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„NIIA[NVD"

Aan Jo van Ammers-Kiiller,
in blij beset van onze vriendschap.

„Daarom geen abstractie, geen symbool
bij Dante, dat niet op een doorleefde
werkelijkheid berust ; geen hemelsche
zaligheid, die niet uit aardsche wanhoop
is opgestegen ; geen goddelijk-stille lie fde,
die niet in de hel der Wilde hartstochten
wend geboren.”
N ICO VAN SUCHTELEN,
Dante's Vita Nuova.

EERSTE BOEK.
I.
'TILLY kwam met Lex, die zij van den trein
1 gehaald had, den hoek om op haar huis aan
gewandeld, toen oom Alex op haar stoep stond
en belde.
— Dag Oom! ... Bent u alwêër in de stad !
kon zij zich niet weerhouden te zeggen. Met liefheidslachje maakte zij goed : — Hoe gaat het?
Nu ziet u uw petekind ook.
— Oom, klonk het dof van Lex haar lippen.
Zij vond de ontmoeting onaangenaam. Hier op
stoep al verwachtte zij indiscreties.
Maar oom had een dag van gewichtigheid.
Bij het hooren van Tilly's stem omgewend, boog
hij en lachte, de hand toestekend; lachte met
dominees-vriendelijkheid; zeide niets, lachte verwezen hun toe : een denker, die niet zoo gauw
weet, wat te zeggen. Toen draaide hij schielijk
terug naar de deur en tilde een portefeuille op,
welke, monster van omvang, daartegen leunde.
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Tilly begon gewoon te lachen. Het was ook
zoo'n idiote vertooning : de voile ronde boerinneverbazing van Keetje, die nu de deur had geopend, bij het aanschouwen van daumeneer Doeloaker uut Aorum, rooder nog in het gezicht dan
zij OOit, een-en-al kreeftroode transpiratie ... Zijn
romantische-schilders-flambard, zijn zwartlakensche
soepjas, zijn pantalon, zijn laarzen, alles was grijs,
lichtgrijs van 't stof ; en tegen hem aan de portefeuille, een teekenschool- of colporteursding, dat
hij nu zelf de gang in zeulde.
— Keetje, haastte Tilly zich de waardigheid
te redden, er komt voort een witkiel met de juffrouw d'er koffer ; geef hem een kwartje ; en zeg
even aan Meneer, dat wij er zijn en ook oom uit
Arnhem. — Gaat u toch binnen, Oom, deed zij
gedienstig vd•Or de salondeur.
— Wil oom zich niet eerst wat wasschen en
afstoffen ? kritiseerde Lex brutaal.
— Wilt u, Oom ?
— Watblief ? Wasschen ? ... Ik wasschen?
De verbazing van den bestovene over de mogelijkheid, dat hij zich zou wasschen, werd een nieuwe
bedreiging van Tilly's ernst. Lex wipte schouderophalend de gang in.
— Oom, bedacht Tilly, bijna verheugd, wilt u
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een oogenblikje wachten? Ik moet even ... Suus
is weer niet wel.
En zij drong Lex gauw de trap op.

Eerder dan Naar zuster, die plakken bleef bij
het bed van Suusje, keerde Tilly tot oom terug.
Hij had het salon in rook gezet en zat, scheef
op een stoel, to soezen.
— Is Henk er nog niet ? Oom, wat mag ik u
schenken ? Port ? Of drinkt u een kopje thee mee?
Ik zet ze toch, nu Lex er is.
Thee? heel graag !
Of . . . e . ik moet
aanstonds naar de trein
Beef me toch maar
een glaasje port.
Hij leegde slurpend het glas ineens.
Toen, met zijn minzaamste herderslachje :
Nu weet ik meteen iets voor jouw SintNikolaas, Je kunt dit goedje heusch niet schenken.
Algiersche wijn?
Ik stuur je een mandje.
Tilly's lippen trilden. Zij stond op, belde om
theewater en vroeg :
Bent u voor Staring uit geweest?
Ja. Ja!
e
een gelukkige dag ! Als je
man er is, zal ik het uitpakken. Ik heb de hand
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gelegd op jets zeer merkwaardigs ; je zult je kunnen
overtuigen ; drie meesterlijke teekeningen, voortreffelijk voor mijn boek over Staring en voor de
tentoonstelling. Dit mag jij nu al vast wel eens zien.
Nader bij Tilly schoof hij zijn stoel. De leuning
stootte tegen den rand van de kanapee-tafel.
Tilly keek verschrikt er naar. Toen duwde hij den
stoel met den elleboog' jets achteruit, terwijl de
rechter vingers met begeerige haast grabbelden in
een dikbultende zakportefeuille, door de linkerhand
opgehouden.
Kijk eens, lees maar. Wat zeg je daarvan?
En hij hield Tilly een vergeeld blaadje postpapier voor, waarop een versje was geschreven.
Te Lochem woont een hoog bejaarde schoolmeester, nu al vele jaren gepensionneerd, die wel
op den Wildenborch verkeerd heeft. Door hem
heb ik ook de schoone platen, die ik je straks zal
laten zien. De gansche streek teert nog altijd op
Staring. Vandaar, dat ik overal hupsch word ontvangen. Op den Wildenborch en overal. Deze
goede, oude man ... och, dat was natuurlijk jets
anders ; hij bleek zOO vereerd, dat ik bij hem kwam.
Maar hij heeft me toch nog een inlichting kunnen
geven, die ik gebruiken zal in me boek. En dan
dit! Vin je 't niet belangrijk?
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Ja
maar wat is het eigenlijk, Oom ?
Je kent Staring's Waterloop?
In Tilly's oogen lezend van niet:
Foei, een van onze beroemdste gedichten !
Och, maar
Jullie leest de dichters niet meer
dan heb je hier ook niet aan Nadat hij Staring's
Waterloop had gelezen, heeft meester Noordhof,
destijds nog een knaap, zich verstout op het aan
ieder bekende gedicht een geestigen variant te
dichten :
Nu baant zich 't Nat
Een heimlijk pad,
En klokt en klatert
In kan en vat,

een ondeugende spotternij met de hebbelijkheid
van boeren om water bij de melk te doen. Staring
kreeg den variant in handen, het was een groot
jaar voor zijn dood ; en meester Noordhof heeft
nog het, ietwat bevend geschreven briefje, waarin
de vriendelijke dichter en heer van den Wildenbotch hem, het kweekelingetje van de dorpsschool,
om zijn vernuft heeft gecomplimenteerd. Vindt je
dat niet alleraardigst ? Het briefje heb ik afgeschreven voor mijn boek en het document krijg ik voor
de tentoonstelling.
Keetje had theewater binnengebracht, en, haar
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trekpotje volschenkend, vroeg Tilly zich af, of zij
nog eens port presenteeren zou. Na de vriendeTrouwens — de trein, oom
lijkheid van straks !
moest immers weg ? Ongewis, angstig haast,
keek zij hem aan, terwijl hij, vervuld van zijn
Lochemsche vondst, nog altijd rood en nog transpireerend, met de plompe polsen, de bestoven
mouwen over haar tafeltje zat geleund ; en de
knoopen van zijn jas, het slot van de zakportefeuille die op zijn knie lag, schuurden tegen den
fijnkantigen rand. — Kwam Henk maar, dacht zij,
dan stond hij wel op ! Maar r hij en Henk
Laatst was Henk heel den
al de stekeligheden
avond van streek gebleven. Henk keek op oom
neer — dat was het juist : zij zelve, in haar
vroegere schuchter ontzag, zou niet gelet hebben
op de tafel, terwijl oom Alex daaraan zat en praatte.
Maar Henk met zijn spotten ... nu zag zij het wel,
dat haar salontafel werd bedorven Zenuwachtig zei ze het toch maar : Oom, uw stoel...
mag hij iets achteruit ? 't krast zoo, ziet u, op de
tafel... Nddmt u een kopje ?... Dit onderdanig,
met een lief lachje, want wel keek hij vreemd.
Maar hij was een eind verschoven, zat nu midden
in de kamer, met zijn groote roode gezicht boven
het grijsbestoven zwart van zijn soepjas-voor-
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zomer-en-winter. Terwijl ze zich repte met theeschenken, dacht zij : hij is toch ook wel een sul;
goedig, dat reizen, bij deze hitte, om een brief
van een dooden dichter ! . En opeens vroeg
ze: r Blijft u eten? alsof het plezierig was, hem
te houden.
Hij weerde of onmogelijk ; tante wachtte,
hij moest naar huis; was, na een boodschap in
de stad, maar even bij haar aangekomen, om zelfs
den schijn te mijden van onhartelijkheid.
-- Maar Oom! U en onhartelijk ! zei Tilly, jets
guller wel dan zij het meende. Prettig, dat succes van uw reis. U verdient het, bij deze hitte !
Och, jij leest Been poezie. En je man
- ja!
weet Staring niet te waardeeren.
- Henk niet? Staring? Toch wel, Oom
— Nu jd... We hebben het er laatst immers
over gehad! Weet je niet meer ? Je man „nieuwegidst". Dat is een werkwoord, tegenwoordig! Je
man waardeert alleen Gorter en Kloos... Het is
jammer. 1k had hems anders wel in de commissie
voor mijn tentoonstelling gevraagd. Hij, in zijn
positie als leeraar, als „literator"
Tilly voelde den zet als een fellen steek. Daar
oom bleef zitten en zij den tijd van zijn trein niet
wist, had zij hem nog maar eens port ingeschonken
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en juist een tweede kopje thee. Met onvaste hand
zette zij het neer.
— Henk heeft het zoo druk, Oom, zei ze deemoedig.
— Och kern, druk ! Dan maakt hij tijd ! Hij vindt
toch ook wel gelegenheid om to „schrijven" ?
Maar je man is zoo erg partijdig. Niets deugt er
voor hem dan de Nieuwe Gids.
— He, Oom, hoe kunt u dat nu zeggen. Juist
de laatste tijd werkt hij weer druk aan die studie
over Bredero.
— Bredero ? Zoo. DOet hij dat toch ? Och, ja,
kind, ik zeg die dingen, omdat ik jullie graag zou
helpen. Hem, om jou ... Je weet, mijn relaties ...
— Ja, Oom, dat weet ik. En ook, dat u het
goed met ons meent.
Oom had belangen ter sprake gebracht, waarover Tilly's gedachten dikwijls in tweestrijd bleven.
Want het was waar, dat Henk geringschattend
oordeelde over de oudere schrijvers, tot welke oom
Alex hOeirde, al maakte oom geen romans of verzen.
Doch het was eveneens waar, dat Henk hard
werkte. Zijn Zondag-ochtenden, dikwijls de -middagen en de -avonden, en bijna alien tijd in de
week, die er van 't gym' en privaatlessen overbleef, gebruikte hij voor romanschrijven of voor
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de studies over onze oudere letteren. De verzen
van Hooft, het tooneel van Bredero, verleden jaar
die studie over Anna Bijns , . . Zou oom die ooit
gelezen hebben ? Hij had er geen enkel woord over
gezegd, zelfs niet bedankt voor het exemplaar.
— Zie je wel! had Henk geschimpt ; aan welke
kant is nu de geringschatting ? — Het was een
ellendige verdeeldheid tusschen die twee. En zij
werd geslingerd, met haar bezorgdheid, dat Henk
iets schrijven zou of zeggen, waar hij roekeloos
zich nadeel mee deed ; met het, van kind of meegedragen, bewustzijn van oom's beteekenis, als
de overal hooggeschatte predikant, die boeken
schreef over de vaderlandsche letteren en de vaderlandsche geschiedenis ; en met het nieuwe, onzeek're
besef, in het huwelijk haar bijgebracht, dat er onder
den ijver van oom misschien meer ijdelheid lag dan
ernst.
— Ik begrijp niet, waar Henk en Lex blijven.
Zoo gaf zij uiting aan haar gejaagdheid.
Doch toen zij opstond om to kijken, ging de
deur open en Lex trad binnen.
— Ben je daar eindelijk ? Oom gaat dadelijk weg !
— Weg ? Nou . . . zei Lex, zoo onvriendelijk
mogelijk, daar de stembuiging de onverschilligheid
in het woord verergerde. — Ik had Henk goeien
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dag willen zeggen, maar ik kwam voor een hol
vol rook en vol jongens.
He? .
Och ja, dat was waar ! Henk had van middag
die drie uit de vijfde, waar hij, nu al voor de
derde maal, wat mee bijwerkte.
Vindt u het niet aardig van hem, Oom?
Een rook, dat er hing ! zei Lex met afkeer.
Laat je man die jongens rooken ? Dat zou
ik maar liever niet doen
Oom moest toch altijd hakken op Henk! In
plaats van de toewijdirig to waardeeren in zulk
een kostelooze les .
Kom je van Heidelust? vroeg hij aan Lex.
Hoe gaat het moeder en allemaal?
Lusteloos-spottend gaf Lex verslag, Mama
maakte zich allerplezierigst druk met Weck'sflesschen. Je hoorde den heelen dag van niets
anders. Aan den lunch was zij moe, aan het eten
doodop, en den volgenden ochtend aan het ontbijt
nog gebroken door de drukte van den vorigen
dag. Loge's waren er nu niet, maar met de groote
vacantie raakte het huis weer vol. Sannie versleet
haar vierde idole onder de juffrouwen van de
school. Everhard was trotsch op een door hem
gestichte tennisclub, maar nog vaster overtuigd van
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den roem van zijn dassen. Mien scheen te zullen
overgaan, en ...
— En hoe heb jij het nu voor jezelve ?
Oom Alex keek pedant-onderzoekend, als een
dokter of een rechter.
— Best. Voor mezelf hadst altijd best.
Het werd gezegd met een vinnige promptheid,
doch schijnbaar zonder ironie, daar Lex Been
nadruk of intonatie aan het echoend „voor mezelf" gaf.
— Zoo. Dat verheugt me. Dat valt me mee.
— Vált u dat mee. Wat is u Loch lief.
— Maar, Lex ! kon Tilly zich nu niet weerhouden te zeggen.
— Het woord lief, zei oom, krijgt in den mond
van sommige hedendaagsche meisjes een eigenaardigen klank, als van misprijzing. Je vergeet,
kind, dat ik je voogd geweest ben.
— Nee, Oom, zei Lex, dat vergeet ik nooit.
U was mijn voogd en bent mijn peetoom.
Weer werd Tilly ellendig verlegen. Het kwam
door den toon, waarmee Lex de nuchtere gezegden tot nijdige spotternijen maakte.
Oom, ongenaakbaar-rustig, hield aan :
— Met dat al zijn we nog niets verder. Is het
nu uit tusschen jou en Wessels?
2
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Tilly boog zich over den theepot. Zij dorst
nu niet meer opzien naar Lex. Het popelde in
haar : ach, was dit voorbij. En Lex, als tartte
zij, draalde met het antwoord. Bij een onwillekeurige armbeweging stootte Tilly een van haar
mooie theekopjes om ; gelukkig was het niet gebroken. Toen hoorde zij Lex' altgeluid, rauw, vol
haat en tevens onvast :
Oom, het familiefatsoen is gered. Ik trouw
geen verver.
Ontzet keek Tilly op naar oom. Zijn oogen
vlamden door het lorgnetglas.
Ongepaste antwoorden heb ik meer van je
gehad. Maar als je voogd ben ik verheugd, dat
er nog iets anders gered is. Mt huwelijk kon
geen geluk voor je •brengen.
Lex zat, juist als oom, in de open-ruimte der
kamer ; hij, op den stoel, afgeschoven van de
kanapeetafel; zij op een fauteuil, achteloos vooruitgetrokken van den muur af. Vreemd-ongezellig
zaten zij beiden, met een kleinen afstand tegenover
elkander. Haar armen, haar dunne, doch zoo bevallige, zoo fraai rondende lange armen hielden
haar rechterknie omvat, haaks over het linkerbeen
gelegd. De houding was van een ongedwongenheid, waarmee ze weten kon, den plechtstatigen
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ouden man te tarten. Toch bleef ze een-en-al
behaagzucht, van een koketterie, die goedig kon
lijken. De oogen stonden vriendelijk ; allerliefstgemeenzaam keek ze met stralenden blik haar
vijand aan ; terwij1 ze langzaam, niet spottend,
althans niet merkbaar-spottend zei:
— Oom, wat benijd ik u toch !
Haar spreken in dezen toon was zoo, dat het
hem had kunnen vleien. Doch hij kende haar
manieren. Ditmaal was hij op zijn hoede. Hij stond
op en zei:
— Het is mijn tijd. We zullen er nu maar
niet meer over praten. Als jij in zulk een stemming
b e nt...
— En ik zeg nog wel, dat ik u benijd ! Ik
vind het juist bewonderenswaardig, zoo zeker als
u de dingen weet. Maanden lang ben ik in twijfel
gebleven en soms heb ik nog geen zekerheid. U
bent Bens, een groot kwartier, in Wessel's atelier
geweest, waar toen van weerskanten wat banaliteitjes zijn gezegd, en toch weet u me nu met vastheid te verzekeren : dat huwelijk kon geen geluk
voor je zijn.
De armen had zij teruggetrokken, beide beenen
schuin WI:5r zich uitgestrekt, de vingers van beide
handen, loodrecht naar beneden uitgespreid, steun-
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den aan weerskanten op de stoelzitting. De schouders opgetrokken, zat zij als een schoolkind argeloos. Als schuchter, echt maagdelijk, was zij begonnen te spreken. Doch de toon vervinnigde tot
een smalen, en snerpend, hoonend zei ze oom na :
dat huwelijk kon geen geluk voor je zijn.
Hij was nu woedend, zei enkel : 1k ga ; reikte
Tilly de hand ; liep langs Lex zonder groet. Snel
opgestaan, volgde Tilly hem naar de gang en
daar mOest ze fluisteren : -- Het spijt me zoo, op
een bijna gemeenzamen toon van troosting. Oom
scheen niet te hooren. Hij gaf haar weder de
hand en zei: Groet Lampe. Toen greep hij
naar zijn groote portefeuille, en bij het gemak,
waarmee hij het onhandige ding opvatte en vasthield aan een lederen hengsel, midden op het
breede, zachtbollende vlak ; bij de vastberadenheid
van zijn stap, had Tilly, die hem in de open &lir
naoogde, voor het geval dat hij nog om mocht
kijken, niet meer de gewaarwording van een dwaze
verschijning, al zag ze ook nu, hoe bestoven hij
was, hoe verfomfaaid de oude, groote flambard,
waaronder het achterhoofdshaar uitkrinkelde in
enkele dunne, vettige lokken.
Hij wendde zich niet meer om vOOr den hoek
en Tilly sloot licht zuchtend de deur.

21
Haar salon vond zij verlaten ; ook in de achterkamer was niemand. Ze trok zorgzaam de theemuts over den trekpot, daar zij een goed kopje
moest bewaren voor Henk ; en repte zich naar
boven, om Suus. Het kind zat in het bedje te
spelen ; het had nog geslapen na Tante's vertrek.
Mina moest voorlezen uit het Vertelselboek ; ze
stopte onderwijl aan een sok van Henk.
Goddank, dacht Tilly, 't heeft dus niets te beduiden.
's Morgens was Suus stellig koortsig geweest.
Het viel haar tegen, Lex niet te vinden. Dus
was die naar haar kamer gevlucht. Ach, dat nare
bezoek van oom dat hij nu juist van middag
moest komen ! Zij dwong Suus haar bekertje melk
leeg te drinken en bleef bij het kind, tot eindelijk
stoelgestommel uit de kamer van Henk het einde
van de les meldde. Alvorens haar man naar beneden te volgen, keek zij even bij Lex. Zij vond
haar gekleed in slaap gevallen, dwars over het
logeerbed heen, waar de sprei niet van was afgenomen. De gedachte aan de mogelijkheid, dat
Keetje of het dagkind hier zouden binnenkomen,
gaf Tilly een kleinen schrik, dock zij liet Lex
liggen ; slechts trok zij, geruchtloos, de vitrage
wat beter dicht, die bij het openschuiven van
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het raam was uiteengeplooid. De oude meid van
juffrouw Leibrugge placht toch al telkens in te
gluren. Er was ook altijd wat met Lex ; hoe zou
het gaan tusschen haar en Henk ?... Beiden waren
zOO prikkelbaar !
Tilly deed haar best een opgeruimd gezicht te
trekken onder het naar beneden gaan, doch eenmaal bit Henk, kon ze haar bezorgdheid niet lang
verkroppen. Hij nam de mededeelingen anders op
dan zij zich had voorgesteld. Een ruzie met oom
beteekende niets ; oom en Lex, dat ging immers
nooit ; wat had de lomperd zoo'n vraag te stellen ! Doch Lex' houding, haar geheele manier van
doen vond hij meer verontrustend dan Tilly het
had ingezien. Ze was blijkbaar nog niet van Wessels af, had althans geen vrede gevonden. 't In
slaap vallen begreep Tilly verkeerd ; het was een
reactie op overspanning.
Ik geloof, bedacht Tilly, dat ze gehuild had.
Haar gezicht kon ik niet zien. Maar haar eene
hand hield nog al krampachtig een zakdoek vast
en die leek me vochtig.
Henk knikte bedenkelijk.
Wij kunnen niet te voorzichtig zijn. Vooral
niets vragen en toch laten blijken, dat we deelnemen in 'er strijd.
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— Goejert ! zei Tilly en, opstaande om to gaan
zien in de keuken, gaf ze Henk een kus op het
hoofd, het plekje waar zijn maantje doorkwam.

r EX was nu veertien dagen to Zutphen. Aan
Tilly viel de tijd niet kort ; zij was geen mensch
meer voor loge's, na die verzwakking van zOOvele maanden ; en toch ging alles gemakkelijker
dan zij eigenlijk had verwacht.
Suus deed verrukt, wanneer Tan met haar speelde.
Tilly vond dat iets als een wonder. Want Lex
had bij haar komst niet eens een cadeautje voor
't kind meegebracht en van de ongesteldheid, twee
dagen lang, bijna geen notitie genomen. Maar
den vierden dag, na het eten, was Suusje, voordat
ze slapen ging, even met hen drieen geweest in
de kamer van Henk ; Tante had gespeeld op
Henk's rammelkast en, zich accompagneerend,
gezongen ; en toen, opeens, was de vriendschap
er ; met open mondje en groote verbazingsoogen
had Suusje muisstil op den grond bij de piano
gezeten en die belangstelling had Tante verteederd.
Gelijk alles bij Lex, ging het wel met vlagen ;
vaak vroeg Suusje vergeefs naar Tante of kreeg
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ze een ongeduldssnauw op haar fleemen ; maar gaf
Tante zich, dan was 't allerliefst, dan bleef ze
geduldig en opgewekt en wist Suus ten slotte
zOO te boeien, dat het kind op haar beurt geduldig
werd en alles deed, wat Tante maar zeide. De
oefeninkjes in het zingen hadden natuurlijk nog
niets gegeven en het spelletje met Suusje's vastgehouden vingertjes op de piano was alleen plezierig geweest, doordat Tante telkens doorspeelde,
de doiste capriolen verzon en daarbij zong en foot
en bromde en blies, en dierengeluiden wist na te
bootsen, wat Suusje griezelig vond en prachtig.
Maar na een dommigheid van Mina was het dagenlange feest begonnen. Het nog erg onhandige dagkind had Suusje's geranium laten vallen, den eenigen pot-bloemen uit de kinderkamer ; en Tante had
Suusje's tranen gedroogd met den prachtigen inval,
dat de afgeknapte eenige bloem van die eenige plant
tusschen watten zou worden bewaard. Dit werd
nu opeens Suusje's lievelingswerk, mits Tante
telkens helpen wilde : het drogen van bloemen.
Geen perkje uit het tuintje bleef veilig ; daarna
bracht Tante veldbloemen mee van een wandeling ; en nu kwam ze elken ochtend, na bij de
Makkink's te hebben gespeeld, met een roos of
een viool uit hun tuin, die in het boek werd
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gelegd, voordat Suus ging slapen. Want een groot
echt plantenboek kocht Tante voor 't kind : nu
wel een heel cliiiir loge's-cadeau, waar Tilly even
verlegen mee was. Daar werd, met zorg en toewijding, in gedroogd ; en woedend had Suus gistermiddag gegild, toen Mina het boek uit de pers
had genomen — niemand mocht er aan raken
dan Tan
Ook met Henk was de verhouding, tot Tilly's
vreugde, heel goed. Lex had van te voren geschreven : „Vraag aan Henk, of hij niet zal plagen."
Nu, daar was Been sprake van geweest. Maar
dat er tusschen die twee ooit een goede verhouding zou kunnen ontstaan, ach, na het eerste en
eenige logeeren van Lex, nu meer dan achttien
maanden geleden, had Tilly het niet meer durven
verwachten.
Het was, dat jaar, trots tegen trots gegaan.
Henk stond nog onder den indruk van het gebeurde met Tromp, hoewel dit toen al vier jaar
was geleden. Het gold immers een oud-collega,
en door Lex' Lange verblijf te Londen, had hij
haar nooit meer ontmoet sedert de dwaze daad
van Tromp. Want zelfs voor Tilly's huwelijk had
Lex niet mogen overkomen. Henk had Lex' kinderamourette anders ingezien dan de familie, doch
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vol verwijt was ook hij geweest ; vol verwijt was
hij jaren gebleven ; en telkens wrokten zij, Lex
en hij ... Wrokkende was Lex vertrokken en meer
dan anderhalf jaar weggebleven. Tilly's brieven
uit de weken van den strijd over Wessels hadden
Lex verzoend. Onstuimig-oprecht had zij geantwoord en meteen gevraagd : „mag ik komen
logeeren ? ik houd het op Heidelust niet uit."
Tilly, overstelpt, maar innig blij, had onmiddellijk
toegestemd ; en toen Lex, den avond van haat
aankomst, eindelijk beneden verscheen, terwijl
Henk en Tilly schemerden in de serre, waar het
theelichtje voortbrandde voor áls ze nog kwam,
bleek haar gezindheid uit wat ze tot Henk zei bij
de omhelzing : — Ik dank ook jou wel voor Tilly's
brieven ; 'k heb begrepen, dat jij daar achter zat.
Wat is ze toch slim ! had Tilly gedacht. Ze
had geglimlacht, niets durven zeggen. Maar tot
haar verbazing en ongeduld, had Lex verder over
Wessels gezwegen : --- dien eersten avond en later
ook ..
— Moet jij niet beginnen? Zou je niet eens
wat zeggen ? — Ze was er telkens mee aangekomen bij Henk. Doch die had afgeweerd, geergerd, bang, eens, dat Lex haar kon hebben gehoord. Het ging immers best. Lex was vroolijk
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Als ze behoefte had, over \Vessels te
praten, zou ze er zelve wel over beginnen.
Volkomen gerust was Tilly niet. Misschien ging
Henk of op den schijn. Lex vermocht, wanneer
ze wilde, te zwijgen, in weerwil van haar rumoerige buien. Hoe lang had ze de zaak met Tromp
niet weten geheim te houden, thuis kalm doend,
of er niets gebeurde. En toen was ze zestien
jaar !
Om Henk niet te dwarsboomen, bleef Tilly
zwijgen ; ook dorst ze niet best, ze was kleinmoedig ; ach, ze kende zich zelve wel. Toch hield
ze innig veel van Lex en voelde zich altijd de
oudere-zuster, de zes jaar oudere en de eenige
heele-zuster immers. Maar Lex was zoo'n vrije,
wilde vogel, en nu alles goed ging, volgens Henk,
die het hartelijk met haar meende, berustte Tilly
en luisterde toe, bij al wat hij en Lex bepraatten.
Het begin was geweest over oom's bezoek. Tilly
had Henk verteld van dien meester uit Lochem
en een paar dagen later bracht Henk het verhaal
op zijn manier over en haalde Staring uit de kart.
Na wat aarzelen, herkende Tilly een vers met
zekerheid uit degene, van welke hij gedeelten
voorlas ; en toen hij moist, dat het was : „Nu baant
zich 't nat," maakte hij zijn variatie daar op —
en prettig.
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wel wat grof : van hoe oom Alex transpireerde,
maar tot luidruchtige pret van Lex.
— Zou oom heusch aan zoo'n vers wat vinden ?
vroeg ze.
— Kind, zei Henk, het staat in elke bloemlezing.
— Nu ja, wat bewijst dat?
— Dat bewijst, dat veel menschen denken als
oom. Trouwens, Staring is een dichter! Een, waar
je heusch niet min van moet denken.
— Maar dit is toch niets dan een aardigheid,
een handigheid met klanken en rijmen.
— Woordkunst? vroeg Tilly, die nog niets
had gezegd.
— Hoor haar ! lachte Henk. Neen maar, Tilly
en ... „woordkunst" ! Als oom dat hoorde, zOO'n
barbaarschheid!
— Wat verstaan jullie eigenlijk onder woordkunst ? informeerde Lex.
— Jullie? De Nieuwe-Gidsers meen je. Zelfs
Van Eeden heeft het aanvaard. Ik vind het een
ellendig woord.
Hij vertelde, hoe het in gebruik was gekomen.
Er werd doorgesproken over woord en zin en
taal en gevoel. Tilly meende op een oogenblik,
dat Suusje huilde; daar Keetje haar uitgaansavond
had en dus niet, als gewoonlijk, na het vertrek
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van Mina oplette, stoof Tilly verschrikt van haar
stoel en naar boven. Toen ze terug kwam, praatten
Henk en Lex nog altijd over kunst en literatuur ;
en Tilly merkte op, hoe levendig het gesprek was,
zooals haast nooit tusschen Henk en haar. Doch
het maakte haar niet afgunstig ; Lex was altijd
de knappert geweest. Wel ontstelde zij, Coen Henk
zich weer opwond tot wrevel over het onderwijs
in de literatuur, want de ontevredenheid over zijn
positie aan het gym' kwam, althans gedeeltelijk,
voort uit wat hij „de idiote opvattingen" placht
te noemen. Nu had de rector, louter om hem te
sarren, veer jets innig stompzinnigs beweerd. Te
Leiden was iemand gepromoveerd, doctor in de
Nederlandsche letteren geworden, met een dissertatie, een dik boek, over de indeeling van sonnetten, naar de plaatsen waar er een punt in
staat. En de rector was met die punctuatie-poezie
in de leeraarskamer gekomen, en, daar Ribbe en
De Grient bij stonden, had hij tegen Henk gezegd :
— Lampe, dat moet je nu eens lezen ; me dunkt,
daar wordt een nieuw veld geopend.
Ik begrijp het niet goed, bekende Lex.
Henk, geduldig, zei het nog eens. Poezie werd
hier ingedeeld in klassen, naar de lengte van de
volzinnen; bijvoorbeeld sonnetten, waar al in den
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eersten regel de nieuwe zin begon ; andere, waar
dat niet het geval was ; weer andere, waar wel
twee punten stonden.
Zoo kun je eindeloos onderscheiden !
Natuurlijk. Als puzzle is 't ook wel grappig.
Of . . . grappig? Jets aardigs is er niet aan. 't Is
net even interessant als een verdeeling van mannen,
in lui die een lichte das bij een donkere jas aan
hebben, een donkere das bij een lichte jas, enzoovoort. Maar het stomme, het ergerlijke, het ellendigidiote is, dat zulk gebeuzel tijd kost, geduld,
geestes-inspanning ; dat zoo'n gesnuffel naar toevallig e uiterlijkheid het geestelijk onderzoek veryang t, de studie in 't innerlijke van verzen. Als
je maar snuffelt, meer vragen ze niet. Of het
belangrijk is, telt niet mee. Al is het nog zoo'n
prulpoeet, wie erg accuraat de verschillende drukken vergelijkt, bijvoorbeeld van Van Zeggelen,
en, zonder er eentje over to slaan, een statistiek
maakt van de veranderingen, verbeteringen en
drukfouten, die promoveert stellig cum laude! Begin
een ernstige kritische-studie over het rhetorische
van Da Costa of het mooie van Gorter's Mei,
en de prof kijkt je aan, of je dronken bent. Over
de ziel in de literatuur, over kunst en schoonheid,
leven, mag je kletsen op een dispuut ; je studeert
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niet in kunst, het is zelfs om de wetenschap niet
te doen ! Wat je kennen moet, is de prof! Die
en zijn hobby's moet je ijverig bestudeeren, want
als ie je bijvoorbeeld bij het doctoraal vraagt, al
de buitenplaatsen op te noemen, waar Hollandsche schrijvers hebben gewoond, of het aantal
regels van elk van Vondel's drama's, en je geeft
geen vlot en uitvoerig antwoord, dan ben je stom
en straalt subiet. Zelf weten ze niks beters, niks
anders! En dat is onze hOOgeschool! Nou snap
je wel, wat wij kunnen doceeren, wij die dat
nederig voorbereiden
— Maar als jij toch wilt? Je bent immers vrij!
Vrij !? Ik vrij! Och, wie is vrij ! Zelfs de
koningin immers niet ... Maar jij bent vrij, om
naar bed te gaan.
— Is 't al zoo laat?
— Over half twaalf, kwam Tilly terstond. Henk
en Lex lachten. Tilly hield met moeite een zucht
in: — om den wrok in Henk's toon bij Bien uitroep :
Vrij !?

Makkink, de rechter, was een acaM ENEER
demievriend van haar vader geweest. Mevrouw was vroom en vol conventie. Toch hadden
beiden aldoor zoovele attenties voor Tilly, dat
deze zonder schroom was gaan vragen, of, terwijl
zij naar Interlaken waren, Lex niet op hun vleugel
mocht spelen. De bode van de rechtbank, met
een vroegere meid van hen getrouwd, had den
huissleutel. Lex ging dezen elken ochtend halen
en speelde dan een paar uur op de Bechstein van
Karel Makkink, den muzikalen adspirant-notaris,
die zijn ouders naar Zwitserland vergezelde.
Een Woensdagochtend, toen Henk het eerste
uur les had gegeven en daarmee vrij was voor
heel den dag, kwam hij Lex tegen in de nabijheid
van het gesloten huis. Den vorigen avond had
zij, om zijn aandringen, vergeefs beproefd op de
oude piano in zijn studeerkamer iets terecht to
brengen van de Soirees de Vienne door Liszt.
Zij hield het stuk nu, naar binnen opgerold, in de
3
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hand. Hij herkende het aan den tooi met druk
dunne-lijnen-spel van het titelblad.
- Ga je de Soirees spelen?
- ja, ik moet het weer eens doornemen. Dat
heb ik gisteravond gemerkt !
- Wat zou ik het graag hooren !
- Ga mee.
He, ja, dat was een aardig idee. Wat muziek,
dacht Henk, zou hem misschien uit de landziekigheid halen over dat gesprek van straks met den
rector.
Zij waren nu bij het groote huis, dat, met de
bruine, goudgeaderde luiken achter spiegelglas,
deftig oprees, van de straat gescheiden door een,
met ijzeren hek afgesloten, grijs-granieten stoep..
VOOr de hooge, breede deur wendde Lex zich om :
— Het mag toch wel ? zei ze, spottend eel),
bedenkelijken toon aannemend.
Juist had Henk opgemerkt, dat boven de apotheek aan den overkant een vrouwehoofd loerend
vooroverboog. En weg was zijn plezier in hun
doen ; hij ergerde zich over de kleinzielige nieuwsgierigheid van die menschen aan de overzij,
maar ook over de grap van Lex, Bien inval, dat
dit niet zou =igen met hem ! Het was een nare
behoefte in haar, aan het onderscheid in sexe to
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herinneren, wanneer ze maar kon. Juist zij, die
vrijheid van omgang verlangde !
Vastberaden deed zij, in de zware breede huisdeur, met den langen, smallen sleutel de mekaniek
van het fijne slot werken en hield, binnen gegaan,
onnoodigerwijs de deur nog vast, geheel in de rol
van wie opent-en-sluit. De flinkheid van hare kalmte
trof hem. De vraag was niets dan een grapje
geweest. Maar dan toch een niet aardig grapje.
Lex, telkens behaagziek ; terstond met haar gedachten dien kant uit !
In bedompte schemerigheid strekte zich de lange,
breede, deftige gang ; het was er koel, doch muf.
Eigenaardig deed Henk het terugzien aan van
voorwerpen die de gang meubelden ; het grauwmarmeren borstbeeld van den voorvader, plompe
zeevaardersromp met fijn-kanten kraag ; het Winkend witmarmeren, in een nis gemetselde fonteintje, waaraan zelfs nu nog het koper glom ; de
18de-eeuwsche kaart van de Graafschap ; en het
bronzen gevaarte, bij den hoek van traphuis en
keukengang, dat uit een bronzen wingerd, een
bronzen haas en bronzen jachtgerei bestond en
waaraan, uit de vele kleedingstukken, welke het
monsterding anders bedekten, nu enkel de tuinhoed
van meneer Makkink en het donkerblauwe gehaakte
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tuindoekje van mevrouw, als vergeten, verlaten,
waren blijven hangen.
Wil jij de tuindeur openzetten, dan maak
ik boven lucht, zei Lex, kalm beredderend.
Henk voelde. zich zonder geestkracht, onhandig, terwijl hij met moeite het knarsende slot deed
draaien en de oude deur van het niet-gemoderniseerde achterhuis, na wat klammen open schokte
onder zijn rukken, met ontstellend metaal- en glasgerinkel. Ook was 't hem, als ontweldigde hij met
dit rumoer de heimelijkheid aan den vredigen tuin,
die, door dicht gebladerte aan de drie zijden hoog
omsloten, in het midden al stoofde onder morgenzon, het goudlicht als stuifsel en sprankeling om
den verwilderden overvloed van kleur uitfonkelende
bloemen. Kapellen fladderden bedaard ; alles lag
stil in de warmte to gloren ; en ruw viel op deze
stilte 't gerucht, dat Lex juist boven de tuindeur
maakte, toen zij een schuifraam bot opensmakte.
In Henk drukte op eens het besef, dat het toch
een heel ding geweest was, Tilly's verzoek aan
het echtpaar Makkink, of Lex bier elken dag de
veilige strenggeslotenheid mocht komen verbreken.
Ook overdacht hij verwonderd de regeling ; —
waarom was aan die vroegere meid niet gelast,
Uit
dat zij het hier 's morgens openzette ?
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discretie, misschien, uit discretie voor hem: dat hij
geen fooi zou hoeven te geven ! . . . Ellendig, dat
eeuwig als arm bekend staan
Gemelijk : alweer gekwetst en zich zijn lichtgedeerdheid verwijtend, stapte hij de eikenhouten
trap op, waar de loopers van waren afgenomen.
De bijna vierkante deur der ook al vierkantigruime, ouderwetsche achterkamer stond wijd open ;
Lex sloeg juist het blad van den vleugel op. Even
naar hem ziend, vroeg ze terstond :
Wat hth je ?
Hij beproefde te glimlachen, beseffend, hoe
ongegrond nu humeurigheid was.
Doch op zijn, verbazing voorwendend :
— 1k?
wees Lex resoluut naar een Spiegel. Nu overviel
de behoefte hem, zich uit de scheeve positie te
redden, door haar te vertellen van wat hem gekweld had, toen hij haar tegenkwam op straat.
— De rector was weer onmogelijk !
Onmiddellijk legde zij het muziekboek neer, dat
ze juist in de hand had genomen, greep zijn arm
met guitig-gewichtig gebaar, een ietsje koket, als
in al haar doen, en voerde hem naar het tweede,
door zwaar beukeloof overschaduwde venster,
waarvan het raam hoog was opgeschoven. Schuin
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er voor stond een breede kanapee van bruin leder,
en met een moederlijk : Ga zitten, duwde zij
hem daarop neer.
Blij, dat je, nu juist, daarvan spreekt. 1k wilde
't je zOO graag eens zeggen. Je vindt geen geluk
in dit bestaan. Denk je, dat Tilly het ook niet
merkt ? En begrijp je niet, dat zoo iets vreeselijk
is voor een vrouw? Je bent wel geen leeraar geworden Om haar, maar . toch ook eigenlijk wel,
nietwaar? Om te kunnen trouwen, ben je toen
gaan solliciteeren. En nu ziet ze, hoe je er onder
lijdt .
Lijdt? Maar Lex!
— Nu dan : hoe je je ongelukkig voelt, telkens
gegriefd en teleurgesteld, in wat, met haar, je
je werk.
geluk moest zijn
— Maar kind, dat is met massa's mannen ! Misschien of zeker, met de meeste; tenminste, de
meeste in onze stand. Als ik of'cier was . of
bij de post . . . Of dominee! HOeveel dominee's
voelen zich gebonden! Aan handen en voeten,
en juist de beste, wie het schelen kan, hoe ze
preeken! Zoo'n lauwe wawavent, als oom Alex,
wie het alleen er om te doen is, dat ie elke
Zondag preekt, ja! zoo'n man heeft last van niemand. Maar die kOmt er in ieder opzicht, alles
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voor hem draait om hem zelf, om zijn waardigheid, zijn positie ; daarom ook trouwde-n-ie, Om
de positie ! .
— Tilly voelt er hoe langer hoe erger het ellendige van, dat wij geen geld hebben.
Och, Lex, hoe kom je daar nu weer aan !
— Het is immers doodnatuurlijk ! Til, die zooveel houdt van jou! 't Is de misëre voor ons
beiden : die half heid van ons Leven, als de voorkinderen, zonder fortuin, in de rijkdom van Heidelust. Altijd dat anders-zijn, die splitsing. 't Mamagespeel tegen wie geen mama is ; het doen, of je
dochter des huizes bent en feitelijk ben je nets
dan log& ; en iedereen weet dat, de meiden, de
tuinman ; alleen soms niet een jongmensch dat het
hof maakt aan ëën-van-die-meisjes-daar-op-datbuiten, die hij ziet als gelijken en denkt dat gelijk zijn.
— Lex, wat een onzin! Ik wist het wél, hoor !
Jij dan, misschien. Maar .
Henk zag Naar aan. Er drong een verzwijgen
koud tusschen hen in. Na even weifelen durfde
Henk :
. 'Wessels niet ?
Lex trok licht trillend de schouders op. Toen
bracht ze de hand, die met ringen overdadig en
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nochtans gracieus gesierde linkerhand loom naar de
oogen. Zij knikte; Henk meende, dat zij schreide.
— Arme jij .. .
Weder pijnde er even een zwijgen. Lex hief
het hoofd op en zei vastberaden :
— Laten we daar nu niet over spreken.
— Laten we daar wel over spreken. Dat is
erger dan nu en dan ruzies op 't gym !
— Maar dat is voorbij...
Henk keek onderzoekend :
— Lex, is het werkelijk voorbij?
— Daarvoor ben ik bij jullie gekomen .. .
— Daarvoor ? Hoe meen je? Omdat het uit was?
— Omdat jullie zoo aardig geweest waart. Niet
vijandig, als iedereen thuis.
— Voor vijandschap hadden wij geen reden.
Maar wel voor angst, Lex, Til was heel bang.
— Bang voor wat ?
— Voor jou geluk.
— Tilly is nu eenmaal angstvallig.
— En jij nu eenmaal overmoedig. 0, meid, we
zijn zoo blij, dat het uit is !
— En jullie hadt hem nooit gezien!
— Maar des to meer van hem gehoord.
— Gehoord van wie ? Van mevrouw de weduwe
Doelaker—Van Bennekom .. .
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--- Toe, doe nu niet zoo ... Van Mama niet
alleen.
— 0 nee, natuurlijk ! Van oom Alex.
— Van anderen nog. En die Wessels goed
kennen . . .
Lex zeide niets. Toen ging Henk voort :
Die vertrouwen hebben in zijn talent, zelfs
wel een beetje in zijn toekomst, maar niets geen
fiducie in zijn karakter.
Het slanke lichaam gebogen, de armen op den
schoot naar elkaar toe gespitst, had Lex gemoedelijk geluisterd. Even veerde zij op, sloeg meteen
weer voorover, beweging van 't moedelooze verzet, hoewel de tong een klankloos stuwgeluid
uitstootte, als jets, dat ze voldoende achtte tot
spotvertoonende tegenspraak.
- Straks zei je zelf, dat hij om het geld .. .
— Om het geld ? Nee ! Maar hij dacht, dat
er geld was. Nu het er niet is, durft hij niet.
Omdat hij moed mist, als je zoo wilt. Of moed?
Hij waakt over zijn werk, artiest . . .
- Dus?
Dus niets. Het is immers uit ! Hemel, laat
ik toch gaan studeeren. Wil je nog luisteren ?
- Zeker, heel graag.
Zij trad naar de piano, nam er plaats, sloeg
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het muziekblad open, maar, weer voorover zakkend, de handen in den schoot, zei ze :
— Met dat al sneedt je af het gesprek over
jou. Waarom wil je daar niet over hooren?
- Speel nou .
— Nee.
-- Maar meid, wat wil je me toch je raad
opdringen!
- Gebelgd? Te dom, ik ! Toch weet ik waarachtig er wel van af.
Waarvan ?
— Van het leeraarsleven.
— ?••
- Ja natuurlijk. Al die ergernissen van Tromp!...
Ontsteld, gekrenkt, stond Henk op met een
ruk, liep naar het middenraam, bleef er, de handen
op den rug, vOOr turen in den tuin. Hoe vreemd
deed Lex toch ! Wat was dit nu, waarom opeens
weer Tromp genoemd, en hem met de herinnering aan Naar avontuur geergerd! Zou het wraakneming zijn om zijn spreken van Wessels ?
Jij zult je nu nog wel duidelijk herinneren,
hoe Tromp dacht over zijn vak van toen! Zeg,
ik ga maar liever naar huis.
Hij was vlak bij Naar, naast den vleugel. Vlug
stond zij op, en de hand op zijn schouder :
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Mocht ik Tromp soms niet meer noemen ?
Waarom aan die historie herinnerd!
Herinnerd? Historie? Och toe, zeg Henk!
1k zal het je dan meteen maar zeggen : op Tromp's
aandringen ben ik met je over je leven begonnen,
omdat hij zoo met je to doen heeft. Jullie kent
elkaar weinig, maar je weet, hoe hij is, een gevoelige vent, en als oud-collega moest het
beloven, voordat ik naar hier kwam.
Zij had de hand van zijn schouder genomen
en hij week nog meer van haar af. Wat kalde
ze met haar kalme stem ! Was ze dan weer bezig
met Tromp?! Nu met dien? En Wessels dan?...
Hij zei haar, dat hij niet begreep. Dat zij misschien
hem wilde tarten uit gekwetste onafhankelijkheid,
maar dat de aardigheid hem ontging.
Hooghartig, als neerkijkend, zag zij hem aan.
Ga zitten, zei ze. Ik zal voor je spelen.
Maar, beste Henk, weet even dit. Toen 'k die
illusie had, als schoolkind, voor een man, zooveel
ouder dan ik, een leeraar uit de klas nog wel,
was ik verdorven en hij een monster ! Het is nu
bijna zes jaar geleden. Ik ben volwassen, hij is
zes-en-dertig. We voelen nog voor elkaar o !
vriendschap ! Nu en dan schrijft hij me een brief,
en ik antwoord, meestal p. o. Dit vindt jij jets
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om bang to zijn, boos? ... Henk, het is misschien
Tilly's invloed. Maar al ben je onze neef van de
andere kant en ik weet niet, hoe sous-germain,
je hebt soms waarachtig de Doelaker-geest !
Vriendelijk knikte ze nu hem toe. En ging, zachtlenig, zitten, en speelde. De tonen daverden metalig.
Een stoet van martiale tonen, langzaam, statig,
hamerend. De kamer stond plotseling vol muziek,
de eenzame tuin werd ermee overklaterd, een overdaad, als losgebroken. Henk was even geschrikt,
wantrouwig. Het omroesde hem en hij weifelde.
Het deed zoo forsch aan, zoo dadelijk Perm. Och,
het was de Soirees de Vienne, het bravourstuk,
dat ze zda spelen ! Bewonderend nam hij haar
zekerheid waar, de kalmte, noodig voor zuiver
spel. Op den eersten stoel aan den donkeren wand
was hij neergevallen. Nu genoot hij, nu dreef zijn
besef op het scherzo. Ver was hij uit boven
schoolergernis. Geen kleinigheden deerden meer.
Dit was nu weer het ontspannen-zijn, wat hij behoefde voor altijd. Hij zat iets achter haar, terzijde.
Luisterend, zag hij gestadig naar haar. Zij had
plotseling iets van een vreemde, zooals deze welbekende Liszt-muziek, hij de overstelping van het
begin, hem even als nieuw had aangedaan. Was
het de vreemdheid van de omgeving, dit, toch
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evenmin, onbekende, doch nu eenzame huis, dat
uitgestorven om hem gestaan had en opeens doorklaterd lag door de zegevierende al-doordringendheid der muziek? Zelve had zij iets zegevierends.
Het „zusje" uit de jaren van zijn eerste komen
bij den hoogen neef-minister op Heidelust en in
Den Haag, was een rustig-fiere jonkvrouw geworden. Van het „ondeugende nest" was niets
meer over, hoewel hij het straks in haar gezien
had. Haar magerheid was nog meisjesachtig, en
nu hij, verzinnelijkt door de muziek, keek, coder
keek, anders dan gewoonlijk keek, zag hij, hoeveel
er nog buiten proportie was aan haar, dat waarschijnlijk eerst in verhouding zou komen na het
huwelijk. Zou ze gracieus blijven, dan, zooals nu?
Het meest buiten verhouding waren nu hare handen
* die sterke groote handen, echte piano-handen,
die, daar zij de ringen had afgelegd, als gave blankheden van volkomen harmonie op zichzelf, dartelden en zich spreidden over de toetsen. Ook bij
de schouderbewegingen onder het wijdzachte neteldoek bleek een kloeke bouw van ledematen, niet
in verhouding nog tot de smalte en broosheid van
borst en rug. Doch hoezeer had zij de aangeboren
bevalligheid, welke nooit is aan to leeren voor
wie haar missen, en nooit begeeft wie haar ver-
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kregen ! Haar gezichtsuitdrukking placht als het
weer veranderlijk te zijn en evenvol contrasten
als de luchten. Ach, de zon was wel vaak achter
wolken, maar lachten die oogen en lachte die
mond, dan maakte het heel een kamer helder. Hij,
van terzij, zag nu enkel een wang, en hij zag de
aandacht der oogen, onafgewend naar het muziekblad. Doch wat Lex behield bij haar giftigste
buien van dagen-lang-zwijgen met bleek gezicht,
van met rauw-lage stem, of ze pijn in de keel had,
gestadig tegen iedereen ingaan : sarrend met onbeschaamde grilligheden, meer nog dan stekend
met tegenspraak; wat nooit haar begaf, of ze 't ook
al zou willen ; het was die bekoring van lenige
slankheid, waarmee ze een bloem leek op langen
stengel, waarmee ze, terwijl zij allen te vlug was
en nauwelijks plaats te behoeven scheen, een
indruk gaf van teerheid en lief heid, als waren
haar booze luimen er niet, Hoewel lang, leek zij
op eene fijne japansche, verwachtte men hooge
geluidjes van haar, desnoods op-eens toesnerpend
venijnig. Haar stem, vaak overslaand, soms heesch,
was een altgeluid, dat nog zich vormde ; zij had
forsche leden bij teng're gestalte ; en toch was
het geheel van haar uiterlijk-doen volledig harmonisch, tenzij in de oogenblikken, dat ze op

47
disharmonie het toelei, hare dissonanten. Altijd
was alles gedistingeerd. Voornaamheid had ze met
Tilly gemeen. Beter dan de rijke kinderen uit het
tweede huwelijk, pasten die twee in het deftige
Sticht ... Ook nu trof hem dat het meest: haar
voornaamheid, het gemakkelijk-heerschende in hare
houding, alsof het van zelf sprak, dat zij zoo
speelde, alsof het haar geen moeite kostte. Er
was toch temperament in dat spel, doch juist als
wanneer zij bedroefd was of toornig — niets
scheen dit meisje blijvend to treffen. Duurden hare
gemoedsaandoeningen kort, doordat zij fel waren ?
Henk dacht aan een gezegde van Robert Hichens : „She is always conscious of herself in every
moment of life. When she loves, even she says
to herself : how beautifully I'm loving !"
0, wel gevaarlijk, voor wie haar lief kreeg ! En
zeker toch ook voor zichzelve gevaarlijk. Of . . .
gleed alles nog of langs het dieper wezen ? Nu nog ?
Zooals zij erin was, vol, in haar spel, onmiddellijk
na dat bijtend gesprek, dat toch ook haar moest
hebben geraakt. Dit meisje deed, als werd zij
gedreven ! Met de doortastendheid en de vastbeslotenheid — telkens weder even treffend, bij haar
meest contrasteerende handelingen — van wie zich
onbewust laten drijven. Altijd was zij ongewoon
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geweest. „Mal kind" en „je weet niet wat je doet,"
had de stiefmoeder tergend geschimpt, tegen het
tergen in van Lex' driestheid, bij het aanzoek van
Gijsbert Tromp. Eigenlijk had iedereen zoo geoordeeld. Ook hij, Henk, zelf. Toen de domheid van
het aanzoek den ouderen collega een goede be,
trekking kostte, had hij, door zijn medelijden met
den onthutsten gestrafte, in Lex die macht van
de vrouw gehaat, die daar aan een kind al eigen
bleek. Hij dacht toen aan louter-koel machtsmisbruik. Aan koketterie; to vroege, daardoor bijna
perverse koketterie. Een bijna rijp meisje, door
het flirten met tennisvrienden onvoldoende geprikkeld in de hooghartigheid van haar ijlwilde verlangens ; dat had opgemerkt, wat andere halvekinderen misschien niet opmerken — niet kunnen,
durven of willen zien. Bespeurend, hoe de verlegen
leeraar, die zoo prettig lesgaf en in zijn leelijke,
gele gezicht zulke mooie oogen had, donkerblauw ;
hoe die bloode man triest-verlangend haar aanzag,
had Lex niet, onwillekeurig, den blik afgewend,
maar met terug-kijken hem geprovoceerd en bij
zijn spreken hem al verder gedreven ... Als het
misdrijf van iemand, die de jaren des onderscheids
nog niet heeft, zoo had hij, Henk, haar gedrag
toen gevonnist. 0, toen Tromp het met verlies

49
van zijn leeraarschap moest boeten, dat hij, maatschappelijk zelf als een kind, dom, maar eerlijk in
zijn bedoelen, om de hand had durven komen
der op den dag of zeventienjarige — wat had hij,
Henk, die zich schoonzoon hoopte en zwager,
toen de macht van het geld in die hoogmoedighoonende en straf-vorderende familie, en — een
andere overmacht in het meisje gehaat ! Juist in
dien toch al zoo moeilijken tijd van zijn, niet meer
dan gedoogde bezoeken. 't Sloeg als een smaad,
hem mee-aangedaan : in zijn vak, zijn stand en
persoon. Een „meester" die, verdwaasd door de
vreemde pracht van een bleeke jeugd, zOO onbeschaamd dorst zijn, een leerling tot zijn vrouw te
begeeren . . . Lex had na het aanzoek gedaan, of
het gebeurde haar zelve niet deerde ; en dat vooral
had hem toen tegen haar ingenomen — de loopbaan van een collega gebroken om wat van het
meisje louter een gril leek , . .
weer?...
En nu correspondeerden zij weer?
Dit te weten prikkelde Henk, het beangstigde
hem en die angst maakte kregel ; maar toch, bij
den invloed van deze muziek, nu hij Lex zag als
artieste, o! wel waarlijk was zij artieste ; nu werd
haar kalme : „we voelen nog vriendschap”, op-eens
voor hem de, met jets als overstelpende gewisheid
4
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natuurlijk-blijkende, bevestiging van wat, vooral
in den tijd met Wessels, hem was voorgekomen,
beurtelings als een mogelijke en als een waarschijnlijke ontleding van Lex' geheele handelwijs ;
dat, met haar behaagzucht, haar hartstocht werkte,
dus een gevoel dat zij onderging, gemoedsgesteldheid, die kracht was en zwakte, haar drijvende en
kracht schenkend tot drijven geheel naar kunstenaarsnatuur. Hij zelf zou bang zijn met zoo eene
vrouw ; zij ontging hem; zij voer, sterk, hem veel
te hoog ; hij kon haar niet bijhouden, zoomin als
hijzelf immers ooit zou vermogen, werkelijk kunstenaar te zijn. Hij was half-was, he5rde bij Tilly,
ach, zijn goedhartige, rustige wijfje, kalm onder
Mole getob met haar lichaam. Maar wie deze aankon, een vrouw, als Lex zijn zou; wie in het toch
zoo fijne uurwerk van deze nu onevenwichtige natuur
de, met kalme kracht slaande, slinger zou worden
Zij begon juist aan een nieuw gedeelte. Hij
verschoof, ontstemd, met een ruk van den rug.
Want hij luisterde niet, en zij speelde voer hem !
Hoe speelde zij ! Hoe volkOmen er in — dit was
hare gaaf : zonder aandacht-ziekte ; en hij, die zich
altijd afleiden liet, van het verre hoogere naar
het directe, dichtbije, dus lage! .. .
Ach, als die Wessels maar geen ploert was!
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Een egoist ? ... Welk artiest was dit niet ? Maar
een klein, berekenend egoist, althans klein in al
wat buiten zijn kunst ging ; die het ëêrst op het
mooie buiten gelet had, daarom aan Lex het hof
gemaakt, en onbeschaamd zich teruggetrokken bij
de mededeeling, dat zij, als voorkind, niet deelde,
mee-op uit den villa-rijkdom ...
Hoe fijn-parelend was haar spel ! Deze lichte
verklanking van dartele gevoelens, bleek, goed
gespeeld, vol muzikaliteit. De hamering van de
orgeltonen, die haar groote handen zoo zelfbewust
deden uitklinken, in waarlijk prompt gesloten
forschheid, ontspande weer in de parelingen, de
gebondenheid van slepende rhythmen en het ploppend harpspel als gouden regen. Hartstocht was
er wel, zinnestreeling, maar vooral was er gracie,
kralend ...
Zijn aandacht spande zich gansch op het spel.
Hij wist : het einde kwam al spoedig ; 't was immers
een stuk van maar weinig minuten.
Toen het einde er was, bleef Lex muisstil zitten ;
de handen en armen, na zOlfiveel rapheid, lagen
opeens als ingetrokken, als beschroomd, dicht tegen
haar schoot. Daar Henk bleef zwijgen, wendde
zij om, langzaam, ook alsof zij bedeesd was, en
keek, eenigszins gelijk een schuchter kind, het
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hoofd jets gebogen, met een smal lachje, dat
misschien zacht spotte, de mooie pupillen tegen
de oogleden aan, vragend naar hem.
Hij, bijna verlegen, zei :
Waarom kijk je ? Prachtig is 't ding, he
Maar ... kranig gespeeld !
Haar lach was weder als een raadsel.
Ga je? zei ze. Dan kan ik studeeren.
Hij ging dus, vreemd tot peinzen geneigd, en
met een, ook vreemd, besef van beschroomdheid,
uit die kamer, waar het intense geleefd had. Door
de eenzaamheid stappende van het huis, onderging
hij de gewaarwording, dat Lex, die er vroeger
nooit was geweest, zooveel meer zich er op haar
gemak voelde dan hij, die hier dikwijls op bezoek
kwam. Ze had er haar werk !
Hij zuchtte. Haar werk
Lex hoorde tot de gelukkigen, die van den
werkdrang zijn vervuld. Hij had dit vaak aan de
familie gezegd; niemand, ook Tilly niet, nam het
aan. Aanstellerig vond men Lex en mal; behaagziek en een jongensgek. Artieste? Neen Toch
was zij dit. Zij was koket en weinig zedig, maar
tevens artieste, stellig artieste.

IV.
AN den als geglansd metaal diep schitterenden
V avondhemel was de hitte niet te dooven geweest ; den korten nacht was de broeiing droog
blijven hangen ; en als een brand sloeg nu de
fonkeling uit, aan de bloemen, aan het grint en
aan het latwerk
witte strepen, eerst onlangs
vOOr de schutting gespannen dien Juni-ochtend
in Tilly's tuintje, toen ze, loom door bezorgdheid,
meer dan van moeheid, na een nacht van zOO
weinig verkwikking. vergeefs met Mina overlegde,
vergeefs naar afleiding zocht voor Suusje, daar
deze drenzerig was, ongedurig, telkens opnieuw
door buikpijntjes geplaagd. Niet ziek genoeg om
in het heete bedje te blijven, was het kind, al
dadelijk bleek en geteekend, kribbig en lastig, en
wist ze zelf niet, waar ze het in de hitte moest
zoeken, zoodat, bij alle deernis, het moedergeduld
door angst werd op de proef gesteld.
Tante, aan het ontbijt gekomen, bleek ook al
slecht te hebben geslapen, althans zei ze nauwelijks

V
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goeden-dag. Naast haar bord, onder het vingerdoekje, wachtte een brief. Zonder openen duwde
ze hem weg in haar rokband. Met een vrijwel
nijdigen gris nam ze de courant, onder een paar
brieven uit, van Henk's bord of en zat nu, in
gedachten verzonken, op het breed-ontvouwde
blad te staren. Suusje, onwillig haar armpjen onttrekkend aan de weee streeling van Mina's warme,
dikke vingers, wipte onverwacht van haar kruk
en, uitwijkend aan den anderen kant, stond ze
meteen tegen Tante aan, vlijde ze hunkerend,
tegen haar op.
— Nee, kind, ga weg ! snauwde Lex met bitse
onmiddellijkheid.
Suusje kromp neer, ze deinsde verschrikt, met
uitgespreide vingertjes hield ze de handjes vd•Or
zich uit, terwijl ze week, naar den raamdeurenkant,
en, zonder op te zien naar Tante, in huilen uitbarstte.
He, Lex, hoe is het mogelijk ! kon Tilly zich
niet weerhouden te zeggen.
Ja, jij verwent 'er verschrikkelijk ! verklaarde
Lex, sloeg achteloos de courant in tweeen, liet het
papier over de leuning van Henk's stoel glijden en
stond tegelijk op. Als geveerd, rees haar lange gestake ; zij duwde haar stoel bij en ging naar de deur.
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— Lex, je ontbijt ! riep Tilly ontsteld.
— Dank je, zei Lex hoog, haast toornig. Eerst
in de deur, jets vriendelijker, verklaarde ze, als
tot argument : — Ik heb geen honger, het is te
warm.
Tilly, meer verbaasd dan bedroefd, zuchtte.
Wat had Lex ? wat dreef haar, dat ze zoo kon
doen, daar Mina bij was en het kind? De omgang
werd moeilijk, de laatste dagen! Aldoor zat Lex
weg in peinzen. Zou ze nu alweer verliefd zijn ?...
Er kwamen telkens brieven voor haar; en elken
keer zagen de adressen er uit of een man ze had
geschreven ; doch ze waren niet van eenzelfde
hand. Vier dagen geleden was er een brief kaart
gekomen met verfvegen eraan. De stempel der
herkomst was van Den Haag. Eerbied voor de
brieven van gasten had Tilly weerhouden, de kaart
te lezen. Doch zij had wel begrepen; dat was weer
van Wessels. Nu een brief, dien Lex niet in de
huiskamer las, blijkbaar niet dorst of wilde lezen,
waarmee ze natuurlijk was — — gevlucht. Net een
Backfisch, dacht Tilly geergerd.
Suus was gelukkig rustig geworden, nadat Mina
het bloemenalbum van boven gehaald had. Lex
keek naar album noch bloemen meer om! Zoo
ging het immers met alles van haar. Wat begon
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ze al niet, maar wat zette ze door, behalve, nu
ja, tegenwoordig muziek? Moest Tilly haar nu het
ontbijt achterna dragen? Zelfs de thee stond onaangeroerd. Zenuwachtig verschoof Tilly op haar
stoel, schonk zichzelve nog maar eens in, voelde
toen in benauwenis iets als meelij, en besloot juist :
„cidth boterham, thee met een of twee beschuiten";
toen zij Henk's stem hoorde en lachen van Lex,
dat langs de trap van het portaal kwam. God,
nu dat weer, hoe kon het opeens, dat ze nu zoo
vroolijk hard lachte ? Het geluid van haar lachen
was waarlijk gewoon. Tilly onderging in snelle
opvolging een gevoel van lichte ontsteltenis en
van bewondering voor Henk, die ook nu weer
een goeden invloed op Lex had. Zoo'n gril bleef
onverklaarbaar voor Tilly, maar lag het misschien
toch ook aan haar zelve; was zij, of althans deed
zij te ernstig ; was het beter geweest niet te reageeren op den snauw van Lex ? Maar dan die
lieve kleine Suus . . . Vreemd, dat vroolijk zijn van
Henk; hij, zoo zelden meer vroolijk, nu wel Daar
kwamen zij ; waarlijk, Lex kwam mee. Tilly werd
er verlegen onder. Zij wist niet anders te doen,
dan, gewoon, maar toch een bëetje strak, te zeggen,
dat zij juist een kopje thee naar boven had willen
brengen.
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— Och, jij goeiert ! riep Lex en lachte, en onstuimig boog ze heen over Tilly en gaf haar een
zoen ; en weer ontstelde Tilly, vooral toen zij
Lex in de oogen zag, waaruit een bedwongen
overmoed spotte. Wat kon er gebeurd zijn, dit
korte moment?.., Doch nu zag Tilly : uit den
rokband stak het couvert, met grove papierhaken
opengereten ; Lex had gelezen, dat was het ; —
die brief, niet Henk, de brief had haar plotseling
veranderd ; de brief, dien ze hier niet had durven
lezen ! Het werd Tilly vreemd te moede. De ontdekking stelde haar gerust ; zij wist nu, waardoor
de verandering was gekomen — uitsluitend en
geheel door dien brief. Doch tevens vond zij dit
jets veel ergers dan den niet dadelijk te verklaren,
maar op zichzelf natuurlijk niets beteekenenden invloed van Henk. Lex zag — en met reden! —
op tegen Henk ; doch dit was het nu niet geweest.
Het was — alweër een amourette. En Lex geneerde
zich ook nooit! Dat zij dat ding &dr, uitdagend,
droeg . . .
— Wil je andere thee ? had Tilly gevraagd.
— Welnee, juist goed, niet al te warm.
Henk pruttelde over de Yoghurt-flesch ; eigen
schuld, hij verzuimde te schudden. Ongeduldig
had hij, voelend dat zijn rug langs iets schuurde,
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de courant van de leuning getrokken en, een
klank van wrevelige verwondering prevelend, het
papier naast zich laten neervallen. Lex had geen
woord gezegd van verontschuldiging en nu was
Henk, terwijl hij zijn soepbord leeg at, bezig met
zijn brieven. Hij zweeg, las rustig den eenen, doch
nauwelijks was hij aan den tweeden begonnen,
of hij viel uit :
— Nee ! .
Stel je vOcir ! .. .
Meer zei hij aanvankelijk niet, las verder, een
boozen spotlach om den mond. Toen opziend,
naar Lex, die over hem zat :
't Is toch bar, zeg ! 'k Heb een brief van
Van Eelden. Gisteren is er jaarvergadering geweest van de Maatschappij van Letterkunde. Hij
en drie anderen hadden me als lid voorgedragen.
Ik heb zooiets van vijf stemmen gekregen ! Van
Eelden vond dat al zoo vreemd. Maar onder het
koffiedrinken merkte hij wat aan Snijders, de prof.
Toen is hij verder gaan speurhonden, zooals ie
het noemt. En er bk. & dagen lang gestO6kt tegen
me ... Door wie? Raad eens ! Door oom Alex,
die vrome, minzame oom Alex.
Mispunt I siste de stem van Lex.
Tilly keek Mina aan. Ook Suus had blijkbaar
alles gehoord.
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oom Alex dat hebben gedaan ! Acht
je hem werkelijk cldartoe in staat ? vroeg ze met
waardig ongeloof in de overredend-rustige stem.
— Van Eelden schrijft het !
Verbeeld je ! Waarom niet ? ! Oom Alex !
De stem van Lex klonk rauw, sloeg over, terwijl ze, op verschillenden toon, haar minachting
uitsnibbigde in de drie roepen.
Tilly vond den toestand afschuwelijk. Ze wist
niet dadelijk een middel om Mina de kamer uit
to krijgen ; en was het verkëerd, dat Suus zulke
dingen hoorde, in geen geval mocht de indruk
voortbestaan. Daarom hield ze aan en zei :
Oom Alex zal 6ns niet benadeelen willen !
- Benadeelen ? Ons ? Wat bedoel je dadrmee?
De geringschatting in Henk's stem, daar de
drie anderen bij waren, bracht Tilly even uit haar
stuur, en onkalm, bijna kregel antwoordde zij:
- Dat oom jou graag iets zou laten verdienen en zeker zijn invloed niet zou gebruiken tot
je nadeel.
Verdienen? Och mensch, je begrijpt er nets
Integenvan! Er is geen sprake van verdienen...
deel kost het lidmaatschap geld ! hoonlachte hij
er nog achterna.
— Nu, wat klaag je dan !
-

ZOu
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— Maar, lieve Tilly, wat bezielt je ! Geld is
Loch niet het eenige. Bovendien, de toestand is
zoo, in het lieve gewest dat je vaderland heet,
dat zêlfs voor mijn carriêre, dus ook voor het
geld Henk's stem werd doordringend van
toornenden haat — de benoeming beteekenis kan
hebben. Vooral kan dat het tegendeel. Het nietgekozen-worden doet kwaad
- Wordt het bekend? vroeg Lex belangstellend.
— Ten eerste bij al de lui die tegenwoordig
waren, proffen en andere groot mogol's, juist op
het gebied van het taalonderwijs. En dan de
candidatenlijst is gedrukt ; hij heet wel geheim,
maar velen zien 'm, onder anderen op krantenbureaux.
- Hebben ze gevraagd, of ze je mochten voordragen ?
— Nee ... Je hebt gelijk
dat mOest
- Als vooraf vragen niet is voorgeschreven,
kan het, dunkt me, onmogelijk schande zijn, als
iemand niet gekozen wordt. Dat zou al to onbillijk wezen.
- Misschien
Och nee, het is ook zoo erg
niet.

Tilly knikte welvoldaan.
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- Je hebt je weer boos gemaakt voor niets,
Henk.
En glimlachend keek zij Suusje aan.
Doch Lex hield vol.
Hij heeft zich boos gemaakt op oom ; me
dunkt, hij heeft er reden voor. Jij met je gekke
famieljezwak.
- Och, Lex!...
De uitval bleek zelfs Henk te kras ; er was
verwijt in zijn : „Och, Lex !"
Tilly, verbleekend, beperkte zich tot een hooghartig glimlachen.
Je wilt geen thee meer ? vroeg zij aan Henk,
den domper op het waxinelichtje zettend.
Henk keek op de klok ; hij moest weg naar
het gym ; en Lex verklaarde, dat zij meeging.
Vergevensgezind, vroeg Tilly, of Lex met deze
warmte niet beter deed geen piano te gaan spelen ; doch slecht vond ze zich beloond met het,
haar weer ergerende, antwoord, dat in het donkere,
ruime huis van de Makkink's de warmte niet zoo
hinderlijk was en Lex er immers kon doen wat
ze wilde.
— 1k trek mijn blouse, desnoods mijn corset
uit. Dan is het er juist heerlijk spelen,
Weer zweeg Tilly. Zij zuchtte slechts. Wat
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was dit nu weer voor een zeggen. Ze dacht : Lex
wordt erger ; ze is nog vreemder dan vroeger.
Droef voelde ze zich van haar zuster vervreemd.
* *

In een warreling van onklare gepeinzen, een
wrevel, waar zusterleed doorheen trok, een teleurgesteld-zijn met eenigen weemoed — Lex en zij
stonden elkander immers het naast —, deed ze
haar huiselijke bezigheden. Zij dacht er met voldoening aan, dat, bij die eënen uitval van Lex,
Henk zijn afkeuring had doen blijken ; doch tevens
moest ze zich bekennen, dat die twee elkander
nu en dan naderden in dingen, welke haar juist
verder van Lex afbrachten. Vond Henk haar to
onbelangrijk ? Zag hij in Lex een kunstenares ? Ach,
die kunst : die hartstocht daarvoor en zelfs daarover ! Wat was dat nu straks van die „Maatschappir ? Alsof oom daar zou hebben gekuipt
tegen Henk ! Alsof 't hem de moeite waard zou
geweest zijn ! Oom, die zat in zooveel en zoo
velerlei . . . Voor Henk draaide alles in het enge
kringetje van de letterkunde. Hij was nu eenmaal
„artiest", haar man. Ach, zij zou evenveel van
hem gehouden hebben, als hij niet aan dat „schrijyen" gedaan had ! Maar hij scheen wel voor schrij-
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ver geboren. Dat „werk" zat tusschen hem en
haar. Hoe innig hield hij niet van Suusje ! Hoe
was hij geweest, toen ze kinkhoest had ! Alles
was altijd „voor het kind". Trouwens, wat eischte
hij voor zichzelven ? Matig, in alles de zuinigheid
zelf. Zij moest praten en volhouden, dat hij niet
al te slordig, met afgedragen kleeren naar 't gym'
ging. Klagen deed hij enkel over de school. Diep
in hem, wist zij, wrate 't besef, dat hij niet „van
zijn pen" bestaan kon, niet vrij kon leven, alleen
om te schrijven. Doch hij sprak daar zelden of
nooit van ; dacht hij er vaak aan? Wat hem kwelde,
ergerde, telkens, was zijn onvrij-zich-voelen als
leeraar ; was, dat, nit hij er onderwijs in had te
geven, zijn opvattingen van de taal en van de
literatuur niet mochten meegedeeld aan de jongens.
Overdreef hij hier niet? Tilly vroeg het dikwijls
zich af. Het kwam haar, zij besefte : in haar
domheid, voor, dat Henk wel doen mocht, wat
hij verkoos ; de rector waardeerde zijn tact van
met de jongens om te gaan ; telkens hoorde zij in
de stad, hoe bemind hij was in verschillende kiassen.
Maar de rector had nu eenmaal eigen opvattingen, ook van de vakken die Henk doceerde, en
Henk duldde geen meening naast de zijne over
dat ëêne, de literatuur. Omdat hij schriper was,
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wist hij het... Ach, Tilly had de heugenis van
soortgelijken wrevel over de niet-aanvaarding door
anderen van een overtuiging, uit hare jeugd, uit de
korte jaren van Papa's ministerschap, toen er thuis
telkens maaltijden waren met half verzwegen of
verbeten leed ; wanneer Papa, laat binnengekomen, treuzelde met een antwoord van enkele, geheimzinnige woorden aan Mama, en het soepbord
onaangeroerd liet wegnemen ; en plotseling, starende, ophield met eten ; en Mama, angstig, wenkte om
stilte aan tafel. Hoe dikwijls was haar later gezegd : je vader was te lichtgeraakt ; daardoor deugde hij niet voor de politiek of de politiek deugde
niet voor hem. Hij duldde Been meening naast de
zijne . . . Maar bij de verantwoordelijkheid en het
daarvoor noodige zelf bewustzijn van een minister
van binnenlandsche zaken was immers niet te vergelijken wat een leeraar in de Nederlandsche taalen letterkunde moet vermogen en voor zichzelf moet
weten ! Neen, het bleef dat kunstenaarschap in Henk,
dat hem prikkelbaar maakte en lichtgekwetst, waardoor hij als leeraar niet op zijn plaats, in den grond
te goed voor zijn vak zich vond en Beene aanmerking kon velen. Hij klaagde over onvrijheid op
school — het was de onvrijheid in zijn leven, de
gedwongenheid van een betrekking als kostwinning.
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Tilly was neergezegen op de punt van een stoel
in de huiskamer. Daar, vlak bij haar in de serre,
zat Suus, zijn kind, en speelde nu zoet. Ze had
blijkbaar geen pijn meer en vroeg om nets, rustig met de kleine vingertjes pluizend en plukkend
aan de fijne blaadjes van een kleine roos. Mina
hoefde niet te helpen, zat, loom, van de warmte,
traag te naaien. Hoeveel hield ook hij van het
kind ! En toch....
Als een droevig weten ging het door haar besef : Henk's aarzelen, of hij kon trouwen, dorst
trouwen : het vreemde, het schichtige in zijn toch
oprechte liefde. Met een afgunst, die zijn oordeel
over sommige menschen verbitterde, vervalschte,
kon hij nu spreken over hunne tevredenheid met
hun betrekking : dat een kassier plezier in zijn yak
had, of een substituut van de rechtbank, en zelfs
een candidaat-notaris plezier in het notariaat van
zijn chef ! Jaren had hij beproefd en gezocht, telkens teruggekeerd tot de studie, „de dingen weten
om de dingen", ach, honderdmaal had ze 't hem
hooren zeggen, in die maanden eerst, die jaren werden, van hun, immers echte, genegenheid, welke hij
vriendschap noemde en dan weer liefde ; eindelijk
hun stille verloving, toen zij hem „den moed”
had gegeven, zooals hij schreef : „den moed, om
5
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wat, je oom noemt : aan te pakken" . . . Toen al,
voortdurend was oom hem de vijand, want „moedig"
wêrd hij slechts met weerzin . . . Zoo wel had zij
het geweten en nochtans hem voortgedreven ... De
dingen niet helder gezien, als nu, zijn weifelen toch
voldoende begrepen ; maar gemeend, dat hij daar
boven uit moest : uit de vereenzaming, in het Leven,
daar ze louter mismoedigheid voor hem duchtte,
zoo hij voortging zich te verkniezen als de onpraktische man, die telkens iets begon en nooit
doorzette : tevreden slechts bij het eenzame werk,
dat Been brood gaf en zelfs maar bij enkelen &Inge
belangstelling vond. Had zij te hard hem daaruit
getrokken ? Haar voegde hij &drover nooit een
verwijt toe. Maar ach, die talrijke kleine grieven,
die gestadige licht-geprikkeldheid — goedig was hij
en wilde hij zijn — hoe graag gaf hij weg ! wien
deed hij ooit kwaad ! — toch noemde menigeen
hem lastig en kon hij waarlijk meedoogenloos doen,
tegen menschen als oom Alex bijvoorbeeld. Het
was een neiging, waarmee hij makkelijk aansloot
bij Lex. Die kon soms uitroepen : —, „ik ben een
kat !" of dat iets was om zich op te beroemen. Dan
lachte Henk, keek voldaan haar aan, hoewel zijn
diepste aard net andersom was. Eens had hij gezegd : — „Een kat ? jij een kat ? 1k vind dat je meer
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hebt van een jong veulen. Precies als zoo'n beestje,
vol temperament" ... Dat zeggen, Tilly vergat het
nooit. Ze had iets gevoeld als jaloezie, jaloezie
op haar eigen zuster ! Het kwam, door dat temperament — ach neen, haar man verweet haar niet
dikwijls iets ; maar juist de matiging, die zijn goedhartigheid legde in de grief, wanneer zij 's avonds
laat samen waren, dat zij wist noch giste wat temperament was, had dit zeggen voor haar gemaakt tot
een striem, welke haar liefde altijd zou gevoelen ...

V.

T

ILLY stond in haar provisiekast, een geelaarden tonnetje in den linkerarm en vOOr de
weegschaal, waarop een bord suiker ; toen Keetje
aan de deur verscheen met de boodschap, dat
daumeneer Gaisink mevrouw wou spreken.
Wie zeg je?
De meid vond herhaling overbodig. Onthutst
zette Tilly het tonnetje neer, nam het bord van
de weegschaal en sloot de kast. Toen bleef zij
even staan wig:5r den spiegel, schikte de wrong
van heur haar wat vaster en liep naar de voorkamer.
Op een avond, terwijl zij theedronk bij de Makkink's, had ze kennis gemaakt met dominee Geesing ; het was meer dan een jaar geleden. Sedert
had zij hem niet ontmoet en minstens twee keer
was zij hem tegengekomen, terwijl hij haar niet had
gegroet. Zij kon niet gelooven aan een poging tot
„herderlijk bezoek" ! Nadat zij, op den halsstarrigen eisch van Henk ; tot woede, vooral van oom
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Alex, zonder kerkelijke inzegening was getrouwd,
had zij zich, ook hier in de stad, buiten alle kerkelijk leven gehouden. Wat mocht deze hyper-orthodoxe man dan plotseling willen van haar? Binnenkomend, deed zij haar best, geen verwondering to
doen blijken. Hij achtte een inleiding overbodig.
— Ik kom u spreken over uw zuster, Mevrouw.
Uw zuster heeft, dank zij uw verzoek, geregeld
toegang tot het huis van mijn achtenswaardigen
vriend Makkink. Het is u ongetwijfeld niet bekend,
dat zij in dit onbewoonde huis bezoeken van
heeren ontvangt.
— Dominee ! .. .
Tilly was van haar stoel gevaren, toen zij dat
dêne woord als uitriep : een kreet van verontwaardigd niet-gelooven. Doch nu zij daar stond, zij,
het kleine vrouwtje, tegenover de breede, de groote
gestalte in zwart, welke onbewegelijk bleef op den
stoel, terwijI de oogen haar aanzagen met een
doffe vastheid, waarvan zij de uitdrukking niet
begreep, nu ontzonk haar de verzekerdheid van
haar toorn, en als beschaamd vroeg ze:
Wat bedoelt u ?
— Ik bedoel, wat ik zeg, Mevrouw. De mededeeling laat helaas geen leemte voor een misverstand. U kunt zelfs aannemen, dat ik niet tot u
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kom als predikant, maar als vriend van mijnheer
en mevrouw Makkink, die gastvrij hun huis hebben opengesteld, van welke welwillendheid ik
ben overtuigd, buiten uw medeweten — nu een
schandelijk misbruik gemaakt wordt.
Ik
e
begrijp nie'
hijgde Tilly.
Zij zat nu op de punt van den stoel, heur beide
handen steunden achter haar op de leuning, als
vreesde zij to vallen. Haar onderlip was geklemd
in haar mond, in den zenuwbeet van haar boventanden. Haar grooter geworden pupillen waren
glansloos door angst.
— In een niet groote stad als de onze, begon
Dominee weer, en zijn stemgeluid verzwaarde tot
een hooghartig vermaan, ziet de volksconscientie
nauwlettend toe. Uwe zuster heeft zich waarschijnlijk in een wereldstad gedacht. In een Parijs of
een Berlijn, waar voor sommige kringen van nochtans uiterlijke beschaving, kieschheid en kuischheid niet meer tellen, had haar bedrijf onopgemerkt
kunnen blijven.
Dominee! \Vat heeft zij gedaan?
Tilly was opeens veranderd. Zij wilde weten,
nu. De handen had zij weggetrokken; er was vastheid in haar houding en de zekerheid van een
beslist verlangen in haar stem.
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— 1k zeide het u. Tot tweemaal heeft uw
ongehuwde zuster in dat ledige huis, waar zij
kwam voor pianospel, een beer met of bij zich
binnengelaten ; en het was, de twee malen, niet
dezelfde.
— Och, Dôminee!
Tilly's toon was die van verontwaardigd ontkennen. Doch de strakheid van Geesing's harden
blik ontwapende, ontmoedigde haar. En tot een
overkropping van angst doorschoot de gedachte
haar, dat er immers ook brieven van meer dan een
mannehand voor Lex hier waren aangekomen.
Schichtig vroeg zij :
-- Hoe weet u het ?
— Verplicht ben ik niet, de persoon te noemen die mij heeft ingelicht. Mij, als vriend van
den huize Makkink. Maar omdat ik u vertrouw
als een achtenswaardige jonge vrouw, die als
gastvrouw het slachtoffer zijt van uw zuster, wit
ik uw twijfel wegnemen, door, onder geheimhouding, u te zeggen wie, in de ontsteltenis van haar
vroom gemoed, gemeend heeft mij te moeten waarschuwen. Het is juffrouw Passaat.
— Juffrouw Passaat ? ...
— De zuster van den apotheker. U weet, dat zij,
met de oude moeder, inwoont bij haar broeder
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en schoonzuster. Elken ochtend zag zij uw zuster
komen. Zij zag haar komen en weder gaan, de
huisdeur met nauwgezetheid sluitend. Doch tweemalen is zij er, achter haar venster juist aan de
overzijde, getuige van geweest, dat uw zuster
een manspersoon met zich binnen liet gaan . . . .
of wel, hem de huisdeur ontsloot : van deze bijzonderheid heb ik verzuimd, mij te vergewissen ;
doch u zult toegeven het is van gering belang.
Hoogstens, bij een confrontatie, zoo die noodig
blijken mocht
Tilly rees op.
— 1k zal met juffrouw Passaat gaan spreken!
Dominee Geesing verroerde niet.
- Spreekt u liever met uw zuster ! Vergezelt
u haar terug naar De Bilt en openbaart u het gebeurde aan de vrouw, die u beiden tot een tweede
moeder geweest is.
Deze wenk was Tilly te veel. De toch maar
als een raad waarde hebbende woorden klonken
veeleer als een bevel, en nu Geesing hun stiefmoeder
erin betrok, verzette zich haar zustergevoel.
- Mijn zuster is meerderjarig, Dominee. Wij
kunnen haar niet behandelen, alsof ze nog een
kind was.
— Maar zij genet gastvrijheid bij u, en, naar
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ik meen, ook min of meer ... op het landgoed
van haar tweede moeder
- Ik zal met haar spreken, bracht Tilly er
niet zonder moeite uit.
Bedroefd was zij en gegriefd ; doch in den blik,
waarmee zij, vexir den predikant staande, hem
aankeek, was niettemin vastbeslotenheid. Toch
bleef de zware gestalte roerloos.
— Dan mag ik er staat op maken, nietwaar,
dat van het u gegeven verlof tot pianospelen in
het verlaten huis niet meer zal worden gebruik
gemaakt ?
- Ik zal mijn zuster verzoeken, niet meer te gaan.
- Mij dunkt, u kunt meer. Doch dit is wellicht slechts een kwestie van vorm. U begrijpt,
dat het mijn plicht zou zijn, anders naar Interlaken
te seinen.
Er werden nog koele plichtplegingen gewisseld,
van welke Tilly zich nauwelijks rekenschap gaf.
Toen wist zij zich bevrijd van den man en met
hare wanhoop alleen. Alles in haar besef was
machtelooze opstandigheid ; een radeloos zich vastweten te midden van drijvingen, waartegen haar
innigst gevoel in verzet kwam. Zij duldde deze
inmenging niet van den kwezel, die zich had gedrongen in de vertrouwelijkheid van de vrome
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mevrouw Makkink en nu voorgaf een huisvriend
te wezen, wat hij eerder kon zijn in de apotheek.
Zoo'n kalvinistische inkwiziteur ! Tilly wist zich
ministersdochter — kind van een liberaal minister,
die „geloofde," maar liberaal was ; kerkelijk, maar
van de groote kerk, de Nederlandsch Hervormde
Kerk, vijand van alle doleantie. Sterker dan gewoonlijk, zoo fel haast als dat besef wrokte in
Henk, voelde zij los zich van Heidelust, niet meer
pleegkind van „Mama," en de voile zuster van
Lex, voor wie Mama nooit meer dan stiefmoeder
was : in Lex' besef, maar ook in dat van Mama
zelve. En toch ... o, God ! dat Lex z1:56 doen
kon! Wat was het in haar, wat dreef dat meisje ?
Deze lichtzinnigheid was te gevaarlijk, te erg, om
iets anders te zijn dan bravoure. Diezelfde overmoed, diezelfde behoefte om te tarten, waarmee
zij de juffrouw op school razend en wanhopig
maakte, toen ze in stormwind door de dakgoot
liep ; toen ze, nauwelijks buiten school, rakelings
met haar fiets heenschoot tusschen twee elkaar
ontmoetende trams. Ook het gevoel : ik mag alles
doen. En hierin wel een Doelaker ! Niet papa, en
niet haar peetoom, maar de hoogmoed van oom
Willem, die, als jongen de vlugste van de drie
broers, het niet verder dan rentmeester had ge-
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bracht, echtgenoot van een herbergierster . .
Het was een kinderachtig behagen in Lex, zich
voor te doen, als was ze slecht. Ach, was Moeder maar blijven leven! „Mama" had haar nooit
weten te leiden. Lex liet zich nu drijven op .. .
theorieèn ! „Waarom jongens alles en meisjes niks?"
Een van haar lievelingsgezegden. Het was niet
uitsluitend vrijheidsliefde. Evenmin louter koketterie. Een vreemde behoefte aan omgang met mannen.
De meisjes noemde zij gauw „vervelend". Maar
„vrienden" vond zij er telkens nieuwe ! Geen
schroom weerhield haar en juist hierdoor kwam
haar goede naam in gevaar.
Dat dit nu hier te Zutphen gebeurd was ! Tilly
moest het wel gelooven. Immers bevestigden de
brieven, dat Lex weer met meer dan een vriend
het aanlei. En het ellendige apotheekmensch —
dat ze klikte, was erg genoeg; gelogen hebben
zou ze niet.
Tilly's voelen schrompelde samen, nu haar gedachten leidden naar Henk. Hoe vreeselijk zou
Henk het vinden ! Hij, die telkens zei: „ze weten
niets op ons aan te merken," en deze zekerheid
behoefte als tegenwicht bij zijn vrees, dat de
rector en andere menschen hem vijandig gezind
zouden zijn om de meeningen over literatuur. Min
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zou het, in zijn oog, zijn van Lex, met wie hij
dezen keer juist goed was opgeschoten. Alle kleinheid haatte hij met de felheid van zijn hartstochtelijke, en daardoor ook voor hemzelven vaak
moeilijke natuur. Klein had hij Lex indertijd genoemd, toen haar doen met Tromp hem louter
roekelooze behaagzucht van een meisje van zeventien leek. En nu — zijn goede naam in de stad,
hun beider verhouding tot de Makkinks ! . . . Henk
had van het verzoek, of Lex er mocht spelen, in
het begin niet willen hooren. En nu dit misbruik
van het verlof! . . . Haar arme Henk ! 't Was het
ergst voor hem . . .
Gejaagd stond zij op. Zij mocht haar huishouden niet verwaarloozen met kniezen. Daarmee
maakte ze immers niets goed ! Naar niemand kon
zij toegaan, niets kon ze doen, ze moest Lex
afwachten . . . of zou ze haar halen ? Maar de
juffrouwen, dan, uit de apotheek ? En wat deed
dit enkele uur ertoe ? Trouwens, het zou Been uur
meer duren! Zij moest zich haasten, het was al
laat . . , en haar rug ! ach, altijd die slapte . .
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Naar de provisiekast ging ze terug en had een,
tegelijk ijle en acute, gewaarwording van iets dat
naar en zonderling was, toen ze nogmaals de
suiker afwoog voor het citroenpuddinkje, waarmee
ze Lex dezen dag had willen plezier doen. Wat
pas gebeurd was — een droom van haar, een
inbeelding van die juffrouw Passaat? Helaas .
ach, neen, het zou wel waar zijn. Achter haar,
in de serre, was Suus nog, Mina zat er, Keetje
zou komen. Voor die alien moest zij zich schamen.
Schamen, zij, immers gold het haar master .
Gedachteloos woog zij, zette neer en nam op,
en dwong zich toen, na te denken : wat nu nog ?
Keetje moest komen om alles over te nemen.
Juist wilde zij de meid roepen, daar de kamerdeur
openstond, toen zij een sleutel hoorde steken in
de huisdeur ... Was het Henk? Ja, waarlijk al Henk!
De schaamte zonk in haar neer als een zwaarte,
zij stootte, er viel gelatien uit het blik. Snel bukte
zij om op te rapen en bij het oprichten voelde
zij de warmte aanvlammen om hare oogen. Henk
was in de gang — bij den kapstok daar kwam
hij ! Tilly stond, als had zij zelve misdaan.
Met zijn gewone, vluchtige :
„Dag", ging
hij langs haar en stapte, Suusje ziende, de serre in.
— Nog niet naar je bedje ? Hoe gaat het nu ?
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Henk, riep Tilly, de provisiekast sluitend ;
en daar hij talmde bij het kind, riep zij weer :
Ga even mee, Henk !
Mee? Waarvoor ?
Ja toe, naar boven.
Meid, wat heb je ? ik mee naar boven ?
Er dartelde schalkschheid door zijn oogen, doch
toen hij Tilly aanzag, verdofte zijn blik.
In zijne kamer zei ze het hem. Verwonderd zag
ze, dat hij kalm bleef. Haar verbazing uitte zich
in een :
Maar Henk, vindt jij het niet verschrikkelijk?
Kletspraat, zei hij, wie is nu Geesing ! 't Is
alleen wel beroerd tegenover de Makkinks, omdat
mevrouw die vent vertrouwt.
— Maar Henk !
Roep jij nu niet telkens : maar Henk ! Daar
schieten we in geen geval mee op.
Ach, zij hoorde het nu aan zijn toon; het deerde
hem wel; hij was zenuwachtig ... Met gekromden
rug zat hij scheef op den, van zijn werktafel of
geschoven, leunstoel.
Na eenig nadenken voer hij op.
Nonsens, zei hij, niets dan laster. 't Beste
bewijs is ... hij sprak van twee mannen? De ëêne
man ben ik zelf geweest
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Hij 13.615rde zijn stem onvaster worden, bij de
laatst gesproken woorden en het was juist zijn
doel, doodgewoon het te zeggen. 't Was immers
iets doodgewoons gewëêst.
- jij ! ? viel Tilly uit, vragend, verbaasd, en
met ergernis.
- ja! Heeft Lex het je niet verteld ? Ze heeft
piano voor me gespeeld . . . En sneller, met sterker
geluid: Dat is alles ! De tweede man is natithrlijk laster.
— Was jij met Lex daar ? Alleen in huis?
- Til', doe nu niet idioot, he ? Mocht het
soms niet ? Of yin' je 't gevaarlijk ?!
God! dacht hij, had ik het maar verteld! Waarom
had Lex er niet over gesproken ! Toen die zweeg,
had ook hij gezwegen . . . om gëën reden, voor
het gemak. Tilly vond soms iets aan gewoonste
dingen. Daarom, uit vadsigheid, zei hij maar nets.
Maar nu leek, nu was het iets. Nu sprak hij, op
onnatuurlijken toon, woorden, evenmin natuurlijk.
Zij zat op haar oude plaatsje, op het kleine
vouwstoeltje, naast zijn lessenaar. Hij, staande,
was boven haar, moest op haar neerzien ; doch
hij gaf er zich rekenschap van, dat zijn blik zich
had afgewend ; dat hij beproefde, kalm-onverschillig
te kijken, in het bewustzijn, dat zij zou opzien.
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Zij bleef roerloos, sprak niet onmiddellijk. Toen,
met zachte stem, langzaam en ernstig :
— Ik begrijp je niet, Henk. Ik was juist zoo
bang, dat jij het je erg zoudt aantrekken. Jou
logee, die aanleiding geeft tot praatjes ...
— Klêtspraat ! viel hij driftig uit. Dadr is niemand tegen gevrijwaard. Als een man van mijn
leeftijd zoo iets niet doen kan, zonder dat een
spionneerende ouwejuf het oververtelt aan een
protestantsche Bazilio ... En de laster van zoo'n
kwezel hoor jij nog geduldig aan ! ... Ook aardig
tegenover je zuster !
— Wat ben je vreemd . . ., zei Tilly opstaand.
— Vreemd ? Ik vreemd ?
— Dat je Lex zoo verdedigt.
— Ik verdedig haar niet, ik wijs lasterpraat af.
— In elk geval is van jou toch waar.
Henk voelde een driftsdrang tot tarten en tergen.
— Ja, en we hebben 1 We hebben.,. Heerlijk ! ... Ben je nu tevreden, zeg ?
Naar de deur zich wendend, zei Tilly :
— Schaam je.
— Schamen? jij moet je schamen, hoor je!
Omdat een kwezel, terwijl ik uit ben, in mijn huis
dringt met lasterpraat, ben jij dadelijk overtuigd ...
Doe toch niet gek, Til: kom, Beef me een zoen.

81
Hij trad op haar toe, zij bleef onbeweeg'lijk.
Beseffend, dat hij de meerdere zijn moest, streek
hij haar over de wang en schraapte een geluidje
van lichten spot uit. Zwijgend en zonder hem
aan te zien, opende zij de deur ; meteen hoorden
beiden de stem van Lex. De klanken, vol naar
boven komend, de trap langs, die over de kamerdeur eindde, verschrikten beiden.
Daar is ze, zei Henk.
Tilly sloot de deur en, hem aanziende, vroeg ze :
Dus jij weet niets van die andere man ?
Jawel. Meneer Spook ! spotte hij nog snel.
De deur ging al open.
— Dag, zei Lex. 0 !
StOOr ik het echtpaar ?
Henk beijverde zich, de situatie te vergemakkelijken door lachend te verzekeren, dat het echtpaar
integendeel op Lex wachtte ; doch, zichtbaar geergerd, verzocht Tilly koud, van het geval geen
grapje te maken.
— Nee, zei Henk, zich haastend om Tilly voor
te zijn, maar we moeten het ook niet te tragisch
opnemen. — En zich naar Lex wendend, waardoor hij toevallig van Tilly kwam afgekeerd,
ging hij voort : Domine Geesing is hier geweest. Dat is hier de fijne dominee, in de gratie
bij mevrouw Makkink. Dames uit de ap'teek
6
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tegenover, hebben me met je zien binnengaan,
toen je voor me piano gespeeld hebt ... en zich
gehaast, het aan Geesing to zeggen.
Nu, wat zou dat ? Mocht dat niet ?
- Mawr, zoo zette Henk de instructie voort
en stak, lachend-ongeloovig, den vermaanvinger
op ; heb je nog 's een manspersoon binnengehaald?
Nog 's wat ? 0, meen je Wessels ?
— Wessels ?
- Haalde je Wessels er binnen ?!
Furiend stoof Tilly toe.
Lex knikte, kalm haar zuster aanziend. Een
lichte blozing was door het fijne donkergeel harer
bleekheid geschoten.
— Maar Lex, hoe kon je nu?... kwam ook
Henk. Haar bekentenis sneed door zijn welgemoedheid. Doch haar kalme oogen hadden zich
op hem gericht en rustig vroeg zij :
- Wat hebben jullie ?
- Wat we hebben?! viel Tilly weer uit. Jij
komt ons hier compromitteeren en dan vraag je
nog, wat we hebben?
- Heb ik jullie gecompromitteerd ?
- Waarom, nam Tilly nu, fel-vastberaden,
verhoor af, heb je Wessels niet hier laten komen,,
als je onderhoud niet compromitteerend was ?
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— Omdat ik hem alleen moest spreken.
— Zie je wel !
— Nee, ik zie heelemaal niets. Dat jij je met
mijn zaken bemoeit.
— Dat jij misbruik maakt van gastvrijheid.
— 0, is het zOOver ! Ik ga van middag.
— Til meent de gastvrijheid van de Makkinks,
zei Henk schielijk, daar Lex zich al omwendde
naar de deur. — Waarom vroeg je Wessels niet
bier ? Je kondt hem bier in mijn kamer ontvangen,
als je met hem alleen wou zijn.
— Och . . . ik vond het aardiger zoo.
— Wij vinden het in het geheel niet aardig !
hoonde Tilly haar zuster met overslaande rauwe
stem toe ; en zij trilde van toorn, onder een zenuwtrekken van voorhoofd en mond.
— Wessels schildert een brok van de tuin...
Op het gelijktijdige : — He?! waarmee Tilly en
Henk uiting aan hun verbazing geven, antwoordde
Lex met een nadoend : — He ? ! en een schellen
lach vol smadelijkheid, hoewel ze nu toch van
streek geraakte. Was dat ook al weer to erg ?
Ze wist, hoeveel Wessels gaf om zoo'n stillen,
omsloten, ouderwetschen tuin vol boomen, heesters
en bloemen. Van een in Den Haag had zij studies
gezien en etsen en een groot schilderij. Toen had
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zij hem over dezen geschreven. En dadelijk was
hij overgekomen, naar „De Laatste Stuiver", die
hij Lang kende.
— Buiten ons om ! buiten iedereen om ! 0 ! het
is gewoon indigne!
— Jij lijkt „Mama" wel, met je Fransch.
— Maar Lex !
Henk mOest het opnemen voor Tilly. Doch in
den toon van zijn verwijtend: — Maar Lex!
hoopte hij, dat de bedoeling doorklonk om de
zusterruzie to sussen. Hij raakte echter in verwarring bij den vreemden blik, waarmee Lex hem
aankeek. 't Fluweel van haar vergroote oogen
stond, na even flikkeren, dof. Mijn God, wat was
er? Vond Lex waarlijk Tilly's verwijten ongegrond? Behandelden hij en Tilly haar laf ? Was
het niets, wat zij gedaan had? ... Ach, Henk
wist niet ! Hij wist weer niet. Er doorflikkerde
hem, als een ontsteltenis, het besef, dat hij met
zichzelf in strijd was; dat de vrijheid, die Lex nu
genomen had, dezelfde was, waar hij naar verlangde ; en dat Tilly tOch, in hun beider belang .. .
— Kom, zei hij bruusk, met een zwenking van
't lichaam, als rukte hij werkelijk zich van iets los.
En, naar de deur tredend: — Gaan jullie mee?
— Als Tilly me doen indigne vindt, ga ik
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liever van middag nog weg. Maar kun jij Wessels
dan opbellen ? Hij is nu aan De Laatste Stuiver.
Dat hij zijn schildergerei komt halen.
Stdat dat dus nog in het huis van de Makkinks ? vroeg Tilly op een rechterstoon.
- Hij is immers nog lang niet klaar !
— Wessels komt dat huis niet meer in!
— De man moet zijn boeltje toch terug hebben,
kalmeerde Henk.
— Dan kan hij het bij de concierge van de
rechtbank halen.
Met een hautainen verwonderingsblik keek Lex
beiden aan.
-- Hoe laat gaat er een trein ? vroeg zij Henk.
Och, zeur niet ! Je blijft natuurlijk. Is Wessels
nu aan De Laatste Stuiver? Dan fiets ik even naar
hem toe. Wil je graag, dat hij hier komt eten ?
Nee, Henk! kwam Tilly met toornend verzet.

VI.

W

ESSELS was er geweest.
Tilly had met kinderachtige hardnekkigheid
geweigerd, werk van het eten te maken. Een
citroenpuddinkje, waarvan Henk had begrepen,
dat het als een, vOOr de ruzie bedachte, attentie
aan Lex was bedoeld, had den schilder matig
bekoord. DaarvOcir was hem het koud-vleesch
geboden, de droge harst van al Henk's dagen,
met — lekkerbeetje der zomermaanden — doperwten, even droog als het runddier. — „Aan de
Laatste Stuiver zou-ie betere kost hebben gekregen," snauw-fluisterde Henk na tafel zijn vrouw
toe. Trillende wendde Tilly zich af, boos, ook
omdat Henk wijn had geschonken. Toen Wessels,
bij negenen, al weg wou, weigerde zij een eind
mee te loopen. Dus waren Henk en Lex gegaan
en nu wandelden die terug.
Een kort maar hevig onweer in den vooravond
had verkoeling gebracht. Nu lag het landschap
overneveld. De maanglans reet de nevels aan
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stukken, zij hingen over de weiden als flarden, of
bolden grillig, als opgeblazen ; alles verschimde,
vervormd, vertrokken, of grooter door een rand
van omwazing. De boomekronen boven den straatweg schenen voller, zwaarder, een dak van loover ;
tot vreemd een lichtstraal opeens dit doorsneed,
zich voortspreidend in een wig van waas.
Langzaam liepen zij en zwegen. Hij hield den
stroohoed in de linkerhand en ademde diep de
koelte in en gaf soms onbewust toe aan een niet
meer besefte zenuwachtigheid, door zijn wandelstok ver vooruit neer to steken.
— Wessels heeft gëên fooi gegeven, zei Lex
opeens.
— He !
Zij herhaalde niet. Hij had haar verstaan; alleen
haar gezegde verstoorde zOO gek het loome gedroom van zijn doezelend brein ; de beteekenis
drong weerzin wekkend door. Den harden stroohoed zich als smakkend op het hoofd, zei hij :
— God, hoe kom je dadr zoo opeens aan !
— Tilly zal het verschrikkelijk vinden.
—0!...
Waardoor dacht Lex hierover en zei ze 't? Hij
klaagde :
Je bent toch een zonderling wezen!
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En toen ze, zoo min gebelgdheid als verwondering toonend, niettemin verklaring vroeg, legde
hij uit : een artistiek meisje, dat straks druk over
kunst had gepraat, en nu, bij deze pracht van den
nacht, plotseling kwam met zoo'n nuchterheidje.
— Zoo ben ik altijd, Henk.
Haar stem was gedaald. Hij dacht, of er iets
van pijn in doorklonk. Hij vroeg :
— Hoe meen je ?
Zij antwoordde :
-- Dubbel.
—, Dubbel ?
-- Ik kan nOOit, in wat ook, opgaan.
— Jij niet ? Jij ook niet ? He, ik dacht .. .
— Soms in muziek. Alleen in muziek.
— 0, nou ja! je kunt het dus wel. Mijn God,
je zegt dat, of het niets is. 't Is juist ailes : opgaan
in je wërk. Wie het kdn, is er...
Lex keek naar hem. Hij zag die hoofdbeweging
en voelde voldoening : ook, doordat hij de woorden
vernam, die hij verwachtte :
--- jij kunt het niet door je manier van leven.
— Begin je weer aan het gewone chapiter?
weerde hij of en wist zich behaagziek.
— Ik dacht vanmorgen : — haar stem was gewoon weer — is dat nu Henk ? Is hij zoo ver-
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schoolvost of zoo verzutfend, of wil hij zijn vrouw
niet alleen laten staan?
Weer zag-voelde hij, dat zij keek, onderzoekend.
- je moet er onder lijden, Henk. Wessels is
heusch niet zOO 'n charme van me. Ik zie de burgerjongen in hem. Toch heb ik vandaag me wel
geschaamd, dat dat nu me zuster was ... en me
zwager.
— Dank je ! lachte hij met opzet, tot een ontspanningsmoment in den ernst, dien het gesprek
voor zijn gevoel kreeg. Het beangstigde hem —
hij was immers moe! hoezeer het hem weldadig
verraste.
- Heusch, pas op, ging zij rustig voort. Ik zit
op Heidelust ook weinig gunstig. Maar ik geef
me rekenschap van mijn behoeften. Dat deeds jij
altijd to weinig ... en doe je nog niet.
- Ik heb ... me langer verweerd dan je denkt !
Niet Lang genoeg, althans nd je trouwen.
Ik denk zoo vaak, en ook deze tijd weer : wadrom
ben jij Loch getrouwd ?
Henk, ontroerd, bleef, naar Lex gewend, staan.
Iedere man moet immers wel trouwen, zei
hij, zacht als men een bekentenis doer.
- Nou ja, de mensch verlangt naar liefde. Maar...
Ik meen, dat de drang alle and're verdrong.
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Heb je heusch ze•Oveel van Tilly gehouden ?
Och, dat bedoel ik nu toch niet !
Zijn bedroefde blik doorflitste den haren in de
bijna-duisternis. Als wilde hij doorloopen, keerde
hij recht, doch stilstaan bleef hij en stiet zich de
knelling van den stuggen stroohoed van het voorhoofd, en hield den arm dan gestrekt, als greep
hij naar iets. Daarop kwam hij, in drang naar
gemeenzaamheid, nader. Zij waren geheel alleen
op den straatweg. In het nevelland donkerden
fijn de roerlooze vormen van koeieruggen. Nergens
een mensch ; toch sprak hij nauw hoorbaar, of
er iemand luisteren kon :
Een man als ik moest alleen kunnen leven.
Was ik geleerde, het zou misschien gaan Jij
weet wel, ik sla me niet te hoog aan. Wat ik
beteeken, doet er nu niets toe ; maar ik heb het
temperament van een schrijver. 'k Zou zonder
vrouw te gronde gegaan zijn.
— En om als artiest niet te gronde te gaan,
heb je een vrouw getrouwd als Tilly ...
Hij weifelde. God, dacht hij: hoe kan dit wezen!
Zijn vrouwen zoo ? Resoluter dan mannen ? Wil,
durft Lex deze wreedheid aan ? Wil zij, dat ik het
zeg : van Naar zuster ?
Hij zei:
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— Ik weet, dat ik me vergist heb.
Maar dadelijk verdrong wroeging de vreugd
over het eindelijk uitspreken van dezen wrok.
Verbijst&d vernam hij, hoe kalm Lex zei :
— In elk geval doe je nu onpraktisch. De
Doelaker-geest heerscht in jullie huis. Met al haar
zachtheid is Tilly er baas. De Doelaker-geest en
een stad als Zutphen! Zoo moet je geestelijk
doodgaan, Henk.
Hij lachte ; het was een verlegen grijns. Hij
voelde zich stumper ; besefte wanhopig, niet te
weten meer, hoe zich te houden. Naast hem ging
iemand, die meer was dan hij; een piepjong ding,
dat meer was dan hij. En toch sprak zij van zijn
artiest-zijn; en hij wist zich artiest ; wist, dat zij
gelijk had; doch wist ook, wat hij nooit zou
wezen. Als een golf was de trots in hem aangezwollen, doch bijna meteen zonk het zelfbesef
weg in de drassigheid van zijn onmacht-weten.
— We moeten naar huis, zei hij, om wat te
zeggen. Wetend : ik stel mij aan, liep hij snel; en
vroeg zich of : wdarom doe ik zoo?
— Niet to gauw, verzocht Lex rustig.
Verder spraken zij Been woord meer.
Doch toen hij den sleutel stak in de huisdeur,
zei ze met blanke stem:
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Denk nog eens na, he? Toe . . . Om Til' .. .
**
*

Nu dacht hij na.
Nee, ik moet
Tilly had hij afgesnauwd
werken, ga jij maar.
Hoe dikwijls ging zij Lang vOOr hem. Trouwens,
wanneer zij tegglijk boven kwamen, werd het
immers toch nekiit dat... Zou Lex den toestand
waarlijk doorzien ? Meisjes begrijpen zooveel, tegenwoordig. Och peen, zij doelde op andere dingen.
Hij was, in zijn kamer, op den stoel bij zijn
lessenaar neergevallen ; en de vage, algemeene
ontstemming drukte plotseling als een radeloosheid,
zoo nijpend, dat hij opsprong en heen en weer
ging stappen, gelijk een gevang'ne, een dier in
tralies. Toen hoorde hij gerucht uit de aangrenzende slaapkamer. Het maakte hem nog korzeliger ;
zelfs
heviger priemde 't besef van onvrijheid
bewegen van zijn lichaam, was hij in zijn
bij
huis niet vrij. Elk oogenblik kon Tilly komen en,
bukkend door een deurreet, vragen Jongen,
wat heb je, is er jets ? Die gemoedelijkheid, waar
hij zich niet uitsloeg ! . . . Ach, maar het was immers
alles lade .
Hij stond in het midden der kamer. Hij voelde
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bedaring over zich vallen, bedaring die ontmoediging ook was. Door de donkere gapingen van
de hooggeschoven ramen dreef in breede golven
de geurige koelte dier vreedzaamheid, waar zijn
stugge gevoel nu wars van bleef. Boven den
schoorsteen was de smalle reep van zijn spiegel,
en op de plek waar hij stond, zag hij, in dat als
grijzig metaal glanzende viak, de lamp bovenop
zijn lessenaar, waarvan Lex de papieren kap had
vernieuwd. Die leek in dat viak een reusachtige
goudsbloem. Hij trad iets nader tot het licht en
plotseling was zijn gelaat in den spiegel, voor de
helft verlicht. Dat was hij. Deze leelijke man.
Deze leelijke, al onjeugdige man. De werkelijkheid, vernuchtering. Alles zag hij nu ontnuchterd.
Die ruzie met Lex van morgen onzin, en al de
gevoelighedens daarna, opwindinkjes in kleinzieligheid. Zijn zelf beklag was nooit iets anders. Niets
dan deze Jaffe aanmatiging : dat hij, om beuzelpraat beleedigd, in het leeraarsbestaan telkens
krenkingen vond. „Boven het leven, door er
buiten te blijven" jawel, maar hij wou toch
het leven niet uit. Wat ging in hem om, deze
laatste dagen? Hij was — toch niet verliefd op Lex?
Hij keek den man in den spiegel aan en poogde
dien spottend toe te lachen en keerde geergerd
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zich of van dit spel, dat, behalve een toegeven
aan zijn onoverwinnelijke behoefte om met zichzelf bezig te zijn, een verschijnsel was van zijn
uitstelziekte, die hem met het ernstigste deed sollen.
Ditmaal zou hij niet ontwijken. Hij wilde alles
overdenken. Kon hij verliefd zijn, hij, op Lex?
Maar hij wilde dit immers niet. Verlieven kan
iemand tegen zijn wil. Maar toch niet hij, die
het-eerst-aan-zichzelf-dacht, die dit met elken artiest
gemeen had. Zijn zelfzucht had aan Tilly genoeg.
Hij kon op Lex niet verliefd zijn of worden, omdat
zij het zeker niet was op hem; en hij, onder alle
omstandigheden, te angstvallig was vervuld met
zichzelf, om ooit het onmogelijke te willen. Ook
deze waan was weder niets dan een onbewust
pogen om uit te wijken voor zijn eigenlijk verlangen. Wat begeerde hij ? Niet de gelegenheid,
die er wel was, om boeken te schrijven enkele
mooie dingen te maken. De school vond hij vervelend, te min. Zijn trots vond hem te goed voor
de school. In een ander land, als hij een wereldtaal schreef, zou hij misschien te goed kunnen
blijken. Maar hij leefde nu eenmaal in Nederland ;
het gebied, voor wie daar schrijven, is klein.
Bêteren dan hij ervoeren 't ! Een reden tot nietdoen was dit dus niet. En de school was gëën
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beletsel. Maar telkens hokte zijn lust, zijn ijver
en probeerde hij zich wijs te maken, dat er voor
het schrijven geen tijd bleef. Hij maakte 't zich
druk, om het druk te hebben, en gaf bijvoorbeeld
gratis privaat-les, hoewel de jongens hem eigenlijk
even weinig konden schelen als de school op
zichzelf. De verschillen met den rector ergerden
hem, juist door zijn onverschilligheid. Hij had
voor zijn taak geen leed van tegenwerking over.
Studie ? Ja, hij deed liever aan studie. Maar eigenlijk
schreef hij alleen gradg romans. Nu prikkelde 't
hem, dat Lex dit doorzag. Maar ach, zij overschatte dien drang. Ook hierin was hij dilettant.
Zoo hij Lex van een dilettant zou spreken, zou
zij denken aan iemand als oom Alex. Maar in
dien Streber zat veel meer lust, meer instinctieve
behoefte tot doen, dan er ooit, hoe kort ook, in
hem geweest was, zelfs in de periodietjes, die hij
zijn geestelijken bronsttijd genoemd had. Zich uitschrijven, zou hij willen — nu ja. Eigenlijk kwam
dat voor hem neer op een afrekening met het
Leven. Als alles hem voor den wind was gegaan ...
Maar in iets als geluk-hebben kon hij zich immers
niet indenken ! Het was hem juist nooit voor den
wind gegaan. Zijn gansche leven had hij beseft,
te kort te komen aan geluk, als een kind, dat te
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weinig krijgt van den kerstboom, daar het ziet,
hoeveel meer andere kinderen ontvangen. En zooals het dat kind dan goed-doet, wanneer het zijn
teleurstelling kan vertellen, zoo had hij zich willen
uitschrijven. Maar . . . wat had dit zelfbeklag belangrijks! 't Was embelangrijk. Dias dreef 't hem niet.
Nu had Lex het alles weer wakker geroepen.
Neen, ach peen, verliefd was hij niet.
Lex was wel de laatste om het te geven.
Gepassioneerd? Ja, maar vooral ook heerschzuchtig. Wat bij haar peetoom belachelijk was :
iets, waar diens eigen gemeentenaren onder alle
respect over meesmuilen dorsten : wat, in het korte
ministersbestaan van Mr. Doelaker, het tragische
element was geworden: een middelmatig departementshoofd, in dit als vanzelf te „regeeren" landje,
tegenspraak even moeilijk duldend als Bismarck
kort na 70; Lex had het, als vrOuw, en even
krachtig. Want al scheen zij van Tromp wel te
hebben gehouden --- het mooie meisje van dien
leelijken en veel ouderen man een bekoring
tot deze gezindheid was zeker geweest, dat zij,
een kind nog, tot liefde vervoerde ; verlangen opwekte, om alles te tarten, bij een man, die haar
leeraar, dus meerdere was, over wien zij, kind,
zoodanige macht kreeg.
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Was de overheersching niet een voornaam element in alle minnespel ? Zinnelijkheid had Lex
ongetwijfeld. Ook hierin was ze veel meer dan
Tilly — en dan de nufjes op Heidelust, de onbeteekenende spruiten uit dat tweede huwelijk,
door hun wader aangegaan om het geld. Van
zijn eerste vrouw had die man gehouden. Hare
deugdzaamheid, haar heel mooi middelmaat'skarakter, al het plichtsbesef, de gelijkmatigheid,
de toewijding, Tilly had ze van moeder geerfd ;
helaas, met, ook, de lichaamszwakte. Lex bezat,
wat er aan hartstocht gehijgd had in hem, den
heerschzuchtige ; politicus geworden, toen hij daar
een weg voor zijn behoefte aan macht dacht, zooals Lex dien nu vaag voorzag in muziek. Begaafd
was zij, met fijnen kunstzin, maar bij zoo weinig
overgave : immers had zij voor kunst even weinig
liefde, als den staatsman Doelaker, den invloedrijken liberaal, die plotseling korten tijd volksman
speelde, voor algemeen-belang bezield had.
Zoolang hij zijn eerste vrouw mocht behouden,
was de bekwame advokaat de min of meer tevreden
kostwinner geweest, terwijl zijn ijdelheid werd voldaan door voorspoed, bijval aan de balie. Na
haar dood had latente eerzucht geprikkeld. Ziende,
hoe zijn, niet knappe, louter handige broer de
7
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dominee vooruit kwam, nu die, dank zij het fortuin der vrouw, zich bewoog als deftig-rijk man ;
nam hij de vijf-en-dertig-jarige tweede juffrouw
Van Bennekom. En deze kreeg toen nog den
kinderzegen, die aan het dominees-huis was onthouden.
Toch ontsnapte zij nooit aan haar lastig humeur.
Gevleid door wat hij wist to bereiken, deed zij
gedwee tegenover den zenuwzieken minister ; doch
wreekte zich ter sluik op het tweetal. Want het
waren er van de andere, en niet rijk, maar wel mooi:
dametjes, beiden, zoo in uiterlijk als gedraging,
rnëdr dan een van de spruiten van haar. En toch
had zij het fortuin en ook was zij deftig een
Van Bennekom ! zeker even „oud" als het geslacht
der jonggestorven voorgangster, aan wie zij nooit
vergeven leerde, dat deze den blijden drang gekend had en wat er onbaatzuchtigs geweest was,
in den later boven zijn draagkracht geraakten, en
toen met den dag verdorrenden man...
De krenkingen uit zijn liefdejaren, Henk's wrok
drong ze gretig saam in gepeinzen over dat, zOOveel gehate huis, waar zijn behoefte aan maatschappelijken steun hem heen had gedreven ; waar
hij, de, van zoo weinig mogelijk studeerende,
verre verwant, toegelaten werd, gedoogd, omdat
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Neef-de-Minister het telkens weer wilde ; omdat
die het geurig vond, iets voor, zelfs verre, familie
te zijn : bescherming beloofd had . . . zeer zeker, zijn
hulp ; zijn hulp voor later . bij een betrekking .. .
immers Onderwijs ! en hij, als Minister . . .
Zoo was Henk Heidelust binnengestapt, een
zomer-Zondag kwart over tweeen, nadat Neef,
uit Den Haag, hem daar door Moeder had doen
ontbieden : Neef zelf was alleen voor den Zondag
buiten. In November had hij, pas student, tot bevreemding der nichtjes Been lid van het corps,
onder zijn parapluie-met-een-scheur gestaan op de
stoep van de Haagsche woning. Toen, voor het
eerst, vond hij Tilly mooi. Dien dag was zijn
oudste illusie geboren. En onmiddellijk plukte de
werkelijkheid. Minder dan nicht's hooghartig doen ;
dan de minzaamheid, nederbuigend, van neef ; dan
zooveel verwondering bij de nichtjes, toen zij, een
korten tijd met hem alleen, even een beetje gemeenzamer werden ; had hem het eigen-besef gefolterd, hoe weinig hij was : arm, leelijk, gëën
kraan ; hij, in dit huis van toch-familie, met die
mooie meisjes, in al die weelde, en de koele grandezza van Neef, zijn neef Zelfs wanneer men
er te Utrecht, zonder eenige bedoeling tot plagen,
over sprak, was het hem onmogelijk geweest, met
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die zoo pijnigende hooge-verwantschap te geuren. Want nichtjes oogen ... en hoe was hij ? Ook
toen al zag hij vaak in den spiegel. Alles-haddenze-daar, bij de nichtjes. Die lief-mooie Tilly, die
pracht van een Lex... Tot dat zijn besef zich
verwikkelde. De anderen, „het kleine grut", vond
hij juist even onmogelijk, vlerkerig-doend en volmaakt onbelangrijk, als op ditzelfde oogenblik nog.
Maar de twee voorkinderen ging hij onder een
bijzonder licht zien. Wel rijmde hij gretig heks
op Lex, doch tevens zag hij de donkere schoonheid van haar uiterlijk en de hartstochtelijke levendigheid van haar geest. Maar vooral zag hij in
haar, die door bits te zijn zich verweerde, en in
Tilly die gedwee onderging, de achterafgezetten,
de noode gedoogden, die meer waren dan de
kinderen uit het tweede huwelijk en behandeld
werden, als waren zij minder. Een zonderlinge
ridderlijkheid, waar zijn behoefte om elk gevoel
te ontleden, van het begin of mee had gespot,
gaf hem den moed tot voorkomendheidjes, waarop Lex zich nooit verwaardigde te letten, maar
die Tilly troffen, hoewel er ook in haar gedraging
iets bleef van dat nederbuigende, waar ieder op
Heidelust hem mee sarde. Hij, van zijn kant, bleef
lang haar zien als een wezen van hoogere soort,
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althans hoogeren rang, en wist zich ten slotte
voorgoed verliefd. Medelij was het begin geweest,
bij het besef van haar meerderheid ; dan de behoefte om haar to beschermen, de prikkel in kleine
geniepige vijandigheidjes tegen „het Brut", welke
streekjes de geheimzinnigheid kregen eener samenzwering ; en eindelijk deze werkelijkheid, dat zij
elkander sprdken van liefde en — hij bijna
onmiddellijk terugdeinsde voor de gevolgen.
Hij ? trouwen met Tilly? Onmogelijk ! Wat zou
hij daarvoor niet moeten worden ! Hoe zou hij dit
meisje, dat, zelve arm, bijna altijd in weelde geleefd had, als zijn vrouw kunnen onderhouden?
Zij stelde gerust, sprak rustig hem moed in. Doch
ze wist noch giste, wat eigenlijk hem folterde,
elken dag, dikwijls onder de college's en telkens
in de lange uren, dat hij alleen zat op zijn weinig
gezellige kamer, met boeken en studie-cahiers en,
plichtmatig daarOnder gelegd, kleinere schriften,
oudere, vol verzen en probeersels tooneelspel en
het begin van vertellingen Hij wist: dat „werk begrêèp zij niet. De enkele malen, dat hij er over
was begonnen, had haar onverschilligheid het teerste in zijn lichtgekwetstheid geraakt. De „schrijverir, waar hij soms niet meer over zwijgen kOn,
werd hem hoe langer hoe meer „het werk", en
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tevens als een tweede liefde, welke hij dus maar
voor haar moest verbergen. Over zijn haat aan
het dorre in studie, dorst hij ook heel zelden
spreken, zoolang hij nog examens doen moest.
Hij uitte dien afkeer door uit te weiden over
moeilijkheden bij de carriëre. Die waren het, telkens terugkeerende, neerslachtige in hun gesprekken als Lang-verloofden. Dan werd zij niet boos ;
soms huilde zij even ; doch meest, terwijl hij naast
haar liep, trof hem haar gelijkmatigheid, het moedig geduld, waarmee zij beproefde, achter zijn
sombere voorspellingen hem de lichtplekjes aan
te wijzen. Wanneer dan „Mama" daar soms iets
van vernam ; „Mama", die hem altijd moeilijk verduurd had ; en zij drong het gesprek in met woordjes
van smaad, die striemden als vroeg zij : „wat doe
je nog hier ?" dan gleed opeens alle lust tot verzet weg, en voelde hij tegelijk deernis vol zelfverwijt met Tilly en de, elke andere gewaarwording
wegslaande, vrees, dat hij haar zou kunnen verliezen. Na-wroegend en mokkend tevens, overlegde
hij, laf, maar oprecht met zichzelf, dat „voor minder
dan zulk een baantje" hij zeker nooit een vrouw
zou krijgen, knap, beschaafd en goedig als Tilly.
Ach, verwikkeld was alles geweest — -- nooit
het vaste-gevoel, dat besliste ...
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En nog altijd geen vast gevoel.
Hij hield van Tilly ; hij hield van Suusje; maar
gaven ze hem het blijvend geluk, dat strijdig verlangen verduistert, vernietigt ?
De moedeloosheid, die den bodem van zijn geestelijk-wezen vergiftigde, werd in zijn huwelijk door
lichamelijke onbevredigdheid telkens, bijna gestadig, gevoed. Die was er altijd; en nu, straks, daar
met Lex ... Vreemd, dit slot van den naren dag.
Maar meer dan iets-vreemds was het niet voor
hem. Goddank niet
Lex was wel de laatste, om het te geven! Lex
en volledige overgave!
Was hij trouwens niet de laatste om een vrouw
daartoe te krijgen?
Of ... bleef dit nooit-bevredigd verlangen de
teleurstelling voor elk?
Altijd weer deze knagende vraag. Met bijna
vast ongeloof in den hartstocht had hij bewust de
vrouw genomen, die niet anders dan een vriendin
was: een trouwe, zachtaardige kameraad-van-deandere-kunne. Hij had geen vervoering zich voorgesteld. Wel een rustig, genoegelijk leven. Tot
zijn nëmen van Til, Coen hij goed haar aard kende,
had de gemakzucht mee beslist. En makkelijk werd
zijn leven tOch niet! Wel meer ontstemmende taak
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moest hij doen, dan waartoe hij zich ooit had bereid
gedacht. En dan kwamen er de oneenigheidjes met
den rector, de vage dreiginkjes door of langs curatoren, en de botsingen met andere menschen, als
er nu weer een op til scheen, langs Geesing en die
ap'theek, met de Makkink's. Geldzorgjes, die geniepige kwelling : — het eenige, dat Tilly uit haar
humeur bracht. Doch, grootste ellende, 't getob
met haar kwaal. Soms wist hij niet, wat erger was:
de overstelpingen met een elke vezel aan hem verslappenden angst, wanneer het kind, vroolijk en
schijnbaar gezond, opeens wat had, opëëns doodziek was, met een temperatuur van 40 en hooger ;
of het knagend besef van Tilly's nOg-ziek-zijn, nog
altijd niet hersteld, normaal.
Ook hierin verwikkelde zich zijn gevoel. Tilly
droeg het zoo gelaten, wat ze zich al om die zieke
nier moest ontzeggen, van eten, van zooveel kleine
genoegens, en zelfs het groote: meer moedervreugde. Wanneer dit maar zijn deernis trof! Maar o,
wanneer, achter haar lijdzaamheid, hij al die kalmte
zag als koelheid, als een nooit gewekt begeeren, als onverstoorbare maagdelijkheid! Dan brak
de duivel los in hem, dan raasde en vloekte
het in hem: waarom ! waar-vOcir getrouwd, als
zij niet verlangde, niets, zelfs niet het weer-moe-
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der-worden ? Want dat was geen deugd-bezit,
maar een Bemis; gebrek aan leefkracht, aan liefdeverlangen ; niet anders dan willooze, ziellooze
traagheid : onverschilligheid voor het getrouwdzijn. Ze had haar pijn: vèël had ze geleden; doodelijk ziek was zij geweest, en het had dagen,
weken geduurd ; allergemeenst had het lot haar
gemept. Indien ze dit nu maar zag als haar noodlot,
hij zou haar droeve kalm-zijn begrijpen ; het zou
in zijn oog iets zijn als de vroomheid, waarmee
een geloovige lijden aanvaardt. Maar zij behoefde
geen berusting : ze was tevreden, rustig, zoo .. .
Zijn wrokken en driften was langs haar gegleden,
daarvan had zij nets begrepen; ze was hem immers
ter wille, koel, telkens onderging ze de daad, zooals
de dokter het had geregeld ... En plotseling, onder
de woedende wanhoop, die zomerdagen grauw kon
maken en al zijn denken liefdeloos, was daar de
kwaal weer, moest ze gaan liggen, kwam de feitelijke toestand haar gansche gedrag rechtvaardigen, en zat hij aan tafel, alleen met Suus, die
door Mina moest worden geholpen ; hij wrokte in
zwarte radeloosheid, met onmachtig verzet tegen
zelfverwijt.
— Och maar, beste, we hebben toch Suusje...
Als ik Suusje maar mag houden .. .
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Zoo kon zij spreken, terwijl zij herstelde, tot
een bedaarde overreding.
Snikkend viel hij eens neer voor het bed ; dacht
aan daareven, zijn wrokken beneden, den kleinen
disch, hem, tegenover het kind ; en hij wilde zich
een ellendeling vinden . . . en toch... opstandig
sloot hij de oogen, opdat zijn vrouw zijn blik niet
zien zou.
Soms, na een herstel, sprak hij plots openhartig ...
Mijn God, bevredigde haar dit leven ? Ze hield
toch van hem, zij, jonge vrouw, en ze was nu
immers weer-beter ? Voelde ze zelfs geen verlangen naar hartstocht ... Zij had toch lief ... Of ...
lag het aan hem ... liet hij haar misschien onbevredigd? ... Dan was 't, of opeens alles aan haar
verhardde ; of zij bewust hare ziel voor hem sloot.
En zij bleken nog minder een. Het doorgiftte hem: —
„'t Geluk in zichzelve !" dat, waar zij, lief, maar
quasi vermanend, hem nu en dan van had gesproken als van het kostbaarst bezit, haar eigen. En
om hem grijnsde de eenzaamheid.
Op den bodem van alle beklag in hem lag de
ontgoocheling van zijn hartstochts-verbeelding.
Gestadige inspanning voor het bestaan ; en rondom alles nuchter, nuchter; nergens, nergens, in wat
ook, een prikkel ...
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0 ! dit, dit nog eens rag-fijn te schrijven : al die
gevoelsdraadjes, als een spinrag ; oprecht en volkomen het al te ontleden ! .. .
* *

*

't Was of gelatenheid hem doorvloeide. Want
voor dit ëëne had hij de hoop. Langzaam voer
hij op van zijn stoel, met de rustigheid der voldoening. En uit het welgesloten meubel, dat Tilly
plagend zijn brandkast noemde, zocht hij, in een
stapel dossiers, welke het bovenste vak vulden,
een pak, dat hij te voorschijn trok. Vãôr zijn
schrijftafel bleef hij staan bladeren . . .
En las :
„Moe, naar afleiding verlangend, nam Robert
Lovenaar, toen Lize was uitgegaan, Manon Lescaut
uit de boekenkast ; hij had het, in zijn Delftschen
tijd, een middag van neerslachtigheid lanterfantende
door Den Haag, aan een stalletje op de Groote
Markt gekocht. Hij bladerde . . . en las het slot,
het nog-al sentimenteele slot van Manon's verbanning uit Frankrijk en hare aankomst, met „den
ridder", in Nieuw-Orleans, waar heel die scheepslading spinhuisvrouwen tot het echtelijk geluk van
kolonisten moet dienen. De aanzienlijksten onder
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dezen krijgen de beste exemplaren uit den afval ;
de andere vrouwen worden verloot. Manon, peinsde Robert, is een roman. Maar zulke huishoudens
hebben bestaan. De schrijver teekende zeden des
tijds. En op twee-derden van den aardbol komen
de mede-menschen, die aan ons, mannen, een zinnen- en een ziels-vervoering als naar het Oneindige hebben to schenken, nog heden ten dage met
niet mêër animo het huis binnen, waar ze tot heur
dood zullen blijven, dan deze droevige prijzen uit
de loterij de hutten dier andere mislukten. Hoe
gaat het Nederland in de Oost ? Wat vinden onze
jongens daar ? Ze vertrekken met den troost der
terugkeer. Oud, zullen ze, op een dure villa aan
den Scheveningschen of Velper-weg, eenmaal door
treuzelende voorbijgangers worden benijd ... Maar
nu, gegaan in den bloei der jeugd, dus met al de
begeerte der jonkheid, in hun voile lichaams- en
geest-kracht wat mogen zij nu in gods naam
verwachten bij de aan heur vaders afgekochte
inlandschen, als dienstboden-ook-voor-den-nacht
in hunne, vreemd-open en toch zoo eenzame,
huizen gehaald ? Zoo al de plichtsbetrachting der
njai's hen voor lichaamsziekten vrijwaart, hun hart
moèt immers worden vergiftigd ."
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Onder het lezen was Henk op zijn stoel gezakt
en had het handschrift vOOr zich gelegd. Nu
bleef hij, er over heen starend, peinzen. KOn dit?
Was 't niet to veel tendenz ? God, het was zoo
precies, wat hij wilde! Maar zouden de menschen
het aanvaarden? Zouden ze Lovenaar aanvaarden?
Niet overal achter Lovenaar hem zien ? . Alsof
niet velen voelden als hij ! Als hij Lovenaar maar
ëcht deed leven.
0, hij geloofde in dit werk ! Als het werd, wat
hij nu al zoo lang er in zag . Zelfs die naam :
Robert Lovenaar; voor- en familienaam waren
goed. Hij dacht aan de wandeling, toen hij opeens dezen naam had geweten : een klank, die iets
zei, maar vooral heel zacht. Robert Lovenaar,
Lize, zijn vrouw .. .
Deze bladzij ... nu ja, tendentieus, maar wddr.
Op den bodem van Lovenaar's medelijden ligt
Lovenaar's eigen liefdeleed. Hij zelf voelt zich
ziek van ziel : geworden in het huwelijk. Wezenlijk verschilt, voor zijn besef, een verhouding als
tusschen Lize en hem, niet van die tusschen den
assistent op een plantage en de gehuurde kampongVrOUW . .
Drieste bewering ? ruw ? 0, neen ! Integendeel.
Integendeel!
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Zenuwachtig schoof Henk zijn stoel achteruit.
Zijn roman zou he boek van de eenzaamheid
zijn : de uiting van een wanhopig verlangen naar
volledige vereeniging.

Ja, er was voldoende verschil tusschen de karakters van Robert-en-Lize en die van hem-enTilly; tusschen de levensomstandigheden. In al
dat verschil kon hij epicus zijn. En hij zou, hij zou
er aan werken. Slecht opgeschoten, den laatsten
tijd. Maar zijn menschen had hij en ook het
verhaal.
Weer verschoof hij den stoel en hief het hoofd
en staarde vergenoegd in den maannacht. Toen
stond hij op en borg het pak. Het was hem een
schat, een geheime schat.
Boven op het kastje stond zijn schrijfmachine;
die slaaf, waar hij alle kopij mee schreef, zou ook
den roman van Lovenaar schrijven, den roman,
weiks maker, „Ego", geheim moest blijven; waarin
hij zich geheel zou geven, maar zoo, dat niemand
hem herkende ... Niet laf kon dit zijn, want geen
mensch tot verwijt ; misschien, wel menigen man
tot voordeel . . .
In tevreden gepeins zat hij neer vOOr het venster
en vergat, hoe lang hij toefde.

VII.
D AMES en Heeren ik heb gezegd.
Die had gezegd, goddank, goddank. En
ook, alweder, nets gezegd. Het kon in drie, of,
hoogstens, vier regels. Hij had . . . laat 'es kijken . . .
zes woordjes staan.
Henk streelde het blaadje van 't aanteekenboekje ;
voldaan streek hij de bladzij plat. Wat zou er nu
komen ? Zou Oom heusch durven ? Nijdig keek
Henk het podium op.
Achter hem, in de lange zaal, de zaal-vol-menschen, dat naarheids-monster was, op een kort
erbij-hoorend applaus van lieden, die het net even
saai hadden gevonden als hij, het onmiddellijk
bereide praten-van-alle-kanten losgebroken, waar
zelfs een stompzinnige als deze „spreker" de krenking van moest ondergaan. Henk luisterde naar het
gonzen met vreugde, omdat het dien vent, maar
vooral het bestuur, heel dat „Letterkundig-Congres”-bestuur daar, zeggen moest: alles is suf en
stom ; o, Heeren, je ziet wel, we breken nu uit ;
pm*
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het is een verlichting, dat dit weer gedaan is ; het
had, als de rest, voor ons Been belang.
Zag hij goed ; kdêk Oom teleurgesteld ? Snijders
en prof ten Hoek praatten met Leeuw, den Grooten
Transvaler, die hoog en breed en zwaar van baard
achter hen, tusschen hun stoelen in stond ; de beide
secretarissen zaten in paperassen gedoken; maar
Oom-de-voorzitter schouwde de zaal, de weerbarstige zaal, die zich niet meer verveelde, die
pret dorst hebben en pret dorst toonen op de
vele en lange en altijd nog to korte momenten,
dat ze niets kreeg voor d'r Congres-rijksdaalders . .
Zou Oom het begrijpen ? Zou de van zelfvoldoening glanzige, onder eigen en andermans verwaandheids-verlangens bestendig zweetende dominee Doelaker in deze vermetele ondankbaarheid
van het brokje menschdom voor hem, zich kunnen
indenken? Zou hij deze kudde van buiten de kerk
misschien vergelijken bij fuivende kinderkens, die
zich het best amuseeren, wanneer de ouders met
handen en oogen van hen of blijven? Strak bleven
de lorgnetglazen gericht op de zaal, er lichtte iets
door als mistroostigheid. Ja! hondsdagen en dan
letterkunde, letterkunde-in-Nederland ! . . . hondsdagen en het bloeiende Arnhem, Arnhem vol
bloemen, met boomen op Sonsbeek, boomen zelfs
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hier vial( om Musis ; en dan een paar honderd
deftige menschen als saamgedrongen, -geschfitte
schapen in dit hok van een groote vergaaderzaal ...
Maar Oompie mocht niet ondankbaar zijn; hij, de
man, de-man-van-Staring, de „onvermoeide voorzitter", die het Taal-en-Letterkundig Congres had
weten op te luisteren, op te dirken, op te drijven
met een „Tentoonstelling ter gedachtenis van den
Dichter Staring" ...
Toch keek de lorgnet ontmoedigd. Of was er
veeleer besluiteloosheid ? ... Henk had, nu twee
dagen lang, gedaan, gelaten en volbracht wat hij
kon ; verzonnen, begonnen, vermeden, gejokt, om
zoo weinig als maar eenigszins mogelijk was met
Oom Alex in aanraking te komen of te blijven ;
doch thans intrigeerde hem Oom zijn doen, want
er moest worden beslist over Tromp. Dr. Gijsbert Tromp was aan de beurt. En gisteren had
Oom beloofd en afgesproken : Ja, meneer, u morgen-namiddag. Maar van-ochtend was ie plotseling voor den dag geschoten, altijd zweetend en
vies bestoven, met een plompe bemoeilijking door
onvoorziene omstandigheden : ook de niet letterkundige afdeelingen moesten immers wat kunnen
presteeren ; Meneer Tromp wist : zijn wil was goed;
ook bij hem ging de letterkunde voor alles ; doch
8
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het was een congres voor stambelangen, voor
volkskracht, niet uitsluitend voor fraaie letteren.
Het „niet uitsluitend" was rondverteld ; zij in
hun clubje hadden er weltevreden over gegniffeld:
de niet uitsluitende leuterkunde van den, op Staring nog blinder dan ie was, gestaarden dominee
Doelaker. Kranten waren uit Colbert-zakken getrokken, waar Oom's „Openingsrede"-op-Staring,
zonder een komma te missen, in stond; hij, Henk,
was gehoond over de kritiekloosheid van zijn enkel
met droge kortheid, met afgemetenheid in dubbelen zin, veroordeelend verslag ; maar met al die
opstandigheid van een stuk of wat minder conservatieve, meer persoonlijke, althans iets durvende
leeraren, bleef het Congres voor Taalkunde en
voor Letterkunde domein van Heeren als Oom
Alex ; en een man als Tromp, nu hij voor een
spreekbeurt zich had aangemeld, van der zulker
goedgunstigheid afhankelijk.
Henk vergaf het zichzelf slechts met moeite,
dat hij, half om een vijftig gulden vrij-geld te
verdienen, maar toch ook wel om dit congres,
nu het dicht bij Zutphen plaats had, te kunnen
bijwonen, de uitnoodiging, op voorspraak van Oom
hem gedaan, had aangenomen en voor de Amsterdamsche Courant een „onpartijdig en beknopt
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overzicht, meer een overzicht dan een verslag,
maar beknopt en vooral onpartijdig", van al deze
rhetoriek moest pennen. Tromp zat hier voor zijn
beroep. Dank zij de onverantwoordelijke liefde
van een gymnasium-leeraar voor de zestienjarige
Alexandrine Doelaker, was hij, bijna zes jaar geleden, uit de, hem niet meer toevertrouwde pedagogiek der jeugd, overgestapt in de pedagogiek
van het nog lastiger opvoedings-object, dat krantenlezende menigte heet ; en al had hij nu aan zijn
Haagsche blad in den regel verslag to doen van
Rijksdag of Doema of Storthing of Skoeptsjina,
bij wijze van vacantiespel was hem de bijwoning
van dit congres gegund en hij höôrde dus aan de
tafels der pers. Maar waarom zich opgegeven als
spreker ? Tromp merkte nu, hoe men hem aanbad !
Wist hij niet, wat het was, zoo'n congres ? Hij
was toch de vleesch geworden halsstarrigheid,
waar overreding Been vat op heeft ! Het eenige,
dat Henk er grappig aan vond, als Tromp het
woord nog krijgen mocht, was, dat Lex hem
hooren zou. Lex, heel mooi, modieus gekleed, zat
daar midden in al de Velperweg-chic van neef
Henri Doelaker, den kolonel, en zij hervond nu
hier haar „vriend". Ongedwongen hadden de twee,
den vorigen dag, op de bovenzaal tusschen de
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Staring-relikieen, elkander de hand gedrukt. Straks
had Lex Henk toegewuifd. Tromp deed gewoon,
deed immers altijd, bij alles wat hem gebeurde,
gewoon ; de rustigheid van den hardnekkige. Alsof
er geen kwestie was: hij of niet-hij, zat hij daar
kalm voor zijn krant te schrijven : en hij seinde
nog wel, gaf voetstoots verslag !
Henk dacht nu aan eigen werk, las bezinnend
enkele woordjes, doch bij gerucht van het podium
keek hij op en zag een zaalwachter achter Oom
staan en dezen in blijkbaar gewichtig gesprek met
de naar hem overgebogen secretarissen. Toen een
knik van Oom, die niet meer zuur keek, een knik
vol waardigheid, vastbesloten een hamerklop
en Oom stond op. Alle hemels, er ging wat gebeuren !
Ik heb de vergadering een belangrijke mededeeling te doen
Daar hadt je het al: de beurt niet aan Tromp ...
Hoewel uw bestuur zich geene onbescheidenheid heeft te verwijten, is het doorgelekt in
de pers en hierdoor waarschijnlijk u allen bekend,
dat het in de aanvankelijke voornemens van Hare
Majesteit onze geeerbiedigde en geliefde Koningin
heeft gelegen, aan onze Staring-tentoonstelling,
welke wij eene, dank zij zooveler medewerking,
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welgeslaagde Geldersche opluistering van dit Nederlandsch congres mogen noemen, den luister bij
te zetten van Hoogstderzelver niet genoeg te waardeeren belangstelling, blijkende uit een persoonlijk
bezoek. Onvoorziene omstandigheden hebben Hare
Majesteit belet, aan dit vereerend plan gevolg te
geven. Doch naar ons zooeven is bericht, zal
Z. K. H. de Prins der Nederlanden nog dezen
zelfden namiddag de Tentoonstelling en daarmede
ons Congres de hooge eer gunnen van Hoogstdeszelfs bezoek...
Handgeklap en stoelgestommel deden dienst als
de uitingen der ingenomenheid van een letterkundig congres. Oom boog, als was het applaus voor
hem. Het had hem belet, zijn zin te voltooien.
Henk liet een : „Wel verduiveld" ontsnappen —
hij dacht aan Tromp. Die „onvoorziene omstandigheden" r Oom had er gisteren van gesproken : zeiuden het dezelfde zijn, zou de rakker toen
dus al . . ? Maar de Koningin zou immers eerst
na het Congres gekomen zijn ?
Een hamerklop stoorde Henk's overpeinzen. Nu
kreeg Oom's toon iets huiselijks. Hij deelde mee,
dat de Prins om half vijf mocht worden verwacht.
Zijn Hoogheid zou in de vergadering komen.
Applaus opnieuw en weer boog Oom. — De bur-
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gemeester zou Zijn Hoogheid binnenleiden. 't Congresbestuur zou diligent zijn in de opwachting van
den hoogen bezoeker. Doch het was nu drie uur
twintig. Men had dus meer dan een uur nog tijd
Vergiste Henk zich, of sprak Oom sneller ? Het
klonk, als iets, dat men gauw, gauw zegt, om niet
te worden tegengesproken :
Ik stel u voor de werkzaamheden voort te
zetten en geef het woord aan Dr. Tromp.
Henk nam ontsteltettis waar in de zaal. Hij-zelf
was verwonderd : dus die nu toch? toch nog ?...
Aan de tweede perstafel, rechts beneden het podium,
stond een man met langen baard op, achteloos in

vaalgrijs colbert gekleed. Die man ging spreken: nu,
dat de Prins kwam ! Nu iedereen vol was van dit :
de Prins! nu de menschen den wachtenstijd immers
dolgraag met kwebbelen over dit hadden gekort
Henk keek naar Tromp en naar de zaal: hij zag
verbazing, vijandigheid ; en Tromp's gelaat zag hij
wonderlijk-kalm. Er was gemompel en het hield
aan. Achter in de zaal werd luid gepraat : de duidelijk te onderscheiden geluiden van twee stemmen klapperden over de menschenrijen. Tromp,
bedaard naar den katheder gestapt, had al gezegd:
„Geacht Publiek", en nog klapperden stemmen,
nog schoof er een stoel. De voorzitter gaf een
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klop met den hamer. Henk, een arm over de leuning van zijn wankel zitmeubel, keek, in toornige
spanning, de zaal door. Hij zag, dat een pratende
dame, op een wenk om to zwijgen van een heer
tot wien zij sprak, hooghartig zich omwendde naar
de tribune, waar men hadr gesprek dorst storen.
Het was dicht bij de plek, waar Lex naast den
kolonel zat : kaarsrecht, onbewegelijk.
Zou er nog iets omgaan in Lex?...
Onvervaard rustig stond Tromp en wachtte. Van
ter zijde uit de laagte zag Henk hem geheel : kort,
breedgeschouderd, zwaarlijvig al, in lang-gedragen
confectie-pak, doch gestalte die louter voetstuk
leek voor den indruk-makenden kop. Aan een Rus
kon hij doen denken, een bleeken, maar forschen,
wils-sterken Rus. De zware baard gaf lijn aan den
kop ; nam, op afstand gezien, het onregelmatige
weg van den bouw en maakte de bleekheid belangwekkend, waaruit, boven den dwads-knolvormigen neus, de donkerblauwe oogen glansden, die
groote oogen van goedheid en kracht. Hij herhaalde bedaard : Geacht Publiek. Zijn onderwerp
was op de agenda vermeld als : „De Primaire en
de Secundaire Functie." Een titel van geleerdigheid, waaraan wel niets was dat een publiek trok.
Doch Henk hoorde met verraste voldoening.
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Vergeving vragend voor een gebruik van wetenschappelijke woorden, dat dilettantisch lijken
kon, daar hij erkende ermee of te wijken van het
grondgebied zijner studien, was Tromp begonnen
met te verklaren, wat men onder primaire en secundaire functie verstaat. Nu volgde hij een dubbel doel : hij ging de werking der functien na bij
het Nederlandsche yolk en in de Nederlandsche
letterkunde. Hij begon met den Muider kring, nam
daaruit enkele figuren, gaf een uitvoeriger kenschets
van Vondel en Breero, doch kwam langs dezen
bij Hals, bij Adriaan Brouwer, ook bij Rembrandt ;
sprong over naar Bilderdijk en Da Costa en ten
slotte naar Multatuli. Al die kunstenaars hebben
grooten naam, slechts enkelen grooten invloed
gehad. Rembrandt, zelfs niet op de kunst : technisch
een tijd Lang, geestelijk nooit. Vondel leefde met
yolk en tijd mee, doch het yolk deed het niet met
hem — hij leefde boven en buiten het yolk uit :
in den Lucifer er boven, in Roskam en Palamedes
er buiten. De kracht van spot in „stekende heekeldichten" kon niet naar die van den volksgeest
zijn, zoomin, als drie eeuwen later, de satire van
Multatuli.
Tegenvoeter van Vondel was Cats. Vondel hartstochtelijk, prikkelbaar, licht ontroerd, ontevreden
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met zichzelf en de menschen, altijd tusschen aarde
en hemel verdeeld, vol lichaams- en geest-, vol
levenskracht, nochtans het leven een „droevig
treurspel" noemend ; in koortsige werkzaamheid
het heftig hunkeren naar beter leven stillend ; eindelijk in het katholicisme zich stortend, als het
hijgende hert in een Beek. Cats, de „bestevaer",
volgens Jonckbloet ; de „godvreezende moneymaker," volgens Huet, der „leuterende hymnen",
volgens Kalif, der „burgerlijke roggepap", volgens
zijn warmsten bewonderaar van later, baron Van
Heeckeren ; Cats, die in het strijden tegen den
hartstocht zijn geloof steunde met zijn voorzichtigheid ; een bange bloed en achterdochtig ; een
slimmert tevens, die verzen vergeleek bij de suiker,
waar kinderen wormkruid mee leeren slikken ; den
minnaar naar het velthoen verwees, „dat weet sich
vet te minnen" ; en verzen schreef, een „papieren
kint", om den lust in hertrouwen uit zich te werken, na zijn vrouw in haar graf te zijn lastig gevallen : hopende bij haar beeld van vergankelijkheid
den wellust van zijn gedachten te stuiten. Predikanten, patrijzen en snippen waren op Zorgvliet even
welkome gasten en het „vleijs" heeft er „dikmaels
ontuchtigh gemalt" ; maar : „Japick Priaep", bedwing
uwen hartstocht, doe evenmin andere domme din-
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gen, werk en bid, het zal u goed gaan : bourgeois,
satisfait over hier en hiernamaals ...
Er doorflitste Henk ongeduldige blijdschap. Hij
was begonnen met aanteekeningen te maken, doch
nu zat hij, de kin in de handen, zonder meer te
luisteren. Een knuppel in het hoederhok en dat
door Gijsbert Tromp ! Er was wel over diens
speech gepraat, van te voren, in het leerarengroepje ; maar over de kansen om aan het woord
te komen, de onbetrouwbare minzaamheden van
den voorzitter, de stugheidjes van het verder bestuur — niet over den inhoud van het stuk : Tromp
had niets verteld, uit werkers-schaamte. Hoe goed
was alles, wat ie beweerde; hoe duidelijk geformuleerd ; en met welke rustige zekerheid, op zichzelf al een overtuigende kracht, stond hij daar zijn
brutaliteitjes aan dit zoo heterogene, eigenlijk alleen
in zelfgenoegzaamheid eensgezinde congres-publiek
op te disschen ! Je moest toch maar durven, of
althans: doen ! Henk vond zich er-bij-zitten als een
nul. De schrijver van een neutraal verslag, onpartijdig en beknopt, stellig beknopt en vooral onpartijdig,.. 0, ze konden verrekken, daar aan die
krant ! wat kwam 't er op aan, een verslag zonder
merg, enkel om er „iets van te hebben" ! Hij zou
vèdl geven van deze rede, maar van avond pas,
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op zijn gemak ; Tromp zou hem het stuk wel leenen.
Dat die dit hier toch maar alles kwam zeggen, zoo
leuk, zoo gewoon, zoo nuchter-weg; Henk draaide
op zijn stoel, keek de zaal door ; zijn blik gleed naar
Lex: zij zat prachtig recht; haar groote oogen fonkelden, donker in het matte bleek onder den lichten,
bebloemden hoed. Ze luisterde beter, waarachtig,
dan hij, die hier als verslaggever zat ! Hij zag
naar de andere perstafel, naar de heeren vlak naast
en over hem; en tegelijk met een weerzin tegen den
machinalen ijver in al die diep gebogenen, voelde
hij zelfontevredenheid hij, die niets deed, een
dilettant, zonder recht zich to goed achtend voor
hun werk. Die Tromp ! wat een kranige wilskracht
toch ! Zelfs in zijn domheid met Lex indertijd was
het doorzettingsvermogen. Daarna zijn flinkheid
bij het zOO andere leven der journalistiek; de jaren
met alle nachten dienst : van acht tot drie, en dat
nacht op nacht, tijdens den oorlog zelfs meest
's Zondags. En niet verouderd: stond daar doodrustig: de eenige van hen alien, leeraren, die voor
het congres iets had gedaan ; hij, het vak uit, kranteman! Ja, got ... Henk verschoof onrustig hij
dacht wrevelig aan zijn werk. Aan de studie over
Luyken en aan den roman, den grOOten roman,
den roman als een biecht, waar een brok althans
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Maar luisteren moest hij, als hij den speech eens
niet kon krijgen, Tromp hem al aan een ander
beloofd had ...
Bilderdijk, nu? Och ja! Maar toch...
Henk
voelde zich met verrassing geboeid. Want onder
een lijkwa van versrhetoriek haalde de spreker
een mensch te voorschijn : graaf Teisterbant, eroticus, fanaticus, vol hartstocht ook in den drang
naar weten, het overweldigers-vermogen tot weten,
heèrscher inderdaad
voor Holland ongeschikt:
voor dit land van secundaire functie! Bilderdijk is naast Cats gezet! Tromp had maar enkele
titels te noemen, een paar citaten voor te lezen :
en 't verschil, ook tusschen de schrijvers, lag open.
De „brave" Cats en Bilderdijk? Tromp gaf over
dezen het woord aan Scharten : „een pochhans, een
pedant en een zot, een verleider en een bedrieger,
een aansteller en een huichelaar". Doch, nogmaals
Scharten : „Niet om wat hij geloofde en dacht en
staande hield, maar om de wijze waarep hij geloof
had en overtuigingen, om de wijze waarop hij
zong en streed, om den aard en den gloed van
zijn ziel, om zijn hooge houding en zijn bovenmaatschappelijk, groot gebaar, is Bilderdijk van
alle tijden"...
Zenuwachtig geworden, had Henk zich plotseling
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voorover geworpen en aangeteekend, zelfs enkele
dingen gestenografeerd, ook van wat er kwam over
Da Costa. En nu uit de kenschets van Multatuli. Die
bevreemdde hem, als koel : Tromp deed opeens
gereserveerd . . . Doch Henk's gedachten draafden
weer mee, toen, tot een verrassing, als van achter
den driftigen, zenuwachtigen, niet boven-maatschappelijken, maar toch wel prettig onmaatschappelijken
Multatuli, Beets op den voorgrond werd gedrongen :
Beets, bejaard predikant ; Beets, jong predikant ;
maar ook de student, ook Hildebrand. Een-en-al
secundaire functie ! Het boek van Holland, het
boek voor Holland : voor het burgerlijk-brave,
braaf-zelfgenoegzame, zelfgenoegzaam-deftige, deftig-nette, netjes-vroolijke Holland. Er is geen jeugd
in dit werk van een jeugd, anders dan die van
een net jonge-heertje. Want er is geestdrift noch
hartstocht noch schaterlach. Een superieure uiting
van middelmatigheid, van nationale middelmatigheid, en die is geprezen, gelezen aldoor en almaar
geprezen, terwijl men Cats verguizen dorst . . .
Henk schreef . . . het ging nu blaadje na blaadje.
Even raakte hij achterop, was hij plotseling den
draad kwijt . . . Hij bedacht : maar ik kan het stuk
vast krijgen ! hij zag op, keek Tromp als daarop
aan, doch viel over zijn boekje terug en had nu
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weer het verband te pakken : de toepassing van
kenmerken uit de letterkunde op den aard van ons
yolk, ons yolk van gelijkmatigheid, krachtig door
het evenwicht in een aantal niet-sterke gevoelens.
Ons praktisch, ondichterlijk, burgerlijk yolk .. .
* *

*

Toen Tromp, na een nijging, die meer een knik
was, van den katheder over het podium kwam
en even voor de bestuurstafel boog, hoewel daar
niemand applaudisseerde, ontving hem uit een hoek
der zaal geklap. Ook Henk had schielijk zich opgericht en, het potlood neerleggend, snel de handen bewogen. De andere verslaggevers aan zijn
tafel keken hem alien aan, met verwonderde stompheid.
Tromp had niet op Henk gelet. Hij was nu bij
zijn tafel gekomen : niemand nam daar notitie van
hem ! Dit was Henk te kras ; hij wipte van zijn
stoel of en stapte voor het podium heen, waar
Oom juist opstond en met den hamer klopte.
Tromp, op zijn plaats of er niets hem gebeurd
was, verschikte rustig zijn papieren, toen Henk
de hand op zijn schouder legde.
— Prachtig, hoor ! voortreffelijk !
Glimlachend drukte Tromp Henk's hand.
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Toen hoorden ze den voorzitter verklaren, dat
na de veelomvattende beschouwingen van Dr.
Tromp, er geen tijd overschoot voor andere werkzaamheden. De Prins kon weldra in de stad zijn
de vergadering werd geschorst tot precies kwart
over vieren.
En weer ging er door de zaal dat gerucht als
van een diepen zucht van verlichting.
Henk verzocht Tromp om het stuk. Niemand
anders had het gevraagd. Doch plagerig hield
Tromp vol, dat Henk, in zijn neutraal verslag,
van een speech als dezen onmogelijk een uitvoerig referaat kon geven.
Kerel, 't is het eenige van 't heele congres!
Dat mag jij niet zeggen in jou verslag !
Kibbelen jullie ?
Een vrouwestem ! Henk keerde zich om,
Tromp stak de hand uit : Lex was naar den spreker gekomen.
Wat interessant, zeg. (Toen zacht :) En prettig ! Maar ik heb lang niet alles begrepen. Je laat
het toch drukken ? (En meteen ten halve zich wendend :) Mag ik even voorstellen ? 1VIeneer Kieboom
van Rodenrijs, Dr. Tromp.
Henk vond dit een zeer kluchtig moment. Want
deze andere loge van kolonel Doelaker was in de
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zaal van het Letterkundig Congres een buitengewoon grappig aanhangsel der mooie, mondaine
doch bovendien interessante Lex ; en 's jonkmans
koddige verschijning verkreeg een hoogere boertigheid, nu Lex Naar jongsten adorateur in kennis
bracht met een van de oudsten; nu de, door een
confectie-magazijn in vormloos grijs gestoken geleerde, die zoo heelemaal niets had van een dandy
en toch het tegendeel was van een burgerjongen,
ondanks zijn ruige rustigheid een ietsje verward to
diep doorboog voor den, zorgvuldiger dan onberispelijk gekleeden, kleermakers-kleinzoon, die
er uitzag als een beer, die zich als een heer gedroeg, die een beer was, maar veeleer een dom
heer : een domme trawant van de mooie Lex in
de ijdelheidskraam van dit congres.
Geestiger nog werd de situatie. De andere journalisten hadden enkele minuten onhebbelijk gedaan
tegenover de wereldsche omzweving van den
ambtsbroeder, die zich tot de sprekers had laten
rekenen en nu nog contact hield met het publiek.
Zij hadden gedraald voor hun paperassen, Lex
aangekeken en bekeken, en waren weggestormd,
luidruchtiger dan noodig hun misnoegen uitend
over het extra-werk bij het prinsebezoek. In de
zaal was geschuifel geweest en stemmengegons
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met het erboven-uit-slaan van enkele kreten, van
gelach en andere geluiden. Vele menschen bleven
zitten ; de enkele dames, die op stonden, deden
het om een plaatsje vooraan te zoeken. Tegen de
naar buiten gaanden in, tusschen staanden door,
om groepjes been, kwamen kelners begeerig gestormd, het hoofd vooruit ; een enkele draafde het
podium op. Daar meldden zich allerlei vragers aan,
als om de zenuwachtigheid van het bestuur te
verergeren. Zelfs het eere-bestuurslid Leeuw, de
groote Transvaler met dito baard, had het plotseling te pakken. Hij keek, als stond hij op commando. Prof ten Hoek had ruzie met iemand, Henk
hoorde duidelijk verwijt in het eunuchachtig stemgeluid. Doch de ernst-van-het-oogenblik was bij
het viertal : Oom, Snijders en de twee secretarissen.
Met gebogen hoofden, dicht op elkander, stonden
ze samengegroept bij een punt der lange, groene
tafel. En nu geschiedde voor Henk het groote.
Behalve Lex was er niemand naar Tromp toe
gekomen. Ook Been der leeraren, van te voren
zoo kameraadschappelijk vol belangstelling over
de vraag, of hij het woord zou krijgen of niet.
Toen ze en corps afdreven naar den tuin, had
Henk Stevens uit Amersfoort nog even zien omkijken. Thans gebeurde het hoog-komische.
9
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Terwijl de tweede secretaris den verbijsterden
congressist afsnauwde, tegen wien prof ten Hoek
pas had getoornd, kreeg de eerste secretaris een
ongedulds-duw van Oom Alex en maakte deze
zich los uit het groepje. Met zijn haastige dribbelpasjes kwam hij om het groene laken heen en
naar den voorgrond van het podium. Hier bleef
hij staan en doorschouwde de zaal. Zijn blik hield
halt bij den kolonel. Blijkbaar vond hij niet wien
hij zocht. Doch nu klonk de lach van Lex, die
genoot van de ontmoeting tusschen Tromp en
Willempje Kieboom. En naar den kant van dien
lach keek Oom. In de schuinte heenziende over
zijn lorgnetglazen, zag hij haar. Onmiddellijk kwam
hij aangedribbeld, de punten van zijn lange jas
fladderden voor hem uit. Glunder kwam hij
lachend nader. Hij zag nu Kieboom, daarna Henk
en over den oogenglans schoof een verdoffing.
Henk nam dit nauwkeurig waar. Maar eerst vlak
bij aanschouwde Oom Tromp, tot dat oogenblik
voor hem door Kieboom verborgen. En met een
schok bleef, ontsteld, hij staan: even, drie of vier
seconden; toen uitte hij zijn schrik in den toon
van zijn vraag :
— Lex, ben jij hier ? ... En waar is Sannie?
— San? Ik denk thuis, Oom.
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— Thuis ?
— Ja, bij A thuis. Ze zou immers bij Tante
blijven...
Oom Alex werd donkerrood. In tegenwoordigheid van anderen, van Tromp zelfs, bleek, dat zijn
vrouw, dat de vrouw van den Voorzitter ! die den
eersten dag in Musis was blijven lunchen om nets
van het Congres te verliezen, de algemeene vergadering van dezen dag in het geheel niet had
meegemaakt.
— Tante komt. Ik heb Leendertz doen telefoneeren.
— Dan zal Sannie wel meekomen.
— Ja natuurlijk ! Maar ik had haar een paar
instructies willen geven. Zij moet weer boven in
de zaal staan. Juist als bij de opening. Dan zal
ik mijn best doen haar voor te stellen. Voor te
stellen aan den Prins !
— 0, aardig ! zei Lex op een vreemden toon,
welke vriendelijk kon lijken. San was nu de lieveling. Het rijke en het nette nichtje. Het nufje, dat
Been kwaad doen kon. Oom's petekind telde niet
meer mee ! Was den middag van de opening
geenszins voorgesteld aan den Commissaris en
den Burgemeester, zou nu evenmin voorgesteld
worden aan den Prins. Als nicht Cateau haar
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niet te logeeren gevraagd had — en die deed
dat om Willempje Kieboom — zou Oom's petekind van Oom's heele glorie niets ter wereld hebben aanschouwd. Nu kwam het toeval haar te
hulp, door Oompjen op haar of te sturen, terwijl
ze stond te praten met Tromp. Plotseling stak
Lex van wal : Henk zag de roekeloosheid aantintelen in haar oogen, terwijl ze hartelijk, met
de warmte van een zeker verwachte instemming,
uitviel :
— Oom, hebt u ook zOO genoten ?
Oom wist een oogenblik doof te blijven. Toen
keek hij, welwillend vragend, haar aan. Doch Lex
was meesteres van het spel ; ze vroeg, in het rustigste overtuigd-doen :
— Vondt u de lezing van meneer Tromp ook
niet buitengewoon interessant ?
Wat zou de voogd, de barsche voogd, wiens
meedoogenloos dringende aanklacht het ontslag
van den kundigen leeraar uit diens eerste en mooie
betrekking, indertijd had noodig genoemd, „om
zedelijkheid en tucht rechtvaardig" en doorgedreven met schrijven en spreken -- wat zou hij
nu antwoorden : zeggen van Tromp?
Willem Kieboom keek argeloos. Doch daar
waren de oogen van Lex en van Henk en de
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oogen van Gijsbert Tromp. Drie menschen doorleefden een spannings-moment, daar zij alle drie
aan het verleden dachten, dit als belichaamd vOOr
zich zagen : Oom Alex, de dondergod, die, als
voorzitter over het uur van een spreekbeurt beraadslagend, den vorigen dag en dezen ochtend
Dr. Tromp niet had hoeven te kennen ; doch
de komedie niet kOn herhalen, nu het weer was :
Lex ... en Tromp. En alle drie stonden zij onthutst, Henk en Lex, en zelfs Tromp, toen de overmachtige man-van-vroeger, die man-van-niets,
maar
diplomaat was, nu zich eruit redde met
een antwoord, dat
laf was, misschien, doch
vernuftig gevonden :
Als voorzitter heeft men het aldoor zOO druk,
dat men aan de redevoeringen maar onvoldoende
aandacht kan schenken. Ik hoop ook dit stuk later
te lezen.
't Zal me een eer zijn, zei Tromp ; hij besefte : er moest iets gezegd en in dezen trant.
Want getroefd had de dominee hen met voornaamheid ; den zalvenden, maar nederbuigenden
toon, waarop een man-die-heerscht zich kan uiten.
Als je Sannie ziet, zeg haar, dat ik haar
zoek.
Dit, op anderen toon, was voor Lex alleen.
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Een opdracht van een groot man, die het druk
heeft. Het sprak nu van zelf, dat met even een
knikje, hij zonder meer zich haastig verwijderde.
Henk keek naar Lex, dock zeide niets. Haar
oog was vol spot, terwijl zij oom nazag. Toen,
ineens anders, naar Kieboom zich wendend,
vroeg ze:
— Toe, ga gauw een tafeltje zoeken, dan kunnen we daar met ons vieren teaén.
— En de Prins ? dorst Kieboom even.
— Die komt pas over een uur. Toe, haast je.
Gehoorzaam deed het jongmensch ordonnansdienst.
Moet je niet naar neef terug, Lex? vroeg
Henk.
— Nicht wil liever hier blijven wachten.
Henk had niet gelet op de kolonelsvrouw.
Maar zij zat, jets meer in 't midden, een rij vOOr
haar man, naast wien de stoel van Lex nu leeg
stond. Beiden waren met buren in druk gesprek.
- Zou jij aan de prins worden voorgesteld ?
vroeg Lex aan Tromp.
- Ik?!
Zijn verbazingstoon deed Lex en Henk lachen.
Zij bleek de vaag to hebben gedaan, omdat zij
een nieuw plannetje had. Er zou nu immers niets
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meer gebeuren: r waarom nog op het congres
te blijven ?
— Maar Lex, de sluitingsspeech van Oom !
— En Zijn Hoogheid !
Moet jij Oom hooren voor je verslag ?
Och neen, Henk kon dat fantazeeren. Maar
dan neef Henri en nicht Cateau : haar gastheer
en gastvrouw, met wie zij was gekomen ? .
Als ik Willem meeneem . . . Die moet dan
mee , .
Henk en Tromp schoten in den lach.
Kom, zei Lex en drong langs menschen.
Tenger en lenig, kwam zij schielijk vooruit. Aan
Henk viel dit minder gemakkelijk. Vóór een dicht
groepje praters hoorde hij de koele voornaamheid
van haar, meer bevelend dan vragend : — Pardon,
en de mannen duwden lomp elkander, om het
meisje door te laten. Langs nicht Cateau gaande,
riep zij die toe :
— We gaan naar de tuin ! Wim zoekt al een
tafel !
Goed ! knikte nicht.
De heks ! dacht Henk. Zoo handig als Lex
Wimpie gebruikte !
Toen de drie, na een telkens van elkaar verwijderd raken en elkaar weder inhalen, de wijd-
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geopende tuindeuren hadden bereikt, kwam Kieboom hun tegemoet :
Waar blijf je !
Hij had met zOOveel moeite een tafeltje gereserveerd en de tuin bleek stampvol. Musisleden
legde hij uit hadden toegang tot den tuin
en waren talrijk opgekomen na een bulletin over
het prinse-bezoek. Zij drongen voort
Waar is je tafel ?
Willem wees, doch zag meteen, dat er anderen
aan zaten.
En ik heb de kelner een fooi gegeven ! Waar
is die vent .. .
Och laat, zei Lex.
En zij besliste: het was te vol. Wat hadden
ze er aan, nog hier te blijven, daar zij tOch niet
terug zouden gaan in de zaal. Henk en Kieboom
maakten bezwaar, doch nogmaals zei Lex : „het
is te vol" en weder drong zij vooruit naar
het hek.
Tromp, aldoor de laatste, volgde vermaakt. Lex
bleef het. onwederstaanbare stoute-kindje, wier ondeugendheid, heerlijk vol temperament, hem eens
het hoofd had doen verliezen. Juist als toen, was
ze nog graag ondeugend en juist als toen was ze
onwederstaanbaar. Mooi, ondeugend, maar ook
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wat een hersens! Over zijn plan om hier te praten,
had hij haar voor een poos geschreven en zij had,
twee weken later bericht : — „Ik kom 66k. Ik
wil je hooren ! Mama en Sannie en Mien zijn bij
Oom Alex gevraagd, om hem te aanschouwen in
al zijn glorie. Maar Mien is niet goed en Mama
blijft bij haar. San gaat alleen. Toch werd ik niet
gevraagd ! Maar ik weet nog wel wat van manceuvreeren, nu kom ik bij den kolonel."
In glans van deftigheid of rijkdom had hij haar
nu hier gevonden. Ongekunsteld was ze, den vorigen dag, tusschen veel menschen door, op hem
afgekomen en had dadelijk gevraagd naar zijn
speech. Geen Doelaker had op hem gelet. Ook de
oom had later gedaan, als wist hij niets van dien
Tromp die zou spreken . . . Alleen straks was het
een zeker herkennen geweest, en, waarachtig, de
wrok had Tromp even geknepen, even, heen door
de oude bekoring. En toch was het wel alles ver
af. Maar wat was het nog lief, nu het zoo ver
af was. Verlangen ? . . . Tromp voelde de poezie .. .
het was al de poezie uit zijn leven . . .
Ook Henk was met Lex vervuld. Heerscherig
als een verwende blaag, had ze „beslist voor alle
vier". Men liet den prins en het heele congres en
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men ging five-o'clocken op Sonsbeek. En weer
zond zij Willem als estafette, nu, tot het zoeken
van een rijtuig. En in het nauw en onstevig vehikel,
door Willem met zoeken en roepen bemachtigd,
treuzelden zij schommelend voort over den Singel.
Het nest, dacht Henk, het kokette nest ; wat
weet ze haar willetje door te drijven! En wat is
ze goedig tevens, want hoe vriendelijk deed ze
met Tromp ! Om hem verzon ze dit Sonsbeek-plan,
om hem in zijn eenzaamheid wat te warmen, na
het geringe succes van zijn rede. Handig had ze
gedaan naar heur zin, meesterlijk nicht Cateau
ontloopend met dat roepen van: „Wim zoekt een
tafel !" Zou die ijdele parvenu's-dochter, na voor
zich den fortuinloozen luitenant Doelaker te hebben veroverd, nu werkelijk hopen, dat geld de
fortuinlooze Lex zou doen besluiten met het rijke
neefje te trouwen ?
Henk had van den kolonel niet meer dan een
stuggen knik gekregen. Hij had hem ook nog niet
eens gesproken ! Schoot nu eenmaal met Doelaker's
moeilijk op ! Deze, van de knoopen glimmende
ijdeltuit, als majoor gepensionneerd met den rang
van overste, werd door iedereen kolonel genoemd
uit complaisance voor het geld, bij een mesalliance
verdiend . . . Knap had de oude Kieboom indertijd
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de voordeelen van vele jassen en broeken op nog
hoogere winst gezet, door grond aan den zelfkant
der stad te koopen. En terwijl ie zijn eenige dochter
wist te koppelen aan een luitenant uit het deftige
geslacht der Doelakers, kocht ie een ambachtsheerlijkheid voor zijn zoon. Zou nu de kinderlooze
dochter voor den eenigen zoon van haar broer
een echt met een Doelaker waarlijk begeeren? Had
het venijn van den fieren krijgsman, die zijn vrouwuit- een-winkel deed boeten voor al wat zijn aanmatiging en zijn domheid hem aan kleine en groote
affronten op den goudomranden hals haalden, mevrouw Doelaker-Kieboom zoo weinig ontmoedigd ?
Het jongmensch was verliefd ; dat Teed geen twijfel.
En Lexje flirtte op haar manier, zooals met studentjes en officiertjes, met mooie beminnaars en
rijke beminnaars ... Lex telde ze niet en was
onversaagd. 't Pikante spel van het slaafje-spelen
beviel den jongelieden best en voor haar had dit
spel geen geheimen.

VIII.
MOETEN jullie nu niet weg ?

Al tweemaal had Henk het gevraagd; en
elken keer was Willem Kieboom, die als cavalier
op den tijd behoorde te letten, verschrikt half
omgedraaid op zijn stoel. Maar van de wijzerplaat boven de deur der Theeschenkerij, keerde
zijn blik terug naar de oogen van Lex ; en met
de ongekunstelde rustigheid, door een goeden
hond bij het wachten bewaard, bleef de dandy
blijmoedig zitten. De etensbel bij den kolonel?...
Nu ja, Oom werd ellendig gauw driftig en kon
dan tegen Willem te keer gaan, zoo barsch of
ie met zijn oppasser sprak ; maar Lex deed met
Oom precies wat ze wou en Tante zou om Lex
in den nacht dineeren.
Gezellig was het immers en vroolijk, hier in de
vrijheid en in het groen. Links rees de hooge,
donkere wand van Sonsbeek's heuvelrand met de
boomen ; om en vOcir hen was weidelaagte, met
de beek en ginds den vijver, waar zwanen het

141
sneeuwige dons lieten wasschen, door het, terugvallend, sproeiende water van den eenen hoogen
fonteinstraal.
Tegen het heuvelbosch, als gedoken, drong het
achttiende-eeuwsche huisje, waar kelners in witte
kleeding uit tripten met bladen vol kleine fleschjes
melk, en grijze bekers, welke Kulmbacher koelhielden, en de roode vlekken der grenadine. Op
het grasveld voor het huisje speelden jongetjes in
witte matrozenpakken en meisjes in wit neteldoek.
Dan sneed een pad het gazon in tweeen en vOOr
hen drentelden wandelaars Tangs, die vermoeid
leken of nieuwsgierig. Er waren vele bezoekers
geweest ; nu veroorzaakten potverterende Nijmegenaars, aan een rij van bijgeschoven tafeltjes vizier
de veranda naast het schenkhuis gezeten, met een
blauw Roomsch vaandel achter zich, nog gestadig
bedienden-gedribbel. Hier, bij de boomen tegen de
beek, de plek, het verst van het schenkhuis verwijderd, duidden slordige tafeltjes, waar theeserviezen en fleschjes van melk en glazen met restjes
geel en rood, nog niet van waren weggehaald,
een druk vertier aan, dat kort voorbij was.
Lex had aanvankelijk thee laten brengen ; daarna
waren er sinaasappelkwast en grenadine gekomen
en een beker bier voor Tromp. De kelners be-
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dienden den uithoek langzaam en Lex had dus
Willem al tweemaal doen opstaan. Ook was hij
naar het chocoladehuisje gestuurd om boomschors ;
zijn gedienstigheid doorstond de proef.
Tromp, dacht Henk, had er blijkbaar plezier in
en hoorde daardoor geduldig aan, wat Kieboom,
aangemoedigd, vertelde, zwaarwichtig en met veel
herhaling, van de lastige disharmonie, waarin zijn
tante hem nu gebracht had: disharmonie met zijn
oude heer. Het was een heele poos goed gegaan.
Maar tante, met haar plotseling voorstel . Vier
jaar was hij nu in Utrecht. En juist den laatsten
tijd wat aan het werk. Vöár Kerstmis zou hij misschien candidaats doen. Zijn oude heer was er op
gesteld, dat hij afstudeerde en Mr. werd. En daar
kwam tante hem nu verleiden ... Haar plan lokte
wel ; hij hield niet van rechten. Ingenieur, dat had
hij gewenscht, maar zijn hersens wilden van geen
mathesis. Wat was nu rechten? . Maar ja, de
oude... Tante had hem hier gevraagd, Om hem
voor haar denkbeeld to winnen ; hij zelf moest dan
zijn vader bepraten ! In een Geldersche Zuivelfabriek, waar ook tante in zat met geld, zocht men
een tweeden directeur. Hij zou er een baron opvolgen en een jonkheer hebben tot compagnon .. .
Maar Papa zou geen geld wilden geven. Papa
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was er zeker heftig tegen Hij mOest den meesterstitel halen. Het was een heel belabberd geval,
want och, dat eeuwige student-zijn ... Tante zei
aldoor : dit was een positie, hij was dan klaar, had
een betrekking. De fabriek was te Elst, dus bier
vlakbij ; hij zou te Arnhem kunnen wonen ; de
compagnon woonde achter Elst, die heereboerde
er nog zoo wat bij Doch Willem dorst niet ;
't ging nu met den oude, nooit was die zoo geduldig geweest, zoo tam en handzaam, d6Ordat
zijn zoon werkte. Kwam Willem opeens naar Den
Haag met dit plan, de goeiert zou weer ontmoedigd
worden ; hem kon 't het beetje vertrouwen kosten,
dat zijn vader nu juist in hem stelde.
— A raison van zOOveel per maand ! zei Henk.
— Per trimester, verzekerde Willem.
't Is idioot ! viel Lex opeens uit; zij had een
tijd lang niets gezegd.
Idioot ? Wat ? Dat de ouwe me geld geeft?
Dat misschien. Maar het plan van je tante.
Tromp betoogde op ernstigen toon en alsof het
hem veel kon schelen, dat de verbeterde boterbereiding een volksbelang van het hoogste gewicht was ;
hem leek het bestuur van zoo'n zuivelfabriek, met
kapitaal en in een vee-streek, een boeiende, hoog
te waardeeren werkkring
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— Maar niets voor mij ! viel Willem uit en door
zijn hoonlach klonk de zelfspot.
— Dat weet ik niet, weet u het wel?
— Wat maal ik om koeien en boter !
— . . . „Maalt" u wel om advokatie ?
— Nee, wat dat aangaat ... Ingenieur ... ingenieur was ik graag geworden.
— En dat kondt u nu juist niet worden. Hebt
u het, trouwens, geprobeerd ?
Jets beschaamd schudde Kieboom het hoofd.
— De praktijk van dat lievelingsvak vindt u meer
in een flinke fabriek dan op een advokaten-kantoor.
— Maar als zijn vader het geld niet geeft; die
zou hem er immers in moeten kOOpen! ...
Er klonk ongeduld, wrevel, door Lex haar stem.
Kieboom keek ontsteld haar aan.
Tromp liet het onderwerp niet los. Hij weidde
met voorbeelden uit over de merkwaardige bereidvaardigheid van hedendaagsche adellijke heeren om deel to nemen aan de meest verschillende
bedrijven; en toen Lex, met een ijver, welke Henk
deed glimlachen, haar ervaring van, om Tromp naar
Engeland gebannen, meisje gebruikte, en gemelijk
verklaarde, dat onze adel schandelijk laat komt ; gaf
Tromp haar daarin, haast dankbaar, gelijk. Kieboom staarde, luisterde, zweeg.
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— Het zou al zoo gauw moeten, zei hij ten slotte.
Gaat u vanavond mee naar Den Haag? Ik wil
om u tweede klasse reizen. Anders zit ik altijd derde.
Tromp vroeg het zoo goedig. Lex keek hem lang
aan. Willem redde zich met een vaag handgebaar,
lachend, even, als om een grapje. Henk voelde
beklemming ; er ging jets vreemds door dit onderhoud .
— Lex, je mOet weg, zei hij ongeduldig. De
kolonel geeft mij nog de schuld.
— Bang ? . . . Altruist !
Toch stond zij op. Maar toen, een inval :
Wim ! Een auto?...
Willem wist niet, hoe die to krijgen ; zelfs geen
rijtuig . . .
— Bel dan op.
0, dat wou hij wel probeeren. Goedsmoeds liep
hij naar het schenkhuis.
Goeiert, zei Tromp, terwijl hij hem nakeek.
Wie ? vroeg Lex. De toon was onzuiver.
Wie ? je slaaf.
Zij lachte behaagziek. Henk zag naar Tromp.
Die lachte met haar. Ook die was slaaf. Nog
altijd slaaf.

10
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Door weemoed overmand, stond Henk op en
wendde zich af, naar den waterkant. Hoewel de dag
naar den avond neeg, behield de natuur haar zomerblijdschap. Doch alles schreide opeens in hem.
La nature se rit des souffrances humaines
Ne contemplant jamais que sa propre grandeur.

Hoe schoon vol droefs was de liefde van Tromp,
welke hem blijkbaar nooit zou begeven ! Deze aloud-gewordene, die straks met volkomen rustigen
moed de hoogheid van zijn geest getoond had, door
aan een vijandige, althans onverschillige zaal aandacht voor een betoog to ontpersen, dat haar prikkelde, tartte, strafte ; deze eenzaamling, die in
hartstochts-illusien voor een kind, een wetenschapstoekomst had afgesneden daar hij tOen al genoemd was als later hoogleeraar — en nu niets
had dan brood-aan-een-krant ; betreurde noch ontweek zijn liefde, doch handhaafde haar, volmaakt
onbaatzuchtig.
Hij deelde, nu 't geviel, in gebeuzel als dit geflirt van Lex met Kieboom. Hij kon 't, doordat
hij zoo diep voelde ; hij begreep de voldoening,
die het spel had voor Lex ; hij doorzag al wat
haar wedervoer, zelfs nietigheden als deze flirtation -- hoe volslagen van haar gescheiden hij leefde
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-- met het inzicht van zijn nooit to kort schietende liefde . . .
Voor Lex was het hier de Velper vleitaal.
Nicht Cateau wou, dat zij met Kieboom trouwde.
Neef Henri overlegde misschien, dat dominee Doelaker en de weduwe van Heidelust, die hem z(515
vaak het minderwaardige van een juffrouw Kieboom deden beseffen, waar zouden thuis krijgen
voor hun geld, als een meisje uit den anderen
Doelaker-tak, de dochter van den grooten minister, tot een mevrouwtje Kieboom werd. Zoo vleiden beiden Lex om Willem. De weelde aan den
Velperweg was vroolijker, minder strak dan de
rijkdom, die vooral deftigheid zijn moest, thuis.
En dAar voelde Lex altijd zich stiefkind, het fortuinlooze, dat krijgt. 't Striemde haar meer dan
het Tilly gedaan had, doordat zij niets gaf, niets
teruggaf dan wrok. Tilly drong zich dankbaarheid op, had een lief-zijn dat leek op aanhankelijkheid ; in Lex was louter verzet en haat. Bij
nicht Gateau, nu neef alles goed-vond, was zij
het gevleide en geprezen mooie-nichtje-van-Heidelust, dat zong en pianospeelde, dat waarlijk mooi
en gedistingeerd was, dat Doelaker heette, en
tegenover wie nicht het plezierig besef hield : ik
ben rijk en jij bent arm.

148
Dus zou Lex dit wel grappige dagen vinden.
Grappig .. , maar de artiest in haar? de fijne geest,
met hooger verlangens? Wat Sneed zoo'n jongmeisje het leven in partjes, haar bestaan werd een
lappendeken. Hier lag het zoo grillig mogelijk
open : de donkere lap der verhouding tot Tromp
naast het karakterlooze wit-geel van dit flirten
met Kieboom. Of was de heele-boel minder ernstig :
nam hij, Henk, het weer alles zwaarwichtig ? Lex
zou misschien zeggen : de Doelaker-geest en &armee dan nog schoolvos in Zutphen .
Vage wrevel was in Henk als mist. Weer beving hem de redelooze ontstemming, die hij als
gymnasiast trachtte kwijt te worden door met
malle krulletters vele keeren het woord : zwartgalligheid te schrijven.
Hoe kwam hij over Lex zwartgallig ? Tromp
was blijkbaar in de nopjes ; dankbaar had hij haar
aangehoord, toen zij wat vriendelijks over zijn
speech zei. Waarom had het hem, Henk, geergerd, terwijl ze met hun drieen wegschuifelden
uit de Musis-zaal, dat Lex, voorbij een muurspiegel gaande, zonder op menschen rondom haar
te letten, langdurig en blijkbaar voldaan zich bezag ? Voor iemand als zij iets doodgewoons.
Maar . hij kon het soms van vrouwen niet heb-
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ben. Vrouwenschoon had al zoo'n macht over
hem : bij tijden verdroeg hij moeielijk, dat een
vrouw, door zich te spiegelen, toonde haar bezit
te weten. En daardoor . . . ja, ddardoor had hij
Lex straks ongevoelig gevonden, toen ze aandacht
voor haar uiterlijk had, onmiddellijk na de rede
van Tromp : na zulk een groote gebeurtenis in
het vaal en eentonig bestaan van den man, levenslang slachtoffer van haar schoonheid.
Was dit, was dit „de Doelaker-geest" ; onderging hij ook hierbij den invloed van Tilly, die
dikwijls afgaf op haar zuster in onbewuste zelfvoldaanheid ? Ach, hij ! . . . Spijtig bedacht hij, hoe
karakterloos-onzeker zijn impulsiviteit hem over
Lex had doen oordeelen, de weken, dat zij te Zutphen toefde : den ochtend der Soirees de Vienne
in het huis van de Makkink's, den dag van de
ruzie na Geesing's bezoek. Zelfs over haar liefde
voor kunst veranderde zijn meening telkens . . .
immers als haast elke meening vooral ook de
meening over zichzelf ! .. .
Mijmerend was hij voortgeschuifeld door de
zachtheid van het beekgras. Nu deinsde hij voor
plotseling water. Aan den overkant, in een bosch,
stond een beeld, een Flora of andere grijze godin.
Van hier zag hij haar in de beek weerspiegeld.
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Met twee stappen kwam hij vlak aan het water.
't Lag glad, hij boog ... en spiegelde zich. Vaag
wel, zag hij, zag hij zijn hoofd.
En hij wenschte, dat dit hem zou doen ontstellen. Kon hij zich maar suggereeren, dat het
hem was, als sprak het water : als fluisterde het
vermanend : Wie ben jij ? Zichzelf vroeg hij
immers nooit iets anders ! 0, dat ellendige altijdhij. Daardoor was Tilly hem nooit een illusie. Lex
was nog een illusie voor Tromp. Tromp, bij zoo'n
spiegelende pop in het water, zou met liefde dadelijk
denken aan Lex. Hij, met een onwillekeurigen stap,
kwam dichterbij, totdat hij zichzelf zag.
Klaar gaf hij zich rekenschap, dat deze malligheid van waterspiegeling een opdringsel was, om
van zelfverwijt iets pikanters te maken. Doch ook
besefte hij, deze behoefte aan knagende overleggingen niet te zullen kwijtraken. Dit zelfgefolter
gaf voldoening ! Tilly was hem nooit een illusie,
al had hij het zich wijsgemaakt, of ten minste zich
zoo iets verbeeld. De hoogheid van neef, de rijkdom daar buiten, zelfs de lichte spot der meisjes ;
daarna de gedachte : ik kan hier helpen, ik kan
voor dit fijne meisje wat zijn. Maar een illusie,
werkelijk zij, om en in zichzelf een illusie... neen !
Lag het aan Naar? Ach, immers aan hem ! Hij kon
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zich geen illusie vormen. De levensangst hield hem
altijd tegen ; die angst verlaagde al zijn gedachten
tot het nuchtere overleg van de vrees.
0, de lafheid ! hij was lafhartig. Gijsbert Tromp
was een held : die kon. Kon den sprong doen in
het duister : zijn liefde voor Lex was niet anders
geweest. Kon gevolgen gelaten dragen ; kon ook
dit: zijn liefde bewaren, hoog haar houden, daardoor veilig.
... Was er weer niet veel overdrijving, veel
genoegelijke denk-fantasie in zijn wroeging ? Gemelijk wist hij dit toch als zeker : in zijn hart zag
hij neer op Tromp. Nog altijd, om dat doen met
Lex. Daarbij had hij hem altijd beklaagd. Zelfs
vandaag meer beklaagd dan bewonderd. En de
man droeg een schat in zichzelf. Tromp vermocht
het : niet nuchter to zijn.
Bruusk keerde Henk om. Hij was het, nuchter !
Die nuchterheid zei hem nu: Lex moet naar huis...
*

De auto gleed weg, met Lex en Kieboom. Lex
had de heeren nog thuis willen brengen : doch
het was al zoo laat ; zij hadden geweigerd. De
kolonel zou toch al brieschen. Tromp moest met
den laatsten trein naar Den Haag en Henk had
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zijn verslag te voltooien. Zij aten gauw wat in
een klein restaurant ; zoo konden zij nog samenblijven. Het handschrift van Tromp, dat naast
Henk's bord lag, gaf dezen de welkome aanleiding,
veel over de mooie rede te zeggen, tweemaal er
over te beginnen, Tromp hartelijk, als een vriend,
te doen voelen, dat hij vol bewondering was.
Tromp zei enkel : — Het doet me plezier. Doch
in zijn toon en zijn blik was warmte.
— Lex heeft er ook van genoten.
Henk moest dat zeggen.
ze zei me ten
— Zoo, was het antwoord.
minste
Weer een kort zwijgen. Doch nu vroeg Henk
jullie correspondeert nog, he ?
Het was, of Tromp wel iets ontstelde ; 't werd
doffer in zijn diep-glanzende oogen. Een hand
wreef haastig langs den neus..
Ja, zei hij kalm, zoo nu en dan. Ze schreef
me ook, toen ze bij je logeerde 't Is nu —
een jaar of drie geleden, toen kreeg 'k opeens
een brief van haar. Ze had nog een paar boeken
van me, die ze gerust had mogen houden. Maar
ze zond ze terug, met een hartelijk briefje. Hooge,
en Onverwachte rente! Hoe ik het had in me nieuwe
leven. Ik heb die brief te meer gewaardeerd, daar
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hij bewees, dat ik me niet had vergist... Ik meen,
zoo haastte hij zich te verduidelijken ; vergist in
haar gevoelens, vroeger Misschien wel, in wat
haar gelukkig kon waken.
Henk wist niets dan de banaliteit :
Ze was nog zoo jong, he?
Rustig, goedig antwoordde Tromp :
Zeventien. — En ze had heel vroeg iets
volwassens. Nee, de fout lag in onze verhouding
van school. Ik had weg moeten gaan, naar een
andere stad. Had ik maar een half jaar gewacht,
ik had hier te Arnhem Snel's plaats kunnen krijgen. 'k Had er zeker een goeie gooi naar gedaan.
En als ik dan eens een deftige brief had geschreven
en rustig verklaard, dat ik graag wilde wachten...
Maar, Lampe, zie je, ze was zoo begeerlijk . . .
0, begrijp me nu niet verkeerd! 1k was a56 bang,
dat een ander zou komen. Dat maakte me zinneloos-ongeduldig. Niet heusch niet ... Nee, enkel
uit angst, uit die razende vrees haar niet te krijgen,
heb ik alles gedaan om haar te verlieien . . . Enfin.
De boel gaat, zooals ie moet, he ? Ik was toch
misschien geen man voor Lex.
Je gelooft niet, dat zij koketteerde ?
— Lex ? Met mij toen? Ben je dwaas? Maar dat
heeft immers niemand geloofd.
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— Ik wel.
— Zoo ! . . . Nou maar, hier, Oom, niet, hoor !
Bij deze pracht van congrespresident had ik toen
wel degelijk alles misdaan . . . Je weet toch ? .. .
1k was eenvoudig gernêén. De gewetenlooze onruststoker in het lieve kindergemoed van een aan
mijn opvoedkunde toevertrouwd meisje. Zoo stond
er in zijn brief aan de rector ! 'k Had gezondigd
tegen tucht en zedelijkheid. Daar heb ik mijn congê
op gekregen : op woorden door Oom Alexander
gebruikt . . . He, heb jij gedacht, dat zij ? ... Dan
heb je toen je in Lex vergist, hoor ! Kijk eens,
je moet me goed begrijpen. Zij was zestien, toen
het begon. Je weet, dat ik op 'r zeventiende ver-

jaardag mijn beruchte bezoek op Heidelust bracht ...
Nu juist, dat weet je. En ... grif geef ik toe, dat
in ons klimaat, onze tijd, onze zeden, ten minste
onder beschaafde menschen, de . . . laat me maar
zeggen, sexueele drang bij een meisje van die leeftijd latent is. Maar, bij oudere immers 66k ? ... Wat
je als minnaar verkrijgt, is liefde. Geestelijke overgaaf. Drang in het hart naar een geest elijk bezit.
Dacht je dat die er dan nog niet kon wezen ? Misschien later nooit z66 ongerept-sterk ! Denk maar
aan studenten-geestdrift voor eenig geestelijk belang ; is dat niet jonge kracht van geest ? Lex had
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voor mij nu eenmaal vereering. 't Klinkt wat pedant,
maar ... och zie je, me lessen, 'k voelde, die waren
wat voor dat meisje. Er was een geestelijke honger ... je weet niet, er zit zOöveel in haar. Haar opstellen waren een stellig genot. Maar vooral toch,
die gretigheid, lust, behoefte; dat blij, dat dankbaar
van dingen genieten. Ik genoot niet gering van zoo'n
leerling. Die leerling was ... een erg mooi meisje. En
ze gaf me, nu ja ... vereering, met zoo'n verrukkend
vernuftige gratie ... Wat blijft een man daarbij lomp
en dom, hë? zelfs een flirtende dandy als hij straks !
ja, vrouweliefde, Als je ze krijgt ! Nu, ik heb ze gehad van Lex, die handdrukjes eerst, het beschroomde groeten, beschroomd en toch Langer dan noodig
was, het kijken vooral, 't omkijken op straat ... Ik
mag er nu wel over praten! Ik kan 't ook — alles is
zoo lang uit ... 0, je begrijpt : zoo'n prachtig kind!
Maar, ja, God, toch ook me leerling! En ik was niet
heelemaal gek ! Toen ik, bij de aantrekkingskracht,
die haar schoonheid voor me had en waar ik mij
welbewust tegen verweerde, merkte, dat zij voor
mij haar best deed ; toen ze telkens allerlei vroeg en
na de les op me wachtte met vragen ; toen overlei ik
natuurlijk : Pas op. Dat kind heeft plezier in literatuur. En ze is ijdel of trotsch op haar schoonheid.
Als ze merkt, dat jij haar mooi vindt ... Enfin, je
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snapt wel ... Maar — kleinigheidjes, van die nietsjes in den omgang, waarvan de charme geen toeleg
zijn kan, brachten het verder en brachten het uit. Ik
meen : zoodat we beiden vast wisten. Als je toen die
ernst van dat kind hadt gezien ! Die prachtige ernst,
waarmee ze de liefde I ...
Zij zaten, in het opkamertje, voor een opgeschoyen raam aan een tuintje. Uit een lager vertrek
kwam nu en dan tocht. Tromp had zijn stroohoed
opgehouden. Thans ... was het geheel onwillekeurig ? Ontblootte hij niet het grijzende hoofd tot een
uiterlijk eerbiedsbetoon ? Of deed de hand naar
den klank van de stem? De stem was gedaald tot de
innigheid, die zacht klinkt, daar zij beschroomd zich
uit, ook terwijl openbaring verheuging geeft. Het
gelaat trok tot een verbleeking ; in het oog gloeide
blauw tot indigo aan. Doch, terstond weer gewoon,
ging hij voort met herstelde stem:
— a zou het niet zeggen ; het lijkt haast
pochen! de leelijkste praal dus, pochen op liefde.
En dan — nu, na zd•Oveel jaar tegen jou ... Maar
je sprak van koket
Weer gloeiden de oogen, de stem was gedaald
weer. Snel kuchte hij ontroering weg :
Zelfs op zoo'n beschuldiging had ik geen
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derde toegelaten — noem de beeldspraak niet overdreven — in de grafkelder van mijn heerlijk verleden, als je niet iemand was, die haar nastaat, wiens
beoordeeling van belang voor haar is. —Lex koket ! ...
— 1k noem haar soms Carmen...
— Onzin ! Ja, ze weet, dat ze mooi is. En ze
heeft veel temperament ! Wel een echte artiestenatuur. Een-en-al lust en begeerte in leven. In
Alle geestelijk-leven bijvoorbeeld. Met wat een
elan sprak ze van me speech. En als ze brieven
schrijft over muziek, zes, zeven zijdjes soms over
een stuk ! . . . Ik ben overtuigd : zoo is ze in alles ;
ik meen : haar natuur kdn zoo zijn in alles, mits
het leven een beetje meewerkt. Daar op Heidelust werkt alles tëgen ! De atmosfeer is daar zOO
slecht, ik vind het zoo'n beproeving voor d'er,
dat ik straks bang werd voor die Kwiebus, of
KwiebOom, hoe heet ie ? . . . „van" weet ik veel.
- Och, ben je mal !
— Nou ja, niet ernstig. Maar bang voor iets
soortgelijks toch wel ! Louter, om er uit te raken.
— . . . Nee, dan was ik eer bang — voor
Wessels...
Henk zei het aarzelend. Was 't niet te veel?
Hij bedacht : bij Tromp was Lex' goede-naam
veilig. Maar wist die van Wessels en was 't ook
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niet wreed, nu met hem daarover to spreken ?
Henk's onzekerheid duurde niet.
— Wessels kan niet. Die heeft een vrouw.
— He Dus , .. weer je?...
— Zij zijn niet getrouwd. Maar 't is zoo 'n ou'e
liaison.
— jassus, zei Henk.
— Veroordeel niet. Tout savoir . . . Hoe doet
zoo'n schilder ? 'n Model of een naaistertje, dat
wil poseeren, dat, na een poos, blijft, en alles
bereddert. Maar het geestdoodende dan in zoo'n
omgang ! Wessels heeft dit sterk gevoeld.
— Ken je hem?
— Nee, ik weet alles van derden. Graag had
ie met de vrouw gebroken, als ie Lex had kunnen trouwen. Maar wat ie verdient, is zOO onzeker .. .
— Mooie geschiedenis !
— Vindt je het erg? Aan Lex heeft hij alles
verteld, en al gauw.
— 0. — Heeft zij het jou verteld?
— Nee. Ik wist al. Ik nam informaties. Een tijd
lang was ik bang voor haar. Maar toen ik, behoedzaam, haar waarschuwen wou; je begrijpt,
hoe voorzichtig ik doen moest; kwam zij onmiddellijk uit de hoek : Wessels had al alles gebiecht.
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Henk zat overbluft. Hij verstond Tromp nauw'lijks. De verhouding ging boven zijn bevatting.
Even was ze hem onbehaag'lijk. Doch hij besefte :
dit was onrechtvaardig. Tusschen Lex en Tilly
bestond nu eenmaal niets van die zuivere zusterliefde, die natuurlijkerwijze vertrouwen legt. Lex
leidde haar leven zonder familie. Ze ging door
moeilijkheden, gevaren, doch deed veel minder
onvoorzichtig dan Tilly dikwijls had gevreesd.
Zelfs onderging Henk, uit wat het gesprek hem
duidelijker zien liet, een bewonderende gewaarwording van den moed en ook van het beleid,
waarmee dit anti-conventioneele bewoonstertje van
een Stichtsch landgoed de ongewone toestanden
en verhoudingen, waarvoor en waarin zij was
komen te staan, wist door te maken en te schikken.
En terwijl hij, genoegelijk een juttepeer schillend,
Tromp die in gepeins zat, begluurde, neep weer
de jaloersche bewondering in hem voor de onbaatzuchtige trouw van dezen eigenaardigen man,
die, hoewel niet veel ouder dan hij, de rustige
toewijding had van een vader, met de jonge gevoelenswarmte van den minnaar. Wrok noch afgunst . . . Henk begreep niet.
V6Or de geschiedenis van Lex had hij nooit
met Tromp verkeerd. Eens, op het perron te Am-
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sterdam, bij het hurriend overstappen uit treinen,
was hij aan hem voorgesteld. Natuurlijk wisten zij
van elkander collega's in hetzelfde vak ; hij, met
het besef „de kranige Tromp". Toen opeens, het;
en eerst twee jaren later hadden zij elkaar, toevallig, ontmoet. Tromp deed zeer gereserveerd ;
doch Henk, die alle schuld aan Lex gaf, was toeschietelijk, wilde dit zijn. Tromp moest dat hebben
opgemerkt ; en bij een latere ontmoeting was hij
ook anders geweest.
Nu . . . o, welk een vreemde dag ! had Henk
z(56 graag doorgesproken. Hem gevraagd heb je
niets geen hoop meer ? is het niet nog mogelijk ...
Doch hij wist zich dit vertrouwen onwaardig. Er
leefde veel meer tusschen Lex en Tromp, dan tusschen haar en Tilly-en-hem. Wat zou hij Tromp
moed kunnen geven ? Doch dit eene, dit kon hij
bepraten ; dit, dat een gevaar voor Lex was ; een,
zOO het dreigde, direct gevaar .. .
Je sprak straks van Kieboom . . . Geloof jij
waarlijk, dat Lex zoo'n soort man zou nemen ?
Tromp verschoof ongeduldig zijn stoel.
Zoo'n soort ? Lampe, wat voor soort ? Als hij
zorgt, dat ze van 'm gaat houden. Als zijn liefde hem
daartoe de kracht gaf.. Dat is immers het eenige, kerel !
— He . . .
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— Och, ik weet wel, wat je wilt zeggen. Dom.
Of lui. Niet erg belangrijk. Maar als die dandy
nu veel van haar hield? Rijk, een dandy, een knappe
verschijning ... Lui is ie, wil ie waarschijnlijk blijven.
Maar als zoo'n luiwammes veel van 'er hield?
Hij sprak niet kalm. Door zijn veel's drong de
drift. Maar rustig keek hij nu om naar zijn hoed,
wendde tevreden zich naar het buffet :
— Kelner ! — En tot Henk : — Ik moet weg,
hoor. Maak je maar niet to veel zorg over Lex.
Dus : me speeg stuur je aangeteekend?

11

IX.
tuurde misnoegd den hoteltuin in, terH ENK
wijl hij wachtte op zijn ontbijt ; gemelijk ; omdat hij laat was ; omdat heel het huis al bleek leeg
geloopen en hij dus ook bier achteraan kwam.
Met een ruk zijn stoel wat wendend, wilde hij
op den kelner zich wreken, door nijdig te roepen :
Waar blijft me koffie ? toen hij den ober vlak
bij zich zag en achter dezen Willem Kieboom.
Sterk overviel hem de slanke kloekheid van den
weer keurig gekleeden jonkman, die met een : —
Gesnapt ! glimlachend boog en lachend Henk's pogen tegenhield om op te staan ter wederbegroeting.
Met blijkbare pret deed Willem zijn boodschap :
Lex wachtte vOOr het hotel in de tuf ; zij had verwacht, dat Henk laat zou zijn en nu kwamen zij
beiden hem halen om hem even naar Zutphen te
rijden. Eigenlijk was er nog een plan, maar dat
mocht Lex zelf vertellen.
Willem vond bezwaren onzin. Zij hadden den
tijd : Henk zou rustig ontbijten, maar dan mocht
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Willem nu Lex wel roepen. De vriendelijke vroolijkheid van den eleganten bezoeker viel vreemd
heen over Henk's korzeligheid. Onder het aankleeden had hij zich afgevraagd, of hij, nu Lex bij neef
Henri logeerde, verdwijnen kon zonder afscheid
nemen. Den middag vOsOr de „ontvangst" van het
congres had hij tijd gemaakt om aan den Velperweg
en bij Oom Alex aan te bellen, en, daar hij bij beiden gelukkig belet kreeg, met twee kaartjes zijn
plicht te doen. En nu wachtte neefs auto hem !
Eigenlijk was hij graag stiekum verdwenen, maar ja,
onder zulke minzaamheid ... Hij zag bij de gangdeur kelners wijken, de ober boog met binnen-noodende armbeweging en Lex kwam de zaal in, door
Willem gevolgd. Henk zag het aan : dit vond men
hier gasten ; dit waren menschen, waar het hotel,
van den piccolo tot den statigen ober, gretig zijn
best voor zou hebben gedaan. 't Verhoogde zijn
aanzien, misschien ook zijn nota, dat zulke gasten
hem bezochten. Toch droeg Lex het eenvoudige
ochtendtoilet, waar ze onlangs te Zutphen mee aan
het ontbijt kwam. Mama op Heidelust zorgde wel,
dat Lex zich niet buitensporig kon kleeden. Maar
deze wist de dingen te dragen ; ze kende haar kleuren ; het deftig gemak, waarmee ze nu de lange peau
de Suede handschoenen hield in de bloote, geringde
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hand, toonde alleen al de grande dame. Hoewel nog
niet waarlijk geproportioneerd, bewoog het rijzig
lichaam zich prachtig : haar tengerheid had jeugd en
houding. Ook bezat Lex het geheim der gedraging,
waarbij de omgeving niet schijnt te tellen. Zonder
jets van aanmatiging, deed zij, als lette er niemand
op haar; schuin naast Henk's tafeltje gezeten, plaagde
zij hem met zijn late opstaan en ging in eenzelfden
toon door over Tromp. Voordat zij hier naar de
Soleil kwamen, waren Willem en zij even naar het
hotelletje bij het station getuft, waar zij meende, dat
Tromp logeerde, maar die bleek al terug naar Den
Haag.
— Ik moet 'm het handschrift van zijn rede
nasturen, vertelde Henk. Kranig, ook wanneer je
het leest. Ik heb er een flunk verslag uit gehaald, dat
mijn heele reporter-zijn goed heeft gemaakt.
Lex legde het plan voor den morgen uit. Met
Tromp en Henk hadden zij en Willem naar Zutphen
willen tuffen; dan zou „de Hagenaar" van daar over
Apeldoorn zijn teruggereisd. Nu zouden zij Henk
thuisbrengen, maar eigenlijk enkel zijn koffertje, daar
de bedoeling was, dat hij mee zou terugrijden, nadat
Tilly en Suus waren ingestapt, om of met hen in
Ellekom te lunchen of mee te gaan naar nicht Cateau.
— Maar Lex! ... Henk voorzag den schrik van
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Tilly, wanneer een tuf vOOr hun deur zou stoppen en Lex er uit kwam met dezen dandy. Doch
het zusje wou van geen „fratsen - hooren, en zoo
gleden zij weldra weg, na omschaard te zijn in
de vestibule door vrijwel het gansche hotel-personeel, terwijl in Henk het bewustzijn neep, dat
hij al zijn fooien verkeerd gaf.
September zette verrukkelijk in. Door het glinsterend zonnestuifsel scheen al herfstwit zich te
weven, plotseling iets van dat zilver blank, waaronder het gras fluweeliger groent en de bloemkleuren trillend vonken. Louter over belommerde
wegen met gazons en bloemenperken, voerde de
glijdende, lichte vaart. Uit het zware Singelgeboomte kwam men in 't licht van den Velperweg,
waar Henk inderhaast met zijn schoonzusje twistte
over de door haar ontkende noodzakelijkheid om
stil te houden aan Casa Blanca, opdat Henk neef
en nicht kon bedanken. Had Willem, die stuurde,
hun twist niet gehoord ? Met een draai als een
passerstreep, reed hij sierlijk, zwierig het erf op.
Neef bleek uit paardrijden, doch Nicht kwam onmiddellijk naar buiten en deed beminnelijker dan
ooit. Henk moest met zijn vrouw komen eten :
Tilly zag haar zuster zoo zelden en Neef zijn jonge
familie nooit.
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Zwijgend en met strak gelaat, stond de dandy
naast den wagen, terwijI zijn tante niet ophield
to nooden. Toen gaf hij den knecht een bevelenden
wenk, de motor snorde, zwijgend stapte hij in en
plotseling Bleed het voertuig voort, nog eer de
gastvrouw was uitgepraat. Terwijl Henk, die was
opgestaan, maar den wagen niet had verlaten, op
zijn plaats ploffend en toen ijlings zich wendend, den
hoed afnam, zag hij Nicht, in hare praatvaart gestuit, doch deze stoornis goedig aanvaardend, na
een korten blik van verrassing op den onbeleefden
chauffeur, met warme lachoogen Lex aankijken,
terwijl zij : Veel plezier ! toewenschte en achterna gilde : — Compliment !
Kalm geknikt had Lex, bijna koel. Leuk aanvaardde zij deze hartelijkheid, ook al, alsof het
zoo van zeif sprak. De jeugd, dacht Herik, de
verwende jeugd van het aangehaalde, mooie meisje.
Willem Kieboom was zelf schatrijk, en logeerde
hier bij een tante; zijn ongedwongenheid, hoe
grof, was begrijpelijker dan het aannemen zonder
dank door Lex. Want Willem deed naar zijn
plompe natuur ; met die tante was hij even gemeenzaam als met zijn moeder ; van Lex was zoo
jets onhebbelijks pose, waarmee ze haar hooghartigheid stilde. Ach, Henk wist, begreep, vergaf ;
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het was de trots van Lex en Tilly ; de trots, in
hun kinderjaren gekrenkt ; het ellendig-scheeve in
hun verhouding tot al de rijke familie, dat hen
telkens onvatbaar scheen te maken voor natuurlijke gevoelens van hartelijkheid en dankbaarheid.
Of werkte hier misschien het besef mee, dat
nicht Cateau haar koppelen wilde ? Nu, nabij scheen
het gevaar niet. Willem sprak noch keek ooit om :
hartstochtelijk vervuld met zijn stuurtaak !
Door de volten in de nauwe dorpsstraat van
Velp had hij behendig den wagen gedreven. Zij
gleden nu langs grootere buitens, eindelijk waren
zij in het groen, verlost van de opgepriktheid der
villa's.
Lex scheen aanvankelijk weinig spraakzaam.
Henk had iets vriendelijks gezegd over den rit,
door haar bedacht ; en nog eens had zij Tromp
genoemd : jammer, dat die er niet van profiteerde.
Daarop was weer een zwijgen gevallen. Hij bedacht,
dat hij kleingeestig kon lijken, door over Tromp
niet verder te praten, enkel omdat die Kieboom daar
voor hen zat ; werkelijk ging Lex gretig in op wat
hij zeide over haar vriend. Onverstoorbaar stuurde
Willem, terwijl zij vol vuur sprak over de rede.
Henk hoorde haar getroffen aan. Wel bracht zij
in haar opmerkingen een paar maal Oom Alex te
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pas, wien, naar ze spotte, de studie moest worden
opgedragen ; doch, zoo zulke gezegden een ietsje
kinderachtig aandeden, de geestdrift gloeide door
haar spreken : zij had den zin van de rede verstaan.
— Ik gaf wat, als ik hem aan het werk kreeg !
— Aan het werk ? Tromp?... Lex, hij heeft
het juist veel to druk !
— 'k Bedoel ander werk dan journalistiek.
— Kind, ik heb gebluft gezeten, dat hij, onder
al het geslaaf voor die krant, jets als deze speech
kon maken.
— Hij heeft zooveel meer ... maar maakt nooit
af. Wist je niet, dat hij voor het tooneel schrijft ?
— Tromp ?
— ja, maar niet voor gewOOn tooneel. Hij
dweept met Hebbel. Schrijft in die trant. Maar
dan ... innig pessimistisch. Gespeeld worden zulke
dingen toch niet. En hij is zoo gauw ontmoedigd,
denkt zoo erbarmelijk slecht van zichzelf.
— Heb jij er wel eens jets van gelezen ?
Henk zag met vergiazenden bilk naar Lex, haar
fluweel-oogen staarden rechtuit. Zij draalde met
antwoord. Hij schraapte een kuch weg, verschoof
op de bank.
— Ik begreep het niet, zei ze nu. — Tromp
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vond dat vreeslijk ! — En Henk aanziende : Dit
maakt het zoo moeilijk. Mijn waardelooze leekenoordeel! . . . Maar hij is zoo onpraktisch en zoo
gauw ontmoedigd , . .
Lex zweeg en ook Henk zei niets meer. Hij
voelde het als iets onmogelijks, haar hierover eenige
vraag nog te doen. Wel bekende hij zich, dat er
aan hare mededeelingen niets was dat hij afkeuren
kon. En toch zat hij ontstemd, verdwaasd, sneed
felle weerzin zijn spreken af. Zou hij haar van zijn
werk vertellen ? Haar iets zeggen . . . van den roman . . . ? Er wrong door de strakgetrokken verwikkeling zijner gemelijke gedachten een wrang verlangen, haar tot zijn vertrouwde te hebben : —
zijn zuster, immers, die voelde voor kunst. Doch
neen ! de roman was zijn geheim ; ontstaans-voorwaarde was dat geheim ; 't besef neep, dat hij verraad zou plegen, ook de trouw aan Tilly zou schenden, door er tãch over te spreken. Bovendien, Lex
was vervuld met Tromp; onkiesch zou het zijn,
als hij sprak van zichzelf.
De auto voerde door welige dreven, door de
landelijkheid van onafzienbare bezittingen met veraf
half verscholen huizen en bier of daar een groote
hofsteë. Een eind lag de straatweg even verlaten,
was er geen bepaald gerucht dan het rustelooze
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ronken ; de wagen danste soms, voortstuivend, op ;
dan dobberden de inzittenden; doch weer gleed
hij heen ; en het was een genieting ; en nochtans
zat Henk in zijn wrangheid gevangen.
Hij dacht aan zijn werk, dat zOO vaak hem niets
waard was, en dat hij nu toch wilde erkend zien.
Laf vond hij zich, kinderachtig en lomp ; en om
te dOen, tot iets anders te komen, wist hij niets
beters dan Willem in de chauffeursaandacht te storen met de vraag, of die sigaren had.
Lex lachte even, wat plaagziek-misprijzend. Zonder om te zien, reikte Willem over den schouder
een zilveren sigarettenkoker toe. En weer lachte
Lex, daar Henk den vorigen dag op Sonsbeek
sigaretten vergif en onhollandsch genoemd had.
't Gaf een korte wisseling van grappen en Lex,
opeens weer een-en-al plaaglust, woekerde met zijn
onhandigheid, terwijl hij trachtte vuur te maken.
Zoozeer waren beiden vervuld met dit spel, dat zij
verrast opkeken, toen er een gejuich langs hen heenvloog en de auto in vaart minderde.
Omziend, riep Lex : — He de Koenens ! en
wuifde. De auto stopte, men stapte uit, de gezelschappen kwamen elkaar te-gemoet. -- De buren,
had Lex inderhaast verteld.
De menschen der villa naast Casa Blanca ; jong-
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getrouwden ; met den broer van mevrouw, een
slanken luitenant der rijders. 't Was opeens een
mondain geklikklak van hooge stemmen, een vlugge
wisseling van beuzelpraat, waar Henk tusschenin
stond als oudste van 't zestal, die zweeg en links
deed, zich niet wist te houden. Hij zag-en-hoorde
den luitenant zonder de minste inspanning Lex overladen met complimentjes ; hij zag, dat Lex er plezier in had. Twee knappe, jonge gezichten, twee
mooie, gave tanden-monden lachten elkander tegen.
Doch meer trof hem het gedrag van Willem, die,
terwijl het mevrouwtje nog tot hem sprak, zich
van haar wendde en opdrong naar Lex, zoo, dat
hij dicht naast deze kwam te staan : viak tegenover den luitenant. En luider, blijder, leek Lex te
lachen. Mevrouw Koenen had nu plotseling haast.
Er werd, in vlug geraket van woorden, een tennis-afspraak gemaakt voor den volgenden ochtend.
— Kom ! zei mevrouw Koenen en drong haar man
vooruit met den arm. En :
— ja, wij moeten ook voortmaken ! zei Willem
op een wel grappigen toon; en stak den arm door
dien van Lex en dwong haar tot een sukkeldrafje.
Onder spel van verzet liet zij zich duwen.
— Zou dit dan toch haar wereld zijn ? dacht
Henk. Zoo'n luitenant of zëlfs Willem?
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Onhandig had hij afscheid van de Koenen's genomen, in halve handhaving van stijf heid. Doch
met kalmen stap kwam hij naar de auto. Ergernis
kwelde hem niet meer. Die leek nu langs hem
afgegleden. Als Lex zoo iets wilde ... Met Tromp
werd het toch niets . . .
Voort snelde de tuf weer. De vaart was verfrisschend. Bij De Roskam stak Willem het hoofd
achteruit.
— Daar straks lunchen ?
— Goed ! riep Lex.
Henk gaf zijn instemming met een knik. Hij
dacht, wat een feest het kon worden voor Suus.
Tilly zou hij wel bepraten. Doch voor zich zou
hij een voorwendsel zoeken om thuis te blijven.
Misschien lag er de proef van zijn stuk in de

Taalgids. Een dag met dien Kieboom was hem
te machtig.

TWEEDE BOEK.
HET DAGBOEK VAN HENDRIK LAMPE.
I.
Mijn roman vindt belangstelling. Bij de vroegere was het de moeite niet waard ; nu wit ik wat
recensies bewaren. Zou De Eenzame mij tot de
menschen brengen ? ... De vorige romans zijn zoo
weinig gelezen en mijn literaire studies kwamen
ternauwernood buiten den vakkring.
Het is nu begonnen met de Amsterdamsche
Courant, die toch niet kon weten dat „Ego"
haar occasional is van het Letterkundig Congres.
Verrassend gauw heeft zij een juist en levendig
overzicht van den inhoud gegeven.
(Uitknipsel uit de Amsterdamsche Courant van
17 Maart 1910.)
De Eenzame.

Roman door Ego.
Amsterdam, Uitgevers Maatschappij
Van Heerde 8 Co.
Tusschen de talrijke romans, door vrouwen ge-
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schreven, over liefde en huwelijksleven. komt dit,
in dubbelen zin zware, boek van een „Ego", die
zeker gëên vrouw is ; integendeel den indruk laat,
met zijn ... held? neen ! liever schrijven we : hoofdfiguur, volkomen eensgezind te zijn.
Robert Lovenaar — zoo heet die figuur kan
knap knutselen. Als kleine jongen heeft hij zijn omgeving verbaasd met werkelijk draaiende molens
en bewegende weefstoelen, waarvoor lucifersbakjes en de naaidoos van zijn moeder leeggehaald en vaders sigarenkistjes stukgesneden werden. Student te Delft, deed hij vlug zijn examens.
Maar de jongen heeft alle geknutsel vergeten, toen
Klaartje, zijn nichtje, bij hem logeerde ; de student
dwong zich louter om Lize's wil tot de voile aandacht aan droge studie, voor de vlugge en goede
examens vereischt. En zijn ambitie in de fabriek,
waar hij weldra een plaats heeft gevonden, zoodat
hij, een half jaar later, kon trouwen ; zijn waarlijk
rustelooze ijver om in de verouderde inrichting allerlei te verbeteren, breekt, wanneer hem, bij een
toevallig gesprek, in tegenwoordigheid harer moeder gevoerd, moet blijken, dat Lize achter al zijn
vlijt, welke hem geldelijk niet vooruitbrengt, nooit
den verzwegen wensch gevoeld heeft door haar,
ook hierin, te worden bewonderd.
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Hoe zou Robert hebben geleefd, als hij niet met
Lize getrouwd was ? Zou hij alles om zich heen
hebben vergeten, alles en alien, om to werken aan
de vliegmachine ; zooals hij de opmerkzaamheid
voor zijn omgeving verloor, toen hij, elf jaar oud,
den weefstoel maakte? Zou hij de examens gedaan,
de betrekking aanvaard hebben en in de fabriek
zijn gebleven? De vliegmachine kost hem geld en
ook ongetrouwd zou hij „toch moeten eten". Hij
overdenkt dit en ziet het juist in. Desondanks
ondergaat hij de teleurstellingen aan de fabriek
als een slavernij, welke hij dulden moet om zijn
gezin. De werklust der schatrijke directeuren maakt
hem kregel : hij „zou luieren, als hij hun geld had!" ..
De stugheid dezer Twentenaars kwetst hem ; tegenover hun directeurs-hooghartigheid weet hij, bij elke
kleine botsing, zich zoon eener freule van Davelaer. — „Dat plebs", zucht hij wrokkig : en de
wrevel wordt een verzwegen verwijt aan Lize,
„om wie hij hier zit". Hij beseft zijn onrechtvaardigheid, spreekt het verwijt ook nooit uit; maar
toont zijn ergernis in de behandeling van zijn vrouw
en soms ook van de kinderen. Hij moet maar
„hinaus ins feindliche Leben"; hij, de lichtgekwetste
eenzelvige, die als student eerst is gaan „meedoen",
toen hij daardoor met Lize kon tennissen ; die
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dien tijd „de kroeg" bezocht, uitsluitend om
niet door te gaan voor een onmogelijken vent ;
die confectie droeg en frontjes, tot de snit van
zijn broek en ëên uit het gauw aangeschafte stel
overhemden voor ieder te zien kwamen, terwijl
hij op asphalt stond met zijn racket.... Lize..,
alles geschiedde Om haar. Voor zichzelven had
hij genoeg aan zOO weinig ! Weelde begeerde hij
noch vermaak. Maar ook zou hij, alleen levend,
van niemand een onaangenaam woord hebben verdragen. Nu moet hij een aanmerking aanhooren,
dulden, wanneer hij tien minuten te laat komt, na
een halven nacht vrijwillig en onbetaald te hebben
gewerkt aan zijn plan tot verbetering van de machine. En Lize, die hem „onpraktisch" noemt :
„veel te ijverig, maar ook lomp"...
Als zij hem
„beloonde'', zou hij „nooit lomp zijn." Nu wringt
de wrevel, maakt elke kleinigheid hem rampzalig ;
heeft hij telkens weer het gevoel „van een heer,
die zich dagen lang niet kan wasschen." Den zieledruk voelt hij als een lichamelijke benauwenis.
Het allereerste boek in zijn leven is een Robinson Crusoe met plaatjes geweest. Toen hij later
Aimard las en Cooper, stelden die hem danig te
leur ; zijn gansche hart bleef bij Robinson. Als
student kocht hij twee edities van den oorspronvoor
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kelijken Defoe : zijn eerste, erger dan „stukgelezen" kinderboek bewaarde hij erbij als het kostbaarste. Want een Robinson to zijn, was de illusie van den kleinen jongen, die eenzelvig en een
knutselaar was. En toen het nichtje kwam logeeren,
maakte Robert zijn eersten roman : verzon hij een
eigen schipbreuk, met haar ; en een leven, alleen
met haar, op het eiland.
Deze kinder-fantasie verbeeldde den diepsten
wensch van zijn leven.
Niets ervan was vervuld geraakt.
Lize droomde van „emancipatie". Dat zij gestadig daarover las, gaf telkens aanleiding tot scenes.
juist, doordat 66k hij emancipatie had gewenscht.
Een gelijkheid, die eenheid mogelijk maakte. De
twee kinderen van het eiland, alles met elkander
deelend, in alles uitsluitend voor elkander. Liefde als
egoisme - van - twee. Lize's emancipatie-wenschen
dreven haar gedachten, verlangens naar dadenbuitenshuis : dreven haar of van hem. Zij begeerde,
wat hij afschuwelijk vond : wat zijn eenzelvigheid
hem deed haten als „belasting op liefde". Aldoor
kwelde dit bewustzijn van haar verlangen naar
„het derde". Hun kinderen waren al een „derde'',
maar daaraan had zij niet genoeg ! Nog meer wilde
zij van en voor die vijandige „wereld buiten hun
12
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tweeen". Zich beklaagde hij, dat hij het vijandige
leven in moest om er hun brood te halen ; en de
gedachten zijner vrouw waren „weer uit dan thuis".
Hoe zou zij beseffen, wat het hem kostte, de kostwinner voor zijn gezin te zijn ; wat zou haar nopen, hem te beloonen, voor wat zij begeerenswaard-op-zichzelf vond? Zij beloonde noch troostte
hem, doordien haar geest niet kon vermoeden, dat
hij belooning of troost behoefde, op wat voor haar
het loon in zichzelf droeg. Hij voelde dit als verongelijking en deze als een der verschijnselen van
hun vereenzaming. Er was dus een, elkaar verzwarende, invloedswerking van oorzaak en gevolg.
Hij zag in haar slechts de hartelooze : „de koelein een dubbelen zin. Haar theorieen haatte hij,
omdat — of doordat het de hare waren. Achter
haar bemoeiingen voor de vrouwen en dochters
der fabrieksarbeiders, vond hij niets dan „de geemancipeerde". Hij verwierp alle altruIsme, door haar.
Hem werd altruisme een slavernij, door haar „onverliefdheid" hem opgedrongen. De geringe uitslag
van haar ijver op maatschappelijk gebied, gaf hem
voldoening, hoewel de nood in arbeidersgezinnen
hem vroeger geprikkeld had tot een onmachtige
woede tegen de directeuren. Ook dacht hij het
louter een wraak op Lize, toen hij gehoor gaf aan
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het aanzoek van stadgenooten om mee to werken
voor Pro Juventute. Maar wat hij al dadelijk deed
voor een boefje, werd sedert telkens tot voorbeeld
gesteld! Hij gaf daar zijn voile goedhartigheid. Was
de natuur in hem zooveel beter dan de leer? Neen.
Zijn theorieen waren bedorven. Lize's gedrag had
ze vervalscht. Hij beeldde zich hardheid in ; uit
wrok, dat haar liefde-voor-hem nooit geweest was
„versmelting”. Hij wist : zij had hem kunnen vervormen, als zij anders gehandeld, van ander gevoel
uit elk ding gedaan had.
Wij zullen Robert's gevoelens niet verder ontleden. Voor de volledige vivisectie neemt men het
boek. Onze belangstelling had Ego wel. Doch wij
betreuren den draai aan het eind, waar o. i. Robert
Lovenaar alle sympathie, en zelfs alle deernis, verbeurt, door zijn korten, tot daden gaanden, hartstocht voor de arbeidersvrouw. Waarom deze
vreemde wending ?
De vrouw is de zuster van den ondeugenden
knaap, over wien Pro Juventute Lovenaar heeft
aangesteld tot voogd, en wordt door zijn hartelijkheid voor haar gauwdief van een broer getroffen. Haar man, die een groot gedeelte van het fabrieksloon verdrinkt, is louter ruwheid voor haar
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en had het broertje graag veroordeeld gezien. Zij
vergelijkt . . . en is bereid zich te geven, wanneer
de schittering, uit bewondering of dankbare waardeering, waarmee haar prachtige oogen Lovenaar
hebben tegen-gefonkeld, zijn begeerte met een schok
heeft gewekt. Hij weifelt: dubbel overspel; nooit,
nog, was hij Lize ontrouw. In de woning harer
moeder, waar hij komt om over den jongen te spre
ken, vindt hij haar alleen, een kind aan de Borst.
Aanvankelijk verteedert het aanschouwen van den
zuigeling hem en zakt het verlangen in schaamte
weg. Doch bij de klachten over haar man, die den
jongen weer heeft geranseld, kijkt zij vreemd, bereid, hem aan Lovenaar, de teergevoelige, geeft
toe aan de verleiding en „de teleurstelling schrijnde
terstond- .. .
Ons is dit slot, welke overpeinzingen van sexueelen aard Ego er aan te verbinden wete, een
overbodige en onverklaarbare
teleurstelling !
* *

„Wat heb ik u voorspeld ?" had mijn hooggeschatte uitgever in margine op het exemplaar der
Amsterdamsche Courant geschreven, dat hij zelf
mij zond.
Wij hebben over dat slot gekibbeld !
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Niettemin heeft juist Van Heerde's oordeel over
den roman mij, toen hij nog niet meer was dan
hand-schrift, de verrassing eener eerste voldoening
gegeven. Toen ik Van Heerde kwam bezoeken,
naar hij dacht om over mijn studie De jeugd van
Jan Luyken te spreken, heeft hij aan den, vaofr
elke mededeeling, mijnerzijds gestelden eisch van
volstrekte geheimhouding zoolang ik die wilde,
niet dan met stroefheid, bijna onwillig, voldaan.
De handdruk met zijn : — ,,Mijn woord van eer",
was een norsche formaliteit. Doch toen ik weder
naar Amsterdam kwam, om zijn beslissing over
den geheimzinnigen roman van „Ego - te vernemen, wachtte mij daar . . . een medemensch !
Hoe verschil ik van een doortastend man, die,
als winkelbediende begonnen, de chef van een
Uitgevers-Maatschappij werd ! Nochtans had Van
Heerde in het leed van mijn „Eenzame" de teleurstelling van zijn leven herkend. Het verschil in
gewaarwordingen boekte hij — de term is van
hem — op den post literaire overdrijving ; doch
het algemeen menschelijke in de huwelijkservaring
van Robert Lovenaar vervulde den ruwen, goedhartigen man. Stellig heeft hij plezier in zijn vak, zijn
druk bestaan beschouwt hij als genot ; zonder zijn
gezin, zonder zijn kring van kennissen, zonder het
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zaken-gedoe met allerlei menschen, zou hij diep ongelukkig zijn ; maar, nu zijn aandacht erop was
gevestigd, had hij, als een oude wond in zich, de
smart ontdekt, welke Robert de nergens te ontvluchten eenzaamheid noemt.
— Als je vrouw je maar niet herkent ! spotte
hij en bedoelde iets meer dan een plagerijtje. Naar
zijn meening toch verried zich een leeraar in letterkunde, doordat ik Lovenaar heb laten spreken
van de „door elk herhaalde Rey uit Vondel's
Gijsbreght."
— Was 't maar zoo ! Ik heb moeten naslaan !
Met schrijvers-ijver zei ik op :
De band, die 't harte bind
Der moeder aen het kind,
Gebaert met wee en smarte,
Aen haere borst met melck gevoed,
Soo lang gedraegen onder 't harte,
Verbind het bloed.
Noch stercker bind de band
Van 't paer, door hand aen hand
Verknocht, om niet te scheyden,
Na datse jaeren lang gepaert
Een kuysch en vreedsaem leven leyden,
Gelijck van aerd.
Daer soo de liefde vie1,
Smolt liefde siel met siel
En hart met hart te gader . ..
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— De „band van 't paer" is bij de vrouw niet
sterker dan de moederliefde en de ongelijkheid
van aard verhindert het smelten van ziel met ziel.
Even keek Van Heerde mij aan. Toen bleven
zijn goedige oogen staren. Hij zuchtte, zweeg.
De behoefte aan een inniger en dieper gemeenzaamheid dan wat men vriendschap pleegt te noemen en wat zoo zelden meer is dan omgang, bleek
in dezen man-van-zaken te schuilen ; iemand, geacht, gevreesd, gevleid, die midden in de maatschappij staat, niet uit lichtgekwetstheid de menschen mijdt; die kinderen heeft en goed voor hen
is, doch beseft: zij alien willen him weg gaan ;
een mensch, maar ëën, kon mijn levensgezel zijn:
mijn gezellin! en zij was het niet...

Bij al het sukkelen van mijn vrouw en na de
ziekte van mijn kind, is het honorarium voor De
Eenzame welkom geweest.
Doch dat het lezen van de drukproeven : het
ontzenuwende terugzien van werk in druk,
der heeft ontmoedigd dan bij vorige boeken, heb
ik aan de onverwachte instemming „avant la lettre"
van mijn uitgever te danken : zij is als een extraloon geweest.

II.
blijft goed gaan met de kritieken; boven
H ETbidden
en denken, zou Oom Alex gereed zijn
te zeggen. Ik plak ze nu achter in dit boek; hier
heb ik plaats noodig voor wat anders!
au mijn leven een wending nemen?
Er ligt iets voor mij als een roman.
Dit weet ik vast : er ontstond een illusie. Ik zie,
als niet aldoor meer kwellend, mijn diepste levensverlangen voor mij.
In een couvert der uitgevers-maatschappij was
een tweede gesloten, waarop, met schrijf-machineletter : „Aan den schrijver van den roman De
Eenzame, p. a.", en dan Van Heerde's naam.
Deze had zelf mijn adres geschreven. 1k vond den
brief aan de koffietafel en had, zoodra ik het tweede
couvert zag, de tegenwoordigheid van geest, het
in het eerste te laten en dit bij mij te steken.
— Van Van Heerde? vroeg Tilly nog.
En rustig loog ik :
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Ja, over de Luyken-studie. Er wordt een
vignet in overgedrukt.
Aileen de laatste zin was waarheid en een
nieuwtje voor mijn vrouw.
Fel nieuwsgierig was ik niet. Dat machinate
adres zag zOO nuchter er uit ! Om half drie moest
ik op het gym' zijn en ik had nog iets na te kijken.
Boven las ik.,.
Twee groote getypte vellen, waarop, zonder
doorhaling of correctie :

Aan den schrijver van „De Eenzame".
Uw verhaal is een klacht, die mij heeft getroffen, waarover ik u schrijven moet. Geeft „Ego"
niet zichzelf in „Robert" ? Waartoe anders de
schuilnaam „ego" ? Maar overtuigender dan de
keus van den schuilnaam vind ik den toon van
het gansche boek. Zoo schrijft men om zich uit
te spreken. In dit vermoeden ligt niets van .
„kritiek" ! Het komt niet in mij op, uw werk als
„roman" te beoordeelen ! Het heeft mij ontroerd,
alsof een verre vriend mij zijn leed openbaarde,
doordat het met zoo'n mooie oprechtheid den
indruk geeft, dat gij zelf-gevoeld leed beschrijft.
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Vergis ik mij, geeft gij louter „verbeelding"? Dan
nog heb ik u wat te zeggen. Want uw boek
spreekt iets uit als ervaring. Is het al geen „tendene-werk, een van levensbegrip is het wel. Ego
vertelde Robert's huwelijk, omdat hij zich zoo het
huwelijk voorstelt.
Uw fijne ontleding van Robert's teleurstellingen
heeft mij ontroerd, zooals andermans leed ons
alleen kan schokken, indien wij zelf Of vol geluk
zijn of een soortgelijk leed hebben gekend.
En nu wilde ik dit zeggen aan ... Robert: Stel
u niet voor, dat alleen de man lijdt.
„Robert's „verstandige - vrouw lijdt nooit, zij
„heeft altijd het geluk in zichzelve". Maar weet
Robert niet, dat vele vrouwen precies hetzelfde
lijden als hij ? Robert's „te kort" aan „geestelijk
samenleven", daarover zijn wij het dadelijk eens.
Maar Robert komt nog anders „te kort." En
hierover wilde ik dit tot hem zeggen : het ligt
niet aan de sexen, Robert ; het ligt aan de menschen, elk apart. Lize paste niet bij u, maar hoe
menige man onthoudt op dezelfde wijze aan zijn
trouwe, lief hebbende vrouw, wat het diepste wezen van deze behoeft. Zulke vrouwen kennen haar
plicht, zooals Robert ten slotte den zijnen begrijpt ;
zij zijn gezond, niet overspannen ; zij lijden in
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stilte. Ook rondom hen is het leven kleurloos,
doch een klacht als de .uwe doet beseffen, dat,
hoewel onbereikbaar voor hen, toch het geluk te
vinden moet wezen, daar eenzelfde verlangen drijft
van twee zijden.
Een Vrouw.

Wat moest ik doen op dezen brief ?
Met niemand kon ik er over spreken.
Onverschillig liet hij mij niet.
Even heb ik overlegd, of ik aan Van Heerde
zou schrijven, omdat hij misschien uitkomst kon
geven. Doch blijkbaar had hij den brief verzonden, onmiddellijk na de ontvangst, zooals hij hem
van de post had ontvangen. De zegel droeg een
onduidelijk spoorstempel.
Ik borg den brief, haalde hem tweemaal te voorschijn en er bleef iets onzekers in mij. Iets onrustigs.
Bij buien beleed ik mij blij te zijn. 1k, de eenzaamling, in wien nog ftltijd de heugenis van het dorp
uit mijn jongensjaren voortleeft als het, onder de
noodzakelijkheid der „loopbaan"-om-brood verloren, paradijs ; ik, die kon hunkeren om buiten de
maatschappij te molten leven, zooals de bijna herstelde in een eindelooze ziekenzaal, welke dicht
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vol bedden staat, smachten moet om uit het zijne
en ver weg onder de boomen te komen ; ik voelde
verheuging, omdat een onbekend mensch, een vrouw,
wier naam ik zelfs niet wist, in mijne diepste gedachten zich mengde en tot troost mij schreef, dat
ik ongelijk had. Maar ook stak de brief mij soms
als een tarting of althans een uitnoodiging tot
gemeenzaamheid, en dat krenkte mij. Deze vrouw
dacht Loch niet, dat ik enkel hartstocht begeerde ?
Eene, die er onder leed, door opdringerigheid haar
man van zich te hebben vervreemd, en toegaf nu
aan een zieken drang om zonder gevaar aan &nen
and're, een, die niet weten zou wie zij was, haar
onbevredigd verlangen te uiten ? Die dit een echo
dacht op mijn boek ! Of ... was heel de brief wellicht niets dan een grap ; was dus het effect van
mijn eerlijk bekennen, dat er met Ego's smachten
gespot was? Maar neen, wie spot, kan zoo niet
schrijven! Ach, de slavernij van het ik. Dezelfde
ellende der nooit overwonnen lichtgekwetstheid
vervolgde en bereikte mij, zelfs na die aids angstignauwlettend genomen voorzorgen van anonymiteit ! Want de mogelijkheid van een bespotting
niemand zou ex5it weten, wie „ik” was ; maar dat
er ergens gelachen kem zijn, zoo dan al niet door
deze vrouw, was 't niet een mogelijke straf op
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die verfoeilijke behoefte, mijn wezen om-en-om
te bekijken en aan anderen te toonen ? Ik eenzelvig !
en 'k deed als een stet ; erger deed ik dan die
slechts haar lijf toont , deze onkuischheid verdiende dien hoon.
De goede Van Heerde zond mij, weer zelf
en in gesloten couvert, het feuilleton van een
Haagsche volkscourant, dat uitsluitend handelde
over mijn boek. Gulzig las ik ... De psychologie :
hoe belangwekkend psychologie is, ofschoon 66k
gemeenschapskunst enzoovoort. En ik stelde
mij voor een jong journalist, redacteur aan dit
krantje-voor-kleine-winkels, dat het vlijtigst gelezen wordt achter de toonbank ; een jongeling, kranteman om den broode, droomend van schrijverzijn : vele romans ... gemachtigd om tot aanvulling
met geestelijke voldoening van zijn al te karig
loon, het blad met een „boekentafer te stoppen,
den dag van de meeste advertenties. Nog meer
walgde 'k van mijzelf, daar ik dit las, daar Van
Heerde kon meenen, mij met zOO 'n stuk-over-mij
te plezieren.
Het was drie dagen na de ontvangst van den
brief. In mijn kamer zat ik de studie van Koopmans over Elisabeth Maria Post te lezen. De meld
had mij thee gebracht en toen er nogmaals werd
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getikt, dacht ik aan een tweede kopje. Maar weer
het couvert der „Maatschappir ! En ... daarin
hetzelfde getypte adres met dezen brief, weer van
de machine.
Ik ben bang, Ego, niet, dat gij verkeerd van
mij denkt, maar wel, dat gij een onjuisten indruk
hebt kunnen krijgen van de bedoeling, waarmee
ik u heb geschreven. Toen ik het klad van mijn
brief herlas, beving mij plotseling de vrees, u te
hebben kunnen kwetsen met wat er misschien uit
valt op te maken. Kendet gij mij, uwe mogelijke
gekrenktheid zou een beleediging voor mij zijn.
Daar een geheel-onbekende u zonder meer is
komen belijden : uwe gevoelens correspondeeren
met die bij vele vrouwen, zoudt gij hieruit misschien kunnen opmaken, dat ik in het eenzaamheids-gevoel van Robert Lovenaar niets dan onvoldaan lichamelijk begeeren heb gezien. Geloof
mij, ik had u dan niet geschreven. Want deze
onvoldaanheid bij vele mannen weten wij vrouwen
maar al te goed. Neen, wat mij in uw kracht heeft
getroffen, is de, alleen bij volkomen eerlijkheid
mogelijke, overtuigende kracht, waarmee gij de
eenheid hebt bepleit, het onverbrekelijk verband
tusschen lichaams- en ziels-begeeren. Hiermee heft
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gij het eerste op en haalt gij voor mijn gevoel
het laatste niet neer. 1k beken, dat dit inzicht mij
nieuw is. Wij vrouwen aarzelen schuchter, zelfs
tegenover onszelve — over sommige dingen door
te denken. „Geest en beest zijn êën", naar Robert's
overtuiging. Ik heb eens een studie gelezen over
Buchner, den man van Kraft and Stoff, en wat
ik begreep van dat materialisme, maakt het mij
niet sympathiek. Maar de klacht van Robert beteekent iets anders. Ik vind in haar huwelijks-idealisme en een beschuldiging tegen die vrouwen, die
niet vermogen de minnares van haar man te zijn ;
die het zinnelijke in de liefde als jets bijkomstigs,
zoo niet minderwaardigs beschouwen ; voor wie
de man nooit meer is dan een vriend: niet, dus,
de eenige-mensch-op-aarde, (dit streepjeszetten leer
ik van u!)
Robert begeerde, dat Lize het geluk van het
moederschap zou hebben gekend na een ander,
even groot ; na een vervoering in de gemeenschap
met hem, van welke extase haar innigste liefdebesef het geluk van het moederschap nooit zou
scheiden.
Misschien meldt gij mij, of ik goed heb gelezen.
„Ego" kan het niet euvel duiden, dat ook mijn
naam zich „verschuilt". Heden over een week
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zal ik, gewapend met een paar couverten als het
hierbij gaande, aan het postkantoor to Utrecht
navragen, of er een brief, aldus geadresseerd, is
ingekomen.
Een Vrouw.
Onmiddellijk heb ik een antwoord geschreven
en op mijn Remington overgetypt. Het ingesloten
couvert maakte mij later achterdochtig. Met een
beverig, burgerlijk handje stond er : ,,Mejuffrouw
Joha . van Bleek, post restant Utrecht." Dat was
niet zij, dat kon zij niet zijn . . . Werkte zij meer
met poste-restante's ? Dus . . . misschien dan toch
een student ? . . . Maar de brieven zeif, vooral deze
tweede, zoo fijn reageerend op mijn gewaarwordingen ; ik kon, ik wilde aan spot niet gelooven.
Het trof mij, dat de couverten, blijkens de poststempels, waarvan de data drie weken verschilden,
meer dan een half jaar oud waren . . . Nogmaals
wantrouwde ik, en verwenschte mijn argwaan, en
wilde mijn antwoord toën dadelijk posten doch,
gedachtig aan haar „over een week", deed ik het
den vijfden dag in de bus.
Mevrouw, hoe heeft u mij verblijd en hoe fijn
hebt u alles begrepen. Ook, dat inderdaad de
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eerste brief mij heeft doen vreezen . . . wat u vermoedde.
Wij hebben elkander iets geleerd. Uw „les"
heeft mij niet vroolijker, wel zachter gestemd.
Ach, hoe moeilijk is het leven voor die onverstandigen, die te fijn werden geschapen om ooit
te leeren ruig zijn ! Onverstandig kan men helaas
wezen op vele wijzen. Doch hoe, met het fijnste
„verstand" en de beste bedoelingen, althans onder
beschaafden — en juist ddar worden deze dingen
beseft-en-gevoeld zich te vrijwaren voor de
huwelijksteleurstellingen, over welker grievenden
ernst u en ik het zoo merkwaardig eens blijken?
Want hoe bereikt men het liefdesgeluk zonder
kans op de
ik geloof : vele levens brekende
ervaring, dat men niet bij elkander past ? Daargelaten, dat Robert's meisje zich nooit zou hebben
onderworpen aan de boersche zeden in sommige
streken, waar met algemeen goedvinden de eerste
zwangerschap wordt afgewacht, voordat men besluit tot het huwelijk ; ook daarmee zou Robert
niet zijn gevrijwaard voor die volslagen lijdelijkheld, die hem als onverschilligheid kwelt. Lize
vermoedt Been bestaan van vervoering, leert zelfs
nooit zijn teleurgestelde verwachting begrijpen. Men
neemt te makkelijk aan als regel, dat stille plassen
13
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diepe gronden hebben. Ook over ondiepen grond
kan het water gelijkmatig heenglijden, zonder ooit
op te slaan tot golving! De man, die een rustig
meisje liefheeft, beschouwt haar gelijkmatigheid
eerbiedig als een hem lieve openbaring van maagdelijkheid. Hun geestelijk samenleven gaat nog
niet diep, maar de maagdelijkheid maakt immers
schuchter ! Hij betaalt den oranjebloesem duur.
Wat hem liefelijke onvolkomenheid der maagd
scheen, blijkt aard van den mensch. Evenmin als
den hartstocht zeif, waar uit voor hem de vervoering ontstaan zou, die ons het Oneindige naderen doet, en welken zij ducht als heftigheid
verlangt zij de drift van zijn geest te deelen, die
zij vreest als een koorts zijner ziel.
'k Geef toe, dat veel van zulk verschil blijken
kan tijdens de verloving, den ernstigen omgang,
langdurig en „vrir, als Hollandsche engagementen
zijn. Doch zooals mij een voorbeeld bekend is
van een lief hebbend meisje uit deftigen kring, dat,
in de verloving al vrouw geworden, zich aanleerde
en aanwende hartstochts-genieting te liegen, om
een kunstehem, dien zij tot echtgenoot wilde
naar van boersche afkomst toch maar op dat,
haar toornig gezegd, verlangen, dien eisch van
zijn drift, tevreden te stellen ; zoo komt het zeker
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— en vaker — voor, dat het meisje leert meepraten ; en eerst de vrouw beseft, niet te willen
beamen ; en toont, niet verder mee te kunnen.
Blijft dan „de" liefde die alles goed-maakt ? Degene, die „alle dingen vergeeft" ! Alsof men tot
harmonie kwam door dulden ; alsof de noodzakelijkheid van te dulden de mogelijkheid van eenheid niet uitsloot !
De „fatsoenlijke" leugenaarster van wie ik hierboven rep, was evenmin mooi als hartstochtelijk.
Doch tegen haar verbintenis met den doodarmen
beeldhouwer van lagen komaf, had haar familie
niets dan bezwaren en zij moest daarvan soms
de gegrondheid erkennen. Haar heeft dus stellig
,,de" liefde gedreven. Geeft haar huwelijk dan niet
het „levend bewijs", dat de vrouw, of dat aithans
onze vrouw, den geslachts-omgang als iets bijkomstigs beschouwt en als iets bijkomstigs beschouwd wil zien ? Ach, Mevrouw, wij beiden
zijn... uitzonderingen ...
**
*

De brief kwam terecht. Het antwoord luidde :
U zult, evenmin als ik, ooit begeerd hebben,
geen uitzondering te zijn. U wenschte slechts, niet
alleen te staan. Er zijn ongetwijfeld meisjes-en-
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vrouwen, gelijk aan de echtgenoote van dien
beeldhouwer, die, naar ik gaarne aanneem, een
hoogstaande vrouw is.
Trouwens, dergelijk bedrog : — de moed daarin ;
het idealisme, bij machte, door geestelijke toewijding fyzieken weerzin weg te huichelen — en
meer ! — zou het zelfs dien... forschen boer,
een kunstenaar, dus ontvankelijk, niet hebben verteederd en dankbaar gestemd, indien hij het eens
heeft leeren doorgronden ?
Lize Lovenaar was anders ! Zij geeft niets om
Robert's streven, onthoudt hem ook geestelijke
„belooning". Een doeltreffend voorbeeld voor de
theorieen van uw boek vind ik dit beeldhouwershuwelijk dus niet. Daar toch ontbrak bij de vrouw
slechts de hartstocht, Lovenaar's lijden is jets
anders ; hij ontbeert veel meer dan gedeelde passie. Ik zie zijn vrouw als alleen-cerebraal, haar
ontbreekt alle temperament, om nog eens dit gevaarlijke woord te gebruiken.
Dat gebrek nu, ach, waarde Ego, het kan blijken op vele wijzen. Een gezonde, krachtige man,
wiens aangenaam uiterlijk invloed op het meisje
heeft geoefend en die haar ook stellig liefhad en
-heeft, kan, zonder opzet, zijne vrouw laten in de
algeheele, de dubbele verhongering, waarover
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Robert Lovenaar klaagt. Eenvoudig, doordien de
man aandrift mist ; het temperament, dat een gevoel, welk het ook zij, tot „vervoering" doet stijgen. Er bestaat de behoefte aan een innigheid,
welke, vele vormen aannemend, met de jaren verandert, doch niet vermindert. Die behoefte heb
ik in Robert gevonden, en, hoewel van de andere
sexe, volledig met hem meegevoeld.
Doch juist waar dit „extatische zulke fijne, of
althans vaak moeilijk aan to wijzen grens-vormen
heeft, heb ik het slot van uw boek betreurd,
minder nog door den indruk, welken het op mij
zelve maakte, dan om het praktische gevolg, dat
het menigeen van uw werk zal vervreemden, nadat hij aanvankelijk met instemming naar u heeft
geluisterd. Robert's klacht over Lize's koelheid
aanvaardend, mag ik, als vrouw, den auteur misschien zeggen : opdat het leed ons treffen zal,
moeten wij weten : die man vraagt liefde, hij verlangt niet louter naar hartstocht. Welnu, hoe zou
hij iets anders vinden dan even stilling van zijn
drift, bij die, gemakkelijk hem ter wille wordende,
doch verder niets voor hem beteekenende arbeidersvrouw, die, met een zuigeling aan de borst,
slechts door de bijkomstigheden van haars mans
ruwheid en zijne goedheid voor haar broertje, tot
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den mijnheer zich voelt aangetrokken ? Hoe kOn
Robert hartstocht verwachten van haar? De keus
der figuur lijkt mij ook verkeerd, omdat zij schijnt
gedaan in de meening, dat ruwe, onbeschaafde
vrouwen vanzelve hartstochtelijker zouden zijn
dan beschaafde, verfijnde.
Een Vrouw.

Een p.s. gaf den dag voor het antwoord aan.
Ik schreef :
Schrijvers-ijdelheid, Mevrouw, en dat eind van
uw brief, waarin u die prikkelt ! Ach, geloof mij
niet ondankbaar. Deze, met innige erkentelijkheid
gezegende correspondentie is uit en om mijn Eenzame ontstaan. Ik heb er eene ziel door gevonden,
die mij begrijpt en die even fijn voelt als scherp
denkt. U moet beseffen, hOeveel dit waard is
voor den man, die zich in De Eenzame gaf.
Negen jaar geleden ben ik aan het boek be-,
gonnen, toen ik vijf jaar getrouwd en mijn kind
drie jaar was. Mijn boek zou een biecht zijn en
een wraak. Een wraak op het leven, niet op mijn
vrouw. Toch was het een klacht en zelfs een
aanklacht, dit boek, dat waarschuwen wilde met
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waarheid ; en hierom mocht mijn vrouw niet weten,
dat haar man het had geschreven.
Mijn maatregelen zijn afdoende gebleken. Niets
in het verhaal kan mij verraden ; de groote uitgever, die het aanvaardde, heeft wetenschappelijke
werken van mij onder de menschen gebracht en
een soortgelijk ter perse ; onze briefwisseling houdt
zonder moeite in mijne woning den schijn op, dat
zij die andere boeken betreft. Hij is een volkomen
gentleman ; zijn woord van eer kan ik vertrouwen;
de anonymiteit van den schrijver doet trouwens
geen afbreuk aan de belangstelling.
Deze nuchtere mededeelingen bedoelen u te
doen beseffen, dat de verschijning van De Eenzame met geduldig overleg is voorbereid. Zou
de constructie dan niet lang overdacht zijn ? Waar
ik te kort schoot, faalden mijn gaven : in de taal,
in de moeilijke kunst der beschrijving, in het vinden van bijzonderheden, welke het verhaal rijker
zouden gemaakt hebben en levendiger. Maar Robert's zwakheid en teleurstelling bij die arbeidersvrouw, zijn veel meer dan een detail: dit brok is
een onderdeel van den bouw en ik herhaal : die
is lang overdacht.
Toch veroordeelen de meeste critici het, evenals u. — Het slot moet verklaard uit de rest van
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het boek. Had ik Robert liefde doen vinden, hij
zou niet meer De Eenzame zijn, ook indien deze
liefde hem en de beminde voeren moest tot de
smart der Entsagung. Mijn boek, bij een schilderij
vergeleken, zou dus niet in een toon zijn gehouden. Ik dacht (en acht) het een versterking van
den idealistischen geest, dat Robert aan zijn hartstocht voldoet en onmiddellijk onvoldaan is. Hiertoe moest het zijn niets dan hartstocht en mocht
het niet zijn gedeelde hartstocht, daar deze nieuwe
verwikkeling noodzakelijk ten gevolge zou hebben :
verwijten der vrouw en weer ander zelfverwijt bij
Robert. Ook zou gedeelde hartstocht kunnen voeren tot liefde of althans kunnen schijnen liefde
te zijn.
Aan het jaren lang driftig begeerde moest, dus,
Robert kunnen voldoen en daarbij onbevredigd
blijven. Gekochte liefde walgde hem. Kon, ook
van te voren, geen mogelijke voldoening hem
schijnen. Is het minder democratisch dan de werkelijkheid, te meenen, dat eene vrouw uit het yolk
eerder tot deze daad zal komen dan de meer
beschaafde? Niet, doordat zij hartstochtelijker zijn
zou, maar doordat in hare onbeschaafde omgeving
reeds het meisje met ruwe onbeschroomdheid wordt
achtervolgd. Zij heeft, behalve haar lichaam, haar
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hart te geven tinder geestelijks immers niet ?
Dat hart, nu, wrokt tegen haar man, het is vol
liefde voor het broertje, raakt hierdoor vol dankbaarheid voor Robert. In deze gevoelens ziet zij
hem vOOr zich ; hij kijkt naar haar als zoo menige
man. Hoewel hij niet, als die anderen, plomp zijn
begeeren te kennen geeft, integendeel schroomt
en het tracht te verbergen r verstaat zij hem
en wil hem „beloonen". Deze vrouw wil wël hem
beloonen : met wat zij hem te geven heeft. Nu
gutst door zijn bewustzijn : de passie ! en even flitst
het door zijn verbeelding, dat ook zij bedroefd
is, want „eenzaam", als hij ; dat hij Lize zou
kunnen verlaten om haar r om haar, die hem
de passie schijnt
Ook bij haar blijft hij de eenzame. De niet beschaafde meid-uit-het-volk, sappige vrucht van
bloedrijke liefde, wil zijn mansverlangen stillen ;
doch haar overgave is wraak en belooning, geen
voldoening aan eigen lust. Hoe zou ze bij den
armbloedigen heer ondergaan, wat haar man lichamelijk voor haar geweest is ?... De teleurstelling
schrijnt hem terstond. En kweekt de wroeging
het meelij met Lize, dat hem niet minder eenzaam zal maken, al stemt het tot weemoedig berusten.
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Sluit dit alles niet logisch aan bij de rest ?
* *

Zoo had ik geschreven, een avond laat. Ik
dacht mij moe, ging dus te bed — ik kon den
slaap, de rust niet vinden.
Want het drong in mij, Haar alles te zeggen.
Aan iemand te zeggen, wie Ego was.
Haar op te biechten, wie, hoe ik was.
Ik wentelde, gooide het middenlijf op. Tilly,
naast mij, werd even onrustig. Toen heb ik een
tijd lang mij stil gehouden ; daar Tilly doorsliep,
mij verwijderd; en voortgeschreven, diep in den
nacht ; en dit haar in het handschrift gezonden.
Mijn naam heb ik echter nog niet genoemd,
wel vergunning gevraagd daartoe, wat de bede
insloot, den haren te kennen. Dat de brieven gaan
zouden van mensch tot mensch.
Wat ik al schreef, weet ik niet meer. 't Kwam
uit de behoefte, mij gansch te doen kennen. Zonder bijzonderheden over de uiterlijke omstandigheden, zeide ik het verschil tusschen Robert en
mij : het verschil en de overeenkomst. Ik trachtte
het opdringerige in mijn daad goed te praten,
o. a. met een herinnering aan de, haar zeker bekende, briefwisseling tusschen Marie Basjkirtsef
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en Guy de Maupassant, verzekerend, dat mijn vrijmoedigheid voortkwam uit een ander verlangen
dan bij den sceptischen sensualist. „Ik ben alleen,
was altijd alleen; ik heb geen zuster, zelfs geen
broeder."
Op den, naar gewoonte, door haar aangeduiden dag, mOet de brief to Utrecht geweest zijn.
Dagen vergingen, een week, toen weken : het
antwoord, waarvan ik geluk verwachtte, bleef uit.

QANNIE is verloofd met Jhr. Dr. Nicolaas
Mogge, een adellijk predikant van de ethische
richting. Ik wist niet precies, wat dat was voor
een richting. Tilly gaf toe, op mijn gemopper,
dat ethisch te zijn, wel het minste is, van een
dominee te verlangen, zelfs in dezen slappen tijd ;
op het gym' heb ik Winkler Prins nageslagen,
om iets van Mogge's „richting" te weten, voordat we naar Heidelust gingen, feliciteeren.
Want mama had dit zoo besteld. De kennismaking met den aanstaanden halve-zwager trof
met haar zestigsten jaardag samen ; zoo sprak het
vanzelf, dat wij overkwamen.
Al het gebeurde op dezen Zondag staat in mijn
herinnering als een kring van beuzelige ergernisjes
en gegriefdheidjes rondom het ëène moment van
verbijstering, dien schrik, die ontnuchtering
dat vreemde
Evenals wij verwacht voor den lunch, waren
Lex en haar man pas na tweeen gekomen. Kie-
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boom had weliswaar opgebeld, dat Lex hoofdpijn
had, nog wat rustte ; maar mama vond haar wegblijven onbehoorlijk en zoo jets ontsnapt niet aan
den speurzin van Lex. Dus zat men in de hallvol-bloemen weinig gezellig, gedrongen bijeen :
Tilly en Kieboom allebei angstig, Lex en Sannie
allebei boos en de dominee vreemde-eendig.
°peens vroeg Lex hem : — je leest zeker veel ?
Ze deed telkens vragen met effen gezicht, en
moest zien, dat zij Sannie ergerde, hoewel, wat
zij vroeg, op zichzelf niets vreemds had. De mogelijkheid, dat een jong geestelijke niet veel zou lezen,
kon desnoods als een onbeschaamde onderstelling
gelden, doch de toon van Lex was zoo gewoon :
de vraag was banaal — als vele vragen.
0 ja, zei Nico, dat gaat nog al wel.
Kwaaddenkendheid alleen zou in den toon van
het antwoord ongeduld hebben gehoord of gekwetste hooghartigheid. Feitelijk was het banaal
als de vraag.
— Ken jij de roman De Eenzame?
Tweemaal heb ik over het boek hooren spreken. Lens op het gym', in de leerarenkamer, waar
ik kalm bog, het nog niet te kennen ; eens, toen
Tilly en ik een Zondagsvisite achter Gorssel maakten en de onuitstaanbare vrouw des huizes daar,
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eenzaam buiten, literair deed, omdat zij een „auteur"
op bezoek had. Haar heb ik een ontwijkend antwoord gegeven.
Waardoor draaide nu alles om mij ?
Jaren Lang, zelfs al voordat ik aan het boek
schreef, heb ik, van den beginne of vastbesloten
het auteurschap geheim te houden, mij ingedacht
in allerlei mogelijke kwellingen bij deze anonymiteit. Ik heb eens een debar mij voorgesteld, hier
op Heidelust over De Eenzame te voeren met
Oom Alex ! Hoe zat ik daar nu verbluft, als doorschokt, enkel doordat Lex het boek noemde ? Ik
moest mij dwingen op te zien: Lex keek naar
Nico, haar oogen glansden plagerig ; vOOr de mijne
schoot een floers.
Nico verklaarde, onverschillig, van dien roman
niet te hebben gehoord. Als was 't hem te veel,
informeerde hij, of het een oorspronkelijk werk
was.
- Zeker, zei Lex. Maar de schrijver noemt
zich Ego. Henk, weet jij niet, wie het is ?
- 'n Romanschrijver Ego? Onbekend.
Met dof geluid zei ik dit, niet zonder moeite;
en trachtte rustig vOcir me te kijken.
— „Ego" ? „Ik" ! zei nu Kieboom wijsneuzig.
Zijn pedante toon redde mij. Ik kon uitbarsten
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— Kieboom! jij ? Kerel, heb jij een boek geschreven ? !
Everhard lachte, zelfs Sannie ; Lex ging luidruchtig in op de grap; haar plaagoogen keken
van Kieboom naar mij : de stralende blik bleef
even, doorborend . ..
Twijfel was niet meer mogelijk.
't Bewustzijn doorbonsde mij : Lex is het, Lex !
en in mij was tegelijk verbazing en een vreemd
besef, dat ik had moeten weten.
Hoe mij langer goed te houden ? Opstaande,
lachte ik nog eens flunk : — deed het om me een
houding te geven ; doch dit spotten met Kieboom
was ook een voldoening, al voelde ik tevens
wreedheid schrijnen.
'k Vroeg nu aan Tilly: — Is Suus in de tuin ? —
Ook Everhard was opgestaan ; samen traden we
naar buiten. Onmiddellijk vond ik mijn vluchten
onnoozel ; zou niemand opmerken, dat ik vreemd
deed ? God, als een van hen mij verdacht ...
Lex' kinderen balden op het grasveld ; ik ging
naar hen toe, speelde den grappigen oom, doch
bespiedde gestadig het huis. Sannie en Nico dwaalden den tuin in, en toen zij gearmd Tangs ons
grasveld kwamen, praatte ik opgewekt met hen
en werd het gemakkelijk eens met Nico, dat Ee
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het evenbeeld was van Kieboom en Tootje wel
wat had van Lex. Hoe de moeder, eenmaal getrouwd, is veranderd, wat ik trouwens altijd verwacht heb, vond ik voor het aanstaande familie-lid
een nog to intieme mededeeling.
Even later kwam Tilly buiten, en riep om Suus,
en ik ging hooren wat er was, daar het kind wilde
blijven spelen ; eerst toen daalde over mijn ongerustheid de overtuiging neer, dat ik om niets was
bang geweest.
Maar nu doordrong het besef: het is Lex ! mij
als een vloed van overstelpende, tegenstrijdige
gewaarwordingen. Hoewel ik met triomfantelijke
verontwaardiging de mogelijkheid verwierp van
verraad door Lex, maakte de gedachte : „de zuster" mij bang en vooral beschaamd, verlegen. Had
ik mij al niet een „roman" gedroomd met „haar",
„die vrouw" : een môôglijke liefde, verrassend
geluk van een ame sceur ? — En nu was het, was
het: de zuster . . .
In de hall terugkeerend, vond ik er met voldoening niemand dan mama en de binnenmeid, die
spraken over huishoudelijke dingen, zoodat ik nauwelijks opgemerkt werd en ongehinderd naar boven
kon loopen. Zou Lex daar zijn ? Ik had haar
nergens ontdekt in den tuin. 't Verlangen brandde,
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meer te weten; te spreken haar, met wie 'k in
complot was ; en tevens zag ik er tegen op, alsof
een misdaad aan haar begaan was. Ik maakte mij
wijs, slechts uit de begeerte, alleen te zijn, naar
de boekenkamer te sluipen : de ruime, deftige kamer
met het groote balcon en de deurramen, waar ik
jaren geleden met bleek-makend ontzag was binnengetreden, toen „neef de minister" mij wel wilde
ontvangen. Nu duwde ik ongeduldig een stoel
vOOr een van de zijramen en door de spleten der
neergelaten jaloezie zag ik de huisgenooten paarsen groepsgewijs drentelen en staan. Vlak onder
mijn venster gaf Kieboom zijn ongeveinsde, volledige aandacht aan de monstering van sigarettemerken, waarmee Jan uit het huis was gekomen.
Lex ontdekte ik nergens. Haar kinderen speelden
nog op het grasveld.
Toen ging de kamerdeur open en, hoewel ik
zat afgewend, wist ik terstond dat zij daar was.
De aandrift doorvloog mij snel op te rijzen, doch
met den onmiddellijken reflex, dat ik beter bleef
zitten peinzen. Zij kwam nader en nu stond ik
op. 'k Zag, dat zij de deur had opengelaten. Er
was niets van verlegenheid aan haar. Zij overreikte mij een groot, geel couvert.
Zou jij dat eens willen lezen ?
14
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— Het antwoord ?
En, daar zij mij vragend aankeek :
— Van juffrouw Van Bleek ?
Na jets als een fronsen, zacht, maar gewoon:
juffrouw Van Bleek is een kindermeid. Het
mijne heb je immers straks in de hall gekregen.
— Dank je... Ben je niet boos ?
- Waarom zou ik boos zijn?
— Was ik niet indiscreet ?... Maar dan nog —
jij, als zuster
- Ach, over jullie verhouding heb je me immers
niets nieuws geschreven. Ook niet in het boek.
- Hadt je begrepen, dat het van mij was ?
— Nee. Ik had je zelfs niet met Robert vergeleken. Anders had ik natuurlijk die brief niet
geschreven. Je hebt je knap gemaskerd. Eens, in
het getypte gedeelte van je laatste brief, dacht
ik aan je 'k zag niet dadelijk, dat er een handschrift volgde ; maar toch, geen Ahnung, ook geen
moment, dat ik het spelletje speelde met jou. Toen
die malle verrassing, jou hand to herkennen !
- Je voelt, dat Tilly het niet moet weten.
Och, natuurlijk ! Maar toe, wil je dit eens.
lezen ?
Ik was bedremmeld, maar keek haar nu aan.
En niet-prettig trof me haar houding. Het hoofd

211
iets schuin, bezag zij zich in den grooten spiegel,
die boven de lederen kanapee hangt. Ik nikte
naar het couvert en vroeg :
— Graag. Maar wat is het?
— Och, zei ze, iets dat ik heb geschreven.
Maar... net als Ego, in het geheim, hoor!
Ik vond opeens mij dom en dwaas.
— Een novelle ?
— ja, och, lees maar ... Willem weet er nets
van. Hij zou het natuurlijk aanstellerig vinden.
Bewaar het maar, tot ik je spreek. Dank je bij
voorbaat.
De eerste etensbel klonk van het dak. Zij had
opeens haast en liet mij staan.
*

*

Ik was teleurgesteld.
Waardoor ?
Wrevelig schold ik me idioot.
Maar als een man, die beklag verdient, ontmoedigd, ging ik langzaam de trap of en had
nauwelijks aandacht voor haar kinderen, die door
Suus, alsof ze al moedertje was, naar boven geleid, mij tegenhielden om den afloop van het spel
to vertellen.
In de jassenkamer borg ik het couvert in den
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binnenzak van mijn demi-saison. Hoe ik ook tegen
de stemming streed, ik voelde mij kriebelig, ontnuchterd. Aan de muur-fontein wilde ik handenwasschen ; 'k vergiste mij, draaide de warmwaterkraan open en vervloekte de stomme keuken die
deze leiding te heet liet worden. Was ik niet
zelf de botterik ? Ik, met mijn „avontuur” om een
boek ! Anders dan vaak — in mijn fantasie, had
ik immers nooit avonturen beleefd !
Uit behoefte aan verkoeling, liet ik den kouden
straal zOO stroomen, dat mijn beide manchetten
werden bespat. Ik was een zielig onpraktische
kerel. Onder het omkeeren van de manchetteknoopen, keek ik de jassenkamer rond. Hoe armoedig-vaal kwam mijn demi-saison uit naast de Engelsche jassen van Everhard en Jan ! En die mantel
van Tilly, nog wel Naar paaschpronk ! Wanneer
we naar Heidelust moeten, haalt zij het beste goed
te voorschijn, voor zich en voor Suus en voor mij.
Hier, enkel aan de hoeden en mantels en overjassen, aan dat bijkomstigs van de kleeding, aanzag ik de minderheid van mijn huis. En wat beteekent voor de praktijk van het leven, de — al
net als de meeste kleeren bij ons eigen-gemaakte meerderheid van een schrijver ? Romans
schrijven is hoogstens een aardigheidje erbij, zooals
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nu voor Lex, die me net kwam vertellen : „alle
belangstelling voor je boek, maar, kijk dit eens
in? 'k mëèn, dat ik het ook kan.". . . Praktisch
heeft Lex gedaan : rijk getrouwd! Een mooie meid,
arm, maar van goeie familie, trouwt een luiwammes,
sportwellusteling, van minder kom-af, maar die
duiten heeft. Zij kan nu meedoen. Tilly... ik
voelde meelij met haar, louter door 't zien van
haar hoed en mantel. En dan was ik nog ontevreden ! Dan dorst ik nog tuk op een „avontuur”
zijn !
De manchetten, met zenuwvingers onder de
mouwen geduwd, drukten beide de hemdsmouwen
op. Een van de zwagers zou 't moeten zien :
frontje, niet eens een overhemd, en losse manchetten . . . Ik voelde me veilig, omdat ik allëën
was. Het besef, dat ik vaak, ook bij het logeeren
op Heidelust, heb : de armoe, die telkens wat
heeft to verbergen voor de menschen van 't huis,
zelfs voor de meiden!
Het was bijna, of deze jassen ... of ze sprakeloosstarend me gispten : — „Jij, ouwe getrouwde sjofele
man, wees blij met wat je nog hebt gekregen, en
dat je hier zijn mag, jij, bij ons — hadt jij gehoopt
op een avontuur !? ... Daar moet je jong voor
zijn, slank en jong. Daar moet je rijk voor zijn,
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als wij. Zie nu maar zelf : ons en, hier, jou jas :
de voering, bij de armsgaten, is versleten ; de mouwomslagen rafelen ; de kraag is grauw, de heele jas
vaal . . . Voor avonturen, jij, li-te-ra-tor, moet je
beter gekleed gaan en jong zijn . . ."
Dicht-opeen in een rij, de jassen. En, aan een
tweeden kapstok-wand, nog meer naast en over
elkaar, in een achtelooze opeenhooping : mantels,
doeken, sjaals, zelfs bont : veel goed, dat daar
hing als vergeten ; toevallig bijeen, van winter en
zomer, uit den overvloed der vrouwekleeren van
een rijk gezin. Op een grooter knop, in den hoek
apart, een tuin-doek van mama, dien ik kende ;
die me heugde van lang geleden, toen alles hier
me verlegen maakte, in mijn onhandige armoe vol
eerbied . . .
Ik ontstelde bij het zien van dien doek. Want
ik herinnerde me een anderen, welke ook zoo hing,
alleen, vergeten : — aan dien, als van valsch vernuft gegoten, ijzeren kapstok, dat jachtgerei, in
het verlaten huis der Makkink's, dien ochtend,
toen ik daar kwam met Lex, omdat zij voor mij
piano zou spelen. Mij doorvloog, wat ik die dagen
doorvoeld had, toen ik Lex mooi vond, verleidelijk ;
verschrikt mij afvroeg : ben ik verliefd? en het
duidelijk antwoord der zelfkennis kreeg ; hoe zou
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ik bij haar vinden, wat ik behoef; hoe zou zij het
mij geven, zelfs, als zij mijn liefde aannam ? Zij,
Carmen, hoeft noch heeft te geven ; zij, die te
ontvangen verlangt ... Waren de brieven van
„Juffrouw van Bleek" geen bevestiging van mijn
diagnose ? Op mijn klacht : „ik heb te weinig ontvangen" — de hare : „ook ik heb te weinig ontvangen". Of ... ?
Met het couvert, dat ik verbergen ging, was
ik geslopen door het eenige „ouderlijk huis", dat
mij nu al veertien jaar restte, geslopen naar dit
kleerenhok en had de deur zorgvuldig gesloten.
Nu drongen uit de hall geruchten der van boven
gekomen menschen, en overspannen luisterde ik,
als liep ik gevaar te worden betrapt.
Want het gulpte als vloedgolf door mijn wezen,
dat Lex in de brieven verlangen gebiecht had: 't
verlangen, waar ik het geluk in wist ; dat zij ontbeerde, wat ik ontbeerde; en dat ik haar nooit
zOO mooi had geweten, of nook mij had durven
rekenschap geven, hoe mooi ik haar vond, hoe
in-alles-begeerlijk, als nu ik van haar begeeren wist.
* *

*

Ilk zat naast wie mijn beste gevoel : mijn trots,
maar ook wat er teers in mij is, niet dan met
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spottenden tegenzin den naam van moeder pleegt
te geven. En ik wilde, ik zou met haar praten.
Het was angst, het was lafheid, maar ik wilde
een goeden indruk maken op de hooghartige, mij
nog altijd gering-schattende, maar ook steeds impulsieve vrouw. Rechts van haar zat Nico ; doch
het lag in de lijn barer conventioneele opvattingen, dat het dezen was gegund, bij dit eerste
maal midden in de familie, zich blij-hoffelijk, bijna
uitsluitend te bemoeien met Sannie. Aan mijn linkerhand zat Mien op een hoekplaats der lange tafel.
En vlak tegenover mij was Lex. Tootje zat naast
haar, tegenover Mien, en Ee was, tusschen Tootje
en Mien in, er naast gezet aan den smallen rand
van den disch. Toen ik hem zei : — Maar Ee,
wat een eer ; jij, heel alleen boven aan de tafel!
lachte hij trotsch met zijn moeders oogen. Er welde
een verlangen in mij, de jonge, mooie moeder aardige dingen te zeggen over haar, zoo uitstekend
gekleede en keurig zich houdende, mooie kinderen.
Ik durfde niet, om Mama en om Mien. Mijn oogen
trokken een diagonaal naar Suus, op de andere
hoekplaats aan den overkant er was iets burgerlijks aan haar, of ten-minste iets te provinciaalsch' ;
en bitter bedacht ik : — Weer kwestie van geld ; 't
is al mooi, wat Tilly voor zich en voor Suus maakt,
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alles zelf, met een dag in de maand de zweeterige
naaimug uit de Barlheze. Lex en Mien spraken
van Hirsch ; beiden waren naar Amsterdam geweest -- alleen om kleeren de reis gedaan en dan
voor dien grooten, duren winkel . . . Ik knikte
naar Suus ; haar pupillen vergrootten, terwijl ze
beschroomd terug groette. Ze zat daar vervelend,
naast Oom Kieboom en tegenover Oom Jan, allebei
te lui om te praten. Everhard was wel de beste
van 't nest — hij sprak nu opgewekt met Tilly,
die tusschen hem en Kieboom in zat. Nogmaals
keek ik dezen aan : — hij was de eenige, die
voor den tweeden keer de meid met de hors d'ceuvre aanhield en conscientieus de vakjes van den
schotel afging. Nu zei ik Lex wat van To's mooie
jurk en twee oogenparen beloonden mij ; het waren precies dezelfde oogen. 1k had behoefte haar
ook te zeggen, dat de gelijkenis Nico terstond
had getroffen. Even keek zij naar Nico : — spottend ? Nu vroeg ik Mien naar hare lessen, zij
bleek mijn belangstelling overbodige intimiteit te
vinden ; ik troostte mij met het bord zachte soep —
de soepen op Heidelust zijn heerlijk. Tilly beweert :
dit is dood-natuurlijk, er is geen zuiverder luxegerecht ; wij koken een bot uit, dat is dan het
vleeschnat . . .
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Na vergunning te hebben gevraagd, Mama van
den vischschotel te bedienen : — het waren, mêen
ik, schijfjes tong ; zulke vischsoorten eten wij nooit ;
— informeerde ik belangstellend, of zij goede berichten uit Arnhem had. Het, naar gewoonte met
niet meer dan strakke minzaamheid gegeven, antwoord deed mij waarlijk ontstellen. Oom Alex,
als vriend van Nico's vader, zou, in zijn groote
ingenomenheid met dit engagement, vandaag ook
zijn overgekomen, als Tante niet ongesteld was
geweest ... Die mogelijkheid : hij, nu er nog bij ! ...
Gezegende lichte-ziekte van Tante...
— Toch niet ernstig ? vroeg ik lief.
Maar van den overkant snerpte de hoonstem
van Lex :
— Oom vandaag hier ? Is San Nico dan al
gaan presenteeren ?
Gebelgd verdoften Mama haar oogen. Langzaam keek zij op en naar Lex. Minachtend, vijandig klonk het antwoord :
— Oom kent Nico al van de geboorte.
— Oom kende Willem ook al jaren. Toch is
hij hevig beleedigd geweest, dat ik niet gauw
genoeg kwam om zijn zegen.
Mama vond dien uitval geen wederwoord waard.
Ik trachtte voor afleiding te zorgen, door, den blik
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van Eetje volgend, jets te zeggen over de mooie
suikertjes, die op de schittering van een kristallen
schaaltje in allerlei tinten fijn vOOr ons kleurden.
Maar grootmama vond mij weer on-paedagogisch
en gaf dit het kind en mij te verstaan met de
overbodige mededeeling, dat de suikertjes nog in
Lang niet gegeten werden. Gelukkig informeerde
Everhard naar mijn Jan Luyken; hij had er een
prospectus over gelezen en ik erkende dankbaar,
dat Van Heerde wel iets van de uitgaaf verwachtte.
— Is er al niet een uitgaaf van Luyken ? vroeg
Mama op dien toon van doordringende onverschilligheid, die kan pijn doen als met hooghartigheid striemend.
Ja, zei ik, en lachte, en wachtte even. Er
zijn vële uitgaven van Luyken.
Ik meen een van de laatste tijd ..
— Er zijn onder andere de groote mooie boeken van P. van Eeghen en Van der Kellen. Maar ...
— Ma, hoe weet u dat ? klonk bijna dreigend
de spotstem van Lex.
Oom Alex sprak er van, toen hij hier was.
Het giftte in mij op : Intrigant ! Zoo'n Jaffe, jaloersche Bazilio ! Heerlijk, om nu volmaakt-kalm
te zeggen :
Ja, ziet u, maar dat werk behandelt de
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prenten, door mijn Luyken en zijn zoon gemaakt.
En daar Mama, meer wantrouwig dan belangstellend, bewegingloos bleef :
-- Jan Luyken was graveur van zijn vak. Maar
ook dichter. En over de dichter heb ik geschreven.
Ik weet niet... zei Mama, of ze moe was. —
Misschien heb ik Oom niet goed begrepen .. .
— Er zijn wel studies over de dichter. Van
Albert Steenbergen, en later door Hijlkema, en
nog meer...
-- 0, juist, zei Mama.
Ik meen, dat de mijne er nog wel bij kan.
Nu zag Mama mij aan, om den toon, die niet
volkomen eerbiedig was. Doch ik knikte glimlachend haar toe : geruststellend, als een zoon zijn
moeder.
Op een nijdigen schamplach van Lex lette niemand. Ook Everhard vroeg niets meer van mijn
boek.
En weder voelde ik': Oom, altijd Oom, wiens
invloed hier op alien drukte, door Mama aanvaard,
ondergaan door de kinders. Nochtans was Everhard geenszins dom. De meisjes evenmin, wel Jan.
Maar het was Mama's levensdrama, dat zij, misschien eens verliefd op Oom, in elk geval jaloersch
geweest was, jaren jaloersch op de welgetrouwde :
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haar eenige zuster, rijk als zij en jonger dan zij.
Misschien had ze het Papa kwalijk genomen, eerst
als weduwnaar te zijn gekomen om haar ... Want,
althans zoolang Tilly heugde en natuurlijk aldoor
in mijn eigen tijd, was Oom Alex het orakel in
huis.
Eigenaardige geestesmacht van een vrouw ! Aan
die van een man is zij ondergeschikt. Doch nu
gebruikt zij haar eigen gezag om deze bereidheid
van haar, als haar wil, op te dringen, gestadig,
aan velen. Is dit niet echt vrouwelijk ?
Hoe kreeg Oom dezen invloed op haar ? In de
eerste plaats door zijn wil, doordat al zijn wil
gaat naar machtsoefening. Maar dan, als gevolg
hiervan, door gedraging. Vrouwen verwijten gretig
aan mannen, te sterk op het uiterlijke te letten.
Evenwel doet de meerderheid der vrouwen dit
even ijverig als de mannen, wat de aandacht voor
het lichaam betreft ; maar verder ondergaan juist
de vrouwen den invloed van dat uiterlijks, dat
gedraging heet, den uiterlijken karakter-schijn.
Papa Doelaker was beslist kundiger dan Oom.
Hij mag als minister zijn tegengevallen, in de politiek van het land het hebben afgelegd, juist als
in die met zijn tweede vrouw hij was een heel
bekwaam rechtsgeleerde, daarin stellig meer dan
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gewoon ; Oom Alex heeft eigenlijk niets dan beleid:
menschen doorziet, begrijpt en vat hij waarom
zocht hij het niet in de Kamer ! Geen vak heeft
werkelijk vat op hem ; 't is hem een middel in den
omgang met menschen ; op een theologant lijkt hij
heelemaal niet ; hij liefhebbert nu in allerlei, en
heeft beteekenis voor niets en eischt beteekenis
voor zich. Hiervoor geeft hij zich waarlijk veel
moeite, en met een niet verslappenden ijver. Verder
heeft hij er voor over, al wat een ander graag
houdt aan karakter. Hij is volslagen karakterloos.
Koketteerende met de orthodoxie, goochelend met
wat lijkt op dogma ; zou hij zijn invloed als herder slechts kunnen danken aan een zedelijk overwicht. Daar gaat zijn gezag, meen ik, ook voor
door. Hij is, onder mannen met temperament, de
waardige, door Bemis van karakter. Hij is iets,
doordat hij niets is; men luistert naar hem, doordat hij naar den mond praat. Zijn godsdienst,
gehuichelde menschendienst, is louter gewijd aan
dien zuren duivel, dat miezerigheidje zijn ijdelheid, waarvoor hij in slaafschheid zich, als een bansworst, heendraait door het lange leven.
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Ik ontleed nu, en schrijf dit uitvoerig op.
Daar aan tafel onderging ik de werking van
mijn alweder geprikkelden nijd. Er was, hij had,
over mij gesproken ! Weken gingen er dikwijls
voorbij, waarin Tilly niets van Heidelust merkte.
Maanden, dat ze niets hoorde uit Arnhem. Maar
wel werd er op ons gelet ! En nu ik nog weer
een boek had geschreven, dat volgens zijn theorieen van vaderlandslievende belangstelling in onze
letterkunde door het onderwerp zijn aandacht verdiende, gaf hij er van te voren op af, haalde het
neer, nog voordat het er was. En dit : omdat ik
me niet laat bedillen; omdat ik hem altijd ontsnapt
ben, ontloopen. Dit is het. Niet jaloezie op het
werk. Geen boek kan hem daarvoor voldoende
schelen. Ook Nico kon nog wel eens last met
hem krijgen : als die het waagt zichzelf te zijn.
Nu is het botertje tot den boom.
Mama reageerde op de schampscheuten van
Lex, door tegen Nico uit te weiden over Oom's
hartelijkheid en andere deugden; hoe zou de nieuweling dezen dag iets anders doen dan minzaam
beamen ? Ik zocht de afleiding voor mijn boek
in grapjes en plagerijtjes met de kinderen van Lex.
Het was geestigheid voor de moeder, die er vriendelijk, vroolijk op inging, doch onderwijl het ge-
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sprek volgde tusschen Mama en Nico en daar
geprikkeld plezier in had. Na den aanstaanden
zwager met een schuinen blik uit het bevallig
voorover gebogen hoofd te hebben begluurd, keek
zij even op en mij aan — en ik wist, dat we samen
genoten.
Mijn blikken schuinsten onwillekeurig telkens
naar Tilly, Kieboom en Suus. Het tweetal zat
daar heel weinig gezellig! Kieboom at, of sprak
met Jan over sport. Niets anders interesseert hem
immers. En de aandacht van Everhard ging gestadig naar Nico. Geen der twee jonge Doelaker's
vond het noodig, zich met de halve zuster of het
nichtje in te laten. Het kind heb ik dien feestmiddag
beklaagd. Tilly zat er zOO kalm-voldaan bij, zoo
heelemaal de zelfbewuste, die het geluk al heeft
in zich dat even in mij de spijt kwam nijpen:
waarom heb ik haar niet hier gelaten, waarom
naar medelijden geluisterd, dat zij niet behoefde,
zij die zich omveiligt met zelf bewustzijn, met iets
dat indolentie kan lijken, maar integendeel actie
van rustigheid is?...
We waren eindelijk aan het dessert. Eetje kreeg
zijn suikertjes. Mama had geen champagne geschonken. Zelfs de pousse-cafe ontbrak. Ik stond
op met den brandenden smaak van gember. Jan
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en Kieboom wisselden sigaretten met aandachtigen
kennersernst. Ik zag dat Lex, juist opgestaan, naar
hun handeling keek, en geergerd zich wendde.
Mij trof opnieuw de bevalligheid in het borne
van haar onverschillig bewegen. Mijzelf wist ik
log — ik was ontnuchterd.

15

IV.
CHRIJF er me niet over, he ? Ik hoor het
S wel, wanneer jullie te Velp komt.
Zoo had Lex nog haastig gefluisterd bij het
afscheid op Heidelust.
Eerst tegen middernacht zouden we thuis zijn!
Omdat Mama den trein betaalde en het Zondag
was, reisden we eerste. Suus sliep spoedig en
Tilly dutte. Ik trok het couvert uit den jaszak ;
toen ik geschreven schrift zag en op de twee
kanten van het papier, borg ik het weer en sloot
de oogen.
Maar ik wist me wakker en nuchter ! Als jongen moest ik me altijd wat „voorstellen" om in
te slapen ; ik was de zoon van een rooverhoofdman, de groom van een mooie jonge freule die
op me verliefde met den hoofdman, mijn wader, of met de freule, rende ik over de hei naar
den slaap.
Weken lang had ik nu weer gerend. Weer
met iemand, die op me verliefde. Sinds vandaag
n■of
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wist ik wie dat was — het was Lex. Het was
mijn schoonzuster. Die alles van mij wist, als ik
van haar ; de persoon, op heel de aarde, na die
twee daar, mij het naast.
Ik had op een avontuur gehoopt. De meest
verschillende typen van vrouwen had ik voor den
geest gehaald. „Zij" zou misschien wat voor mij
willen zijn. In elk geval zou ik een vrouwegeest
en een vrouwehart mogen doorschouwen ; ik, broederziel van De Eenzame ... En nu bleek het Lex
— die ik kende ! Wat kon zij mij van zichzelve
vertellen! De Lex van het avontuur met Tromp ?
De Lex die dertien was, toen ik voor het eerst
bij de Doelaker's kwam ? De Lex van Wessels ...
of de „praktische" Lex, die me beurtelings wel
en niet had verbaasd, toen ze Willem Kieboom
nam, toen ze waarlijk met hem trouwde ?... Zelfs
haar „schrijven" was immers geen nieuwtje. Tilly
zou glimlachen, als ik mocht spreken. Toen Lex
twaalf was, schreef ze den eersten „roman" ! Ze
had toen een vriendinnetje : Martha, 't bedeesde
dochtertje van een ziekelijke mevrouw, die schuin
tegenover Heidelust woonde. Martha verafgoodde,
Lex regeerde. Geen despoot deed het absoluter.
Telkens wanneer Lex schreef, schreef Martha.
Het kind had nooit aan zoo iets gedacht. Ze
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keek nag bedeesder, maar sprak van „prettie.
Lex schreef lang soms ; dan vloog ze plots op,
nam Martha's papier, keek het in en verscheurde.
„Natuurlijk! 't lijkt alweer naar niks !"
Deze herinnering maakte me kregel. Ijdelheid,
peinsde ik, toen en nu! De altijd-mooi-gekleede,
vroom-Zeist-ergerende, met Utrechtsche officieren
flirtende; de vlinderende, maar binnen de perken
blijvende! eigenlijk alleen... oppervlakkige, eigenlijk niet-belangrijke, maar, ja! mooie, bekoorlijke Lex ijdeltuitte dus Oak met schrijven. 't Petekindje van oom den auteur !
Haar brieven hadden .rnij gevleid?... 0, wat
was ik daar ingevlogen! Als een verlichtend spiegelen aan een ander schoot me de gedachte door
het hoofd aan Maupassant's correspondentie met
Marie Basjkirtsef. Terwijl die beroemde Fransch.
man, zonder to weten met wie hij schreef, bij
beurten aangewakkerd en afgestompt, maar telkens weer in nieuwe spanning, weer ongeduldiger
geprikkeld, nochtans fier doend met sceptisch vernuft, antwoordde op de vleiende plagerijen en
den koketten spot van Marie Basjkirtsef ; teekende
zij in haar dagboek, dus voor zichzelve, deze
uitlegging op van haar driesten lust om ongenood
en zonder aanleiding aan den haar persoonlijk
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onbekenden man een brief te schrijven: „Op zekeren ochtend ben ik ontwaakt met het verlangen,
al wat ik aardigs te zeggen weet, door een kenner te doen waardeeren."
Was het Lex om hetzelfde bij Ego te doen :
niet om hem te troosten ; niet om hem te kennen ;
nog veël minder om getroost te worden ; enkel
om haar problematiek talent te doen kennen ?
* *

*

Over twaalven waren we thuis. De meid was
naar bed. Bij het lucifersbakje, in de huiskamer
vooraan op tafel gezet met de loopkaars, lag de
post van den zondagmorgen; een brief kaart en
een groot couvert van Van Heerde.
Eerst in de studeerkamer maakte ik het open.
Twee nieuwe kritieken over het boek. Een, vriendelijk, maar oppervlakkig. De tweede, gevloeid
uit een botten onwil om mijn klacht te aanvaarden, mij te begrijpen; een-en-al eigengerechtig
uitvaren tegen „lage instincten".
Toen trok ik het handschrift van Lex te voorschijn. Ik las het niet, ik vloog het door, zooals
men doet om ineens te weten. De indruk was
tegelijk een teleurstelling en het tegendeel. Goed
geschreven en handig verteld. Maar waar moest
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ik iets van Lex aan herkennen ? Het verhaal van
de jong-getrouwde vrouw, die een hartstocht heeft
voor edelsteenen. Niets meer, niets anders, niets
in of achter het banale gegeven. De bekwaamheid
om daar een verhaal van te maken. Geen blijk
van anderen geest dan dat, niets van een drang
om banaliteit te ontspringen. Toch voelde, wie dit
zOO geduldig kon schrijven, zich onthuis in haar
alledaagsche omgeving. Wat had zij zich anders
tot Ego te richten ; te wanen, dat zij Robert
begreeg ? .. .
Henk, kom je nu ook niet naar bed?
Tilly vroeg 't door een kier van de deur. Uitgekleed, kwam ze nooit in mijn kamer, om mijn
gewoonte van geen gordijn neer te laten. Toch
schrikte ik, duwde Lex' handschrift weg en antwoordde ongeduldig : „Och, ja !"
Maar nu zwol deernis in mij aan : goeiige Tilly,
zij kon het niet helpen ! Schielijk borg ik de paperassen, draaide de gaskroon uit en kwam op den
tast in de slaapkamer, waar het donker was. En
ik had mij, om Tilly, gehaast ! Zij lag geruchtloos,
sliep misschien al! Ik ontkleedde mij onder de oude
beklemdheid, de pijn der volkomen vereenzaming.
Had Tilly even iets liefs gezegd of den arm uitgestoken tot een omhelzing, ik zou het hebben
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uitgesnikt ; ik zou haar vergeving hebben gevraagd
voor een ontrouw, slechts in gedachte gepleegd.
**
*

Ik stond mij Dinsdag-ochtends to scheren, wat
haastig, daar ik laat was na nachtwerk ; toen Tilly
met een brief de slaapkamer in kwam :
— Van Lex voor jou. Er zal toch niets zijn ?
De vraag, kenschetsend voor Tilly's overtuiging,
dat Lex nog wel eens in moeilijkheden zal komen ;
toonde vertrouwen : van argwaan geen spoor . . .
Waarover zou zij wantrouwig zijn !
Zij bleef op den inhoud staan wachten. Ik treuzelde nog, met het afvegen van mijn scheermes
en het zoeken naar mijn lorgnet, dat ik in bed
wist, onder het kussen. Toen moest ik wel openers,
Ja! over het handschrift . . . Maar, gelukkig, aan
't eind de mededeeling, dat ze „het" toch maar
verteld had aan Willem, die de schouders had opgehaald en dadelijk doorgepraat over een fietstocht ; en dat nil Tilly het ook mocht weten. Dus
vertelde ik van het „novelletje" en Tilly was alleen
verbaasd, dat Lex zoo iets geheim wilde houden.
— Toen ze een kind was, kraaide ze 't uit. De
meiden, de tuinjongen, ieder moest weten, dat zij
wat „schreef" .. .
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— Maar nu ze mama is ? .. .
Daar heb je gelijk in.
Tilly verliet de kamer als de vrouw, die een van
gedachte is met haar man, en nu kon ik wezenlijk
lezen. Het briefje deed mij denken aan het tweede
van juffrouw Van Bleek : evenals dit, bedoelde het
de wegneming van een misverstand.
„Ik wëfit schreef Lex — hoe weinig 't verhaaltje is op zichzelf. Natuurlijk wint het niets aan
waarde door wat ik jou er nu over schrijf. Maar
daar ik het jou gaf, mOet je weten, dat ik het
schreef om jets kwijt te raken, om mezelf m'n
&lain te toonen voor het hechten aan dingen
van weelde. Opzettelijk nam ik diamanten. Want
er is een weelde, waar ik ook in mijn goede oogenblikken aan vasthoud : alle luxe die schoonheid
geeft. Ik kleed me graag goed, maar doe er mijn
best voor. VOOr mijn huwelijk kleedde ik me even
goed en moest er veel meer mijn best voor doen,
omdat het uit zoo'n kleine beurs ging. Nu zou ik
me bdter willen kleeden, maar dat is hier in het
Sticht haast niet mogelijk. Men vindt mij Loch al
extravagant. De liefhebberij om jets moois te verzinnen, of met heel weinig geld te maken, heb
ik gehouden ; ook voor Tootje bedenk ik vaak
wat, dat aardig is en tevens goedkoop. Diaman-
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ten zijn duur op zichzelf. Alleen de juwelier kan
daar „mee doen". Hierom gaf ik Elize dien hartstocht voor diamanten, om uit te spreken, hoe dom
zoo jets is."
Het makkelijk antwoord schreef ik 's middags.
Ik legde uit, dat van haar bedoeling niets bleek
en met een paar overgeschreven zinnen toonde
ik, hoe de weerzin tegen Elize's minderwaardigen
hartstocht tusschen de regels in was te krijgen.
Mijn vreugde over haar toeleg liet ik duidelijk
blijken.
En voor de nu ontstaande correspondentie was
dat „plezier" van mij in het werk van Lex aanvankelijk het dankbaar motief. 'k Had met opzet
luchtige woorden gebruikt en lichte spot klonk
terug in het antwoord. Mijn brief was uit het
„leeraars-woninkje" naar de „kapitalisten-villa" gericht en het antwoord kwam uit de „geestes-armoe" naar den „dito overvloed". Ik had er op
gezinspeeld, dat Tilly en Lex zoo weinig van elkander merkten en, daar Lex onmiddellijk terugschreef, vroeg ze in een P. S. permissie aan mijne
echtgenoote, met de mededeeling dat Willem nu
een brief van zijn schoonzuster wachtte. Plotseling was er geestesyerkeer ! Tilly zag het gering-

234
schattend aan. „Een gril van Lex, die zich weer
eens verveelt." Dat ik daar mijn kostbaren tijd
aan gaf! ... Mijn antwoord, dat Tilly al jaren
klaagde, immers, lang v6Or Lex' huwelijk, zoo
weinig van haar eenige zuster te merken, eigenlijk nets aan haar te hebben ; was een uitvlucht
en klonk onoprecht. Tilly vond het geen bescheid
waard. Ik was dus weder taktloos geweest.
Maar de correspondentie duurde voort. Door
een brief te beginnen met de mededeeling, dat
ook ik nu den roman De Eenzame had gelezen,
waarover Lex met Nico sprak, had ik de gedachtenwisseling teruggevoerd tot wat ik met „Juffrouw
van Bleek" had verhandeld, en Lex was daar
gretig op ingegaan. 1k legde mij met hart en ziel
er op toe, de briefwisseling tot jets boeiends te
maken. Meestal gebruikte ik de schrijfmachine,
maar soms kreeg Lex mijn kriebelpoot ; haar geduld en vernuft hielpen haar er door heen en
ook uit zulke bijkomstigheden bespeurde ik, dat
de ongedurige en door uiterlijke onbehaaglijkheid
zoo licht uit haar humeur gebrachte Lex, op mijn
brieven was gesteld. Zij typte nu nooit meer en
de regelmatigheid van haar handschrift oefende
invloed op mij ; alleen al het zien van dat zachtgrijs couvert met de, in op- en neergaande halen,
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even dikke, toch kloeke letters, gal mij telkens
een schok van voldoening.
Tilly kwam tot het woord „idioot," toen er
in een week driemaal zoo'n couvert op mijn ontbijtbord bleek te liggen ; en ook in het reageeren
op deze stemming oefende ik mij als diplomaat.
Ik maakte de brieven open, daar zij en Suus bij
zaten, las er soms uit voor, verklaarde alles uit
het verlangen van Lex om een roman te leeren
schrijven ; en liet telkens een brief in het opengebroken couvert op mijn schrijftafel liggen; daarbij
voor een ander niet na te speuren teekentjes verzinnend, om te kunnen nagaan, of iemand het
ding had aangeraakt. Eens meende ik, dat het
moest zijn gebeurd ; doch zekerheid gaven de
waargenomen kleinigheden niet. Zekerheidshalve
schreef ik iets grappigs over „razende zusterafgunst", nu er uitsluitend brieven kwamen voor
mij. Lex begreep en schreef aan Tilly :
Beste Tilly, hoe gaat het je ? Bij ons alles goed.
Aileen is het naar dat Mijntje, mijn kindermeid,
gaat trouwen. Gelukkig krijg ik een aardig meisje
terug (volgens de getuigen.) Ze is al 26, zonder
vrijer, uit een fatsoenlijk gezin bier uit het dorp.
Het is alleen het gezeur haar weer alles te wijzen
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en te leeren, maar dat moet nu eenmaal. Ik ben
al blij dat ik deze heb. Eerst scheen het dat ik
niemand zou krijgen. De eenige die zich aanmeldde was de vroegere van Lucie Bijlevelt, de
vrouw van Willem's Bredaschen vriend. Toen de
Bijlevelt's verleden jaar bij ons logeerden, kwam
die „Johanna van Bleek" met hen mee. En toen
de familie was vertrokken, vond ik, toevallig de
la opendoende van het nachttafeltje in de kamer,
waar zij met Jopie en Truus Bijlevelt had geslapen, een heele liefdes-correspondentie, waarvoor
het mensch telkens naar Utrecht moest om de
brieven of te halen jokkend, dat Naar broer
daar ziek lag ! 1k stuurde de brieven toen aan
Lucie. Brutaal, he, zich nu bij mij aan te melden ?
Ben je voor je zelf en Suus al klaar met de
kleeren ? Ik ben afschuwelijk laat er mee. Toch
is er wel iets prettigs aan al die bereddering, al
vind ik de mode nu niet mooi. Hoor jij dikwijls
wat van Heidelust ? Ik ben over mijn nieuwe
keukenprinses tevreden, al is ze langzaam. Willem
heeft hooggaande ruzie met den rijwielhersteller
over zijn nieuwe motor. 1k ben bang, dat hij
daarmee in de nek is gezien. Het zou me voor
hem spijten, omdat hij meent veel verstand van
die dingen te hebben. Hij heeft een mooie Frie-
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sche klok gekocht, wel twee honderd jaar oud,
die vier deuntjes heeft voor het heele uur en op
heel en half een andere slag. Hij staat nu in de
bovengang, maar misschien zetten we hem nog
ergens anders. Nu beste eindig ik maar. Wees
met Suus omhelsd en groet Henk.
Lex.
Wat was er echt aan dezen brief ? Had de
drieste Johanna zich bij haar aangemeld of verzon
Lex de sollicitatie, omdat ik telkens haar plaagde
met „Juffrouw van Bleek" ? Dat van die brieven
was zeker waar ; en om mij eindelijk eens to verklaren, hoe zij gekomen was aan de couverten,
werd de rest verteld of ... gejokt aan Tilly ! ...
Maar dan verder ? Wat wilde de brief ? Wilde Lex
met Tilly spotten ... of toonde zij bier flak anderen
kant: althans den anderen van haar bestaan?... Ach,
de arme ! wat een bestaan ! Kleeren en gezeur met
meiden ! Haar man — de motor en ... nu een klok !
Als een radelooze leegte legde dit briefje, met
al zijn opzettelijke banaliteit-tot-in-den stijl, een
werkelijkheid-van-bestaan voor mij bloot, waarnaast ik mij Lex' verlangens dacht, haar behoefte
aan geestes-leven ...
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't Lag vOOr Tilly's bord op de koffietafel. Onverschillig naar ik meende te hooren, met een
zweem van wrevel in de stem — zei ze : — Nu
heb ik eens een brief van Lex.
En daar 'k er naar keek :
Ze schrijft niets
bijzonders.
Goed speelde ik onverschillige kalmte. Ik zag
De Kampioen door, die pas was gekomen ; en
eerst na, opgestaan, een sigaar aangestoken, en,
aan de tafel treuzelend, een grapje tegen Suus
gezegd te hebben, nam ik het briefje, met een :
O ja, nu dat nog lezen ! vizi& de, kopjes wasschende, Tilly weg.
Toen ik om vier uur van het gym' kwam, waren
Tilly en Suus samen uit. Waardoor viel mijn blik
op de prullenmand ? Het was onwillekeurig. Maar
daar zag ik het schrift van Lex ! De helft van een
couvert stak tusschen het bandje van De Kampioen
en verfrommeld papier van een pakje uit. Zenuwachtig zocht ik ; in vieren gescheurd, kwam de
brief te voorschijn. Het stuk couvert met het
bandje en het verfrommeld papier, heb ik herlegd,
zooals het was. Boven heb ik de stukken van den
brief gehecht en het geheel geplakt in dit dagboek.
Want deze brief hoort bij mijn beeld van Lex ;
hoort bij dat geheel van ik-weet-nog-niet-wat ;
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mijn betrekking tot haar, die ik meende . . . te
kennen ! die ik al heb nageschouwd toen zij een
kind was ; die mij door Tilly het naast verwant
werd ; doch wier wezen ik ben begonnen te zien,
toen ze zich openbaarde als onbekende.
Wij hebben nog aldoor bijzonderheden uit De
Eenzame te behandelen en wisselen deze beschouwingen of met uitvoerige vragen-en-antwoorden
over een mysterieusen roman, van welken we telkens zelf niet wezen, of ik veroordeeld ben hem
te schrijven, of dat het de eersteling zijn zal van
Lex. Een uitvoerig psychologisch verhaal, waarvan wij elkander de hoofdstukken vertellen, door
er kritisch over te schrijven ; hoofdstukken, welke,
met behulp van slechts enkele, zonder veel verbeelding verzonnen voornamen, nu eens frappant
gelijken op brokken levensbeschrijving van Lex,
dan weer het bestaan van een man ontleden, die
mij als een broeder nabijkomt.
De romantiek der nuchtere werkelijkheid beheerscht onhebbelijk haar leven. Te Utrecht, Amersfoort, Zeist befaamd : driest gevleid en nog ruwer
belasterd, heeft zij een dom en emotie-loos leven,
met niets dan een schijn van stoutmoedige wuf theid. Beteekenis hadden slechts Tromp en Wessels.
Nog aarzelt zij, over Tromp zich te uiten. Zij
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heeft hem liefgehad ook hem begrepen? Trok,
trouwens, niet hij nu de gordijn dicht ? Zeker had
zij hem dolgraag als vriend behouden ; maar eerst
moest zij de gevoeligheid van Kieboom ontzien
en toen kwam opeens . Tromp's nieuwe relatie!
Deze nobele man, in wien de drang om liefde to
geven overheerscht als in een vrouw, heeft, Lex
verloren, het wezen ontmoet, voor wie hij niets
kon gevoelen dan deernis, doch die medelij ruimschoots waard is. Want Dr. Aukje Zaadstra is
een belangwekkende vrouw, van groot verstand
en diep laaienden hartstocht. Zij lijkt voorbeschikt
tot rampzaligheid. Waarom moest deze heldin-metde-pen, die bij geen vraagstuk de rust kan vinpen, over „den inhoud op ons tooneel" gaan
schrijven, en zoo in relatie komen met Tromp,
renegaat van het gymnasiaal onderwijs en door
deze ontrouw misschien de eenige uit onze vakkringen, die niet Dr. Aukje's gevaarlijkheid al jaren
kende? Nu leven die twee in „vrij huwelijk" en
blijkbaar moet Aukje's gevoeligheid ontzien. Lex
zweeg op een vraag van mij. Eerst in een volgenden brief kwam dit : dat hare correspondentie
met hem „na zijn vrij-trouwen vrij-wel uit was".
Wat Carmen-achtig klonk de toevoeging : „Eerst
kreeg ik zelfs geen portret van zijn vrouw, ook
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niet op zicht ; maar ik heb haar ten slotte gezien."
Oprechter heeft zij alles over Wessels gebiecht.
Die smart heeft haar ziel den deuk gegeven, waarmee zoo'n ding eerst aanpast in 't leven.
Het feitelijke wist ik lang : Tromp heeft het mij
te Arnhem verteld, den laatsten avond van het
Congres. Zij schreef mij, met bijzonderheden, hoe
haar gevoel het gebeurde doorleefd had.
De knappe Wessels had een maitres, een model,
dat op hem verliefd was geraakt en zich bij hem
wist in te dringen. Toen had hij haar maar bij
zich gehouden. Wel twee jaar leden ze samen
armoe. Hij, zwakkeling, liet zich koesteren. Zijn
roes zou langer hebben geduurd, als hij figuurschilder was geweest. Maar zelfs in den goeden
eersten tijd inspireerde zij hem weinig, wat een
teleurstelling zijn moest voor haar, verwend door
den lof van andere schilders. Zijn oogen genoten
van de natuur. En alleen met zijn oogen leefde
hij krachtig. Die dronken het mooie van buiten
in en iedereen roemde de studies van Wessels.
Maar de geestkracht tot hard werken ontbrak.
Te vadsig om eerzuchtig te zijn, steunde hij zijn
luiheid met het besef, dat, wanneer hij zou willen,
er wel wat goeds kwam. Toch had hij tijden van
gedruktheid en zijn luim trof dan het vrouwtje.
16
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Kameraden deden de rest. Na een scheiding
waarbij zij dreigde zich te verdrinken, werd ze
de maintenee van een rijken, veel ouderen schilder, die niet met haar samenwoonde. Alles in haar
trok nog naar Wessels en nog altijd was Wessels
vadsig. Toch hinderde hem de scheeve verhouding.
En, bij het betrekkelijk gemakkelijke succes van
enkele tijdgenooten, epigonen der Hagenaars, te
gereedelijk door het publiek aanvaard, nu dit van
de grootheid der meesters wist; begon Wessels'
zelfbesef te steken.
In dien tijd ontmoette hij Lex toevallig. Hij onderging een drang naar meer geestelijk leven, en
wat hij in Lex bewonderde, was bijna het tegenovergestelde van de bekoring, die vroeger zijn
maitres voor hem had. Lex vond hij gedistingeerd
en ook in haar gezicht waardeerde hij vooral het
geestige. Om haar terug te zien, ging hij een week
schilderen aan De Bilt, en alles scheen plotseling
samen te werken, samen te spannen, om hem te
prikkelen tot een illusie. Naam maken en dan dat
mooie, geestige, deftige en rijke meisje trouwen.
Lex, geboeid, waarschuwde dat zij niet rijk was.
„
Ik deed het intuItief, uit zelfbehoud ; beseffend, dat hij me noodlottig kon worden. Zijn
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belangstelling in het weelde-gedoe op de buitens,
dat ik even hield voor het gehuichel van iemand,
die behagen wil, ergerde me, toen ik er een oprechtheid in ontdekte, welke ik onmogelijk wist
te verklaren, tot ik, nadenkend, er beleedigd van
schrikte.
Mij had zijn bohême-bestaan aangetrokken !
Zelfs jij, die alles van Heidelust weet, die geleden hebt onder den „geest" daar — hoe komt
men dit woord in deze beteekenis te misbruiken !
kunt je niet voorstellen, wëlk een wanhoop de
armoe aan een stiefdochter gaf, die aldoor benijd
werd om wat ze bezat en dus te feller beleedigd
om wat ze ontbeerde ; die, tweemaal onvrij, door
de fortuinloosheid en het stiefdochterschap, driedubbel deze onvrijheid voelde, doordat ze met flak
natuur zich er zelfs ellendig zou hebben bevonden
als aangebeden eigen kind. Het Sticht is de eenige
streek van ons land, waar het „loontrekken" voor
een meisje van „goeden huize" ook alweer
zoo'n prettig woord — nog altijd als een schande
beschouwd wordt. En ach ik zag er ook wel
tegenop, de ergerende onvrijheid bij mama tegen
een ruwere als ondergeschikte te ruilen.
Zoo stak me nu de zwakheid in Wessels onmiddellijk als iets afschuwelijks, doordat hij hierin...
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leek op mij. Was ik wel rijk geweest, ik zou hem
eerder hebben vergeven, dat de weelde op Heidelust magnetiseerde. Want ik wist natuurlijk wel,
hoe ellendig de noodzakelijkheid van geld-verdienen
voor kunstenaars is. Nu meiest ik hem er voor
doen boeten. 't Was, of ik hem en mezelf met
dezelfde karwats sloeg. Maar ik voelde me beter,
want opgelucht : nu stonden we eerlijk en hij ging
niet heen. Een week is een kleine maand geworden. Ik ontmoette hem dagelijks bij de Kruythoff's,
die een schilderij van hem bezaten, en hem sinds
lang kenden. Mama had hem vrijwel ons huis
uitgekeken. Zonder te jokken, verzweeg ik thuis
onze ontmoetingen, wanneer me niets gevraagd
werd ; maar den eenen dag had deze me gezien,
den anderen die ; dus kreeg ik vele stekeligheden,
die de waarde van onzen omgang verhoogden.
'k Begon te denken : zou hij het zijn ? Na de hevige
spanning bij het schoolmeisjes-avontuur met Tromp,
had ik onder geen flirt en bij geen enkele hofmakerij een gevoel gehad als in die maand. De
uiterlijke minderwaardigheid van zoo'n schildersbestaan, bekeken door den Heidelust-bril, deed de
innerlijke waarde voor mij stijgen. Ik wist : een
artiest zou mijn „held" kunnen zijn !
Toch deed deze allerminst zijn best, zich voor
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een held te laten doorgaan. Als ik daar het pronken, de pogingen om zich zoo voorbeeldig mogelijk voor te doen, van professor Van Oyen mee
vergeleek ! Soms vond ik Wessels wel wat cynisch,
dikwijls nog al materialistisch, maar meestal lachte
ik met die luiheid, en beschouwde zijn leuke zichlaten-gaan als een weelde, vergund aan iemand,
die steunt op zijn aanleg, die zeggen mag : ik kom
er toch wel. Nu hierbij stimulans te worden ! .. .
Plotseling moest en was hij weg. Zijn overhaast vertrek beleedigde me, doordat ik er geen
verklaring voor wist, en kwelde me vooral, na
een — later heb ik begrepen : opzettelijk en goedbedoeld — gezegde van Mary Kruythoff. Dat
najaar was een moeilijke tijd en toen voor het
eerst is een noodlottige drang gaan woelen om
me in elk geval vrij te maken van Heidelust.
Zonder een atoom van liefde, terwijl ik hem weerzinwekkend-pedant vond, dus voor zijn geleerdheid geen eerbied voelde, heb ik Van Oyen hoop
gegeven . . . 0, Henk, in dien tijd was ik Carmen ;
maar waarom moet een meisje ook alles ondergaan, zonder iets tot verweer te mogen !
Wat je, geloof ik, niet weet, wat nit nog je
nevehart zal verblijden : de onverwachte tusschenkomst van oom Alex heeft zijn „waarden jongen
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collega" Van Oyen behoed voor de ramp van
mijne . . . hand. Dat Heidelust Van Oyen lustte,
konden zelfs de meiden merken. Mama zag, dat
ik aarzelde. Zij weet mijn weifelen geheel, aan
wat slechts voor een deel er de oorzaak van was.
En — naar gewoonte — schoot oom te hulp.
Werkelijk in levenden lijve. Na de koffie, zoo ter
loops en zOO bij zijn neus langs, dat een kind
den opzet zou hebben doorzien, begon hij over
„dien schilder Wessels" ; of ik nog wel eens wat
van hem merkte ; dat ik toch voorzichtig moest
zijn, want oom had toevallig laatst van hem gehoord : — Wessels was een onzedelijk mensch.
Dienzelfden avond, op bed, schreef ik Wessels,
een brief van zeven zijdjes met potlood ; het was
op een Maandag ; Vrijdags kwam Mary 's morgens vragen, of ik 's middags wat mee ging fletsen
en op de hei las zij me een brief voor, van Wessels
aan haar.
De bevestiging van wat Mary, althans gedeeltelijk, wist : „het bestaan van die vrouw in zijn
leven"; de klacht : zij is weer aldoor bij me, ik
ben te zwak om me te bevrijden ; de bede : smeek
Lex, dat zij me niet loslaat.
Begrijp je, wat zoo iets is voor een meisje;
ook voor jou „Carmen" ; zelfs voor de Lex, die
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vëël wist en ook vddl begreep:
een meisje
in wie wël leefde de hartstocht, maar die, hoe vol
haat aan de domme preutschheid van steenharde
wezens als Mama, een meisje was?...
Ik heb toen gehandeld uit medelijden.
Ik gaf me geen rekenschap, of ik nog liefhad.
Lift meelij werd ik gedwongen te helpen.
Mary was schattig. Ze kapittelde, waarschuwde
mij; ze wilde me allerlei onthullen, wat ik wel zoo
wat wist of vermoedde; ze was minder bang, dat
ik een dwaasheid zou uithalen of iets, waardoor
ik in opspraak kon komen; dan dat ik in toestanden doordringen zou, die me al te naar zouden
aandoen.
Ik ging naar den Haag.
En eerst toen begon mijn leed.
En niet door het „nare'', dat Mary vreesde.
Voorbereid op ontmoetingen en gebeurtenissen
van romantischen aard, ben ik aangekomen. Die
vrouw moest vdel erger zijn dan een Carmen.
Werkelijk, ik was heel bang. Bang was ik
voor het leven van Wessels. Ik gelOOfde die vrouw
in staat tot een moord. Zoo had ik Wessels'
,,zwakheid" verklaard.
Het afgrijselijke, toen, is geweest, honderdmaal
pijnlijker dan al het „nare'', dat Mary me al zoo
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zielsgraag bespaard had -- — de nuchterheid, de
dood-gewoonheid.
Ik heb Wessels gezegd: Je woont in een huis.
En nu zie je een prettiger huis. Je hebt er de verhuizing voor over. Maar je zit met het huurcontract, waarvan de termijn bezwaren geeft bij de
noodzakelijkheid om op een zeker moment dat
aangename huis te betrekken. Hierom blijf je maar,
waar je bent, hoewel je toch wel graag zoudt
verhuizen. En zoo schreef je aan mevrouw Kruythoff, of dat „moment" niet wat uitgesteld kon.
Hij lachte, maar voelde toch wel mijn ernst.
En dat heeft zoo een jaar gesleept.
Ik ben me als zijn vriendin gaan beschouwen;
ik wilde dat zijn ; was het in mijn gevoel
meestal ; en behandelde hem er altijd naar.
Je herinnert je, dat hij te Zutphen kwam. Het
was in dien tijd. Wat ik me opdrong als een
„band", was belangstelling in zijn werk. „Geestelijk contact met een vrouw: geef jij me dat, Lex;
toe ! laat me niet los". Ik schrijf dit op ... uit een
van zijn brieven. Het papier is, hOeveel jaar al!
verbrand. 'k Heb er nog een paar zoo in mijn
geheugen.
Hartstochtelijk Iddfde ik in die illusie: hem door
en voor zijn kunst te redden. De platheid, de vies-
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heid van den feitelijken toestand : dat hij leefde,
leven bleef met die vrouw, en me telkens bezwoer,
dat hij alleen mij lief had ; ik heb die veel meer
dan een jaar gedragen: aanvaard als het offer,
dat ik moest brengen, om te verkrijgen, wat ik
begeerde: het geestelijk leven met een artiest
De toestand was erger nog dan ik het zeg. De
vrouw huilde wel dikwijls en wilde zich weer
telkens verdrinken, maar ook zij was te laf om
gevaarlijk te zijn. Wessels wist het. Zijn laf heid
alleen, niets dan zijn traagheid hield hem bij haar.
Was ik rijk geweest, we waren getrouwd. Nu
maakte mijn jeugd van weelde hem bang. Een
meisje met Heidelust-gewoonten, de kans op vorming van een gezin — en daar die vrouw, die
niets van hem eischte, tevreden met : hem, den
hond en het sijsje. Ze konden er komen met wat
hij verdiende; ook maakte hij soms een heel mooi
ding... als een krant dan wat goeds zei, zond
hij me die.
Mijn eerbied voor kunstenaars kreeg toen een
knak, hoor ! Er waren tijden, dat zijn zoo bijzonder kleurgevoel Been hoogere waarde had in mijn
oog dan elk ander bevattingsvermogen. Wel wist
ik hem veel knapper in het schilderen dan mezelf
in het piano-spelen, maar ook had ik vaak het
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bewustzijn, dat mijn muzikaliteit, of tenminste mijn
liefde voor de muziek dieper was, met meer geestelijks. Recensies over zijn werk en vooral zijn
gesprek met twee kameraden, een middag op zijn
atelier, toen ik, in Den Haag gelogeerd, met leugens had weten uit te breken ; gaven me het ontzag voor zijn aanleg terug. 1k hoorde van Jacob
Maris vertellen : wat een materialist die leek, hoe
ook hij voor zijn ezel een ander mensch werd.
Weer vlamde het verlangen op, Wessels' vrouw
te kunnen worden en, met evenveel belangstelling
als teederheid hem omringend, onder het werk
hem te zien als „een ander mensch". Toch had

ik het, juist dien middag, heel moeilijk . . . Eerst
het jokken om naar hem toe te komen, de angst
dat ik me vast zou praten of eenig toeval iets
uitbrengen zou. En toen, bij hem : zij was nog
thuis ; hij had gedaan gekregen, dat ze een paar
uur naar haar moeder zou gaan, maar ze treuzelde
met kleeden ik moest wachten, alleen in het
atelier, en hoorde, door den wand, het gegrom van
gedempt, zenuwachtig-gauw praten en twisten ...”
* *

Om Lex, al kwam alles te laat, te troosten,
schreef ik twee lange brieven. Van den ëènen
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heb ik afschrift gehouden en een fragment komt
in dit dagboek.
„Geluk zien artiesten pas in de extase.
Om heengetild te worden over, of weggevoerd
uit het levensleed, heb ik de extase noodig.
Ik kan mij voorstellen, dat liefde te weten : liefdealleen, de passie-looze, in zekere omstandigheden
voldoening geeft, „tevreden" stemt. Niet, dat de
zielsbehoefte, die de drang naar het geluk heet,
daarmee kan worden gestild.
Ik heb onlangs van een jonkman gehoord, die
ernstig voornemens was, te trouwen, om de gezelligheid te veroveren van het thee-uurtje. Ik neem
niet aan, dat zulk verlangen iets anders zou zijn
dan zwakkelijkheid.
Kunstenaars zijn onmaatschappelijk in hun gedraging. Zij meenen „fatsoen- niet noodig te
hebben. Hun afkomst laat hen onverschillig : ze
beschouwen zichzelf als hun aartsvader. Eduard
Douwes Dekker was de eerste Multatuli. Hij was
tevens de laatste: ter verzekering der onsterfelijkheid vindt de kunstenaar kroost overbodig. Aan
uiterlijke welvaart kan hij maling hebben ; op een
zolderkamer, met zijn werk, zoo gelukkig zijn, als
ongelukkig in een deftig huis zonder zijn werk.
Dus vermag een kunstenaar huiselijkheid, ge-
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zelligheid, comfort, al die dingen, die de gewone
echtgenoot als goddelijke geschenken van zijn
vrouw beschouwt, onmogelijk als zoodanig te aanvaarden ; althans niet, zoo hij iets in de plaats
moet geven, bij voorbeeld een soort werk, dat
hem tegenstaat. Dan wordt de vrouw hem een
hatelijk luxe-artikel.
Is deze in staat zijn kunst te begrijpen, wezenlijk
hem in zijn streven te volgen, het zal hem ... inzonderheid welkom zijn, op het oogenblik, dat
anderen hem met zijn arbeid grieven. Dikwijls
laat hij zijn vrouw er in deelen, om te pronken,
zooals de pauw pronkt ; om te doen als de zingende nachtegaal.
Is de vrouw ook kunstenaar, dan zullen zij door
hun arbeid het geestelijk-leven van twee kameraden kunnen hebben, zoolang Been afgunst stoornis
brengt."
In Lex' antwoord was, wat ik wenschte, gebelgdheid.
Mijn medelij met wat zij had geleden, vulde een
ander brok van den brief ; en, tusschen de regels,
stond daar mijn besef van het verband tusschen
dit verleden en wat Naar heden geworden was.
Wij schreven nu veel en openhartig. Voor Tilly
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heette het steeds : „het boek, den roman, dien Lex
schrijven wilde," en hetzelfde was het voor Willem.
Zij noemde mij haar biechtvader.
Eens schreef ze : „Tilly speelde vroeger graag
moedertje over mij en dan lachte ik haar uit. In
jou voel ik een vaderlijken vriend; en dit zonder
to lachen, want waarlijk, Henk, ik had iemand
noodig, aan wien ik mij kon uiten. Weet je nog,.
den avond, toen we samen Wessels hebben thuisgebracht naar De Laatste Stuiver en hoe de terugweg lag overneveld ?"
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TROMP is dood, heeft zelfmoord gepleegd: met
zijn vrouw ; volledig bewust zij begeerden
niet langer te leven.
Dit schreef ik, nu een week geleden.
Het was ook toen mijn vrije middag ; hoe had
ik mij 's morgens daarop verheugd, verlangend aan
de nieuwe vertelling te werken, dat verhaal, waar
blijdschap doorheen glanst.
In plaats van die fictie, schreef ik dit feit.
Ik schreef het op, in den drang, terstond het te
voegen bij alles wat ik doorleef met Lex ; maar
verbijsterd ben ik mijn huis ontvlucht en, de fiets
aan de hand, heb ik omgetreuzeld, dwalend door
bosch en bouwland bij Gorssel.
Hoe zelden heb ik hem ontmoet. En het is,
alsof een broeder zich doodde. Tromp, de Tromp
van Sonsbeek, zelfmoord Ik zie hem nog in dat
opkamertje, waar hij niet, dan den hoed van het
hoofd, kon spreken over de ernstige liefde bij Lex.
Natuurlijk mengt zij zich door al dit denken. Ik
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heb tweemaal geschreven, maar niets gehoord. Zou
zij verwacht hebben, dat ik naar Zeist kwam ? Ik
durfde -, het kon niet, om Tilly, om Kieboom. Tilly
heeft weer last van haar kwaal en blijkt geprikkeld,
zoodra ik Lex noem. En Kieboom was jaloersch van
Tromp ; zag in „die dwaasheid, die nog niet uit is"
— veel meer, met reden ! dan in mijn invloed —
de oorzaak van Lex' ontevredenheid over haar
niets-waardig geestelijk-leven. Zelfs schreef ik mijn
tweeden brief wat angstig, hoewel hij nooit naar
mijn zendingen taalt.
Dat Lex niet antwoordt, maakt mij bezorgd, daar
ik de eenige meende to zijn, bij wien zij zich nu
uitspreken kon.
Op vreemd-wreede wijze vernam ik den dood :
's Woensdags, toen het des Maandags gebeurd
was ! Ik kwam de leerarenkamer binnen. — „Lampe
kende hem", hoorde ik zeggen. — „Morge, menschen. Wie kende ik ?" Glimlachend vroeg ik het,
als hen verrassend, luchtig rondziend over die
groep van drie bedenkelijke gezichten.
— Tromp, zei Ribbe met vreemde stem.
En de slag kwam, daar Van der Grient sprak :
— Tromp en zijn vrouw hebben zelfmoord gepleegd.
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Ik stond verwezen; kon nets zeggen. Wist
je 't niet ? vroeg Benjamins. Het bleek, dat er den
vorigen avond een bericht in de Zutphensche had
gestaan. Iedereen wist, behalve ik! Mijn ontroering
ziend, gingen de kameraden. Toen ik alleen was,
moest ik iets zeggen. Arme Lex! mOest ik hardop
zeggen. Het was theatraal ; maar ik kon niet anders.
Lex ! Lex ! bonsde het in mijn hoofd. Want ik zag
haar als vast aan dien zelfmoord. Het drong in
mij door, dat dit mOest gebeuren. Al vond mijn verstand de gedachte onzinnig, zij bleef mij, als onzinnig, kwellen. Ik overzag de loopbaan van Tromp :
hoe flunk hij tegenslag gedragen, zich aangepast
had aan het werk in Den Haag : ik kende zijn levens-,
zijn liefdes-opvatting, zijn toewijding, heel zijn edelen ernst ; het kon niet, dat hij die vrouw had doen
lijden of met zich in den dood gedreven. Nochtans
liet het besef mij niet los: dit was het onvermijdelijke,
nu kwam het leven zich wreken op Lex ... Totdat
mijn starre ontsteltenis eindelijk in deernis brak en
al mijn denken tot weemoed vervloeide : Lex, de
poezie van Tromp ! Lex, het kind, dat gaf wat het
kon ; dat die genegenheid immers trouw bleef en
er onder leed, hem niet te begrijpen ! .. .
Tilly lag nog te bed, toen ik thuiskwam; Suus
zat zielig-alleen aan de koffie, doch ik kon mij niet
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aan haar wijden, nu ik dit voor haar moest zwijgen.
Ik meed ook mijn vrouw, schreef die enkele woor.
den en ben als gedreven het huis uit geslopen.
Toen ik 's avonds met Tilly erover begon, bleek
zij het bericht to hebben gelezen.
— Is het de Tromp van Lex ? Ik dacht al . .
Zoo kon de eigen zuster spreken. 't Is de haat
aller Doelaker's tegen „dien man". De Zutphensche
had dezen avond nog meer, uit de „Haagsche
Kroniek" van een andere krant. Bij de namen,
voluit weer, bijzonderheden, als was er een mooed
gepleegd, geen zelfmoord. De pers is immers het
publiek, denkt en voelt als het publiek. Zooals
de vrouwen uit de straat, nadat een man dronken
is thuisgebracht, praat heel Nederland nu over
Tromp. Den stillen, bescheidene, die niemand tot
last was, die nooit zich vooruitdrong — en stil wilde
sterven.
Dit laatste wordt er bij vermeld! Over zijn arbeid
voor het tooneel slechts de herinnering aan het
echec, dat de Tooneelvereeniging leed met zijn Kain.
Tot waardeering van al zijn andere werk, de verzekering, dat hij knap was! Over haar, louter stekeligheden ; en dan, als was 't een politie-rapport, de
beschrijving van de gewaarwordingen der Rijswijksche hospita, toen ze, na het koffiemaal in de
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zitkamer te hebben klaar gezet, vergeefs aan de
deur der slaapkamer tikkend, even zich vergewissen
wilde, of meneer en mevrouw waren uitgegaan.
Eerst meende zij, dat beiden sliepen, maar toen
ze wijn zag staan voor het bed, kwam ze toch
maar even nader — wat kan dat mensch dadrbij
hebben gedacht van matigen als Tromp en Aukje !
Op tafel lagen twee papieren : ieder had voor zich
geschreven van het vrijwillig gaan in den dood.
Cyaankalium deed hen sterven. Een pak bescheiden, gericht aan een vriend, heeft de justitie meegenomen.
Nog niets van Lex.
Ik heb weer geschreven, na een brief te hebben
gelezen, dien collega Benjamins uit Den Haag
kreeg van zijn broeder, den Kamerverslaggever.
De vriend, voor wien het pak documenten bestemd
was, is Tromp's opvolger in den nachtdienst aan
de courant. Van hem wist de Haagsche Benjamins,
dat de zelfmoord moet worden beschouwd „als
gepleegd uit, in harmonie met elkander, wel-overwogen levens-onlust". De brief is vol sympathie
voor Tromp, „aan wiens kunde en karakter geen
mensch in Den Haag ooit heeft getwijfeld" Maar
Aukje krijgt er geweldig van langs. Haar levens-
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moeheid wordt aan teleurgestelde eerzucht geweten.
Echter schijnt ook de geldelijke toestand van het
tweetal veel minder gunstig te zijn geweest, dan
de kennissen dien dachten na het gemakkelijk gecolporteerde verhaal, dat de „rijke Friezin" Aukje
Zaadstra Tromp uit de journalistiek had verlost,
opdat hij zich aan tooneelwerk wijdde. Indertijd
moet haar een privaat-docentschap in jets van sociologie te Groningen zijn toegezegd. Die belofte is
ingetrokken, sedert zij in „vrij huwelijk" leefde.
Volgens medici hebben zij niet geleden ; 't vergif
heeft onmiddellijk gewerkt.
* *

Eensklaps stond zij voor mij. Zij ! Het was als
een zinsbegoocheling. Enkele huizen maar van de
plek, waar ik haar tegenkwam, jaren geleden, toen
zij voor mij piano-gespeeld heeft in de kamer van
Karel Makkink.
- Je bent vrij, zei ze, laten we wandelen. Tilly
weet, dat ik je tegemoet ging.
— Kind, hoe ben je zoo vroeg hier ?
- Ik kom uit Arnhem en moet met je spreken.
Heb je mijn brieven niet gekregen ?
- Daar kom ik juist voor. We moeten spreken.
Alles is zoo verschrikkelijk.
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Onwillekeurig keerde ik om. Zwijgend gingen
wij over de wallen en den weg naar Warnsveld
op. Eerst in de velden begon zij te spreken.
— Thuis, klaagde zij, is het onmogelijk. Tante
Cateau logeert bij ons. Zij wilde seMen. Oom Henri
moest komen. Dat ik nog meer verwijten zou hooren ! Zij noemde het : om me te overtuigen. Toen
heb ik gesmeekt : laat mij naar Velp gaan. Ik
vroeg het om er uit te raken, ik hield het niet uit
in mijn eigen huis. Willem dacht, dat ik weer naar
Den Haag wou ...
— Den Haag? Ben je dan in Den Haag geweest?
— Natuurlijk. Maar 'k had er nu niets meer te
doen. Toch heeft hij me naar 't station gebracht
en hij bleef, tot de trein bewoog : sneltrein zonder
stoppen Arnhem ! Daar stond Oom Henri op het
perron en, bijna 't eerste wat die me zei : Oom
Alex heeft gepreekt over Tromp.
— He?
— Hoe yin je zoo iets, Henk ? Me voogd, de
man die Papa zou vervangen. En die, beter dan
iemand, weet, wat in mijn leven ...
Haar droeve stem stokte in een snik. Zij bleef
staan, haar hand tastte naar een zakdoek. Nu eerst
lette ik op, dat zij zwart droeg. Op de rouwgestake neeg het hoofd : ik zag Lex voor de eerste
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maal hulpbehoevend. Dicht bij den smallen, grazigen weg, een dijkje, dat kronkelde tusschen de
landen, wiedden een man en een vrouw hun akker.
Alles in mij drong tot steunen, doch ik legde mijn
arm niet om haar. Haast onmiddellijk, trouwens,
werkte haar geestkracht. Iets achter, zag ik haar
lichaam veeren ; en terwijl zij doorliep, herstelde
de stem zich :
— Op laagheden was ik niet voorbereid. Anders
zou ik to Zeist zijn gebleven. Maar nu ik er ben,
zal ik alles afdoen ! 't Wordt de afrekening met
Oom Alex. Maar daarbij kan ik niet alleen zijn.
Oom Henri zal er bij willen wezen, en dan ... ik
moet aan mijn kinderen denken.
— Lex, wat wil je!
Zij zag mij aan. Door de schoonheid der vochtigdoffe oogen glansde een Blimp van den ouden spot.
Zij had angst gehoord in mijn ontsteltenis.
— jij moet er bij zijn. je bent toch niet bang?
Eindelijk is het genoeg met Oom. Hij mag nit wel
nit mijn leven verdwijnen. Dat wil ik hem zeggen.
Maar onder getuigen. Oom Henri voor hem en
jij voor mij.
— Wat? Wou je breken met Oom Alex?
— Dacht je, dat ik die man nog wil kennen, na
wat hij me nu heeft aangedaan ? Maar Henk, besef
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je, wat ie gedaan heeft? Het schijnt, tenminste Oom

Henri zei het, dat er nog andere dominees over
Tromp en Aukje hebben gepreekt. Een rechter zou
een moord onderzoeken. Die verkondigers van het
evangelie vonnissen zelfmoord zonder te weten,
afgaande op het half-waar on-dit van levensmoeheid door levensbeschouwing. Louter uit ijver voor
't evangelie, want het is hun natuurlijk er om te
doen, in Tromp Aukje's levensbeschouwing te treffen. Maar al was er op hoog bevel zoo gepreekt
in al de kerken van Nederland, Oom Alex had
hooren te zwijgen, niet uit kieschheid, maar voor zijn
fatsoen. Tromp heeft me nooit eenig kwaad gedaan,
en door, of om mij heeft hij geleden. En hoeveel
heeft Oom misdreven aan hem, meedoogenloos zijn
carriere gebroken ...
— Waaruit verklaar je de wanhoopsdaad ?
Ik schrikte terug van mijn eigen vraag, gedaan
in een halve verstrooidheid-uit-schrik : de begeerte
om, voortpratend, af te leiden, af van dat plan tot
wraak op Oom. Lafheid dreef me dus tot wreedheid.
— Ik verklaar niet, Henk, ik weet.
Er was iets in haar doffen toon, waarvan ik mij
angstig vroeg : is het haar smart of komt er teleurstelling bij over mij?
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— Lex, ik weet niet, hoever je mij
Jawel, ik kom, om je alles fie zeggen. Met
jou, wil ik hem verdedigen. Weet je, wie Aukje
Zaadstra was ?
Ik zou geen hooger-onderwijs-man zijn, als ik
heelemaal niets van haar wist. Over Dr. Zaadstra
is zooveel gepraat, bij al wat er tegen haar is geschreven, in verweer op haar fel gepolemiseer !
Heel den lande wel is bekend, dat Aukje het eenige
kind geweest is van een paar Friesche kalvinisten,
die elkaar moeten hebben gehaat met door hun
„geloof" gevoede wanhoop en al de halsstarrigheid
van hun ras. In de pastorie, waar ze is geboren,
scheen nooit een glimp van vreugde door. Maar
ze had er de boekenkast van haar vader ! Die vader,
zoon van een keuterboer, zou een geleerde zijn
geworden, als oudertrots niet den zuigeling al voor
„den Wijngaard des Heeren" bestemd had. Slecht
prediker en liefdeloos herder, zich bekwaam wetend
tot een hoogleeraarschap, bleef hij levenslang in
een dorp gekerkerd, waar enkel zijn dochter in hem
geloofde, die zijn wiskundige hersens geerfd had
en als klein kind al wiskunde leerde. Zoolang hij
leefde, bracht starre gewisheid ook in het hartstochtelijk brein van Aukje een mathematisch geordende, doch hiermee allerminst verzachte pre-
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destinatieleer overeen met al wat ze van wetenschap
wist. Maar toen, na zijn dood, zij student was
geworden, tegen den wrokkigen wil in der moeder,
verloor ook haar geloof den stut, door zijn geest
haar bij alles gegeven. En Aukje's strijdbestaan
begon : met de moeder het eerst, het felst en het
langst. Die vrouw, die in en om haar man altijd
„de wetenschap" gehaat had, stelde zich voor „het
geloof" te weer, schonk zonder gevoels- of gewetens-bezwaar bijna openlijken bijval aan wat
in een weekblaadje van haar dorp tegen „afvalligheid" getierd werd door een jeugdig evangelist,
die wist dat de weduwe Zaadstra rijk was ...
Tallooze grappen in Lfilenspiegel hebben dezen
„geloofsstrijd" het land door gebracht. Aukje zelve
deed de rest : — emancipatie, kiesrecht, dienstplicht,
wat al niet kwam er onder haar pen en nooit
bleef daarbij het dorp verschoond ! Totdat zij,
ouder wordend, verzwakte Of ... zich ophief naar
filosofie : — helaas, tot geen leer die opheffend
werkte ... Daarin heeft zij Tromp getrokken.
Ik zei Lex, kort, wat ik wist van Aukje. Ze
knikte bevestigend en sprak :
— Tromp's genegenheid was meelij. Om haar
te helpen, liet hij zich helpen, met dat zooveel
besproken geld. Aukje was, trouwens, volstrekt
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niet zoo rijk. De moeder, wier geld het was, heeft
haar onterfd ; ze heeft dus maar de helft gekregen en opgelicht is ze van alle kanten. Toch hadden ze, met hun zuinigheid, makkelijk het volgehouden. Maar tegen haar levenshaat kon hij niet
op. Haar pessimisme was zoo hartstochelijk, zoo
hardvochtig als vroeger haar kalvinisme. Heb je
haar wel eens gezien of gesproken? Een mooie
kop, of...
interessant. Maar hard! Net een manskop uit zestienhonderd, van een protestantsche
inkwisiteur. Die stond op een lijf als een plank.
Voor moedermelk kon daar geen plaats zijn; voor
moederliefde, na zulk een jeugd, evenmin in haar
gevoel ... Tromp heeft het onmogelijke gewild.
Hij moest van hun verhouding gaan walgen. Hij,
die verzot was op kinderen ! Herdiek is zijn verlangen geweest om die vrouw jets van geluk te
geven. In het najaar schijnt hij te hebben geloofd,
dat Aukje kans had moeder te worden. Misschien zou dat haar hebben veranderd: dan waren
ze er bovenop geweest. Nu wroetten ze samen
in hare wanhoop en kon zijn liefde geen redding
geven.
Zou hij haar hebben liefgehad?
Liefgehad? Liefde gegeven, zeker, daar ken
jij hem toch ook genoeg voor ! Trouwens, het
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weinige, dat hij me schreef . . . en misschien meer
nog, dat hij niet schreef . . . Was ik maar blijven
correspondeeren of had ik hem dit jaar maar een
keer gesproken . . . 0 Henk, wat is het leven
wreed ! 1k heb een paar keer, in Den Haag, op
het punt gestaan, naar Rijswijk to tuffen. Maar
ik logeerde bij Willem's ouders en het werd me
zOO moeilijk gemaakt. Hij is op niemand jaloersch
dan op Tromp. Ze waren ook antipodes, he ? Hij
noemde Tromp mijn „nooit overwonnen verleden - ;
God weet, hoe hij aan de uitdrukking kwam.
— Lex, had Willem misschien gelijk ?
Onmiddellijk staan blijvend, keek zij mij aan.
— Nee, Henk ! Vreemd, dat jij dat vraagt. Ik
hield ontzaggelijk veel van Tromp en zal hem
zeker altijd betreuren, als de hoogst-staande mensch
die ik heb gekend en als een vriend zonder wederga.
Maar na de roes van me zestien jaar, toen ik hem
werkelijk zag als de Held, aan wie ik me gretig,
verrukt, wou geven, was hij nu de oudere vriend,
de vertrouwde, voor wie 'k geen geheim had, die
ik vereerde en ja, ook lief had, maar niet met het
gevoel van de vrouw voor de man, — met de
sympathie van een mensch voor een mensch. Die
sympathie gaf ik... niet zoo aan Willem . . . misschien dat dit hem jaloersch heeft gemaakt.
18
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Zij hoort ook wel bij het huwelijk, wat? al
is ze voor verliefdheid niet noodig
Ja ... Maar we hebben geen tijd, nu, voor
Eenzame-kwesties Wat vertelde ik?... 0, mijn
bezoeken aan hem. Niet enkel om Willem ben
'k nooit meer gegaan. Vooral om Aukje bleef ik
weg : dat zij het Tromp niet nog moeilijker maakte.
Daarvoor had ik leergeld bij Wessels betaald, toen
ik die, voor drie jaar, nog een keer bezocht heb
Het hatelijkst, onder al de wroeging, dat ik to
weinig aan Tromp heb gedaan, is 't besef van de
vervalsching, die mijn verhouding tot hem heeft
gekregen door het gemeene spektakel van Oom.
Niet alleen heeft die Tromp's carriere gebroken
en onze verhouding van toen beklad, alsof 't iets
monsterachtigs geweest was en niet een volkomen
reine liefde, maar ook heeft ie later gespied en
gestookt ... En die man heeft zich nu niet ontzien Zie je, toen Oom Henri dat zei : 'k dacht,
dat de auto tegen een boom vloog.
Hoe heb je 't het eerst gehoord — van hun
dood?
Ja, dat was ook zoo afschuwelijk ; dadelijk,
thuis, die ellendige houding. We zaten nog aan
het ontbijt, weer laat, met tante, die de vorige
dag was gekomen. Een kaartje, van een beer om
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mevrouw te spreken. Nu, je begrijpt ! me man : —
„Om MevrOuw ?" Hij kende de naam niet, ik
evenmin. Hij, met het kaartje de kamer uit. Het
bleek Van Wageningen te zijn, die Tromp is
opgevolgd aan de krant. De goeiert was, bijna
direct uit zijn nachtdienst, na zoo iets van een
paar uur slaap, op de trein gaan zitten voor mij,
om te doen wat Tromp hem, het laatst, had opgedragen.
Lex zweeg. Haar stem had gewoon geklonken.
Nu eerst bemerkte ik nieuwe ontroering. Wij
liepen, achter De Kap, in een boschje ; zij wees
er naar een ruw-houten bank. II( legde beschermend mijn hand op haar arm :
— Arm kind ... maar je wilde vertellen
Ja, het doet goed, jou er over te spreken,
Iemand, die de toestand begrijpt ! Thuis Aldoor,
of er lets schuldigs bestaan had ! Ook tante . . .
Er achter steekt oom Alex.
Mijn arm had ik teruggetrokken : schuin op de
punt der bank gezeten, zag 'k als een koorts op
haar matblank gezicht. Een koorts, die de starende
oogen deed gloeien. Drift van toorn doorkoortste
haar leed. 1k opende den mond — maar zweeg.
Het was niet goed, haar nu tegen te spreken.
Trouwens, kon ik haar zeggen : je ziet naar den
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schijn ; de wrok van je vader, je tantes bemoeizucht komen niet voort uit wat zij verwijten, maar
uit wat er kenschetsend geweest is in je v eelzeggend klagen bij Ego ? De zon scheen, overal
juichten er vogels ; maar om ons voelde ik als een
herfst. Tilly, thuis, misschien heimelijk wrokkend.
althans vol ergernis over haar zuster ; in Zeist
die jonge, verwende rijkaard, die nu zijn armoe
voelen moest ; en hier, zij, mooi, talentvol, bijzonder
maar wat was er geworden van haar ?
Dat bezoek, Lex ? Je sprak van een opdracht.
Ja . .
Zij kuchte en schor was de stem, waarmee zij
van de papieren vertelde, door de politie meegenomen. Van Wageningen was op het commissariaat
geroepen, waar hij een brief had mogen lezen,
dienzelfden ochtend door Tromp hem geschreven.
Daarin stond de dringende bede, Lex onmiddellijk
in te lichten, zoo mogelijk door haar te bezoeken.
Het was Van Wageningen gelukt, een bericht uit
de ochtendbladen te weren zoo kwam hij vroeg
genoeg te Zeist. Maar met zijn zenuwachtig spreken bracht hij Kieboom in de war ; zelfs begreep die
de tijding eerst niet en uit de hoogte zei hij lomp
Maar Meneer, waarom komt u dat ons vertellen ? En op zoo'n ongelegen uur ! .. .
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Van Wageningen kreeg gedaan, dat hij aan
zijn opdracht voldoen mocht en Lex voorzichtig
voorbereiden. Kieboom bleef er echter bij staan
en bijna terstond heeft Lex begrepen. Een bezoek
op dat uur, tot een ernstige boodschap. Er moest
Tromp iets zijn overkomen ... Dood, is ie dood ?
Doch zij dacht aan geen zelfmoord. Een ongeluk,
een moord — niet dat. Haar man moest haar
ontzetting aanzien, en, driftig geworden, voer
hij uit :
— Kondt u ons dat niet besparen, Meneer !
— Neen, Meneer, zei de ander droef.
Toen eerst doorzag Lex de situatie.
— Willem, laat ons alleen, zei ze zacht.
— Hoe meen je? ... weerde hij, aarzelend, af.
— 1k wil, dat Meneer aan zijn opdracht voldoen kan.
Mokkend verliet haar man den salon. Van Wageningen vertelde nu alles, en toen Lex geschokt
in de huiskamer kwam, wachtten haar daar twee
verhitte gezichten. Kieboom en de vroeger zoo
minzame tante hadden elkander warm gemaakt.
Lex begreep, dat zij verstandig moest zijn; kalm
en geduldig, zij met haar droef heid. Zij dacht aan
zenuwen, aan een bui ; doch de boosheid der twee
heeft geduurd.
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Voelt Kieboom, dat je niet van hem houdt ?
- je weet heel goed, dat ik wel van hem houd.
Nu dan : niet genoeg van hem houdt ; niet
om volkomen gelukkig te zijn.
- Waarom roer je dat nu aan ?
- Omdat het zijn jaloesie zou verklaren.
— God Henk, hoe kan jij dat zeggen! Willem
heeft Been vermoeden van wat mij wordt onthouden.
Hij is over zichzelf zoo volkomen tevreden! 't Is
dat ook niet ; het is de schijn, de vrees, dat nu
de menschen denken : zijn vrouw was verliefd op
Tromp. En als dat gedacht wordt, is het hun schuld,
van Willem en tante Cateau en de ooms, door
al het misbaar dat ze hebben gemaakt, omdat ik
bedroefd ben over een vriend, met wie iets zOO
ontzettends gebeurd is ... Was Willem jaloersch,
ik zou hem begrijpen ; 't zou me, misschien, nog
plezier van hem doen. Maar, ongevoelig voor mijn
droefheid, nijdig te zijn en vol verwijten, om wat
de menschen leelijks denken en dat nog door zijn
eigen schuld Nooit heb ik me zOO alleen gevoeld.
Me kinderen zijn mijn eenige kracht. Anders ...
Nee, Lex !
Ik word zOO gestraft! Wat ik bezat, is me
afgerukt ! Al had ik, sinds jaren, niets meer aan
Tromp, de mooie herinnering was er altijd. En
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au... dit eind, die zwarte wanhoop; in een man,
die ëêns, om mij Goed, dat Teed heb ik to
dragen. Ook de wroeging. Alles alleen. Ylar dat
daarbij, tegelijk, moet blijken : me gezinsleven heeft
Been grond, me huis is een kaartenhuis foets!
daar leit het ... de vrees voor wat kwaadsprekerij
is voldoende, dat me man en de heele familie me
staan laat ... Tilly ook al, me zuster ook.
Heb je dan met haar gesproken ?
Ja natuurlijk, al was het kort. „Lieve Lex,
denk toch om je naam." Dat zegt mijn eigen, eenige
zuster.
Weer begreep ik : afleiden, vërder ; en ik vroeg
dus over Den Haag : wanneer z' er geweest was
en waarvoor.
— Van Wageningen had de papieren, die de
justitie eerst onder zich hield. Hij schreef: wilt u
ze in handschrift lezen. Eën stuk heb ik overgeschreven
Zij grabbelde in haar taschje
— Nee. 't Ligt bij je thuis in mijn valies.
Je valies, is dat bij ons ?
Ja, hoe dan ?
— Toe, blijf dan hier. Ik ga naar Arnhem. Naar
neef en naar oom. Blijf jij. Kom bij ons tot kalmte.
Zal oom zeggen, al wat je wilt. Desnoods schrijf
je 't op en lees ik dat voor.
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— Nee, zei Lex strak ; dat is het niet. 'k Wil
afscheid van hem nemen, voor goed. VOOr hem
staan en dan hem zeggen, hoe infaam hij in alles
geweest is.
Goed dan. Maar doe het niet vandaag. 'k
Smeek je, kind, toe, je weet toch, dat ik Heb
je geschreven van Tromp op Sonsbeek. Hoe ik
hem voor me zie met die hoed ... Je bent gekomen
om met me te spreken, omdat je vertrouwen hebt
in mijn raad. Heusch, kind, het is nu wet geweest.
Je moet even uit alle vijandigheid uit zijn.
— En Tilly dan?
— Tilly is niet vijandig. Bovendien ben ik er
ook. En Suus! voor wie je als afgod fungeert...
Me man zal niet willen, hij reist me na
Door haar stem klonk nu iets als vervolgingswaanzin! Ik stond op en, de hand op haar schouder
leggend, voelde ik mij haar beschermer, met een
blijden drang om krachtig te zijn. Een plan was
er onmiddellijk. De tram nemend, konden wij tijdig
thuis zijn en ik zou dan gaan telefoneeren, zoowel met haar man als met neef Henri.
— Maar Henk, het duurt tijden, eerdat je ze hebt.
— Dan vraag ik dringend... Jij betaalt!
Zwak glimlachte zij na mijn gretig lachen. Doch
ze kwam van de bank op; ik had overwonnen.

VI.
in de tram verzakte mijn moed, voornamelijk
ALonder
zelfverwijt. 'k Wist, dat ik huichelde en
laf was. Lex had den moed en ik was bang. God,
hoe was ik ontsteld in de velden, toen ze sprak
van te breken met Oom, daar ik zou bij staan
als getuige! . . . Er huisde in mij een ellendeling,
onvatbaar voor ontroering en meelij. 'k Had theatraal haar naam geroepen, toen de leeraren mij
de doodstijding brachten. Maar noch haar aangrijpende mededeelingen over de wanhoopsdaad
van dien man-vol-liefde, die tot zelfmoord kwam
om een vrouw als Aukje ; noch de aanschouwing
van haar in rouw, hadden mij uit mijn zelfzucht
getrokken, op uit mijn laaghartigen angst. De nuchterheid van den bangert, ook nu! Zelf bang, had
ik gehuicheld met haar; terwijl de vrouw die ik
lief dacht te hebben, mij haar vertrouwen gaf,
onder zoo'n leed . . .
Ik zat, in de tram, tegenover haar. Onwillekeurig,
maar ook : om de menschen, had ik die veiliger
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plaats gekozen en niet als een trooster mij naast
haar gezet. Telkens zag ik, meewarig, haar aan
en in mij huichelde het, was de hardheid .. .
Was dan die vrees voor haar plan ongegrond ?
Zat niet, veeleer, ik mij op te winden om den
wellust der pijn van het zelfverwijt ? . . . In elk
geval werkte het dubbel-ik weer en hoe prachtigeenvoudig deed Lex ! Het leed van den rouw en
niets anders dreef haar. Daarnaar deed zij, ongeveinsd.
Toch . . . was er geen reden voor mijn beduchtheid ? Haar plan was immers onmogelijk! Hoe met
Oom Alex te breken en goed te blijven met Heidelust? Smartelijk drong de gewaarwording door,
dat dus de nuchterheid weer gelijk had. Ellendiger
pijnde het besef, dat op alles de geldzucht drukt.
Zou . . . ik zag tersluik haar aan, Lex daar nu in
het geheel niet aan denken ? Lag zij onder den
ban van den Dood, bij welken niets, zelfs geld
meer telt ? Maar ook bij haar zou de invloed
vervliegen. En ik, die er zooveel verder van of
stond, mocht ik niet rekenen met een belang, al
telde dit op het moment niet voor haar ? Op Heidelust had ook ik geleerd aan geld te denken,
van geld te spreken. De oprechtheid in dat vervuld-zijn met geld, hoe had zij mij getroffen, ont-

277
goocheld, al toen ik student was en hij nog leefde,
naar wien ik opkeek als machtig en deftig ! Ik,
die mij rijkdom had voorgesteld als de benijdbare
mogelijkheid om onverschillig to blijven voor geld.
En telkens hoorde ik, al die jaren, deze rijken
spreken van geld. Mama verborg de gedachte nooit.
Telkens gaf zij geschenken in geld en zelfs de kinderen onder elkander gaven vaak geschenken in
geld. Over de erfenis uit Arnhem hoorde ik aan
tafel redeneeren ; Mama lei uit, van wie het geld
kwam en zei: Oom is anders getrouwd dan Papa.
Hoe vaak was het fortuin van de Kieboom's besproken, fang v6Or en 66k na het trouwen van
Lex ! Geld-hebben was voor Mama verdienste,
al praatte ze met haat over parvenu's. Fortuinen-stand ... kënde zij hoogers? Misschien was oom
de eenige, wien zij het geen-geld vergaf. Nochtans sprak zij aan tafel uit, dat oom's fortuin het
fortuin zijner vrouw was. Oom was in gemeenschap
getrouwd ; daardoor had hij het halve vermogen ;
en, hardheid vele malen herhaald, daardoor alleen
erfden Tilly en Lex. Na het weinige van Papa,
zou dat part beteekenis hebben. Goede God, mijn
eigenliefde had het z66 vaak moeten verduwen ;
mocht ik dan nu niet overleggen: breken met Oom
is mijn kind onterven ? Geld -- ik had er nooit
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naar verlangd: ook deze druk kwam met het vaderschap ; mocht ik dan nu niet als vader beducht
zijn, dat steun-van-geld aan mijn kind zou ontgaan
door onbezonnenheid van haar vader? Zou, trouwens, Lex bij kalmer stemming, vooral indien zij
bleef beseffen, dat Kieboom en zij als gescheidenen
leefden, geen voldoening vinden bij het vooruitzicht : tot al het fortuin dat mijn kinderen erven,
van de grootouders en van tante Cateau, draagt
hun moeder althans iets bij ? Hoe wrëëd zou het,
anders, haar worden verweten : je hadt al niets en
gooide nog weg het beetje, dat je hadt kunnen
krijgen...
Ik voelde mij opgelucht, moedig weer. Tot zelfverwijt was er dit keer geen reden. De tram was
leeg, het laatste stads-eind ; ik zette me naast Lex,
sprak over Tilly ; verzocht Lex, Tilly's liefde to
nemen, zooals die in voile oprechtheid was. Ik
zag haar zacht-peinzenden blik-van-leed verkoelen
tot een van hautaine bevreemding, en wist, dat
ik beter niets had gezegd.
Bij het eindje loopen, hoorden we Suus ; zij had
ons uit de tram zien stappen ; haar verrastheid
vergemakkelijkte de thuiskomst ; en daar het kind
Tante sprak van de muziekles, die zij na de koffie
zou krijgen, kon ik makkelijk met het denkbeeld
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komen, dat Tante misschien nog wel even wou
helpen. Zoo bleef ik, in de achterkamer, met Tilly,
terwijl Suus, vOOr, de piano toonde, op Sint Nicolaas-avond gekregen. Gauw gezegd: „tvij moeten
helpen" en, meer dan eens zelfs : „jij, als zuster".
Nuchter vroeg Til' : „waarom kwam ze naar jou
toe? hier heb jij nu toch niets mee te maken".
Het drong naar mijn lippen : „ze kwam naar ons" ;
doch ik hield deze taktloosheid in en zei, praktisch : „ze is er nu eenmaal, ze heeft het moeilijk,
we moeten haar helpen ; dit kan alleen door haar
te kalmeeren". Gerust was ik niet op Tilly's gezindheid.
Na vlug mijn brood te hebben gegeten, ging
ik Zeist en Velp opbellen. Beiden dringend; toch
duurde het lang. Kieboom bleek, gelukkig, naar
Utrecht ; gemoedelijk sprak ik met nicht Cateau,
gebruikte verstandig het woord overspannen ; zei :
„Lex trekt zich aan, dat Willem kon doen, alsof zij
iets anders betreurt dan een vriene ; en gaf de heele
schuld aan Aukje, die de gruwelijkheid van een
zelfmoord verzon. Nicht erkende : de eigen zuster,
niemand kon Lex beter kalmeeren. Zij zou wel,
te Zeist, voor het huishouden zorgen ; en voor
de kinderen ; en voor Wim, die z'n vrouwtje dan
maar eens moest missen. Het onderhoud heeft
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drie gulden gekost ; ik vond het minstens een
tientje waard; en meer nog, toen neef Henri uit
bleek, zoodat ik de kamenier herhaalde, wat ik
met haar mevrouw had afgesproken.
* *

Vreemd, haar zijn, nu, in mijn huis.
Het is al laat in den lauwen Mei-nacht ; ëên
van mijn vensters bleef hoog open. Zijig ruischt
regelmatig de regen in een zachten rhythmus, aldoor ; 't is als een fluistering van vrede.
Zij ging vroeg to rust, met broom ; Tilly heeft
aan haar deur geluisterd en geen der keeren meer
jets gehoord. Zelve is die opeens heel anders.
Haar heeft deze dag vrede gegeven. 'k Ben nu
overtuigd, dat zij argwaan had over mijn verhouding tot Lex, althans over mijn gevoelens voor
Lex. Ons gesprek van van-middag had nog geen
invloed ; wel, een rustiger van-avond. Zij heeft
ten slotte toegegeven, dat Kieboom's gedraging
grievend voor Lex is. Maar ze houdt vol : Lex
compromitteert zich, gebruikt termen als „zich afgeven met", daarbij doelende op Tromp. Niets
voelt zij, in al wat gebeurd is, als ik. Nochtans
heb ik haar kalm gekregen en toonde zij hartelijkheid aan Lex. Ik heb mij weemoedig en . oud
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gevoeld. Mawr beseft : zoo moet het blijven, Lex
als zuster hier liefde vindend. Wij drieen wat
kan er Anders groeien, dat niet blijvend-leed is
bij flitsen-geluk? 't Is een van die avonden geweest, die de blijdschap schenken der zelfvoldoening. Huiselijkheid, gezelligheid, bleken meer dan
ijle begrippen. De arme Lex zat als gekoesterd
in de omslotenheid van den eigen-haard. „Ego",
met haar, die hem kort-geleden de troostbrieven
van „een vrouw" heeft geschreven : terwijl deze
genoot van de veiligheid in Ego's huis, tusschen
hem en zijn vrouw
Maar de vreugd aan dat huis gaf het kind. 0,
wat heb ik Suus gezegend. Haar blijdschap was
zoo allerliefst, die dartele pret, omdat Tante er
was, de rijke, mooie, bijzondere tante, heel den
avond in onze serre, daar regen neerruischte op
den tuin. En morgen, morgen zou Tante er nog
zijn...
Door welk instinct zou het kind zijn gedreven,
toen ze halsstarrig die handeling deed, die kleine
daad van grooten invloed? Er werd over Ee en
Tootje gesproken. Suusje vond de goede vleitaal,
waar elke moeder recht op heeft. Zij ondervroeg
Tante en vroeg door, in weerwil van het moeklinkend antwoord. Details van beider uiterlijk
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vroeg zij ; toen: „hebt u geen enkele foto, Tante?"
en nu verrichtte zij de daad, waaraan haar kinderzieltje natuurlijk geen verdere beteekenis gaf, maar
voor welke zij niettemin met, weliswaar, dartele,
koppigheid den gemelijken tegenstand van Tante
en een verbod van haar moeder moest tarten.
Uit Tante's taschje haalde ze „stout" het sleuteltje van Tante's valies en, naar boven gerend,
heeft ze hierin gegrabbeld, totdat ze het dubbele
fotografieen-lijstje vond, dat nu vOOr Tante werd
neergezet. Heel den korten avond, dat Tante er
was, is het vOOr Lex op de rieten serre-tafel gebleven ; het stond, doordat de deelen schuin-gezet
waren, zooals men een kamerscherm plaatst, en
aan een scherm heeft het kleine, groenlederen
ding mij doen denken. Een schut, dat Haar omveiligde. Het scherm van hare kinderen, door mijn
kind tusschen ons in gezet. Suus had den juisten
gesprekstoon gevonden. ZöOveel moeder ... ijdele
moeder ... was Lex zelfs nu wel, om niet lang
zich to laten bidden. Suusje deed dit, trouwens,
charmant. Zij is een geboren moedertje ; toonde
't zich immers op Heidelust, toen zij aldoor heenwas om Tootje en Ee. De uiterlijke gelijkenis
tusschen Lex' zoon en zijn vader bracht vanzelf
het gesprek op dezen. Nu kwam Lex karakteris-
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tiek voor den dag, de trotsche, die nooit beklaagd
worden wil! Als vergat zij plotseling, bij ons hier
in Zutphen te zitten om even verlost te zijn van
haar man, ging ze goeds van hem vertellen, louter goeds : — hoe lenig hij is, hoe hij altijd
kleeren kan dragen (kleermakers-bloed verloochent
zich nooit), hoe kundig hij tennis speelt, hockey
en cricket. Ze had er werkelijk bijna plezier in.
Wel kneep de lust, Mevrouw Kieboom te vragen,
hoever de lenigheid des geestes van dezen, voor
Been Engelsche lichaamsinspanning terugdeinzenden man-en-vader, de kans openhoudt, dat het
doctoraal dat laatste, mdAr noodige examen ...
noodig voor den Mr.'s-titel, dien grootvader Kieboom sinds jaren begeert ; — nog eenmaal zal
worden afgelegd. Maar ik kwam &armee op het
geestes-gebied, dat in het huwelijk-Kieboom braak
ligt. Het duiveltje van mijn jaloezie mocht Lex,
bij al haar teed, niet plagen. Ik heb mij even geschaamd en verwenscht, en boete betaald door
trouw te helpen bij haar heldhaftig, haast roekeloos
pogen, om ons en zichzelve wijs te maken, dat zij
altijd nog dol-verliefd is op hem.
Ben je het werkelijk eenmaal geweest ? —
Zoo vroeg mijn gedachte, terwiji ik haar aanzag.
Zekerheid had ik nooit, heb ik nog niet. Dat ze
19
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't heeft willen zijn, lijdt geen twijfel. Ze wenschte
het al op het Congres, althans bij den tuf-rit, den
morgen erna. Kieboom had uiterlijk veel, dat bekoorde. Waarom zouden mannen aldoor en vrouwen
nooit zwichten voor zulke bekoring? Hij is nu nog
een mooie vent en zelfs weet hij nog te charmeeren,
al vindt hij dit bij Lex niet meer noodig. Ook behield hij van zijn goedhartigheid, hoewel hij de
slaafschheid van Sonsbeek verleerde. Lex heeft
hem willen liefhebben, toen ; het is geen waan geweest, maar een wil. Tromp, niet ; Wessels, niet
wie dan wel ? 't Was met een Van Oyen slechter
gegaan! Hoe schreef zij mij ? „Velen lijden in stilte."
Ook van-avond heeft zij willen lijden in stilte, en
mitsdien Kieboom geestkrachtig geprezen.
Zij is te onafhankelijk om ooit, ook maar even,
gehinderd te worden door wat andere menschen
zonderling vinden aan een vader, die nog student
is. Integendeel ware zij iemand geweest om aan
een jong-student zich te geven, zoo gretig als aan
Tromp, toen zij kind was. De amours der quartierlatin-studenten met de Parijsche modistetjes hebben iets, dat Lex moet bekoren. 't Is de niet-ingehouden hartstocht der lente. Had zij deze passie
gevonden, zij was Heidelust graag ontvlucht voor
twee kamertjes buiten de Tolsteegpoort, waar be-
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mind zou zijn en gewerkt. In alles hiervan het
tegendeel, is haar huwelijk met den rijken Kieboom,
die niet meer jong is en nog niet werkt. Die twee
keer straalde voor 't kandidaats ; het doktoraal met
mannenmoed uitstelt ; en onder studenten zich blijft
bewegen, ook, nadat bij het allerlaatste lustrum
jongens van elders den forschen man het breede
lijf in rok met breed wit van plastron hebben
aangezien voor professor. Een uit zijn club is nu
zijn hoogleeraar, anderen hebben al deftige baantjes ;
officieren met wie hij verkeert, klimmen naar het
sterrengewemel — en hij volhardt in zijn goedig
getreuzel, zonder te suffen, maar ook zonder veerkracht. Lex heeft hem deze niet weten te geven.
Zou haar liefde het hebben beproefd? 'k Vrees, dat
haar hooghartigheid dit belette. Zij, met haar vluggen geest, heeft gedacht, dat, wanneer hij maar
wilde, hij gauw zou klaarzijn. Hierom hield zij hem
uit die zuivelfabriek, door nicht Cateau als welkome wijkplaats ontdekt. Haar verloofde zou „even
afstudeeren". Hij deed al gauw kandidaats, maar
zakte. Zij trouwden en hij zakte weer. En toen
kon het ook haar niets meer schelen en iedereen
laat het onverschillig : het door-studeeren is enkel
de cijns, dien Willem verschuldigd blijft aan zijn
vader. Stierf deze, het student-zijn was uit. Als
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ooit hun bankier een wissel zal sturen aan Mr
Kieboom van Rodenrijs, moet vader Kieboom blijyen Leven. 't Bestaan van zijn zoon verandert er
niets door ; die is en blijft rentenier te Zeist, up
to date in al wat met sport verband houdt en verder een eigenlijk goede kerel, overstuur geraakt
in den omgang met Lex. Zijns vaders rijkdom kan
hij wel aan ; voor de weelde van een vrouw als de
zijne, zou hij sterker beenen behoeven.
Zij „lijdt in stilte”.. . nu en dan. Haar geestkracht duldt haar lijden niet. Zoo maakt zij bewust en opzettelijk een lappendeken van haar bestaan. Onze correspondentie, een stukje; het pretmaken en geflirt, een stuk ; een lievelings-lap,
natuurlijk, haar kinders. Bij deze twee voelt zij
Kieboom als een ; dapper tracht zij, to make the
best of it.
Zoo was 't ook in haar vertellen van-avond. Zij
bedoelde te zeggen: ik heb het zoo kwaad niet•
Aan mij, aan ons — en aan zichzelf. Haar spreken
was mij, als hoorde 'k haar denken. Denken, met
voor zich de kind'ren tot scherm. Tot scherm —
niet tegen mij, natuurlijk ! maar tegen den duivel
der onvoldaanheid.
't Meest trof mij haar verhaal van het kistje.
Willem is een knutselaar. 'k Herinner me, hoe hij
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op Sonsbeek pochte : ingenieur had ik moeten worden, dat is een vak, waar ik lust in had. Waarop
de goeie Tromp nog jets vroeg van : of het vak
lust zou hebben in hem. Knutselen doet hij nog
altijd. Geen motor is onder zijn handen veilig ; hij
ontdekt een defect en, blijkt dit dwaasheid, toch
weet hij nog wel een verbetering. an der auto's
van zijn vader heeft hij reddeloos verknoeid. Maar
het hartstochtelijkst knutselt hij 's winters. Dan lijkt
hij een artiest in dat vak en is soms een week lang
zoo huiselijk als de mannen der släjd in ondergesneeuwde dorpen van 't noorden. — De werkmansziel, die in hem herleeft ? „Zelfs naar zijn wetboeken kijkt hij niet om, dan," zei Lex en deed
Tilly en Suzeke lachen. Het was haar eenige hatelijkheidje. Allerliefst vertelde zij, als van jets belangrijks, heel bijzonders, van een voor haar gemaakte
cassette, uit ik weet niet hoevele soorten hout,
alles duur en zeldzaam hout, en met een geheimen,
dubbelen bodem, die door een geheim slot moet
worden geopend.
— Hoe kon Oom dat ? vroeg Suus vol eerbied.
't Familielid werd een nieuw wezen voor Suus
en ik zag Lex aan, dat die triomfeerde.
Wat berg je, vroeg ik, in de cassette? Is
't voor juweelen?
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-- 0 nee, hij is grooter. Nee, hij is voor brieven,
papieren ...
Onze oogen ontmoetten elkaar ; kalm was haar
blik en bleef de mijne.

VII.

ET leek gelukt, haar rust te geven. Zij had

H een brief naar Zeist geschreven, weliswaar

aan nicht Cateau ; en was bezig aan een voor
neef Henri, toen ik om elf uur van het gym' kwam.
Tilly hielp de meid in de keuken. Had ik beter
gedaan, stil naar boven te gaan ?
Het is mij vreemd, na wat ik vannacht heb geschreven ; na wat zij zachts gezegd en verteld had.
Wanneer is zij waar geweest ?
Of leeft zij geheel op haar stemmingen ; was
gisteren waar, wat heden onwaar is ?
Zij zat in de serre ; de gangdeur der huiskamer
stond open en uit den tuin kwam gerucht van de
keuken, geklek van borden en stemmeklanken, weliswaar was hieronder niets verstaanbaars. Nochtans bleef ons gesprek onvrij ; het ging haastig en
soms met gedempte stem. Doch duidelijk was 't —
als het zwart van den nacht.
Waarom, waarop, hoe trouwen de menschen?
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Doen ze verblind de belangrijkste daad, die over
hun lot beslist tot den dood ? De korhaan handelt
met meer beleid. Doorleeft hij het opperste liefdesverlangen, hij hoort niets, ziet niets, loochent gevaar ; nooit nadert een jager hem, nooit geeft hij
schot, dan nu, dan terwijl hij de liefde verbeidt ensterft voor haar, zoo de jager hem ziet. Dus, blind
voor onheil maar niet in de liefde. De korhaan,
hij, weet wat hij wil ; en 't korhaan-wijfje wil, wat
zij weet. Hoe blijken veel menschen minder verstandig ?
't Was alles zwart, wat Lex openbaarde, in dat
droefdriftige, haastig gesprek, gedempt gevoerd als
geheim tusschen ons, hoewel er niet was tusschen
ons een geheim.
Haar huwelijk en dat van Tromp over beide is
schielijk gesproken, gefluisterd in warrende halve
zinnen, met misverstaan en ijlings herstellen. 't Was,
of zij ëën waren, een brok vergissing; of Tromp dan
teich ... en of zëlfs Lex ... maar of dit Been van
beiden geweten, althans zij het eerst nu beseft heeft.
Ik geloof, dat zij, in haar leed, zich wat inbeeldt;
ik ben overtuigd, dat als Tromp had gesmeekt, toen
te Arnhem: word nog mijn vrouw: zij zou hebben
geweten: te laat. Zijn gaan tot Aukje mocht haar
verdrieten; de hondetrouw, al heette die vriend-
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schap, was vleiend voor „Carmen", moest „Lex"
ontroeren ; doch haar hart zou wel hebben afstand
gedaan, zoo er in zijn toekomst een lichtpunt geweest was. Instinctief heeft zij Teed voorzien ; en
nu kan zij spreken, of alles haar schuld is ; of haar
trouweloosheid hem heeft gedood !
Ik heb herinnerd aan wat zij nog gisteren zei,
in het boschje achter De Kap : nee, Henk, ik had
hem niet meer lief. -- ,,Meen je, zoo vroeg ik
nu, dat je het recht hadt, een man als Tromp
dan toch te trouwen ?"
Al te taktloos zou het geweest zijn, daaraan
toe te voegen : dus heeft Willem gelijk en mag
hij wel jaloersch zich toonen . . . Erger, ook, dan
onvoorzichtig. Want, nog eens, Lex maakt zich
wat wijs. Dit was het zwarte in wat ze zei : de
volslagen onvastheid in al haar gevoelens. De
kinderen bestonden niet meer. Radeloosheid over
Tromp's wanhoopsdaad vernielde de liefde voor
haar gezin. Het zwalpte dooreen, berouw en droefheid ; zij meende te zien, wat had kunnen wezen,
hoewel het nooit zou zijn geworden ; zij waande
zich aan Tromp gebonden, omdat zij als kind met
hem heeft gedweept en sedert zijn afgod zich wist
gebleven ; zij vergat, wat de andere-in-haar verlangt ; haar teleurgesteld-zijn bij wat zij bezit, gaf
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nu aantrekkelijkheid aan een leven, waarvoor „Carmen"-van-Heidelust nooit had gedeugd .. .
Ik zag het aan, ontleedde, en wist weer, dat
ook zij gecompliceerd is ; niet „eenvoudig" als
gisteren leek ; maar zoo, dat zij mijn zuster zijn kon.
**

Eindelijk een overheerschend gevoel.
Ach, had zij mij eerder doen lezen !
Haar naberouw belette het haar. Zij schroomde
het stuk weer in handen te nemen, hoewel het
haar eigen handschrift is ; hoewel ze, in de overspanning te 's-Gravenhage, met ferme hand heeft
overgeschreven, wat die-sterven-ging aan zijn vrienden verklaarde.
Nu kwam zij er plotseling mee in mijn kamer ;
zwijgend legde zij het neer en trad terug, dat ik
als alleen was. Ik las :
„Ik richt mij tot jou, Van Wageningen. Jij zult
dit anderen doen lezen : slechts hun, die jets om
mij hebben gegeven ; tenzij onze daad moest worden
veroordeeld, zoo, dat ik mij verdedigen moet. Jou
vriende-geest zal hierin beslissen. Gêèn verderbrenging, dan dringend noodig, voor Aukje's naam
of voor den mijnen.
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Ik zou willen heengaan in alle stilte, gelijk ik
immers heb trachten te leven. Naar mijn stellige
meening, is dit ons recht. Jij zult, ter handhaving
doen, wat je kunt. Moesten couranten den dood
vermelden en zelfs, hoe deze heeft plaats gevonden,
belet dan onjuiste voorstellingen ; doch doe dit
zoo sober mogelijk.
Een pessimist ben ik altijd geweest. Misschien
heb ik te veel van het leven geeischt. Zeker gevoel
ik te veel voor de menschen. Mijn actief gevoel
is medelijden en hierin werkt reeds de negatie.
Eens heb ik gereikt naar het positieve. Zij, die
vermocht mij den moed te geven, waardoor ik
het leven nam met zijn hardheid, waardoor ik in
staat geraakte tot hard-zijn, tot blij-moedig vechten
voor eigen-geluk ; weet, dat ik haar tot mijn dood
heb gezegend voor deze vleug van levensliefde;
dat in hadr ik de poezie mocht ontmoeten, in
haar de liefelijkheid omhelzen ; dat zij mij deed
zeggen ; het leven is schoon.
Zonder haar, uit mij zelf, sprak ik nooit zoo.
Had ik het recht, haar als vOOr mij te plaatsen,
om anders dan ik ben te schijnen ?
Het lot heeft, met zijn beslissing, geantwoord ;
doch dankbaar ben ik haar blijven gedenken, gelijk
de reiziger in de woestijn tot vreugde herleeft, zoo
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het beeld der oaze hem als een fata morgana verschijnt.
Dorstende, wist ik mij een met velen ; leefde ik
mee aan aller wreed-leven ; en wist mij anders toch
dan de meesten, doordat ik de wreedheid gestadig
zag. Ik dankte hieraan het medelijden, dat, geenszins
aan de liefde gelijk, nochtans in aller lijden tot
kracht is, den troost gevend, dat men een troost
kan zijn.
Dit verwarmend gevoel ben ik kwijt. Nooit heb
ik gemeend, onmisbaar to zijn; integendeel, sedert
mijn jonkheid begrepen, dat, waar ik zit, een ander
geen plaats vindt. Mijn heengaan van het gymnasium is de redding geweest voor een jong collega ;
toen ik mijn stoel op de nachtkrant verliet, heb
jij verheugd er plaats genomen; en wie zou er
niet met de schouders trekken, zoo ik spreken
dorst van mijn, toch ernstig, tooneelwerk? Wel
dacht ik mijn gevoel wat waard; dat mededoogen,
dat mij beheerschte. Heeft zelfbehouds-zucht het
als masker gebruikt ? Waardeloos, niet meer dan
mom, ligt het bij mij.
Wie het leven niet liefheeft, moest niet mogen
zijn. Het leven gelijkt hierin op de vrouw ; wie
een vrouw niet liefheeft, hergeef' haar de vrijheid.
Zij, de vrouwen ... of bijna alien ; althans juist
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de eenvoudigste vrouwen lossen het raadsel des
levens op, zoo makkelijk, of er niets wonderlijks
aan was. Dat is de eeuwige verblinding, het wonder
en raadsel der schoone blindheid tot het voile,
fyziek-volle leven.
Doen de denkers maar niet het best, eeuw-naeeuw er toe mede te werken, dat elk gesladht
weer blijft in de blindheid ?
Wie dit niet vermogen, leven verdoemd.
Zij kunnen streven naar een nirwana, waarin
men zich ontscheurt aan het ik ; doch ook door
niet meer zichzelf te wezen, ontkomen zij niet
aan het raadsel van 't zijn ; de wrange vraag, wat
al-wreedheid beteekent.
Moeten, nu, zij, die niet meer hopen, teikens
komen vãór het gevaar, dat hun verbittering, zelfs
verzwegen, den speurzin trekt van medemenschen,
dezer lijdensbewustzijn versterkt of wekt ?
Zoo het mededoogen gebiedt te zwijgen ; niet
noodzaakt het tot leven diegenen, die, door band
noch van plicht noch van liefde gebonden, in het
bestaande sublieme vergissing, in eigen leven louter
leed zien.
Rijswijk, 24 Mei.
Gijsbert Tromp"
Ontsteld en ontroerd zat ik roerloos te staren,
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toen ik, een snik hoorend, wist, dat was Lex.
Ik voer op — zij zat in mijn leunstoel bij 't
venster.
Daar ben ik naast haar neergeknield. Daar heeft
zij lang geweend aan mijn schouder. Ik heb, met
haar zakdoek, door tranen vochtig, de oogleden,
streelende, gebet. Haar rechterhand hield ik zacht
omvat. Ik heb gefluisterd — hoe lang ? En wat ?
Over het levensgevoel van Tromp. Dat zij hem
toch nooit het geluk had' gegeven, zoomin als hij
dit vermocht aan Aukje. Was ik waar en in alles
rechtvaardig ? Heeft niet Aukje Tromp vervormd?
Zij heeft hem den troost van de deernis ontroofd.
Maar niet leerde zij hem de droefheid. Die was
in Kain en ander tooneelwerk, geschreven voordat hij Aukje kende de stukken, waar zij juist
op of is gekomen. Hij schrijft hier : „nooit sprak
ik zoo uit mijzelf" : nooit vond ik het leven schoon
uit mijzelf. De zin deed Lex overvloediger weenen,
daar Tromp, met haar, toch het leven liefkreeg.
Ben ik waar geweest en rechtvaardig ? Ik weet
nu : ik heb voor mijzelf gesproken, en van mijzelf ;
ook — tot mijzelf.
't Was eergisteren. Lex is weer weg. Ik kan
mijn gedachten nu ordenen. Ach, alles dradit immers
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om dit &tie: de waarschuwing, die ik kreeg van
Tromp!
Was ik in die kamer te Rijswijk gekomen, had
ik hem daar op-eens aanschouwd met het, in stervensgeweld verwrongen gelaat, met puilend loenschoog of schuim op den mond; en had van dat bed
Aukje Zaadstra gesproken, of haar geest, in den
dood nog het leven hatend, om mij te nooden: —
„Zwakkeling, kom; jij, die, als wij, het leven een
last vindt; daar staat wijn, drink en lig neer"; de
ontsteltenis zou niet met vaster geweld geheel mijn
wezen hebben doorschokt dan zij nu het diepst
mijner ziel heeft verbijsterd, nu ik dat testament
van Tromp, als bij teugen in mij heb opgenomen,
telkens meer, telkens weer, telkens meer vindend
en ondervindend.
Lex weet het en beseft nu de macht, die de
Zelfmoord oefent op sommige zielen. Er is een
„zelfkant der samenleving" van ander gevaar dan
die der bohëme! Men kan er een held zijn en
vergaan. Tromp leek er een held, in zijn duurzame liefde. Was zijn rede te Arnhem niet ook
herolek? Aan hem was alles „primaire functie" —
ook zijn ernst met de zestien-jarige Lex. In zijn
blijvend-gevoel scheen hij mooi-„secundair". Doch
gistte niet onder zijn lieve berusting de drijvende
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wanhoop van blijvend verlangen en dreef niet in
alles die overmaat voort, waarmee alleen hij het
leven aanvaardde? „Misschien heb ik te veel van
het leven geeischt." Zoo doet de mensch der primaire functie! En uit onvoldaanheid vergoodt hij
de menschen — tenzij hij, als ik vaak, zichzelven
vergoodt. Een hoeveel beter mensch was Tromp!
Hij kon zich verloochenen, gretig zich geven —
slechts eischte hij het exces ook hierin. Bij die behoefte vond hij Aukje — het was een vondst; volkomen bezat zij, wat het dringen-naar-overmaat in
hem verlangde; — zijn doodvonnis lag in haar woning gereed.
,,Zij, de vrouwen ... of ... bijna alien, lossen
het raadsel des levens op." Hij vond een der enkelen
van dit „bijna", die, vrouw, nu zij het leven hdatte,
met eenzelfde gemak het raadsel loste, ook, „of
niets wonderlijks er aan was."
In moed was ook zij „duizend mannen te erg";
zonder weifelen heeft zij hen beiden geofferd aan
den hartstocht van haar wanhopigen haat.
Opdat Lex niet telkens zich zou verwijten, dat
zij Tromp naar het leven had kunnen drijven, zooals Aukje hem dreef naar den dood; heb ik dezen
invloed meer weggedoezeld dan hij in mijn ver-

299
beelding staat. Gemakkelijker viel mij dit, nu in
mijn ontroering het zelfverwijt drong om mijn onvoldaan-zijn voor haar te ontleden en mij te toonen:
zwak ook daarin, zonder den hartstocht'lijken wil
onzer dooden. — Liever zwak dan grof, zei Lex.
— Uit al wat zij sprak, bespeurde ik haar erkentelijkheid voor mijn oordeel over Tromp. Ik beloofde
haar, naar Leiden te schrijven met het verzoek,
of ik Tromp mocht behandelen in de Levensberichten van „Letterkunde". Zij begreep mij niet
terstond; en vertellende, wat die opstellen zijn,
herinnerde ik mij haar ergernis, Coen ik, jaren geleden, op de kandidatenlijst der Maatschappij gestaan had en niet gekozen was. Zij glimlachte
even, wist niet meer.
— Ben je nu lid en was Tromp het ook ?
Ik vertelde van onze kleine „campagne" voor
zijn verkiezing, het jaar na Arnhem.
Terwijl we praatten over den doode, en zij
kalmer leek geworden, had ik mij opgericht uit de
geknielde houding en een stoel bij den haren geschoven. Even moest ik eraan denken, dat Tilly
had kunnen binnenkomen en de meid der onsterfelijke juffrouw Leibrugge nooit ophoudt bij ons
in te gluren. Doch meteen voelde ik deze kleine
gevaren als zonder de minste beteekenis. Is 't niet
20
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de ramp in mijn bestaan, dat elke nietigheid mij
van streek brengt ? 0, als ik mijn lafheid kon overwinnen. „Liever zwak dan grof." Liefst het een
noch het ander ...
Wordt mijn toon niet ongevoelig? De deernis
met Tromp vermindert niet, nu, wat hij deed, mij
brengt tot bezinning en ik sta als teruggedeinsd
van het graf.
* *

Tot kalmte gebracht, is Lex vertrokken. Zij
treurt over een vriend, en telkens wanneer haar
ongetoomde gedachten terugvlieden naar de kamer
te Rijswijk, knaagt een wroeging, die haar rede
te zwak nog bestrijdt. Doch tevens is zij overtuigd
van haar plicht om Kieboom's gevoel van eigenwaarde te sparen. Haar schrik over den zelfmoord
haar spijt over het afbreken van de betrekkingen
met Tromp hadden even sterk kunnen zijn, zonder
den minsten invloed te hebben op de verhouding
tot haar man, als het geluk hen nog verbond. Doch
bij de ontsteltenis over den zelfmoord, heb ik,
geheel daarvan afgescheiden, verbijsterd mij rekenschap gegeven van de grauwe leegheid, waar Lex in
leeft. Gèén stellig gevoel bindt haar meer aan Kieboom — hij is de vader van Ee en Tootje en de
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eigenaar van het huis, waar zij woont. Toen in
die, natuurlijk wederzijdsche onbevredigdheid, de
tijding viel van het tragisch gebeuren te Rijswijk,
kon haar man de ontzetting van Lex niet anders
beschouwen dan als een uiting van nooit-overwonnen liefde. Nu Kieboom haar onverschillig is, moet
zij een droef heid en deernis verbergen, welke hij
zeker eerbiedigen, waarin zijn liefde deelen zou,
indien zij hem nog geluk wist te geven.
1k heb dit voorzichtig met haar besproken, als
een broeder die waakt over haar belang. Door
de moederliefde geholpen, heeft zij makkelijk begrepen. Minder grif heeft zij mijn raad aanvaard om
niet met oom Alex te breken. Ook hier heeft haar
toorn een dieperen grond dan billijke ergernis over
onkieschheid, welke hem stof voor een preek deed
vinden in het drama van haar ouden vriend. De
hartstocht harer woede is de nawerking van onmachtig verzet tegen Oom's invloed op heel haar
Leven. Een onaf hankelijk, grillig en ingewikkeld
karakter als van Lex zou ook aan de teederste
moeder en den trouwhartigsten vader moeilijk te
leiden blijken. Doch ouderliefde zou hebben begrepen of althans vermoed, gevreesd, hoeveel hier
viel te ontwikkelen en wat er al kon verloren
gaan. Ook een moeder die Lex niet begreep, een
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vader, wiens aard den haren duchtte, zou hebben
getracht met haar mee te leven. Op Heidelust
was voor Lex louter dorheid, als in den bodem
van de streek. Genadebrood kreeg zij, liefde nooit
en niemands belang ging naast het hare ; niemand
verlangde, wat zij begeerde ; niemand vermoedde,
hoe zij begeerde. In den geestelijken hartstocht
harer zestien jaren werd slechts het schandaal
gezien en voor Heidelust's horizont is er niets
buiten het wereldsch conventioneele. Hoe zou
Mama hebben vermoed, dat een Van Oyen Lex
niet gelukkig kon maken, daar zij hem graag had
aanvaard voor Sanny ! Doch Mama uit zichzelve
miste de kracht om zich tegen Lex te verzetten.
Het remmen en dwarsboomen kwam van Oom.
Deze hoon aan Tromp in een preek over zelfmoord was nu de trap aan den dooden ezel,
maar voor Lex veel erger nog. Indien zij niets
meer om Tromp had gegeven, zou bij dit doen
het verleden herleefd zijn ; — beider teleurstelling,
beider angsten, beider onmacht na de straf, door
Oom's invloed neergekomen op Tromp; en dan de
matelooze weemoed over die poezie harer lente, de
poezie-voor-het-leven van Tromp, voor haar dat
verschiet van rijk-geestelijk leven, alles stuk-getrapt,
vernietigd, door het venijnig bedrijf van den voogd.

VIII.
de goden mij, die mijn vader nauwelijks
ALSgekend
en moeder zoo vroeg verloren heb ;
die broers had noch zuster, noch naaste familie
en toen mij verbond aan dien verren neef, wiens
dochter later mijn vrouw zou worden ; over het
vele Bemis willen troosten, door mij het hachelijke
te toonen, dat in verwantschap verscholen kan
liggen, dan is de les, hoewel hard, doeltreffend.
Ik had niet zoo knap tegen Lex gepreekt, als
ik zoo onnoozel zijn kon, nu voor Oom uit mijn
tent te komen ; maar prettig zou 't zijn, hem Bens
toe te grijnzen : Domineetje, je bent Loch een
schoft.
Ach, ons land is zoo klein en het toeval behendig ! Want listig deed het „stomme lot", door
Oom Alex naar Leiden te sturen, twee dagen na
mijn brief over Tromp. Had men dien voor hem
geheim moeten houden ? Wat zal ik den secretaris
of welk bestuurslid hij heeft gesproken — de ganf
is zoo leep, het mij niet te verklappen —, met
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goed fatsoen een verwijt er van maken, aan mijn
hooggeschatten en in alles steeds zexiveel belang
stellenden oom Ds. Doelaker te hebben gezegd :
„O, we kregen juist een brief van uw neef Lampe,
die zich bereid verklaarde, voor de Levensberichten
de necrologie van Tromp te schrijven." „Geheim" ? nu ja, doch met niets verborgens. Wat
Oom heeft geantwoord, schrijft ie me niet. Wellicht heeft ie &dr geen bezwaren gemaakt. Misschien ook wel ... het doet niets ter zake.
De zaak is, dat hij schreef aan mij :
„Waarde Lampe! Gisteren voor den herdruk
van mijn boek over Staring te Leiden zijnde, waar
ik wist in de schatten der ,,Maatschappij" nog
enkele brieven te zullen vinden, welke ik wenschte
in te lasschen ; vernam ik toevallig, dat gij u
ongenood hebt bereid verklaard, tot de Levensberichten van „Letterkunde" een opstel bij te
dragen over Dr. Gijsbert Tromp.
Sta mij toe, u dit plan te ontraden. Naar ik
meen, waart Gij met Tromp niet bevriend. Zelfs
is het misschien u onbekend, dat deze Godloochenaar, die pessimist was, met de vrouw, wier woning
hij ongehuwd deelde, tot de wanhoopsdaad van
den zelfmoord geraakte. Verneemt gij dit van mij
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voor het eerst — en ik waarborg de juistheid
der mededeeling — dan volstaat wellicht mijne
inlichting, om u van uw voornemen af te brengen.
Ware dit niet zoo, waarde Lampe, aanvaard
van mij, als oudere, als aanverwant en ook, al
staat Gij buiten de kerk, als Evangelie-dienaar,
den welgemeenden, ernstigen raad : laat af van
een arbeid, waarmede Gij geenerlei eer kunt inleggen en welke in ons christenland niet anders
dan aanstoot geven zal aan alien die, met mij, in
het lot van Tromp de straf zien op de hoovaardigheid der Godloochening en op het, den geest
verzakende, Materialisme.
Wees, met uwe lieve vrouw, gegroet door
t.t. A. Doelaker.
Lexje, wij mogen niet driftig worden. Pas heb
ik als Brugman gepreekt tegen jou, dat je je sterke,
groote ziel in lijdzaamheid bezitten en dit nog
dulden zoudt van hem. Wat is, na de preek, zoo'n
briefje, he? Het heeft er alleen de geniepigheid
bij. Zoo min als de schrijver beteekent het iets.
Daarom, lief, verstandig Lexje, zul jij nu er ook
niets van vernemen en schrijf ik er enkel van in
dit dagboek, dat je misschien nO6it krijgt te lezen ...
hoewel de hoop was ... ja : was . . . van wel.
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Mij ontgaat dus ook je bewondering, Zusje,
voor de kalmte en zelfbeheersching, waarmee ik
den kerel geantwoord heb . . . weliswaar na in
dees' duren tijd — vier velletjes postpapier, inkt
en iets van mijn gezondheid te hebben vermorst
aan Brie epistels van rauwen klank.
„Weleerw. Zeergel. Heer en Waarde Oom.
Voor de Maatschappij der Ned. Letterkunde zal
ik beproeven, als letterkundige een gestorven letterkundige te kenschetsen, die over onze letteren
opsteIlen van waarde en voor onze letteren tooneelstukken geschreven heeft, welke, voor het voetlicht
geschikt noch geschreven, als kunstwerken slechts
gedeeltelijk geslaagd, nochtans stellige waarde hebben als de oprechte ernstige uitingen van een
zoeker en strijder, in wiens edele ziel de heldhaftigheid en de innigste teederheid woonden, doch
ook de wanhoop van dien twijfel, die de geeindigde
eeuw als een dogma beheerscht heeft. Al bleek
hij niet een dichter als Byron, ook Tromp heeft
een Cain nagelaten, waar de smart uit klinkt van
het „I sought not to be born." Of het nu, bij de
ontleding dezer werken-van-pessimisme, noodig of
gepast zal blijken, te vermelden, hoe de schrijver
den dood heeft gevonden ? Ik betwijfel het. En
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overigens heb ik, als necroloog, met dat sterven
mij niet bezig te houden.
Met beleefden groet,
Uw dw. dr. en neef ..."
* *

*

De goden, hierboven gedankt met reserve, hebben
het werkelijk goed met mij voor ! Mijn „Zonnige
Her fst- is blijven liggen bij mijn ontsteltenis over
't gebeurde te Rijswijk. Liever dan nu dat verhaal
te hervatten, terwijl ik er niet in de stemming
voor ben, ondernam ik wat nieuws ... en het
stimulans, om terstond het stuk over Tromp te
schrijven, kreeg ik ongevraagd van mijn „waarden
oom", die zich niet heeft ver-waardigd tot iets
als repliek. Doch nu heeft Lex gezorgd voor de
rest ! Het plan is waarlijk charmant bedacht en
uitgelegd in een brief aan ... Tilly, die conscientieus er haar zegen op gaf.
Vooral ben ik blij over Kieboom's gedrag. Hij
heeft „begrepen, dat er wat goed te maken was
aan Van Wageningen'', en hierom de invitatie
goedgekeurd tot een bezoek aan Zeist, op een
heelen of halven Zondag, al naar het den nachtjournalist zal schikken.
Heusch bereid, mij te woord te staan over zijn

308
vriend, had Van Wageningen voorgesteld, dat ik
bij hem in Den Haag zou komen. Familie heeft,
behalve op Tromp's boekerij, beslag gelegd op
diens papieren. Van Wageningen gelooft echter
niet, dat daar ongepubliceerde voltooide-werken
of andere stukken, voor mij van nut, bij te vinden
zouden zijn. Zelf heeft hij twee of drie lange
brieven, uit den tijd, toen Tromp met Aukje te
Jena was. Die zal hij meebrengen naar Zeist en
„als drie verdedigers van den doode", zullen wij,
gelijk Lex schrijft, in haar huis of in het Zeister
Bosch overleggen.
*

„Kom Zaterdag, maak je Maandagochtend vrij
en blijf twee nachten (of langer !)" had de gastheer
op een brief kaart geschreven. Blijkbaar is hij tevreden over den toestand, waarin zijn vrouw is
teruggekeerd. Ach, hij houdt nog wel van Lex —
zij het op een eigen manier.
Hij heeft mij opgewacht aan het station te
Utrecht: allervriendelijkst, madr met zijn motorfiets.
Voortgeslierd in de nauwe side-car langs de fortgrachten buiten de stad, deed ik plotseling mee aan
een doodsren, als de vorige week, tot verkwikking
van Suus, te Zutphen aanschouwd in den bioskoop.
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Lex wachtte achter het huis op het grasveld,
onder den beuk. De mollige schaduw lag er omfonkeld door groote kartelbrokken zon, evenals op
den hoogen huisgevel van witte blendsteen, waartegen het loover malsch spiegelde en waarover
de marquises -- net reusachtige zuigelingsmutsen
— voor vele vensters uitgezet, grillige vlekken
donkering legden, terwijl in zonnige gedeelten het
parelend paars van de clematis door verblindenden
steenglans werd overschitterd.
Voor de tweede maal logeer ik bij Lex. 'k Heb
er ook nog eens, met Tilly, gegeten, terwijl we
twee dagen op Heidelust waren, toen Suusje daar
een maand mocht blijven. Hier is waarlijk de
weelde verfijning, Het huis is prachtig ; ook Kieboom heeft smaak; bij de mode-manie voor antikiteiten, aan zijn dubbelen-naam-met-fortuin verschuldigd, heeft hij plezier in mooie meubels en
wat daar thans bij hoort, tapijtjes en lappen; ook
zou hij veel geld aan prenten besteden, als wader
Kieboom nog meer stuurde. Nu heeft tante Cateau
pas, „voor het logeeren" (het passen op zijn huis
en de kinders !) twee dure Japansche platen betaald.
Al dadelijk onder den boom in den tuin wist
ik de verfijning om mij. Kieboom was naar binnen
gegaan; naar ik later bemerkte, om zich to verklee-
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den. Meer nog dan in de japon van Lex, trof me
het weelderig-luchtige in de pakjes van haar tweetal, ook dat van Eetje. Doch bovendien was die
luchtige luxe, en als iets dat geheel van zelf sprak,
in al het mij omringende. Lex had „nets dan een
kopje thee". Doch bij de thee kwam een schaal
met toast en een zilveren mandje bonbons. Ook
bracht de meid een schaal gebakjes, heel kleine
gebakjes in geribde papieren hoesjes, veel- en
zachtkleurige lekkernijtjes, geglaceerd en met vruchtjes erop, van een gecompliceerd vetten en zachten
smaak, slagroom en chocola en likeur. Vroolijk
zag Lex toe, hoe ik smulde ; en natuurlijkerwijze
ontging haar niet, dat ik even verlegen zat met
het papiertje.
Naast Ee, die de beentjes bevallig-vadsig gestrekt
hield, zat Lex, in het alles doezelend lommer, op
de, met teer-rose kussens belegde, bank van glanzige
witte spijlen. Al het tuin-meubilair is van wit-gelakt
hout, klaar in de klaarheid van gras en loof.
Slechts stond op een zonnige graspunt, verlaten,
een kleine rietbank, met parasol, als een monsterklaproos erboven. Waar een jonge plataan, links,
schaduwing strooide, drenkte een draaiende sproeier
het gras: zilverig flitsten de slangetjes water. Op
de tafel met witte pooten, vOOr Lex, lag een
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geborduurd wit linnen kleed ; ook op het theeblad
nog een wit kleedje, dat de schenkster, met bijna
onmerkbare aandacht, behendig wist onbevlekt te
houden. Zelfs de theehoes was wit geborduurd ;
rose zijde glansde erdoor.
Lex heeft en houdt den boel in orde en het
was een genot alles op te nemen, terwijl we luigezellig praatten en de moeder haar kinderen babbelen liet. Tootje zat naast me in een der lage witte
leunstoelen met zware rose-kleurige kussens, zij
had den bruinen taks naast zich op 't gras; gedwee
liet hij zich de ooren oprollen. Plotseling ontvluchtte
het dier en draafde schommelend zijn baas tegemoet, die, straks aan het station in het grijs, nu
in iets donkerder grijs verscheen. Verlokkend-dun
was de stof van zijn pak en toch omsloot het hem
vast als gegoten. Hoe frisch en jong zag hij er uit !
Ee kreeg een klapje om de ongepaste houding en
moest plaats maken voor zijn vader. En Coen nu
de jongen, plat op het gras, het hoofd tegen den
kop van Brak gelegd had, zat ik bij een familiegroep
van hedendaagsche wereldsche-weelde, aan welker
geluk niets scheen te ontbreken.
Eerst nu, en toevallig nog, merkte ik op, hoe
bestoven de motortocht mij gemaakt had. In den
trein had ik mij nog afgeborsteld. 't Was mijn beste
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pak, zwart jacqet en vest ; mijn daagsche had ik
maar thuis gelaten. Van verkleeden was dus geen
sprake voor mij, maar dat ik daar zoo was blijven
zitten ! Een grap was het eenige, dat kon redden;
dus vroeg ik aan Lex, of de kinderen oom Alex
wel eens hadden gezien na een zomerreis. --- Hoe
dan? vroeg Lex. Omdat zij oom's evenbeeld voor
zich hebben. — 0, zei Lex, glimlachend uit beleefdheid. Haar man keed naar Brak ; strak bleef zijn
gezicht ; misschien doordat hij slecht begreep ; of
wilde hij niet, met een lach, kritiseeren? Zonder lach
had hij dit vast al gedaan! Was hij daarvoor geen
kleermakerskind? 1k drong deze nijdige opwelling
weg. Hij toonde zich waarlijk een gentleman. Kalm,
haast koel, toch beminnelijk.
Toen Lex mij dingen vroeg over Suusje, vertelde ik van een grappigen kiek, pas door een
veertienjarig adorateur gemaakt en ook den vader
aangeboden. 1k had de foto in mijn valies ; dit
bleek nog niet naar boven gebracht ; bij het openen in het jassenvertrekje, vond ik de dikke plak
Lindt-chocola en 't mandje geconfijte vruchten,
's morgens in Zutphen's besten winkel voor de
kinderen hier gekocht. Zouden zij daar jets
om geven? Ik dacht aan al het lekkers op de
theetafel ; toch nam ik de geschenkjes maar mee ;
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en hoe goed Lex haar tweetal heeft gedresseerd,
bleek uit het gemak, waarmee onmiddellijk twee
keurig gedraaide bedankjes werden voor den dag
gebracht. Ee draafde zelfs roepend het huis in,
om zijn cadeau aan Juf te toonen. Lex sprak het
obligatoire : ,,Maar Henk." Doch Kieboom nam
den kiek van Suusje en vond, die bekijkend, gelegenheid tot een waarlijk beminnelijk complimentje,
door 't kind te prijzen, als de mooiste afleiding
voor Lex, in die moeilijke dagen toen ze te Zutphen zoo echt als een zuster was ontvangen.
Even later door Lex naar mijn kamer geleid,
zag ik er mijn valies op een ezel gezet en alles
natuurlijk keurig in orde. En terwijl ik aan het
ingebouwde waschtoestel de warmwaterleiding
voorzichtig deed loopen, herinnerde ik mij het
overdachte in de jassenkamer op Heidelust, den
dag van Sannie's verlovingdiner ; hoe ik mij had
gehoond met het woord li-te-ra-tor . . . Nu was
er wel voor zelfspot Been reden, maar blij en
kalm was het niet in mij.
* *

*

Door gongslagen naar benee geroepen, vond
ik Lex en de kinderen in dezelfde kleeding met
witte schoentjes, als van te voren. Geaffaireerd
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kwam Kieboom binnen, door den wijsgeerigen
Brak gevolgd.
— Lex, wat doen we van avond? vroeg hij.
Lex antwoordde met verwonderd te kijken.
— Heb jullie nog Been plan gemaakt? Kent hij
Laren ? 1k meen dat Zunki nog bij Hamdorff is.
Maar 'k moet dan bellen om een auto.
— Heb je lust, Henk? vroeg Lex mij aanziend.
En daar ik een beetje verwonderd keek, vroeg
Kieboom, nog altijd geaffaireerd :
— Die meneer komt toch pas morgen ?
— Ja, man, die meneer komt morgen,
De toon van Lex was plotseling snibbig.
— Nou ...
— Wou jij uit ? — De vraag is, of Henk er
lust in heeft.
Henk liet het aan gastheer en gastvrouw over.
De laatste hoorde hierin het antwoord, dat de
gast veel liever thuis bleef. En Kieboom vond
dit dadelijk goed. Hij had de vraag alleen gedaan,
omdat een auto, zoo noodig, nu moest besteld.
Was er, terwijl Lex naar den disch zich keerde,
niet iets als een wrange trek om haar mond ?
Aan tafel deed ik mijn best, te praten. Met
Lex, met de kinderen, zelfs eens tegen de kinderjuffrouw. — Kieboom keek vol goedigheid toe.
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Hoewel er bijna gestadig een meid om ons heen
was, stond hij tweemaal op, ten einde iets uit een
niet gesloten kast te krijgen. Ook verliet hij de
kamer, om een door hem bereid maal aan Brak
voor te zetten. Nadat Ee en Tootje hem in
spraakzaamheid hadden overtroffen, kwam hij los
onder het dessert met een uitbrander aan de juf,
die den, inmiddels teruggekeerden hond, bijna op
een pool getrapt had. Brak's kreet deed den
meester schrikken. Toen de juf met het tweetal
van tafel weg was, liet hij zich gedwee terecht
zetten door Lex, die pedagogisch vaststelde: —
Omdat ik het aardiger vond voor Henk, heb ik
de kinderen hier laten eten; maar nu jij zoo onhebbelijk was tegen Anna, blijven ze morgen boven.
Ik kreeg een pracht van een sigaar. „Geen
sigaret ?" vroeg de gastheer als grapje ; en Lex,
schuin aan tafel, bleef bij ons zitten; de beenen
over elkaar, den rechter elleboog op den disch,
in de zwaar geringde hand haar rook-kringelenden
„Nestor-. Bij de schoonheid van het loom bewegen der, als gebeeldhouwde, groote harden bekoorde de fijne geestigheid, die door haar mooie
oogen flitste, nadat zij zag, dat ik plezier had, nu
ze mee aan-zat, mee rookie, mee dronk, zelfs, na
de mokka, een ietsje chartreuse.
21
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Hoe natuurlijk omsluit de weelde haar wezen!
Waarom is zij niet rijk geboren! Waarom wel
die domme wezels van het tweede huwelijk, die,
al waren ze mooi, niet zich mooi zouden kleeden:
want nooit zich kleeden, zooals Lex doet. Haar
toilet hoort bij haar uiterlijk : in het geheel toont
ze haar karakter. De kleeding manifesteert dat
zelden. De meeste vrouwen zijn mode-slavinnen,
zonder inzicht aldoor nadoend, als meisjes van
een dilettanten-tooneel de trucs der actrice die het
hun leerde. Lex speelt de rol zelf ; zij leerde 't zich,
in den tijd van met weinig geld mooi zijn : toen
zij de rijkste van Heidelust leek, hoewel 't uit het
minste kleegeld betaald werd.
Nu zij, opzettelijk nonchalant, even iets deed
gelijk de frivolen, was er aan haar geene frivoliteit.
Hoe sober was zij in zomer-lichtheid! Geen versiering dan van de stof, de gewichtloos-lijkende
stof, die, soepel naar de heupen plooiend, om
borst en schouders verstrakkend sloot, en, voor
de boezemweelde open, het hoofd als droeg op
een hoog-breeden kraag.
Zij leidde ongemerkt het gesprek en voor het
eerst, dezen dag, naar de boeken. Niet lang, niet
zwaar, 't was een even raketten, als van kinderen,
die gauw even een spel doen; met Kieboom erbij,
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als toezienden wader. Doch daarin van haar dit
opmerkelijke, dat zij Arthur van Schendel's Een
Zwerver verlierd wel een heel bijzonder boek
vond prachtige taal en knap verteld ; maar Drogon
verkoos, als „veel, veel echter."
„Daar voel ik
de schrijver uit hier, of ie jokt . of liever,
niet jokt, maar zich wijs zit to maken, dat ie het
allemaal net zoo meent."
Haar tweede sigaret, half opgerookt, als blij dat
het uit was, neerleggend vlag, en toch met de
aanbiddelijke vastheid harer loom-lijkende, maar zoo
doel-bewuste bewegingen ; was zij opgeveerd, recht
plots de hooge gestalte ; en gaande tot bij het
Queen Ann's-buffet, waarop thans allêën een doftinnen schaal stond met dikke trossen blauwe druiven, tusschen welke tomaten prachtig roodden ;
bukte zij naar een Turksch tabouretje en hield nu
beide boeken mij voor, mat-wit onder den zachten
lichtglans, uit de elektrische lampen aan de vier
hoeken der Witte zoldering sober de donkere kamer
doorzevend. Heffend den Zwerver eerst, toen
Drogon, stond zij daar, als de ideaal-vrouw, om
wier lof een dichter zijn geestes-bloed geeft.
* *

Hoe wonderlijk verandert alles onder der duis-
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ternis toovermacht ! Door het opgeslagen venster
mijner „kleine logeerkamer" kijk ik in de geheimzinnigheid der lariksen terzij van het huis. Doch
een toevallige opening laat in den tuin zien van
de buren. Ook vanmiddag heb ik even gegluurd.
Het is daar een wijde openheid, waar de zon over
bonte perken baasde en over gladgeschoren Bras.
Nu ligt dat vlak in zilvernevel. En gretig staar
ik: stilte buiten, de soort stilte, waar ik altijd
naar hunker. Feitelijk staat het huis dezer buren
nog dichter op dit hier dan dat van de onsterfelijke
juffrouw Leibrugge tegenover het mijne. Ook weet
ik, dat morgen, den zomer-zondag, dit weelde-dorp
niets behoudt van natuur. Doch hier zijn groote
achter-tuinen ; die geven het buiten-zijn : daar is
„buiten'', de maan overnevelt buitenstilte; de vreedzaamheid van het dorp is daar en in mij is een
weemoedig-verheugd-zijn.
Ja, 't is hier goed ; Lex heeft het hier goed ; een
levenssoort van verfijnde beschaafdheid ; en Kieboom houdt stellig veel van haar ; en zij heeft twee
prachten van gezonde, welopgevoede kinderen.
Kieboom . . . ook aan hem is wat dubbel's
is het niet aan alle menschen? Hoe gedwee was
hij op Sonsbeek voor Lex, toen we daar met ons
vieren teaden ; en hoe hondsch daags daarna tegen
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nicht! Die veranderlijkheid had niets toevalligs.
Het zijn de twee kanten van zijn karakter. Onhebbelijk was hij nu tegen Anna en kinderlijk-onderworpen liet hij zich de reprimande teruggeven door
zijn vrouw. Toch voer hij 's avonds ook tegen
haar uit en hij bemoeit zich met alles in huis.
Vreemd : deze man, wien het niet verdriet, jarenlang student te blijven, heeft een bezigen geest.
Door ongedurigheid in huis, door te bedisselen,
na te vragen, onverwachte orders te geven en
nog onverwachter iets zelf te doen, schijnt hij,
zoo niet zijn gezin en verwanten, dan toch zichzelf
te willen troosten over zijn luiheid als student.
Hij gedraagt zich met aangeboren gemak als een
heer ; hij weet te bevelen met van-zelf-sprekende
natuurlijkheid ; maar laat de meid een oogenblik
wachten, nadat hij op het knopje gedrukt heeft,
dan past hij de selfhelp toe van de Yankee's en
de meid krijgt een soldatenvloek, terwijl hij de
whiskey al uit de kast haalt, waarvoor de ziel
uit de keuken moest komen.
Wellicht zou hij in Amerika, waar rijke vaders
vaak zeggen maak zelf je fortuin, een voortreffelijk
business-man zijn geworden. Het werken gaat daar
voor een genot door; deftig-lui-zijn niet voor de
hoogste weelde. Nu moet de stakker den studie-
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man spelen ! De heerlijkheid is nog niet deftig
genoeg : bij Rodenrijs moet de Mr's-titel ; en zijn
halve leven gaat daaraan heen ! 'k Dacht telkens
aan de zuivelfabriek bij al dat redderen, vragen,
bevelen, dat op-staan, op-stuiven, meestal om nets,
dat slechts de werklust was van een luiaard.
Alleen om mij is hij thuisgebleven, om daarmee
zijn plicht te vervullen als gastheer. Hij vond
het blijkbaar afschuwelijk. Het plannetje van den
tuftocht naar Laren was geenszins alleen verzonnen om mij. Hem gadeslaande, vroeg ik mij of :
hoe doet hij andere avonden? 's winters, wanneer
het, ook hier, vroeg donkert en 't dorp verstilt
bovendien ? Hij schijnt dan vaak in Utrecht te
blijven, zelfs aan tafel niet te verschijnen, of wel,
Lex komt hem achterna en zij eten bij kennissen
of met kennissen te Amsterdam. Hier thuis is zijn
toevlucht de timmerkamer. Ik ben daar vanavond
een half uur geweest. 0, onhandig te zijn als ik
— en aandachtig het samenstel te beschouwen
van talrijke dure mekaniekjes, voorziende in den
hartstocht des knutselaars ! Met mijn kranig geveinsde belangstelling heb ik Kieboom's lankmoedigheid beloond tegenover Lex' „literair-doen" aan
het dessert.
't Kontrast schokte als een tooneeleffekt. Uit
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de stille, zware massiefheid van den donkeren
eetkamerwand, waar een meubel naar Engeland's
schoonsten stijl, immers statig en bevallig, zacht
bruinde vOOr het goudleer-behang, was Lex als
zegevierend gestapt tot het matte wit vexir het
glanzen der tafel, het flikkeren van kristal en zilver,
de kleuren van velerlei vruchten en dranken. Zelve
als een Flora forsch, licht in 't luchtige gewaad,
hield zij zegevierend de boeken.
En plotseling, al tot een antwoord, sprak hij.
De zwijgende deed zich hooren, gelden. Zonder
een woord had hij Lang zitten rooken. Na de grap:
„Geen sigaret ?" had hij slechts nog gevraagd :
— „Triple sec of chartreuse?" Daarna verrookte
hij veel sigaretten en Lex dorst spreken van literatuur. Maar nu, daar zij haar boeken toonde,
vroeg hij terstond:
Zeg, waar drinken we thee? Zou het to koud
zijn in de tuin? En, Lampe. je moet nog me timmerhok zien !
De na-avond is er triest door geweest. Men
vroeg elkaar, of het toch niet wat koel was. Hij
smaalde op de elektrische tuinlamp: het was een
schandaal, zoo'n leverantie. We dronken thee,
daarna whiskey-soda. Toen we al eenigen tijd
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buiten zaten, bezon ik mij en vroeg naar de kinderen. Ze waren naar bed gebracht, terwijl wij toefden in de timmerkamer.
-- En daar komen zij nooit, zei Lex, op een
toon als jets geheimzinnig-gewichtigs.
Kieboom wist, gelukkig, een grapje :
Zij hebben hun speelkamer, ik de mijne.
Lex had het hatelijk bedoeld.
Ik zag haar, trouwens, veranderen, dat laatste
oogenblik in de eetzaal. De oogen verdoften, de
mond vertrok; Lex is dan, opeens, minder mooi
en ouder. En het is zoo, heel den avond, gebleven.
Lex was spijtig, zenuwachtig, en uitte dit, toen
ik naar boven zou gaan :
Als ik hoofdpijn heb, ga je morgen alleen met
meneer Van Wageningen.
... Weer heb ik zitten staren naar buiten, tot het
ook in mij wat was verneveld. De dingen verliezen
dan hun proporties en over alles ligt waas van
vrede. Als kind al hield ik het meest van de maan
en schreide bij het denkbeeld : vechten. Vrede !
Vrede koom' over dit huis. 1k ben hier een ouderevriend en een broeder.

IX.

—

OM ! ... — Oom ! ... In den achtertuin,
Q waar een laantje is, een klein stil laantje
door dicht gewas, hebben de kinderen mij ontdekt.
Juichend gelach, want het is een vondst. Ik was
in den tuin, dat wisten zij; en zij zochten, keken
ook wick-, door het hek heen; buiten het hek gaan,
is streng verboden ; maar Oom, die alles mag, was
ook daar niet ... Dit laantje, wie denkt er nu aan
dit laantje ! — Ik hoor, onder al de ontdekkingsvreugd, verbazing, dat iemand het zoekt in dit
laantje. Meegetroond, moet ik precies verklaren,
welke pers Suus heeft om bloemen to drogen en
of zij nog bloemen legt in zand.
Midden onder mijn nauwgezette uitlegging, laat
Ee mij in den steek, want op den door rasterwerk afgesloten wit-zandhoop heeft hij zijn bruinen
beer ontdekt, die van-nacht in de kou heeft geslapen. — Die Ee! zegt To, op den toon van:
— Zoo'n kind, omdat hij ons met mijn verhaal
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alleen laat, vol vaderberouw om den verwaarloosden beer.
Wij vinden Moeder aan den ontbijtdisch. Bij
den eenvoud van haar morgenkleeding, treft te
meer de pracht van heur haar, die zware, voile,
golvende val. — Lex laat het ook minstens elke
week wasschen, heeft Tilly, laatdunkend, de schoonheid verklaard. Tout savoir, c'est tout pardonner,
moge ik bedenken, Tilly aanziend. Nu is er Lex;
en zij lacht met Tootje, omdat Ee weer zijn beer
had buiten gelaten.
De jongste Kieboom verschijnt met zijn vader,
die maar net-even groet, daar hij een brief ziet,
dadelijk, naast zijn ontbijtbord. Het blijkt een brief
van belang te zijn. — Papa doet het niet, constateert hij op den toon van wie gefopt zit. Da dacht ik we!! schampert Lex.met een schimplach en wrang doet de spot na zijn klaagtoon
aan. Kieboom zucht; ik voel geen meelij. Zeker
heeft hij weer geld gevraagd en met zijn onbelangwekkende teleurstelling stoort hij bier zachte
morgen-blijheid.
— Wat doen we van-ochtend?
— Doen? vraagt Lex.
— 1k wou wel gaan rijden ...
— Ga jij rijden.
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— Wanneer komt . . . de loge?
— Dat weten we niet. Hij kon het niet zeggen.
— Nee maar ! . . . Dan zitten we de heele dag
vast .. .
— Jij gaat paardrijden.
— Ja, maar Lampe . . . ?
— 0, kerel, ik vind de tuin hier zalig !
Goedig wijst hij me, later, twee kistjes sigaren;
en vraagt dan nog bijna verlof om te gaan. Vergis ik mij ? Ziet Lex hem met mishagen na ? De
kinderen zijn nog in de kamer. Ik ben hier gast,
ik ben de zwager en ik zit te loeren naar tweedracht. Maar is dan deze vrouw gelukkig ? Deze
zonnige vrouw vol geest ? De kinderen heeft ze —
en hij is de vader, maar, waarmee toont hij zich
de vader ? Na zijn bad, gauw ontbijt — ontbijt
en den brief ; en nu gewichtig naar de manege.
Stel je voor, dat ook hij zou wachten op dien
meneer, die uit Den Haag komt .. .
To wil me hdar bloemenpers verklaren, doch
Anna staat klaar en To moet mee. Even ben ik
met Lex alleen, maar de keukenmeid steekt het
hoofd om de deur — met een ochtendblad treuzel
ik den tuin in.
Daar, plots, blij-statige metaalklank : Lex speelt
de Soirees de Vienne ! Overstelpt hoor ik het
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aan. Zou de werkelijkheid nu wijken? Zit ik niet
in Kieboom's tuin ? Lex, Lex doet dit spel voor
mij. Plotseling leef ik jaren terug en wandel met
haar van De Laatste Stuiver. Wanneer ik, na
het spel, haar dank, vraagt zij : Hou je nog
van het stuk ? — Dan : Wil je niet wat gaan
wandelen ? Ik vind het zoo jammer, dat je daar
zit ... — Maar, Lex!.., Ik weet niet anders te
zeggen en ben meteen weer alleen in den tuin.
Nu is het weer voile werkelijkheid. Haar woorden : we zijn „als gescheidenen” ; haar klacht :
„alles wat ik bezit, is me afgerukt", dreunen overredend door mijn gedachten. Doch wat, van hetgeen zij te Warnsveld zei, mag ik nog geheel
ernstig nemen ? De vrouw, die gisteravond Van
Schendel's boeken in de hand hield, is bedroefd
over Tromp, maar niet meer verbijsterd, als op
die bank achter De Kap. De jonge moeder, die
straks met Tootje gul lachte, heeft Been hart vol
rouw. Er is bedroefdheid ; geweest is er schrik ;
maar er is niet het blijvende leed der liefde. Voor
Tromp heeft zij nooit meer gevoeld dan een vlaag
van bereidheid. Had hij Coen doorgedreven, misschien . . . Hij had moeten trekken. Hij dorst het
maar even. Werving is noodig ; de man moet
werven ; Tromp deed het, heftig maar kort, als
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een bui valt. De vroeg-verouderde kon niet meer.
Liefde geven, kon hij ; niet, — vragen. In zijn
menschenliefde werkte de zwakte. Hij had te weinig
levenslust om duurzaam krachtig te begeeren, om
duurzaam te werven. En maar kort ook, behield
hij Lex' liefde. Dus . . . neen, aan den doode hangt
zij niet meer ; zij betreurt hem met sympathie en
eerbied. Doch dan kan ook, wat zij verder klaagde
te Warnsveld, zeker niet doorgaan als echte klacht.
En ik zit hier op die klacht als te wachten .. .
Ach, wddrom, wadrom moest dit ook zijn! Een
Tromp, te zwak in verlangen voor haar ; maar
dan toch geen Kieboom als krachtig genoeg ? ...
Het wringt en wroet, door brein en ziel, terwiji ik
rustig, als blij-tevreden, zit onder den beuk op het
mooie grasveld. Bij een kunstkroniek in de Nieuwe
Courant zoek ik afleiding. Dan komt er gepraat —
het is Lex met een heer ; hij blijkt Van Wageningen
te zijn. Weer had de stakker bijna geen nachtrust.
— Waar ben ik beter dan in zoo'n tuin ? zegt
hij vriendelijk. Een nauwelijks dertigjarige man,
slank en met fijn, donker gelaat, eenvoudig gekleed
in een kostuum van donkere zomerstof ; een zwarten
deukhoed recht op het hoofd. Tromp blijkt voor
hem een verschijning geweest, die iets hoogers
bracht in zijn leven.
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- Ik ben uit het lager onderwijs, mijn vader
is hoofd van een school in Drente, ik was onderwijzer te Delft en blokte voor het middelbaar. Te
Arnhem bij een broer gelogeerd, woonde ik het
Letterkundig Congres bij ; 'k herinner me u allebei,
terwijl u met meneer Tromp stondt te praten.
Onder den indruk van zijn rede, heb ik hem thuis
een brief geschreven , . en ik mocht zijn vertrouwen
winnen, niets was hem ooit te veel voor mij. Leest u
maar eens...
't Is een brief uit Jena. Tromp toefde er met
Aukje en had het moëilijk, naar blijkt uit enkele
regels aan 't slot, waarin hij de schuld alleen aan
zich zelf geeft. Al het andere is geduldige, nauwgezette en opwekkende raad. De brief heeft Van
Wageningen den moed gegeven, het onderwijs,
waar hij zich ongelukkig in voelde, te verlaten,
hoe zijn vader ook heeft getoornd en gesmeekt.
--- En u hebt geen berouw ?
— 0 neen. De nachtdienst is wel eens troosteloos, maar ik heb juist verleden week de vaste
belofte gekregen, dat ik voor den winter overga
naar de redactie buitenland, dagdienst, en dan heb
ik precies wat ik wil.
- Gaat u over ? Wat doet me dat een plezier !
C'est bien le ton qui fait la chanson. Lex zegt
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de paar woorden zoo echt verheugd, dat Van
Wageningen verrast haar aankijkt. Mij is deze hartelijkheid als een zang. Men voelt, wat Lex min
wil geven, deelneming aan den vriend van Tromp.
Onmogelijk kan zij meer dan vermoeden, hoezeer
het bestaan van haar gast door de verandering
zal verbeteren. Doch meevoelen met hem wil ze ;
en dat ze dit doer, zegt de klank barer woorden.
Ik bedenk, hoe diezelfde stem kan snerpen ; de
twee Lexen hoor ik in de twee stemmen ; en het
juicht in me : zOO spreekt de lieve Lex, en de lieve
leeft op in dingen als dit, belangen als dit
levens als dit. Wel geef ik mij er rekenschap van,
dat mijn vreugd dus langs den kranteman heengaat;
maar hoor ik niet aan met aandachtig gezicht ; en
mag ik niet blij-zijn, blij met de Lex, wier blijde
stemklank me bevestigt, wat haar brieven gestadig
hebben gezegd ? Ik moet mij een beetje geweld
aandoen om voor Van Wageningen's verhalen
over Tromp de voile belangstelling te houden van
den aanstaanden schrijver eener necrologie. Lex
zit daar, zij luistert, praat telkens mee ; en zoozeer
geniet ik van de gretigheid, waarmee zij deelneemt
aan het gesprek, dat ik er tot tweemaal toe een
wending aan geef, waardoor zij jets te zeggen
krijgt, hoewel dit gaat over kleinigheden en Van
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Wageningen's verhaal verbrokkelt. Het raakt alles
Tromp ; hoe zou dit mij deren ; hij was haar immers
niet meer dan een vriend ! Het raakt vooral dat
geestelijk-leven, waarvan Lex in deze pracht-villa
gespeend zit. Nochtans blijft zij ook nu de mondaine,
wier overwinningen talrijk zijn in het Sticht. Wel
draagt zij iets met zwart, eenigszins dus als te
Warnsveld ; doch ook de Hagenaar, zoo hij er
oog voor heeft, zal hebben geweten, dat dit zwarten-wit voile in breede strepen de Amazone-gestalte
goed kleedde. Zij is tevens de vrouw van geest
en terwij1 ik mij inspan om uit Van Wageningen's
mededeelingen en opmerkingen als distilleerend te
onthouden, wat mijne karakteristiek van den doode
vollediger zal maken en interessanter, hoor ik bijna
beschaamd haar een vraag doen, waarvan de beantwoording mij tot nut is. Lex, die mij helpt ;
die met mij meewerkt !
Ik moet dit zeggen, zij 't als een grapie ; wel
is de gesprekstoon aldoor ernstig : Van Wageningen
heeft vëël verloren, door al wat hij zegt, klinkt
echte droefheid ; doch ik kan toch het complimentje
wel plaatsen, dat ik twee mede-werkers heb voor
mijn opstel. Van Wageningen blijft ernstig en zegt :
— Ik hoop, dat u er in moogt slagen, aan zijn
nagedachtenis recht te doen.
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Tegen twaalven komt Kieboom het grasveld op
Hij is in het lichtbruin, met gespannen broek en
rijlaarzen. Hij is het storende element. De ongedwongenheid, waarmee Van Wageningen, die naar
Zeist is gekomen om een vriendedienst te verrichten, die aan niets dacht dan aan Tromp, tegenover
Lex en mij zich uitte, houdt op tegenover den
ruiter, die nu welwillend-hoffelijk doet, doch een
vorige maal hem met hondschheden heeft ontvangen,
waarvan Tromp's vriend den grond misschien begrepen, doch welke hij daarom nog niet heeft verg even.
Lex vervult de bedreigipg van gisteren zelfs
aan de lunch ontbreken de kinderen. Zou Kieboom
willen bewijzen, dat hij geen straf hoegenaamd verdient ? Hij plaagt Lex, hij is waarlijk spraakzaam.
Iemand uit zijn club schijnt redacteur geweest te
zijn aan Van Wageningen's courant ; deze heeft
dien meneer daar niet meer gekend ; het schijnt al
jaren geleden te zijn, dat de clubvriend, gepromoveerd, in de journalistiek zijn loopbaan begon ;
doch Kieboom redt zijn figuur met een grap over
het voorrecht een Nestor te wezen en hij doet ons
alle drie lachen. Maakt de bijval hem overmoedig ?
Met een ernstig gezicht deelt hij aan zijn vrouw
mee, tegen twee uur een auto te hebben besteld
22
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om naar Laren te rijden ; Lex blijft strak en zegt
niets dan : 0. — Blijkbaar wil hij jets anders hooren.
Dus je vjndt het goed ? vraagt hij. — Nu veinst
Lex, niet naar hem te luisteren, zoodat hij de vraag
herhalen moet ; en eerst dan valt het van hoog
op hem neer : Als jij er plezier in hebt, waarom
niet ?
Ja maar... jullie gaat toch mee ?
Over het gezonde, goedige jonge-man's-gelaat
komt de uitdrukking van een stouten knaap die
eenige ondeugendheid waagt. En hij die dat doer,
is de heer des huizes; de gastheer van een vreemdeling, de gastheer van mij — en er zou niets zijn
dan een misverstand van een oogenblik over een
kleinigheid, als we niet alle drie, als niet zelfs de
vreemdeling wist
hij, die Tromp's vertrouwde
was dat het misverstand heel dit huwelijk is; dat
deze vrouw, zoo mM als haar gasten, er eenig genoegen in zien, van middag naar Laren te tuffen
en te luisteren naar een herberg-strijkje ; maar zich
ernstige gesprekken voorstellen, waar hij, de gastheer, buiten blijft.
We hebben getuft.
De rit is waarlijk een „modus vivendi" geweest !
Door aan Kieboom zijn zin te geven, zoodat hij
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een voorwendsel had om den tuf te bestellen, hebben we hem plezier gedaan. Maar voor mijn gevoel
was hij de livreiknecht.
Onophoudelijk neep het medelijden ; drong er
jets in mij, hem toe te spreken, te schreeuwen:
je gooit je achting te grabbel. Zelfs voelde ik een
paar maal verwijt
tegen Lex, maar telkens sloeg
t als op in mijn keel: — Wat doe ik! Hoe ben ik!
Hoe kan ik zoo zijn!
Hij zat zoo goedig vol ijver te sturen. Een
keurige gentleman-chauffeur en ook weer de knappe
jonge-verschijning. Vlak achter hem zat zijn pracht
van een vrouw. Zij was stil en keek soms, als
schuw, naar hem. Van Wageningen had hij naast
zich. Daar die beleden had, Zeist niet te kennen,
deed Kieboom gretig dienst als gids. Anders dan
op den rit naar Zutphen, was hij telkens druk aan het
woord. Een van de dorpsstraten gleden we door
en langs een zijweg met mooi geboomte kwamen
we vOOr het leelijke Slot ; toen moesten we het
doodstille Broederplein over; andere dorpsstraat;
stilhouden, om van het gezicht te genieten in de
laan van Beek en Royen; een eindje den weg naar
Driebergen op, afgeslagen ... en geen kwartier
daarna laadde de chauffeur zijn menschen uit. Hij
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ging nu de kinderen halen. Thuis had Lex, daar
Kieboom bij stond, tegen mij gezegd : je begrijpt,
wat een pret voor hen, uit met Papa! ... en zonder
haar aan te zien, had ik geknikt.
Wij waren aan 't Bosch aan een stil gedeelte.
Kieboom had, onder de, lachend gevoerde, maar
toch wat vinnige schermutseling, waaruit het plan
voor den middag ontstaan is, gesmaald, dat het
Bosch op Zondag ontoegankelijk zou zijn door
het plebs.
Waar wij hebben gezeten, kwam niemand.
Van Wageningen heeft veel gesproken. Wat
warren de levenselementen, de factoren tot alle
doen, vreemd dooreen ! Deze jonge man denkt
aan Tromp als aan een vroeger nooit vermoeden
en nu voor altijd onbereikbaar geweten geestesrijkdom. Maar bij wat hij daarover zegt, denk ik:
had Tromp dien lust gehad, dat begeeren, hij
zou aan het begin van zijn carriëre niet zoo roekeloos zijn geweest op een leerling van zestien
jaar te verlieven en later had hij wel opgepast,
dat een Aukje Been vat op hem kreeg.
— Jets te kunnen, Mevrouw, van al wat die
man kon!
„Die man", Tromp, had dan het talent ; maar
hij, van Wageningen, heeft wil! Begrepen heeft
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hij Tromp dan ook niet en het gaf mij een weemoedige gewaarwording, dat de warmste en trouwste vriend van den doode, zijn vurigste verdediger, wiens zitten hier, in een mosheuvels-bekken,
een ijveren voor diens gedachtenis was; van de
kern, de bedoeling, het ziele-wezen in stukken als
Kain, weinig meer dan het publiek heeft begrepen
en feitelijk veel minder dan Lex, die afweerde,
huiverde te begrijpen, te veel vrouw om deze
somberheid, dezen levensonwil bij een man, voor
wien zij genegenheid had, te aanvaarden.
Dat afweren bleek ook dezen namiddag. Van
Wageningen deed bot ernaast; hij verdedigde
Tromp tegen „de beschuldiging" van pessimisme.
Lex keek mij eens aan, als hulp-behoevend ; ik
wenkte glimlachend: laat maar praten, en ik las
in haar blik : vertrouwen. 1k geloof, dat de welmeenende, volkomen eerlijke, maar eerzuchtige
journalist het Levensbericht, waarvoor hij mij inlichtingen is komen brengen, met het grootste
genoegen zelf zou schrijven. Aan hartelijkheid zou
het hem evenmin als aan eerbied ontbreken. Maar —
de gedachte is bijna tragisch — de schrijver Tromp
zou in dit supreme eerbetoon misverstaan blijken :
zOO moeilijk begrijpen zelfs vrienden elkander
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Lex, het is Zondag-nacht, in je huis.
Dezen ganschen nacht misbruik ik gastvrijheid.
Ik heb dit „Dagboek" bij-geschreven ; bij, tot
dezen eigen namiddag, toen wij waren in het
bosch, toen K. je aan ons had overgelaten, je
opgingt in de literatuur, en ik je telkens heb bewonderd om wat je zei over Tromp en diens
werk.
Eens, toen v. W. je vrijwel verwëét, dat je
in Tromp een pessimist ziet, keek je naar mij met
een : kom te hulp. Ik wenkte : ga er- toch niet op
in, en je vertrouwende blik rust nu nog op mij.
Vergis ik mij, ben ik, durf ik krankzinnig ?

Morgen zal ik dit boek je geven. „Ego" schreef
het : over jou. Over al zijn geluk-door-jou. Aanvankelijk niet bewust voor jou.
Je zult lezen : Ik heb geweifeld — en weifel.
Niet mëër, over mijn liefde voor je.
Maar over de mogelijkheid om iets, jets te
kunnen, te mogen, voor jou.
Weifeling, angst, heeft mijn leven bedorven.
Reddeloos ? Lex, is het stellig te laat ?
De angst heeft mij soms doen willen als
Tromp. Althans mij doen wanen, dat ik zoo wilde.
Van dien waan heeft zijn dood mij gered. 0, nit,
het geluk nog aan te kunnen I Edn van de weinige
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verzen, in later tijd onthouden hoe gemakkelijk
ging dat vroeger ! — is in mijn gedachten. Het
is van Nico van Suchtelen, uit wiens Quia Absurdum ik veel heb meegevoeld :
Als een gewond dier, schuw verkropen,
Diep in de gruwlijke eenzaamheid
Van zijn triest hol, kreunende beidt
Den dood die 't sterk leven komt sloopen ;
Of als een dwalend kind, verloopen
In woest gebergt, met wijd en zijd
De grauwe, koude troostloosheid
Waaruit geen redding valt te hopen ;
eenzaam was mijn moede ziel,
hooploos staarde ik in den nacht,
Waarin 'k mijn leven zag verglijden ;
ZOO
ZOO

Tot in mijn doovende oogen viel,
Schoon lief, uw wondere blik

Tot ik — eindelijk heb gedurfd.
Die „wondere blik", Lex, is op me gevallen,
o, ik weet het, nu zeker, den avond, toen we
Wessels gebracht hadden naar „De Laatste Stuiver",
en de donkere gloed van je machtige oogen heenboorde door den manenevel, om mij de laf heid
te verwijten.
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En, anders, was het die blik weer, vanmiddag.
Lex, nu was het een blik van vertrouwen. 0, ik
weet, op een kleinigheid ! Voor . . . een literaire
kwestie.
Maar ... nu ik deze bekentenis doe, nu ik weet :
het kan niet anders; Ego moet het eindelijk zeggen; zelfs nu vergeet ik geen oogenblik, wie je bent,
Lex, en wie ik ben. Om ineens mij te verklaren : ik
zie je tweetal, terwijl ik je blik zie van straks in
het bosch.
Misschien moet het bij dit „dagboek" blijven.
Bewaar het... een poos; het is nu van jou.
Misschien
0, soms komt het, overstelpend,
dat ik nog alles mogelijk meen 1
Maar . . . Zusje-lief, Moedertje, rijk-mooi Mevrouwtje, voor „een vrouw" kan Ego wat zijn.
Zie je, iets in je leven te wezen, iets te kunnen, te
molten voor jou...
Het daagt: het is ook over drieen. Morgen zal
ik, vOOr mijn vertrek, je dit Dagboek trachten
te geven.
Ik bid je, zend het niet terug.
Henk.

DERDE BOEK.
I.
Het was een dik boek in kartonnen band ; een
dik boek, bijna volgeschreven, van schoolschriftpapier. De band was van boekdrukkerslinnen, in
donkere frambozenkleur, waarover bruingemarmerd
papier was geplakt, zoo, dat een achterrand en
de hoeken van het linnen waren vrij gebleven.
De rand en die hoeken waren, tot versiering, gestempeld.
Henk had dit boek blijkbaar zoo ingebonden
gekocht. Toen Lex het dien ochtend, losgewikkeld
uit het zware papier, waarin hij het haar had aangeboden, aanschouwde, dacht zij, als suffend : wat
gaf hij mij nu ? Zij voelde jets onbehagelijks. Toen
las zij op een paars schutblad : „Voor Lex." Het
leek met verschen inkt geschreven ; enkele letters
waren gevlekt. Op de volgende bladzijde stond
met anderen inkt : „Dagboek van Hendrik Lampe".
Dan kwam er, na eenige zinnen van Henk, een
ingeplakt uitknipsel uit een courant ; weer schrift
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van Henk . . . haar brief aan den schrijver van
De Eenzame, ook haar tweede ... en nog verder,
blijkbaar ingeplakt nadat het was verscheurd geweest, een kletsepistel van haar aan Tilly...
Verder alles handschrift van Henk, het dikke boek
dicht vol gekriebel ... het laatste gedeelte in hun
paarsen inkt, gelijk voorin, de woorden „voor Lex".
Verwonderd, niet zonder schroom, bladerde Lex
in al dat schrift. Zij zag den naam Tromp, las
enkele zinnen ; en met een klap sloeg zij het boek
dicht. Den elleboog op de ontbijttafel, bleef zij
staren naar den tinnen schotel vol blauwe druiven
en tomaten, op het buffet tegenover haar. Als
iemand die zich bedenkt, trok zij den arm terug
en wikkelde schielijk het boek in het papier. Zij
zou een goed moment afwachten, om to zien, wat
dit eigenlijk was.
Langzaam stond zij op en, om de tafel heengaande, schoof zij het pak tusschen het stapeltje
boeken, op de tabouret naast het buffet.
Zij belde om de binnenmeid, vroeg of Juf al
buiten was met de kinderen, en gaf enkele orders.
In den tuin vond zij de twee op den zandhoop.
Ee was alweer zijn bruinen beer kwijt en ruziede
daarover met Juf.
— Ga eens mee met Mama, beval Lex gewichtig.
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Ee kwam na tegensporreling.
Op den grond in de eetkamer, tusschen het
buffet en het tabouretje, lag de glanzig-rulle, eenoogige beer.
— Is dat nu de schuld van juf of van jou, Ee?
Zonde-bewust trippelde Ee vergenoegd de kamer uit, den beer vast tegen het hart gedrukt. Lex
zag hen na en lachte met Marie, die de kruimels
van het ontbijtlaken veegde. Doch haar blik keerde
weer naar de tabouret : zij trok Henk's boek uit
den stapel weg, en, alvorens naar gewoonte te
gaan piano spelen, liep zij de trap op, naar haar
boudoir.
Zij wilde nu wel wat in Henk's boek lezen. Doch
toen zij het uit de courant had gewikkeld, bleef
zij op het uiterlijk staren. Uit de middenla van haar
bureautje, trok zij een ander dik schrift te voorschijn. Het was minder omvangrijk dan het boek
van Henk en de vosbruine kartonnen band iets
minder leelijk. Toch waren het soortgelijke cahiers
en ook het hare was immers een „dagboek".
Willekeurig openslaande, las zij :
„Week voor paschen. Ee maakt weer een verhaal of speelt zijn eigen tooneelstuk. „Kukeleku !"
en mij aankijkend, legt hij uit ; „roept de haan".
Dan gaat hij voort : „Kom nou vrouwtje, eieren
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leggen. 't Is tijd om to broeien. 'Es kijken. Wat
heb je gedaan? 0, lekkere paascheitjes; allemaal van
chocolade (Ee's zak met paascheitjes was leeg).
Een blad omslaande, las zij :
„April. Als Ee mijn kind was, zegt To en kijkt
mij heel ernstig aan, zou ik nooit boos op hem
kunnen zijn, al was hij nog zoo stout."
Verder bladerend las zij :
„Gisterenmiddag zaten we aan het Jagertje. Er
kwam een groote hond aan. Ee, die een eindje
van ons of speelde, pakt zijn biezen, komt bij ons,
kruipt op een stoel en schuift een tweeden stoel
vc5Or zich. — He, plaagt Juf, kijk, Ee is bang ! —
Nee, zegt Ee overtuigend-zeker, ik speel, dat ik
thuiskom en nu in me huisje zit."
Zuchtend klapte Lex het boek dicht. Opgestaan,
hield ze het, met dat van Henk, even in de linkerhand. Met de rechter verschoof zij het bovenste
wat, het was haar boek. Toen legde zij dit weer
in de lade en borg dat van Henk in de cassette,
die naast haar bureau op een kastje stond ; de
wel-geslotene, door Willem getimmerd.
Zij wilde denken aan haar roman. Even had
zij den vorigen avond, na het vertrek van Van
Wageningen, met Henk erover kunnen spreken.
Haar gegeven had hij onmiddellijk doorvoeld en,
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blijkbaar verrast, uitmuntend genoemd. 0, als zij,
eindelijk, dit nu zou kunnen ! De muziek kon haar
weinig meer schelèn; dat de zang en zelfs haar
piano niets werd, zij bleef er onverschillig onder.
Mar jets, wat ook, in te bereiken, lag te ver van
alle mogelijks af. Maar schrifven, haar illusie als
kind al ! Dit verhaal van twee roman-schrijvende
vrouwen was goed. Henk had weer direct haar
bedoelen begrepen! Het waren een Maria en een
Magdalena; en juist dat kiezen van oude typen,
van twee algemeen-bekende karakters, waaraan
detailleering jets nieuws zou toonen, het was immers in den werktrant, dien Henk haar als mooi
en nuttig had aanbevolen. Toch kon zij er niet
over doordenken, nu. Zij wist niet, maar o, zij
was ongedurig! Ontevreden verliet zij haar boudoir,
liep naar beneden, en even later rolden de gamma's.
* *

*

Haar Nocturne had zij door te maken; den volgenden dag zou zij hem doen met Boersma, den
leeraar, die wekelijks uit Utrecht met haar kwam
spelen. Doch na het eerste gedeelte te hebben
gedaan, rees zij van de tabouret en trok een ander
stuk uit den stapel. En weder daverde de Soirees
de Vienne. Wat had Henk daar gisteren van ge-
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noten! Zij dacht aan het boek: straks wilde zij er
zeker in lezen en ook trachten, hem vandaag te
schrijven. Maar ... hoe hem jets over die herinneringen van De Eenzame te zeggen, daar Tilly
de brieven wel opende; Til, die niet wist, dat hij
„Ego" was! ... In het slot der Soirees bleef zij
steken, want, spelende, had zij een uitkomst bedacht. Henk zou er zeker plezier in hebben. Het
was in den trant van hun vorige brieven. Begrijpen zou hij natuurlijk direct. Ze zou het voorstellen, als had Van Wageningen hun beiden bekend, dat hij „Ego" was, en als had die haar nu
het handschrift gestuurd van een roman in dagboekvorm
De goeiert, wat een geschrijf zoo'n dagboek !
Met de handen nog op de toetsen, peinsde zij
over hem en zijn boek, en de dingen van den
vorigen dag ; zijn bleekheid en gejaagdheid van
ochtend. Hevig kindergehuil deed haar schrikken;
Ee had bij het morrelen aan de deur der bijkeuken een duim geklemd en kwam boos-gillend aangeloopen, omdat Juf gezegd had: wat doe je daar
ook. Lex moest sussen en vermanen en besefte,
dat deze plicht onverwacht kwam; haar, zoo opeens, een inspanning was.
Daar Willem zou thuiskomen, werd er lang met
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de lunch gewacht ; eindelijk liet zij de kinderen
maar eten, en bleef alleen haar man verbeiden.
Terwij1 ze haar aandacht poogde to houden bij
nieuws uit het Maandag-ochtend-blad, bedacht
zij, dat Van Wageningen daar drie-kwart van den
nacht aan had meegewerkt, zonder slaap vooraf
dan misschien in den trein. Het stemde haar onaangenaam : 't maatschappelijk verschil zOO groot,
de condities voor geestes-arbeid zOO slecht, en de
grilligheid in deze relatie met iemand uit een zoo
anderen kring. Doch bij de laatste gewaarwording
neep terstond het besef van het valsche in standsgevoel : wat dacht zij, als „mevrouw Kieboom,"
zich mêer dan dien man uit een onderwijzersgeslacht : een neef van Willem was hoofd van een
school . . . 't Geld, die toevalligheid, wijzigde alles,
het maakte de toestanden. Idioot, de maatschappij.
Zij, grootdoend van jassen-en-broeken-geld ; Tilly,
pingelend, bij alles overleggend, omdat ze maar
een man had als Henk. -- Hij moest nu thuis zijn,
straks gauw naar het gym' ; ook hij „gekookt-,
als Van Wageningen. Beiden hadden even weinig
geslapen ! ... ja, ze zou vast vandaag nog schrijven;
de Hagenaar, Ego — dan had ze vrij praten ...
He, wat bleef Willem ellendig-lang weg ! Waarom
beloofd : ik kom naar huis ? Maar ze zou hem niets
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zeggen, niet contrarieeren; want hij wilde nu im-

mers goed ? De heele maand zou hij blijven werken ; 't schêën met dezen repetitor te gaan : en hij
deed het heusch 66k niet voor zijn plezier Ach,
ze moest aan den dieperen grond van al haar piekeren niet denken. Had zij het recht, ontevreden
te zijn? Immers zelf haar weg gekozen en Willem
was een goeie boy.
Toen het schok-geluid van den motor haar hersens doorstampte, zat zij ingedommeld aan tafel.
Gelukkig kon zij bijtijds zich rekenschap geven ;
en met de courant uitgespreid vOOr zich, ontving
zij haar man. Zij voelde zich vergemelijken, doordat hij geen woord zei, ter verontschuldiging van
zijn laat-komen. Nu vertikte zij het ook, iets te
vragen; en zwijgend zaten zij over elkander, toen
Marie de bouillonkoppen wegnam en de zalm
bij Willem zette, lunch-extra, aan het diner van
's Zondags te danken. Lex at er niet van, zij hield
niet van zalm ; doch zij had de visch met opzet
nu laten geven, om Wim, na de misschien lange
les, een pleziertje te doen. Ook ontstemde het haar,
dat hij dadelijk uitviel, terwijl Marie nog naast
hem stond :
— 0, ik heb er gisteravond maar niets van
gezegd, daar die meneer bij was ; maar verbied
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nu toch aan Truitje, dat ze visch van Willemsen
neemt.
Lex beet, verbleekend, zich op de lip. Bijna was
zij uitgevaren : Kun jij proeven, waar visch gekocht is ? Maar wat bewees het tégen hem, dat
hij een zoo fijnen smaak had ?
Wel zei ze, nadat Marie de kamer had verlaten :
't Is heel kiesch geweest, dat je niets zei, daar
die meneer gisteravond bij was; maar ik wou graag,
dat je bevelen, hoe ik doen moet met de meid,
niet kwamen, terwijl de andere er bij is.
Zij weigerde een tocht in de sidecar.
'k Dacht, dat je werken zou, zei ze snibbig.
Na zich te hebben overtuigd, dat Juf de kinderen
niet Lang had laten slapen ; ging zij weder naar haar
boudoir, om wat in het Dagboek te lezen en aan
Henk te schrijven.
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II.

ENK was laat, den Dinsdag-ochtend ; en hij

H gaf les het eerste uur. Wel had Tilly hem

gewekt, doch hij was weer ingesoesd ; reactie opden Zondag-nacht. Toen hij nu kwam om gauw
to ontbijten, zag hij naast zijn bord een brief,
opengescheurd, met bekend adres. Terwijl hij zijn
stoel van de tafel trok, zei Tilly snibbig :
Alweer van Lex. Begint ze nu met die Haagsche meneer ? Hij heeft 'r al een nieuw boek van
'm gestuurd !
Henk besefte slechts, dat hij voorzichtig moest
zijn. Dus bleef hij haastig-doen, smeerde ylug, hieuw
een grooten kop van zijn ei, at, dronk, en nam
toen den brief. Verwarrend was de lectuur, doch
hij wist : onverschillig, moest hij alles natuurlijk
vinden. Hij zei dus enkel :
0!
Ja, dat wist
ik! — En daar Tilly volhield :
Alweer een aanbidder ! pratte hij, smaallachend :
Och, wat een
onzin !
Achteloos frommelde hij den brief een
zijzak van zijn colbert in ; het couvert liet hij liggen :
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gauw op, nu, en weg ;
zijn fiets gerukt uit het
kolenhok.
Toen hij maar eenmaal reed, werd hij kalmer.
Het was zeven minuten vOOr negenen. Hij bedacht,
dat Suus bij zijn binnenkomst in de kamer geweest
was en hij niet op haar weggaan gelet had. Zij
moest de nijdassigheid harer moeder over tante
Lex hebben gehoord, dat : „nu met die Haagsche
meneer". Onhebbelijk ; hij zou het Tilly doen voelen:
wie zegt aid* iets in tegenwoordigheid van een kind!
Het briefje kon hij nu makkelijk lezen. Voorzichtig
griste hij het te voorschijn—vanzelf reed hij al langzamer—, werkte den wijsvinger tusschen de briefdeelen
in ; en 't was, of alles in hem aanzwol en, tegelijk,
hij lichter werd : gewichtloos voortgleed over de
steenen. Haar schrift ; nd 't boek ; volstrekt niet boos !
Haar mooi-regelmatige en toch zoo flink-ineens-neergezette, dOOrzettende schrift ! Och, wat had hij het
lief, dit schrift ; wat vond hij het prettig, papier als
dit ; dat nu, zoo, tusschen de vingers te houden —
een brief van haar, papier als dit ja, hij hield wel
van luxe, mode . . . Wat was Lex prachtig, Zaterdag-avond ; en gisteren, in dat gestreept-zwart-enwit ... De mop! Toch maar weer handig verzonnen;
en dat ze-n-'em verzinnen woil! Zich verkneukelend
en blij zich zeggend, dat hij net deed als een kind,
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gleed hij langzaam op de school toe ; opeens bedacht
hij : het zal nu slaan ; doch hij wist : hij dacht het
met vroolijken schrik ; wat kon 't hem schelen, hij
was zoo blij haar brief hield hij omklemd bij de
stuurstang — die Lex, met 'r Ego van Wageningen
en Tilly, die er natairlijk invloog Afstappend,
vlug, want het was nu tijd ; ijlings naar binnen, de
fiets geborgen, bedacht hij, en vond het onnoemelijk
jolig, dat Lex misschien wel kon hebben gehoopt,
ook hem een oogenblik to doen schrikken, met dat
boek, dat present van dien vriend uit Den Haag ! ! ...
Hoe kwam zij in-gods-naam zoo gauw op den inval !
Heerlijke meid toch, en met een stel hersens !
* *

*

Zijn les, in de derde, liep wel heel on-amusant
voor de jongens. Zij merkten, dat meneer er niet bij
was. Een paar keer voer hij maar even wat uit.
Maar ook daarbij bleek: niets ging er vandaag. En
in de latere uren was 't net zoo. — „Lex kost me
me baantje," dacht hij vroolijk. Nu, ze was dénige
baantjes waard. En wat zou hij niet vroolijk nemen!
Overigens -- God! als het kon, als het kon ! Zijn
baantje had hij dan meer dan ooit noodig. Maar nu,
omdat dezen enkelen dag ! Werken zou hij, zooals hij nog nooit deed. Als het kon, werd immers ook
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Als het kon ; die drie woorden
zongen gestadig. Soms dacht hij er bij aan looping
the loop: een uiterst waagstuk, m6gelijk ; en dan aan
jonkheid, Mei-ochtenden buiten ; aan wat hij altijd gewenscht en laf had ontweken. Blij maakte hij zich de
grofste verwijten ; een uil, wat een stommeling was
hij geweest ! En dat het nu toch alles terecht kwam ;
nu nog, en mooier dan ooit gedroomd. Hoe?... Ddar
zou hij vandadg niet aan denken. Geduld was het
eerste ding in de kracht, die hij behoeven zou om to
bereiken.
Het Eerste . . . het Eenige had hij bereikt.
werken jets anders.

* *

Op wolken van raadsels en wonderen liep hij.
Was 't ? Ja. Ze moest, nu, hem hebben verstaan.
't Boek was geen gewone liefdesverklaring. Zelfs
vleide 't haar niet altijd en in alles ! Hem zelf gaf
't overal als hij was. Zou zij er uit begrepen hebben,
dat hij nu wist, wat hij wade? Ze schreef : „Het boek
was natuurlijk een groote verrassing, maar blij ben
ik er wel mee." Hij mocht deze woorden niet letterlijk nemen : in zijn voordeel niet, evenmin in zijn
nadeel. Het waren met opzet gekozen overdrijvingswoorden en het was de, meteen wat ironische,
banale vriendelijkheidstaal van een jong-meisjes-
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briefje. Zoo alleen kon Lex dit schrijven ; zoo, met
de prachtige „Ego"-mop, zonder dat Tilly iets
zou vermoeden.
Zou Tilly nu binnenkort alles weten ? En Kieboom ook ? 0, als die twee het geluk hun gunden !
als het ging, betrekkelijk vreedzaam. Met die twee
moest alles nog worden gedaan. Ook Tilly vermoedde niets wezenlijks ; nooit had ze vermoeden
van al zijn verdriet, van het hunkeren, dat zijn
ziel deed dorren. Ach, wanneer ze zou staan voor
de waarheid ; zij, met haar zelfgenoegzaamheid ;
zou ze zichzelve genoeg kunnen zijn?
En Kieboom, die zoo gul hem noodde Henk
deed dezen dag zijn leeraarswerk met het bewustzijn van een slaapwandelaar. Gedachteloos, onder
slechts ëën besef : er-bij-zijn, oppa ssen, het moet.
Doch een onderstroom in zijn roezend denken was
aldoor met het andere bezig. En ook ging, door
zijn geluksbesef ; door die juiching om 't groote
wonder, dat voor hem het Onwerkelijke bestond,
voor hem misschien werd de werkelijkheid ; de
kwelling van wat er nog werkelijks was : Tilly,
Suusje, en ook Kieboom.
Onmiddellijk op zijn eerste daad, zijn eerste
wezenlijk liefde-bekennen, was het een klap voor
Ilenk geweest, dat Kieboom, dien hij heimelijk
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hoonde, daar hij hem immers zijn vrouw wou ontnemen ; bij het afscheid vol vriendelijkheid was geweest. Toen zij, nauwkeurig naar Kieboom's belofte,
een kwartier veer het vertrek van zijn trein, het
stationsplein te Utrecht op-geschokt kwamen; drong
Henk bij zijn zwager aan, dat deze dadelijk zou
doorgaan ; er moest anders eerst voor den motor
gezorgd worden, en misschien zou het Kieboom maar
ergeren, hem in een derde klas te zien stappen.
Zooals je wilt, had Kieboom gezegd; maar,
Lampe, we wachten geen-een loge; de Bijlevelt's
komen niet, van 't zomer ; als jullie lust hebt, Tilly,
of wie ook je zei iets van plannen met Heidelust, maar je bent alle drie welkom bij ons.
Toen Henk, na tech reppen, in den coupe zat ;
dof-alleen in de wrang-muffe atmosfeer van de
viezig-geel houten treinkast ; herdacht hij 't als iets
monsterachtigs, dat, bij een lachend 0, kerel,
dol-graag! hij stevig Kieboom's hand gedrukt had.
Telkens kneep deze wroeging weer. Doch onmiddellijk, sloeg zijne stemming om, en spotte
't begeeren met alle verraad. Was Kieboom's gerustheid geen bewijs, dat hij niet begreep, wat zijn
vrouw bleef onthouden? Lex had dit ook te Warnsveld gezegd: haar man zag zich niet minderwaardig ! Bij de ruzie, nu over Tromp, was het enkel
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de vrees voor opspraak geweest; daarvOOr zag
hij in Tromp slechts den minnaar van vtheger
een factor tot, altijd nog, ander leven, dat,
met hem alleen, haar geheel bleef onthouden.
Welke waarde een Zondag als deze voor Lex
had — en hoe weinig was er geweest! Kieboom
vermoedde er niemendal van. Nadat hij, Henk, zijn
leed had geschreven, in De Eenzame en in de
brieven aan Lex; gaf zij het hare in &nen zin:
den bondigen, volkomen-klaren, van dien prachtig-oprechten brief : „Een gezonde, krachtige man,
wiens aangenaam uiterlijk invloed op het meisje
heeft geoefend en die haar ook stellig lief-haden-heeft, kan, zonder opzet, zijne vrouw laten in
de algeheele, de dubbele verhongering, waarover
Robert Lovenaar klaagt. Eenvoudig, doordien de
man aandrift mist; het temperament, dat een gevoel, welk het ook zij, tot „vervoering" doet
stijgen." Henk kende die zinnen sinds lang van
buiten. Ze zongen als aria's door zijn gedachten.
In hunne kalme stelligheid hielden ze al den hartstocht omvangen en al den ingekooiden leefdrang,
dien „een vrouw" aan den vreemden man openbaarde, in wiens klacht zij haar eigen klagen gehoord had.
Ook de dan-volgende zin uit haar brief drong
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zich telkens door zijne gedachten. „Er bestaat de
behoefte aan een innigheid, welke, vele vormen
aannemend, met de jaren verandert, doch niet
vermindert." Dèze behoefte had zij „in Robert
gevonden." Vaak vroeg hij zich of : wat vindt
zij in mij ? voelt zij die behoefte met mij ? Soms
werd juist deze vraag tot een obsessie en hinderde
zelfs lets toevalligs in den vorm, de woorden,
namelijk, „met de jaren". Want ach ja, „de jaren",
zijn jaren drukten. 0, de tijd die niet terugkomt
en die nooit is in fie halen ! Zijn jeugd had hij
verkniesd, verbeuzeld ; uit bang-zijn naar geen
bloei verlangd ; als een oud-heertje omzichtig gepiekerd en bij al zijn bedachtzaamheid niets ontweken. Tromp had gedaan, gedurfd in de jeugd.
Niet volgehouden, maar ondernomen. Hij, vermeden met overleg ! Toch, neen, hij was op Tromp
niet jaloersch. Haar leed van onlangs was schrik
om den zelfmoord, ook in haar zelfverwijt was
niet de liefde herleefd. Neen, al drong en wrong
het sums even — mans-liefde is immers nooit zonder afgunst — voor dat doode verleden was hij
niet bang meer; vaker voor hun eigen verleden; dat
de veeljarige zusterverhouding vernuchterend liefdevervoering zou neerslaan. Bij alien eerbied voor
Tromp's karakter, zag hij in den doode zijn meer-
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dere niet. En dan... dit wist hij nu: Tromp's
pessimisme maakte voor Lex hem onmogelijk. Lex
wou juist het leven in, met bruisenden lust er
midden in staan ; en Tromp had beseft, dat nimmer te kunnen, zelfs den waan hiervan niet te
bereiken. In hem, Henk, giftte lang de onlust, maar
dien, goddank, had hij afgeschud, nu. Het was
nooit waarlijk haat geweest, maar veeleer 't leed
der onvervuldheid, dat immers een werking is van
Verlangen. Hij herinnerde zich van den dichter
Bloem : „Wat .zoekt het verlangen ? Het andere.
Dat, wat ons aan zal vullen, neen meer : dat wat
ons in staat zal stellen, buiten ons zelf te treden.
Het leven lokt in duizenden vormen ; een tegelijk is
slechts mogelijk voor onze eindigheid, en heel de
levenssmart is niet anders dan dat wij niet in al
die vormen kunnen ondergaan en herschapen worden. In een opzicht maakt de liefde, althans in
haar hoogste oogenblikken, ons dit mogelijk."
Met Lex, o, met Lex, in haar herschapen : met
en om haar al leed vergeten ; met haar het volle
leven nog in ! .. .

0

0k Lex ontstelde van Willem's goedhartigheid, toen hij 's Maandags, een poos na den
lunch, haar zeggend, dat hij „dan Loch maar alleen
wat ging rijden", ter loops, als jets dat toevallig
hem in de gedachten kwam, vertelde van zijn voorstel aan Lampe, om met Tilly en Suze to komen
logeeren. 't Was in haar boudoir; ze las in het
Dagboek, waar ze bij zijn binnenkomst een schrift
over heen had geflapt.
Zelf bracht ze, later, haar brief naar de post.
Opzettelijk liep ze tot aan het station, hoewel er
een bus iets dichter bij was. Ze wilde alleen en
het huis uit zijn, in de betrekkelijke drukte van
menschen en rijtuigen bij de aankomst of het vertrek van een trein. Een paar maal had zij moeten
groeten, maar gelukkig had niemand haar aangesproken. Menschen rondom zich, maar daarbij
alleen ! Alleen met dit nieuwe, dat overstelpte, dat
plotseling hare ziel had vertroebeld. De wetenschap
van zijn groote liefde gaf haar een sterk en warm
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besef van jets dat voortaan haar omveiligen zou,
dat immers zoo lang reeds haar stil had gekoesterd,
maar zonder dat zij er dieper in schouwde. Henk,
haar zwager ; Henk, de schrijver ; haar biechtvader,
ook, wien zij niets had verzwegen. Maar nu kwam
hij met het verbodene : het doorschokte haar, wekte
verzet
zij, de moeder ! het mocht niet, kon niet
toch, o God ! hoe trok dit zoo gevaarlijke
aan!...
Zij liep hier op een Zeister straatweg, maar 't
was, als ging zij met elken pas, verder, verder
een nieuwen weg.
En zij had het geweten, dit nieuwe verwacht !
Maanden al leefde zij in de verbeiding van jets,
lets anders, dat komen ging. Dat haar leven omwenden zou.
Als een bestraffing voor deze verwachting was
de dood van Tromp op haar neergeslagen. Hij,
met zijn liefde tot zelfmoord gebracht : en zij, nog
leven in zijn lijn hopend ? Want dit nieuwe was
in de richting van Tromp : immers naar haar illusies
als gymnasiaste. Maar die er haar heenvoerde,
was een ander.
Zij mocht hierbij niet denken aan God. Hemel,
bier in dit vrome dorp, zij, de niet-vrome ... en
dan ... met jets zondigs ! Zondig naar de ideeen
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der vromen, was zeker haar gevoel voor dien
ander. En toch zij wist niet dankbaarheid,
of wat ook in haar overstelpt-zijn, drong tot een
besef van de macht van het Lot, dat hen door
zijn boek had bijeengebracht. Maar was niet daarv6Or al, die weken te Zutphen ... Neen, liefdevoor-hem was dat zeker nog niet. Zij leefde toen
in haar leed over Wessels. Wel had, juist door
de tegenstelling met het vrij als vogels leven der
schilders, zijn bestaan-als-artiest haar gehinderd.
Zijn trouwen met Til' had ze nooit goed begrepen. Maar ja, zij was nog een kind, toen hij kwam.
En hij vroeg Til', en jaren lang had zij hun getrouwd-zijn rustig aanvaard, zonder er verder veel
over te denken. Tot ... 0, wel langzaam was het
gegaan! Hun beiden had het leven eerst veel moeten
leeren. En onmerkbaar was het ontstaan, onder
den invloed van beider omstandigheden, uit de
macht van hun overeenstemmende aandrift.
Eerst leek het louter kameraadschap. Telkens
vertelde ze Willem ervan; alleen om het kwetsende van diens onverschilligheid te ontgaan, wende zij zich, erover te zwijgen. Ook was ze wel
genoodzaakt te jokken, kleinigheden te verdraaien,
doordat zij de voorafgegane brieven aan „Ego"
moest geheim houden. De onvoldaanheid, daarin
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aan den schrijver van De Eenzame beleden, gaf
Henk zekere macht over haar ; maar wederkeerig
was de teleurstelling van zijn huwelijk haar immers bekend, lang vOOrdat hij dien roman had geschreven. De correspondentie, na het schrijven
aan „Ego", toen de geheimzinnigheid weg was
genomen, had weinig wezenlijks meer geleerd over
wat hun beiden ontbrak ; doch geopenbaard, wat
hen trok tot elkander. Zoo waren het brievenvan-liefde geweest. En den vollen weerklank vond
zij in het Dagboek. Alles in haar lag omvergeworpen Zij voelde zich een ander mensch en tevens
de vrouw die zij had willen zijn: opeens ging zij door
een ander leven en daardoor scheen hier de straatweg anders, of van al dit nabije liep zij ver-af.

IV.

H ENK
in twee dagen niets te hebben ontvangen en
belde op, den Donderdag-morgen, na

ook zelf niet te hebben geschreven. „Dringend",
dat moest er nu maar of ! Hij hoopte, dat Kieboom
naar Utrecht zou zijn ; en ja, na Marie, kwam zij
al heel gauw.
— Lex, och, zeg, er is toch niets ? Omdat ik
twee dagen niets gehoord heb. 0, kind, de heerlijke
klank van je stem ! Prachtig ding, toch, de telefoon.
Altijd vond ik je stem zoo mooi, Lex. Nee, kind,
ik dorst ook niet schrijven . . . Kan ik sturen ? .. .
Morgen een brief. Morgen, ja, aan het ontbijt !
Alleen in de leerarenkamer, schreef hij ; de pen
smeet de haakletters op het papier ; bij den datum
vermeldde hij, waar hij was :
Lieveling, Lieveling, Zalige Schat. In mijn leerboek ligt je portret. 't Lag jaren lang in de salonkast,
„diep-in", om een woord van Kloos te misbruiken :
't is dat met het ijshoedje, negentien jaar. Het
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heeft de expressie der Lex-van-altijd. Ik trek het,
waar ik kan, uit mijn zak. Ouwe dwaas? belachelijk !
0, het is zoo belachelijk 1 Op de breede leerarentafel flankeeren twee afschuwelijke aschbakken een
afgrijselijken inktkoker. Voor mij zijn het vazen
vol roode rozen, want je portret staat er midden
tusschen.
Ken je 1'Education Sentimentale? De geschiedenis van Flaubert, den schrijver, die nooit de verbeelding van zijn gevoel beheerschte. Door een glimp
van zulke verbeelding heb ik straks bij Warnsveld
met je gewandeld en droomden we gisteravond in „'t
Boschje," de liefdesbank van Heidelust. En dank
zij deze zelfde verbeelding heb ik, Zondag, in je
huis, op de logeerkamer wakend-en-schrijvend,
heb ik, Lex, een bruidsnacht doorleefd. Ach,
Beste, lach niet om den oude, wiens dochtertje,
over enkele jaren, in datzelfde „Boschje" van
Heidelust . . . Cynisch ? Lex, hoe zou ik dat zijn,
nu! Maar Liefste, ja ! dit is in ons beiden : het
haast tegelijk, en nochtans volledig, gewaar worden van de twee kanten der dingen. Ouder dan
Tilly, jou „moedertje," ben ik naast jou, als „een
oude gek" — toch weet ik mij iemand, die lang
niet gek is, daar hij liefde wekte bij jou. Ik weet,
dat ik geestelijk je wat geef -- dus een geluk,
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daar je dat ontbeerde. Daar je het verlangend
ontbeerde.
je oogen werden nog meer fluweel, toen ik
Zondag je roman-plan begreep. Was 't niet hetzelfde als bij de vrouw, die, weelden van haar
lichaam toonend, nog mooier wordt uit blije fierheid,
dat haar man die schoonheid dankbaar bewondert?
Aan bewondering hiervoor ontbrak het je nooit.
Maar hoe zou je geestelijk schoon gewaardeerd
zijn in een kring, waar niemand daarvoor „oog"
heeft ? 0, als ik, vreemdeling, niet had geweten
van de verwijdering, juist door die dingen tusschen
jou en Kieboom ontstaan, ik zou Zondagavond
haar hebben vermoed uit de ontroering van vreugde
in je blik, die, even flikkerend, toen zëër zacht
werd de warme teerheid kreeg van fluweel.
De dankbaarheid van wie honger leed, Lex !
„Bijna tegelijk, de twee kanten- : mijn vreugde,
toen je het Dagboek aannaamt, en To's geruchteloos binnensluipen ; de schaamte, toen Kieboom
aan het station me met m'n gezin to logeeren
vroeg, en de trots op wat-er-is-tusschen-ons, toen
ik alleen in me vunzen coupe zat.
Dus . . . blijft de Weifeling overheerschen, die
mijn bestaan bedorven heeft? Liefste, wat mij aangaat zeker niet ! Integendeel voel ik de vreugd
24
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van een kracht, nu, welke stuwt in weerwil van
alles. Het „dubbele inzicht" blijft mij gelukkig,
want heen to zien door de dingen, is gave. Het
maakt alle leven moeilijk, maar rijker. Het doet
mij nu, onder meer, beseffen, hoe groot mijn verantwoordelijkheid wordt. Voorzichtig zál ik ook
zijn en geduldig, maar ontmoedigd worden niet
meer.
Ik heb plannen, waarover 'k Van Heerde wil
spreken. Zaterdag ga ik naar Amsterdam. Maar
niet direct : ik reis over Utrecht en ben van 2.57
tot 5.30 in de wachtkamer (niet restaurant). KOm
er ! Even ! Ik bid het je !

r EX schrikte van den brief, toen zij hem vond
naast het ontbijtbord, hoewel ze wist, dat hij
er zijn zou. En van het ontmoetingsplan schrikte
zij meer. Doch de aandrift in Henk onderging zij
verblijd, haar sympathie vloog hem tegemoet ; zij
wist wel niet, wat het alles moest geven, doch
zij kon noch wilde weigeren. Om geringer verlangens en plannen had zij tegen Kieboom gejokt:
soms was hij een-en-al contrOle en wilde weten
van al haar doen. Dus verzon zij een uitgangsreden. Doch hij vroeg niets en luisterde nauwelijks,
en geergerd zeide zij zich, dat hij, behalve in buien
van jaloersche nieuwsgierigheid, eigenlijk nooit
meer naar haar omkeek. Zelf bestelde ze 's morgens wat visch, opdat hij voor zijn diner niet alleen
koud-vleesch zou krijgen ; toen zij den winkel al
uit was, bedacht ze met schrik, toch weer bij Willemsen to zijn gegaan. Onder de lunch ontstelde
zij, toen Ee, die een dagje in bed was gebleven,
nu, twee dagen later, weer buikpijntjes had. Doch
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Juf gaf knipoogend te verstaan, dat de pijn wel
minder zou worden, als Ee zijn bord mocht laten
staan; en werkelijk klaagde het kind niet meer.
Gekleed om te gaan, kwam ze even nog in de
kinderkamer. To was al wakker van 't middagslaapje; Ee sliep, hij ademde geregeld ; tevreden
repte de moeder zich weg. In het treintje trachtte
zij Henriette van Ees niet te zien, na op het perron
haar hoed te hebben herkend ; doch Coen zij in
de coupegang voorbij haar plaats zou gaan, riep
Henriette : — He, dag Lex, en vlak tegenover
haar kon zij nog zitten. De jokken, voor Willem
bedacht, deed dienst ; zij vond het haast prettig,
kalm vëël te liegen, daar ze wist, dat Henriette
haar koket had genoemd. Kalm ook, en gemakkelijk, maakte zij op het perron zich vrij.
Toen ze de wachtkamer binnen trad, zag zij
Henk van een hoekplaats opstaan; tevens merkte zij,
terstond, een bos rozen op, in bloemistenpapier naast
hem op de zwarte tafel, waar een leeg bord en
een koffiekop van hem stonden afgeschoven. Vernuchterend drong in haar door : dat is Henk, de
man van Tilly, ik ken hem zOO lang al ; van dat
leelijke witte aardewerk heeft hij hier gegeten,
gedronken; die bloemen kocht hij, verliefd, voor
mij. Doch de kiesche warmte in zijn gedraging
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deed onmiddellijk zoo weldadig haar aan, dat zij
zich het moment van verkilling als een falen in
eigen aandrift verweet. Was dit niet het satanische
in haar, waardoor zij „bijna tegelijk" den tegenkant zag van zooveel dat behaagde? In den drang
om die neiging te overwinnen, hoorde zij Henk
nog gretiger aan. Hoe jong was hij, zelfs in zijn
manieren! Zijn extase was die van de twintig jaren;
maar ook in de, nu en dan onhandig-schuchtere,
betooningen van eerbied deed hij als een jongeling.
Zij voelde zich daarbij de oudere. Als een te
vroeg verouderde. Of . . . neen, het was anders
nog ; meer als eene, die, ziek geweest, ouder
schijnt dan zij is en nu onder koestering raakt
genezen. 0, zij wist, hierop had zij gewacht ! Een
wachtende was zij geweest, geweest. Levende in
de vage en toch gestadig-intense verwachting van
iets dat komen zou, misschien ... Nooit, nooit, na
den korten roes, had zij haar tegenwoordig bestaan
als het definitieve aanvaard. Nu werd alles onderstboven gegooid.
En toch, was dit een werkelijkheid? Hij, naast
haar om den hoek van de tafel, voldoende afstand
tusschen hen houdend -- de rozen had ze, met
zijn verlof, achter haar tasch op een stoel gelegd
— sprak aldoor, in een vlug, zacht-praten, blijkbaar
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zich in alles beheerschend, enkel met zijn oogen
niet. Zijn gelaat was verwrongen van overspanning
en dat maakte zijn trekken ouder ; doch uit de
oogen gloeide een ziel vol jeugd.
Was, wat hij zei, Been onwerkelijkheid ? Van
gaan, met haar, naar Amerika sprak hij ! Daarvoor
was deze reis naar Van Heerde...
— 1k zal, zoo voorkwam hij terstond haar
schroom — Van Heerde nog niet van echtscheiding
spreken. Ook niet, omdat ie me nit welgezind is.
Zijn zoon wOrdt wat, Binds, in de uitgeverswereld,
exploiteert er de sympathie voor Oud-Holland.
Knickerbockers-trots komt te pas! Vondel is er
bekend, door vertaling. God weet, of ik niet een
lectorsplaats, officieel, of jets niet-officieels, te Philadelphia of waar ook, zou kunnen krijgen. Met
m'n Engelsch red ik het wel. Er is daar wat met
het Hollandsch te doen. Ten minste met Oud-Hollandsche dingen. Bij wijze van traditie-belang. Voor
traditie hebben ze zooveel over ; de ou'e kwestie :
dort wo du nicht bist . . .
Plotseling stokte zijn woordenvloed. Hij had,
na uit voorzichtigheid, onder het praten langs haar
te hebben heengekeken, even in hare oogen gezien.
Vin' je 't dwaasheid, vroeg hij ontgoocheld.
Zij ontstelde, niet van de vraag, maar van den
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ontroeringsklank zijner stem. Jets onzinnigs scheen
haar het plan, waarvoor hij op weg was naar Amsterdam ; doch bij de innigheid zijner emotie, voelde
zij die dwaasheid als kostbaar, fets, dat zij niet
wilde, niet mocht verliezen.
— 1k vind het heerlijk, dat je plannen maakt, zei ze.
je wilt ... je wilt ?
Lieveling ! dus
— Pas op ... kwam geluidloos haast, over haar
lippen.
Van haar gelaat was opeens alle uitdrukking weg.
Hij aanzag het, even hevig gegriefd, doch bijna meteen met een diepe beschaamdheid hare tegenwoordigheid van geest bewonderend, daar zij boog voor
twee deftige, oude dames, die groetend voorbij
gingen.
— We zitten niet goed ; concludeerde hij. 1k
heb nog bijna twee uur. Hoe lang kun jij blijven ?
— 1k moet het treintje hebben van kwart over
vijven.
Laten we dan een auto nemen !
Kom maar mee... we loopen...
— Nee. Beter...
Door straten met werklieden-woningen leidde
ze hem buiten de stad. Wel woelde er drukte om
hen heen, en tusschen karren en Utrechtsche-wagentjes schoot herhaaldelijk een auto voorbij. Doch
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volgens Lex was het hier het veiligst. Willem zou
hier zeker niet komen en verder was het eenig
gevaar, dat er een kennis hen tegen kwam, die
later van de ontmoeting zou spreken.
— Ik ben je zoo dankbaar, zei hij, haar aanziend.
Glimlachend, knikte ze even terug. Weer zag
ze zijn kijken knaapachtig-schuchter. Zij voelde,
dat hare troebeling ophield en had behoefte hem
meer to zeggen.
— Je hebt me even laten schrikken met dat idee
van Amerika. Toch vind ik plannen-maken heerlijk. Maar vergaloppeer je niet, ik bid je, ook niet
in wat je zegt aan Van Heerde. Want je moet
me de tijd laten, Henk. Het is alles nog zoo verward in mij. Misschien juist, doordat we elkaar
zoo lang kennen. Ik mocht van je houden, je was
me broer. Vroeger was dat ... zelfs geen vriendschap. Sympathie voor de man-van-me-zuster. Met
het bijzondere, dat je artiest bent, wat me iets als
ontzag gaf en . . . meëlij, ergernis over je wijze
van leven. En nu ... °peens ! van het een op het
ander, na die toevalligheid met Ego. Je werk heeft
ons dicht bijeen gebracht en met mijn liefde voor
literatuur hangt het nieuwe gevoel voor jou nauw
samen ... Als ik het me als mogelijk voorstel, dat
ik zou scheiden en trouwen met jou, zou ik...
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och nee, niet zelf veel maken, maar wel, als je
vrouw, doordrongen zijn willen van jou werk. Zon,
der die kunst . . . zou ik het niet kunnen . . . 't Staat
toch als een muur, nog, voor me . . . want de verhouding thuis is zoo slecht niet.
— En wat heb je aan Ego geschreven? Lex,
je gaat er geestelijk dood !
— Me kinderen, Henk ! En die worden grooter.
't Is nu de aller-moeilijkste tijd.
- Je mooiste tijd, Lex ! Femme de trente ans !
De kinderen grooter? Dan gaan ze je huis uit en
ben je heelemaal met hem alleen.
- Dat heb je me ook al eens geschreven, met
een citaat uit Michelet. Ik weet het ook wel en
ik mOest juist nu het allermeest van hen genieten.
Dat ik dat niet kan, is 't liefde voor kunst ?
Ja, en gebrek aan huwelijksliefde. M'n God,
Lex, immers net als bij mij ! Hoe vaak al heb je
mij beklaagd en nu doe je opeens, of jij .. .
— Nee, Henk. Was ik anders hier? Maar jij
holt door . je maakt me bang .. .
Omdat ik naar Van Heerde ga ? Stel je gerust. Hij zal niets vermoeden. Hij weet geen woord,
van wat „een vrouw" schreef. Zelfs niet, dat het een
vrouw geweest is ! Niets , . . dan dat ik me baantje
haat . . . En omdat ie wat in me ziet als schrijver
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Weer werd zijn toon bedroefd, vol gekrenktheid. Het gaf haar even wanhopigen angst. 0,
mijn God, wat was ze begonnen! En toch dreef
de deernis weer. Die deernis vol sympathie, vol
eerbied, die zij al jaren lang voor hem voelde, en
waarin jets anders gekomen was, sedert de correspondentie met Ego; jets als voor een lieven
makker, jets soortgelijks als ze voelde voor Wessels. Doch er was hier nog jets anders. Wel waardeerde ook Wessels haar geestelijk, doch alleen
het beschaafde meisje in haar trok hem aan, 't verschil tusschen zoo eene en een model. Nooit zag
hij een artiest in haar, zelf te uitsluitend man van
zijn vak r dat schilderen, waarvan zij juist niets
wist. 0, met een kunstenaar mee te leven geheel
van hem, madr, met hem, in zijn kunst ! Haar illusies
van zelf jets te zijn, vielen af. Zij bracht het toch
nooit tot jets belangrijks ; alles was jmmers veel te
moeilijk. Op te gaan in het werk van een man...
Overtuigd was ze van Henk's aanleg. Maar er
klemde in hem jets, als in Tromp. Jets, dat tegenhield, belette. De aarzeling-voor-de-daad van Hamlet. Haar noodlot tweemaal dat in een man ! Maar
daardoor de angst, dat ook hij haar ontglipte, dat
ook voor hem zij niets zou zijn. Noemde hij haar
niet telkens zijn muze ? 0 ! dat besef ! deze andere
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rijkdom ! Hoe haatte zij Zeist, nu, die doode weelde ; hoe voelde ze zich verkocht aan het geld.
Amerika wilde hij ; och, de goeiert ! hij zou dan
immers nog minder vrij zijn : een schrijver &dr
werd hij zeker niet meer. Warmend streelde haar
zijn liefde, die hem dit vol-ernstig deed ondernemen ; tegelijk besefte zij de onoverkomelijke
moeilijkheden bij elke doorvoering van de scheiding ; doch tevens stookte de trots in haar : eindelijk vrij van de geld-heerschappij; niet meer, na
Heidelust, onder de Kiebooms; maar in, haast
niets behoevenden, eenvoud, onder alle conventiema cht uit.
Zij zeide het Henk. Rad sprak ze, vertelde.
Van wat zij onlangs had gelezen over een Bond
tot Eenvoudiger Leven in Engeland. Van haar
haat aan alles-te-Zeist. En dat allëën het geestelijke
— Lex ! 0, Lex !
Zij stond omkluisterd. Even ontstelde zij. Doch
het was goed. Straks, in de wachtkamer, had zij,
na de ontnuchtering bij het binnenkomen, zich
doorstraald gevoeld onder de vastheid van den
druk zijner hand. En zij had zich herinnerd, die
macht van de rustige forschheid zijner handdrukken
meer to hebben ondergaan. Een kenschetsend ver-
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schil wist zij tusschen een handdruk van hem en
een van Willem, wiens mooie, verzorgde hand altijd
klam was en nooit haar vasthield, beschermd-engevangen. Gelijk Henk's handdruk was nu zijn
omhelzing. Zij liet even haar hoofd rusten op zijn
arm. Doorschouwend, doordrongen hun blikken
elkander. Hij had zijn lippen geprest op de hare.
Nu hield zijn arm haar nog omvat. En terwijl
ze in zijn oogen, die de eenige aantrekkelijkheid
waren van zijn niet-meer-jong gelaat, angst zag
bij overstelpend geluk, niet langer schuil blijvend
woest verlangen en bezorgde teederheid, straalden de hare warm hem tegen, dat zij de zijne
wilde zijn.

VI.
aangeschreden,
ALSvaneenhetkoningin kwamhetLexBuurt-station.
groOte, naar

Zij

wist zich femme refine en misprezen. Haar houding en haar besef to Zeist. Toen ze de overbrugging voorbij was der straat, waar zij pas met
Henk had geloopen, zag ze op het perron van
het buurtstation van verre al Henriette van Ees.
Met mevrouw en de freules Van Avelghem. Henriette had haar gezien ; zij stond recht gewend
naar het hoofdstation. Langzaam naderend, nam
Lex waar. In de stijve bedaagde-maagd kwam
beweging ; zij wendde zich jets en keek naar den
grond, als was daar een kind, dat aan haar japon
trok. Maar nog was haar blik niet vrij-geraakt
en moest zij Lex, die dichtbij kwam, bemerken.
Nu keek mevrouw Van Avelghem. En deze vlak
in de oogen ziende, boog Lex en keerde de wachtkamer in. Daar rustte zij tot het vertrek van den
trein. Wetend, hoeveel Henk hield van tailleur,
droeg zij er een van wit-linnen, eenvoudig, met klein
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wit hoedje, waarop een aigrette. Uitgestameld had
Henk zijn verrukking en in haar bloesemend liefdebesef wist zij opgetogen zich mooi en jong. Zoo
ging zij tot waar Henriette links zat en vond
rechts een plaats schuin over haar. Gemeenzaam
maar koel, knikte zij haar toe. Het verdoffen van
Henriette's oogen en de blik van verstandhouding
met Albertine van Avelghem waren Lex niet ontgaan. Haar doorkilde een gewaarwording, als
moisten die al. Even neep de gedachte aan Tootje,
doch verzet veerde aan tot het trotsche besef :
uitgebannen was ik toch en aan mijn kind zal hij
weten te leeren, welke meeningen waarde hebben.
Want aan het begin aller toekomst-gedachten was
de voorwaarde : „kinderen mee". Wel wrong plots
de vrees, dat dit nooit zou lukken : dat alien, ook
haar eigen familie, om Tilly, om Suus : vooral om
het schandaal, Henk en haar zouden tegenwerken,
maar onwederstaanbaar was het genot, nu althans
alien angst nog te weren en voort te mijmeren
op het heden.
Het was haar leed geweest, al jaren, dat Willem
zijn best niet deed, haar te begrijpen. In alles
van wat zij zijn vadsigheid noemde, hinderde dit
haar zeker het meest. Waarom studeeren, hij die
rijk was en geen lust had in eenig baantje ? Hun
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pret-maken, uitgaan, aanvaardde zij ; dikwijls had
zij er ook plezier in. Maar nooit was het haar
genoeg en dit had hij van zijn kant niet willen
begrijpen. Het was een effect van heel zijn slapzijn, waardoor zij elkaar onverschillig werden. Misschien had ze haar onvoldaanheid gevleid, door
in den spiegel harer gedachten als onbegrepene
te poseeren. Het schrijven aan „Ego" was daarvan een uiting. En sedert wist ze zich onbegrepen, doordat Henk haar zoo goed begreep. 0,
hoe had hij moeten lijden, wanneer hij haar wel
gelukkig getrouwd dacht ! Ze verweet zich den
avond te Zutphen, toen zij in de kleine serre,
met de portretjes der kinderen vOOr zich, vlijtig
Willem had opgehemeld, gekwetst in haar trots,
doordat haar zijn-daar hen kon doen vermoeden :
wij hadden gelijk, toen we hem geen man voor
haar vonden. Ach, zij had toen niet doorgedacht.
Niet beseft, dat Henk meer dan „gewoon" voor
haar voelde. Alles had zij hem sedert gebiecht,
ook wat Ego nooit had geweten, dat in den korten
tijd der verloving zij zelve maar al te vaak had
getwijfeld, en naar Willem als toe was gedreven
door de houding der bloedverwanten, die spraken
van „parvenu" of van „dom". Wel had zij op
impulsies gehandeld ! Een dikwijls door Willem
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herhaald verwijt, dat zij, zich ergerend aan de
gegrondheid, met schimp had beantwoord als een
van de weinige verstandige dingen, ooit in hun
trouwen door hem gezegd, was juist geweest : jij
doet op impulsies ! Hij vermoedde niet, wat hij
daaraan dankte. Want nooit had jets van haar
dieper gevoel haar aangedreven, hem te trouwen.
Wel het diepere besef van wat zij niet Langer verkoos te dulden. Aangebeden door al de Kieboom's
vond ze, dat zij waarlijk gaf, door zich te verwaardigen Willem te trouwen. Haar trots, gekrenkt
door de hooghartige aalmoes-geverij van Mama,
had haar wijsgemaakt : daar geef jij. Ach, zoo was
het maar kort geweest en juist, terwijl zij niet dacht
aan geven, daar zij wiegen zich liet op een waan
van geluk, zich opdringend, dat zij werkelijk lief had.
... Handelde zij niet ook nu op impulsie? Soms
kreeg ze opeens als een stoot naar het hart of
kwam er een weee leegte in haar. Dan voelde ze
zich nog volstrekt niet toe aan het aanvaarden
van eenigen strijd om het bezit der kinderen en
neep slechts het zelfverwijt om Henk, dien zij niet
tegenhield in zijn illusies. Maar hoe zoet was ook
reeds de begoocheling ! Hield die niet in de verwezenlijking van wat haar dieper gevoel begeerd,
de duurzaamste aandrift in haar gewild had? Ame-
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rika wist zij onmogelijk. Het zou Henk van den
wal in de sloot brengen en nooit zou zij, van
papa Kieboom en van Willem, de kinderen mee
de zee over krijgen, 't Zou toch al mooi zijn, als
Willem ze afstond. Hier-in-eenvoud, was wel de
ëénige weg. Zij geloofde zich bereid, van de
weelde afstand te doen : in haar tweede rijkdomsfaze had ze te veel juist als in de eerste gevonden. Maar ook bier belemmerden To en Eetje.
Hoe zou Willem Mit gedoogen, dat zijn kinderen eenvoud deelden ?
Weer kneep haar de angst in het hart. De stem
van Henriette van Ees, even doordringend op
een oogenblik van verdere stilte in den coupe,
hergaf aan Lex de contenance. Dadelijk zou zij nu
te Zeist zijn. Met iets van een beginnenden glimlach
dwong zij zich, rustig naar het viertal te zien. Haar
oogen ontmoetten die van Henriette, welke, onmiddellijk verdoffend, Tangs haar heen keken. Zij behield gemakkelijk haar kalme glimlachendheid en,
door tegelijk op te rijzen met mevrouw Van Avelghem en trotsch te stadn, boven alle vier, daar
zij hen, vOOr zich uit, den coupe liet verlaten, dwong
zij hen toch tot een afscheidsgroet. Terwijl zij
hen nakeek met het bewustzijn, dat afgunst bij de
moeder, en afgunst bij de rijke, maar leelijke freules,
25
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en afgunst bij de niet zoo leelijke, maar arme Henriette, hen alle vier op „de kokette" deed schimpen ;
doorgierde haar als een triomf haar geheim, dat,
toen Henk haar straks omhelsde op een stuk weg
waar hij zich alleen met haar dacht, twee kinkels
aan den overkant der vaart plomp hun pret hadden uitgebulkt. Boeren misschien der Van Avelghem's, die daar immers veel land hadden liggen !

VII.
lieve Henk, je ziet, dat ik doe, wat je
MIJN
van me vraagt. Maar heusch, al ging 't met
die briefjes aan Ego, verwacht na dit schrijven
niets „geheims" meer. Wij zullen elkaar immers
weldra spreken en zelf heb je gezegd, dat zonder
kalmte en geduld wij zeker niets bereiken zouden.
Het is noodig, geen onvoorzichtige dingen te
doen, omdat wij allebei — ook ik, beste — al werk
genoeg er aan hebben, onze gedachten het voortbonen te beletten. Nooit voel je duidelijker, welk
geluk er voor ons op het spel staat, dan wanneer
je je dwingt erbij te bedenken, wat het zal zijn
voor de anderen. Mij heb je je heldin genoemd:
— je „mooie Heldin"; jawel: „Carmen" citeert I
— maar heb je me niet van den aanvang of verzekerd, nu, bij den moed, de kracht te bezitten
om ons geluk — als dit mogelijk is — voor te
bereiden met de kalmte, daartoe noodig? Hierom
durf ik je schrijven, zooals ik doe, zonder vrees,
dat ik weer je wanhopig zal maken. „Amerika"
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is niets gebleken; mij heeft het weinig teleurgesteld, want ik heb nooit aan de mogelijkheid geloofd. Laten we niet romantisch doen: we zijn
het, Henk, in onze liefde.
Je weet, dat, hoe oprecht „een vrouw" geweest
is, en bij alles, wat er sedert ontstond tusschen
jou en mij, ik je, telkens weer, even eerlijk gezegd heb : „Het kan niet, nooit, om Willem niet
en om de kinderen; ik mag het niet willen, maar
ja, als alles anders was!" ... Toe, begrijp dit plichtsgevoel. Hoe ooit gelukkig te zijn met wroeging?
Zelfs om Tilly schrijnt telkens mijn zelfverwijt.
Neem het geluk van mijn liefde niet weg door me
ellendig te maken van wroeging — en dat doe
je met overhaasten.
„Als je je heele leven dorst hebt geleden en
eindelijk heb je het water dichtbij, en je mag niet
drinken" ... Henk, denk alleen maar aan To en
Eetje; hoe wil je, dat ik drinken zal, zoolang ik
moet bang-zijn, dat zij verdorsten?
Graag stuur ik, wat van mijn vertelling klaar
is ; razend benieuwd ben ik, wat je zult zeggen.
Maar ... kun je dit nu heusch wel hebben? Wij
schrijven elkaar dan niet onze liefde. Zal het je
niet weer ... wantrouwig maken? Zul je nooit
weer denken: wat Lex in me zoekt, is „niets dan
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een literairen raadsman" ?! Henk, indien „het" kan,
tusschen ons, verlangt jou Lex immers nooit meer
te schrijven: je „huisvrouw" te zijn en — het woord
is van jou — als Carmen en als Lex je . . . muze.
Is Meneer Achterdocht nu gerust ? Niet ik heb
ooit beweerd dat je oud bent ; maar, dat je het
driemaal in een brief verzekert, vind ik wel wat
ouwelijk „Z .", „malen" ... nee, Henk ! och,
nee, ik wou alleen maar zeggen : „herhalen"! ! En
wantrouwen is iets van heel oude menschen.
Lex.

VIII.
ik bid je, vergeet niet: ik heb „perH ENK,
soneel" ! Jij denkt maar : als het hek van den
dam is . . . W. was twee dagen weg en je schrijft
me vijf brieven! Nu, Liefste, ze hebben gelukkig
gemaakt. Ik had gezworen je niet meer te schrijven.
Maar dit is de laatste, hoor, via Van Heerde. 0,
je hebt me gelukkig gemaakt. Ik heb een gevoel,
als kan niets me meer deren, want het geluk, dat
ik nu in me draag, hoe zou het me ooit worden
afgenomen? En jij, die nog bang bent dat door
W's thuiskomst . . . Hij kwam, moe, warm en uit
z'n humeur. Allerlei narigheid met zijn motor. En
dat ik hem niet had opgebeld na een brief van
Mama uit Den Haag. Een brief, dat Papa gevraagd
geld niet geeft ! . . . Ik heb opgebeld, maar hij was
al weg. In een engelen-humeur heb ik alles verdragen. Want ik heb zoo'n behoefte om goed te
zijn, terwille van het hooge en mooie : mijn liefde
voor jou. Heb ook jij me niet geschreven : „ik ben
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beter geluimd thuis, heelemaal „beter'', in het besef
dat jij van me houdt ?"
Ik durf je brieven niet bewaren. 't Is wreed,
want het is het liefste, het heerlijkste, dat je me
ooit geschreven hebt. Je Dagboek ligt daar .. .
Maar deze brieven ? Ik ken er brokken uit van
buiten ! Er waren zinnen in vol passie, maar ook
zooveel andere, lieve dingen. 0 Henk, mijn leven
is wonderlijk, nu! Ik ben moeder: ik doe als moeder,
ik voel me de moeder. Ik ben met W. ; met de
kennissen die ons bezoeken ; straks nog met Nico
en Sannie die kwamen afscheid nemen ; ik leef juist
als vroeger : „de jonge mevrouw Kieboom" ; ik
tracht gewoon te zijn, te doen ; en toch ben ik
aldoor weg in m'n gedachten en met m'n gedachten vervuld van jou ... Henk, je hebt me geschreven van Abelard en Heldise, die samen gingen
in een wedloop en Been vermoeienis voelden en
elkander aanspoorden tot den loop. Het is zoo,
wij hollen samen voort. Wij tweeen, als was er
niemand anders. Jij van Tilly of en Suus, ik van
Willem ... Dat zijn al bagatellen ! Omdat we houden van elkaar ! Omdat alles trekt in ons naar
elkaar.
Lieveling, waarom ik dit zoo schrijf ? Omdat
jij nu even niet verder moet hollen. Dinsdag zijn
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we bij elkander. Jullie brengt ons dan je kind,
dat de loge wordt van W. en mij. Herlees dit even
en denk je er in : hier is de nuchtere werkelijkheid. Onze liefde is er, Henk, maar nog ben jij
getrouwd en nog ben ik, je schoonzuster, getrouwd;
en op je dochter krijg ik to passen. Telkens zullen
we elkander zien, jullie komt hierheen, ik kom
naar Heidelust. Laat niet het gevoel, dat we blijvend weten, in gevaar van ontdekking worden
gebracht, zoolang 't nog ons heerlijk geheim moet
blijven.
Lex.

IX.

Z

ONDER het elkander mede te deelen, hadden beiden begrepen, dat dit de eenig mogelijke regeling was: Suusje bij Lex, en Henk met
Tilly, onder veel dank aan den gastvrijen zwager,
op Heidelust. Het was Henk toch al geweest, als
luisterde hij naar een waarzegster, toen Tilly, met die
sekure stem, waarmee ze een brief las, of 't een gespecifieerde hooge rekening was, hem het schrijven
van Mama deed hooren, waarin treiterig-openhartig
gezegd werd, aan welke bijzondere omstandigheden de voor-dochter en haar man de buitengewone gastvrijheid van dezen zomer te danken
hadden. Sannie, vOsfr haar trouwen genoodigd
om, door een maand verblijvens op het landgoed
der Mogge's bij Diepenveen, volkomen gemeenzaam met de familie van haar aanstaanden man
te worden ; en de beide broers met Mien naar
Zwitserland. Het zwakke gestel der tweede dochter
gaf Mama voortdurend bezorgdheid. Misschien zou
Mien den ganschen winter weg moeten en de
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moeder kon niet meer met haar mee ... Het zou
stil worden, leeg, op Heidelust.., Nu kwamen
er, „natuurlijk", weer vele loge's. Maar niet de
vriendinnen en vrienden der kinderen. Als Tilly
dus lust had, met man en dochter . . .
Henk besefte, onvoorzichtig-vlug Heidelust boyen Zeist te hebben verkozen. Hij, „veertien dagen
a drie weken", zooals Mama had geschreven, daarbuiten, waar hij onder anderen Oom Alex zou
ontmoeten Zijn werk had weder dienst gedaan: de betere kans op afzondering, daar, dan
in de kleinere villa, bij een gastheer, die aldoor
pretjes verzon.
Tilly en hij spoorden nu samen naar De Bilt,
na in Zeist te hebben geluncht, waar zij Suus
hadden achtergelaten. Vroeger placht hij Lex bij
elke eerste ontmoeting een kus te geven ; maar
daar Kieboom, na den reglementairen broederzoen
op den trouwdag, Tilly nooit meer met de lippen
had aangeraakt, had ook Henk telkens afgemeten
gedaan, wat dezen ochtend de houding had vergemakkelijkt. Drie brieven, geperst in een klein
couvert, had hij Lex in de hand gestopt ; het was
een teleurstelling geweest, dat zij hem niets had
te geven, al liet haar laatste brief weinig hoop.
Wat zou ze bij de zijne denken ? Het waren
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de hartstochtelijkste, die hij haar nog had geschreven. Wel moest hij, in antwoord op den
haren, beloven, voorzichtig te zullen zijn in gedraging ; maar mocht hij haar, die geen jong-meisje
meer was, van wie hij den brief bezat aan Ego,
nu zij voor hun gevoel waren als verloofden, niet
bekennen, hoe hij haar vergoodde, 66k in begeeren ? Hij voelde 't verzwijgen als onoprechtheid.
In zonderlinge gewaarwordingen van leegheid
en ontnuchtering en verzet, zag hij zich van Zeist
verwijderen, na daar den zwager en den vader
te hebben gespeeld, en niets anders te zijn gewëést, behalve dat eëne moment in de achtergang,
toen, als moesten zij goochelen samen, hij zei :
— Lex, neem ! en zij het couvert resoluut had weggedrukt in de opening van haar japon aan den hals.
Vreemder nog werd het hem, eenmaal op Heidelust. Wat doe ik hier ! dacht hij in wanhopigen
weerstand. Nooit had hij zich verder van dit gehate huis en dezen menschenkring verwijderd gevoeld, dan nu hij wist : binnenkort weten zij.
Wat hem nog neerslachtiger stemde, was het
telkens knauwend bewustzijn, dat dit „binnenkort”
van al zijn gedachten, met al zijn peinzen en overleggen en met het vergeefsche doen bij Van Heerde,
nog niets naderbij was gekomen.
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Zijn namiddag treuzelde om in wezenloos dolen
en lanterfanten, terwiji Tilly, conscientieus-vlug en
nauwkeurig, den pas bovengebrachten koffer uitpakte en het valeis, dat hij, om haar to bevredigen,
had moeten meesjouwen, ook naar Zeist.
De gong voor de thee riep haar van het werk
en hem naar binnen. Hij kwam in de hall, Coen
alien al zaten ; Mama en Tilly, en de twee ouwe
juffen Nan Bennekom ; en, met hare dochter, de
bleeke freule, mevrouw Soudenbalch van Odijck,
een douairiëre zonder douarie, die Van Bennekom
van zichzelve heette. Vrijdags werd Oom Alex verwacht, dan lichtte de glorie over het huis ; maar
nu had Mama, als uitgezocht, louter arme familie
rondom zich, waar de dito voordochter bij was genoodigd. Henk zag het Mama aan, dat het diepste
van haar wezen in ijdelheid zwom. Haar despotisme
zegevierde. Als op een troop zat zij naast de theetafel : iets naar voren in de omcirkeling van de
anderen. Minzaam, liefderijk, christelijk ; want de
oude juffrouwen Van Bennekom zwoeren bij J. H.
Gunning J.Hzn. en mevrouw Soudenbalch en hare
dochter hingen Kuyper aan. Telkens plaatste Mama
een „gedachte" van Oom, welke ook vol vroomheid en christenzin was, doch algemeen of vaag
genoeg, om noch de ongetrouwde nichten noch
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mevrouw Soudenbalch te stichten. Met geen woord
doelde Mama op de toelagen, die deze verwanten
van haar ontvingen, doch treffend was haar citing
van mededoogen voor deftige dames uit de buurt,
juist even hulpbehoevend als de douairiêre en de
nichten. Dat Suusje nu op het gymnasium kwam,
vond Mama wel een voldoening, maar vooral ook
een geruststelling voor den vader ; immers bleek
eruit, dat ze goede hersentjes had en voor een
meisje in haar conditie was dit vëêl waard. Zelfs
over Henk's bijverdiensten met avondwerk sprak
de deftige vrouw vol welwillendheid. Onvriendelijk was zij slechts in haar oordeel over Lex. Henk,
in zijn woedende ergernis, had toch pret om de
manier, waarop Mama den naam Kieboom uitsprak ; 't was, of ze den eersten klank oplichten
wilde, als om te zeggen ; hoort toch, hoe mal ; —
lang en precieuselijk hoog van toon : Kie . . . en
dan, schielijk, met daling : boom. Wie dorst er ook
met een Kie . . . boom aankomen, waar men Van
Bennekom heette en Soudenbalch !
. . . Noch dienzelfden avond dorst Lex. Een auto
reed voor, toen men, nauwelijks van tafel, in de
hall het tweede thee-uur der zij-kamer beidde. En
met een : — Suusje komt Grootma begroeten,
kwam Lex, in wit, een warm-gelen Liberty-doek
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om het hoofd, de openstaande huisdeur binnen.
Haar man was nog met de auto bezig.
't Was te mooi weer om thuis te blijven en
Suusje wou dat het liefst : in een tuf !
Met deze verkiaring moest het gezelschap, dat
zich zeer duidelijk opgeschrikt toonde, tevreden
zijn. Het kind ervoer aan het marmerbeeld der stiefgrootmoeder, dat zij kuste, hoe onvoldoende de
uitlegging was. Tilly toonde niet de minste moederlijke dankbaarheid voor de vreugd, aan Suus
bereid.
Heerlijk voor je, he, Suus? zei Henk.
Alles juichte in hem : zij kwam! Hij zag ook:
zij deed niet als gewoonlijk ; dit uitdagen was opzettelijk, spel ; 't moest zenuwachtigheid verbergen.
Terzij staande en haar ziend in het licht, nam hij
het waar met een zekerheid, welke tegelijk zijn
geluk vergrootte en hem een schijn van kalmte
hergaf. Rustig kon hij spreken met Kieboom, wiens
onbevangenheid door het vijandige in de hall niet
scheen te worden gedeerd ; en toen Suusje bewerkstelligd had, dat Lex en haar moeder onder
een-zelfde lieftalligheid, zelfs uiterlijk daar staand
als twee zusters, mevrouw Soudenbalch aanhoorden, die zoo minzaam sprak over hun wader haar
heugde nog : dit en dat, uit Den Haag ; kwam
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Henk er bij staan, glimlachte dankbaar, toonde
mede zich opgetogen over die aardige dingen van
vroeger, die de oude mevrouw nog zoo allemaal
wist.
Tilly verbrak dezen band der betoovering met
de nuchtere vraag, of Lex hier theedronk. Het was,
als had Lex daarop gewacht ; als handelde Tilly
volgens afspraak, om haar zuster gelegenheid te
geven tot de vraag, wie lust hadden mee te tuffen
naar Baarn.
— U niet, Mevrouw ! ... Maar uw dochter
misschien? — Neen, de dochter vond het al te
donker. Tilly kribbigde voor zich : — Och, wel
nee. — En toen zei Kieboom : — Lampe, ga jij
mee ...

'

X.
t

AS een voorrecht, den goeden klant toeW gestaan, dat Kieboom de tuffen kreeg zonder chauffeur. Henk, naast hem gezeten, zocht
telkens naar grapjes, voor Suusje even geschikt
als voor Lex. Want achter zich wist hij aldoor
zijn kind. Kieboom, gelijk op den tocht naar Zutphen, had oog slechts voor het stuur en den weg ;
zich omwendend, zag Henk Lex in de oogen,
doch ernaast wist hij die van zijn kind, dat, opgetogen over haar avond, gretig luisterde, dadelijk
lachte, en met een stralenden blik hem aanzag, wanneer hij geheel zich keerde, tot haar.
Hij lette nauwelijks op den weg ; de tijden, dat
hij voor zich zag, geen grapje wetend of geen er
durvend, om den zwijger naast zich niet to ontstemmen ; droomde hij voort in dit éene bewustzijn : voor mij ! voor mij is heel deze tocht. Lex
moest dit hebben verzonnen, om hem ; of, zoo er
een plan van Kieboom geweest was, had Lex het
veranderd, zoo, dat hij erbij kwam. Wroeging voel-
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de hij om niemand. Doch wel kneep plotseling
het besef van de bekoring in het gevoel, zorgeloos fangs de wegen te vliegen. Dat alles zou
zij opgeven moeten ... Neen! Hij wilde daar nu
niet aan denken. Enkel dit er uit lichten : haar
liefde. Die bereid was, ook hiertoe, om hem. Die
hem verplichtte tot elk offer. Maar o, hij zou ook
sterk zijn en Oink !
...Wat was er jets heerlijk-afgeslotens aan het
zitten in zoo'n auto. Veel meer dan in een rijtuig
met paarden voelde je veilig je afgezonderd. Zijn
droom van de kindsheid: een kermiswagen; met
een voertuig, waar je in woont, door de wereld.
Aldoor andere streken en menschen : je eigen kleine
wereld dicht om je. Zoo was het, ook nu; hij
met Lex en Suus ... Het hoofd wendend, keek
hij Kieboom aan. Laatdunkend bezag hij den
zwijgenden man. Toch wist hij, dat het idioot
was, dezen wagen zich voor te stellen als zijne
wereld, met Lex als zijn vrouw. 't Was een huurauto en het dure genot van dezen avond er in
te rijden, werd, voor hen alien, door Kieboom
betaald. Van hun vieren, had Kieboom alleen het
geld. Lex was rijk, doordat ze zijn vrouw was.
Als Kieboom ook maar dat vermoedde, trapte
hij hem den wagen uit. Kieboom was in zijn
26
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recht ; en sterk. Ach, hoe zou Suusje, zijn Suusje
ontstellen dat kind, dat nu zoo volop genoot
0! hij voelde weer al den weemoed: in de werkelijkheid lag alles omver; daar bleef nets dan
bedrog en leugen. Maar was gevoel, het gevoel
niet alles ? Zijn kind, ja! en, thuis, de twee van
haar! Maar deze man ... och, goeiig, een sul
haast. Argeloos ook, haast onverdorven. Het onbevangene van den rijkaard-met-grofheid, die bevelen kan en geene minachting opmerkt. Zoo was
hij straks komen binnenstappen in de vijandigheid
bij Mama. Zoo hield hij zich onder Lex' liefdeloosheid : te weinig fijn, daarbij te vadsig, om
gedeerd te zijn onder het gemis. Zoolang maar
het uiterlijke er was, de schijn-van-„liefde" hij
peilde niet dieper. Bij ruzie dacht hij aan slechtgeluimdheid en troostte zich met de overweging
dat het zoo gaat in de meeste gezinnen. De koelheid van zijn hartstocht'lijke Lex, bij plichtmatig
bereid-zijn tot intimiteit, merkte hij waarschijnlijk
niet op: te onhartstochtelijk zelf en te stomp, te
lax vooral, te oppervlakkig, om naar haar dieper
gevoel te speuren. Aileen den grooten slag zou
hij voelen. Dan Neen, Henk wilde daar niet
aan denken. Dat werd de horde, waar hij moest
doorheen-slaan. Nu doorzwolg zijne ziel het ge-
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not met de wreedheid. Met spleetoogen tuurde
hij strak in den schemer, d'alzijdige teerheid van
't grijs-gedempt wijde ; het was, of zijn gelaat zich
baadde, nu het, onder de vaart, almaar drong
door de koelte, die zachte zomeravond-frischheid.
Triomfantelijk wist hij, kunstenaar, de zege der
andere werkelijkheid 't verbood'ne, geheime, dat
louter gevoel was, maar immers de eenige realiteit!
Daar ronkte de huur-auto wel als zijn wagen ;
daar reed hij, met de vrouw die van hem was —
en Kieboom zat erbij als chauffeur.
't Was, in het geduister, een open weg, eenzaam. De landen lagen door grijs overzegen. Hij
moest zich bedwingen, om niet te eischen, dat
Kieboom harder rijden zou. Sneller nog door deze
eindeloosheid, waarin hij, met Haar en zijn kind,
zat, omsloten. 0, heel de wereld met Haar te
doorzweven in zinnen en brein omhuiv'rende vaart !
Niet te weten waarheen je gaat ; niet te denken
aan doel of einde, louter, in halve bedwelming,
de vaart, het vliegensvlug glijden, niet Langer gebonden, weg, van ieder, van alles, met Haar.
Hij voelde een prikkelende, bijna pijnlijke verkoeling over de oogleden, en het hoofd in dringen. Prikkelend ook was het vlijmend besef, dat
hij idioot in illusien leefde, door dit als den zwijmel
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zich voor to stellen, waarin hij met Haar ter Oneindigheid voer. Doch mocht hij niet weten, wat hij
onderging, nu dit maar-rijden, aldoor-maar-glijden,
hem gaf den wellust dier halve-bedwelming, die,
knaap, hij had in winternachten, wanneer hij even
uit droomen los-werd en hoorde, dat de gangklok
vijf sloeg en wist: dus droom ik voort, nog voort?
Was er een realiteit als de droom : steeg eenig
verkrijgen Odd tot het verlangen ? Doorkoortsend
voelde hij : dit is ondankbaar, „als het kan", het
verkrijgen met haar !
Hij wendde zich even om ; niemand sprak. Elk
liet zich gaan, wachtte of of genoot. Niets was
er dan 't voortgevoerd-worden als suizing. Hij zag
hare oogen, klein, staar-glanzen. Terstond aanzagen zij hem en vergrootten. En zalig wist hij,
dat nets meer kon deren.
* *

*

Hij stapte metterdaad uit een droom, nadat
Kieboom had moeten zeggen : Hier is het. Meteen kwelde hem het besef van de stroefheid zijner
bewegingen : altijd onlenig, voelde hij, vroeg, nu
al de stijfheid van ouderdom.
Suusje lachte hem uit : — Die pa!
Kieboom was achter hem aangekomen; om even
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iets na te zien aan de machine, kalm-gemakkelijk
doend als chauffeur.
De dames hadden zichzelve gered ; onbeholpen
stond hij er bij ; en Lex weer het tafeltje : Daar
gaan we zitten. Nog verlegener werd hij, Coen zij
gezeten waren en hij Suusje met Tante zag lachen.
Doch daar het kind dadelijk wegliep, het huis in ;
verweet hij zich zulke lafhartigheid ; en in de reactie
vond hij de woorden om Haar, vlug, even aan te
doen voelen, in welke vervoering de vaart hem
gebracht had. Het bleek, dat het tochtje door haar
bedacht was. Zijn brieven had zij nog niet gelezen. Het drukte even op zijn stemming : de passie
daaruit had haar niet doortrild, straks. Ook was
de verschijning niet aangenaam van een onberispelijken ober, die marmer-beleefd zich vizi& hem
plaatste, waarna Lex hem voorkwam met onmiddellijk te zeggen : Meneer komt dadelijk, wacht
maar even. Gast was hij, gast, niet meer dan gast....
Doch nu begon Lex over haar werk : de novelle
bleek al roman geworden : en deze bespreking hergaf hem de kalmte.
Nog zaten zij niet lang, met hun vieren, of Lex
ging met een wandelplan tegen het betoog van
haar man in, dat er, bij de koffie, een pousse moest
komen. Kieboom's gezicht vertrok, zijne oogen
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verdoften : Henk zag de gemelijkheid, den hekel.
In zijn gespannenheid genoot hij.
Suus moet natuurlijk wat zien van het bosch.
Och, in de duisternis, wat een onzin.
— Nu, blijf jij dan bij je pousse. Ik ga naar
de vijver, met haar
en met Henk ... ten minste
als jij
zei ze, tot hem zich keerend.
— Nee ! dan ga ik ook,
Drift was er in de stem, den ruk, waarmee
Kieboom den pols dichter bij het gezicht bracht
om op zijn armband-horloge to zien. Onder het
loopen verborg hij zijn ergernis niet. Onwillig,
bleef hij gestadig iets achter, als een knaap, die
tot eenig gaan wordt gedwongen. Henk zag, dat
het Suus verlegen maakte. Opzettelijk liet hij haar
in het midden : telkens keek zij, angstig, om en
verlangzaamde dan den gang. Doch Lex bleef
voortstappen, onverstoord. En cru viel in de zwijgzaamheid van het onvredige, langzame loopen onder
de als afdaken overhangende loovers der zware
boomen achter een landgoedhek, dat hun weg
afperkte, de kalme helderheid harer stem :
Henk, wat is Diderot toch prachtig !
Niet zonder inspanning antwoordde hij :
— Zoo ? Heb je in Diderot gezeten ?
— Van die zinnen die je onthoudt. Doodeen-
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voudig, maar zoo waar. Vanmiddag trof me, dat
hij zegt : „Bij veel menschen leeft er iets voort van
het oude leven in wildernis, een drang naar de
ongebondenheid, de vrijheid van primitieve volken."
— Zoo, zei Henk en schraapte een kuch weg.
Het was een citaat uit een van zijn brieven. Misschien las ze nooit wat van Diderot ! Maar het
was ook zijn hunkeren, straks in de auto. Dus
dacht zij aan wat hij haar daarvan gezegd had.
En ze beaamde met dit uit zijn brief. En striemde
meteen haar man : de vrijheid ! .. .
0 ! alles deed aan als oneigenlijk ! Deze aandrift
in hen beiden, onder de tweeerlei argeloosheid van
een uit teerheid angstig-geworden meisje en een
nooit vermoedenden botterik ! Deze aandrift en clan
hun on-vrijheid, belemmerd tot voor een wandeling. De vrijheid van primitieve volken, begeerd
bij een kuier langs Baarnsche buitens ! . . .
* *
*

Zij stonden aan de Eendenkom. De opgetogenheid van het nichtje, dat met een kreet vooruitgedraafd was, toen ze plots'ling het vliesje vlak
water aanschouwde, verzilverd door den vroegen
maan-glans ; had Kieboom zijn goede luim hergeven.
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Mooi, he ? riep hij, goedig, haar toe. Ga daar
staan, dan heb je de maan vlak voor je . ja,
daar achter die boom sta je prachtig !
Een oude spar helde over het water. Suus in
extase ze vond dit een sprookje liep voorzichtig tot vlak aan den oever ; stil maakte haar
deze sprookjesvijver ; bij dezen boom, door het takkengewar heen, stond ze recht voor de prachtige
maan. De anderen bleyen verderaf wachten.
Wil jij een sigaar ? vroeg Kieboom zijn zwager,
een cigaret voor zichzelven nemend.
-- Dank je, zei Henk, en staarde naar 't water.
Het popperig vijvertje zeide hem niets ; hij verlangde terug naar de wijde landen, waar nu de
maan voor hem tooveren zou. Wel gunde hij Suus
haar plezier, maar toch Kieboom werd straks
weer een-en-al voerman, dan kon er jets zijn
tusschen Lex en hem. Nu stond hij, vlak naast haar,
hoe ver gescheiden .. .
Plotseling stoof Kieboom weg, in enkele sprongstappen naar het water. Meteen voelde Henk haar
hand Tangs zijn schouder, een even-maar streelen,
zacht, als met schroom. En toen hij haar aanzag,
bewogen haar lippen; hij wist dit geluidlooze,
woorden van liefde. En zwalpend doorzwoelde
hem het bewustzijn, dat zoo deze lippen zouden
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bewegen en zoo, schijnbaar angstig, die oogen hem
aanzien, wanneer tusschen hen het volstrekte zijn
zou.
Doch nu, opeens, was er 66k het besef, ontstellend, beschamend, alles-verdringend, dat Kieboom daar, aan het water, riep . . . Toeschietend,
hoorde hij : — Nee, 't is niets. En tegelijk al een
lachen van 't kind. — Niets, stelde Kieboom nogmaals gerust. — Dank u wel, Oom, zei Suus deemoedig. Henk had haar nu vOOr zich ; zij trachtte to
lachen. — Is er wat? hoorde hij, achter zich, Lex. —
Kieboom, bukkend, betastte het kind. Oprijzend,
lachte hij : Oliepoot, een ! Ook Lex stond nu
bij hen en vroeg, ongeduldig, wat er dan toch
opeens was gebeurd.
Terwin Suus, op een sparretak leunend, vlak aan
den oever verrukt naar de maan keek, was de dunne
tak geknapt. Voorovergaand, was ze gestuit op een
tweeden, maar tegelijkertijd uitgegleden en met een
voet gezakt in het water. Oom had het voorovervallen gezien, door licht gekraak opmerkzaam geworden.
— Nu, jij mag Oom wel dankbaar zijn, kindje.
Ja, Oom . . . En lief hief ze zich naar hem
op tot een kus.
In de auto verlangde Lex, dat een wollen doek,
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welken zij voor zichzelve had meegenomen, om
het natte been bleef gewikkeld.
Als in verdooving, zat Henk naast zijn zwager.
Hij wilde niet doordenken, sloot vaak de oogen,
of verschoof op de plaats, die hem nauw leek.

XI.
NDER het ontbijt werd Tilly aan de telefoon
geroepen en kwam Lex de moeder al geruststellen, dat Suus niets van het bad had gekregen.
-- Prettig, dat je het zoo gauw weet, he beijverde zich een der oude nichten Van Bennekom.
--- ja ... zei Tilly; en aarzelend vertelde zij,
dat Suusje, zelve aan de telefoon gekomen, alweer
over een anderen tocht had gesproken : vanochtend met Oom in diens motorcar. Tilly verklaarde zich bang voor dat ding.
Kalm gaf Henk er zich rekenschap van, dat
hijzelf het voortgesleurd-worden in de nauwe sidecar haatte, doch dat Lex er haast elken dag in
zat. Als Oom het nu dus aandorst met Suus ...
In besef van overbodig bezorgd-zijn, was hij dezen
morgen ontwaakt. Hij wist zich den vorigen avond
mal onder den indruk geraakt van dat vallen van
Suus, dat immers niets had beteekend. Niets dan
overspanning, die angst. — En hij bedacht. dat
Lex dus van-morgen alleen was, en onweerstaan-

CI
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baar dreef hem de lust, even, hoe kort ook, met
haar te spreken.
Ga je uit, Man? riep Tilly van boven, door
een van de ramen hunner kamer, toen hij in den
tuin voorbijging, opzettelijk-langzaam, de fiets aan
de hand.
Hij knikte.
Ik dacht, dat je werken wou
Eerst even wat trappen! Hij wipte op
't rijwiel. Dat moest er nog bijkomen: in zijn vacantie ! Til ging nu zeker weer kousenstoppen. Mevrouw Soudenbalch zei 't: —. Die ijver van A-.
Til miste het begrip lev ens g eno t. Ja, dan was
zijn Lexje anders ... Hoe zou hij haar nu het vlugst
bereiken? Het was een geweldig eind trappen, naar
Zeist. Toch ... met den trein als er aan het
station ... Maar wie zou er aan het station kunnen zijn? Gauw keek hij na; ja, er kwam een treintje.
Zelfs moest hij zich haasten om het te halen.
Toen hij, na juist bijtijds aan het station te zijn
gekomen, waar hij zijn fiets kon achterlaten, kalm
te Zeist naar het huis van Lex liep, overviel hem
jongensachtige vreugd. Ontsnapt, als een leerling,
die schoolblijven moet I Wat 'n zomerweer; prachtig
dorp, toch; en hij, kuierend naar die-hem-lief had.
Hij, „de li-te-ra-tor" uit de jassenkamer op Heide-
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lust, den middag van 't engagement van San, had
nu mëër dan „een avontuur"! Hij kreeg de mooisteen-geestigste vrouw : allebei, mooi en een-en-al
geest ; om hem, zou zij daar, uit dat prachthuis
God, daar kwam Juf met de kinderen aan. Suus
o, ja! dit mOcht hij niet weten! hij moest dus vragen:
he, waar is Suusje ? Hij wist het gelaat tot een
lach te krijgen, toen hij wuivend en knikkend hen
groette ; en daarna hen toeriep : Is Suus niet
bij je?
Even later zat hij in den ruin. Lex was er bezig
aan de novelle.
— Het gaat nu zoo goed! — Zoo verwelkomde
zij. Het bezoek vond zij blijkbaar gewoon. Doordien hij vervuld was van zijn „ontvluchting", stelde
haar kalmte even te leur. Hij deelde haar mee,
hoe het gegaan was. Lex had er niet veel belangstelling voor. Toen verzocht hij, van de vertelling
te hooren. En opgewekt verhaalde zij. Het deed
hem alles als zuiver gevoeld aan ; goed kwamen
details uit in het geheel. Doch terwijl zij vol animo
daarover doorging, bekroop hem het neerdrukkend
besef : was hij hiervoor in het geniep gekomen ?
had zij, zijn geliefde, niet anders te praten? Weldra
hield hij het niet langer uit. Bang haar te krenken
door ronduit te zeggen : laten we nit niet spreken
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van werk ; viel hij, met zachter stem, haar in de
rede :
— Lex, toe, een woord, heb je nu gelezen ?
Zij keek hem aan, als begreep ze niet. God,
hoe kOn ze nu koket doen !
Och, je begrijpt toch wel, me brieven.
Nu lachte ze een als verlegen glimlach.
- Laten we wat de tuin in gaan, zei ze.
Zwijgend liepen zij enkele paden. Toen, achter
in het verscholen laantje, waar de kinders hem
hadden gevonden, den ochtend van Van Wageningen, onderging hij de ontroerende streeling, dat
zij haar arm stak door den zijnen.
— Hier heeft het iets van neutraal gebied .. .
Liefste ! Onstuimig omhelsde hij haar. Doch
zij legde haar hoofd aan zijn borst. Onmiddellijk
was zijn heftigheid uit. Zij maakte zich los, terwijI zij hem aanzag. En nu, zijn hand vattend,
langzaam voortgaand, zeide zij, het hoofd naar
den grond :
- Op die brieven gaf ik je toch al het antwoord?
'k Heb niets ontvangen, schrikte hij.
Zij drukte zijn hand en lachte zacht.
aan de vijver . . .
'k Meen gisteravond
Hadt je ze toen wël gelezen ! ?
Ingezien . . . maar toch genoeg .. .
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— Zalig kind !
Weer stond hij vex5r haar. Doch nu ontweek
ze zijn omhelzing.
— Je hebt me verteld, Henk, van To en Eetje,
hoe die je hier 's morgens hebben ontdekt. Ze
zouden ons ook nu kunnen vinden. Ik bid je, wees
geduldiger. Onze verhouding is zoo moeilijk ...
Nu weet je toch wel, dat ik je liefheb.
— Lex ... Hij fluisterde meer dan hij sprak ; heesch
was het geluid, waarmee hij vroeg : — Hebben me
brieven je soms gekwetst ?
Voluit hem aanziende, knikte zij neen.
— 0, goddank ! Ik was zoo bang ...
— Weet je nu nog niet, hoe ik je liefheb ?
— Ik voel me vaak oud ... ik ben leelijk ... en
Kieboom ...
— Ik wil hem verlaten, omdat ik jou liefheb.
Dacht je, dat ik, na zooveel leergeld, niet wist,
wat ik van de liefde vraag ? — En daar een bijna
onmerkbare, onmiddellijk bedwongen trilling van
ongeduld op zijn gelaat haar niet was ontgaan : —
En dacht je, dat ik niet wist, wat jij vraagt? Dat
ik was vergeten, hoe Ego het wou ?
Heel zacht was hare stem geweest ; van een
als bedeesden klank, welke iets meisjes-achtigs
had en waarin tegelijk de teere rustigheid lag van
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moederlijke overreding. En nu bleef zij staan Wier
hem, en door het fluweel harer groote oogen,
welke warmer hem aanzagen dan daareven, schoot
de glans harer dartelheid. Hij overstelpte haar
met kussen, zij verweerde zich niet, noch wrong
ze zich los; dock toen hij even ophield, haar aanzag,
wierp zij het hoofd op zijn arm achterover
Wèèt je nu, dat ik je lief heb? Dat ik van
jou zal zijn als het kan?
— Engel !
En hij was het, die losliet.
Ga nu mee, zei ze en liep voort. r Je moet je
rustiger houden, Henk. Ook om jezelf, want gisteravond, ik heb het duidelijk aan je gemerkt, hadt je
eerst je opgewonden en ben je overdreven geschrikt door die kleinigheid met Suus. Al was ze
daar in het water gevallen ! Een zuigeling zou er
met moeite verdrinken. Toch maakte 't gevalletje
jou overstuur Zie je, dat moet niet. Dat is
onzin. Net als je dom dee' met thuis niet to zeggen,
dat je even naar ons toe ging'.
Komt je man al gauw thuis, denk je ?
Wat zou dat? Ons huis is niet voor je gesloten ! Maak het jezelf en mij niet zoo moeilijk.
Je weet nu zeker het eene, het groote. We moeten
geduldig zijn, rustig, en sterk.
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— Kim je me vergeven, Lex? Ik schaam me
zoo, ik, zooveel ouder . . .
Ik hou juist het meest van je Om je jong
doen. Mijn wijsdoen . ja, zie je, dat is de
vrouw . . . Heelemaal, Henk, zijn we nooit gelijk.
Zelfs niet „een vrouw" als het lief je van Ego ...
Dag ! . . .
Zij riep dit naar Suus, die onder den beuk zat,
en, hen ziende, kwam toegerend.
Wat zeg je daarvan? jou goeie vader, die
zijn vacantiemorgen geeft, om tante Lex met haar
werk to helpen. Maar Suus, de pipa is vreeselijk.
Hij vindt bijna niets goeds aan me werk. We
hebben, de tuin door, gewoon loopen vechten.
Het meisje lachte dolvermaakt.
* *

*

Terugsporende, bedacht Henk beschaamd, hoe
verstandig de wenschen waren van Lex. Gisteravond had zij geheel hem doorzien. Hij daarentegen, in zijn sentimenteele ontsteltenis, terwiji hij
niet eens wist wat er gebeurde, was even pijnlijk
getroffen geweest, toen Lex volstrekt Been verschriktheid toonde, en alleen doodkalm vroeg : —
Is er wat ?
Nu met zijn wegsluipen : zij had gelijk ! Hij had
27
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zoo gedaan, omdat Tilly hem aanriep. Nu hij
een gedeelte van Lex' vertelling meebracht, zou
hij jokken, onder het fietsen zich de afspraak te
hebben herinnerd, dat hij haar werk zou komen
halen . Tilly zat hem telkens dwars. Hem, die
zich immers graag liet leiden. Tilly kon het niet;
Lex zou het doen.
Maar zelf, alleen, moest hij voorbereiden. Vinden het middel, den weg tot het trouwen. — „We
hebben de tijd, we zijn nog jong !" Engelachtig
had Lex het gezegd. Maar jong was hij niet .
en dan : den tijd ? . elke dag bevestigde, verstevigde dus, het rondom-hen-bestaande. Als hij
maar wist! hoe, waar wat te zoeken ... Zoo veilig
voelde hij zich bij Lex. En, neen, dit was niet
„uit" verliefdheid ! Di t kwam, doordat zij harmonieerden. Tilly had het doortastende ook. Maar
Tilly irriteerde hem telkens. Lex wist hem altijd
tot kalmte te brengen. Zelfs, daareven, bij den
motor. Hij was waarlijk niet in de stemming om
Kieboom's knutselen te waardeeren. En toen de
vent hem den motor toonde, zonder de sidecar
en met dat stoeltje, op den bagagedrager geschroefd, een ding, dat feitelijk zonder houvast
was en waar Suusje pas op had gezeten, meegevoerd, terwijl ze aan Kieboom zich vast moest
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houden; toen had het raar in den vader gespookt
en even had fel het verzet gedreigd: Bliksem,
hoe doe je dat, zonder te vragen? . . . Maar Lex
had het onweer weten te keeren. Een ruzie, nu
tusschen hem en haar man . . . Lex' enkele zeg„Heusch, het is veilig ; in Engeland rijdt
gen :
iedereen zoo", had hem volkomen kalmte hergeven,
Gelukkig, eerbiedig, dacht hij aan haar. Het
volle-geluk had zij hem doen voelen, straks, op
dat achterpad in den tuin. Terwijl ze Alles beloofde,
en zich als-gaf, bleef zij de imponeerende. Welk een
macht ging van deze vrouw uit ! Kieboom alleen
onderging die niet, juist, doordat hij niet tot haar
kon reiken . . .
Henk moest glimlachen om een inval. Hij herinnerde zich den ochtend van haar pianospelen,
te Zutphen in de kamer van Karel Makkink. Toen
vond hij, door haar voornaamheid getroffen, het
makkelijk-heerschende in hare houding, een gezegde van Hichens voor haar geschreven : „She
is always conscious of herself in every moment
of life. When she loves, even she says to herself :
how beautifully I'm loving !" Toen paste hij enkel
dat op haar toe. Doch Hichens schreef in hetzelfde
boek: „In every woman there is hidden a second
woman, more fierce and tender, more evil and good,
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more strong and fervent than the woman, who
hides her in ordinary hours of life." — Zoo was
de Lex, daar straks in den tuin ; die hem in al zijn
verlangens voorkwam, hem ter geruststelling alles
beleed, niet gekwetst was, wel vol liefde ; de vrouw
die fervent was en strong, die tender was en fierce
erbij — voor wie zijn liefde geestdriftig kon voelen
den hoogen eisch van Michelet : — „La femme est
une religion."

XII.

ET droeg niet weinig bij tot de geestes-vreug-

H de, immers de zelfvoldaanheid van Oom Alex,
dat de Llitgevers- en Drukkersfirma Ter Spill te
Leiden, waar al zijn geschriften waren verschenen,
er eene was van de Wetenschap.
Door haar prachtige drukkerij vermocht zij, sedert
lang gewaardeerd bij de geleerden van alle landen,
met boeken in talen die niemand kon lezen, op te
werken tegen de firma's te Weenen, te Berlijn en te
Londen. En zij gaf uit, al wat Oom schreef ; nu
den tweeden druk van zijn Staring.
Geen gelegenheid liet hij voorbijgaan om over
zijn goeden vriend Kuileman, den oudsten der drie
firmanten, te spreken. En als iets, dat hem zeer
smartelijk trof, had hij nu al herhaaldelijk, sedert
zijn aankomst op Heidelust, uitgeweid over het
droeve lot van den jongsten der firmanten, den
kloeken Dr. Looienga, die om gezondheidsredenen
plotseling zijn ontslag moest nemen. De man leidde
zulk een belangrijk 'even! Bijna gestadig tusschen de
wielen; dan te Weenen, dan te Berlijn; zelfs naar
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Calcutta was hij geweest Oom's vriend Kuileman zat er mee. Men vond niet maar zOO een
remplacant, een man van wetenschap en smaak
Henk hoorde dit aan met een schok. Hij had
met Looienga gestudeerd, wist wat die wetenschappelijk waard was, durfde ook „in smaak" hem
aan. Wel had Looienga takt op hem voor; populair
was hij al geweest als student ; Henk hoorde toen
tot de anonymi. Doch zou hij, Henk, nu met Lex,
dat niet kunnen : zich aangenaam maken bij de
menschen? Looienga bezat geen fortuin; met zijn
werkkracht alleen werd hij lid van de firma. Was
zijn ziekte vroeg Henk zich geen lotsbestel?
0, hij haatte geloof aan Coeval, aan eenige bovennatuurlijke macht. Maar... al zijn denken wist hij
verzacht door het geluk, in Lex hem gegeven.
Als nu toch, als dit eens... „de wenk" was?...
Hij in den handel, drukkerspatroon... Zich in te
denken, hoe het zijn zou, was hem nog onmogelijk.
Maar waarom niet dezen sprong in het duister,
daar hij erachter wist Lex, zijn Lex?... Hij wilde
erover spreken met Oom; dit was het minste; dit
moest hij doen.
Gekscherend, voordat hij hier iets van wist, had
hij met Lex de afspraak gemaakt, nu „poeslief" te
zijn voor Oom en Tante. Dus had hij zijn best
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gedaan, bij de aankomst, en moeielijk maakte Oom
het hem niet. Er was een terrein, dat zij liggen
lieten, waar Oom over sprak, doch nooit met hem.
Ook over Looienga praatten zij niet. Oom zeide
't het eerst, tot Mama, aan tafel ; den volgenden
middag in de hall, onder het theedrinken, zei hij
het nog eens.
's Maandags klampte Henk hem aan. Dezen man
een dienst te vragen, het was ellendig, maar het
moest. Had ook Lex niet erkend, dat zij beiden
Oom deze dagen te vriend behoorden te houden ;
Lex, die onlangs met hem wou breken en die preek
zeker nooit vergaf ? Met een sigaar uit Tante's
kistje — nu Oom er was, stonden er aldoor sigaren,
andere gasten voorzagen zichzelf — was de oude
heer de hall uit en den tuin in gedrenteld. Henk

rookte opzettelijk niet. Met het prachtige weer
begon hij. Toen over Heidelust, heerlijk buiten,
en dat er voor hem ook al zoovele herinneringen
aan vast waren.
— Ja, zei Oom, ja! ... en keek even ter zijde ;
Henk kreeg den tabaksrook recht in den neus.
Beter in eens, dacht Henk ; dus daar gaat ie.
En hij vroeg verlof, Oom over iets te spreken.
Of die „positie” van Looienga, of dat misschien
wat zou zijn voor hem.
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- Wensch jij dan te veranderen?
Oom vroeg het nuchter, maar niet onheusch.
Henk verklaarde, hierbij minder rekening met zijn
wenschen te houden, dan met de belangen van
zijn gezin. Uitzicht op vermeerdering van zijn
weinige verdiensten was er niet ; verhuizing naar
een grooter gymnasium zou weinig baten ; wel
verdiende hij er wat bij
- Waarom streef je niet naar het geven van
meer privaatlessen ?
En dan m5Oit meer jets schrijven ! dacht Henk;
doch bescheiden verklaarde hij, dat betaalde lessen in het Nederlandsch maar heel weinig werden
gezocht.
1k dacht, zei Oom, voor onderwijzers?...
— Dan moet je zOO laag rekenen Ziet U.
En ook met Tilly's gestel. Ze doet nog al veel,
misschien te veel Ik zou me zoo graag wat
ruimer bewegen. En dan later, voor Suusje's studie ... U weet, ik heb geen cent fortuin. Tilly ...
nu ja
maar ik denk aan de toekomst
- Later heeft Tilly van ons te wachten.
Oom ! Ik dank u, dat u dat zegt. Maar ...
u noemt het niet ondankbaar ... met zulke mo
gelijkheid reken je niet.
— Of dit jets zou zijn voor jou? Looienga was
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zëër goed onderlegd. Daarenboven een praktische
geest. Die kijk op zaken had, op handel. En . . .
alleraangenaamst in den omgang.
u begrijpt Me- Ik weet het, Oom. Ja
zelf kan ik niet aanbevelen
- Aanbevelen kan ik je ook niet ik bedoel
voor deze werkkring. Want dan zou ik die moeten kennen ; weten, wat er precies verlangd wordt.
Wel kan ik je introduceeren. Je zoudt eens met
Kuileman moeten praten ... Dan zou je niet to Lang
moeten wachten, want je begrijpt, een dergelijk
baantje . . .
— 0, Oom, als u zou willen helpen ! Ik vraag
niet meer dan een introductie ; och, u weet ook
wel, een brief van u . . .
* *

Een klein kwartier later fietste Henk. Trappen
moest hij, trappen, trappen, aldoor nijdiger, harder — en wëg
Op een brok hooge hei viel hij neer. Eerst
wierp hij zich languit achterover en keek de lucht
in, het voile licht ; maar zijn gesteldheid verdroeg
het Licht niet, het was ellendig, hij was ellendig ;
het hoofd op een hand geleund, lag hij voorover.
„Vent zonder karakter", was altijd zijn grief,
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de eenige, eigenlijk, tegen Oom. Waar was nu
zijn eigen karakter gebleven ? Van dezen man dit
zOO te verkrijgen ? God in den hemel, wat had
hij gelogen ; over de allerintiemste dingen het tegendeel van de waarheid gezegd. Hij, „de altijd
oprechte Henk". ,,Mijn jongen liegt niet", zei zijn
moeder. „Als hij het zegt ! ." riepen jongens
elkaar toe. Ook nog in zijn studentetijd Eerst
sedert Tilly, met en om haar, had hij zich aangewend te jokken. Had hij zijn liefde-voor-schrijven
verzwegen. Dat was het eerste, en domste, geweest. Nu deed ie bijna niet anders dan liegen.
Maar — dit gevlei met louter leugens . . . Om iets
te krijgen . . . dit was wel het ergste.
Ja.
Maar deed dat niet iedereen ?
Niet iedere koopman, elken dag ?
Was de diplomatie wat anders ?
En was dit OOk niet een soort-van-wraak, dezen
man, die hem zOO vaak leed deed, koelweg in alles
zoo te beliegen ?
Want de kerel had hem geloofd. 0, diep-in
zat zeker nog hekel aan dien neef, die nooit plooide
en schikte. Die Oom nu toch maar bleek noodig
te hebben. Die al deze dagen ook wel geschikt
deed : ouder, eindelijk wijzer geworden .. .
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Hahaha, ja, kostelijk was het ! Liever Oom zoo
bedrogen dan eenig ander. Nu kon de haat er
compleet door worden, later . . . wanneer ? . o,
zeker niet spoedig !
Lex, hij wist het, vond dit Been bezwaar. 0,
die heldin ! die hem moed en geduld gaf. Zou
zij . ? Haar zou het weinig deren, dat hij Oom
Alex had belogen ! Och, maar, dan kon het ook
hem niet schelen. Hem was Lex toch meer waard
dan een stad ? En Paris vaut bien une messe, zei
de galantste, bemindste koning uit de Fransche
geschiedenis . . .
Zij zaten aan alle kanten in leugen ; daar moesten zij door, als door een moeras. Als tusschen
hen-beiden maar alles waar was, altijd in alles de
voile waarheid. Zijn leven zou zijn vol strijd, ook
van leugen. Maar elke dag zou een avond hebben, niet meer van eenzaam een Eenzame schrijven, van een-zijn als twee-heid, van harmonie,
die, kroon en loon, alien strijd deed vergeten.
Tilly wist hem nooit te beloonen, zoomin als Lize
het Lovenaar deed.
De armen om een knie geslagen, zat Henk,
turende zonder te zien. Een tuf, die voorbijstoof,
merkte hij op, door den stank van stof en benzine, toen het ding al een eind voorbij was.
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Lex zou lachen, wanneer ze het hoorde ! Er zat
in zijn Carmen een kleine duivel. 0, zijn heerlijke
eenige Liefste, zoo zalig als zij reageerde. Hoe
prachtig waren haar brieven geweest, in de korte
maar rake noteering van alles wat ze telkens doorleefde. Een gevaarlijk-rijke natuur, pracht-instrumentje om te bespelen, voor wie heel knap is ...
en heel fijn . . . Want zoo wilde zij : hij, de meester. Zelve zou ze niet meer schrijven. Inspireeren ... des te meer. Zeker niet allëén met vreugde.
Het werd voor hem Been vadsig bestaan, met dit
van alle kanten het leven uitspartelende zaligheidje
van een vrouw. Maar hoe warm-, hoe zachtlief
was ze.

Ik wil een meester boven me ...
Had hij het zich verbeeld of trapte ze met den
voet bij het zeggen ?
't Was mogelijk, dat ze nooit meer wat schreef.
Om toch maar voor de liefde te leven : niets dan
zijn muze te zijn — en zijn afgod. 0, in Nuchterland zulk een liefde, voor wie de liefde alles
zijn kan ...
Halia" . . . die Oom, wat kwam 't er op aan, wat
ie nu met zoo'n vent gedaan had. Als de brief
maar werd geschreven. Dan ging hij zoo gauw
als 't kon naar Leiden. Hij zou zijn best doen en
—
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als het wat was . . . Werken zou hij als een neger.
an . . . misschien twee jaar was noodig. Maar
dan zat hij ook in het zaal. Dan, al de horretjes
verhangen. ZOOveel aan Tilly en zooveel voor
hen. Voor Lex zou de tijd afgrijselijk zijn. Niet
voor hem, hij had zijn werk. Stelselmatig van Tilly
vervreemdend, leven voor zijn werk en de toekomst. Maar zij moest nog wat door, zijn Heldin.
Zoii ze durven? Ze had het beloofd. En hier had
ze immers geen leven : „Op Zeis" met „Wile
was het geestelijk doodgaan.
In een ruk was hij plotseling op van den heigrond. Zijn stroohoed maakte hij vast aan de
stuurstang. Toen, naast de fiets, zag hij rond,
aandachtig ; gaf zich rekenschap, waar hij was ;
keek naar de plek, waar hij had gelegen, en langzaam, rustig reed hij weg. Nooit zou hij dit zitten-hier vergeten. Later zou hij Lex er brengen :
want het geluk van huwelijks-leven, van to zorgen
voor een gezin, hier had hij het voor het eerst
begrepen; hij, lang-getrouwde, het nu doorvoeld.

XIII.

O

MDAT Kieboom en zijn vrouw een dag naar
Den Haag waren, voor de verjaring van zijn
moeder, had Grootmama wel goed willen vinden,
dat Suus, met de twee van Lex en de juf, tot aan
het eten op Heidelust kwamen. Kort na het ontbijt
was het viertal er al: Meneer en Mevrouw waren
vroeg vertrokken, want Meneer wou 's morgens
naar Scheveningen, Henk speelde buut en was
reiziger, door haar twee, als wilde roovers, vervolgd ; Suus stelde hij tevree door gemeenzaam
te doen ; wij, twee ouderen, met die kleintjes.
Na de lunch vond hij Suus in den tuin. Eetje
en Tootje deden hun middagslaapje; zij sloeg
balletjes weg op het tennisveld, treuzelig, zich
alleen vervelend. Hij riep : — Loop mee ! ze kwam
blij op hem af.
Vertel 'es, heb je het prettig te Zeist? r Is
Tante lief? — En hoe is Oom ? Hij stapelde de
vragen opeen. Aarzeling was er in haar antwoord.
ja, het was heerlijk ; ja, Tante was lief; en
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och, Oom Willem was ook zoo goedig. Maar...
de vader moest trekken bij Suuske... och, Tante
maakte zich dikwijls boos, telkens kibbelden Oom
en Tante, „en dan is het zoo akelig, ziet u."
- Ik zit er dan zoo tusschen, Vader. Ee en
To zijn nog to klein, maar ik weet soms niet, hoe
ik moet kijken.
Oom ook! De heele dag met z'n sport! ...
— Nee, Paatje, dat is het niet alleen. Tante
kan niets van Oom verdragen...
Hij wist niet, wat hij zeggen zou; dorst niet...
zei Coen, half toch zijn kant uit:
— 1k dacht, dat jij zoo dol was op Tante?
ja, Pa... Maar dit wind ik wel heel naar.
- Oom is immers geen man voor Tãnte!...
- Och Pa, is dat nu toch niet overdreven? Oom
heeft niets van een winkelier.
— He?... 0!
Meisje, hoe kom je ddaraan?
God, zijn kind met het standsvooroordeel!
— Nee, ik meen wat anders, Suus.
Nou maar Oom is heasch wel lief. Juf zegt
ook: hij kijkt Tante naar de oogen.
- Heb jij met de juffrouw daarover gesproken!
Toornig, op dreigenden toon viel hij uit, doch
gevoelde onmiddellijk spijt, want schouderkrimpend
boog Suus het hoofd.
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— Toe, schat, wat is er ?
Nu huilde zij. Snikkend zei ze: — Het is ook zOO
naar, Pa. Juf zei ook ... En Juf houdt van Tante...
Maar juf zit zelf er ook telkens tusschen...
God, wat moet ik doen! dacht Henk. Dat „er
tusschen zitten" in Suus haar mondje, grappigoneigenlijk, klonk het nog triester. Ze moest de
uitdrukking hebben van Juf. Dus werd er gepraAt
over de verhouding, het personeel gaf zich rekenschap ... nu ja, dat gebeurde in alle keukens; maar
dat Juf ervan had gesproken met Suus! Zou Lex
zoo overprikkeld zich toonen? En het was zijn
schuld, zijn schuld ... Warm zwol het besef van
haar liefde voor hem aan, dock daaronder kilden
meelij en angst. Hoe zou Lex het al dien tijd
dragen? Er stompte weerzin in hem tegen Suus,
die dit nu zag, wat Lex misschien merkte. Doch
onmiddellijk wist hij zich onrechtvaardig: arme
Suuske, zij kon het niet helpen! Het waren de
omstandigheden: 't was pas 't begin, 't zou erger
worden! en hij moest steunen, krachtig zijn ...
Thuisgekomen, schreef hij aan Lex, een langen
brief over het brok vertelling, dat hij uit Zeist
had meegenomen. Zelf werkte hij bijna niet, deze
dagen. Het stuk over Tromp schoot weinig op.
Maar met zorg had hij haar vertelling gelezen en
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gemakkelijk, naar het oude recept, laschte hij door
zijn opmerkingen zinnen van liefde, die hen betroffen. Hij gaf zich geheel in listige zinswendingen,
welke heendraaiden om de vertelling. Hij vond de
woorden die moesten verkwikken, daar ze zijn
hooge vreugde uitten. Een alinea over de miskenning der figuur, door Lex als een Magdalena geteekend, schonk hem welkome gelegenheid om
Griekschen levenslust uit te schreeuwen; de wereld
blond onder blauwen hemel, zooals hij Naar zag,
daar hoog op de hei : de wereld voor hen, die
durven nemen, door kracht van aandrift, door
kracht om te voelen, wat de waarde is van het
nemen, hoe groot het geluk door hetgeen zij nemen.
„'t Was zomer, warm, toch woei 't op de hei ; op
de ruime, golvende, hooge hei. Goddank, windstilte was daar niet, nu. Windstilte is het missen
van hartstocht, is het missen, dus, van het lijden,
door het missen van de behoefte, daar alle behoefte lijden geeft. Het hoogste gevoel is dat van
den lust, geboren zijn wij om lust te hebben : om
dit te willen, te kunnen, te durven.... wat van
die drie is het moeilijkst, Lex, en waarmee rijst ons
voelen het meest ?" „Ex-pessimist", schreef Henk
onder zijn naam.
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XIV.
zou Oom Alex vertrekken. Don-
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vOOr het eten kreeg hij

een briefje van Kuileman, dat weinig zei in de vage
termen, geen verklaring gaf over de vacature ;
slechts, tusschen vleiende woordjes voor Oom, de
bereidvaardigheid inhield om Henk op het kantoor
te ontvangen.
Dan morgen ! zei deze. Nu Oom er nog is!
Oom knikte gevleid; slechts Tilly keek angstig.
Wat was dat opeens, hoe wilde Henk dit? Geheel
onverwachts was hij bij haar gekomen met een
„plan", iets, dat hij wist van Oom ; een baantje
om uit de misëre te raken ; en nog had zij er niets
van begrepen ; want dat was toch heusch geen
betrekking voor hem...
Aanvankelijk was er slechts
over gefluisterd. Maar Henk deed, vreemd, geheel
ongeheimzinnig ; en Tilly hoorde met depit, dat al
de loge's van Heidelust wisten van zekere „mooie
betrekking" te Leiden, waarnaar haar man ging
solliciteeren.
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— Waarom morgen al ? vroeg zij bezorgd.
— Dat moet ik wel! Tegenover Oom.
Zuchtend wendde zij zich af. Het was weer eens
een bevlieging van Henk. Het werd toch niets en
het eenig gevolg zou nieuwe haat zijn aan zijn
baantje.
Mama had voor „dezen laatsten dag"Oom
en Tante waren de gasten ! — Lex en haar man
te eten gevraagd; — zonder de kinderen, zelfs ook
Suus niet ; — en toen Henk, vroeg naar Leiden
vertrokken, om half zes het groote hek instapte,
zag hij Haar het eerst, bij het huis. Wachtte zij hem?
Zij dorst ? De liefste ! Ach, nu dit bescheid haar te
brengen !
— Wel?
— Weer niks ! Och, arme Lex ! Lieveling, ik
breng ongeluk aan.
— Pas op ! Daar zijn ze, zei ze snel, toonloos.
Oom kwam den hoek om, door Kieboom verzeld. Hij vroeg, wat de reis had gegeven ; Henk
wist in de rol dezer dagen te blijven. Beginnend
met de ernstige overbrenging van een vriendschappelijken groet, prees hij de aangename ontvangst
als een welkom gevolg van de introductie en
noemde den ouden heer Kuileman een bijzonder
beminnelijk man. Oom was dit geheel met hem eens.
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— En heeft hij je eenige hoop gegeven ?
- Ja, ziet u . . . hij zoekt geen remplacant voor
de medefirmant Dr. Looienga, want die blijft dat,
tenminste voorloopig ; wat hij noodig heeft, is een
ondergeschikte, een man die zal reizen, met vast
salaris, hij zei : „zoo jets van drie-, vierduizend"
Niets voor jou, besliste Kieboom.
— Nee, althans zOO is het niets voor mij. We
hebben lang en plezierig gepraat. En hij heeft me
ook wel gezegd, dat, moest een verandering noodig
blijken, zoodat men toch een firmant ging zoeken,
de man, die nu dit baantje zal krijgen — want het
is zoo goed als begeven daarvoor niet in aanmerking komt. Meer kon hij uiteraard niet zeggen.
Nu, misschien dat dan toch later ... Oom voltooide den zin maar niet. Hij zei de zes woorden
gelegenheidstroost op den toon van iemand, die
spreekt over jets, dat hem volmaakt onverschillig
is. Door de oogen van Lex flitste toorn. Henk
had een gevoel, of hij was verraden.
— We gaan dadelijk eten, zei Kieboom. Dit was
een uitreddend gezegde voor Henk; hij repte zich
naar zijn slaapkamer.
Terwijl hij over het waschstel gebukt stond,
hoorde hij, dat de deur werd geopend. Omziend in
watergedruip, zag hij Lex.
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— Kind ! . . .
— Ik bid je, wees niet down. Wie zegt je, dat
dit iets voor jou was. Je vindt wel wat. Toe, wees
geduldig .. .
Hij trachtte vroolijk to zijn aan tafel en maakte
van zijn reis een grapje, naar het voorbeeld van
Perrichon of Pieter Spa. Van de derde klas in het
boemeltreintje, dorst hij aan dezen disch niet reppen.
Doch wel van de hitte in 't stille Leiden ; die stovende, uitgestorven stad, waar hij 's morgens liep
in zijn zwart jacquet, langs schrobbende meiden
en groentewagens.
Daarover weidde hij spottend uit, zich voorstellend als een Jan Ongeluk, een. schoolmeester die
opeens koopman wou worden. Lex, den galgenhumor voelend, keek telkens op met een mede-

lijden, dat hem bijna verlegen maakte, daar hij
bang was, dat iemand haar aanzag. Niets kon hij
zeggen van wat de heenreis in zijn bewogenheid
geweest was. Hoe hij tot alles bereid zich voelde
en bij de nadering van het huis als vastgehouden
werd door de vrees, dat hij niet voor de betrekking zou deugen. Hij was ook, eerst, voorbijgeloopen en slechts uit beschaamdheid over zijn vrees,
terstond omgekeerd en binnengegaan. Toen verstrakte het even in hem ; was hij, als wie zonder
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pijn kan gefolterd. De logge ontoeschietelijkheid
van een bediende hergaf hem zelfbewustzijn ; betrekkelijk kalm kwam hij bij Kuileman binnen ; de
eerste oogenblikken gingen voorbij in de zonderlinge plichtmatigheid van zinnetjes vol dankbare
instemming op al wat de oude heer vleiends zei
over zijn voortreffelijken vriend Doelaker ; en bij
de oprechtheid van dezen lof, die uit des ouden
trouwhartigen blik sterker nog dan uit den toon
sprak, had Henk beseft, dat dit milieu, waarin Oom
Alex voor vol werd gehouden, toch eigenlijk niet
deugde voor hem. Maar enkele mededeelingen over
Looienga's taak op de buitenlandsche reis, door
het ziek-worden afgebroken, hadden Henk een
denkbeeld gegeven van het niveau der werkzaamheden ; en bitter trof de ontgoocheling, toen Kuileman plotseling, als ter-loops, zei, dat de zieke
natuurlijk firmant bleef en hij meende al iemand
to hebben gevonden, die voorloopig het werk zou
doen Waarom moest Henk dit nu eerst hooren !
Waarom had Kuileman dit niet geschreven ? Dacht
die, dat hij voor zijn plezier kwam!...
Het laatste gedeelte van zijn bezoek, wist Henk
nauwelijks wat hij deed. Teleurstelling door-gonsde
zijn brein. Met haat was hij Leiden uit gestapt ; met
den ouden haat van den obscuren student, wien
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daar, in de vreemde stad meer dan te Utrecht,
het branien der rijkaards gekweld had. Ook nu,
nog altijd, belette zijn armoe. Hoe gemakkelijk
was het Kieboom gemaakt, een meisje als Lex
te trouwen. En hoe drong alles tegen hem samen
en daarbij, weer 't sterkst, het geldgebrek.
In den trein had hij eenige kalmte herkregen.
Als een waan viel de ergernis of over Kuileman's
kalme ontvangst, die hem voor niets naar Leiden
liet komen. Hij wist immers niet, wat Oom had
gevraagd ; Kuileman had hem te woord gestaan
ter voldoening aan een verzoek van Oom ; en ook
dezen kon hij niets ernstigs verwijten : van hemzelf was het plan, hij wilde hierheen, en zoowel
Oom als Kuileman waren hem ter wille geweest.
Zij wisten niet, waar het om te doen was ; wat
er hiermee voor hem op het spel stond : plotseling
en heimelijk . . . Zijn rede zei hem, dat het heimelijke bezwaar genoeg was en het plotselinge niet
noodig. Lex remde telkens : „wees toch kalm". Maar
nu golfde de angst op en dit gevoel belette zijn
denken : als Lex eens veranderde, als liefde voor
Kieboom...
Voor het eerst wist hij zich afgunstig. Hij praaide
zijn verstand met meelij : het was immers geen bestaan
voor Lex, Lang met Kieboom nog samen te leven,
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terwijl zij hem liefhad en in onzekerheid verkeerde
over hun toekomst .
Gelukkig had hij een coupe alleen. Want het
zelfverwijt was te machtig geworden, opgeveerd
was hij van de bank en als een dier in een kooi
heen en weer gestapt, al-maar door de kleine
ruimte . God-nog-toe, wat had hij gedurfd; een
jong-mensch wacht een betrekking af, voordat hij
een meisje van liefde spreekt ; en hij, getrouwde,
sprak tegen een moeder, zonder iets mogelijks in
het verschiet . . .
**

Schuin over hem aan tafel gezeten, was Lex,
angstiger nog dan door zijn schijnbare vroolijkheid
gedurende het begin van den maaltijd, door zijn
latere zwijgen getroffen, dat op het lompe af geweest was. Och, de goeiert, voor droomen geboren : die nu zich dieper nog inwroeten wilde in
het vijandige praktische-leven! Om hem te helpen,
begon zij een paar maal tegen zijn buurvrouw,
freule Soudenbalch, en trachtte hem in het gesprek
te halen; doch telkens viel hij terug in zijn peinzen. Even zag Lex haar zuster aan, die, volkomen
rustig, blijkbaar ingenomen praatte met de onuitstaanbaar-banale juffrouw Van Bennekom. Lex
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voelde, dat zij haar zuster haatte, om wat die had
onthouden aan Henk, door nooit te trachten, hem
te begrijpen.
De arme, die nu bleek zag van hartstocht ! Droomer, kunstenaar, geest-vol-passie. Zijn zinnen-vanliefde doorzongen haar hoofd. Vertroebelend hadden zij haar doordaverd. Zou zij dit hem durven
bekennen ? Neen, nog mocht zij hem niets daarvan
zeggen. Hij had haar nu eenmaal die brieven gegeven ; wat denkt een dichter aan convenance ;
haar plicht was echter voorzichtig te zijn. Ach,
de levenspraktijk voor een kind als hij ! Met moeder-deernis zag zij naar hem. Bleek zat hij daar
als een zwakke te tobben ; dezelfde, wiens geest
in den haren bonsde : „Jij bent geboren minnares.
En ik, Lex, ben geboren minnaar".
Neen, zij mocht zich niet verder herinneren. Een
storm had zijn passietaal in haar ontstoken. Was
zij niet over den weg gegaan, met de hand van
haar dochtertje in de hare, terwijl zij aan zijn
hartstocht dacht ? Had zij, in den langen nacht,
niet naast haar slapenden man gelegen, en zich
woord voor woord van zijn hartstocht herhaald ?
Als hij het wist, haar bleeke peinzer Hij kon
niet beseffen, wat zij had begrepen, dat ook haar
onvoldaanheid eerst nu was verklaard, nu zij uitin-
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gen kende van ander verlangen, nu zij walgde van
't lomp-onverschillig begeeren, het passieloos aaneen-lust-voldoen, dat Willem al vOOr zijn huwelijk
kende en dat hij wilde, juist als zooveel, waaraan
hij, verwende rijkaard, voldoen kon. Het snikte
in haar, om de vieze platheid, waartoe de mooiste
drift verlaagd werd. Snel dronk zij, water, den wijn
liet zij staan ; en toornig verweten heure gedachten
aan de stiefmoeder, dat deze hen vandaag naar
Heidelust had laten komen zonder de kinderen,
die anders hier, naast haar, babbelden, en naar
wie de behoefte aan troost en steun haar met
onstuimigheid deed verlangen.

XV.
TN den maannevel drentelden zij.
1 — Weet je nog, toen, van „De Laatste Stuiver" ?
— Liefste ! Maar dat jij het nog weet ...
— Henk, dat is de voorbereiding geweest. Geheimzinnig, ook onder maanlicht.
— Op de voorbereiding moet volgen vervulling ...
Hij zuchtte en zweeg.
— Foei! Wat zeg je, zelf, in die brieven, die
vol ongeduld zijn van hartstocht ? Ik, die je al je
kracht zal geven, zal je in staat stellen tot geduld.
— Ik zuchtte niet om mezelf ! Tenminste ...
— 0, ik ben al volkomen gelukkig.
— Maar zul je het blijven, als het heel lang
duurt ; als je nog tijden hier, net zoo, voortleeft ?
— Natuurlijk.
— God, Lex, hou je zOOveel van me ?
Getroffen keek ze hem in het gelaat. Teleurstelling schrijnde haar minder dan deernis. Zij had
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zich niet vergist aan den maaltijd. Dit was het
„dubbele" in hem, die tweeslachtigheid, ook zoo
moeilijk voor haar, althans, zoolang ze niet zijn
vrouw was. Het verlangen doorvloog haar, den
geest dien zij lief had, nu al te steunen tegen den
twijfel. Het was deernis, het was moedergevoel ;
en het was fiere levenslust ; het geluk, door zijn
trotschen hartstocht herwekt.
Zij waren nu bij de bank van „het Boschje",
in de schaduw der groep coniferen, den halven
cirkel dicht, donker groen, waarachter, hoog, de
voile maan stond.
— Laten we hier even zitten, zei ze.
— Lex, je bent z66 dun gekleed.
Ook nu, als telkens, deze dagen, was zij weer
geheel in het wit. Trotsch wist hij, dat zij dit
deed om hem, of althans in het bewustzijn, hoe
graag hij haar zoo in het wit gekleed zag. Een
geel-zijden doek vlotte wijd om de schouders ;
doch, na het taschje, dat zij in de hand hield, op
de bank te hebben gelegd, trok zij den doek zich
strak om de leden, zoodat Henk de volheid harer
vormen in krachtige omspannenheid zag.
— Wist je niet, zei haar gedempte stem, dat
ik genoeg van je houd om te wachten ? Ik wil je
ook nu wat anders zeggen. Ik denk aldOOr aan
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je, dag — en nacht. Je hebt me geschreven, dat
je geduldig zou kunnen zijn, net als de zeevaarders in onze groote tijd, die jaren lang van hun
vrouw of waren en dan een held werden, Tromp,
De Ruyter, ... Maar ddarvoor hadt je behoefte
te weten, dat er in mij de bereidheid is, om je
eenmaal al het geluk te geven Henk, wanneer
we trouwen kunnen, zál tusschen ons het volstrekte geluk zijn.
— God, Lex, weet je dat, weet je dat zeker? Ik
scheel zooveel met je, drie jaar met Tilly, en als
we nu ook nog lang moeten wachten
Zacht het hoofd schuddend, zag zij hem aan.
En toen, zich aan zijn borst verbergend, zei ze,
het gelaat omlaag, met door ontroering diepere
stem :
Henk, nu kan 't niet. Dat begrijp je. Maar
vOOr je de volgende week van bier gaat 'k beloof je, ik zdl een gelegenheid vinden . wil ik
een keer zijn van jou .. .
Sprakeloos wierp hij zich op de knieen ; haar
handen omstreelende, zoende hij die, en bleef, na
een diepen snik, vd•Or haar in duizel. Om hem
was de heilige zwijmel; geen drift meer van hartstocht, ontroerde verrukking, van teerheid en eerbied en dankbaar geluk.
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Zijn kin omvattende, hief zij zijn hoofd op.
Goed? — Hare oogen lachten hem toe. Doch
toen, nu zelve tot schreiens bewogen, zei ze, met
bijna heesche stem:
- Ik wil je zeggen, hoe ik dit kon beloven.
Het zijn je laatste brieven geweest. Zoo wenschte
ik, dat een man het me vroeg. Dat zijn verlangen
het mijne wekte. Jij hebt de sleutel tot me gevonden
Opgeveerd, tilde hij haar van de bank; zij rustte
nu geheel in zijn armen; hij zoende, zoende, en
bleef op haar mond.
— Nu niet, het kan niet, zei ze, als angstig.

- Liefste, ik ben al zoo eind'loos gelukkig
Toen, opeens, of instinct hem bewoog, wendde
hij 't hoofd... en, ja! daar was het. Daar liep, daar
kwam, daar dreigde het. Dadelijk wist Henk en
deed, gestaald. Breed zich in zijn donkerheid
makend, was hij va•Or haar en duwde haar weg,
vOOr de bank langs, en toen in de struiken. —
Berg je! Oom! had hij gefluisterd. Haar wit schoof
tusschen het dichte donker. Henk, half verscholen,
stond nog en spiedde. Door de neveling, als op
wolken, in de openheid van het laag gekapt hakhout, kwam Oom Alex het slingerend pad af. Hij
liep nu met de bank evenwijdig. Onmiddellijk zou
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het paadje wenden en hij recht afkomen op „het
Boschje". Even stond Henk besluiteloos. Zou hij
gaan zitten en Oom afwachten ? Toen Oom bij
den draai was, schoof Henk terzij ; geruchteloos
verborg ook hij zich. Den adem inhoudend, hoorde
hij Oom. Hij drukte de linkerhand op het hart,
opdat dit niet, adem-benemend, zou kloppen. Oom
voorbij dan was er niets meer. Doch hij hoorde,
ontsteld, hem nu in het Boschje ; en zich buigende,
tusschen twee boompjes door, zag hij, dat de gedaante daalde Oom was op de bank gaan zitten !
God ! als dat duren moest, als hij moe was ! En
dan misschien er nog anderen kwamen .. .
Lex mocht nu niet bewegen of hoesten Staroogend, zag Henk slechts dat-van-daareven ; dat,
wat zijn haat heel zijn leven zou weerzien : Oom,
die zijn zaligheid verstoorde ; Oom, de man-in-hetzwart met flambard, verneveld tot inkwisiteursgestalte, uit den mist hunne heimelijkheid besluipend : de Religie, zich dringende vexir het Geluk.
Knarrend doorzaagde Oom's kuch de stilte en
verschrikt hoorde Henk een geritsel bij Lex, die
daar blijkbaar van was ontsteld. Meteen zag Henk
ja, goddank, daar rees hij ; nogmaals kuchend,
bewoog hij langzaam, draaide, rakelings kwam hij
Toen kon
voorbij . . . Wachten, geruchtloos
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Henk spreken . een marmerhand trok hij voort
uit de struiken
— Ben je zoo koud?
Ja, gauw ! Kom mee
Als voortgejaagd, vluchtten zij, een pad, waardoor zij vOOr Oom nog konden thuis zijn. Doch
plotseling rukte Lex aan zijn arm. Staan-blijvend,
hijgde zij :
Henk, me tasch !
- Waar ?
— Op de bank ! Gauw ! Met je brieven . .
Hij ijlde weg ; hij greep, zocht, vond niet. Radeloos bukte hij, knielde, tastte. Niets. Er was geen
tasch. Weer zocht hij. Toen drong hij door in de
struiken, of daar Doch nu hoorde hij Lex, die
riep. Neen, in de struiken, dat wist ze zeker : ze
had de tasch niet in de struiken gehad.
Ik heb hem hier op de bank laten liggen
Henk ! Oom heeft hem meegenomen. En jou brieven
zitten er in . . .
Even doorvlamde het Henk : de beslissing. Alles
kwam uit, nu : dan was ze zijn vrouw. Beschermend, wilde hij haar omarmen ; doch bruusk, als
koud, duwde zij hem af.
— Nee, zei ze. Kom. We zullen heel flunk zijn.
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Als het zoo is, dat Oom me tasch heeft ; en als
hij papieren daaruit heeft gelezen ; ja, dan sta ook
ik voor niets meer. Maar misschien ... Kom mee.
En kalm !
Toen Lex, door Henk gevolgd, de zijkamer
inkwam, waar alien om de theetafel zaten, zag zij
de tasch aan een knop van haar stoel.
— Dank u wel, Oom ! knikte zij lachend.
— Hoe weet jij ?
— Ja, de dief is gezien! We waren aldoor vlak
achter u. Maar u liep in zulke diepe gepeinzen.
— 1k heb je tasch toch maar gered.
— Dank u, hoor !
En gracieus nam zij plaats.
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XVI.

OEN heeft Hendrik Lampe geschreven :
T
Dagboek, ik heb je nu opengeslagen, als een
mensch, die gedoemd is zijn dood in to schrijven.
Zooals men een hand of een arm voelt „slapen",
zoo weet ik mijn gansche wezen verdoofd.
Twee maanden lag je hier in mijn kast. Zij
heeft je mij teruggegeven. Niet meer was zij gekleed in het wit. Niet weer heeft zij mijn schouder
gestreeld. In den bevenden druk onzer handen
heb ik het een-worden niet meer gevoeld, dat eens
even zeker er was als in de innigheid van een
kus, bij twee, wier liefde is geoorloofd. Uit de
cassette, door Kieboom geknutseld, heeft zij je,
daar ik bij stond, genomen ; ik heb je onder mijn
jas verborgen en eerst daarna de kamer verlaten,
waar zijn getimmerte tergend staan bleef.
Nu plast de najaarsregen neer en doet het
werk voor nabijen winter ; fel schittert nat-glanzig

445
het roode blad van wingerd aan de woning hierover. Ik denk aan een wit huis met paarse clematis, parelen vonkend, door zonglans verwonnen.
Was al deze zomerzon louter droom, vond ik
zölfweel geluk in een fata morgana ?
Weer ranselt het boek mijner kindsheid mijn
geest. En de Heere zeide tot Mozes : „Dit is het
land . . . Ik heb het u met uwe oogen doen zien,
maar gij zult daarheen niet overgaan . . ."
Het volle-geluk heb ik mogen aanschouwen.
Hoog op den Nebo heb ik gestaan. Het „gansche land" niet, maar de gansche wereld heeft
er mijn oog-der-verrukking omvat. Omketend heb
ik, met deze mijn armen, de Zaligheid, in het
volkomen bereid-zijn der schoonste vrouw die ooit
bemind is.
Toen heeft het stomme lot zich gewroken, daar
ik even twijfelen dorst aan zijn wreedheid. Het
is alles de zege der stomheid geweest.
Al had de vadsigheid Kieboom begeven in een
bewusten strijd om haar ; al was er een wonder
geschied aan zijn ziel en hij op eenmaal doorschoten van geestkracht ; al was die godsgaaf op
hem gedaald, een manna, redeloos hem bedeelend
als reeds het fortuin en lichamelijk voordeel ; al
had hij, to laat, de liefde gekend in aandrift en
29*
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het ware nu wddrlijk
overgegeven verrukking
te laat gebleken !
Alleen zijn stomheid was onweerstaanbaar.
Wel heeft zijn goedigheid mee overreed. Zij
heeft gewerkt als een pleit dat wint. Maar de
daad zijner stomheid volstond als verrichting : met
een slag heeft zij vernield het geluk, uit den drang
van twee zusterzielen verrezen.
De geest-der-schijndeugd scheen overwonnen.
Spook, dat mijn Schoonen Avond stoorde, was ook
Oom louter strooman geweest van het Lot ; belettend niets, slechts te vroeg verbrekend, had hij
gezien noch vermoed noch begrepen.
De stomme-kracht van het Lot-zelf overwon met
een daad van enkel stomheid. De luibak die bezig-zijn
vindt bij geknutsel, die nil nog zijn Motor meer
liefheeft dan Lex; had nog-weer aan dat „stoeltje"
gefrunnikt, namaaksel, schijnt het, van Engelsche
dingen, en het op zijn bagagedrager geschroefd.
Bagage heeft Willem Kieboom zOO weinig : kon zijn
motor hem meekrijgen naar de Hel, er lag waarschijnlijk niets achterop. Nu zette hij telkens kinders
daar neer ; wellicht had ook Lex er aan moeten
gelooven. Tweemaal had hij het leven van Suusje
bedreigd ; toen moest zijn eigen dochter er zitten.
En raakte hij van de sport-furie bezeten. Het kind
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heeft niet kunnen of willen schreeuwen, de vingertjes hebben geklemd wat zij konden; maar
's vaders waanzin versnelde de vaart nog en 't is
gegleden van 't monsterding, zonder dat hij haar
kreetje gehoord heeft. Doch een kerel riep — —
en toen was er dit : toen voelde de sport-maniak
zich vader, onmiddellijk was hij zichzelf vergeten
en, tweede stomheid maar mooie daad tevens die
hem de Liefde-van-Lex heeft heroverd: in zijn
haast om het kind te hulp te komen, heeft hij
ernstig zich gekwetst. De dagen zijner bewusteloosheid waren mijn laatste op Heidelust. Den
derden dag, toen hij was bijgekomen, keerden
wij 's avonds naar Zutphen terug. Voor Tootje
was er nooit waarlijk gevaar ; wel heeft de arme
veel pijn geleden en een litteeken houdt zij waarschijnlijk.
In den angst over beider levens heeft Lex zich
moeder gevoeld — en gade. Is het niet een in
de ziel eener vrouw? Haar Gezin werd bedreigd ;
nu was zij de hoedster. Gerustgesteld over Tootje's toestand, heb ik haar vreezen niet meevoelen
kunnen ; tegen mijn wrok heb ik weten te waken,
waarlijk zijn dood gewenscht, heb ik niet. Met
Mama en „de mijnen u alleen-gebleven, heb ik
anderer lauwe gevoelens, telkens tusschen twee
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maaltijden door en bij 't soms hopeloos lange
wachten op de telefoon-aansluiting, „in spanning"
gezien, in slappe rekking ; met zwijgzaamheid heb
'k mijzelven ompantserd; in den geest dag-en-nacht
voor de Woning, wist ik er 't sterf bed van onze
liefde, dat er het eenige sterf bed zijn zou.
* *

*

Drie weken zijn voorbijgetraagd, sedert ik
's Maandags namiddags dit schreef, na het bezoek
van een morgen-en-middag aan ... Zeist.
Vredig glanst nu najaarszon over blader-arm
geboomte. Ook Zeist was de kroon van zijn looverpracht kwijt. Het haardje brandde er in haar
boudoir. Wij hebben daar ongehinderd gesproken.
Nooit, vroeger, met grooter vrees voor ontdekking
over onze liefde gefluisterd, dan nu zij beleed: ik
ben veranderd.
Wel heeft iij, dus, eenmaal van hem gehouden,
en had hij, door lauwheid, aan liefde verloren. Zij
weet nu, eerst nu, geheel zuiver en juist, dat haar
geluk nooit volkomen geweest is. Want wat daar
ontbrak, heeft zij elders bezeten.
— Ik ben veranderd, zeide zij, Coen ik mijn man
in een doodsgevaar wist, waarin liefde voor ons
kind hem gebracht had. Hiervoor heb ik hem alles
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vergeven en mijn angst over hem is door wroeging
verergerd. Ik weet, Henk, wat er ontbreekt aan
mijn leven. Ik heb je niet minder noodig dan vroeger. Willem is niets voor mijn geestelijk leven, en
al de dagen ben ik met hem, en hoor hem aan
en zie hem lui-zijn en moet in zijn futiliteiten deelen,
want, nu ik besloten ben to blijven, zal ik hem
geven zooveel ik kan ; ik wil het in voile gulheid
hem geven ; hij kan niet helpen, dat hij zoo is ;
misschien verandert hij ... op den duur ; in elk geval
moet ik doen naar vermogen, voor de kinderen
en in mijn eigen belang, to make the best of it.
Steun me, lieveling, ik bid je. Toevallig weet je,
hoe ik ... bereid was. We zijn tot de uiterste grens
geweest. 't Is of het alles heeft moeten zijn ... En
daar ik mij snikkend boog, ging zij voort: — Lijden
zal ik niet meer „in stilte". Weet je nog, dat ik
dit schreef aan Ego? Alles kan ik biechten aan
jou. Maar dan moet je ook deze biecht aanvaarden,
dat het voile geluk tusschen ons ... nu, nu zeker
niet was gebleven, Ik zou geen rust bij je hebben
gehad. Met de kinderen bij ons, ook niet. Als 'k
van een motorongeluk hoorde, zou ik in doodsangst hebben gedacht, of hij misschien de dood
gezocht had. Want hij heeft toch zijn leven gewaagd voor zijn dochter.
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Snel opziende, wilde ik hier iets op zeggen. Onze
oogen ontmoetten elkaar. Verkoeld, verhard, was
opeens haar blik.
— Ilc weet, wat je zeggen wilt : niets dan instinct.
Die eerie impulsie ... maar was 't niet de aandrift,
waar jij het aldoor over gehad hebt? Denk toch
niet, dat ik overschat ! Voor mijn geluk is zijn daad
heel weinig ; voor mijn huwelijk is ze beslissend.
Het huwelijk is een sacrament, Henk! Die praktische roomschen weten het zoo ... Wij leeren het
allebei te laat. Allebei boeten we voor onze trouwdag. Jij hebt, uit gebrek aan cooed, je tevreden
gesteld met Tilly; ik, uit ergernis en teleurgesteldheid en om van Heidelust weg te komen, met Willem. De vraag is nu geweest : wij of zij .. .
— Liefste ! .. .
1k wierp me vOOr haar neer.
Doch meteen was zij opgerezen.
— Nee, Henk. Niet. ZOO niet. Ik bid je.
Femme reine, nOöit was zij het meer !
En deze vrouw had ik verloren.
Even worstelde trots ... maar neen ! ik voelde,
dat ik terug zou gekeerd zijn om in wanhoop te
smeeken : geef, wat je kunt.
Zoo zijn wij dan in liefde gescheiden, in den
weemoed van 't louter geestelijke. Niemand heeft
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het aan ons gemerkt. Met Ee en To heb ik „dol
gespeeld". Hij heeft me naar het station gebracht;
zij wuifde thuis na, vorstinnegestalte, omraamd door
de deurlijst, in 't licht uit de gang. Hier vond ik
Tilly en Suus, en het Gym' ! Mijn lessen daar schijnen
soms to slepen, en bij het nazien van de proeven
vond ik mijn stuk over Tromp wel slecht.
Maar schrijven zal ik nog — en ook zij! En in
dat werk zal zij zich geven . geven de ziel, die
is van my.

