnetten, zette een
koepel op de Sint Pieter, toen niemand er kans toezag, bespeelde bovendien de luit ; dat is nog wel wat anders ."
12
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,,De luit ; Michael-Angelo," herhaalde Roevius, „waarom
to beschrijven wat je schilderen kunt, zegt weer een ander,
je moogt het ook omkeeren, waarom to schilderen wat je
kunt schrijven . . . . hoe is u er toch toe gekomen to gaan
schrijven ."
„Je zoudt evengoed naar de reden kunnen vragen," antwoordde Roota, ,waardoor een mensch raakt aan den drank ."
Roevius keek om naar de kachel, zag het trekgat rood .
„Hij lapt 't 'm . . . er wordt je toch met die artiesten wat
gesold ; genoegelijk vooruitzicht ; van journalisten is dat begrijpelijk, maar schilder tegen schilder dat wordt penibeL"
„'t Ideaal" zei Roota .
,,'t I-dee-aal" herhaalde Roevius . ,Leest u heusch de krant
niet, 't is fenomenaal ."
,,Vroeger las ik ook nets, ik was misschien wel al vijf en
twintig jaar toen ik mijn eerste krant las,"
„Je mot maar boffen ; ik geloof dat ik'm 's morgens vroeg
al kreeg, gelijk met mijn eerste zuigflesch . . . . ik kan er niet
buiten, ik moet mijn krantje hebben ."
,,Wat mij irriteert," praatte hij kameraadschappelijk, ,is
dat geschetter ; het is bijna miserabel onmogelijk geworden,
rustig in je hoekje de geruchten des levens to volgen . . . in
de Cave, in de Bar, je kunt toch niet eeuwig en altijd zitten
in de Vic . . . net of 't niet evengoed napraters zijn . Je moet
bet maar aanhooren over menschen waar je zelf zoo hoog
tegen opziet, en dan moet je ze hooren visschen ; maar ik
zeg niets, trouwens ik weet ook nets en ga je er tegen in
schetteren dan zeggen ze, dat je je anstelt ; nou, wat dat
betreft, soms wel . 't Is de pot die de ketel verwijt dat ie
zwart ziet . . . Kon ik schrijven als u, als ik u was . . ."
,,Niemand weet wat hij kan, je vertelt niets nieuws . Wat?
Ik schilderijen kritiseeren? en dat is zoo gemakkelijk niet ."
,,Dat zou je anders niet zeggen ."
,,Werk maar," verhief zich de stem van den onderwijzer
andermaal en hij duwde bijna het houtskooltje in den riggel
neer . ,Streef, vecht tegen je zelf op, val er desnoods bij
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neer, wanneer je dan maar gauw weft opstaat en niet al
to lang bang blijft ; klets! doe maar je best, ieder doet zijn
best, behalve jij ."
„Je moet toch liefde hebben voor iets wat je doet, hebt
u zelf laatst gezegd," antwoordde Roevius snedig, ,was het
dan ook toevallig maar wat anders geweest, was het dat
mooie brok maar geweest, of een van die twee poppetjes die
ik bij u heb gezien, de eenige keer, dat ik eens bij u heb
mogen komen kijken . . . dat vrouwtje met 'r zedige buikje . . .
wat is dat simpel, wat is dat naief . . . als ik het zeggen
mag, ik vind uw . . ."
,,Schei uit nu, wil-je," verzocht Roota en hij stapte de stoof
af, ,wij moeten het niet hebben over mij, teekenmeester bij
de gratie Gods, maar over Zeus . . . Waarom huur je zelf
niet wat bij Sibaldo, ik houd er geen collektie op na ; je
weet weergaasch goed dat de examen-eisch een kop is . En
die zedigheid, deze mode van wijde schooten . , . ik heb ook
wel wat gelezen, . . . daarom niet . . . 'k bewonder een moederschoot koninklijk gedragen . . . nu ja, prinsesselijk ook wel en
adel-jonkvrouwelijk, dito, dito . . . ja wel, we kennen dat,
middeleeuwen is het nu, . . . grieksch dat is akademisch , . . .
we moeten terug, altijd terug . . . de friezen van het Parthenon
dat is al vervalwerk . . , 't oud-attisch . . . 't haalt er niet bij
. . . nog eens . . . wat wil je ! examen doen of niet ? . . . tusschen
twee haakjes, veel zegen in het nieuwe jaar ."
„Da's waar ook," zei Roevius en 't schietloodje overvattend
kwam hij zijn hand leggen in Roota's koude handpalm . „Ik
wensch u een vruchtbaar jaar," zei hij bijna eerbiedig .
,,Blijft u bij me koffie drinken ?" vroeg hij hartelijk en lei
meteen het schietloodje in den riggel, „toe, doet u dat nou
eens !"
Roota antwoordde niet . Hij had zijn gezicht naar het licht
gekeerd en probeerde de haartjes van zijn donker snorretje
beurtelings in zijn mond to stoppen . Roevius zei ook niets,
hij trok een vies gezicht, keek tegen het kaalgeknipte achter .~
hoofd van zijn meester en zag hoe die zijn hand met de
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duim aan zijn broekzak haakte . Zoodra de kachel koud was
begonnen to worden waren dadelijk uit de dooiplekken op
de ruiten ijsnaaldjes komen schieten, de overkant der nieuwe
buurtstraat leek er door to loeren in de kamer hier . Het was
een nogal groote kamer, wit geplafoneerd, met twee ramen,
die door de juffrouw geregeld als schildersatelier verhuurd
kon worden, zonder kleed en slechts behangen met grondpapier, omdat zij noorderlicht ontving, aparten opgang
had en slaapgelegenheid, Het eene raam, deur meteen naar
't balkonnetje boven de straat, was donker gemaakt achter
een paarsch gordijn en daarvoor had Roevius een stilleventje
gesteld : drie goudreinetten bij een Benediktijner fleschje, een
omgekeerd bespannen spieraampje leunde tegen een poot van
het tafeltje . Het andere venster dat als lichtraam diende,
spiegelde in het zwarte fleschje, en had een ringetjes,gordijn
dat opgehaald kon worden als het noodig was . Ongeveer
in het midden van de kamer stond een mahoniehouten tafel,
als uit een deftiger inboedel overgenomen, en nu voor de
helft gedekt met een servet . Op 't midden er van was een
japansig gelakt broodbakje klaar gezet, een doekje lag er in
geplooid met kunstig gerafelde randen en daarop twee bleeke
kadetjes . Een eierdopje stond op de plaats waar de armstoel
moest aangeschoven worden, en naast het bakje glom een
glazen stolpje met zilverige knop, waar een wiggetje kaas
door henen scheen ; een boterwarmer glom aan de andre
kant, evenver van 't brood . De niet gedekte helft van het
tafelblad was met paperassen bestapeld en tijdschriften van
allerlei kleur en landaard ; een blok kristal er glom met 'n
zwart inktputje er middenin ; een goud remontoir lag er naast
to tikken ; een open brief op een map . Het leek alsof bet
klaarzetten van het twaalfuurtje door een schellen aan de
voordeur was gestoord .
,,Ik ben bang mijn kachel uit to zullen vinden," zei Roota,
alsof hij nu de uitnoodiging pas verstond, ,aanmaken is een
omstandigheid, ik hoop nog eens een beter kachel rijk to
zullen worden."
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„Ik begrijp wel dat bet u niet bizonder bekoren kan,"
snaterde toen dadelijk Roevius of had hij hooren zeggen
,,bet is gedaan" en sloot hij de les nu zelf maar, „mijn
desjeuneetje, zoo vriendelijk, zoo primitief van ordonnantie . . .
mijn twee geschrokken roeiertjes in derlui schuitje en dan
de kaas, juffrouws gekooid ooilam, dat de goden maar niet
jong tot zich hebben willen nemen en nu net als een gedachte in iemands bovenkamer neigt naar schimmelen . . . n
poeem in zijn soort, een waardig pendant, . , alle gekheid op
een stokkie ; ik zou nog wel een half uur zoo door kunnen
gaan, dat is mijn fort, aber man kan des guten auch zu viel
haben en dat is helaas niet bet geval . Ik heb nog sardientjes,
ik moet nog corned-beef hebben, kan u dat niet verlokken ?
Zoo ernstig werker is iemand niet of hij lust wel wat . U
hebt bet maar voor 't zeggen ; alleen geen radijsjes, de Pijp
heeft nog geen radijsjes, m'n goeie juffrouw schaft alles, de
koffie maakt ze tegenwoordig nogal goed . . . Moet u die
stoof nog gebruiken, nee he ? 't Mensch heeft u waarachies
een warme gegeven, ik had bet wel in de smiezen, ze geurt
als een offer van zwavel, ik bedoel, de stoof ." Al pratende
had hij bet meubeltje bij bet middelste gat gevat en met zijn
andere hand greep hij de deurknop, vol van oude verf-smetten beklad en vast met een spijkertje dat losjes stak in
bet gaatje en schuivend hem zoetjes in 't portaaltje, riep hij
., Juffrouw, wel bedankt voorde stoof, zou u gauw koffie hebben?"
„Over een klein kwartiertje zoowat, meheer !" antwoordde
een fijne stem achter .
,,Wat zijn we vandaag op dreef," lachte Roota wat toen
de kamer toe was, ,bet- gaat als van een leien dakje . Kon
je maar zoo'n gangetje houden in je teekenen, bet zou je
goed doen ; werken, geloof me, doet altijd goed . Het is van
de week toch wezelijk al to bar, je maakt mij toch niets
wijs, wat daar stond was bet werk van een uur of anderhalf ; tegen dat ik komen moest heb je er wat opgejast,
wat doe je toch? zit je er maar naar to kijken, dat doen
groote mannen meer, voor ze goed beginnen ."
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,,'k Wou dat het waar was," pruttelde Roevius .

,,Kakel je in je eentje ook zoo, zit je to lezen, fuif je? je
moet toch wat doen?" Roota loensde heimelijk naar het
horloge en treuzelde om den ezel . Onder de glazen alkoofdeur, met neteldoek dicht gemaakt, lag zijn oude pool op
den vloer gelaten .
,,Alles op zijn tijd," zinspeelde Roevius, ,wie weet, of ik
niet denk aan een roman in de uren dat ik stilletjes mijn
speeksel opslik ; een drama in een kiosk ; de clou : al de
steenen die voor het wegwaaien op de kranten liggen . vallen
raar naar buiten, net even weinig expres als de papiersnippers uit het rijtuig van Madame Bovary, alleen een beetje
harder,"
,,Nu, opsnijen kan je, dat moet worden gezegd," grunnikte
Roota weer, ,je moet het dan zelf maar weten ; ik kan je
toch Been taak opgeven als een kleine jongen . Werken,
waarde, werken en nog eens werken, talent is er ."
,,Dat is 't voornaamste," filosofeerde Roevius, „en bovendien en dut is het vandaag zoo goed als 'n Zondag, 't
gebed is in de lucht tot twaalf uur. Kent u eigenlijk iets
akeligers dan een Nieuwjaarsdag ? Ze schieten hier veel
minder dan bij ons, behalve met spek ; 'n taak, da's 'n idee . . .
Ik beloof het u, ik zal mijn beste beentje vooruitzetten, ik
zal zoo gehoorzaam zijn als me zoete, wijze meisje ; ik zal
me kluisteren ; rust zoeken in arbeid ; ik blijf vandaag op
me kast. Lukt me het weergeven weer niet, dan stel ik me
voor als een baliekluiver to gaan liggen kijken over de trapleaning naar de wenschers ; dat eigenaardig trappenloopen
ken ik, luguber stiekum dronken dat een mensch kan zijn, . .
maar als er zoo een op handen en voeten klautert, heb je
toch schik, ten minste, je verbeeldt je dat je schik hebt ."
Met zijn vlakke hand had hij ter spraaks een kindergrootte boven den grond gewezen .
, Ja," babbelde het uit zijn hangerig gezicht, ,kon je maar
praat-artiest warden, ik heb talent ; velen hebben talent,
velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren is een harde
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waarheid, zegt Huet . U wilt wel altijd vriendelijk voor mij
zijn, maar wat heeft daar zoo'n beetje talent aan? Al zou
ik eens iets tot stand brengen, het zal toch maar altijd zoo
iets wezen als een huisje met een zwakke onderbouw, waar
'n geoefend architekt dadelijk de gebreken van ziet ; 't zal
scheuren, splijten, op mijn eigen hoofd invallen, voor aleer
ik er rustig in woon als een weergaasch leuke dilettant ."
„Loop voor mijn part met je bouwkundige fratsen naar
de weerlach," schold nu bijna Roota en ging terug naar
den ezel, ,je maakt me nu wezelijk kwaad, waarom zou je
eigenlijk nog examen doen? was student gebleven ; altijd
over je-zelf, 't is je ook wat ; is dat nu zoo'n toer eenige
uren daags studie-door to teekenen ; wie je anders in dit
kletslokaal weer ziet, niet mij ."
at moet je niet uitvlakken, teemde Roevius, ,zie je,
dat komt er nou van als meester en leerling er es samen
hebben gedineerd in de gaarkeuken des yolks ; ieder is een
product ook van zijn opvoeding, zoo leer je kletsen van
een huis uit . Ik heb mijn roeping gemist, daar blijf ik bij,
ik mis de kerk maar de kerk mist mij, ik mis veel, da's
waar, als het waar is dat ik het altijd heb over me zelf,
zou het 't allereerst bewijzen dat ik het zelfvertrouwen mis
om iets tot stand to brengen, dat de pretentie heeft iets
anders voor to stellen dan ik zelf ."
Roota drukte zijn halsboord neer, wou loopen .
„Ik zou 'n rekening op kunnen maken," dreinspotte Roevius, „van wat ik mis ; ik heb van alles wat en niets genoeg ;
ik bezit een en ander, maar onder ons gezegd en gezwegen,
dat schatje van mij is niet zoo groot en toch to groot ; als
ik maar eens voort moest, net als u . Geen fut, Been ausdauer, mis, mis, mis en dan punt . Trouw, zegt me tante bier ;
een gezellig mensch als jij die zoo aardig praten kan, moet
trouwen, ik ben er voor geknipt, zegt me tante die zelf nooit
getrouwd geweest is en waarachies, 't was misschien een oplossing. Maar eerstens moet je toch vue's hebben en dan
moet je ze toch maar kunnen onderhouen ook ; de weg die
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ik bewandel lijkt me nu juist niet de kortste, de gewarmde
pantoffels zijn verder dan ooit van me af . Ik mis veel ; een
vriend zelfs mis ik, die wanneer je 'them fatsoendelijk vraagt
eens koffie blijft drinken . . . . als die Kees Balkenend ten
minste maar zoo netjes was geweest om niet weg to gaan.
Gisteren heb ik een brief van hem gekregen . . . een brief
van sta-vast, ik ben vannacht begonnen . . . vindt u inkt
ook zoo iets verschrikkelijks ?"
,,Schrijf dan met potlood," antwoordde Roota korzelig ,nu
begrijp ik het, die doet je ook al geen goed . . . waar zit-ie
tegenwoordig ? nog in Parijs ?"
Roevius raspte zijn kin op zijn borst .
,,Waar ie zit? hij was het laatst in Florence en wou naar
Sienna . . . daar zit ie dan ver van het liefelijke land der
grijze richting, misschien staat ie ; hij praat me ook van rust
zoeken, misschien zit ie toch . . . . Heb ik u wel eens verteld
dat hij mij raadde les to nemen van u . . . Wil u er eens
wat hooren wat hij schrijft, het interesseert u toch wel,
dat weet ik, al is u anders."
„Waar zit ie nou ?" praatte hij, zoekend in zijn rommel
op de tafel en kwam dan op het uiterst kantje zitten van de
eenige matte stoel, bij de kachel, en met de brief in zijn hand .
Hij snuffelde in de gevouwen velletjes en zoo leek zijn hoofd
nog weeneriger to worden . Roota bleef hem even bezien,
hij haalde zijn borst op, wurmde aan zijn boord met een
vinger, begon toen op de rand der studie wat to teekenen
naar de statige gipskop .
,,Het is toch een beste vent, u miskent hem, praatte
Roevius boven zijn brief.
Buiten klonk het vorstig geluid van voorbijstappende menschen en boven hun hoofd liep iemand to ijsberen . Een deur
in het huis werd behoedzaam gesloten en toen werd uit de
achterkamer een over en weer gaand praten verstaanbaar.
„Ik weet er niks vanaf," klaagde een dunne stem, kouwelijk
als uit een onbestookte ruimte .
„Ik ook niet," snaakte Roevius opkijkend, „je ooren spitsen
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dat is toch maar een goeie uitdrukking . Wat hebt u toch
een werkkracht," zei hij, ziende naar zijn meester .
,,Gewoonte," grommelde Roota, ,ik luister wel ."
,,Hij is zoo heerlijk uit," vertelde Roevius behagelijk, „en
schrijft zoo'n genot van zijn Italiaansch-kennen to hebben en
van de Palestrijnsche muziek, . . . dat spaar ik u, u hoort
liever een straatorgel, u hebt het zelf gezegd ; maar serieus,
eerst zegt hij, dat, wat hij na uit het land to zijn gegaan
gewonnen heeft, een beetje is en een heele boel en nou moet
u hooren ."
„Ik geloof . . ."
,,U moet weten," viel hij zich zelf in de rede, ,ik had zoo
een en ander opgeworpen", . . . ,ik geloof," vervolgde hij
onmiddellijk op een vlakke leestoon, ,dat mijn liefde voor
het Schoone grooter is geworden en dat ik een beetje begin
to begrijpen wat dat eigenlijk is : het Schoone . En al was
het alleen maar, dat ik alle mogelijke truc verloren heb, kan
ik, dunkt me, al tevreden zijn ."
Roevius frunnikte met de blaadjes of hij oversloeg .
,,Veertien zijdjes," zei hij, „en nog een, . . . die kerel slaat
je gewoon tegen de wereld ."
,,Alleen iemand," las hij alweer, „die a tort et a travers
wil volhouden, kan beweren aan de mogelijkheid eener individueele kunst to gelooven, 'n kunst die maar zoo zou
bestaan, apart en zich vertegenwoordigen in een zeker aantal
artiesten. Geloof je niet eer, dat ook onze kunst, bij voorbeeld,
noodzakelijk een gevolg is van wat voorafging .
„Ik voor mij, zie in onze eeuw een wan-hopige poging om
ook een artistiek monument achter to laten . Zeker, het resultaat van dat pogen is het werk van enkele individuen, en
niet, zooals tijdens de gothiek, het werk van de massa, maar
ik geloof, dat niemand zich daardoor moet laten verleiden
en beweren : de artiest wordt geboren, onafhankelijk van zijn
tijd ; hij ondergaat die tijd, meer niet ."
,,Het is of ik hem zie," smaalde Roota, „ondergaan zijn
tijd, tijdens de gothiek, de tijd . . . nu ondergaan wij die dus
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indi-vidueel, jullie met je stadhuiswoorden, en toen gebeurde
het veel, veel beter, als ik goed verstaan heb . . . Hij meent
wat anders," praatte hij, zich omwendend meteen, ,meent
hij sours God of Duivel?"
,,Ziet u nu wel ?" opperde Roevius .
„Je hebt je zin, ik ben hier toch om jou ."
,,Toch ook wel een heel klein beetje voor u-zelf ;" snaakte
Roevius, "ik heb recht op een uur ."
,,Schobbejak," bromde Roota .
„Je hebt zoo van die menschen," teemde Roevius, „die
het wel lollig vinden zich uit to hooren schelden ."
,,Och kom, het was toch maar een grap,"
,,Uit de gevangenis ."
,,Kom, lees maar ."
,,Got, ik wil het ook wel laten ; 't kan ook heel best
wezen dat ik een schurk ben ."
,,Dat heb ik niet gezegd."
,,Het interesseert me zeker hoe u over een en ander
denkt," zei Roevius en beurde zijn als door een kantoorhand
regelmatig beschreven velletjes .
,,Elke uitin
,,Dat kon nou al niet mooier," viel hij zich zelf koddig in
de rede, ,elke uiting is een gevolg van een persoonlijke
indruk en de minste is even belangrijk als de meest vol .
maakte. Ik voel hier heel goed het zwakke van mijn beweren
en daarom wil ik je liever maar praten van wat ik vind en
niet van wat een ander beweren kan of kon ."
„De tijd," bromde Roota .
Roevius keek onnoozel op ; hij spitste zijn lippen grappig
toen hij lette op Roota's halsstarrige boord .
"Ik geloof," vervolgde hij dadelijk zoodra de onderwijzer
het teekenen staakte, „aan een primitieve uiting, aan een
volmaakte en aan een decadente . Na de renaissance zien
we terstond de decadence, die zich uit in de stijlen der
Lodewijken en eindelijk in de koude empire-stijl . Daarop
een geweldig pogen, een poging to groot om to duren . En
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na dit, misschien de curieuste uiting die ooit gezien is : het naturalisme, geboren uit de wanhopige zucht, . . . om wat anders
to leveren dan ooit is geleverd . . .
,,Eene uiting geheel op zich zelve . . .
,,Want men kan niet . . ."
,,Wie is men?" vroeg Roota, even zacht en nadrukkelijk .
,,Dat is juist heel delicaat," antwoordde Roevius een oogenblik snibbig, „want men kan niet," herhaalde hij slepend,
,,beweren dat Balzac met z'n etudes philosophiques, Flaubert
met z'n Tentation de Saint Antoine daarvan de voorvaders
zijn . . . welnu, hopen wij dat uit dat lijden, dat wroeten van
een eeuw, die liever niets leveren wou dan decadente uitingen,
wat wezenlijks geboren wordt : een nieuwe stijl ."
Alsof hij het woord onderstreepte, wachtte Roevius na,
Roota echter bleef aan 't teekenen .
,,En ik geloof," vervolgde Roevius, „dat wij daartoe
niet kunnen geraken, dan door to bestudeeren, door zich
nederig leerling to maken van een groot meester ; dat heb
ik hier eerst recht begrepen, van voor de renaissance ; laat
ons vooral bestudeeren die aan wie wij nauwer verwant zijn
dan aan de Italianen : Holbein, Diirer, Jacob Corneliszoon,
Cornelis-Antonius-zoon . . . Lucas van Leiden, Memlinc enzoovoort, ontdekken wij die meesters zooals de Italianen, de
elegante en pure kunst van 't oude Hellas deden, maken wij
ons tot wezenlijke leerling en niet tot akademische nakalkers ."
„Wat ons ontbreekt," vervolgde Roevius na even to hebben
gewacht en met verhoogde stem, ,is concentratie, den dag
dat ik in een oeuvre alles zal kunnen concentreeren wat ik
weet, en 't is nog zoo weinig, maak ik een van de beste
schilderijen van den laatsten tijd ."
,,Maar wij, arme stumpers, wij maken nooit een oeuvre,
wij concepteeren niet en voeren niet uit daarna, maar alles
wat we maken : nait en de-mo-li-sant ce qu'il y avait deja . . .
avant sur la toile . Wij zijn niet meer verbonden door eenzelfde ide : 't geloof ; maar wij, artiesten, zijn een door de
onmiddellijke communicatie en zoodra de bourgeoisie of liever
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le commun geheel de baas zal zijn en alle artistieke poging
onderdrukt, zullen er nieuwe wonderen gebeuren, Prepareeren
wij die wonderen, leggen wij de fondamenten tot wat daar
eens zal staan en onze glorieuze collega's zullen onze kinderen zijn en wij zullen leven door hen ; ziedaar!" besloot
Roevius of reikte hij wat aan, „een nieuwe rhetorische toren,"
zou vriend Roota zeggen, ik denk wel niet, dat de architekr
tuur ervan hem aan zal staan ."
,,Hoe komt hij daartoe," gromde de onderwijzer, ,,ik dacht,
dat ik bij hem allang had afgedaan," hij wischte meteen zijn
schetsje weg en lei de wiek met het kleverige botje terug in
den riggel . ,Zonde en jammer, dat hij je geen teekenles
geeft ; die heerekinderen ; altijd met hun mond open naar
torens ; 't wordt nog een nachtmerrie, 'n toren, een fabriekspijp is ook een toren ; vraag liever of hij niet bezig is een
brug achter zich of to breken ; wat doet zoo iemand eigenlijk
nog in de Kalverstraat ."
Driftig keek Roota om ; door zijn gedrentel bij den ezel
had het gipsbeeld een oogenblik gewankeld . Hij haalde gauw
zijn lucifersdoosje uit zijn zak en kneep een stokje doormidden .
Hij drukte het sokkeltje neer en duwde dan het houtje in
het gapende kiertje, Roevius, die verwezen was blijven zitten,
zag hem onnoozel doen, maar niet voor Roota zeker was
dat zijn eigendom niet langer gevaarlijk stond, begon hij
weer to praten .
,,'t Is allemaal ongetwijfeld allemachtig gewichtig ; het artistieke pogen, maar, wat heeft dit met studeeren to maken,
wat hebben wij er aan, wat heb jij er aan ? . . . de hoogste
lof die onze meester ons gaf was : ,goed begrepen" en daar
waren wij uitermate mee in onze schik . . . le commun . . .
de onderdrukking . . ." bromde Roota . . . „de eene verrekt
en de andere wordt een man in bonis, de zwakken leggen
het of tegen de sterken . . . allemaal ouwe koek ."
Hij zweeg weer en bromde dieper nog : ,je dagelijksch
brood is toch geen moord waard ."
Achter de deuren der bovenkamer was het overal stil, 't
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horloge lag to tikken op de tafel. Roevius keek verdrietelijk
naar zijn velletjes . Roota redeneerde naar het raam gekeerd .
,,Gesteld eens, ik was wat je vriend Balkenend le commun
noemt en jij vertegenwoordigt het artistieke pogen, ik wit
jou onderdrukken, omdat ik een hekel aan je heb, je bent
fijner dan ik, je geringschat me geducht, dat merk ik heel
goed, zoo grof als je denkt is le commun niet, daarom haat
ik je dubbel . Wat moet ik nu doen om je er onder to krijgen . Wat zou jij doen ?" vroeg hij zich toewendend .
„Ik laat het aan u over," smoesde Roevius .
,,Het beste zou zijn, daar het niet gaat hier om het dagelijksch brood, voor werken van liefdadigheid blijft le commun
altijd wel to spreken, ik zou doen alsof je er niet waart ;
ik zou je wat ze noemen doodzwijgen ; dat is afdoende, dat
is of ze je opsluiten in een kamer met watten muren ; daar
komt niets door, niets."
"Dat lijkt me wel een goeie gevolgtrekking in de brief,"
preekte de meester, ,eenmaal aangenomen de noodzakelijkheid van al zulke redeneeringen, dat niet voor aleer het
artistieke pogen, zich op die manier, al zijn natuurlijke behoeften zou zien onthouden, aanmoediging, gelegenheid, bewondering, leven in een woord, er kans komt op iets als
een wonder . . Got, got! wat leven we toch in een rommel,
welk een smerig gewroet," vie! hij zich zelf in de rede en
een smalijken lach martelde op zijn gezicht, „is het niet
grandioos zot, dat ik, Roota, nu zelf met jou . . . wat galmt
het hier," zei hij, plotseling ophoorend .
,,Dat vind ik al zoolang," pruttelde Roevius, ,dat is net
wat ik zeg, een intellectueel bor . . ."
,,Wij zeggen precies het tegenovergestelde," viel Roota in,
,,wat ik deed was niet veel, maar wat jij deed nog minder,
het recht van meepraten moet toch worden verdiend, zou
ik meenen,"
,,Een meisie is toch ook we! mooi, zoo maar," brabbelde
Roevius, „Past u op," waarschuwde hij, toen Roota plomp
was neergevallen op de stoel, ,ze is misschien nog nat ."
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Hij was overend gekomen, lei zijn brief op de stoelmat en
stond dan eenige scheppen cokes in het vuur to wippen, als
vanzelve kwam hij weer zitten en met de velletjes in zijn
vingers .
,,Wat nou?" vroeg hij sikkeneurig . . . ,ik ben nog niet au
bout de mon latin, dat moet u toch nog hooren, hij vraagt
het wel niet direkt, maar toch," hij snuffelde al in zijn brief .
„Ik sprak zoo even," begon hij onverschilliger to lezen,
,,van een kunst die alleen staat. De werken onzer allerbeste
Hollanders, van Goyen, Vermeer, Ruysdael, Pieter de
Hoogh en zoo voort, zijn uitingen, heele pure, van een heresie :
het protestantisme ; 'n godsdienst, die alle ideaal miste, kon
niet anders dan een contemplatieve, eerlijke, natuurlijke kunst
inspireeren . Er zijn enkelen, maar ik vind ze niet altijd de
grootsten, die komen ondanks hun tijd en die gevaarlijk zijn
door hun meeslepende kracht ; wezenlijke reuzen, die geboren
worden in alle tijden, zonder met hun tijd to maken to hebben .
Michael Angelo zei zelf : na mij komt niemand, ik spreek
me bier niet tegen, integendeel, zooals . . ."
,,Deze zin staat tusschen haakjes," vertelde Roevius lusteloos .
,,Zooals Michael-Angelo, Velasquez, Rembrandt, Delacroix,
misschien heeft de laatste meer traditie dan ik denk ."
,,Haakjes," herhaalde Roevius, „hij moest wat leeren schrijven bij u."
„En die zijn wezenlijk gevaarlijk to volgen en al die deze
meesters volgden zijn steeds kleine Rembrandtjes gebleven of
Velaquezjes, omdat al hun weten in hen geboren is, geboren
wordt en met hen sterft ook . . . Ziedaar Guus, mijn cathechismus van den laatsten tijd. Ik sta er niet voor in dat ik
het niet later een bijvoegsel Beef en een en ander schrap, of
dat ze wordt als die pijp van honderd en vijftig jaar, waar
successievelijk de kop en de steel van vernieuwd was ."
„Dat is toch wel aardig," leuterde Roevius, „'n pijp of
een toren, er is lengtemaat ; ik gaf intusschen wat als ik het
zoo kon meenen . . . maar die heresie, die heresie van Keesie ."
Roota was opgesprongen .
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,,'t Protestantisme," riep hij woest, ,dat is Rembrandt,
Rembrandt dat is het Protestantisme en meer nog, oneindig
meer ; daarom kunnen zij hem na drie honderd jaar nog
niet klein krijgen in dat Roomsche Museum, het is de geest
die zich blijft verzetten, snappen jullie dat?"
„Ikke well" riep Roevius grappig uit . „U hoeft niet to
wachten, juffrouw," zei hij zoetsappig, want er was geklopt.
Roota was wrang voor zich henen blijven kijken ; de deur kierde
zoetjes open en voor de drempel, met achter zich de worstachtige wrong der trapleuning, zag hij toen het modelletje
staan van het schilderij, tot aan de enkels in een lange mantel .
,,Als 't kindje binnenkomt," riep Roevius in zijn schik,
,,snotdorie, daar heb je Mieb !" hij wierp de brief bij de
inktpot neer en zei : „entrez, entrez, mademoiselle, veel
zegen in het Nieuwejaar ."
,,Veul zegen in het Nieuwejaar," herhaalde het kind .
,,Doe de deur achter je dicht, meisie, duwen, we zijn
kouwelijk."
Mieb gehoorzaamde zonder spreken, deed een paar passen
de kamer in en bleef clan op haar vertrapte, damesachtige
schoenen, met zijlingsche elastieken staan, in rustig gewendhier-zijn, ze haalde scherp haar sproetelig neusje op . Ze reikte
tot halverwege het tweede deurpaneel, waar Roevius een
oud papier plakkaat met punaises had vastgeprikt ; de kapitale letters : „Series-Lectionum" waren duidelijk achter haar .
Alsof ze wachtte wat er met haar ging gebeuren, blikten
haar blauwige oogen koud, onder haar glinsterende brauwtjes
en door de lichte wimperhaartjes wat schril, hield ze haar
mond met het purperen onderlip-kussentje eenzelvig toe . Ze
droeg een rijke-lui's pelsmutsje, waar 't overschot op stond
van een pluimpje, als de veerschacht van een pijl, dat bloedrood pronkte nog boven het schurftig geworden bont . En
daar onder stortte haar hair uit, ros en oranje, viel met
verwilderde scheiding op haar wittig, als geblazen voorhoofd en om haar breedachtige wangen, latend haar pimpele
ooren schijnen er door heen . Het bundelde tot een yacht,
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die schaduw-holten maakte om haar spikkelig halsje, en
piekte, kronkelde met bleeke glimmeringen over de tot leergeel vervaalde schouders van haar bruine mantel, grijs doorstreept met naden, Of scheen er avondzon over haar, stond
zij in het witte licht der kamer, naar de heeren to kijken
en naar het brood in het bakje to loensen, stram in haar
deftige jas, die veel to lang van lijf, veel to lage zakken en
to lange mouwen had, een liverei geleek en aan een wapenrok deed denken, om 't meisjeslijfje to beveiligen, met de
naar elkaar gebogen knietjes .
,,Kan uwe me nog er's gebruiken ?" brauwde ze .
,,Ik mag niet meer, Mieb, ik mag niet," snaakte Roevius,
,,zie je Onze-lieve-heer niet, meid, denk er maar om, hij hoort
en ziet alles ; binnen," riep hij, want er was geklopt weer .
Behoedzaam voor zich uit droeg de hospita 't ovale koffieblaadje binnen . Een porceleinig stoofje stond er op en uit
het hokje bibberde een vlammetje ; twee kopjes waren er
bij en een glazen kannetje, driekwart vol met melk . Alsof
ze Mieb niet zag, beurde zij het alles langs haar commensaal
en nijgde net naar Roota . Haar zwarte kapsel glansde van
pommade en liet een bleeke streep zien tot haar scheemrend
kruintje ; golverig van nature, beplakte het haar krieuwelig
voorhoofdje, was heengestreeld onder het randje van haar
ooren-met-knopjes ; een vlecht echt haar hing als een topzwaar
kroontje aan haar achterhoofd . Op haar Zondags, in paarsche
japon, die plat glom op haar boezem en ijzerachtig langs
haar armen en rond haar tanige hals versierd was met een
plooiseltje en rosetje, deed zij nu haar dagelijksch werk voor de
tafel. Zoo bleven haar oogleen neder als twee houtskoolstrepen
op haar felle koontjes en dook haar spits, de beentjes scherp
doordrukkend neusje, terwijl haar lippen doezlig lachten, stil .
„Ik brocht dit maar alvast," zei ze, ,over vijf minuutjes
kookt het water." Ze keek een oogenblik zwart naar het
schilderij, op de stoffeering van haar stoel gezet .
„Juffrouw, is de kerk al uit ?" vroeg Roevius, toen ze ging
op haar laarzen-met-hakken .
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,,Nee, menheer," zei ze en glimlachte naar Roota, of kwam
then het antwoord toe, „dat weet u toch wel, 't was me
dochter ." Ze draalde nog alsof ze wenschen wou, groette
enkel en sloot de deur als achter iets kostbaars dicht .
,,Dochter is blond," roddelde dadelijk Roevius, ,spruit van
de man ; geengasjeerd en aangehaald met kiespijn ; 's Zaterdags
heeft ze twee papiljotjes op 'r voorhoofd van ouwe Echo's,
Zondags kroes ; zal als ze getrouwd is haren laten vallen
in het eten ." Hij wiebelde of hij pijn had onder zijn voeten
en zei
,,Dus u blijft niet?"
Roota antwoordde niet ; hij bemoeide zich met het modelletje
dat stijf naar hem opzag ; hij had een groote stilte onder in
zijn oogen .
„Je kon terecht, he, bij de juffrouw op de gracht?" vroeg
hij, Mieb knikte bevestigend .
,,Hoe heeft de juffrouw je nou genomen ?"
,,Nakend met me haar ."
„Is de juffrouw nog al tevreden, denk je ; kan je het nogal
schikken?" Mieb haalde haar neus eens op.
,,Ze is liever bij mij, is het niet, Mieb ?" riep Roevius
achterom, bezig bij de open muurkast naast de alkoof . Een
portefeuille stond er op de grond met groene lintjes, een
nieuwe schilderkist waaraan het koper glom . Houdend de
suikerpot in zijn hand kwam hij bij de tafel bedisselen en vroeg
,,Blijf je koffie drinken, Mieb?"
„Je moet ze niet voor de gek houden," grauwde de meester .
„Ik hou ze niet voor de gek," antwoordde Roevius narrig,
,,ik hou me zelve eerder voor de gek. Hou ik je voor de
gek, Mieb de Ruif ? Heb je laatst suiker bij me gestolen,
ja of nee?"
Mieb rammelde erg met haar Karen, loensde en zei
,,Sluit de boel dan weg ."
„Juist," prees Roevius, ,je weet wat we afgesproken hebben ; telkens als je de waarheid spreekt, krijg je wat ; daar
heb je een appel van me stil-leven !"
13
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Mieb nam den appel aan, tilde hem in de pijp van haar
mouw naar haar oogen en zei
,,Hij is vlekkerig ."
,,Schaap, we zijn allemaal vlekkerig, al van het Paradijs af ."
,,Malle 1" zei Mieb en snufte .
„Juist, evangelische Mieb," teemde Roevius ,ga nou maar
heen, heb je soms tramkaartjes to koop, nee? niet? Nou,"
zei Roevius in zijn vestjeszak grijpend, „de commun is altijd
weldadig, mot je weten, daar heb je wat zilver in afkorting
op het goud van je haren ; je hebt goud in je haar, dat wist
je nog niet ; kom dan van de week nog maar eens hooren,
met je haar, versta je, tegen moeder zeggen, me schat ."
,,Voor een keertje nog es," smoesde hij naar Roota, die
even zijn schouders bewoog .
,,Dank u wet," had Mieb gebromd ; ze knikte opzij, of
ging ze wat oprapen van den vloer, pakte uit de mantelzak
een geruite doek ; ze loensde naar Roota of verwachtte ze
nog wat, vouwde dan het kwartje in een punt der lap, ze
maakte een knoop en trok de slip met haar hoektanden aan .
„Zaterdag moet je zeker weer bij de juffrouw wezen?"
vroeg de meester .
„Ja, meheer," zei Mieb . Ze borg de lap diep weg, stopte
er den appel boven op, zei : "dag, meheer, dag, meheer,"
keerde om en ging .
„'t Lijkt wet bargoensch wat je spreekt soms," praatte
knorrig Roota, „en dat tegen een kind, het is heelemaal de
toon niet ."
,,Dat weet ik nog zoo niet," muisde Roevius .
,,Ik moest aldoor denken aan zoo'n primitief poppetje,"
mopperde hij, zijn beenen verzettend voor de zinken plaat,
„die mantel is iets nieuws, 't zal wel niet to romantisch
wezen als je zegt dat ie een heele geschiedenis achter den
rug heeft. Wat een stem heeft die kleine meid, daar bromt
je wat in ."
„Is het waar dat je haar betrapt hebt, met je suiker?"
,,Waar is," antwoordde Roevius, ,dat ik de hoogte van
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de suiker in de pot eens heb gemerkt met 'n inktstreepje
en het onder peil bemerkte ; natuurlijk steelt zoo'n kind ."
,,Het zou wel een exceptie wezen," praatte hij Roota achterna
die naar zijn jas toeliep en hem als een huid van den grond
oplichtte, „'n mirakel als zoo'n kind niet stal, dat zult u
toch ook wel vinden . . . ,Hebt u wel eens gestolen?"
,,Een appel," grinnikte Roota, ,toen 'k klein nog was,
en wel eens meer dan een ."
„Ik nooit, vrome vader zoo u weet ."
,,'n Kind dat je nooit eens ziet lachen, dat over een nog
levend broertje praat, of hij allang dood is," babbelde
Roevius' hunkerende stem . ,Soms wanneer ze me aankijkt,
schaam ik me tot diep in mezelve, het is de zuivere waarheid wat ik u zeg . . . dat kind weet ."
,,Dat kind," herhaalde Roota en zweeg ; hij klemde het
mouweind van zijn jasje in een vingergreep en stak zijn
arm zoo in de mouw der pool .
,,Dat kind, dat engeltje ; ze woont in het paradijs, zegt
ze zelf," zei Roevius haastig vooruitkomend om de meester
aan zijn jas to helpen, ,weet waar Abram de mosterd haalt ;
u laat een mensch nooit uitspreken ; Zola spreekt van zoo'n
gevoel krijgen ook . Wacht ten minste op een kop koffie .
Wilt u uw handen niet eerst wasschen, die hemelsche
wieken stinken als traan ."
,,Het is maar houtskool," zei Roota zijn rechterhand beziende, „ik dank je heusch, de dagen zijn zoo kort, ik ben
een uur kwijt als mijn kachel uit is ; maar er komt verandering, de vorst raakt van de lucht ."
„Als u niet blijft, blijf ik ook niet," zei Roevius dwingerig, „ik vertip 't om voor mijn nieuwjaar alleen koffie to
drinken in deze poseerende kamer ; ik trek er tusschen uit ;
ik ga me heil en zegen laten wenschen ; eerst naar me
scheerdertje, dat doe ik lekker ."
,,Er mankeert aan je kamer niets, poseeren doet als je zoo
wilt, alles ." De stem van Roota was wat moeiig gebleven,
hij humde een paar malen . Breed in zijn harige pool was
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hij achter het beeld omgeloopen, en liet de kraag tot aan
zijn ooren staan .
,,Waarom blijft u nou niet," mokte Roevius .
,,Tijd! op zijn akademisch," lachte wat Roota, hij knoopte
de kinband vast en zei talmend
,,Nou."
Maar Roevius bleef hem aan staan zien alsof hij het begin
van de handuitsteking niet had opgelet .
,,Kent u Marx," vroeg hij .
,,Marks?" vroeg Roota terug, „is dat een vriend van je?"
,,Dat juist niet," zei Roevius, terwijl het spiegelingetje van
het raam even verdween uit zijn oogen . ,Heeft juffrouw
Brakel talent ?"
„Juffrouw Brakel ?" herhaalde Roota," die werkt hard,
assidu ; zeker ze heeft talent, niet zooveel als jij," haastte hij
zich to zeggen, „je maakt dat ik me daar ineens zie zitten
op het tabouretje, bijna bang dat het onder me breken zal ."
,,U moet toch ook eens gaan naar m'n scheerdertje bier
op den hoek," rekte Roevius, „u moet maar denken ik maak
wat reclame voor hem ; een baas in zijn vak, 'n echte ; rond
brosse, hol brosse, vierkant brosse, tout l'art, anti-septische
behandeling, mijn liefje wat wi-je nog meet . U moet het bepaald eens doen ; misschien is het wel iets voor u om to
beschrijven ; allemachies aardig zaakje ; ganz neu, natuurlijk
zoo'n modern poepbruintje weer. Naast de spiegel, u zult
het wel zien, waarin de baas in mooie potjes en pannetjes,
z'n eau's en in ines, zich nog eens komen recommandeeren
aan je doleerende facie, heeft hij nu een kaart geexposeerd,
precies presidenten op postzegels, negen-en-veertig koppen,
ik heb ze geteld, zeven heilige rijtjes van zeuven ; wat danteske metamorfosen . Elk rijtje begint met een mensch die je
langzamerhand kan zien worden tot een menheer . . . Hebt
u wel eens wat gelezen van Rimbaud ?"
Roota schudde langzaam, neen .
,,Vindt u ook dat onze tijd geel to zien is?"
,,Ik dacht . . . "
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,,Voorbij," spotte Roevius, ,vorbei, ein dummes Wort, gelooft u dat de duivel wroeging hebben kan of kon ?"
,,Die wroegt altijd," zei Roota .
„Zou u denken ; zou Goethe daarom Mefisto hebben laten
zeggen : ,von Zeit zu Zeit seh ich den alten gern ?"
„Ik ken maar heel weinig Duitsch," zei Roota en maakte
weer beweging van gaan .
„U kunt toch van middag niet zien, met dit mieserige
weer, pruttelde Roevius, ,weet u dat ze zeggen : u is een
rooie ?"
„Ik ben de verliefde van mijn eigen naam," lachte Roota
op, „rood is een mooie kleur."
,,'t Wordt van 't jaar de mode ."
,,Dat is net Nunken zoo je dat zegt," zei Roota, „kijk
naar de ouwen, nou groet ik je, anders beginnen we weft
van voren of aan ."
,,Dan me maar laten millimeteren," raffelde Roevius of
versperde hij den weg, „en achter-over met m'n mutsebol
bij 't scheerdertje gaan liggen filosofeeren naar me portretjes ;
evengoed een expositietje en een fel expositietje ook . Een
is er bij, de derde van de serie, zoo'n kop daar je dadelijk
tegen zegt : je vous connais . We spreken zoo'n beetje Fransch,
de baas en ik, zoo of en toe . Een kalf van een man, hij
heeft wat van de smid bij ons, die heeft ook zoo'n baard
als 't achterend van een voorhamer en dan moet je zien hoe
die eenvoudige goeie kerel, juist zoo mooi omdat hij zoo
eenvoudig is, precies zooals ze in de Fliegende Blatter in
zevenen van 'n flesch een kozak weten to maken, verloopt
van de eene schakeering op de andere tot een allerafgrijselijkste patser ... . . . .
„Ik werd er beroerd laatst van ; het kropte tegen me keelkop, gevaarlijk ook nog als je onder het mes moet ; het blijft
er altijd bij ; 't wordt allemaal abstrakt in me . . . . Dat is me
ook een hondebaantje, nou, model-zijn . . . . de een verkoopt
z'n haar, de andere z'n heele lijf en die in zielement, anneme, ernst is das Leben and heiter die Kunst en ga nou
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je gang maar, potdorie . . . . ik zal u maar niet langer ophouden, ik begrijp ook wel, dat u niet voor uw genoegen
hier is en al kon u blijven, ik zou daarna toch weer alleen
zijn en uit den treure gaan zitten luisteren naar me zelve
als naar een litanie . . . . 'n mi-se-rere."
„Ja, lollig is anders," had de toonlooze stem van den
meester beaamd, „maar wat zullen we er aan doen, ik ken
iemand, die in bast aan de snijkamer heeft verkocht . . . .
wij zijn zoo teerhartig niet, je hebt misschien gelijk ook,
armelui zijn belachelijk to zien ."
,,Dat heb ik nooit gezegd," bromde Roevius .
„Jullie eischen to veel, dat is de heele zaak," vervolgde
Roota, ,je doet als bedorven kinderen, dat dwingt om een
pop ; 't is mij wel ; als je maar doet en niet een ander onnoodig bezwaart ; praatjes vullen geen gaatjes ; die baard als
een hamer-end, dat was goed, je moet doen, Roevius ."
,,Kom kerel," vervolgde hij, dicht bij zijn leerling tredend
en tot hem opziend met zijn hittig kijken, ,probeer nu eens
je hoofd enkel to houden bij je pleisterkoppen ; wezelijk, het
loopt mis, ik zal maar niet eens zeggen dat het laf is ; bedenken kon je evenwel, dat, wanneer jij zakt voor je examen,
ik ook zak, het is geen aanbeveling voor een leeraar, wanneer in leerlingen niet slagen . Doe nu eens je best, zeg
tegen je zelf : ik wil ; de eerste studie beloofde zooveel, doe
nu eens je best, ik zou niet als Brugman preeken, indien ik
niets in je zag . Je kunt als je wilt ."
„Ik ben een wanschapenheid," pruttelde Roevius, ,dat
weet ik wel," hij wipte zijn witte zakdoekje uit zijn borstzak
en droogde zijn handen of van binnen, „maar nu zult u
toch eens zien ."
,,Afgesproken," besloot de meester en ze gaven elkaar de
hand.
„O. ja," bedacht zich Roota, toen ze bij het trapgat stonden,
,,wanneer je toch aan Balkenend schrijft, doe hem mijn groeten
en zeg dat ik zeg : hij moet maar denken, gelijke monniken
gelijke, je weet wel ; hij moet het maar doen, zeg hem dat ."
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Roevius hoofd dreinde dadelijk weft ; hij schurkte van de
kou en zette rap zijn jaskraagje in de hoogte . Het tochtte
van benee naar boven en de straatgeluiden zogen de lange
trapla binnen . Achter de schriele post der deur verscheen
Roevius' stille kamer en waar zij stonden, was het sneeuwwitte statige godsgelaat to zien en 't schilderijtje op de stoel .
,,Denk er ook om," zei haastig nog Roota, ,je hebt een
groote neiging de koppen to lang to maken, die ook, de
kleine meid is breeder over de kaak. Nu, saluut!" groette
hij dalende .
Toen Roevius weer terug in zijn kamer was, bleef hij een
poosje met zijn kraag op, zijn jasje van achteren wippend,
voor zijn fel-blakende kachel staan . Dan greep hij in eens
over de tafel naar den brief van zijn vriend en schikte de
volgorde der blaadjes en ging die bij den inktkoker leggen,
zoo, dat de velletjes opengaapten naar den ezel . En met
dezelfde neerslachtige ernst kwam hij toen staan voor zijn
schets en zonder naar Roota's verbeteringen om to kijken,
probeerde hij vandaar het schrift van den brief to lezen .
,,Daar lag ie ook niet," pruttelde hij, „hij moet het maar
doen, zeg hem dat," herhaalde hij Roota's woorden .
Den brief latend stond hij vervolgens opnieuw zijn rug to
warmen en liet zijn blikken zeuren door 't vertrek . Hij lummelde dan weer weg en zette zich op de stoel, hij haalde
zijn eigen brief naar zich toe, schuifelde, hoekte zijn lange
beenen en stak zijn handen in zijn broekzakken allebei .
„Ik zit als een engel onder scheerders schaar," las hij van
zijn kriebelig beschreven brief .
,,Haar, klaar, voorwaar, naar, zwaar . . . . niet gaar!" spotte
hij voor zich heen .
Lusteloos stond hij andermaal to pruilen voor zijn kachel,
zag vandaar naar het maske en een vleugje maakte zijn
mond weer bewegelijk toen hij keek naar het kranium op
de kast
,,Al dat zit in dat ."
,,Esprit d'escalier ."
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,,Daar gaat ie nou weer op zijn soliede Dickies," revelde
hij, „hij jaagt je de stuipen op je lijf . . . . je moet willen . . .
't leek allemachtig veel op medelijden, maar in het diepst
van zijn ziel haalt hij zijn neus voor me op ; wat ie gelijk
heeft ook."
Op zijn achterhoofd glom een stug kransje toen hij de
kastdeur aanduwde . Hij haalde de alcoofdeur naar binnen ;
en aan de waschtafel, die daar achterin tegen een eveneensche glazen deur was aangezet, als om de volkomen afzonderlijkheid van de voorkamer met de achterkamer to bewijzen, begon hij to rommelen in den schemer.
,,Doet u maar geen moeite verder, juffrouw," riep hij,
leven achter hoorend, „ik ga uit,"
„Gaat u maar gerust, meheer," klonk het kouwelijk-hol
terug, ,ik zal de kachel wel voor u aanhouen, hoor ."
,,U doe maar," zei hij .
II .
Tusschen de onderpuien en de boomstammen in hekken
als driestallen kwam Mieb aanstappen. Na al het gedrang
in de Weesperstraat, nu er de jodenstemmen niet meer
raspelden over haar been en het krijschen naar de lucht
„koop, koop skelvisch ; goeie moot als kabeljauw ; 'n dubbeltje de zeven !" was het bier of al de menschen nog sliepen . In de verte gilden treinen en de trammen rommelden
gram voorbij ; de paarden met de rood en gele gareelen,
dampten uit hun neus en hobbelden tusschen de slappe
strengen alsof ze trokken niet . Een meid met haar zwart
doekje losjes omgeslagen geruchtte een deur uit ; ze had de
boodschappenmand op haar heup, den sleutel in haar vuist
en zwierde henen in haar kreukend paarschje, het witte
muts-dotje op haar bloote Karen, terwijl een vent naar den
naam op de deur kwam loeren en van het witte plokje in
zijn hand een papiertje afnam en 't stopte in de sleuf . Een
jongen gierde ,,'n cent, 'n cent!" en draafde Mieb voorbij,
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hij wou wat sullen op de hobbels van de straat en knakte
dan een ijspegel weg van onder een kozijn, liep er aan to
zuigen en toen keek Mieb naar boven, naar de donkere
driehoek tusschen zachte gordijnen, waarbinnen stond een
stijve plant .
Het was nu lang niet meer zoo vinnig en ze had al zeven
stuivers ; een dubbeltje had ze gekregen van die andere
mijnheer zijn moeder en een dikke snee brood in de keuken,
voor de tafel, waarboven de beenen van de menschen buiten
dansten, een kommetje koffie en toen nog een oliebol : ,daar,
jij bent toch ook een halve snert, ik krijg zat," van Antje .
Tusschen het luien van de trammen door, hoorde Mieb
telkens een deurschel gaan ; een slager in zijn kraakwit jasje
en het witte voorschoot omgeklept, draafde Tangs het hard
steen aan de overzij ; een brievenbesteller, 't manteltje om.
gewipt en voor zijn buik de tasch, jachtte van de eene deur
naar de ander ; een brief kaart flodderde uit de stapel in
zijn hand . Onder een lantaren hielden twee mannen elkaar
staande en schudden hun handen dadelijk . De eene had een
nieuwe pet op en de andere had ook een wit plokje papiertjes in zijn groene want .
,,Van 't ouwe in 't nieuwe gehouen," zei de eene, ,ben
niks lekker geworden, ik doe het altijd als ik kan ."
Mieb slenterde voor zich uitkijkend als tegen de wereld
op ; van-onder haar mutsje kwam haar voorhoofd blooter
of had een hand haar pas gestreeld. Bij het wachthuisje
van de tram dribbelde een bochelmannetje, dat voor zijn
pet geteekend was ; het boekje trambriefjes stak tusschen
zijn vest en jas en toen Mieb achter het glimmende houten hok
to voorschijn kwam, kwam er, dribbel-drabbel, juist een tram
aanluien . Ze bleef staan teuten voor de lijn, vertrouwelijk
kijken naar 't verzetten van de wissel . Dan stak ze over en
liep de hekkespijlen fangs van 't Amstelhotel, waar een dakje
opstak met een vlaggestok, het huisje stond beneden in een
modderig tuintje, en naar de brug ze ging waar een kar bij
treilde, bestapeld met gloeiende sinaasappels ; de jodenvrouw
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had allebei haar handen tusschen de plooien van haar gekruisten doek, stampvoette naast bet wiel en schreeuwde .
Een dikke stoom wolkte over de lange leuning van de sluis .
Jongens en een meisje die een kaper droeg met bolletjes er
aan, holden als onder een witten muur naar de andere leuning,
om de ijsbreker uit bet bruggegat to zien varen en spuugjes
to laten vallen op bet schip . Maar als van zelve blies de
dampmuur weg en kwamen er de stompe obelisken der brugkandelaars wear los en vrij en als een stationskap duisterde
wear achter de brug bet stralige gespante op van bet glazen
paleis . Tusschen aide bouwseltjes als kioskjes boven de boog
stolpte de breede koepel, als op een lantaren met hoornen
glazen de engel beurend naar bet vervrozen blauw .
Uit de beschutting van de straat gekomen zoo, als onder
een buitenlucht, leek bet wear veel kouder en trokken de
menschen wear veel kwaaier gezichten. Rechts dreven de
dotten smook van het bootje weg, achter de volgende sluis
met zijn gele kaapstanders, naar blokken van fabrieken
die veel kapotte ruiten hadden en roetmist boven de daken
en naar een oud verschietje, van open torens bestoken ;
dock waar bet meisje liep was bet gezicht van de aanzwellende sneeuwluchten boven bet landschap van den Amstel .
Van den einder op schoven de wolken hun donzige schulpranden over elkander, behemelend de gure nieuwe buurten
langs de oevers neergezet, de kille kadehoeken en al de ijsblinde bevenstering, waar verder nog, boven de verbrijzelde
eenvoudigheid van den gestollen stroom, een watertoren
schimde als een groote til .
Grauw van stof en braak hing bet uitgezakte ijs nog aan
den wallekant, die overal bekrield van loopende menschjes
was . Het hield de rompen van de schuiten vast en klemde
't zwarte paalwerk en deed de gebouwtjes van Zwemschool
en Roeiclub verdwaasd verschijnen, Maar in de opengeramde
geul zwommen de bleeke schollen, omstoeid van meeuwen .
Gelijk papieren schuitjes en als peperhuisjes dreven ze tusschen bet zeulend ijs, stonden er met hun krentoogjes
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parmantig op to kijken, zwermden weg en maakten witte
strooisels en klepten dan de diepe deining tegen, vallende
ergens anders op het gruis, dat alweer saam to vriezen leek,
onder de teedere bedonkering die kwam . Mieb had tusschen
twee leuningklossen haar gezicht gedrukt en keek als door
het kijkgat van een toren naar het verre krieuwen van de
zeeige vogels ; ze hoorde ze piepig krijschen en zag naar de
bedarende schollen, de grille klonters die hadden als glazen
randen . En toen ze verder sjokte in haar lekkere jas, haar
schoenen met de uitbultende hielen beraden nederplekkend,
loensde ze ook nog even naar de musschen die scharrelden
in wat paardenmest en veel donkerder veeren hadden dan
van den zomer .
Een tram dreunde voorbij met „Nova Zembla" op de
ruit en daarna ging ze overloopen waar de minste menschen
waren . Het begon in de hollige ruimte nu zoo geregeld to
trappelen of er soldaten marcheerden . Van uit de oude en
de nieuwe stad joegen de menschen zich voort, onder het
door papieren en letterbrokken als beplakt paleis . Rijen van
meisjes sjoertten voorbij, schuin optrekkend, uitgelaten ; kinderen met schoone kleeren aan en groote kinstrikken wandelden haastig . ,Ik ga," hijgde een jongetje naar zijn zusje .
Mieb week uit en loensde naar de potdeksels van een ijskarretje
met schilderijen van boomen er op en naar een mand met
bengelende bloemen dan, die op het hoofd van een man naar
haar kwam aangedragen worden ; zij draaide er geheel voor
om, trad kijkende achteruit en zag hem belletrekken gaan
aan een gouen deur met allemaal blauwe glaasies .
En toen zij in 't alarm van de bellen, langs het prenterig
kioskje het plein ging binnen, kwam telkens voor haar de
grond wit plekken tusschen de mannenbeenen door . Bijna
ruit tegen ruit gleden de gladde kasten van de trainmen langs
elkander, blauw, geel en bruin, voor en achter vol van
rookende heeren ; de keien rommelgonsden waar ze stapte
er. daar was weer diezelfde man, die gauw omdraaide op
zijn kruk, zijn ledge broekspijp zwaaide en telkens tikte aan
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zijn pet : ,,veel heil en zegen, veel heil en zegen ." Een oogenblik
liep ze dan alleenig op den donkeren weg als tusschen bleeken
door. Toen bleef haar wonderlijk gedaantetje bij de mast
van een seinpaal staan to talmen ; ze haalde haar neus op,
wurmde haar mouw in haar zak en tastte naar de knoop in
haar zakdoek, ze leek niet goed to weten wat to doen, ze
keek er om zich heen . Voor den kant der huizen daar, met
hekken van telefonen opgetuigd, waren de plantsoenen wit
van rijp ; om al de donkere heesters en om het bekken van
de fontein, achter de groene stammen overal lag het zuivere
wit en zwartselden de nieuwjaarsmenschjes in het benepen licht .
,,Vandaag een echte dronkemansdag ."
,,Vooral met het kouwe weer ."
Zoo praatte het over Miebs hoofd toen ze verder ging .
Op den hoek der straat die overspannen met schuine ijzerdraden, telkens in de vlieding met lucht was doorbroken,
zag ze bij de rooie brievenbus, als een groote spaarpot daar
tegen den muur met voegjes, mannen weer mekander wenschen . Een draaide net zich om en drukte zijn sigaartje in
zijn baard en rookte gauw aan weerskanten van zijn omgekeerden knuist, toen smeet hij het eindje voor Mieb haar
voeten en gingen ze allemaal de gistig-ruikende kroeg in .
En dadelijk raakte Mieb er in 't gedrang, wie haar zou
hebben gezocht, zou haar niet hebben kunnen vinden . Maar
even later kwam zij gloende als een kastanje, op het asfalt
staan, voor de Zondagsdrukte met de hooge hoeden, opgezette vogels, frissche bloementuiltjes, ongeschonden veeren,
opgestijfde strikken ; met al de rijen knoopen, schoone boorden, bont en moffen aan koordjes vast, regenschermen dun
als wandelstokjes . Bij de rollaag stond zij daar to wachten
tot de tram die aankwam achter 't ongelijke kleppen van
de hoeven, voorbij zou zijn. Ze kende den koetsier met zijn
dikke kop die boven het nummerbord zijn uniform opstak ;
hij schroefde de rem, prikte zijn zweep in de koker en belde
toen alsof hij trommelde.
Dan liep ze rechts, bij de winkelhuizen langs die hokkerig
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beneen en ramerig omhoog, hun bonte schilden hielden uitgestoken als bevroren blazoentjes. Achter een lekker ruikende
dame schuifelde ze als een groot mensch mee, achter den
langen mantel met krulletjes er op en hoorde in de lucht
het bolderen van de wagens in den middenweg en het karvolk schreeuwen . Bijwijlen kon ze ook wel menschen aan
de overkant terug zien loopen, ze hadden dikwijls schaatsen
om hun nek en lange stokken op hun schouders . Een jongen,
fluitend boven alles uit, drukte haar met zijn elleboog weg
en zij begon toen in bochtjes to slenteren, naar alle winkels
loensend, een enkele maar was er achter de ijsbloemen dicht .
Bij een kruidenier dopten mangeltjes en rozijntjes door de
flakkers heen van ijs, dat hiette ,stedentehaver", en achter
een lange blinkruit lagen veel hoeden, rood en blauw, net
zooals ze droegen en op elke hoed was een lotje . De spiegelingen van de menschen schoven stil voorbij in 't glas
en toen zag zij zich zelf daar staan en schudde zij eventjes
haar Karen .
„Ik zeg, je gaat naar je tante ; melieve mensch, daar was
er geen houen an ."
„Suikere boontjes 1"
Mieb keek naar het jongetje, dat voor de winkel stond
to dwingen en de jaspand vasthield van den heer . Een steenen
haan met veeren staart, zooals de officieren droegen van de
schutterij en bolle oogen of hij kraaien wou, een dikke
knoedel op zijn kop en aan zijn pooten horentjes, leek er
op to passen bij de taarten, Op schoon papier met uitgeknipte kantjes waren ze voor het raam gezet, beslingerd met
witte suiker, beplakt met zilveren ribbelblaadjes en vol van
kleurige klontjes. Het jongetje kwam met zijn vader de winkel
uit en ,adie heeren 1" hoorde ze zeggen en zag de heeren
met een wijden hoedzwaai schelden,
Mieb, die wel den weg maar niet zoo heel veel namen
van de straten wist, had de ruimte om to loopen op een
brug gekregen . Hoog daar door de lucht, waasde nog wat
blauw, tusschen aangeschoven, lichtgerande wolken ; boven
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huizen en daken zweefde het als een baan, kruislings aan
de richting van de vaargeul in het grauwe grachtijs . Mieb
bleef loopen bij de paaltjes van de leuning, hield haar wreedig
gelaatje naar de barre stadsgezichten toegekeerd ; ze had het
heelemaal niet koud, haar handen gingen zelfs zweeten in
haar mouwen . Beneden honkten er de schepen langs den wal,
met lasten turf onder luiken daakjes, wit van rijp ; de neergestreken masten hadden witte strepen en de opgetilde bruine
zwaarden boven de koeken ijs . Er bukten menschjes achter
boomen ; maar Mieb keek naar een andere kant . Ze zag
naar een Bjn meisje dat blauwe aartjes bij haar oogen had
en naast een gladde dame stapte ; het had een vierkant
zwart lapje vlak voor haar mond en dat met bandjes vast
was bij haar ooren.
Weft liep zij in de nauwte, langs de glazen wanden, met
de wiebelwarrel mee. De kam op de helm van een agent
blonk voor een cafe, waar maar eentje voor de ramen zat .
Het puntje van zijn stok, waarmee ze slaan, stak boven den
diender zijn laarzen op, wenschen mocht je niet . Alsof ze
daar diep over nadacht, liep ze voort, in het rellen en bellen
en het drukker worden ; iedere keer drong er iemand van
de verkeerde kant. Een brievenbesteller drukte de winkeldeuren met vastgehaakte prentjes los en lei bet briefje op de
toonbank vol presenten . . . en hoog verheven reden de koetsiers
in 't midden met de blikkerige hoeden op ; de zweepen
slierden langs de letterborden, langs het boograam van een
magazijn waar aangekleede poppen stonden of ze stonden
in een open kamer en in de drukte wouen overstappen,
maar ze hadden geen van allen hoofden .
En toen ze bij de volgende bruggeruimte kwam, stoven
er de meeuwen uit de diepte op, sjierpten en lieten hun
pootjes zien . Mieb zag daar een kluit van menschen kijken,
vroolijk met mekaar. Ze hadden hun kragen opgezet en als
ze lachten, rookten wit hun asems ; ze keken naar de verte .
Halfweg op de gracht, kroop gelijk een omgevallen pop
iemand op zijn handen en zijn voeten van de groote steenen
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op de kleine over . Bij een dikke stoeppaal aangekomen
klom hij overend en struikelde weg, niet eens heel erg .
,,'n Heele heer !" hoorde Mieb zeggen, ze haalde haar neus
eens op, wat was daar nou an to zien .
Het daglicht werd al stiller en stiller . Bij een dikke kolom
met platen volgeplakt, waar nakende menschen aan mekanders
armen en beenen hingen, en slingerden los door de lucht,
stond ze treuzelend en oogde naar het wijd verloop der
gracht. Ze leek de toppen van de boomen aan to kijken
die met de huizenkoppen in elkander warden en vol van
donkere kraaiennesten waren . Dan ging ze weer ; achter
een wiebelende fiets om die tinkte tegen haar en loensde
naar het zoetjes peddelen van de beenen, maar bij de zandbak naast de leuning keerde zij zich om en liep de Utrechtsche straat terug .
„Ik vond de kou verrukkelijk."
Mieb keek over haar schouder ; voor haar liepen twee
jonge juffrouwen met schaatsen en de eene draaide heen om
den huzaar, eer die met zijn sabeltasch en leeren billebroek
binnengaan kon in de sigarenwinkel . 't Portret van eenlachende
dame die een sigaretje rookte, keek er om het hoekje van
de deur of keek zij om den rand van een gordijntje . Mieb
stapte trager nog als het kon ; ze wist wel dat ze gauw kon
wezen bij de juffrouw op de gracht en in het gevoel van
de beste tijd, wist zij ook wel dat het nog to vroeg was .
Daar liep zij aan to denken ; als ze daar nu evenveel eens
kreeg ; waar de dikke meid haar open doen zou onder aan
de trap, als de eerste keer toen moeder aangescheld had
,,zoo, jongejuffer, be-je daar? goed je voeten vegen ." Waar
de lange gang van boven tot beneden wit was, steenen
ruitjes op de muren waren en je langs een bruine trap ging
als een preekstoel in de kerk, vol met schulpies en een schep
portretten hingen in de hoogte waar het licht weer was,
zwart en naast mekaar ; waar een glazen deurtje was aan
het eind der gang . In het tuintje ging je over knierpsteentjes
naar de juffrouw's kamer. Daar had zij op een bed eerst

208

NIEUWJAAR .

motten zitten, met haar hoofd op haar knieen, maar dat kon
de juffrouw niet en daarna had ze moeten liggen op haar
rug, op 'r zij. Al haar goed lag bij haar schoenen op een
hoop en toen de juffrouw over haar jurk een andere jurk
had aangedaan, had ze daar een kring omheen getrokken
van geel poeier uit een papieren huisie. Het was veel warmer
daar als bij de eerste mijnheer die haar had aangesproken
bij de tram en moeder was gaan vragen of het mocht . Daar
was een glas in het dak en daar de kachel niet vanzelf bleef
branden . Zij lag daar en de juffrouw zat daar, op een goud
krukje ; deuze had geen verfplankje in haar hand, maar hield
'r hand op een stok, waar een prop van boven aan was en
waar zij uit de verte mee had kunnen komen aan 'r haar .
Je hoorde er zoowat nies ; in de rondte hingen schilderlapjes
ook, met dezelfde ouwe vrouw er op en met uien en een
kannetje er op en die kannetjes stonden nou op de grond .
De juffrouw zei niet veel ; ze kraste maar en veegde met
haar vingertje . Voor het venster zwiebelden takjes en je kon
de punt zien van het huis . 's Middags was een broer komen
praten van de juffrouw en die was met zijn neus haast op
haar lijf gaan leggen kijken en toen was zijn kouwe brilletje op haar vleesch gevallen en had ie gezegd : ,perdon 1"
Een andere juffrouw had haar goeie boterammen gebracht,
wittebrood en zwart en melk en toen ze weg mocht gaan,
had ze drie kwartjes gehad . Een pakje tramkaartjes kostte
een gulden zestig in de Warmoesstraat . Bij die sjoechemert
kreeg ze voor een halve dag drie kwartjes ; die vroeg haar
om een haverklap, „mot je niet eens rusten ?" maar dat dee
ie maar om weer een cigaretje op to rooken .
„'t Complement van den dag ."
,,Insgelijks ."
Mieb had al zoo dikwijls ,insgelijks" gehoord ; ze was weer
staan gebleven bij een slagerswinkel ; achter in 't kantoortje
werd het gas ontstoken ; het fonkelde en gloedde eensklaps
bij de kleuren van haar jas en haar . De bloemen waren kris
en kras daar op de groote ruit geschoten . van onder-op,
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tot wilde stronken en flakkers, vlijm en scherp als zout, en
blaakten nu van achteren bestraald, het fijne druilen tegen
van den dag . De schijnsels van het rauwe vleesch gloedden
er door heen gelijk een roode foelie, en de duistere brokken van
het gehouwen been, de holle ribbestukken schimden schaduwen
als zwart geworden zilver en de goudelende reuzels leken er
to dooien, neer to biggelen langs de felle ruit . Mieb bleef
niet lang er staan ; ze drentelde weer voort ; ze keek niet
op, niet neer ; de koepel van 't paleis toonde nu zijn smalste
ronding in de toee lucht ; ze liep de brug weer over, maar
toen ze bij de lekkere bakker van het voetpad of moest
stappen, zwenkte ze om en ging de dwarsstraat in .
Los nu uit het luien en het rellen, klotsten haar schoenen
de keien aan, doch even onhaastig bleef haar roodig getopt
figuurtje zich ook bier bewegen . In 't midden van het nude
buurtje spookte in het avondachtig schemeren het bleeke
bord van 'n ,Volksgaarkeuken" . Het was er stil en leeg ;
een vrouwtje daalde langs de sporten van eentrapje en ging
de gootplank over en den kelder in ; er stonden pepermunten zoethoutstokken voor de ruitjes. Drie jongens, alle drie
in eveneensche jassen, speelden, wierpen de kaarten uit op
een vensterbank ; karren doken bij een muur, met bodems
zwart van steenkool ; kinderen holden aan en blerden naast
haar ooren : ,Kees !" Wijder achter haar vergalmde het luien
en Mieb was nog de straat niet uit, toen zij haar naakte
voorhoofdje wat hief, haar lompe vingertjes aanbuigen kwamen en zij voorzichtig het sneeuwtje opnam, dat als een
stukje van een garendraadje neer was komen vallen op haar
mouw.
En eer zij daar bet eindje gracht had afgeloopen en 't
bleek plaveisel van een brug was op en of gegaan, was er
weer een rafeltje gevallen en nog een ander of het was gevallen van een tak . In een duisterig en van haar afgaand
grachtje, had ze jongens weg zien zwaaien, wijdarmig en
wijdbeenig, schaatsen leeren rijen, op het krassig ijs, waarin
de schimmen schenen van twee abdijege torens . Zij volgde
14
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de rij van puien, waar al de bovenruiten waren ruig beslagen ; het harde stappen klonk er van een jongen, hij had
een plokje in zijn hand en siste een spuugje naar haar toe .
Ze ging toen naar de blauwe wallekant en daar de tijd
staan winners, kijkend naar een bijt waar weer een vliesje
oplag en kuierde toen verder naar de andere brug . Zoo
kon zij door de eene poort zien naar het andere poortje en
daarachter reden ze op schaatsen ook . Dan liep zij zelf daar
hoog in 't licht en voor het gewuif der meeuwen en stapte
er langs een man die met zijn schouders schokte en naast
zijn dikke snor een kwaaie bibbering had .
Dan zag ze weer dezelfde turfschuiten liggen en hoorde
zij het dunne luien in de verte, Het Amstelveld was wittig
kaal, van voetstappen beplekt . Er klom een zware heer uit
op, hij moest eens even hoesten, voor hij dwars het draaiend
hok kon binnenschuiven, waaronder dan zijn glimmende
schoenen stonden en wijd van mekaar .
Op de plechtige, gestichtelijke gracht klopte haar tredje
voort . Ze bleef er pal staan voor een platte, diepe stoepsteen, nederkijkend naar een spiegelraam, half door een
geel gordijn versloten en met bolletjes bebungeld . Daar zat
een meisje in een witte jurk met korte mouwtjes en een
licht lint om haar lijf aan de vensterbank to spelen . Huisjes,
krullige boompjes, gespikkelde beestjes had zij er opgezet ;
koeien, biggen, 'n schaap met 'n bandje om en een hondje
met een vlek. Een mannetje stond op een geel rondtetje en
'n vrouwtje ook, dat stokjes had langs 'r lijf en plat was
van achteren . Een weegschaaltje king er aan een haakje en
in de hoek der luiken leunde een groote pop ; het had de
handen op 'r witte boezel, keek wijd uit zwarte straaltjes
en had net krullen als het meisje had . Mieb begon zoo
ernstig toe to kijken, dat haar haar afpruikte van haar schou .ders . Het meisje steunde op haar ronde bloote arm en bouwde
een toren van prent-blokjes ; ze hield nou in haar vingers
zoo een blokje en wou het zetten op het bovenste . Dan
keek zij uit haar krullen op in eens of wou ze wat van haar .
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Mieb zag de blauwe oogen wijder worden en 'r toet gaan
hangen ; toen zakte het meisje weg ; je kon haar door het
raam heen hooren huilen, met uitgestoken handen liep ze
naar het donker in de kamer .
,,Bange schijtert," pruttelde Mieb en trok haar voet weer
bij ; ze snufte, liep naar waar de weg opboogde . Ze hoekte
om bij een pothuis, bestakkeld met ijzeren punten en schreed
dan met haar ouwe veertje in de schemer van de rijke
gracht . Door het midden gleden meeuwen, met spitse nebben
en een schopjes-staart en overal hingen pegels aan de ramen .
Voor 't binnenste van drie gelijke ramen zat eep heertje
bij een krant to dutten, hij had een gouddradig klutje op
zijn grijze haar en bij de groene boomstam voor de deur
lagen knoestig witte schelpen neergegooid . Aan de overkant
der gracht stond een paardje voor een koets to slapen,
onder een oranje deken, boven de wal met poortjes . Mieb
aarzelde, of wou ze naar de platte brug waarop een tram
schoof vol van poppetjes of naar de andere brug, tusschen
de luiing van straat en straat. Ze slofte strijkelings langs
een ouwe vrouw die vroeg, dat wist ze wel ; ze zag ook
wel politie in de verte loopen, maar bij de juffrouw mocht
ze wel aanbellen . Daar was het huis ; de leuningtrap, met
een deur er op en een deurtje er in . Toch keerde Mieb
zich om ; want 't rijtuig stond er voor en klakte dicht ; ze
liep nog wat terug en bleef er staan to kijken . Ze zag de
witte koetsier op de wielnaaf stappen, zijn jas omslaan en
naast de andere koetsier gaan zitten ; ze hadden bonte
kragen, staarten aan hun muts en moffen om hun handen .
Met hooge halzen kwam het zwarte span aanrijden, glinsterend van verguld ; het ratelde voorbij ; de dame en de
heer die zaten naast elkaar . En toen kwam Mieb aanstappen ; ze haalde de belleknop naar zich toe ; ze wachtte
strammig voor het traliedeurtje en als dat opende, ging zij
tot het trapgebouwtje in .
Het was nu bijna als avond geworden en uit de toed
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lucht friemelden de franjetjes sneeuw . Met een dubbeltje
meer in de andere punt van haar zakdoek was Mieb gaan
dwalen ; eerst terug en dan weer waar het levendig was en
waar de lucht van de sigaren bleef hangen . Piekerend er
over, dat het beter bij de eene dan bij de andere was, liep
ze onverschillig langs de winkels met het Nieuwjaarsmoois,
scheurkalenders, lampekappen . Achter deze en dan achter
die had ze soms van zelf gemerkt dat de sneeuwtjes bleven
liggen in een hoederand of doezelig opgekeken naar de
rooie flap die van een kolbak hing of naar de bloote hals
van een matroos, of naar de wollen kogel boven op een
sjekoo. Achter een rood-en-zwarte weezenrok kuierend, had
ze naar de tuitmuts stijf gekeken ; waar zij vandaan kwam
waren de weezen heel anders . Wanneer de griemelige stadsgezichten ergens open waren, en zij de krassen van de schaatsenrijders hoorde en het kreunen van het ijs, was zij zelfs niet
blijven kijken naar het baantjesrijden tusschen de riggeltjes
schaafsel . Toen een heimachien stond in de weg als een
groote verroeste kachel, midden in de Vijzelstraat, had zij
schuin omhoog gekeken naar de palen met hokjes die over
de volgeplakte schutting staken en had de raampjes van de
buren bloot gezien, waar de schoorsteen was geweest en
lappen vellen van de muren hingen . leder oogenblik bouwden zij een nieuw . Eindelijk tusschen al de kleume gleuven
van de straten en de grachten doorgeraakt en aan het eind
gekomen, was zij een andere tram gaan volgen die onder
boomen ging . Het was er glipperig door 't zout dat was
gestrooid en daarom was zij aan de binnenkant gebleven .
Ze zag er veel gegroet en juffrouwen die knikten en had
er ook verscheienen gezien die in hun eigen liepen to lachen .
Achter een hondje dat om de witte zolen van de menschen
scharrelde, ten oortje op en ten oortje neer, had zij telkens
opgekeken toen of zocht zij er een uit en 't had wel eens
geleken of zij stil wou blijven staan, al liep zij dan weer
door alsof zij wist van niets . En zoo, haar eigen sloffen niet
verstaande, langs een berg van zand en langs een wand
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van opgezette metselsteenen, was zij in 't geraas gekomen
van het Leidsche plein en in het tramhuisje wat op de glimmerige bank gaan zitten rusten .
Daar zat ze scheefjes, binnenin de kreukels van haar jas,
knipoogend naar het vallen van de witte spiertjes en at
haar appel op . Hij was heelemaal gewarmd in haar zak .
Voorzichtig knauwde ze alles rond het klokhuis weg, tot
enkel zwarte pities overgebleven waren en die bekeek zij in
de rimpels van haar muis en beet ze hjntjes door .
,,Ja, iii, gelukkige sterveling," zei een heer tot een anderen
heer, wachtend op de tram ; „anderen mogen thuis blijven
om de balans."
„Ik klaag niet ."
,,Haal je de duvel ."
,,De slimmen hebben de wereld ."
,,Daar gaat er weer een naar zijn buitenplaats ."
Er kwamen nog meer menschen in het huisje ; buiten reed
de gevangeniswagen voorbij ; achteraan de doos zag Mieb
de zilveren helm dansen van den diender . Ze liep toen
rechtuit van haar plaats vandaan, omdat ze zoo naar haar
keken .
Even moest zij krabben naast haar bontje ; ze kon nu
heelemaal niet ver meer zien . Binnen in de logge pleingebouwen leek het licht zoetjes to bewegen . Ze keek naar waar
de ,aapjes" stonden en waar twee torens prikten in de lucht
als omgekeerde pegels . Gaslicht blonk uit de ramen van een
koffiehuis en over de bleeke grond tripten dames onder
parapluutjes .
Ze scheen het toch to weten wat ze wou ; ze stapte naar
de straat die weerszijds tot de goten als bekakeld was met
letters en uit de brommende volte trammen los liet gaan en
rijtuigen . Soms kon ze door het raampje een beer met glimhoed rechtop zien zitten . Mieb had dadelijk rechts gehouden,
Ze liep weer mee. Langs de rollaag, trappend op mekanders
hielen, schuifelden mannen voort, ieder had een hoog bord
aan zijn rug gebonden, maar Mieb kon 't toch niet lezen .
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Vlak voor haar lijf zakten de sneeuwtjes, als je schudde
vielen zij eraf. Ze kon er dikwijls haast niet gaan en werd
gedrongen van de rollaag naar de muur . Kinderen stonden
kouwelijk to kijken aan de kant en meiden kwamen blootshoofds uit de schimmelige straat geloopen, een schreeuwleelijk
roerde met zijn arm op het trapje voor een slijterij ; hij had
een ronde pleister in zijn nek . Tusschen al de groote menschen door hoorde zij het knarsen van de wielen, de trammen
moesten telkens blijven wachten en toen ze weer eens naar
de hoogte keek, zag ze voor een bovenraam een poes met
'n witte bef naar beneden kijken . Onverwacht hoorde zij
het keelkwakkelen van de kraaien uit de boomen van een
gracht, zooals ze iedre avond deeen, als zij van de juffrouw
kwam en toen zij opklom in een ander bruggelicht, ging ze
langs een man die met zijn hand de maat sloeg of hoorde
hij muziek .
,,Wat zal je er aan doen, het is de eisch des tijds," praatte
langs haar heen .
Ze kon nu loopen zoo ze wou ; ze was op 't Koningsplein,
liep de draaischijf in den grond daar over en stapte regelrecht
de dwarsstraat in . Zoolang je bij een tram maar bleef kon
je niet verdwalen . Hier kon ze duidelijk de dingetjes zien
vallen ; er liep Been mensch . Een stal stond waagwijd open ;
binnenin schimmerden de koetsen onder witte kleeden, er lag
wit zand gestrooid, op straat stond nog een koets ; een knecht
met gouen biezen om zijn platte pet, bukte en wipte een
wiel, dat hij het om kon draaien . Bellend als de brandweer
in het donker kwam een tram aanzwaaien ; er zakte een heer
vanaf, Mieb ging rechtop staan en hield haar oogen halftoe ;
maar toen hij bij haar was, werd er tegen een ruit geknokkeld .
Bij 't omgaan van de sporen drentelde zij naar links ; een
troepje wilde jongens gooide haar omver bijna en zij liep
over naar het gangetje waar yolk voor stond . Ze hoorde
'tin de verte joelen en stapte stijfjes in de slob . Het stuitte
dadelijk, ze ging het hoekje om, bij een paaltje werd het
weer wat lichter . Er dansten groote kerels in het toed buurtje ;
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gearmd, in een kring ; een vent met grijze bakkebaardjes was
de langste ; bovenop de bol van zijn muts had hij zijn oorkleppen vastgestrikt, hij had maar brokjes tanden en grinsde
met zijn oogen naar de sneeuwtjes . Mieb trad dichterbij, ze
hossebosten, stampten op de maat en de oude kerel zong
„Ik ben getrouwd, ik ben getrouwd,
Wat heb ik een lollig leven,
Mijn vrouw is op en ik word oud,
Ik, ben, ge - trouwd .
't Is alle dagen stok-visch . . . ."
Een jonge vent die in de kring
aan zijn arm to trekken, sjorde zijn
,,Kom, kerel, ga nou mee," zei
mander stien" ; maar de ouwe vent
beenen stampen

ook was, begon de ouwe
jas haast uit .
ie, ,ga nou mee, salebleef janken, met zijn

Ik ben getrouwd, ik ben getrouwd .
,,Paljasjen!" hoorde Mieb gillen ; ze draaide er zich voor
om en zag de vrouwen op het hooge stoepje met de handen
op de buiken staan to lachen .
Uitkijkend onder haar lichte brauwtjes was Mieb to voorschijn gekomen uit de steeg. Ze bleef er even teuten en
ging toen op het glad geloopen voetpad naar de blauwe
toren toe. Bij de Munt drongen al de saamgekrielde wandelaars dooreen en woelden zich weer los in 't rellen en het
bellen . Mieb hield halt bij de brievenbus waar van de papieren de sleuf verstopten, ze draaide wat om haar zelve en
keek het roezig donker tegen van de Kalverstraat, branderig
van gas . Telkens donkerden de rondgedragen schermen over
haar keen ; zij zag naar de gezichten van de dames, achter
betutteld gaas, waar ze, als in kooitjes, friemelden in en
lachten ; onder de deukjes van hun neuzen was het wit, en
't plakte aan de snorren van de heeren ook ; ze keek aandachtig
een boerin daar na die statig stapte in haar kleedij . Zij bleef
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niet lang er staan ; ze liep pal langs de diender heen en had
toen onverschillig met haar laars het weggesmeten knoersje
van een tramboekje aangeraakt, Zonder om to kijken schreed
zij Tangs de rechte leuning waar de meeuwen zwallepten en
dook het donkey straatje in . Daar stond zij op de vriezige
blokjes stijf to wachten en haar neus op to halen en als zij
eerst een heer voorbij had laten gaan en een andere genaderd
was, had zij, haar hand holhoudend in haar mouw, eindelijk
gebromd : ,Veul zegen in 't nieuwe jaar ."
Maar toen ze een cent gekregen had en niemendal meer
wat, stapte ze overdwars, al loensend naar een groote knul
die wenschte ook en slenterde weer verder . Geleidelijk maar
niet zoo ferm meet sloffende, trad Mieb brug-op . Het ijs
lag plat gebarsten in de rechte gracht, ze reden nergens
hier meer schaatsen, de boomen staken al hun dorre takken
uit . Op een dakje waren rooie pannen nog en al de nokken
waren donker en de schoorsteenen . Mieb drentelde wat been
en weer en ging niet naar de andere leuning, ze zag daar
op de verste brug de nieuwjaarsmenschjes driftig loopen als
over een dikke plank ; de Nieuwmarkt schimde er achter,
het Waaggebouw met zijn kasteelige torens, in de beverigheid . Hier op de brug aan 't wachten, hoorde zij de treinen
rollen op de viaducten waar de stoombooten zijn, verstond
ze van alle kant het brommen van de stad en 't ijzeren ge .
klingel van de bellen . 't Werd alles om haar witterig, zij
oogde naar het donker kruimelen in de hoogte, dikwijls was
er ook een dikke bij . Ze schudde niet de sneeuw meer van
haar lijf, zij wakkelde of en toe eens met haar haar en
toen een holle stap de brug opkwam, stond zij op haar post
en sprak haar wenschje uit . Het was een bolle heer, die 'n
kooltje vuur aan zijn sigaartje trok en erge haast had, Ze
keek hem na met wijder oogen en zag hem zakken achter
de brug, waar al de ruiten waren vol geknetterd van de
tocht . Haar oogen traanden en langzaam liep zij uit het open
gat vandaan . Ze doolde in het spikkelige donker van een
volgend straatje, er wandelde geen zier . Een jongen schudde
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zich naar buiten ; hij hield de deur wat aan, omdat ze gingen zingen in het warme kroegje
De vader die riep en de moeder die sliep,
Waar zou er ons dochtertje zijn, dat zwijn,
Waar zou er ons dochtertje sla-ape .
De jongen vond het koud ; hij liet de glazen deur met
letters los en 't groen gordijn van-binnen vallen voor het
licht.
Mieb wist bier goed de weg . De klokplaat van een toren
gluurde door de takken van de boomen ; haar logge schoenen
maakten groot gerucht toen zij op een wipbrug kwam to
loopen tusschen de ijzeren kettingen met ringen . Beneden
lag een wak met bosjes stroo omplant ; zoo kwam zij voor
het ruime van den Amstel weer terecht, waar al de schepen
moesten blijven bij de wal, t' kacheltje brandde in de groene
huisjes . Ze keek er naar de smokende fabriek, met al de
lichte ramen, of stond hij van-binnen in brand . Dan liep
zij naar het schildwachthokje toe, bij opgebroken straat ; er
was een touw omheen gespannen, met een lantaren er bij,
ze sjokte haastiger het burgwalletje op en hurkte bij de eerste
paal de beste en zat er dommig uit to kijken, bij glazige
schelvischbeentjes en lodderde het warme plasje na dat om
een hoekie ging .
Tink, tank, speelde de toren ; al minder hoorbaar schreed
ze over de verheldering van den grond . De sneeuw viel als
een droog licht langs de grimmelige vensterruiten, bepoeierde
de hoopen asch en sintels op het ijs, dat brokkelig vastzat
aan de groene wering en aan de rotte paaltjes . De kale
overkant werd wit, de stoepen met de banken, en al de
kruisjes van de ramen werden wit . Soms waren halve deurtjes
los en zag ze daar vanzelf de uitgesleten binnentrappen dan .
Ze hoorde bovenop het toegespijkerd sluisje aan het einde
van het ijs, het blerren met negotie in de hoogte ; zich half
omkeerend wandelde ze 't andere grachtje op . Wanneer er
iemand aankwam moest je harder trappelen . Plotseling zag
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zij gaslantarens blinken, op een schriele, gele rij en dan een
voor een . Daar schilderde zij nu en toen ze iemand hoorde
naderen om de hoek, nam zij haar kansje waar . De heer
was stil gebleven, bukte naar haar roodigheidje .
,,Hoe hiet je?"
„Mietje."
,,Zoo, zoo, hiet je Mietje?"
Hij had een glimmig doekje om zijn hals gevouwen, waar
hij zijn warme baard opdrukte toen hij zoetjes sprak . Hij
keek naar haar en Mieb keek naar zijn hand met streepjes
wit die topte in zijn vestjeszakkie . Ze voelde het scherpe
dubbeltje, bromde diep en liep daar toen to teuten, voet voor
voetje, houdend de vierde punt der zakdoek bij haar oogen .
Een meeuw vloog weg met groote luie slagen, het was
nu laat genoeg en Mieb wou naar haar tante . De armen
langs haar lijf en snuffende als een spraakloos diertje kwam
ze bestoven en wit omrand de donkere straat in getreden .
Rechtuit kijkende liep zij onder het grondstuk van de oude
toren, die zwart de kokerende leden, zijn balustraden als
kragen hief en de open kop in het sneeuwen . Een hondje
blafte tegen haar, kinderen morrelden er en langs het andere
gat der straat jachtte weer een stoet van menschen in gasgloed en spikkeling,
Mieb was verdwenen in het dwarse steeghol ; de schijn
uit de groote straat schampte er gelig langs en als een fijne
asch viel er de ontlating in . De huis-rikrakken bukten naar
elkander zwart als doovekool, overal op hun oude geraamten
gemerkt, op alle latten en droogrekjes en kromme randen
die stoep buurden aan stoep . Mieb kwam er gauw weer uit,
want tante was verhuisd en waar naar toe had de jufrouw
niet geweten, Of kon ze er niet vandaan nog gaan, stond
ze bij de stoven-huisjes, onder de hooge kerkramen en tuurde
naar het tittelende duister.
,,Brammetje," riep Mieb .
,,Kom er es hier," lokte ze, ,ik mot je wat vertellen .
Dadelijk was een dreumes naar haar toe gedraafd en stond
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dan bleek en neuzig naar haar op to zien . De klep glom
nieuw van zijn dikke pet ; hij stak een knuistje op met iets
er in .
,,Wat he-je da ?" bromde Mieb .
,,E doosie," zei de vent, een leeg lucifershuisje toonend en
stak meteen zijn andere knuistje op met ook nog wat er in .
„Leer !" zei hij trotsch .
,,O jou lekkertje," grinnikte Miebs donkere stem, ,gooi
weg, 't is zwijnerij," ze bukte en deed of ze trappelde, ,wach,
ik za je krijgen ."
Maar loopend wat hij loopen kon op zijn stijve beentjes,
was Brammetje weggedraafd en toen ging met een knalletje
de straatlantaren aan .
Heel hoog was de toren aan het spelen . De klanken
klepelden een wijsje in de sneeuw ; ze buitelden en wankelden,
vielen naar benee en leken op de huizen overal to blijven
liggen . ,Veel zegen in 't nieuwe jaar," hoorde Mieb weer
zeggen toen ze in het tieren van de drukte was . Ze liep to
pinken in het winkellicht, waar 't soms uit kommetjes en
groote glaasjes scheen . Bestoven schoven de menschen voort
en de parapluen ; de heeren hadden poeierige snorren soms
en baarden of ze allemaal grijs geworden waren . Mieb slenterde en dikwijls keek ze op, de sneeuwtjes werden vurig
bij de lijsten van de huizen, dan was zij midden op het
donker asfalt en dan weer bij de witte randen aan den
kant. Een koopman sliertte veterbossen langs haar hoofd,
ze zag een jodenman de prentjes op zijn kar toedekken
met een schilferig zeiltje ; jongens lolden door het kakelen
,,Ek-ke-ke, ap-pe-pa," zij verstond niet meer . Mieb werd
wat moe en had een lauwe kuil daar boven in haar buik ;
haar voeten schrijnden in haar schoenen, heet en koud ; ze
strompelde bijwijlen, haar knieen stokten of ze breeer waren .
Het was niet erg koud, haar wangen waren lang zoo strak
niet als verleden week, toen het zoo had gewoeid en al de
heeren met een schouder in de hoogte liepen . Wanneer het
niet meer vroor, wou ie 'r misschien niet hebben meer, om
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to zitten kleuren bij de warme kachel naar haar haar . Daar
kon je soms een boel wel mee verdienen . Sien had het gezegd, Sien hield ook haar rokken op wanneer ze loopen ging ;
ze had den kwartje nu, drie dubbeltjes en een cent .
Mieb moest Tangs de spijlen van een leuning gaan ; er
viel een koude lichtstraal in een plas, beneden, voor een
heul ; ze keerde haar gezicht om in de tocht en naar de
diepe ruimte van de burgwal met zijn rijen sterrelende lantarens . De rosse vlokken stortten neer, kolkten, joegen wijd
en zijd, maar boven de boomen uit, kwamen er de schoorsteenen en daken, als een andere stad, wit en stil verrezen .
Op 't einde van de brug zag ze daar een vrouwtje dringen in het helle licht, schichtig met prik-oogjes en sprietig
haar, al haar goed van achteren half los . Mieb had het bij
de trammen ook wel eens gezien, het had een kindje in
haar armen hangen ; altijd had het dat .
Op het hoekhuis smeten ze de glazen in ; de diender
klom er op den drempel, en had zijn touwen op zijn rug .
Mieb slofte voort ; het priegelde almaar op haar bloote
voorhoofd ; haar haar werd koud ; het plakte aan de haartjes
van haar oogen vast ; ze likte eens met haar tong . Ze bleef
het meeste op het asfalt, haar lange mantel en haar roode
pruik dragend door de schijnsels, waar het goud en zilver
glom, en een gloeilamp hing gelijk een ziedend tonnetje,
tusschen kleeren en linten, en zoo vol witte lotjes of viel
er in de winkelzaal een heele groote sneeuw . Ze ging de
Warmoesstraat voorbij en langs twee dames daar met hooge
borsten die nattig keken opzij . Ze trentelde bij 't koffiehuis
en leek daar weer to willen wenschen ; de voile glaasjes
blonken door de ruiten en iemand die er binnenging met
schaatsen om zijn hals, klaagde dat het zou gaan dooien .
Zoo kwam zij op den welbekenden Dam, waar zij de heele
zomer was geweest, toen moeder nog verkocht en zij niet
woonde waar zij tegenwoordig woonden . Ze kon het plein nu
bijna niet herkennen, waar ze alle dagen met haar broertje
speelde langs de lange trappen van de Beurs, of aanliep naar het
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trommelen van de wacht die kwam of om de trammen
stoeide, Oome had haar broertje meegenomen en zou goed
op hem passen, Mieb stond daar stil op den Dam, met
al de schimmelende paarden van de trammen, ze kon ook
bet Paleis haast niet meer zien, het altijd donkere Huis,
waarvan zij nog verleden week, het scheepje op de toren
duidelijk had zien zeilen in de wind en in een lucht veel
erger blauw dan 's zomers .
III
Miebs neusophalen snerkte naar het midden van de kamer .
Buiten was het onnatuurlijk stil, het sneeuwde hard . Voor
het zes-ruitig raam dat naakt er opstond, bijna op den
vloer, dwarrelden de vlokken, gloedend in den lichtkring
van de steeglantaren en bij hun vaag geschijnsel was dan
Mieb to zien met al haar kleeren aan . Wanneer de sneeuw
met grooter aandrang zwalpte door de slob, zwirrelden ook
de wanden van de huizing, verhelderde ook het holle blok,
als bij het wuivelen van een binnengedragen kaars . Dan
glimpten vaag twee gladde kommetjes op 't hoekig tafelblad,
een steenen koffiepot, verzakt in groen komfoor, de glaspeer van een lampje zonder kap . Aan de andre kant der
stoel waar Mieb zoo doezelig bij eigen schaduw zat, spookte
het kacheltje met platte pijp en nog een andere stoel bij de
insteek van een kalken bedstee . De bochten der drooglijn
werden duidelijk en in de gruizelige andere zijwand leek de
kier to zwellen van de deur naar 't hokje, waar Mieb haar
Jigging had en waar het emmertje stond . Vereenigd met
het duister onder stoel en tafel hingen log haar voeten ; ze
neuzelde telkens tegen de klamme kou ; een oude lucht hing
om van water gevallen op heete asch ; ze schurkte even ; ze
rook het brood en oogde weer naar het raam . Er was geen
tram noch ander stadsgeluid . Blazingen van wind loeiden
uit de verte van de nacht en andermaal een kreukig ritselen Tangs het huis was hoorbaar . Het sneeuwde, zwermde,
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en almaar was het of ze keken in. Mieb zat stil, moeder
was om bokkings uitgegaan, vuurmakers waren er en petroleum ; de lamp was al gevuld . Stijfjes bleef ze zitten,
houdend haar peer-rond, schimmig kaak-gelaatje naar het
heldere gekeerd en spalkte soms haar oogen even wijder
wanneer een vullesje ragde uit een zoldernaad en zakte als
een sneeuwtje . Ze stommelde eindelijk op en bonkte met
haar schoenen op den vloer die bauwde boven de holligheid
beneden van het pakhuis en deed wat knierpende stappen
en stond daar in haar volle lengte, met haar somber tokje
voor het raam . Bij buurvrouw stapte een man alsof hij
wegliep uit. Ze keek op zijn gedeukte pet en jekkerschouders
neer ; ze kon de hoek nooit zien . De altijd dichtebije overkant der steeg was door de kruiselingsche vlokken telkens
weggedrongen ; dan blikten andermaal de donkere plakjes
van de ruiten, het schuine bovendekje met de tranende
pegeltjes, het heele onderpuitje kon ze zien, het raam- en
deurkozijntje aan mekaar gemaakt en met een kussen sneeuw
belegen. De zware stilte leek haar to verwonderen opnieuw ;
ze hield haar rossig hoofd opzij en keek zooveel de dikke
roe het haar gebeuren liet, naar 't jachten en het tittelen
in de steile hoogte en 't werken door elkander . Het zeeg,
het zwierf, het zweefde ; het duikelde en wiegde zich weer
op en hing er vliegvlug dichtebij haar neus en toch stond
zij daar droog ; 't was of ze krijgertje speelden, Ze merkte
toen gemorrel in de laagte en keek voorover door de vlok .
ken henen naar den grond . De glimmerige rok van buurvrouw stak naar buiten ; ze rakelde haar kooltje op en had
de test staan op de mat der stoel en schoof hem weer van
onderen in haar stoof . Toen hurkte zij naar binnen . Mieb
voelde haar haar armen met een doekje dekken en dat zij
zat to kijken uit het gangetje naar haar .
Ze trachtte naar de uitgang van de steeg to zien en zag
de bleeke dodden liggen op de ruggen van de groote pegels .
De wand langs van het pakhuis met de gaten dichtgemaakt
door latten, kwam het ijs aanzeulen, glinsterend als anthraciet .
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Het zakte op buurvrouw's huis en stortte uit de zinken bak
en om het gat der pijp, het hing er als een vracht van steen
geworden haar . Geel doorlicht van gas en rommelend inwendig plonsde het voorover, bestelpt door sneeuw en bijna
tot de steenen . Mieb wist de schil van een aardappel waar
die vastzat met een krulletje bij snippers rooie kool . Ze stond
daar voor de ruiten opgericht ; bij hun op 't drempeltje lag
het ook al dik ; telkens was het of er een kwam rusten, het
meeste vloog voorbij . Soms bleef er eentje met zijn veertjes
hangen aan de ruiten, ze drukte er haar lippen tegen aan
en leek hem in to zuigen .
Onder van den grond blafte buurvrouw's hoesten . Moeder
bleef Lang weg, kocht misschien een propje ; nieuwjaar was
de eerste dag van 't jaar. Mieb keerde zich van 't raam, ze
duisterde naar achter en ging dan zoo wat zitten op de
ratelende stoel . De ruiten met de vlokken waren nu veel
verder van haar of ; het wemelde op den muur ; de kromme
leuning glimpte van de stoel waarop ze pas gezeten had,
ze kon de knoopen in de touwen zien . Een poosje bleef ze
zitten snuffen daar, de schoenen opgekrompen, alsof ze met
haar voeten boven water zat en zag haar asem gaan . Ze
hoorde naar de wind en dacht in eensen toen een tram to
hooren luien, maar, nee, het was niet waar, 't was stiller
nog dan midden in den nacht . Moeder bleef lang uit en zij
had meer verdiend dan moeder had verdiend ; 't was heelemaal doodstil .
Onrustig door het hongeren in haar buik kwam ze weft
van zelve uit staan kijken en met haar haren wakkelen naar
het sneeuwen . Je kon het Loch niet merken ; het draaide
er zoo raar ; je kon er niet opletten ; ze vlogen er zoo veel .
Sommige waren groot en sommige waren klein, de meeste
waren klein . Mieb was een groote in het oog gaan houden,
hij wiegelde van de eene ruit in de andere ; hij ging naar
boven, naar benee en toen wist zij 't niet meer of het
wel dezelfde was geweest . Schielijk drukte zij haar vobrhoofd
aan het glas, ze hoorde mompelen van onderen en korte
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brokjes stem ; moeder was het niet . Een man met witte
schouders stond voor buurvrouws deur . Hij wiebelde voorover
en draaide halfom ; het hoofd van buurvrouw kwam naar
buiten, maakte schuine rukjes ; maar zonder dat je 't hoorde
liep hij weg .
,,Mis, poes," praatte Mieb .
De klokslag van een toren bomde in den wind ; dat dean
ze met klingels, net als bij de tram . Mieb ging van het raam
of en bij de tafel reikte zij naar 't brood . Ze hield het op zijn
kant en plukte met haar vingers onder bij de korst ; het
was geen vloertje en 't was oubakken ook. Ineens ze hoorde
moeder bonzen met haar schoenen onder bij de trap ; ze liet
het broodje los en slikte gauw het kneepje kruim naar binnen, kwam weer zitten bij de kachel dan . Tree voor tree klom
het kraken in het donkey op ; ze zag het vlakke deurtje
opendraaien en uit het hokje moeder binnenkomen met haar
hooge haarbos .
Ze zag Mieb niet en snerkte met haar neus ; ze lei de
boodschappen op tafel neer, klotste de kamer in en toen ze
bij de drooglijn bukte, stortte een stukje sneeuw of van haar
lijf, Ze zette 't apotheekertje op de beddeplank en nogeens
krommend op haar proppige rokken' kwam ze tot de tafel .
Ze trok de lamp naar voren, wrong het glas er af ; haar
hand sloop in haar zak, vond de lucifers ; ze schraapte,
schraapte, iedere keer een andere .
En in het schijnsel van de kale vlam kwam de kamer
bloot en naast het venster leek het als to sneeuwen in een
rook . Mieb knipperde met haar oogen . De nieuw behangen
woning toonde al de bloemen op 't papier, kruiselings dooreen, rood en geel, en al de blikke bladertjes in het strookje
om het vierkant van de doorgebulte zolder, rooiig ook en
't slonsigst waar de kring scheen van de lamp .
Alles wat er rees en uitstak had een groote schaduw nu .
Miebs schaduw vlaagde samen met het roestig kacheltje en
't stutje van de pijp met de turven er achter . De stoel had
donkere tralies bij de bedstee en bij de zwarte hoek daar-
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binnen scheen de roode dekenstreep . Een ribbelig waschbord leunde er en twee laden, rooiig aan de voorkant, waren
op elkaar gezet ; het nikkel wekkertje lag er op zijn zij,
met alle drie de pootjes in de lucht ; een spiegeltje er lag
en in de hoek bij 't wemelende raam, rees de roe van een
gordijn, uit de schaduw van 't komfoor .
De schim van moeder stond het heele deurtje over en
knakte bij de vlakke zolder om . Ze knoopte nu de doek
los van haar lenden, ruig en wit bespikkeld ; van voren in
haar gele, opgepoefte haren kleefde oak nog sneeuw en in
het kiertje van haar schoenzool zat het ook . Mieb keek
dommelijk toe ; alles was neer in het gezicht der vrouw ;
twee wreven trokken door haar voorhoofd en haar mond
was stil, alsof wanneer je met je vinger er naar wees, ze
daarin bijten zou . Ze spande haar doek uit tusschen haar
handen, niet heel groot en rood en knookig uit de mouwen
stekend van haar zwarte jak . Ze klopte met de doek ver .scheien malen, deed hem om toen, anders .
„Zet je klut af," zei ze plotseling of het praatte uit haar
buik .
,,En je jas, het dooit ."
,,Het dooit."
,,Het dooit, versta je me niet?"
Boven Mieb's oogen kwam een koppig fronsje toen ze zei
„jawel .
„1k ben toch nog wel een antwoord waard," gromde het
naar Mieb . Ze had haar mutsje afgetild en onderop begin .nend, maakte zij de haakjes van de mantel los . Moeder
raapte vuurmakers en liet ze boven in de kachel zakken .
Hun schaduwen waggelden, moeders opgestoken haren
schimden naast de bedstee op de muur, Bij de aschplek op
de vloer stond zij dan een lange turf to knauwen voor haar
straf gebulte knie . Ze scheurde al de vezels van de kluiten
of en stopte nog een harde turf er bij . Een zilveren ring
blonk aan haar hand ; ze liet de deksel op de kachel vallen
met een klak . Veel meer op een meisje lijkend zat nu Mieb,
15
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in eveneensche jurk als haar bruine jas en glimmend voor
haar borstje . Ze hield de mantel op haar knieen, wachtende .
Ze gluurde naar vier blinde bokkingkoppen, die puilden uit
krantpapier, glinsterden op tafel, gaapten naar haar toe ; ze
rook de koffie uit het zakje ook . Moeder stond aan de andre
kant der kachel nu, ze kon haar jas nu op haar bed gaan
leggen, ze bleef in 't hokje staan, want moeder kwam om
't keteltje to vullen uit den aker, met niet veel ijs er in
vandaag .
De smeltende hars der vuurmakers smookte uit de kachel
kieren ; ze snerkten met hun neuzen allebei ; je moest er soms
van hoesten . De vlam begon to toeteren ; het ijzer tikkelde
als knappend ijs en spetteringen vlogen door de lekke pijp,
toen zag Mieb het rooie rondetje gaan schijnen op de vloer .
Dat waterkoken duurde soms zoo lang . Nauwelijks lettend
op haar moeder meer zat ze hunkerend en naar het sneeuwen
in de steeg to zien, waar 't telkens ook als vuurtjes was .
,,Wat," grauwde weer de vrouw in eens, ,heb jij op je
kop to krauwen, zeg."
„Ik krabbel niet," bromde Mieb .
,,W&ja," ik ben gelukkig nog niet blind," bromde het uit
moeders mond terug ; ze smeerde met de rug der hand over
haar bovenlip, herhaalde
,,Ze krabbelt niet, zij niet ."
,,Dat zou ze willen wel," leek ze dan to grinneken, smalende
met een schouder „zij niet ." Ze bleef zich almaar met de
kachel moeien, rakelde en stookte .
,,De kou is om," begon haar dompig praten andermaal,
„het mot er nou maar af."
,,Ze willen me niet meer hebben," gilde bijna Mieb .
,,Niet ."
,,Zonder me haar."
,,Zoo," gromde het, „willen ze niet, nou dan willen ze
niet ; het mot er nou maar af ."
,,Geef an, de schaar, ik zeg ."
Maar eer dan Mieb het doen kon, rukte de moeder zelf
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de la der tafel open en klikte daar de lepels en wat vorken
door elkaar ; ze kreeg de schaar to pakken . Gelijk een vreeselijke snavel hapten op de muur de schaduwen der messen
toen ze knipte in de lucht . Ze wierp de vallen van haar doek
over haar schouders om .
,,'k Za," mokte Mieb nog tegen .
,,Wat za, jij hebt hier niet to zaen," zei de vrouw, dwingend met haar hoofd, ,wie is hier de moeder, ben ik het,
of ben ik het niet, zeg op."
,,Kijk ze nou es kijken ."
Mieb deed haar oogen stuursch halftoe, maar moeder nam
haar vast en hield de hand haar op het hoofd . Zij schoof
de stoel weg met haar schoen en met de schaar om duim
en vinger haalde zij het lampje naar de tafelrand . Haar lippen
raakten van elkaar toen zij de vochte enden van Miebs haar
tilde van de schouders . Ze schudde ze en stuurde er haar
vingers onder door, zette de schaar er in ; de botte lemmers
zwartig van lampepit dwong zij met een zagende beweging
door het broeierige haar .
,,Dief !" gromde Mieb .
,,Brom jij maar," foezelde moeders stem boven haar verheven, „'t is voor je best, je wil toch geen ongemak krijgen,
je moeder is knap ."
Knellend en wringend waar het haar was saamgelist, knierpte
de schaar . Bij wijlen hield de vrouw haar hoofd wat schuin,
alsof de krullen van haar eigen nekhaar hinderden . Ze liet
het afgeknipte telkens los . Tippend soms de rand aan van
Miebs jurk, viel het Tangs haar donkere beentjes, met een
mullig plofje op den vloer .
,,Draai je wat om," gebood het .
,,Au!" wrokte
Mieb.
!"
,,We-ja
Vlok voor vlok stortte neer, het achterhoofd van Mieb
verscheen en de gleuf in haar halsje . De kachel spon en
knorde, de stem der vrouw werd natter of haar mond ontdooide
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,,'t Is er niet naar d'r zin."

,,As ik de juffrouw zeer doe, vraag ik wel ekskuus ."
„Jonge, jonge, 't is zonde van 't mooie haar ."
,,Mooier clan van 'r moeder he?"
,,Sta nou stil, 'k za het netjes genoeg doen, 'k za je voor
schandaal niet laten loopen, je moeder is knap ."
,,Ze zeg, ik za ."
,,Bij de kachel ."
,,Op 'r rug ."
,,Met 'r haar, we-ja ."
,,Op de Keizersgracht, we-ja."
„In Atjeh ligt misschien 'r vaar ook al op zijn rug ."
,,Allemaal op onze ruggen maar, we-ja, we-ja ."
Ze hield met knippen en met lollen eindelijk op en hief
haar zware oogleen, ze leek to luisteren . Dieper was het
zwijgen omgezonken, het rieselde, nu een groote sneeuwing
sluierde het raam . Mieb hoorde achter zich haar moeder
treden, ze bleef maar zoo ze was en op de plek staan ademen .
Moeder liet de schaar op tafel vallen, schoof de lamp weer
naar het midden toe . Toen kwam ze nog wat morrelen aan
het hoofd van Mieb, om allebei haar ooren .
,,Dat 's kip-af," bromde ze, ,morgen kan ik beter zien ."
Uit de klem gelaten, stapte Mieb voorzichtig over het haar
dat als een walletje lag . Ze keek er recht op neer, ze tastte
langzaam rond haar hals waar 't haar gehangen had ; ze
haalde diep haar neus op . Moeder deed haar doek of liet
hem op de stoel neervallen en stak de speld vast in 't behangsel bij het raam .
„Goof ze maar in 't vuur," gelastte ze . Het water zong
in 't keteltje ; Mieb bukte, raapte een handje haar alsof ze
er vies van was . Ze deed het heete kachelknopje met een
jurkslip los en smeet het trosje in het oventje ; ze bleef er
naar staan kijken hoe het kromp en siste, als een jongen
bijna met haar korte haar. Toen kwam ze een ander hoopje
halen van het haar . Haar schaduw wiebelde, groeide, knotte
en verscheen weer op de muur . Ze deed het deurtje al veel
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gauwer toe, het stonk alsof je bokkingkoppen gooidein het vuur .
Moeder stond to keepen nou in 't brood ; ze had de koffie
in de pot gedaan, ze zou het water er wel gauw opgieten .
Voor de ruiten sneeuwde het, sneeuwde 't almaar harder
in een paarsch krioelen .
IV .
SNEEUW.
door
GUSTAAF ROEVIUS.
aan J . 1 . L . ROOTA .

Het valt, het valt,
Nu stad-in-nacht staat als van zwart bazalt .
Een knaap komt uit een vierge kneip waar 't lald',
Midde-in die stad die stond als blauw bazalt .
Hij scharrelt raar, waarheen? door 't warlig leven,
En wou wel graag zijn zieltje overgeven .
Hij wou 't wel in die stad koud als bazalt
Waar manna, onverdiend, het valt, valt, valt .
O beven
Vlokken als weergalooze woordjes streven,
O sneeuw
Eeuwige,
Sneeuwige
Duizeling voor 't staren ;
Zienderoog
Uit 't omhoog
Blijft het waren, waren ;
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Blauwende,
Gouende
Zingerige zijging,
Warming,
Erbarming
Voor de bittere hijging
Van zijn hart
Dat daar mart
In alleenig praten ;
Dat daar faalt,
Nachtlijk dwaalt
Door de warre straten . . . .
. . .. ... . .. . . . . .. . . . . .. . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
In het witte woord-land zweven de zielen aan ;
Treeen de hoog-geschoeide voeten zacht aan 't gaan .
Oh, que les temps viennent
Que les coeurs s'eprennent
In het witte woord-land zullen we elkaar verstaan .
Eens zullen onze harten in vereeniging,
Herboren, nieuw bij elke schemering,
Wij, wankelloos van voeten
Den nieuwen tijd begroeten .
Dan heffen wij de huizing, menig, eel van toog,
En weven wij de kleuren, goed voor 't oog,
Dan zullen wij loopen
Als rijen op metopen,
Blauw-guldig,
Menigvuldig,
Eendrachtlijk als 't gewemel
Uit den hemel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
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Klokken luien
Door het suien . . .
. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . ... . . . .
. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ..

Stil .
Wil.
Boven het toegedekte, tombege staan,
Wiegelen de fabeligen aan en aan . . . .
't Wit uit den hooge . . . .
Al heeft betogen . . . .
Weg is de straat . . . .
Verdwenen de haat . .
Innerlijk warm
Met z'n zieltje in den arm
De knaap als een sneeuwpop staat .
O sneeuw
Miraculeuze sneeuw,
Die maar eens valt in een eeuw .
Nieuwjaarsnacht, 189 .
De schaduw van de sneeuw beschemerde Roota's werkplaats, waar hij onder het daklicht doelloos stond to kijken .
Hij had twee jasjes over elkander aangedaan en om zijn nek
een wollen das en mofjes om zijn polsen . Hij had zijn hoed
oudergewoonte op . Naast hem op de punt van de rustbank
lagen de witte blaadjes van Roevius' brief, die hij kort geleden uit zijn bus had genomen en waar het gedicht bij ingesloten was geweest en het laatste lessengeld . Roota's
werkplaats was een loodsachtig lokaal, met een dakgetimmerte beschoten en had twee deuren in de kortste wanden,
een naar de voordeur en de ander naar een lager hokje
nog . Op een hooge plank stonden gipsmodellen voor het
getengelte geschaard en daarbij was het maske weer van
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den Zeus . De rustbank, zoo bij de vloer to zien kwam, was
van schilderijkisten-hout gemaakt en over het dek er van
lag een groene lap gespreid, blijkbaar een oud gordijn en
schuin tegenover het licht rees de vlakte van een omvangrijk
doek op den ezel, in een hulplijst en eveneens behangen met
een draperie . Roota's schilderkist met toebehooren stond er
op zijn drie koperen pootjes bij en ook een keulsche pot
met Lyonsche kwasten, groot en kleine, oude en eenige
met nog blanke stelen ; schetspapieren lagen er om heen en
voor de tweede schaduwhoek van het lokaal, waar een
stoel was en een tafel en wat huisgerei, hing een lamp Beige .
Verder waren er de koude kachel nog to zien en de cokesbak en wat omgekeerde doekjes onderlangs de plinten weg
gezet. Roota ademde zichtbaar en bleef zoo staande, half naar
boven kijkend .
,,Het zal wel gauw gaan lekken," praatte hij .
Gezien op eenige afstand leek Roota niet zoo oud nog
door zijn glad, schoon nu wat kleum gezicht en donkere
oogen, maar dichterbij gezien was Roota niet meer jong ;
bij het oor begon zijn haar to bleeken . Zijn grove hand
was bezig weer de punt van zijn kneveltje naar zijn mond
to buigen .
,,Weer een les kwijt," zei hij en na een poosje
e
meer nog tHijstak ijnhnd tusschen zijn jasjes en haalde zijn nikkel
klokje to voorschijn, keek er op en borg het weer weg .
,,Naar Parijs," praatte hij, „naar Balkenend natuurlijk ."
Hij deed een stap naar voren nam de brief-papieren in zijn
hand, doch hield ze zoo maar vast en bleef dan weer staan
luisterend in de stilte.
,Je kon net zoo goed dood zijn," praatte hij hardop .
Hij lei zijn brief weer op dezelfde plaats en of de kilte
hem to machtig werd, liep hij hard to blazen en to stappen,
Hij ging het zijhok binnen en keerde terug met stoffer en
met blik . Hij veegde hier en daar wat Tangs de naakte
vloer, voor de deur en om den ezel heen en daarzijnd rees
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hij op, tillende meteen een hoek op van de lap, die zijn
schilderij bedekte .
,,Tiens!" uitte hij .
Hij maakte een begin-gebaar het heele doek to ontblooten,
doch liet de lap weer los en bracht zijn stoffer en het blikje
naar achteren terug . Vervolgens kwam hij stappen naar zijn
tafel en raapte wat papieren bij elkaar . Half in zithouding
reeds, verschoof hij de stoel en dan de nagel zijner wijsvinger houdend bij het schrift er op, begon hij zooveel
mogelijk, de regels to tellen . Hij keerde zich naar het tafelblad en krabbelde oplettend op de kant van een vel en
alhoewel zijn gelaat glad gebleven was, leek hij wat teleurgesteld toch. Hij haalde nogmaals zijn zakklokje uit en zei
tot zich zelf
,,Kom !"
Voor het spiegeltje, daar aan het wandje onder het raam
gehangen, bekeek hij en bewreef zijn vingers . Hij deed zijn
bovenste jasje uit en in het hokje weer geloopen, naar de
waterleiding, omgestopt met lappen tegen de vorst, maakte
hij opnieuw leven, waschte hij zijn handen en toen hij daarna
in de werkplaats kwam, had hij een bundel boorden in zijn
hand . Bekijkend ze een voor een, zocht hij de schoonste uit .
Voor het spiegeltje verwisselde hij van boord . Hij deed
manchetten aan en als gewoonlijk voor hij les ging geven
vergewiste hij er zich van, zijn schetsboekje bij zich to
hebben ; hij nam het uit zijn jaszak, bezag het potlood in
het lisje en stomp ziende, schoof hij het los, lei zijn boekje
bij de brief, haalde uit zijn broekzak zijn mesje en begon een
nieuwe punt to slijpen aan het potlood .
Plotseling stak hij zijn vinger in zijn mond en zoog er aan,
hij had zich gesneden en uit zijn koude hand bloedde het
hevig . Hij zag het donker aan de versche kerf ontwellen
en om de vochtige top vervloeien tot een dunner rood . Een
jongensachtig lachje had een oogenblik zijn wezen verlevendigd, doch toen het to lang hem duurde, liep hij naar het
hokje en trachtte onder de waterkraan het dringend bloed
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to stelpen . Hij kneep zijn top blauw, spoelde het bleeke
wondje en ptaatte tegen zijn vinger :
,,Zeg, is het nou haast gedaan ?"
Hij bromde iets van ,te laat" en werd al drukker van
bewegingen ; hij maakte scheurgeluiden om zich heen en wond
zich loopende de reep van een zakdoek om zijn vinger .
,,Het zal wel uitbloeden," dacht hij en tilde zijn pool van
de bank en als hij die had aangedaan, eenigszins belemmerd
als hij was, vertrok hij met de kraag omhoog, vergetende
zijn woning of to sluiten.

DE REGENBOOG .

tilletjes stapte Marie naast Antoon en ze liet haar jongen maar
Skinderachtig
begaan, zoo hij haar hand bij een vinger vasthield en daar
been en weer mee schommelde . Over het hooge
pad dat uit de duinen was komen dalen, treuzelden ze daar met
hun beidjes alsof er heel geen tijd bestond in de wereld, tot
eindelijk het lekkere weggetje voor goed gelijk bleef met de
morsige kanaal-straat en Marie zoetjes-aan bet spel met haar
arm hield tegen, heusch, ze moesten het nu uit laten bloeien .
Had zoo pas nog niet een man in een blauwe pijekker zijn ringbaard opgestoken naar het paartje dat daar als opgetild liep
over den rand ? Een loods was het geweest, wist Antoon, al
droeg hij zijn koopren plaat niet, een zeeman, er was toch altijd
wat plezierigs aan om to zien . Als een schat zoo innig had hij
'n dichtgeknoopten rooien zakdoek onder den arm vastgekneld
gehad en hoog-gelaarsd was hij op zijn zee-beenen in de laagte
woelig weggestevend .
En heerlijk dat ze nog gingen ; verrukkelijk wanneer je zoo
jets zekers vast in je bezit . Het hobbel-zeeige water van het
kanaal dreef er als met hen mee, telkens klokte het onder den
wal met zacht geweld naar hun lustige jeugd toe . Hoor, daar
gonsde 't nu weer zoo leuk, waren het de telegraafdraden? die
wetenvan geenZondag ; dan joedelde Antoonwatbinnensmonds
en nog eens moest ze alles zoo drijverig vinden en deinend, met
die dodderige wolken en al die aaiende vogelstemmen diep uit 't
duin ; aan den anderen kant van het water was het ook wel of
er het smijige wel-zand van hen henendreef . Daar scholfde het
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om een paar slobberige keten, lag het aangespoeld tegen heipalen als over gestrande houten, over spoorleggers, om verderop,
langs de met leege handkarren volgepropte zanderij to vervloeien
naar een beursch stuk land . Wat was het toch genottelijk zoo
over alles heen to kijken, en wonderlijk wonen was het wel in
zoo'n barak, maar met Antoon zou ze overal intrekken, overal .
Gezellig krinkte boven de planken keet de rook recht op, tot het
in eens ophield to stijgen en in de lucht verwaasde ; een poldergast
vertoonde zich in zijn schoone zondagsche baadje en rekte zich
uit 't lid van 't gapen dat hij doen moest ; en daar op de zandbakken, met de beenen buiten boord, zat nog een ander roodhemd over zijn hengel to koekeloeren, moeder de vrouw er
bij toekijkend, een echte driedekker, de vuisten op de heup .
Ruw yolk, beter om mee to eten, dan er mee to vechten .
Toch hadden ze van alles, tot een duivenhok toe en het droogrek stond er buiten de deur. Eenzaam anders genoeg, moest
ze meenen, en ze zag naar wat anders, en naast de wintersche
schim van een buitenplaats de haan van een toren met zijn
staart aan 't wuiven, terwijl, wanneer ze omkeek, ze altijd nog
wist het kruis van de nieuwe toren to kunnen zien boven den
weg. Stevige pasjes makend, stapte Marie naast Antoon,
terwijl haar blauwe oogen vroolijk door de ruimte keken en
ze stil was, ze hadden zooveel gepraat .
Links stapelde het zand berg-hoog nu en versmalde zich
het pad, doch al meer en meer verbrokkelde de duining langs
de breee geul van het kanaal . Een enkele plek sneeuw verdooide er nog in holen, in de als uitgehakte groeven der
helling, harig van helm en van ranken dikwijls, armoedige
ranken, die je toch bij de sneeuw al aan bramen deden denken .
Juist dat beetje suikerige sneeuw nog had het zoo bizonder
gemaakt, dat zich ontsnapt weten uit een kluis . Wat een dag
wat een heerlijke dag en nog, en hoe hij de weg kende in zijn
duinen, overal waar je niet en waar je wel mocht loopen . Zij
zou er gauw verdwaald geraakt zijn in zoo een woestenij .
't Leek alles op mekaar. Van die duin of hadt je dit vergezicht
en van die weer of zag je dat, en als je die kruin maar in je
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rug bleef houden, kon je nooit dwalen . Ja wel, morgen thuis .
Hoe had hij met zijn paraplu als een kwaaie jongen in dat
konijnenhol leggen peuteren, twee maar hadden ze er opgejaagd, precies rolletjes bont en zoo gauw als de wind met hun
komieke staartjes. Ze hadden je wat afgerid van middag, ze
was er nog heelemaal gloeiend van, hij wou altijd overal
boven-op zien to worstelen en haar opsjorren tegen de duinen,
zoodat je schoenen er vol van klodderden en je verplicht was
ze uit to doen bij dat geschoffel door het zand .
He, wat 'n voetstappen, wat 'n gaten . . . door het duin trokken
er lange sporen, wat hadden daar al menschen geloopen en toch
niet een hadden ze er gezien. Als of je zal smelten van zoo'n beetje
regen . Grijze slibberingen met vlakke trappetjes beribbeld, zakten
er door de gele dalen en dan kon je van zelf niet nalaten daar
even met de spits van je voet in to morrelen, net als aan
't strand . Hier merkte je de zee nog heel goed om je wangen,
doch niet zoover waren ze gekomen, ze hadden geen zin gehad
in de zee, ofschoon ze wel degelijk waren van huis vertrokken
om het wrak to bekijken, dat er toch niet eens meer lag,
anders, nie-waar, zouen er wel meer fietsen voorbijgaan . Profiteeren, eens fink ver tijgen met de Zondag, dat was het doel
geweest en daartoe hadden ze vroeg gegeten . "Ik zal de vaten
wel doen, gaan jullie maar heen," had moeder gezegd, ,neem
het maar waar, je bent nog jong, ga maar ." Ze hadden het
zich geen tweemaal laten zeggen, uitgevlogen was het heele
nest, de zusters zaten van-af kerktijd ook op heete kolen ;
Geertrui vlaste al zoo lang op mooi weer, zoo'n griemelige
winter wordt je beu op het laatst, en buitenlucht is beter dan
dat eeuwige staal innemen . 't Zou er toch benieuwen welke
kant ze waren opgewandeld . Jammer voor Greet dat er nog
niemendal groeide, maar wacht maar, en ze zou toch nog wel
wat ontdekken, ze wist een plekje waar sneeuwklokjes waren
to vinden
Vergeet je besteedster niet
Greet . . . .
verbeel-je, Greet haar nieuwe parapluutje vergeten, ze sliep
er mee . . . . en ,natuurlijk nemen jullie er maar een voor je
tweeen, da's warmer ." . . . . 0, het was heerlijk geweest en
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nog eens heerlijk, die goddelijke mengeling van vocht en warm
voorjaars-licht, en een zonnetje of en toe .
,,Als we het de volgende Zondag nu weer eens zoo troffen,"
. . . . begon ze .
,,Als het nou zoo er es was, je lijkt moeder wel al," lachte
Antoon, maar of hij wel goed begrepen had wat ze zeggen
wou, daar was ze nog zoo zeker niet van, want hij trok haar
naar zich toe, onhandig, dat de zoen klapte op haar mond .
Dan keken ze gelijk om of ook iemand het had kunnen
bespeuren .
,,Laat me toch eens een beetje uitblazen," zei Marie, ofschoon ze evengoed met haar lippen getuit had
Ze kunnen
ons zien ."
,,Die daar?" grommelde Antoon, ,niemand hier kent ons . . . .
ons rijk is zoo gauw gedaan ." Maar zij hield vol dat je toch
niet kon weten .
„Je kunt Loch nooit eens praten," vond ze, terwijl ze haar
hoed recht zette, „'t is akelig ."
,,Geertrui," oordeelde hij daarentegen, ,moest eindelijk die
kiep eens vermaken, dat ie niet meer zoo wild was, hij steekt
me iedere keer in mijn gezicht ."
„Wat?" deed ze op haar beurt of ze niet verstond, nog
nooit was hij over die hoed gevallen en nu de tweede keer
al van daag en ze liet het hem, ,da's eens, da's twee's, da's
driemaal," herhalen en zei dan dat die hoed, als in 't liedje,
de mode was van het jaar ; dat ze er een stuk zou afknippen ;
dat ie overdreef, vroeger had hij het zee-groene lint wel mooi
gevonden . 0, vroeger ; en toen had Antoon dadelijk zijn basgeluid het wijsje laten dreunen en daarna teutten ze weft
tegenover elkaar . Hij kon almaar enkel kijken naar de kleine,
mollige bovenlip waaronder ze de hoedespeld had vastgebeten
gehad en waar telkens wat wits kwam blinken, wanneer ze
zich groefjes lachte in haar roode wangen ; zij keek naar zijn
heele gezicht. Blauw kleurde hem bepaald heel mooi, hij had
iets van een Itaaljaan, die zijn ook bleek en donker en echt
heerig stond hem die snor ; maar 't mooie aan haar was juist
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uit haar levendig gezicht, bet blauwe paar oogen to zien, ze
kon er mee kijken dat je er van smolt . ,Wezenlijk, we moeten
weg," liet ze dan nog eens hooren en al trok hij dadelijk zijn
klok uit om to laten zien dat ze de tijd nog hadden, ze gingen toch
verder, naast elkaar, allebei even groot en rijzig op de beenen
en babbelden al gauw over allerlei, over de dingen van de
week. 0, de menschen die tegenover de deur waren komen
wonen, toch zulke engelen van kinderen hadden, en eergisteren
had de juffrouw haar achter de winkel geroepen en gezegd
ze mocht niet zoo zingen, ouwe menschen, maar moeder zei
ook, waar je bet goed hebt moet je blijven, bet is overal wat .
Doch vooral drong ze er op aan, hij zou nu Woensdag de
repetitie niet verzuimen ; de direkteur had laatst geducht het
zijne gezegd, als bet zoo gaan moest kwam er van de heele uitvoering geen spier terecht . Daarover begon zijn stem dadelijk
to grommen : hij durfde bijna niets meer vragen, bet was je
wat lekkers zoo bobbekoppig als de jonge patroon was tegenwoordig ; wat Marie deed meenen hij moest maar spoedig een
vrouw zien to krijgen, dan zou hij wel schappelijk worden .
Hij, knorde Antoon, hij hield bet maar met de beesten, met
de kippen en met de honden. En vervolgens begon ze over
wat anders, vroeg of hij ook niet vond, dat Greet weer opvallend stil was en zoo bleven ze praten over alles wat maar
to voren kwam .
Het pad werd telkens rommelig ; gras van verleden jaar,
schriel en met dorre punten kruifde over den rand der delling,
ruig van verstorven planten en wit uitgevrozen vezels . Soms
lag er een hoop straatklinkers in de laagte met nog een zooi
botte sneeuw er tusschen, en soms ook moesten ze, slecht voor
je schoenen, over geklopt puin treden, zoo gaande-weg neer
gestort om bet pad to harden . Doch ze verkozen boven to
blijven op de hoogte der telegraafdraden, in bet wijde uitzicht
waar de lucht overal met hen was . Zonder dat ze bet
hadden opgemerkt was er bet licht veranderd, ijle gewolkten
gloeiden over hunne hoofden, kwamen als getoover uit de
zeee-diepte op . Mooier kon bet al niet . Nu kon Antoon al
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dadelijk bij hun eerste groote wandeling zijn hart ophalen,
hij die het altijd had over zons-ondergangen ; hij deed precies
of hij 't zoo besteld had en 't haar noodzakelijk moest laten
zien ; hij was in staat to wachten, let op, ze zouen nog moeten
hollen naar de tram . Want al had hij nu nog zoo het voorjaar
in zijn hoofd, hij wilde toch telkens stil staan en blijven omkijken of ze de zee nog zagen . Maar het lijntje was verdwenen
en bleef verdwenen . Hij beweerde nog wel het to zien, boven
die eene duinrand waarvan het blanke zand helder-donker plakkaatte onder het wonderbaarlijke dat er kleurde, zij zag er wel
licht maar geen zee .
Wolken waren het niet . Het stoof er als van geblazen
veeren, het vlokte en vlosde en pluisde, achter een lange purperen geer als uit een snoer, waaierde en pruikte het licht op
of 't geurelijk was ontstoken, en zoo luchtig en vluchtig
als zingingen van jeugd die over de wereld gaan . In sierige
wappers toog het naar boven, uit smeltend donker, goud-geel
en roodig, welig als al wat in 't voorjaar de wandeling verheugt en thuis-gebracht, binnens-kamers in vazen fleurt ; het
kleurde er en bloeide er al door-een, om uit to smeuren en to
vliezen, honing-rijp, tot een rozenobel verguldsel . Heel de
hooge hemel was er lichtend van beslagen . En midden-in daar
raakte de vloed verstold, tot bleeker roerselen en schijnselen
van beweging, geleidelijke, als de ribbelingen in het zand,
als 't effen gestroom in blanke moiree-zijde en teerder of 't
met warme vingerdrukken was betipt . Vloog er een loerende
meeuw, dan wemelde het boven over het beest, hel geworden
gelijk een koele hals-kraal sperde het vogellijf of 't werd getrokken naar de aarde, voort tusschen de knakkende vleugels .
En 't bleef maar aangevoerd worden uit de zee, uit een gloed
zilverig, die als uit een anderen hemel, parel-grijze verhevelingen nice uitzond naar dezen, prachtig gerafeld en uitgespannen hoe meer je er naar keek, of dekte er goud-waas,
goud-waas.
„Is het niet verrukkelijk, is het niet meer dan verrukkelijk,"
jubelde Antoon en hij zwaaide zijn regenscherm een slag in de
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rondte
O, ik zou je wel kunnen . . . . wacht nou even, blijf
daar nou eens staan . . . . Nee, die hoed is bepaald een monster,
ik zie heelemaal niets dan die -hoed."
„Wil 'k hem weer afdoen ." gaf Marie toe en meteen trok
ze de pen los, zoodat haar zwaar uit den hals opbuigend en
haast kinderblond haar begon to gloeien en to glanzen in de
vreemde daging, en haar rond hoofd, dapper en bedeesd op,stak uit den schotel der kraag van het donkere, met groote
knoopen als bedaalderde jacket .
,,Laat ik je nog even pakken," smoesde hij .
,,Wat ben je vandaag toch een lurk, mijn lippen doen er
zeer van, neen niet hier," verzette zij zich wezenlijk, „daar
komt wat aan," en meteen liep Marie de schuinte af, met veel
waaiing oln haar bloote haren .
,,Da's gemeen, ik blijf . . . . toe!" riep hij, ,je krijgt een
nieuwe hoed, zoo hjn als j' er nog nooit een gehad hebt ."
,,Als 't Paschen en Pinkster is op een dag," juichde ze naar
boven, ,bewaar jij je centjes maar, ze kunnen to pas komen,
vriend ."
En gelijkvloers stonden ze weft even to vrijen ; tot het
andermaal Marie was die zei dat ze wat hoorde en dat ze in
elk geval moesten maken dat ze voortkwamen, dat de trein
niet zoo geduldig zou wachten als moeder met de boterham .
,,Dan maar war een stappie op ."
En langs de magere nieuwheid van het kanaal, maar zonder
nog als in de stad gearmd to gaan, liepen ze wat rasser . Antoon gaf de pas aan, en plotseling glisterde het schril over den
weg, kwamen hun schaduwen voor hun voeten sproeien .
Want, achter hen, verder dan de windstille wimpelmasten in
de sluis, waar dreigden nu de zandplaten met al hun borstelige
helmsprieten en plaggend groen, had het zich boven de zee
gescheiden, daar berstte uit een ijselijk blauwe strook de open
zon naar alle streken henen en zoo fel kristallig schitterde het
witte zonnevuur, dat 't onder den boven-hemel goud-omberig
geworden water, beneden alle golf--rimpels vonkelde, of 't was
ingelegd met klappend spiegelglas .
16

242

DE REGENBOOG.

,,Zie je nu wel, dat ik gelijk had," pruttelde Marie .
Dicht achter hen was een rijtuigje aan 't rollen ; klipperdeklap, op een sukkeldrafje trok het dikke en zwaar omtuigde
paard een glinsterend oliewagentje tusschen hen door, waar
ze ieder waren uit gaan wijken naar een kant van den weg .
Zouen die menschen wat hebben gezien ? De paarsch-wangige
voerman hield een sigaar in zijn hoofd en schuinoogde naar
de zomersche juffer. Marie keek voor zich, Antoon kwansuis
voor zich heen floot.
,,Wat 'n bruigoms-gezicht die er in zat," spotte hij, toen
't rijtuigje voorbij was, „hij had het benauwd ."
„Je moest je schamen, wat moeten die menschen wel denken,
't is jouw schuld, altijd dat geravot ook, ik lijk ook wel mal,
'k kan je ook nets weigeren," mokte ze, ,steek liever je paraplu
op, 'k voel regen ."
,.We waren daar eventjes in 't zonnetje gezet," snaakte hij,
toch even beteuterd om haar spijtig gezicht . ,Kom, het is geen
zonnetje dat veel water zal halen, 't is geen doodwond . . . .
wacht, ik zal je uit den drop houden . . . . wat is zoo'n Zondag
toch ellendig gauw om ."
Hij beschermde haar terwijl ze haar hoed weer opdeed ; nu ja,
het was alleen iets tusschen hun beiden, daar behoefde geen
wildvreemde zijn neus tusschen to steken, en nu zou zij het
scherm wel even vasthouden, opdat hij zijn broekspijpen kon
omslaan . Dan gingen ze op-nieuw gezellig . De schaduwen
waren in de glanzende sappigheid rondom vervloeid, even
gauw weg als ze waren aangesneld . Zij aan zij, onder het
baleinen en doeken dakje, door Antoon wathoog opgebeurd om
de opgeprikte hoed, gingen ze zoo knus en lekker dicht bij
mekaar, dat ze de regen wel hadden willen zegenen . Enkel wat
flusjes en dropjes of er muggen dansten op het water. Marie
had nu haar arm door de zijne gebogen, terwijl ze met de vrije
andere aan een slappe plooi haar rok van den weg aftilde om
geen rand to krijgen en hij kon maar niet nalaten a€ en toe
het ringetje onder haar handschoen rond haar vinger to draaien .
Ze liet hem maar weer begaan . Genoeglijk begon het in haar
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gezicht to lachen, terwijl ze parmantig stapten, als op een zelfde
veering, allebei aangedaan van het wonderlijke licht, donker
en toch helder.
Wat 'n heerlijkheid, dat je het wel niet zeggen kon hoe,
Honderdmaal meende je 't wel to zeggen, maar nooit je't zei ;
als je maar bij mekaar was, dan was het goed . Je zei maar
wat, je voelde het zelf heel goed dat je maar wat zei . 't Leek
kinderachtig voor 'n ander. Bij verliefde luidjes, zei moeder,
schijnt er altijd wat op de loop . Die begreep alles . Vroeger
had ze zelf het ook wel flauw gevonden, bij Leendert en Anna
en dat was toch lang niet zoo standvastig ; ondervind het eerst
maar eens zelf, dan leer je wel anders praten en laten ze maar
meesmuilen die zeggen dat je mooi mal bent op je jongen, met
je Antoon voor en je Antoon na, en dat het nog een nieuwtje
is . Dat had ze wel geleerd, 't was beter er zoo weinig mogelijk bij een ander mee aan to komen . „Ik weet niets op hem
aan to merken, ga jij de zorg maar tegemoet, als je maar
begrijpt geen gevrij in mijn huis
n Vriendelijke toeziende
voogd, hij behoorde blij to zijn voor haar . . . .
0, ze zou de heele wereld wel willen omhelzen . Hoe was
het toch mogelijk dat ze voor die tijd schik in haar leven had
kunnen hebben . Zoo kort geleden nog en nu al of 't zoo hoort .
En dat deed het ook . Ze behoorden bij elkander, ze had het
van 't begin of geweten . Casueel, dat hij nu juist lid moest
worden van dezelfde zangvereeniging ; hij bij de bassen en zij
bij de sopranen en haar zijn oogen verkearen en ze toen
beschikt bleken voor elkaar .
En 't was goed en gelukkig voor hem ook, ja, . . . . zie maar
eens aan hoe je hem hebt veranderd, zei moeder, hij had allang
niets meer, bei zijn vrienden waren den een na den ander gaan
verkeeren en wanneer het 's Zondags Been weer bleek to zijn,
zat hij de geheele middag de krant uit to spellen, met al zijn
narigheid . Het is een mensch zijn bestemming, ze moesten nu
maar niet aan haar denken, tijd schaft raad, vrijen is nog geen
trouwen, strootje voor strootje worden de nestjes gebouwd . . . .
0, die heerlijke angstige avond toen hij voor 't eerst haar
16*

244

DE REGENBOOG .

thuis bracht ; ik leg totaal overhoop, had hij verklaard en dat
om jou alleen . Dat je voor die tijd vreemden waart, onbegrijpelijk. Hij kon onmogelijk zooveel van haar houden als zij van
hem ; nooit zou hij toch eens praten over zijn gevoel . In 't ongeluk zou ze voor hem gaan . . . . dat zou ze . Altijd brandt een
vuurtje aan 6-en kant harder, zei moeder, maar stel je maar
gerust, ik mag mijn zoon niet tegen je opvijzelen, ik had het
allang zien aankomen dat er wat broeide, en ik durf wel zeggen
to weten wat je aan mijn jongen zult hebben, hij lijkt op zijn
vader, net zoo kort-af en zoo driftig soms, en altijd grappenmaken bij wijze van uitdrukken . . . . ja, hij was driftig, maar
rechtvaardig,
Een, twee, den, twee, ze geleken wel soldaatjes, wat liepen
ze nu netjes in de pas . Dat was je eerst een toer geweest, mannen
maken zulke groote stappen . Nu al zoo, hoe zou het dan van
de zomer wel wezen ; hij zou altijd ver gaan, hij wou altijd ver .
In de stad doe je boodschappen en daar kom je kennissen tegen
en die zeggen : gut, ik wist niet dat je verkeering had ; heerlijk,
ze had nooit kunnen denken dat het was zoo heerlijk .
Hij zou zien, hij zou zien . Ze zou er hem nog maar niets
over praten, ze moesten mekaar goed leeren kennen, daar
verkeerde je voor . Eigenlijk had ze wel een beetje gauw
't ja-woord weggeschonken, had hij wel wat langer in de
penarie mogen zitten, dat bindt . Bang voor Koos, was dat
nu een vrouw voor hem. Zij wist wel beter, ze had het
dade!ijk geweten, dadelijk .
Hij zou zien, vooruit over wat praten geeft toch niets, hij zou
weer aan 't leeren vallen en al zijn genie gaan gebruiken om
minder afhankelijk to worden, wat to pas kon komen voor een
betere betrekking . Neen, ze zou hem niet storen, hij werkte
voor hun beiden . En hij zou merken dat ze 'n paar goeie,
gezonde handen aan 't lijf had . . . . Heerlijk, zoo alles met mekaar
to bedisselen . . . . plagen, nu ja, dat kon ie . „Hoe raak ik je
weer kwijt, zou je niet liever weer met Louise gaan wandelen,
hoe maakt het die vriendin van je met 'r gezicht als een uitgeknepen citroen, heeft ze 'r ideaal al?" Louise, ze kende haar
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nu,
zoo, krijgen we ook nog eens iets van je to zien, je
lijkt de koningin wel, zoo zeldzaam wordt je, leef je nog, is
het nog niet af, ik zal op je wachten, hoor
dat er ook
altijd menschen moeten zijn die roet komen doen in het eten,
maar van Louise had ze dat nooit kunnen denken . Antoon had
wel gelijk, 't was een zure meid. Afraken, verbeel-je . . . .
Ze drukte zich wat tegen hem aan .
„Vin_je me stil ?" vroeg ze .
„Hoe kom je er bij, schepsel, dat mag je mij wel vragen ."
Nou was 't goed, schepsel wel ja, ze was er allang aan
gewend en ze was wel gek haar liefde to laten bederven
door zoo'n spook .
,,Gezellig, he," herhaalde ze weer een drukje gevend.
Onder het regenscherm keken ze naar elkaar, anders, beiden
beschenen en als kostbaar geworden van licht, Al de straaltjes
in haar oogen zag hij sterrelen en zij, als of ze hem op een
jokken betrapte, merkte een verlegenheidje lachen onder zijn
knevel. Hij maakte zijn hand vrij .
,,Weet wel, wat je beloofd hebt," zei ze dadelijk .
,,Wie is er begonnen," triomfeerde Antoon . „Ik? 'k weet
wel dat je stil bent, verschrikkelijk stil, onmenschelijk stil, ik
dacht aan heel wat anders,"
„Je dacht aan mij, toe nou," vleide Marie .
,,Dat mocht je willen ."
Ze lachten allebei schuwig en zwegen weer . Om hen was
de aarde zoo wonderlijk verhuld. De weg gloorde en glom
gloeden uit, rijke en innige, bruin en blauw, als nat oogengespiegel onder de heimelijke vergulding van den hemel . Dompiger werd het en toch bleef het hel en schitter-stil ; al wat
groen in de helling en langs het water was, fluweelde zwaar
en flonkerde zoo warmig, dat er de laatste kouwe blauwe
sneeuw wel voor smelten zou als op een vuurplaat . Ver-weg
dampten de zwaar geworden schimmen der boomen en 't leek
er of de knoppen al sprongen in de zoete zoelte ; of de prachtige overwelving zelve losleekte, konden ze het zeven van den
regen zien en het drenken hooren . Stil stapten ze zoo een poosje
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de kanaalbrug to gemoet, stiller nog indien het mogelijk was,
zouen ze hebben gegaan . En in de beklemmende bekoring kwam
dan naar Marie weft het sappelen van het water onder den
wal, luider en zoo afzonderlijk, dat een onnoozel gevoeltje
als van bangheid haar even overviel .
,,'t Is haast to warm," zei ze en voelde zich dan gerust .
Antoon gaf niet dadelijk antwoord .
,,'t Is of we in een droom loopen," zei hij, ,zalig ."
Een ingetogenheid was in zijn stem verstaanbaar . Van zelve
antwoordde ze niets terug . Zalig, ja ; ze voelde het daar om
haar arm zoo eigen, zoo veilig, zoo zou je altijd wel willen
blijven gaan, de wereld uit . Wat 'n geluk, wat 'n heerlijkheid,
wat een dag der dagen ; alles was losgeraakt ; al de vogels
kweelden en wisten van geen enden . Hiep, hiep, hiep, hoerah,
schalde daar weer de vink, hiep, hiep, hiep hoerah, doordringend de lucht tot in de vochte verte .
En ze zag een beestje donker gehurkt zitten op de telegraafdraad of 't was een zomer-avond ; dan liep ze met de oogleen
neer of telde ze de stappen van haar voeten over . Boordevol
was ze, ze kon het haast niet op, leek diep to muizen, wanneer
ze dan weer eventjes hief haar heel stil stralend gezicht . Al
wat haar zoo bij ongeluk telkens door het hoofd kwam malen,
het kwam er als in een wasem en raakte haar twee-eenig
gevoel niet aan . Dat ze morgen allereerst de wasch had en
dat de winkeldeur bij zulk mooi weer wel zou molten openstaan,
en meer zoo, het ging voorbij, zelfs was het haar een oogen .
blik geweest of ze de stem van juffrouw Anna verstond, die
ze in de pas-kamer voor het huishouden hielp
Waar zit
je hoofd toch, kind, zijn al de servetten er wel?" ze had er
heelemaal geen last van en geen schuldgevoel en geen kriegeligheid om het zeuren van het ouwe menschje, want dat alles
dat ging voorbij, zeker en wis .
Een tik op een bel schrankte achter in haar hoofd, dan zag
ze den hard-trappenden fietser voorovergebukt boven zijn
stralend wiel onverschillig na. De tijd was voorbij dat ze naar
een fiets hunkerde .
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,,Het wordt al twee jaar van vader," zei Antoon .
,,Dat hij 't niet heeft mogen beleven, hij zou het wel goed
hebben gevonden, van ons ?"
Als over een bekende had ze gesproken . Haar gedachten
hadden als een oogenblik gekeken naar het gezicht dat uit het
lijstje keek bij moeder Weelsen . En dadelijk had ze het gevoel
teruggekregen wat 'n thuis-hebben in heeft .
Zoetjes prevelde het milde regenen rondom de paraplu .
Willig werd het in haar oververteld van de eerste keeren dat
ze daar over huis kwam . Ze had er wel tegenop gezien, en
't was toch zoo gemakkelijk gegaan, Als in de stilte van haar
vreemd en afwachtend zelf toen, hervond ze wear het hartelijke praten van moeder, u-zeggend en niet als tot een kind
nog, zoo die had gesproken over haar man, en de vergoelijking,
toen ze gezegd had blij to zijn met Antoon's keuze ; ,we kunnen toch niet altijd, niet-waar, met een dooie huizen ." . . . .
Kinderen, herinnerde moeder telkens, jullie zullen
het toch moeten doen, 't maakt kwaaie vrienden, zeg ik
maar . . . . Ze hadden nog maar weinig bezoeken afgelegd ;
het was clan ook nog niet zoo heel lang, amper twee maanden,
en ze waren beiden gebonden in de week, dat moest je niet
vergeten . Dan, haast al zijn famielje van moeders kant woonde
buiten de stad . Ja, ze moesten nog een berg dooreten, en Antoon
verschoof telkens . Verleden week waren ze alvast naar tante
Mijntje getrokken, midden in de sneeuw, alles lag onder, en
met een plotselinge groote neiging om to lachen, herzag ze
het binnene van de tram waarmede ze 's avonds waren naar
huis gereden . Met die ongegeneerde meid, die alleen het woord
hield onder het gerij en elk gezegde afbeet tegen haar jongen
of ze wou zeggen ; ,als je 't niet doet ." Zoo'n sul, ze moest
Antoon voor hebben. En of ze de bank-rij wear afkeek, dacht
ze aan die goelge man, die de geheele rit Lang, zijn jongetje
dat hij onder de schoudertjes vast hield, tusschen zijn knieen
had hangen en het dansen liet om het uit de slaap to houden .
Aan zijn nagels was to zien, 't was een schilder .
En opnieuw begon het in haar to gedijen, het vooruitzicht
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van nog de heele avond to hebben om de tafel . Hij wou altijd
dat er het blaadje staan zou, zonder dat vond hij de tafel ongezellig . ,Daar zitten we weer om het blaadje," zei die spotvogel
Geertrui, maar hij kreeg geregeld zijn zin . Hij was het hoofd .
0, voor moeder zouen ze altijd goed zijn, overdacht ze wat
Antoon eens gezegd had . . . ,het heeft me veel gekost, ik heb
er om gestreden ." . . .
Hoe hadden ze verleden Zondag na die kleume rit pret gemaakt en wintersche melk nog gedronken en gezongen . Moeder
zelf, van wege de toepasselijkheid, zooals Geertrui meende, van
„wat wordt het laat, de klok slaat acht, waar of mijn Kioris
blijft", en dan die kleine verandering van een woordje maar :
Blijft Antoon mij getrouw,
Dan word ik eens zijn vrouw,
En dan is er geen koningin op aard
Waar ik mee ruilen wou.
De goudelende ontlating suisde uit . Maar in haar heerlijk
gesoes lette zij niet op de smijige rafels die den weg in glansen
bleven spreiden . Schuchterder sijfelden de droppen, belekend
nauwelijks meer het oppervlak van het water, dat nu weer
breed-uit glimpte, of roerde er goud op uit 't donker . En ze
waren wel een tijdje stil gegaan, toen Marie plotseling bemerkt
had dat het niet meer regende .
,,Man," zei ze .
„O, bent u daar," snaakte Antoon, ,zeg het nog eens ."
,,Gekke jongen," lachte zij terug, ,wat wou 'k ook weer
zeggen, 't is droog dunkt me, we zijn er haast ."
,,We hebben nog een zee van tijd," verzekerde hij, „kijk
daar heb je waarachies nog es de zon ."
Hij liet het regenscherm naar achter over zijn schouder
duiken, keerde zijn gladgeschoren kin of hij nog een droppel
op zijn neus wou vangen en bevrijdde zijn arm, toen 't niet
anders lukte, om het scherm to sluiten . Kil eventjes bleef
Marie daar staan .
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,,Hapert ie ? maak je nu niet driftig," suste ze .
,,Hij is nog Been half jaar oud en hij verdijt het al, 't is
een schande ."
,,Misschien leef je er to veel mee ."
Hij foeterde nog wat over de knip . Veel verder dan waar
het licht was Tangs de gracht komen glinsteren, glom de spijlige
spoorbrug of die was bestreken met een gladde olie . Gelijk
een wager spul voor vuurwerk staketselde er het gedoe der
spoor, de witte potjes der telegraafdraden tikkelden als illumineerglaasjes en de roode schijf van een sein vuurde als een
ronde lampion . In dwingerige rijen stampten duc-dalven, nat
van kop, naar den middendoorgang waar duister het water
spuide, er onder-door dan zwom het weer vrij en gloedend
langs den gegraven kant . Weg wemelde het zon-licht, maar
aan Marie had het gezicht der spoor en het wachthuisje doen
gevoelen, dat ze nu spoedig zouden zijn onder de menschen .
,,Man," herhaalde ze, „laat ik je kolletje recht doen, 't zit
scheef ."
,,Als-je blieft, vrouw," Antoon ging er voor staan met de
borst vooruit en liet zich helpen .
,,Sta toch een oogenblikje stil, het lijkt wel of je paardevleesch heb gegeten ."
,,Gauw," haastte zijn stem, toen ze nog wat frummelen wou
aan de kraag van in overjas, „'n regenboog.
„Gunst!" uitte ze onwillekeurig .
Dadelijk toegevend aan de bewogenheid van zijn stem, was
ze mee opgeloopen tegen 't zoor-natte duin, al opkijkend naar
het onverwachte dat in den hemel bloosde.
,,Wat is ie q~ooi, zei ze boven .
,,Ook dat ndg, 't is een weelde ."
Omvangen door het zachte geweld waarmee de kleuren
overboogden de wereld, hadden zij zich toen eerbiedig voelen
worden en zonder woorden. Het was machtig en 't was teeder ;
met allebei zijn broze polen stond hij op de aarde gelijk een poort .
Doorzichtig en waterwazig en los van struiken en boomen, welfde
het zevenbundelige gespante van den grond op luchtwaarts
11
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en 't was heerlijk en 't was droevig, zoo hij daar gloeide in
den hemel, zwaar van laatte .
Onder de rouw van de binnenboog zagen zij de opene poort
in ; daar leek het nu dieper, ijler en zilverig nog aan 't regenen .
Besloten als onder een hooge lijst rustte er de koele beeltenis
van het vlakke land, meer-blauw, van kalm licht belegen,
allerlei verschieten stonden er op en de verheffingen spitsten
er in de helderheid uit van een paar herkenbre torens . Wijl
om de buitenste krans, hoe hooger hoe blozender, de hemel
dichterbij leek en zwaarmoedig toewendde al zijn verstolde
ribbelingen en roerlooze vlucht van wazen .
Met vrome oogen bleven zij er naar zien . Nu was het of
het klinkklaar uit de ruimte kwam aandringen en dan of het
zou verwisschen, ademlijk, om het terug to willen grijpen met
je heele wezen . Maar de boog hield stand . Marie had haar
handen om Antoon's arm gevouwen en toen had dat eigene
thuis-gevoel haar bevangen, hetzelfde gevoel dat ze kreeg in
het voorkamertje van moeder Weelsen, wanneer ze haar hoofd
neerlegde tegen zijn schouder. Het waasde door haar gedachten,
over Noach en van het teeken des Verbonds, maar al luisterde
ze naar Antoon, die uit de gevangenheid vrij, had gezegd,.
't was wonderschoon, en haar toen de kleuren aanwees, met
ontzag, een voor een . Had zij wel ooit zoo'n zuivere boog
gezien en in zoo een hemel . Ze zagen er het karmozijne rood
gloeien als zomerrozen en hoe het ontplook in de hooge zoom
en aandeed het oude goud met blijheid, geweldloos ; een glimlach om jonkheid en joligheid zoo de ernst overwint in een
bezorgd wezen . Ze zagen en vergaten to zien naar het wijdomstralende en statige, dat daar gebood en gebaarde en toch heel
en al niet drukte, maar liefelijk al het ontbondene saambond
en schooner was dan een droom . Het gebeurde zoo stil, wat
als dag-breek eerst bloosde, verging naar het avondlijke oranje,
het vervloeide er als water in water, van graad naar graad ;
zoo getijden en jaren gaan ; het was er als keer en weerkeer ;
uit het doovende oranje welde er 't klare gee], tot in het
brandende midden het aanving to groenen, gelijk in het voor-
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jaar alle takken ontsteken in het groeien van het licht . En dan
werd het al plechtiger, het werd er als een verschimmen van
vluchtige horizonnen, het groen blauwde en het blauw werd
dieper en verstierf in het schemerige paars zoo wijlend, of het
achterom weer naar het rood verlangde .
j a, schat," zei ze, ,ik zie het ."
En hij wilde haar vertellen gaan wat hij wist van de regenboog en sprak over zeepbellen en kristallen luchters . Maar
veel begreep ze er niet van en verzuimde to vragen, zooals
die kleuren-stilte van de boog haar boeide . Maar ook Antoon
zweeg, midden in zijn uitleg of vond hij woorden niet gepast
en zijn donkerder oogen staarden als van zelve weer op naar
het wonderbare, als naar een luchter in de lucht .
Forscher, on-rul van vocht weken de kuddende duinen
achteromme en bouwden hun kaalste kruinen en schijnen van
omstortende golven . Vanaf de zand-hoogte, de laatste waardoor het kanaal gebaand was en waar zij stonden met den
rug naar het water als de eenige levende wezens, stuwden
de heuvels tot eene onbewoonbaarheid in elkander en zwenkten
met een land-omvamende vlucht voort langs de onzichtbre
kust . Op een uithoek, naar de monding van het kanaal, pijpte
de grauw en zwart geringelde vuurtoren, opgeklonken en
driest voor het grottige, wit-westelijk licht, maar hoe sterk
het hief en bultte, het was toch alles als niet meer wezenlijk,
het holle duin en heel de vlakte beneden geleek als in de zand&
ombers to vergaan, aandachtig saamgetrokken rond de koestering der boog . Het kanaal spoeide amber-gloeiend door der
landen schauw, under een verschietje van mallige molentjes ;
de rookpluim van een onteziene boot walmde met het steeleinde naar zee tusschen aarde en lucht ; het stationnetje was
er een verlaten til . En de spoorbaan met zijne ompaling van
telegrafen gleed naar het mollige duin, gelijk eene rastering al
verloren geraakt in het wordende gehucht, dat zijn nieuwe
en hard-doorraamde huisjes uitbrokkelde en gestreept planken
keten, en daar waren vele menschen uitgeloopen voor hunne
woningen, keken omhoog met kleine en stil-gloeiende gezichten,
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,,Wat is het alles vreedzaam," zei Marie .
„Ja," beaamde Antoon, „je kan je niet begrijpen nu, dat er
zooveel onheil is in de wereld ."
„Nu gaat ze toch henen," zei Marie .
En 't was als een treuring toen ze de boog nakeken . Werkelijk
scheen het of hij heentrok naar achteren, al verder en verder,
met heel zijn wijde vlucht en bescherming, blijvend een poort .
Het inzicht was verflauwd, de horizon verlengde zich weerszijds door de wazige polen heen, verweerd kleurig glas op het
zware land, terwijl er vlokkige koeligheidjes nu als schapenwolkjes weidden over den als schouwenden hemel . Nog was het
mooi om er naar to kijken . Glansloos karmijn en glansloos
violet verzwijmelden er de beide uiterste banen, meevoerend
tusschen hun volhardend kleuren een zacht uitschijnend en
sterrig licht ; tot plotseling een wattig-witte stoom tusschen uit
de huizen kwam poefen en geruchtig rollend, barsch gillend,
een trein binnen in de vlakte vaartte en als rammeide de poort .
Antoon schreeuwde wat .
,,Ajakketie, ajakketie 1" riep Marie .
„ Loopen, loopen !" kommandeerde Antoon . En meteen
draafden ze met hun beiden daar de hoogte af.
,,We halen hem nog wel," verzekerde Antoon,,,ons treintje
stond er nog niet ."
En ze liepen wat ze konden . Achter mekaar geraakt, want
zij had de zorg voor haar rokken . Ze liepen, ze liepen . En
wanneer ze dan zijn gebiederig gezicht zag omkijken en sporen
tot haast, voelde Marie zich, ondanks haar ontsteltenis en
verwarring, van een lachbui bestoken en herhaalde ze al
loopend
,,Heb ik 't niet gedacht ."
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