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GEDENK TE LEVEN

J. DE MEESTER

GEDENK TE LEVEN
„Rouvrons les fenetres"
ROMAIN ROLLAND

EM. QUERIDO - AMSTERDAM
1917

Voor J. Junior,
mijn Zoon.

EERSTE BOEK. - ZOMER.

I.

Op den langen, straffen winter, was de
warme zomer gevolgd. Een werkelijke zomer
in Holland! Als alles, kreeg de natuur karakter ;
de „houdinglooze tijd" was uit ! Alles durfde
zijn en doen. Het weer hield stand : er kwam
geen onweer. Fel blonk het land, in volle
kleuren, als moest het meeleven met de schilders, met alien die nu blijheid willen. Maar
wat bleef het fijn, bij volheid ; zoo zag Van
Goijen het en Ruisdaal, zoo ver en vief, zoo
teer en kwiek, dat de tengerste vormen uitgeknipt stonden en alle toch een in de atmosfeer. Wind veegde gestadig den zonnegloed
frisch ; en al lodderden de koeien, al staakten
paarden suf het noppen, onder boomen bij
een melkbocht tot volledigen stilstand gebracht ; alles in de landen leefde, alles lag
open en bloeide, genoot.
De handen aan de duimtippen slippend in
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de zijzakken van zijn buis, trapte Henk kalm,
als onbewust, rustig voortglijdend over den
weg, den zonnig-openen, recht door de weien;
en toen een zijweg, achter akkers, een hoogeren, boven glooiend land, uitgepolderd,
landbouw-legkaart, rechtlijnige veelheid van
zachtere tinten. Toen weder weiden, goud
doorsprenkeld, in bloei van millioenen bloemen, waarna de breee, blauwe vliet. En nu
almeer en telkens water, met geestige bruggetjes, slooten en vaarten, zilverig ribbelend,
zwellend blauw, roerloos dichtgeslagen met
kroos, plots tot een kolk bijeengestuwd,
waaraan de lisch dik stengelde.
Henk Bleed langs hofsteden en huisjes,
langs boschjes elzen met wilgen er tusschen,
bij 't ritsellichtend groen, het grijs, 't zachtzilver dier zuiverst-Hollandsche boomen. De
wilg, in elk seizoen iets prachtigs, als al
wat veel karakter heeft, nam, nuttig het liefst,
bescheiden deel aan het feest der schaarsche
boomen van den tierig-laaienden polder, met
zijn in lichtgoud vervloeiend verschiet. Maar
lief als ruikers krulden de kroppen van tot
staken versnoeide boomen, twee olmen hier,
drie peppels daar, wachters, overkronend een
hoeve.
Henk had nu genoeg genoten ; het rijwiel
voerde hem weer stadwaarts; hij wilde, zoolang zijn weg onbewoond bleef, neuzen in
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dat oerprettig boek, dat hij verleden jaar
gelezen, doch nu nog eens van zijn plank
gehaald had, Van Zanteds Gelukkige Tijd
door Bruun. Hoe zou die Deen er toe zijn
gekomen, juist een Hollander te kiezen tot
held en schrijver tegelijk van dien „liefdesroman op het eiland Peli" ? Ook in die „inleiding" over „Van Zanten", Pieter Adriaan,
Amsterdammer, had Henk de kunst van
Laurids Bruun lief.
„Slechts flauwtjes" herinnerde Van Zanten
zich zijn moeder, en, nadat zijn vader met
de huishoudster was getrouwd, verlangde hij,
jong het huis uit te komen. Dadelijk na zijn
aanneming liet hij zich graag naar Batavia
sturen. Ontroerd had Henk dit, de eerste maal,
gelezen. Het eigenaardig samenstel van Bruun's
boek, met die inleiding, welke de avonturen
op Peli voorstelde als door een gestorven
Hollander beleefd en beschreven, deed hem
toen waarlijk even gelooven aan iemand :
zOO vroeg naar de Oost gegaan om weg te
zijn uit het „ouderlijk huis", daar hij een
vreemde er moeder moest noemen.
Onder juist hetzelfde verdriet, had Henk,
Lang vOOr de belijdenis, geholpen door avontuurlijke boeken, op een vlucht met zigeuners
gezonnen en jaren daaruit de gedachte gehouden, dat nets een vrijheid hem kon geven,
zOO volkomen als het leven in een woon-
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wagen. Ook hem wou men nu naar Java
sturen, al was het dan niet, om er klerkje
to spelen. Op de plantages van „oom" Kees,
zou zijn jonkerstitel tellen : de stief-familie
meende 't ernstig rijk-worden kon hij,
als hij maar wilde ! Niets dan de móöglijke
eenzaamheid had hem in het plan aangetrokken, waar die pad van een rijken stiefoom, toen hij de eer van zijn bezoek aan
het bovenhuis der Kortenaerstraat gunde ter
opluistering van Vaders verjaardag ; plotseling mee voor den dag was gekomen, als een
welwillendheid jegens Vader, die zich niet
langer bezorgd zou waken over de toekomst
van zijn zoon. Het voorstel, onverwachts
gedaan, was dadelijk „prachtig" genoemd
door „Mama" : „juist iets voor Henk, die voor
weinig keus stond." Vader had niet veel
gezegd, na een begrijpelijk : „dank je wel,
Kees." Doch, onder den dwang van „Mama"
natuurlijk, was hij er op teruggekomen ; het
kon iets zijn, Henk moest bedenken . . . En
elken keer een por-na van zijn vrouw !
Henk gaf er zich helder rekenschap van,
dat hij van ingenomenheid met de, trouwens
aan alien thuis onbekend gebleven, vertelling
van Laurids Bruun vooral nooit iets moest
laten blijken. Want niet aileen zou „Mama"
het een onzedelijk boek vinden en Vader
haar volgens gewoonte napraten ; maar nie-
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mand van de familie zou kunnen of willen
begrijpen, dat een leven als van dien Van
Zanten op Peli hem verlokte en zelfs de
„maarschalksstaf" van administrateur op een
Javaansche plantage, hoe aangepraat en aanbevolen, hem iets afschuwelijks bleef lijken.
Vrijheid r dat was het goede dier tropen ;
het eenige, maar ook wel heel groote voordeel ! Onvrijheid bij de Javaansche beschaving werd door de ruwheid niet verminderd,
waar zoovele Hollanders hun teleurstelling,
hun ergernissen en verveling in trachtten te
smoren. En dan het hatelijk concubinaat.
Onlangs nog, onder kieken uit de Preanger,
had Henk prachten van inlandsche meisjes
gezien. Doch hoe waarlijk liefde bij dezen te
wekken, als man uit het overweldigers-yolk ?
Een roman : meer was Bruun's boek niet en
„la vie n'est pas un roman" ! In werkelijkheid
zou Piet van Zanten op Peli de indringer zijn
gebleven, de parithe, zooals het in tooneelen kunstenmakerskringen heet ; de vreemdeling,
voor nomaden of wilden. Een Hollander,
man van ander ras, was in het oog der
Javaansche nog erger altijd de meester, de
vent die betaalt, aan wien een vrouw wordt
verkocht of verhuurd en dien zij dus niet
liefhebben kan . In de vorming van een
Europeesch gezinsleven op Java vermocht
Henk niet zich in te denken ; daarvoor kwam
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men te veel er te kort ! Hij besefte, hij voelde
het trouwens scherp : de familie hier wilde
hem kwijt zijn; zonder meer werd hij weggestuurd.
Toen een juffrouw Van Balderen, bloedeigen zuster van den koffie- en rubber-rijkaard,
dien Beursspot als „De Prins" kenschetste ;
door het aangenaam uiterlijk, de hoffelijke
manieren en zeker ook den jonkheers-titel
aangelokt ; zich twee dagen na een zeilwedstrijd had bereid verklaard, den acht-endertig-jarigen weduwnaar te trouwen, die, in het
bezit van geen enkele boot, toch zOO' n uitmuntend sportsman bleek, dat heel De Maas
hem onderscheidde ; werd de fortuinlooze
dorpsburgemeester makkelijk bij een duw
Rotterdammer. Mits naast zich een bediende
duldend van Oom, zou hij, die eerst als candidaat-notaris, later als „hoofd der gemeente"
geleerd had met boertjes om te gaan, tot
het bestuur van een Landbouw-Credietbank
in staat zijn, waaraan de naam Van Balderen
krediet en Mama's fortuin gezag gaf. Maar
met hem verhuisde uit Lekkerkerk, en werd
het blijvende van vroeger, het eenige kind
van zijn eerste vrouw .. .
Ach, dat droeve, rondom alles van Moeder!
Dat smartelijke, zoo geheimzinnig, waar Henk
nog nooit met zekerheid het juiste van was
te weten gekomen. Moeder was mooi, een
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mooi groot boerenmeisje, op foto's een gezonde vrouw toch stierf zij op haar
zes-en-twintigste jaar. De hofstee, waar haar
vader heerboerde, was de voornaamste uit de
streek toch was grootvader onbemiddeld
gestorven en zijn land verbrokkeld verkocht.
Zou grootvader vroeger rijk zijn geweest,
daar Vader dit huwelijk aangedurfd had, hij,
die het zoo verschrikkelijk vond, een jonkheer
zonder fortuin te wezen ? Of was Vader getrouwd uit verliefdheid ? 0, die vragen, ze
waren zoo pijnlijk; Henk kreeg soms afschuw
van zichzelf, dat hij van dit vorschen niet
afliet, nog altijd met listigheid vragend en
speurend, bij Vader en wie er maar jets
konden zeggen. Maar het gold immers
Moeder, zijn MOeder dat, wat van hem
was, van niemand anders, of ten minste van
niemand zOóveel ; nu ook de grootouders
waren gestorven en Vader met oom Jan
gebrouilleerd, en thuis van het verleden niets
niets dan hyzelf.
restte
Te Lekkerkerk kwam hij nooit meer. Zijn
laatste bezoek was te grievend geweest, bij
de tegen elkaar inwerkende en sevens elkaar
verergerende gewaarwordingen, dat niemand
in 't dorp meer jets om hem gaf en zoowel
de dingen als de menschen veel onbelangrijker
bleken dan ze voortgeleefd hadden in zijn
gedachten. Zelfs hun huis en het tuintje, de
2

18
beuk : hoe nuchter klein, gewoon was alles !
Naar den knoestigen noteboom, waar hij uit
het raam van zijn kamertje in klom, had hij
jaren lang heimwee gehad. En de beuk, die
rood-bruine pracht boven het verre groen
aan de vaart, die boom-in-him-tuin, zijn
grootste trots eens ; men zou hem hebben
uitgelachen, als hij van dit gevoel had verteld. Dat de schoolmeestersvrouw van zijn
moeder sprak, was het eenige mooie geweest,
maar zelfs dit was weer even bedorven, door
de pedanterie van haar man. Nooit had Henk
zoo zich alleen gevoeld en zoo zonder eenig
thuis, als na dien dag te Lekkerkerk. Het
verleden dood, en het heden . . . Dat bleef
voor hem de ontsteltenis, die het geweest
was bij het begin.
Acht jaar was hij. Juf, de boersche,
maar goedige juf ; toen hij nog drie worden
moest in zijn bestaantje van dorpsjongen
gekomen ; begon plotseling naar te doen, snauwend om elke kleinigheid ; en Vader deed
raar ; en het werd weer, in huis, als de lange
maanden van Moeders ziekte ; hij kreeg een
standje, wanneer hij wat zei ; en wat hem
bang maakte, was juist, dat hij zoo weinig
hoorde praten. Dan, opeens de Zondagmorgen, dat Vader hem mee-nam naar Rotterdam, waar hij zien zou „een nieuwe mama."
Kort daarop een maand bij Oma ; hij alleen,
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Juf weg voor goed ; Oma, die telkens begon
te huizen. Toen, middags Vader die hem
kwam halen ; en 's avonds al was hij in Rotterdam ; lag hij griezelig-hoog boven een
vierkant van andermans tuinen, in wat
„Mama" hem was gaan toonen als „zijn
eigen kamertje, net precies als te Lekkerkerk". Niets deed er aan dat hokje denken,
waaruit hij klauteren kon in de dakgoot en
van de goot in den noteboom
Nog altijd woonden zij nu in dat huis.
Nog altijd sliep hij er op zolder en keek in
de aan vier kanten door huizen afgesloten
tuinen, die diepte, welke hem aanvankelijk
had doen huiveren, waar de boompjes en
bloembedden een beeld bleven van het ontierige, trieste der opgeslotenheid in een stad.
De poezie van zijn geboortedorp bestond niet
meer en hier in de herrie der groote stad
was hij vereenzaamd ; een jongen geworden,
dien men vreemd vond en die zich nooit
anders dan vreemde voelde.
Je eigen schuld, had Vader verweten.
Maar juist van hem was hij ver-vreemd ! Vader
was nu iemand anders. Hij ging niet meer
zooals vroeger gekleed en droeg een knevel
en sprak over niets dan handel en sport ;
zelfs in zijn stem was iets veranderd, wat
Henk hoorde, als Vader, een enkelen keer,
hem nog als vroeger noemde „me jongen".
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Ook Vader wilde wel, dat hij maar ging.
Niemand hield hem terug, niets bond hem.
Zijn teekenen KOn dat jets worden ?
Toch bleef het al, wat hij hjer had. Als hij
maar zeker was van zijn aanleg, zou hij
jedereen laten praten. Nu ... Ach, hij deed laf,
ook weer met dit fietsen. Waarom had hij
niet gewerkt ? Als Ooit de natuur aan het
werk kon zetten toch had hij weer den
middag verslungeld. Hij wist het als zijn
grootst gebrek : volharding, die elk momentje gebruikt, ach, hij miste ze volslagen.
Droomen hij deed niets liever. Als
dat geoorloofd was, vroeg hij niets anders.
Maar wje droomt er te Rotterdam ! Al die
zwoegende schat-rijken, zij ergerden, zij folterden hem. Sloven en draven was hun een
lust, waar zij nauwelijks 's Zondags buiten
konden, dien zij volhielden tot ze stierven.
't Zaken-doen, hoe vol gevaren, vonden ze
prettig, alsof het een sport was. Hun zenuwen
werden er niet door gedeerd. Dicht opeen
in een warme tram reden ze welgemoed
naar de Beurs of snelden er 't hoofd voorover te voet been, in draf over al de scheeve
trottoirs. De dingen geschiedden eenvoudig en
flunk, de menschen deden ze in eenvoud, al
was Been enkele zonder branie. Beschaafd —
beschaafd was Rotterdam niet ! het was te
vol natuurlijke-kracht. Henk wist dit bewon-
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derend en met afkeer. Nooit zou hij „Rotterdamsch" kunnen worden, doch wat hij aan
zichzelf verweet, was gebrek aan voortvarendheid, aan die geestkracht, die in de stad
was, zooals zij tintelde in de Maas : — die
het water er gaf aan de menschen.
Voor Vader was de rivier niet anders dan
een ding om op te zeilen. Vaders zakendoen . nu ja, meneer Briegelaar dreef de
Bank, Vader mocht er de menschen ontvangen,
afspraken maken, nooit meer dan voorloopig :
Jonkheer R. C. de Fouquieres, de heer, ook
hierin on-Rotterdamsch, maar die, geduld wordend, toonde discretie, door met zijn hoofschheid zich aan te passen ook in zaken de
man-van-zijn-tweede-vrouw ; jonker, Oenkoopman, hier-rijk-getrouwd, de vader van
twee, wel niet mooie, meisjes, die freuletjes
waren met koopmansgeld.
. . . Het ergst erbuiten viel hij, Henk zelf.
Daarom stuurde men hem naar de Oost. Kwijtzijn wou men hem ; en zoo'n baantje, een
wenk van „oom", en het lag immers klaar !
Eenzaam zou hij misschien er zijn. Dat wil
zeggen : de kwellingen, kleine en groote,
uit het hier omringende, zouden ophouden.
Maar er zouden daar andere voor hem klaar
liggen of uitgevonden worden : gefolter, wellicht door een mensch, een mensch, die de
eenzaamheid wreekte op hem . . . Als schade-
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loosstelling, de natuur. Die grootsche, maar
hem vreemde natuur. Verder niets goeds dan
tijd-tot-lezen, als hij dien had, niet 's avonds
te moe was of gedwongen werd tot kaartspelen met zijn chef ! 't Werk zeif het kon
nooit iets voor hem zijn ! Wat maalde hij om
zulke „cultuur" ! In het allergunstigste geval
kon hij zich een verhouding tot de inlanders
denken, meer vriendschappelijk, hartelijker ;
maar kwam deze voorstelling, door het lezen
in Multatuli ontstaan, niet louter voort uit
zelfbehagen ? En daarvoor of tenminste daarmee zou hij een betrekking aannemen, een
leven-zonder-eind beginnen, dat verder niets
aantrekkelijks had ? Geld — wat had hij eraan,
daarginds I Niets dan de gruwelijkheid van
een werken, heel een bestaan Om het eind :
het teruggaan als rijk oud-man op een villa
te Velp .. .
Henk riste de handen op uit zijn zakken
en rechtte zich op zijn kleinen zetel en omvatte vastberaden de stuurstang. Hij deed
dat niet; hij dacht er niet aan. Zwijgen zou
hij, tot iemand vroeg ; maar dan met stelligheid antwoorden : nooit. Om Vader te plezieren was hij gebleven op het Gymnasium
en had eind-examen gedaan, hoewel geen
jongen om te „studeeren”. Wat werd hij ermee ? Ja, advokaat ! „Henk, dan kom je
misschien in de Bank !" Hij hOOrde het „Mama"
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nog zeggen ! Moet je van kind of hebben
gezien, wat het is, zoo'n heel klein zaakje,
gedrongen in tusschen de groote kantoren,
waar je Vader mag spelen voor chef ; en
als een illusie wordt je getoond de mogelijkheid, een kans, om zelf
Kunst-historicus, dat zou kunnen. Vader
woll, dat zijn examen nut had. Nooit was
hem verzwegen, dat het student-zijn, gegeven
hun weinige „eigen geld", door hem moest
worden beschouwd als een gunst. Het mocht
niet to Lang duren, en al zou hij „natuurlijk
in zijn stand" kunnen leven, zooals „Mama"
dat gretig zei ; hij zou zich in alles wat moeten beperken, daarbij blij denkend aan de
toekomst. — Welke toekomst ? had hij gevraagd. En vaag was het antwoord geweest :
dat men iets voor hem vOnd „in den handel".
Toen was Neef Adriaan verschenen. Neef,
de rijke kunsthandelaar. Zijn dik-gouden lorgnet had, als een waterjuffer boven het vijvervlak, gegleden over Henk's vlak-gelegde
teekeningen. Vader was er voor naar zolder
geklauterd en had ze voor Neef gespreid op
tafel, of het bestekken van bouwterrein waren,
aanbevolen voor hypotheek. En toen was
Henk zelf thuisgekomen en in tegenwoordigheid van den „patient" had Neef zijn brillende
water-oogen erover laten zoeklichten en zijn
oordeel als deskundig ex-kunsthandelaar saam-
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gevat in een neus-keel-geluid, dat een zuiver
dierlijke klank was. En toen was met de
geheimzinnigheid, die elk verstandig orakel
behoudt, uit zijn mond het woord getreuzeld
waar Henk's bedeesde schilder-illusie sedert
mee werd dood-gevonnist „Kunst-historie,
zou dat niet wat zijn ?"
Drie of vier jaar studie in Duitschland,
waartoe zonder een diploma als van eindexamen-gymnasium geen Hollander vergunning
kreeg, maar die dus open lag voor hem. En
met den Duitschen doctors-titel, de mogelijkheid op wat Neef een zeer eervolle carriere
noemde : in een museum-bestuur, bij onze
archieven, of als expert in een antiquariaat.
Misschien zou ik... Als ik dan nog
leef
— Maar Brouwer ! had minzaam „Mamagemonkeld.
Hiermee was het gesprek geeindigd; dat
lang beloofde, eindelijk bij gewichtig-welwillend briefje aangekondigde, en door Henkzelf, in gewone vergeetachtigheid, nog bijna
misgeloopen gesprek. Doch het had eindelooze
gevolgen. „Ga dan ten-minste eerst naar
Duitschland ; dan kun je altijd later zien !"
Zoo was er gezegd en werd er herhaald,
telkens wanneer hij, zich beroepend op Vaders
belofte, dat hij na het eind-examen mocht
beproeven schilder to worden, ervan sprak
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met den nieuwen cursus heele dagen naar de
Academie van Beeldende Kunsten te gaan ;
of, liever nog, voor zichzelf te werken in zijn
atelier op zolder.
Hoeveel onaangenaams had hij over „dat
hok op zolder" moeten hooren! Hoe hoog was
de vertimmering hem aangerekend ! 't Was
het, bij al de familie uitgemeten, geschenk
geweest voor zijn negentienden verjaardag.
De huisbaas had niets willen doen en tot
het breken in den nokgevel voor een groat
raam slechts aarzelend verlof gegeven. Vader
had wat moeten pleiten, en dit, meer nog
dan de driehonderd-gulden zeer buitengewoon
verjaardags-cadeau, had „Mama" hem voorgehouden als een goedheid van den oude,
waarvoor hij niet dankbaar genoeg kon zijn en
die hij eigenlijk moest beloonen, door zoet
naar de Oost zich te laten sturen.
„Mama" had dit wel nooit zoo gezegd,
maar Henk haar halve woorden en heele
stekeligheden begrepen. Hun beider diplomatie
had vermeden uit te spreken, wat vOOr den
mond lag, dat de brekerij en vertimmering,
die rumoer en stuiving in heel den huize had
veroorzaakt, daarbij onnoodig zou zijn geweest .. .
Hij, in de schaarsche geluksuren, wanneer
hij gezellig zat tusschen zijn spullen en een
teekening vlotte zoowat ; wist, dat het hier
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was : alles of niets. „Bowen het gewoel" als
Horatius, voelde hij zich daar onder de
pannen : boven alle ergernis uit. 't Was een
brok afgeschoten zolder : het kamertje, waar
„Mama" hem gebracht had, zijn eersten Rotterdamschen avond, vergroot met een gedeelte
van de bergruimte en licht-gemaakt door een
hoog, dubbel-openslaand raam. Zijn bed stond
er achteraan in een inham, onder het dakraampje, waar een lap voor king. Zit- en slaapkamer en werkplaats, was het zijn alles in
dubbelen zin, waar hij niet slechts de plagerijtjes van beneden ontweek, maar soms zelfs
het zelfverwijt. 0 ! dat geluk, wannëër hij
hoopte : al om een goeie houtskool-lijn !

II.
Over Ter Bregge en Bergschenhoek gereden, kwam Henk uit het noorden Hillegersberg in en, na zijn horloge geraadpleegd te
hebben, stopte hij nog even bij Freericks. De
tuin was hem lief, sinds dien eersten zomer,
toen hij, haast een jaar in de stad, met
„neefjes" Van Balderen mee-gevraagd was ;
en „Mama", een week later, geklaagd had :
„Waarom zonderde jij je zoo of ? de neven
vinden je niets geen jongen" ; maar hij
juist innig had genoten, meer dan ooit nog
te Rotterdam. Wel had hij er eerst wat gek
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bijgestaan en toegekeken ; maar toen de neefjes
met de andere jongens den tuin in naar het
water renden, had hij net zoo hoog geschommeld als vroeger Bens te Papendrecht. Later
was er ruzie ontstaan en had men hem uit
een roeiboot gedrongen, maar Nicht Van
Balderen, vriendelijk, had een hengel voor
hem gehuurd en zalig mocht hij zitten aan
't water en telkens ging de dobber onder en
hoopte hij wat op te halen . . .
Nu zat hij voor dezelfde kolk, aan den
achterkant van dat oude, houten, witte huisje,
een ding om op een vroeger-eeuwsch landgoed
te staan. Het was de eenzame hoek van den
tuin. Hij had terug moeten loopen naar het
drukker gedeelte om aan een kelner bier te
bestellen. Achter de kolk sneed een vaart recht
den tuin of : aan de overzij spreidden de
polders. Een grijsaard op klompen, toen twee
kleuters, gingen voorbij op het smalle pad
langs bossen bloeiende oeverplanten. Zomer,
namiddag, veel zon toch rust. Dat te geven,
het lief-stille land, te schilderen den vrede
van buiten
Opeens werd hij gestoord door stemmen.
Voetstappen klotsten de trapjes op aan de
rechterzij van het huisje. Een zonderling-zware
mansstem klonk. Er kwamen menschen naar
het smalle balcon; Henk wipte zijn stoel op,
dichter tegen den huiswand. Meteen zwenkte
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een hooge, dikke mansgestalte den hoek om
en was vlak vexir hem, te breed in de nauwte ;
onmiddellijk achter dien drong zich een meisje;
en Henk, herkennend, wilde zich oprichten,
doch bijna tegen hem aan stond de man en
naast zich had hij het wiebel-tafeltje met zijn
glas ; twee kinderen wrongen zich ook vooruit
en achter die kwam nog een vrouw . . . Op
gevaar van zijn glas te doen kantelen, wrikte
Henk met den linkerarm het tafeltje achteruit,
zoodat er althans iets ruimte ontstond en hij
kon opstaan, de pet afnemend en, langs den
man heen, het meisje toeknikken :
Juffrouw Veldhuizen, hoe vaart u?
Bedeesdjes lachend, zei ze zijn naam.
De reus had even verwonderd gekeken,
doch knikte, en perste zich langs Henk heen,
zoodat nu het meisje vlak vOOr dezen stond.
Water !
Een der kinderen riep :
'k Zal ruimte maken, zei de reus en
stapte tot het eind van het balcon. Het glas
in de hand, wipte Henk het achterlijf over
het tafeltje heen den wand langs, lachend tot
haar : 't Is bier zoo nauw ! waarop het
meisje, blij met haar inval, de situatie vermakkelijkte door, den reus toeknikkend, te
plagen :
Menschen als me zwager moesten hier
niet mogen komen !
Vriendelijk, Meneer ? lachte Henk. Geluk-
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kig, dat de juffrouw hier niets heeft te zeggen !
En hij stelde zich voor en legde uit,
juffrouw Van Veldhuizen uit de Academie
te kennen, door de lessen van Woensdagen Zaterdag-middag.
Maar nog bleef er bedremmeldheid. De
kinderen stonden, spraak-verloren, tegen de
tante aangedrongen. Henk knikte hun toe en
groette de moeder en nu hij deze even aanzag, trof hem gelijkenis in de zusters.
Komen zij hier voor het eerst ? vroeg
hij, naar de meisjes nikkend, aan het tantetje.
— We zijn hier gisteren in de buurt komen
wonen.
Wonen? Hier ? Van harte geluk !
- Dus u houdt öök van het land, zei de reus.
Henk vond dit geluid wat zelfvoldaan ;
het deed hem aan Neef Adriaan denken, die,
man vol gewicht als antiquair, toch nooit
den preekgalm had verloren van zijn begintijd als predikant.
Tot afleiding sprak Henk over zijn fietstocht : hoe prachtig het in de polders geweest was. De oogen van Magda van
Veldhuizen straalden en nog al aardig eenvoudig vond Henk, dat de reus, de handen
wrijvend, langs hen en over de kinderen
heen, tot zijn vrouw zei :
- Zondag, he ? Dan fietsen we met z'n
alien het land in.
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En nog aardiger, waarlijk innemend, was
de gulheid, waarmee hij verklaarde
— We zijn zoo blij met die verhuizing !
De kinderen dorsten nu, deden zich gelden,
de reus zei : „Ja, we gaan terug" ; en noodde
Henk hen te verzellen.
In den afgerasterden bloementuin, onder
een beuk, bleek thee besteld en melk voor
de meisjes ; doch nauwelijks was men er, of
dezen hunkerden naar de wip en „tante"
moest mee ; Henk bleef met het echtpaar.
- U wordt schilder ? vroeg de reus en
weder ergerde Henk diens Loon ; de man
scheen ijdel op zijn stem ! Des te aantrekkelijker vond hij de vrouw en meer aan haar
vertelde hij, dat schilderen wel zijn illusie zijn
zou, maar dat er groote bezwaren waren en
hij meestentijds twijfelde aan zijn aanleg.
Uw zuster is, geloof ik, vol moed !
De glans der donkere schitteroogen verzachtte tot een uitdrukking van lief heid, en
met een warmen klank van deernis en van
gemeenzaamheid in de stem, zei mevrouw
— Magda, vol moed ? Dat lijkt misschien
zoo, maar lieve help, ze is zoo bescheiden !
- Energie heeft ze wel, zei de reus.
Ik heb haar, zei Henk, maar zelden
gesproken en dan was het natuurlijk kort.
Maar ik zag haar aan het werk en dan leek
ze me van een ffinkheid
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— 0, aan ijver mankeert het 'r niet !
- Beste meid, decreteerde de reus.
't Is heerlijk, dat ze bij ons inwoont,
zei het vrouwtje, vooral daar me man zooveel
van huis is.
— Bent u veel weg ? Dan profiteert u
weinig van buiten.
- Integendeel ! Ik geniet des te meer. U
weet zeker niet ik ben reiziger. Reiziger
voor de Drukkerij- en Uitgevers-Maatschappij
Van Blom 8 Co. Ik loop bestellingen van
drukwerk na, breng kaarten, prenten, platen,
plakplaatjes en ook wel 's een enkel prachtwerk, of wat daarvoor door moet gaan, aan
de man ; smeer de boekhandelaars zelfs inkt
aan ; als ik dan, in de week, nog 's avonds
terug kan of ik kom 's Zaterdags voor twee
nachten thuis, jonge, dan zal het in me poppentuintje tusschen drie slooten genoegelijker zijn
dan op ons balcon aan de Middellandstraat,
dat net zoo smal was als het bordes, waar
we u in uw schildersdroomen stoorden, maar
waar u geen last hadt van overburen.
— Is 't niet bezwaarlijk, zoo ver van de stad?
— Met de fiets ! Desnoods met het trammetje. Ik heb mijn wiel in stad op de zaak
staan. En anders — we houden toch onze
beenen. Dat wordt tegenwoordig te vaak
vergeten.
— Magda, zei het vrouwtje, gaat ook op
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de fiets. Van 't winter, met de avondklas,
zal ze het nog wel 's moeilijk hebben.
Kom, zei de reus. Een bewoonde weg.
Alles beter dan slapen in stad !
- Hartstochtelijk forens, lachte Henk.
— 1k leerde het in Engeland. Te Londen
woont niemand, waar hij zijn werk heeft.
— Moe ! riep bij de rastering een van de
meisjes. En, dwingerig-vleiend : He, Moe,
kom us !
Doch nu verscheen Magda in de opening
van het hek, het tweede meisje met zich
slierend ; en wederom werd Henk getroffen
door de overeenkomst der zusters, die blijkbaar
toch veel in leeftijd verschilden. Klein, maar
slank als een Japansche, ook de moeder dier
lange kinders, die den vader na schenen to
groeien. Flinkheid, als Magda, in den kop :
den niet onharmonisch grooten, maar wel
krachtig gesneden kop, met boven een fijnlippigen mond, een sterken, mooi gevleugelden neus, die bij de prachtoogen gaf het
karakter.
- Huib, plaagde Magda, jij moet op de
wip. En wij vieren de andere kant.
Jawel, en als de plank dan breekt
Drink jij nu tenminste eerst 'es je thee. Jullie
krijgt straks
rchtte hij zich tot de meisjes
nog een tweede glas melk, maar eerst blijf
je even rustig zitten.
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Moe, u hep gezeid dat u an de
zweefmolen wou.
Met moe's begeerigheid werd -gespot en
zij, om zich te weer te stellen, plaagde haar
man : als Henk dien zag, zoo'n olifant die
niet ophield te springen ; de kant van het
slootje achter hun huis lag op drie plekken
afgetrapt, zOO was hij daar aan den gang
geweest.
— En valt uw man er vaak in ? malde
Henk mee.
-- Deed ie het maar ! Dan was het gauw uit.
Nee, kwam Magda, jij bent onrechtvaardig. Als jij je man een olifant vindt, zijn
turnen verdient des te meer waardeering.
He, Pa, spring 'es over stoelen, vleide
een van de dochtertjes.
Jawel, . jawel . . . De vader bleef
zitten, doch Magda kwam haar nichtje te
hulp : — Pa dorst niet, omdat er een vreemde
bij was en dan, deze stoelen, ze leken wel
lastig
— Wel allemachtig !
Doende alsof hij was gebelgd, zette de
reus drie stoeltjes zonder zijleuning naast elkaar
op een plek van het pad, waar Been takken
boven uitstaken ; en onder het gejuich der
meisjes, tot belangstellend vermaak van groepjes gasten aan andere tafels, sprong hij er
met een aanloopje over, zette een vierden
3
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stoel in het gelid en deed ook den moeilijker
sprong zonder stooten.
Zucht tot zelfbehoud, lei hij uit, van
een nieuw kopje thee genietend. Als jongen
al, op klein-seminarie, werd ik om mijn omyang gehoond ; een van de leeraren, zelf heel
zwaar, gaf me toen de raad : vdel turnen;
en al durf ik niet meer aan de rekstok, op
de bok en met halters sta ik me man nog.
Seminarie ? dus roomsch, dacht Henk ; het
neep even in zijn belangstelling voor deze
menschen. Hij veroorloofde zich, op zijn horloge te zien ; dan, naar Magda opkijkend,
verontschuldigde hij zich met den eisch van
het etensuur thuis.
- Eën kopje thee moet u van me nemen,
zei de zuster.
Een kellner was al een pool te voren aangeroepen om een kopje te brengen, doch
hij bleef weg ; en na een blik van verstandhouding met haar zuster, stond Magda op.
Wat moet die nu weer ? klaagde de
reus. Kijk, nu loopen de kinderen ook weg.
Magda is ook ntiOit eens rustig.
Moet jij vooral zeggen ! plaagde de
vrouw.
- Waar is ze heen ?
- Wat ben jij Loch nieuwsgierig. Ze haalt
een kopje voor meneer.
— 0, maar, Mevrouw . deed Henk beleefd.
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Die reus was een zelfvoldane moeial. Zijn
vrouw had het blijkbaar niet makkelijk met
hem. Jammer. Wat een snoes was zij ! Ze
moest toch in de dertig zijn ; het oudste kind
leek tien of elf. Vijf-en-dertig en nog zoo
bevallig, getrouwd met een commis-voyageur;
gezin, waarschijnlijk zonder meid ; zeker een
vrouw die zelf moest koken.
Nu Magda om een kopje voor hem liep,
vond Henk het noodig, nog-eens te zeggen,
dat hij verplicht was rekening te houden
met het etensuur.
— Anders kijkt me stiefmoeder boos !
— Uw vader leeft nog ?
Henk vertelde. En weer kwam men tot
zijn schilder-illusies.
— Er is een schilder de Fouquieres.
— Ja zeker, neef Henri. Ik heet net als hij !
— Nu, kijk eens aan.
— Hij heeft wel talent. Maar juist zijn
voorbeeld doer me geen goed. Hij had het
veel verder kunnen brengen. Tot iets als
Breitner, of Isaac Israels. Maar . . . hij is
vadsig en houdt vol, dat er, naast die, voor
hem geen plaats is. Eigenlijk een beste kerel;
alleen wat heel erg bohemien. Nu, u begrijpt,
dat met zOO'n voorbeeld...
— Ja, en wanneer men dan heet de Fouquieres. 't Lijkt me moeilijk voor u, maar ook
voor uw vader. En schilderen is toch zoo'n
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goddelijk yak ! Onze vreugd is nu in Magda.
Ook me zoon weet nog heelemaal niet
Hebt u een zoon ?
ja, van vijftien jaar.
Vijftien ?
Henk's blik overschouwde
de moeder. De reus, dat ziende, lachte gul.
1k zie, wat u denkt. En dan die moeder !
Negen-en-dertig, bijna veertig! Aardig geconserveerd, nietwaar ?
Henk gaf zijn ja door lachend to knikken.
— Me vrouw scheelt achttien jaar met
Magda, de oudste en de jongste van tien!
Me schoonmoeder stierf, toen Magda drie was.
— En toen hebt u haar plaats vervuld
Verteederd knikte de zuster-moeder.
- 't Merkwaardigste vind ik zooals u op
haar lijkt ; toch heeft uw zuster niets ouwelijks!
— Nee, riep de reus, daar hebt u gelijk
aan, maar me vrouw is de eeuwige jeugd !
Dat klonk aardig, ook door den toon. Het
welvoldane in de stem deed aan als overmoedig, uitbundig, en dit gaf er iets jongs
aan, ondeugends ; men dacht niet meer aan
galmen of preeken. Henk keek naar den reus :
naar dien forschen kop ; met haar, breed golvend tot over de slapen ; die groote oogen,
zacht-onderzoekend, zoo klaar en toch met
iets van peinzen ; die lippen, vastberaden
sluitend, zelfs na een uitroep als daareven,
-- en
onder den breedgerugden neus
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plotseling wist Henk : Maarten Luther, dat
was de kop, waarop die van den reus
leek ! Zou hij het zeggen? Beter verzwijgen. Fijn roomsch leek de man niet, maar
Luther .. .
Magda naderde met een kopje; de kinderen
waren achtergebleven. Mevrouw schonk hem
nu gauw zijn thee ; het gesprek bleef een
oogenblik hokken ; toen vertelde de reus aan
Magda van dien neef, juist zoo heetend als
Henk, en die schilder was. Magda bleek
het wel to weten. Bij Walter in Den Haag
had zij werk van Henry Fouquieres gezien.
Even dacht ik, of het kOn zijn van u!
zei ze glimlachend tot Henk.
— Da's nu onaardig, u dacht dat niet ; op
zijn best dan : van me pa.
0 nee, het had niets van werk van
een pa, jongensachtig-brutaal, soms onhandig,
maar Loch ook met iets stellig-geniaals. En
een vrouweportret vond ik prachtig
Jonge vrouw, donkerblond met fichu .
En daar Magda knikte :
Ja, daar heb ik van gehoord; dat is
me mooie nicht Hermine, de vrouw van zijn
broer, professor Fouquieres
- Hebt u ook een professor in de familie?
- Ja, maar dan zijn we ook uitverkocht ;
de schilder, genie, volgens velen mislukt; zijn
broer, aan wie heusch niets geniaals is, maar
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die het ver bracht met ijver uit eerzucht
hoogleeraar in de aardrijkskunde, maar nu lid
van de Tweede Kamer en ik weet niet wat
al meer. Deze twee vormen de krachtige
tak ; ik helaas ben van de zwakke ... Maar
wddr zag u dat portret ?
-- In Den Haag, in de kunsthandel Walter.
Loopt u exposities af, dat u er zelfs
voor naar Den Haag gaat ?
Ik was op visite bij mijnheer Brouwer,
de antiquair, een vriend van me zwager, die
beloofd had me voort te helpen.
Neef Adriaan!
kent u die ? Moet
die u helpen ?
Neef ? Wel kijk, alweer een neef -en dan spot u nog met uw familie !
Ik had het over menschen, die heeten
als ik ; dominee Brouwer is een neef van
me moeder.
Waarom zegt u dominee Brouwer ?
Hahaha! Nu lachte de reus. Het was niet
eens zoo'n hard geluid. Wel een van innige
vroolijkheid. Die oogen die peinzen konden
en spieden, waren nu vol dartelheid en ook
zag Henk er vertrouwelijkheid in . . . Hij zag
den reus zich verkneukelen en in die trouw
hem aankijkende oogen den wil om hem dat
gul te doen blijken.
U spreekt me niet tegen! drong Henk
vroolijk.
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— De vraag van Magda verwondert me.
Wist jij niet, dat meneer Brouwer dominee
is geweest? Maar kind, daar heb ik al zijn
belangstelling aan te danken. Hij meende
een zieltje aan me te winnen. Later is al
wat kerk was ook hem onverschillig geworden en bleef hij alleen sectair in de
kunst. Maar in die tijd, o, jonge, jonge ! Een
weggeloopen kapelaan...
— Kapelaan ?
— Ik ben kapelaan geweest.
— U?!
Nu lachte Henk. Nu daverde zijn lach.
Hij was zich bewust, te doen als de reus ;
juist dit besef gaf hem behagen. Voor dien
luidruchtigen grooten man voelde hij, als jets
nieuws, sympathie ; en een uiting van deze
gewaarwording, was de lust hem na te doen,
gul, uitbundig verbaasdheid te toonen, daar
deze man, deze gezellige huisvader, roomsch
geestelijke had zullen worden en zelfs...
— U zegt kapelaan, maar u hebt het toch
bij de studie gelaten ?
— Nee, waarachtig niet, ik was kapelaan.
Drie jaar heb ik de mis bediend en in een
pastorie gewoond en me zelfs een tijd verbeeld, heel ernstig, dat daar mijn geluk lag.
Als ik u dat alles vertelde . . . Maar het raakt
aan teere kwesties en het verhaal is niet overal
vroolijk. 1k zou u en u mij moeten kennen ...
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De reus zei dit eenvoudig, sympathiek oprecht. Henk overlei, dat hij nu niets onaangenaams meer vond in den toon, allerminst
bij die laatste woorden. En tevens bedacht
hij jets, dat hij, opstaande, ook maar zei:
- Zelfs weet ik nog niet eens uw naam !
— Me nadm ? Da's waar ! 1k heet Huibert
Willems, handelsreiziger, oud-kapelaan, huisvader, lid van de S. D. A. P. !
— En turner ! vulde Henk de lachendgedane opsomming aan.
En teekenaar van heel mooie reclames,
zei Magda, ook lachend, maar met een opzettelijkheid vol ernst.
— En . . . vriend van dominee Adriaan
Brouwer ! Ook dat legt u me later uit
als ik tenminste hopen mag, dat ik u nog
wel eens zal ontmoeten.
— Me dunkt, na een kennismaking als deze
spreekt dat vanzelf.
Er werd afgesproken, dat Henk de familie
in de nieuwe woning zou bezoeken. Willems
liep met hem mee, den tuin door, om te zien
waar de meisjes bleven. En daar hij ze aan
den zweefmolen vond, hing hij plotseling mee
aan ; en Henk fietste weg, na juist nog even
de lenigheid bewonderd te hebben in dat
plomp-lijkende, niet-jonge lichaam, dat, terwijl
het toestel kraakte, veerend als jets dat licht
is, zweefde.
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III.

Een briefje van Magda van Veldhuizen
noodigde Henk naar Hillegersberg. Het was
veertien dagen later. Haar verslag van een
bezoek aan neef Brouwer zou hem, zoo
schreef ze, wel interesseeren.
Hij vond een popperig-klein, maar aardig
huisje ; witte muren met gele luiken, flikkerend
dik print op de paadjes, aan een zijgevel
paarse clematis. De sloot aan weerskanten
was door struikgewas onzichtbaar gemaakt.
Vciár het huis en in het tuintje fonkelde
oost-indische kers ; koninklijk praalden zonnebloemen met hun groote donkere harten tegen
den witten gevelglinster ; en jets quasi-monumentaals als een laan had het korte paadje,
recht den tuin door, dat hooge stokrozen,
vol-bloeiend, in tinten van rood tot rose
afpaalden. Weligheid en kleuren-weelde in
een kleinheid die intimiteit was.
- Vindt u het grappig? glunderde Willems. Ja, wij voelen ons echt gelukkig. We
hebben het maar prachtig getroffen, dat
Jochems er genoeg van had en ik dit toevallig hoorde.
- Jochems ?
- Ja, de landschapsschilder .. .
— 0, heeft die bier gewoond?
Hij had het laten verbouwen en • schil-
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deren en deed ons ook nog meubels over !
Zijn atelier stond Binds op het weiland ; maar
dat is mee naar Kortenhoef.
— En u bent niet op reis ?
Neen, dat kwam er nog bij ! De stille
tijd, met behoud van salaris, en extra-verdienste van reclame-ontwerpen, waar Willems
met plezier aan werkte.
— Wilt u 's zien ? viel Magda in. Mag
wel, he Huib ? — Maar weest u voorzichtig
op onze trap !
Die kronkelde inderdaad bescheiden als
louter nauwte en laagte omhoog. En toen
Henk om den draai been was, stond er
bovenaan iemand te wachten. Even benauwde
hem het besef, dat men hier elkaar in den
weg kwam. Doch mevrouw Willems was
blijven staan om hem te verwelkomen ; haar
oogen van diepen glans lachten hem tegen,
terwijl zij in een kamer week ; en toen hij
daar tegenover haar stond en Magda naast
zich had in de lage deuropening, onderging
hij verrassend-weldadig de bekoring van iets
ongemeens en harmonisch'. Deze fijne kleine
vrouwtjes hadden het bevallige van Japanschen.
Hoe volkomen blëêf de lijn, bij een dergelijke
fijnheid. De lijn was in mevrouw, als in Magda.
Wonderwel pasten zij in dit huisje, op dat
trapje en vOszir dit deurtje . . . Maar Henk
kon zich niet weerhouden te lachen bij de
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gedachte, die hij ook uitsprak, dat de reus
woonde in dit huis.
- 't Gaat best, zei Magda, kijk maar hier
in de werkkamer.
Het was een vertrek met twee vierkante
ramen op den tuin, hel-geel met zwart geschilderd ; de zoldering geel met zwarte balken.
Er viel veel licht in de kleine ruimte. VOOr
beide vensters stond nu een teekentafel. Daarover heen, uitkijkend in den tuin, zag Henk aan
het eind van het laantje der stokrozen v6Or
het slootje dat er de grens was, den grasoever afgetrapt, aan weerskanten op verschillende plekken weggezakt.
— Is daar het springterrein van uw
zwager?
Ja, dat moet worden bijgespit, want
het ergert Huib elke dag ; hij is zOO op dit
boeltje gesteld !
Henk zag de kleine kamer rond ; met weinig
was zij gezellig gemaakt. Er hingen reclameplaten die hij niet kende.
Zijn die van uw zwager?
Het zijn de eerste. De twee die hij
nu maakt worden beter.
- Ik wist niet, dat hij teekenen kon.
- Laatst zei ik het u . . .
Reclame-platen ! U sprak, zonder meer,
van reclames. Als iedereen kon teekenen, die
reclame-platen maakt...
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Bedoelt u het zoo! Huib heeft talent.
Als kind heeft hij schilder willen worden.
Later is er nog sprake geweest van de Beuronschool, maar het aandringen van de geestelijkheid dat hij die richting uit zou gaan, heeft
hem juist afkeerig gemaakt. De wilde-vogel
in hem heeft zich het eerst laten gelden in
die schilderkwestie.
— Is hij werkelijk geestelijke geweest?
Dacht u, dat hij laatst een grapje vertelde ? Als u hoort, wat hij doorgemaakt heeft,
zult u hem zijn betrekkelijk kalme leventje
van tegenwoordig gunnen ! Kijk, hier is zijn
nieuwe werk . . .
Het was de eenvoudige, duidelijke aankondigingsprent van een zuivel-onderneming
in Friesland. Klare kleurvlakken in drie pure
kleuren, die niets hadden van een realistische
voorstelling en niettemin het karakter weergaven van landbouw-bedrijf en zelfs van
Friesland, zonder dat men er Friesche natuur
zag of Friesche kleedij. Sober, sprak de plaat
helder, onmiddellijk en toch kalm.
Dit vond Henk er in to prijzen en hij zei
dat en ook Magda beschouwde het als een
deugd, dat er niets schreeuwerigs aan was
en haar zwager niet getracht had naar
nabootsing van de werkelijkheid.
Met de andere was hij minder gelukkig
geweest ; toch had ook deze wel iets eigens
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en dat een van zijn directeuren dit waardeerde, bleek de hoop-gevende voldoening.
— Is zijn positie moeielijk ?
— Al dat reizen, u begrijpt ! Het colporteurs-vak staat slecht bekend, dikwijls wordt
hij hondsch ontvangen.
Dus dan werkt u nu bier met u
beidjes ? vroeg Henk om of te leiden. En
gretig toonde het meisje, wat zij deed. Het
bleek eenig verband te houden met de taak
en de bedoelingen van haar zwager, daar
zijn Maatschappij op nieuw en meer artistiek
grafisch werk zich wilde toeleggen. Buiten
de Academie om, had Magda etsen geleerd
en nu was ze naar meneer Brouwer geweest
om over gravure te spreken en droge
naald.
Maar dat is toch niets voor u ?
Meneer Brouwer meende van wel, en
omdat hij bevriend is met de firmanten
Door hem heeft Huib de betrekking gekregen.
Hij is wel iemand van veel invloed, al doet
hij dan een beetje mal.
En daar Henk de schouders ophaalde:
- U hebt weinig met hem op ... Hij had
het ook nog over u: dat u maar 's bij hem
moest komen, kunst-historicus was voor u
het beste.
- Dat heeft hij ook al thuis beweerd,
maar ze lachen er eigenlijk met z'n adviezen.
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Teminste in de laatste tijd ; ze willen me
naar de Oost hebben.
— U ! Naar de Oost ? Waarvoor? Als wat ?
Magda vroeg het snel, in verbazing. Zij
bloosde, toen Henk haar even aanzag ; ze
vreesde onbescheiden te zijn geweest en zei
hem dit.
— Onbescheiden, omdat u hartelijk bent? ...
U weet, ik heb een tweede moeder ... Die
heeft het geld en kijkt me weg.
— Maar daarom hoeft u toch niet naar de
Oost !
Henk vertelde het plan van Oom Kees ;
hij zei haar alles ; het deed hem goed, zich
uit te spreken tegen dit meisje, deze lieve
kameraad, in deze omgeving van smaak en
eenvoud. Zij ried hem, den steun van neef
Adriaan niet te verwerpen.
— Hij zei het zoo stellig ; hij meende het echt.
Henk vond iets benauwends in Magda's
ontzag voor neef Adriaan. Maar toen beiden
beneden waren gekomen ; nadat Magda enkele
etsen getoond en van de mooie platen verteld had, in Den Haag bij meneer Brouwer
gezien ; bleek haar zwager over dezen te
denken als zij.
— Als uw neef helpen wil, doet hij het.
Ik geef toe, dat zijn belangstelling in mijn lot
voortkwam uit haat aan de ultramontanen,
maar hij heeft me dan toch maar bijgestaan
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op een moment dat de vijandschap zich aan
alle kanten om me opdrong ; en een, die
machtig was, geloof me !
Was 't hem te doen om een proseliet ?
— Direct heeft hij het me nooit laten blijken.
Hij wilde me helpen bij mijn bevrijding. En
daar was genoeg aan te doen. Ze houden
je vast in de roomsche kerk ! Een mensch
die twijfelt aan zijn waarde, moet probeeren
daar los te komen ; dan ervaart hij hoeveel
er om hem wordt gegeven ! Ze rekenen met
de strijd in jezelf, maar wat is hun niet goed
als wapen ! . . . Wanneer je dan verder niets
hebt, niets bent, dan is belangstelling bij een
man van positie als Brouwer heusch een uitredding.
- Hij was toen toch geen predikant meer ?
- Welneen, het is zeventien jaar geleden.
Maar me vrouw was zijn katechisant geweest.
Llw vrouw ? 0, bent a protestant ?
Henk's blik ging naar mevrouw Willems
en Magda. Beiden lachten om zijn gezicht.
We vallen hem mee ! plaagde mevrouw.
Henk wist niets grappigs terug te zeggen.
- Mijn familie, zei Willems, is door en door
roomsch; als rem was dat al bijna genoeg.
Het zet een stempel op je, het legt een plooi
in je natuur, die je o zoo moeilijk kwijt-raakt.
En dan het leed van hun toorn, hun haat ..
Je vader, die je vijand wordt !
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— Me man heeft vreeselijke dingen doorgemaakt, zei mevrouw Willems.
Uit zijn hoek bij het openstaande deurraam der tuinkamer, zag Henk haar naar het
licht gewend gelaat. Het tuintje lag in zonnegloed. De bloemen fonkelden vol goudglans.
Rood en geel omkrulde 't kozijn. De kamer
zelf bleef zonder zon. Het was er koel en
warmkleurig rustig. De kinderen, van de
vacantie genietend, waren met hun drieen
fietsen. Ook de ouders vierden rusttijd.
Henk durfde niet door vragen over 't verleden. Willems had het laatst gezegd: daarvoor moesten z'elkaar kennen. Hij zocht naar
een deelnemend woord. En hij vond niets
beters dan ;
— Hier krijgt u nu wel schadeloosstelling !
— Die kreeg ik van de beginne of ! Schade
en int'rest, en meer dan dat !
Willems zat in een houten stoel, een namaaksel uit den riddertijd, driehoekig, de punt
naar achteren, met iets als een breed kruis
tot rugsteun en dikke koorden aan de zijden.
Rustig achterover zat hij, doch wierp den
romp eensklaps opzij en boog zich over naar
zijn vrouw. In de bruuskheid der beweging
en de uitdrukking van het gelaat, zag Henk
iets kwajongensachtigs, iets van den lobbes
en iets van den schalk ; doch de blik, bij
guitigheid, had in het lachen der oogen een
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warmte, die innigheid ook aan den uitroep
gaf. In een rond rieten stoeltje zat zij, laag
en klein naast den reus in den zetel. Een oogwenk keek zij hem ernstig aan, Coen week
zij snel, lachend, als duchtend, uit. Henk nam
de twee expressies waar. Hij begreep dat de
laatste een spel van spot was, waarmee zij
haars mans uitbundigheid brak. Doch in de
seconde van naar hem opzien, waarin ze zijn
teederheid aanvaardde, had hun herinnering
geleefd. Henk gaf er zich gretig rekenschap
van : hier was een kostbaar, bevochten geluk.
Blij-ernstig keek Willems hem aan en
vroeg :
- Weet u, hoe me villa heet ?
- Heet ? 0, heeft het landgoed een naam ?
- Ik heb het gedoopt ! „Gedenk to leven''...
Het tegendeel van Memento mori, de spreuk
als u weet van monniksorden. Hier woont
het anti-coelibaat, de les : 't is niet goed,
dat de mensch alleen zij. Ik heb de Eenzaamheid gekend, en in al 'r verschrikkingen.
Dat ik me dddraan heb ontworsteld, en nu
me gelukkig voel in de gemeenschap, in de
zuivere zin van het woord, dank ik aan deze
kleine heldin, heelemaal en uitsluitend hddr,
Er volgde een oogenblik van zwijgen.
Vreemd, dacht Henk, weer wat galm in de
stem, maar die nu volstrekt niet hindert. Hij
zag mevrouw aan : zij lachte verlegen.
4
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— Me man z'n stokpaardje ! legde zij uit.
Preeken doet ie nog altijd graag, Maar van
ons tuinhekje blijft ie wel af.
Ik wil, zei Willems, geen aanstoot geven.
En je loopt niet met zulke dingen to koop.
Maar anders ... Kent u Paphnutius ? Die
heeft zestien eeuwen geleden gedaan, wat ik
hem o zoo graag zou nadoen.
- Ja maar, spotte nu zijn vrouw, als jij
kerkhistorie vertelt, wees dan eerlijk en zeg
er bij, dat Paphnutius zelf asceet was.
'k Weet 't van hem! fluisterde zij, overbuigend
naar Henk.
De hittige ernst in Willems' oog brak.
De lippen, zelfvoldaan gesloten, openden zich
en de tandenmond lachte en blij werd nu
de glans der oogen en, de hand op haar schouder leggend, malde hij, opzettelijk galmend :
- Hadde Paphnutius Bertha ontmoet, hij
ware vast geen asceet gebleven.
- Maar . . . begon Henk ; hij aarzelde
even. — Waarom zoekt u het zoo ver? Want
ik durf het nu wel zeggen. Toen ik u laatst
zag, dacht ik dalijk : uw kop, uw oogen,
en dan die haren . . . U hebt net een kop als
Luther !
Een explosie van vroolijkheid volgde, doch
de Luther-kop bloosde wat.
- U raakt hem in zijn trots, plaagde
Magda.
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En mevrouw :
-- Maar het heeft er niets van ! Luther
en mijn olifant . . .
Mevrouw ! . . . hield Henk aan.
— Hoe kent a die kop zoo? vroeg Willems,
gretig een afleiding vindend.
- Te Vleuten, op de boerderij van me
grootouders moeders vader was heerboer —
hing ie in de „mooie kamer" : een gravure,
die ik nu thuis heb. Toen 'k meen, toen ik
een jongen was, hield ik van niets zooveel
als portretten, vooral portretten van groote
mannen. De Ruyter, Tromp en Maarten
Luther, dat trio heb ik daar nog van over ;
Grootvader had ze voor mij bestemd.
- Lokt u dat niet, portretschilder? Qua
vak is het toch zeker het beste.
Eerst maar kunnen, meneer Willems !
Och nee ; ik moet maar naar een plantage
Henk zei het, hopend op verzet. Het zou
een voldoening zijn, hier te hooren, dat hij
wel wat anders waard was. En men zei hem,
wat hij wenschte. Willems verklaarde : U
mag dat niet doen. Mevrouw dacht aan een misverstand : als Henk het nu toch zelf niet wou...
Eigenaardig getroffen, nam hij afscheid, en
onder het rijden over den smallen Bergweg,
waar veel verkeer en groepjes wandelaars
telkens stoorden, dacht hij aan den fietstocht
buiten, toen hij meende vastbesloten te zijn.
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Sedert had Vaders houding hem weer heelemaal ontmoedigd. Wat was een kunsthistoricus? Aan een museum? Dat werd niet betaald.
En in een kunsthandel ? Hij, koopman ? En
koopman in iets precairs als kunst? • . Zoo
was het, aanvankelijk aanvaarde, plan van neef
Brouwer bestreden. En de slotsom van elk
gesprek was : Indie ! een pracht-positie ; dank
zij Oom Kees, diens grooten invloed, zou hij
er worden vooruitgeschOpt. En in de Preanger, heerlijk land, mooie natuur, vol Europeanen, en tegenwoordig met de auto's . . .
Aangepreekt had Vader het plan.
En nu deze menschen : vreemden .. .
Niemand had hij, die iets om hem gaf,
sedert den dood der goeie Oma .. .
IV.
De familie de Fouquieres bracht de vacantie
door te Noordwijk. De bovenwoning in de
Kortenaerstraat was gesloten ; doch nu zag
men telkens een enkele jaloezie opgetrokken
of iemand ontsloot er het dubbele huisslot.
Dat waren meneer de Fouquieres en Henk.
Beiden waren veertien dagen van huis geweest ; omdat ook Briegelaar schoolgaande
kinderen had, moest meneer de Fouquieres
in de tweede helft van Augustus af- en aanreizen en nu en dan ook 's nachts te Rotter-
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dam blijven, teneinde vroeg op het kantoor
te zijn. 't Was van te voren langzaam bedisseld. Mevrouw de Fouquieres had boos
zich verzet. Die Briegelaar, die wilde doen
als gelijke! Dat was in den loop der jaren
verergerd en haar tot gestadige ergernis.
Vader Briegelaar was als loopjongen bij haar
vader begonnen, toen deze nog maar kort
was getrouwd ; hij deed wel boodschappen
voor haar moeder ; en nu erkende de zoon
geen afstand. Heimelijk griefde haar het besef
der scheef held in haars mans positie dan
mokte zij smalend : „je compagnon !" alsof
ze op Briegelaar af wou geven, doch de steek
was voor Fouquieres, die zonder dien man
niets kon, niets was. Het had weken Lang
een telkens hervat heen-en-weer-praten gegeven, van mevrouw de Fouquieres naar
„mevrouw" Briegelaar, over het kantoor,
door de mannen; het was haast een loven
en bieden geweest, enervant voor mevrouw
de Fouquieres als het afdingen bij het vruchtenvrouwtje, waartoe de lakschheid der tegenwoordige keukenmeid haar noodzaakte, nu en
dan tot op het portaaltje der benedentrap af
te dalen.
Ten slotte was men het eens geworden,
doch toen kwam de pijnlijke scene met Henk,
die zijn ouders dorst verwijten, dat zij hem
buiten de deur wilden zetten, omdat het voor-
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stel van oom Kees hun een uitkomst leek
voor dien jongen, die, zonder ambitie en
fortuinloos, toch iets moest worden en plezier had in niets — behalve dan in teekenen.
Het eene woord had het andere uitgelokt,
en na zijn duldelooze uitlatingen, was mevrouw maar blij geweest, dat de jongen niet
meeging naar Noordwijk. Zijn vader had
hem geld gegeven voor een fietstocht door
Gelderland; daarna had Henk nog op de
Zuid-Hollandsche plassen gezeild met een
gymnasium-kennis ; nu was hij alleen thuis te
Rotterdam ; en mevrouw de Fouquiëres vond
het niet noodig, hem den eersten Zondag
dat hij daar zijn zou naar Noordwijk te laten
komen.
Nog 's Zondagsavonds vertrok haar man
om tijdig op kantoor te zijn, en daar hij ook
Dinsdag er vroeg moest wezen, bleef hij
's Maandagsavonds in stad.
Met Henk at hij aan „De Maas". Het was
leeg in de gezellige zaal der zeilvereeniging.
Een paar jonggetrouwden, wier meid den
1 sten was weggeloopen en die nu dagelijks
hier aten, en een groep van vier oude heeren
waren met hen de eenige gasten.
— Drink 'es uit, noodde de vader en hield
de Moezelflesch over de tafel.
Henk voorzag, dat er iets ging gebeuren.
Werkelijk vroeg Vader even later :
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— Heb je nu een beslissing genomen, of
weet je nog niet wat je wilt ?
— Hoe meent u ? antwoordde Henk afwerend. Natuurlijk begreep hij de vraag volkomen. Zij betrof hetgene, waar hij gestddig
aan dacht, juist ook in verband met de houdingen thuis.
— Oom Kees, sprak zijn vader, was Vrijdag te Noordwijk en wenschte blijkbaar een
decisie.
— Die heeft ie, wat mij betreft, al lang !
— Hij sprak ook nog van de militie ; of
je daar wel aan dacht : dat, als je hier blijft ...
— Ik kan immers bij de reserve komen
en daar krijg je altijd uitstel.
— In Indie liep je het heelemaal vrij.
— Daarvoor ga je toch niet naar de Oost !
Als ik dienen moet, dan dien ik.
— Jawel, je praat daar nu makkelijk over.
Maar enfin, je wilt dus niet?
— Vader, ben ik u zOO tot last ?
Henk vroeg het, heesch en schielijk zacht
sprekend. Wil gloeide er uit de donkere
oogen, waarmee hij zijn vader vast bleef
aanzien. Want hij doorschouwde de zwakheid bij dezen ; zwakheid, die hem met weerzin vervulde, bij hatend besef van de kracht
in „Mama- , die het denken, het vôelen van
Vader bestuurde, hem wist te dwingen tot
slaafschheid voor Oom.
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Zij zaten alleen, in een hoek der zaal,
ver genoeg van de andere menschen. Toch
loenschte Vader telkens naar hen en sprak
aldoor opzettelijk zacht, hij, zoo 'n branie,
juist hier op De Maas. Henk voelde medelijden bij weerzin. Vader was van hen beiden
het kind. Heel een betoog hield Vader nu,
dat Henk niet het recht had zoo'n vraag to
doen, waarmee hij onlangs Mama had gegriefd, Mama die zoo hartelijk ook voor hem
was. „Hoe dankbaar, dacht Henk, is mijn
kleine hond." Vader had gisteren paardgereden en gezwommen en ook nog gezeild
daarbij het leven-in-hotel, och, de goeiert
genoot daar zoo van : hij vond zich vëël beter
of dan vroeger, Lekkerkerk was vrëëselijk,
niets meer . . . en hij dankte dit alles „Mama" !
Vrijdag oom Kees : een dag van gewicht !
Briegelaar's oor moest hebben getuit, want
Mama had zich zëker gewroken. Ondertusschen deed zijn vader en wat oom Kees en
wat Briegelaar wou .. .
— De handel prachtig ? Och, jawel. Tenminste ... Maar voor mij is het niets
U?
U hëbt u aangepast, ja. Maar...
— Nu?
— 1k was in uw plaats in ons dorp gebleven.
. . . Och, wat had hij nu gezegd ! Vader
werd eerst rood, toen wit. Zwarte ondankbaarheid . . . energie . . . juist vooral gedaan
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hem...
Ja, wat kon hij daar op zeggen ?
om
0, goddank, de bui dreef over. Vader praatte
nu weer gladjes, schonk zich nog een glaasje
moezel. Waarom deed deze edelman zoo,
hoe kon hij wanen te overtuigen ? Door al
wat Vader zoo keurig gezegd had, klonk de
ingenomenheid met dit Rotterdamsche leven
van pretmaker, die een baantje-van-niets heeft,
die bij zijn vrouw is ingetrouwd. Nu wou hij
zijn zoon een goed hoekje bezorgen. En Henk
kon hem toch moeilijk zeggen, dat hij te trotsch
was om klap te loopen en dezen schijn van
weelde haatte ?
— Nee, dank u!
Henk hield de hand op zijn wijnglas.
— Hoort het er bij, dat je afschaffer wordt?
God ! dat was een vraag voor neef Henk !
Laatst was het bestaan van dien naamgenoot
Henk voorgehouden als een voorbeeld van
het minderwaardige in schildersleven. En
nu deed Vader aan hem denken ? Och nee,
Vader was niet zoo. Vanavond enkel wat
geprikkeld. Verder een kind ; maar hij hield
zich netjes . . . och, was Moeder maar niet
gestorven, die hield ook zOOveel van Vader
en die was de eenvoud zelf . . . He ?
— 0 nee, Vader, zegt u dat niet. Als een
bestaan ernstig is, dan dat van schilder. 'k Weet
heel goed, dat bier te Rotterdam hard wordt
gewerkt en van zulke rijke heeren is dat
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natuurlijk verdienstelijk. Maar ernstig leven
vind ik iets anders. Tenminste : ik zou het
als koopman niet kunnen. Een ernstig koopman gaat op in de handel ; geld-verdienen
is dan niet het voornaamste . . . Wat u met
mij bereiken zou, is, dat ik, door u en oom
Kees geholpen, bevoorbeeld met de meesterstitel, ergens directeurtje zou spelen...
— Spelen ? Wat doe ik dan zelf ?
Even knepen Henk's lippen opeen.
— Van mij zou het werkelijk spelen zijn.
En wat me er altijd bij ergeren zou : dat ik,
voor werk waar ik niets om geef, zoo ongezellig thuis zou wezen.
— Dat ben ik toch niet !
— U niet. Maar vëël hard-werkende heeren.
En daardoor ontbreekt, bij alle respect, voor
mij aan die menschen d'r leven distinctie.
Koopman zijn ze, maar anders ook niets. Ze
lezen de krant, nu ja, maar verder ? . . . Denk
maar aan wat oom Kees toen zei, aan het
diner op uw verjaardag : voor lid van de
raad had niemand meer tijd ; zoo kwam daár,
wat hij noemde, plebs in.
Zich opwindend, sprak Henk levendig
voort over het mooie van 't koopmans-leven:
zoo'n reeder, die schaak-speelt op oceanen,
die wdarlijk van alle markten thuis is, die
nieuwe behoeften, het gebruik van nieuwe
artikelen, het vervangen van verbruikte of
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verloren of in onbruik geraakte koopwaar
voorziet, die, als een kok met etenswaren,
combinaties met handelsstoffen maakt, die
nooit maar doet in een enkel ding, zoomin
als de landbouwers tegenwoordig, daar ze
veel meer dan een zaadsoort verbouwen .
Verrast glimlachte meneer de Fouquieres.
Jonge, je praat als een koopmansgenie!
Hoe jammer, dat oom Kees je niet hoort.
En die wil zich opsluiten met een verfdoos!
Vader, daar fantaseer je ook mee. Nee,
ik ben geen man van de daad. U evenmin .. .
0, it bent sportsman. U hoorde op ons kasteel
in Frankrijk. Als we daar zaten, Vadertje,
dan kondt u wezen precies als u nu bent en
tegen mij sprak u net andersom. Want nu
wilt u mij de herrie in sturen, waar u zelf
een rustig plaatsje bij hebt, maar ik het
misschien heel moeilijk zou krijgen, of ik
moest op een plantage gaan kniezen met niks
als inlanders om me heen. Wij deugen niet
voor de beurs-schreeuwerij, daar is ons Franschadellijk bloedje te dun voor ! So was fabulieren, dat is wat anders. Maar toch eigenlijk
geen fabulieren hiervan. Er zou, dunkt me,
een prachtroman van hedendaagsch Rotterdam zijn te schrijven ; al dadelijk Pincoffs
met Feijenoord : hoe die dat ontdekte, die
bij-stad aanwees, maar net als Mozes voor
de tijd mis-ging. En naast hem, na hem, een
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man als Kräller . Maar ik, als ik romanschrijver was, zou toch andere dingen nemen.
En zoo voel ik het ook als schilder : van
Rotterdam is nog niets gemaakt ; Breitner
had het moeten doen, of neef Henk . . . ik
zou het niet kunnen .. .
Geloof je, dat je iets anders wel kunt?
Ja, Vader, ja! Toe, heb vertrouwen.
Denk nu eens even niet aan oom Kees...
He, nee, word u nu niet boos. We praten
net zoo heerlijk gezellig. Ik ben nu toch al
negentien jaar. Over twee jaar meerderjarig.
U voelt zich tevreden hier. 'k Zei straks al:
u wist u aan to passen. Een zegen, ook voor
Truus en Minnie ; die hebben het VanBalderen's-bloed. 1k, het uwe en dat van
me moeder. Boer . . . dat zou ik misschien
graag zijn. Of kweeker ! Te Boskoop : vëël
liever dan bier .. .
Scheef voor den disch, het slanke lichaam
hoog tegen de stoel-leuning, de fraaie handen
even op tafel, terwijl twee wingers den zegelring wreven ; zag meneer de Fouquieres
glimlachend op Henk neer, die, boven zijn
bord gekromd, met het dessertmesje kerfde in
druivenschillen. Henk keek op en zag den glimlach ; hij reikte vlug naar de wijnflesch over . . .
— Nee, mij niet meer ! haastte zich zijn
vader, toen de flesch bleek leeggeschonken.
— We zullen een kopje koffie nemen.

61
Henk verkneukelde zich : die Vader, die,
ook nu niemand hen zag of zien kon, nog
bang was voor een gek flguur. Maar hartelijk, blij zei hij : „Graag !" voor die koffie.
Het was opeens gegdan tusschen hen. Nu
er maar geen Van Balderen bij was ! Ook
Vader had een avond vacantie. De Josephsheifer had hem gesmaakt ; voor zich bestelde
hij triple sec ; het aardige was zijn pret
in die dingen. „Mama" hield hem vast, dat
hij nooit te veel nam, als Gro'pa en vooral
diens vader. Voor Vader was zoo'n flesch
een festijntje, nog steeds, na zOOveel tijd van
meer geld.
Zij hadden de zaal nu volkomen alleen ;
het jonge echtpaar was naar huis, de vier
heeren dronken hun koffie buiten.
Hebt u geen haast, Vader? vroeg Henk.
Haast ?
— Dan wou 'k u nog graag wat vragen.
En hij zei al, wat hij overlegd had. Dat
hem gezegd was, te mogen studeeren aan een
universiteit ; dat dit toch altijd wel vier jaar
duurde ; dus meer zou kosten dan vijfduizend
gulden; en dat hij, als schilder, aan zulk een
som, zeker, zeker vijf jaar genoeg had. Ook
was er immers zijn moeders versterf of wat
hij had geerfd van O'ma, geld waarvan hij
zou kunnen gebruiken .
Maar jongen, ben je nu heelemddl dol?
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Wat?
Dat zou ik natuurlijk niet willen ! Je
bent toch mijn eenige zoon. Je stelt de dingen
zoo zonderling voor . 't Is je toekomst,
cladr ben ik bang voor. — En weer noemde
Vader neef Henri. En weer zei Henk, dat
die erg lui was. Beiden herhaalden het vaak
gezegde. En beiden vonden dit vermoeiend:
het ronddraai-gesprek van vele maanden, dat
Vader meestal ten slotte ontstemde. Doch hij
had een tweede pousse besteld. Henk zag
hem aan, dat hij sentimenteel werd. Hij zei
nu ook een paar maal „me jongen" en dit
vond Henk wel onplezierig ; het was een
heerlijk woord misbruiken. Even herwekte
het nu het besef van wat zijn jeugd aan
warmte ontbeerd had.
Gaan we ? zei Vader, korten tijd later.
En buiten : — Loop je nog even mee om ?
In de Parklaan was het vol. Zwijgend
laveerden zij tusschen de menschen. Het donkerde al: een prachtige avond. In een laan
zonder wandelaars stond een bank en Vader
ging zitten.
Zie je, vent, begon hij nu en dat klonk
opeens prettig ernstig ; we moeten elkander
goed begrijpen. Natuurlijk ga jij de weg
die je wilt, maar je keus is niet gewoon ;
dat maakt het zoo moeilijk voor mij. jij denkt,
dat ik je contrarieer, en dan doe je me ver-
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wijten van je weg willen hebben en zoo. Je
zegt, dat we niet met je mee willen voelen.
Als jij het ëën moment deedt met mij, zou
je zoo iets niet kunnen zeggen. Toen ik
Mama ten huwelijk vroeg, dacht ik aan mijn
eigen geluk, maar volstrekt niet uitsluitend
dadfaan. Zielsveel had ik van je moeder gehouden. Maar ze liet me alleen, toen ik drieen-dertig was ; en dat leven viel wel heel
zwaar. De grootouders hebben het begrepen ;
ook Grootvader sprak me nog van hertrouwen. Bij het geluk, dat ik daarbij zelf hoopte
to vinden, heb ik wel degelijk gedacht aan
jou opvoeding en aan je toekomst. En Mama
heeft het zoo gewild. Ze wou een moeder
voor je zijn en de invloed van haar famielje
zou ook jou ten nutte komen. Maar je hebt
je afgezonderd ; als kind al sloot je nooit je
aan. De neven Van Balderen, Frans van
Lenden, met niemand was je of bleef je bevriend. En nu komt de praktijk van het leven.
Ook nu zonder jij je af. Ik moet je laten
doen en gaan, en ik zal er ook wel aan
wennen, maar het is zoo heel iets anders
dan ik voor je had gewenscht .
Vader, ik weet het. Wij zijn anders.
Maar u bent ook veel veranderd. Vroeger
hieldt u ook veel van buiten Ik voel in
zoo'n stad me nooit gelukkig. Maar o, ik ben
zoo blij met vanavond ! Dat ik het u heb
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mogen zeggen en alles wat u mij gezegd hebt !
— Nu, dan is het goed...
Zij gingen huiswaarts.
V.
Zondagmorgen te Hillegersberg. Het had
tot 's ochtends acht uur geregend, fel, met
windvlagen of het al herfst werd. De olmetakken vOOr Henk's huis zwiepten langs het
balcon en de vensters, terwijl hij het eenzaam
ontbijt bereidde.
Vader was met week-end naar Noordwijk
gegaan en had hem voorgesteld ook te komen,
doch, toen hij sprak van werk, gezegd :
Goed, goed, goed, doe wat je wilt.
Het was nu een ideaal-verhouding. Henk
drenkte het niet-versche brood met jam ; de
kaas werd droog, was donkergeel ; maar die
aardbeien-jam was frisch. Gretig dronk hij te
sterke thee : moest ze leeren zetten, voor
later ; deze was op bitter af. Maar als je
dorst hebt en pret in je buikje . . . 0, wat
had hij het nu toch goed ! Deed precies wat
hij verkoos, en, mooiste van alles, het werken
lukte . . . Blij had hij de fiets om den nek
gehangen ; blij was hij de trap er mee afgedaald ; en blij trapte hij than op den
Bergweg.
Wat was het hier mooi en wat werd het
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bier leelijk ! Doodzonde, al die misbaksels van
huizen. Kalm slingerde hij zich door tusschen
de menschen en had plezier in het zondagsyolk. Nu was het trouwens nog overal stil.
Gelijk had ieder, die bier kwam. Waarlijk,
daar, weer een nieuwe speeltuin : ronde ijzeren
tafeltjes, gele pootjes maar witte bladen : fijn,
dit wit onder dicht, laag lommer, grijzig-groen,
van treurwilgen.
Henk ging aan Magda en Willems vertellen, dat hij werkelijk schilder werd ; maar
toen hij bij het huisje kwam, stond alles open,
doch was er niemand. Plotseling hoorde hij
Willems' stem ; de klank kwam echter niet
uit het tuintje ; doch over een zijsloot lag
een plank en daarop stappend, zag hij hem.
Zijn groet moest een gelukwensch worden,
daar het domein bleek uitgebreid ! Tegen de
aanvankelijke verwachting in, was Willems
er in geslaagd, het stukje wei, dat halfweg
zijn tuin aan den linkerkant begon, waarop
Jochems' atelier gestaan had, er bij to huren ;
en nu spitte hij het tot bouwland. Een flunk
gedeelte lag al om.
Prachtige gymnastiek, u begrijpt ! .. .
Om acht uur, dien morgen, was hij begonnen. Op klompen stond hij, blootshoofds,
in de kluiten ; modder aan broek en hemd
en handen. Tot in zijn dikke haar zat aarde.
HeerHij was een-en-al kracht en lach.
5
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lijk gebagger : net klei, na de regen. —
Maar wel was het vermoeiend werk ; enkel
's Zondags had hij er tijd voor. Toch hoopte
hij dit jaar nog te oogsten !
— En gaat u 'us mee. Di's ook van ons.
Langs een inham van andermans bouwland,
voerde een berm, weiland gebleven, naar
hooge biezen, waarachter de plas lag.
Hemel, juffrouw !
Verscholen zat Magda er achter riet, op
een vouwstoeltje te lezen. En nog meer verscholen, nog dichter bij 't water, zat mevrouw
Willems. Wat Henk wel zei van zOo 'n paradijs! Ook mevrouw had de voeten in klompen.
Magda zat er met witte schoentjes. 't Was
nog wel nat, maar in den zomer . Henk
vergeleek het genot, dat deze menschen doorleefden aan een stinksloot, op een klein reepje
plasoever, bij der verwenden verveling te
Noordwijk. De meisjes bleken uit roeien
met een melkboer en diens kroost : de
zoon was fietsen met een vriend. Ja, 't was
voor allen een leventje ! r Nu nog een eigen
boot, zei Willems. Mevrouw vond hem „ook
nooit tevreden". — Nu stond ze voor den
biezenwand ; zij droeg een gladde katoenen
japon, zwarte strepen naast breedere witte ;
aan den hals wat uitgesneden, met wit katoenen matrozenkraag. Hoe fleurig was zij in
dezen eenvoud en hoe merkwaardig jong van
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gestalte. Zij was gewoon een wat oudere
Magda, nog bevallig als een jong-meisje.
Willems verontschuldigde zich, dat hij geen
sigaar kon bieden ; mevrouw vond dat men
naar huis moest gaan ; maar hij „mocht
niet van zijn land af". De verzekering gaf
gepraat en gelach ; Henk zei een paar verontschuldigingswoorden over bezoek op den
vroegen ochtend en ook daarmee werd gespot ; en ten slotte sprak men af, dat Magda
haar werk zou laten kijken, zoodat Willems
nog voortspitten kon.
Toen zij de slootplank over waren, vertelde hij aan mevrouw en haar van zijns
vaders toestemming.
- Wat ! riep Magda. En dat weet Huib niet !
Onmiddellijk liep zij terug naar de plank.
Mevrouw was voorgegaan in huis. Op tafel
stond een waschkom vol vruchten.
— Hoe vindt u! zei ze. Of Huib ons
verwent ! Gisteren moest hij naar het Westland en heeft dat allemaal meegebracht.
Goejert, he, maar eet zelf mee !
Twee klompen in de linkerhand, stond
Willems op den drempel der kamer en stak
Henk de rechter toe :
— Van harte, hoor ! Nu spit ik niet meer.
Nu gaan we vruchten eten, koffie drinken en
rooken. 'k Heb de heele middag nog !
— Maar! man ... Hij werd door zijn vrouw
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gemonsterd. 0 ja, hij was niet mooi genoeg. —
Een oogenblik ! lachte hij en verdween.
Magda had verteld van de vruchten : voor
een kweekerij te Monster had Huib een nieuwe
reclame geteekend ; die was hij gisteren gaan
brengen ; er moest nog iets in worden veranderd ; maar men had hem een mand vol
geschonken. Mevrouw was aan het koffie
zetten : — Alleen 's Zondags ! lachte zij. En
toen de vier weer bijeen waren, moest Henk
„alles opbiechten" en genoot van een hartelijkheid, als zat hij bij al oude vrienden.
— De vruchten straks ! plaagde mevrouw,
toen haar man, gereed om er zelf een te nemen,
met de waschkom vOOr Henk kwam staan.
— Straks ?
— Ja, natuurlijk. — U blijft toch eten ?
keerde zij zich tot den gast.
Henk, hoewel voornemens 's middags te
werken, liet zich bij 't algemeen aandringen,
nooden. Maar dan moesten „de manned'
nu weg. Henk vroeg nog een paar etsen
te zien, doch Magda wilde haar zuster niet
alleen voor het huiswerk laten zorgen, en het
dagmeisje had vrij-af. In den tuin stond een
ruw-houten bank ; die nam het tweetal mee
naar „de biezen". Willems begon al spoedig
weer over Henk's plannen ; zij bespraken de
moeilijkheid der studie, al den strijd dien het
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schildersvak meebrengt. Willems vond het
juist daarom mooi. Wat was een leven zonder
strijd ! Henk genoot ; hier was de moed ; hier
kon hij, als het moest, kracht komen leenen.
Plotseling dorst hij Willems vragen :
— Wilt u me jets van fly/ strijd vertellen?
Even aarzelde de reus. Een oogenblik was
er hards in zijn oogen. Toen deed hij het
verhaal van zijn leven.
VI.
Mijn geslacht is uit Vlaanderen, ik heb
mij altijd een Vlaming gevoeld ; in Vlaanderen
woont echt-Roomsch yolk ; toch is 't het
Vlaamsche in mij geweest, waarmee ik ben
opgebotst tegen de Kerk — die Roomsche
Kerk, waarin ik groot-werd. Waarin mijn
vader en mijn broers zich thuis gevoeld hebben
en nog zich voelen. Een Kerk, in Ons land,
van stugheid en stijfheid, meer dan van teere
vroom- en blijheid. Een biechtvader als Hugo
Verriest en hij had me misschien gehouden!
Want mogelijk is 't, er gelukkig to zijn, ik
bedoel : als geestelijke ; hoe onnatuurlijk dat
geluk is. Zich onthouden, moet ieder mensch.
Moest inen het niet, waar bleef het verlangen?
het is de sterkste levensprikkel. 'k Was zielsgraag kunstenaar geweest. Zelfs m'n blijdschap nu voor u, is van dat begeeren een
uiting. Nu ben ik gelukkig — als reiziger !
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Dat ik reclames maken mag, is aardig, juist
voor mij, in me vak, met het reizen, het
komen bij menschen ; maar ik ben er geen
kunstenaar mee. Dus : Entsagung en toch
geluk. Waarom dan niet die Entsagung ? —
V66r mijn verzet tegen coelibaat, ben ik
in opstand geweest over kunst. Het bleek
toen, dat ik misschien mocht voortgaan ; ik
zou dan toch nog schilderen, maar alleen in
een zekere richting, zoo, net zoo als me werd
gewezen. Eerste verzet van al me gevoel,
eerste hunkeren naar vrijheid. En eerste verbreken van een verbod, eerst overtreden, niet
in het geniep ; maar tegen de wil van de
superieuren ; want ik teekende, schilderde toch.
Mijn goeie beste pastoor liet het toe. Hierin
liet hij me vrij een zwakheid. 't Was praktisch niet meer dan wat dilettantisme ; ik was
overwerkt, moest veel in de lucht ; en nog
deed ik in alles me best ; dit mocht ik dan
wel hebben, vond hij.
Een hartelijke, lieve grijsaard. Die 66k iets
anders had willen zijn dan pastoor in dat
Neder-Betuwsche dorpje, over een kleine
roomsche gemeente ; maar nu vol waarachtige
vroomheid berustte in wat er van zijn leven
werd ; en dacht ook mij daartoe te brengen
door me voorloopig meer vrijheid te laten,
of me tot minder onvrijheid te dwingen dan
mijn positie bij hem meebracht.
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Zonderling liep alles samen ! De dorpsdokter was protestant, zijn ruin lag naast die
van de pastorie, door een smalle wei gescheiden. Hij was een matador in het schaken
en ook heeroom hield veel van schaken. Nu
en dan, op de late namiddag, speelden zij een
partijtje samen, kwam hij in de pastorie.
Heeroom sprak over mijn gezondheid, zoo
kwam ik in nog meer contact met de dokter
dan aan de bedden van roomsche zieken.
En juist gebeurde er iets in het dorp. In de
bevolking, kalm, verdraagzaam, was een groep
protestanten ontstaan, niet content met de
dominee. Ook wij kregen de doleantie, ze
bouwden een evangelisatielokaal. Krakeel, dus,
alleen onder protestanten ; maar het werd
elders natuurlijk bekend en toen kreeg heeroom
op zijn brood, dat ook hij te mak, te lui was.
Wat hem het scherpst verweten werd, was
dat onnoozel partijtje schaak. Nu, je begrijpt . . . Maar nog het mooiste ! Ik was niet
ziek of zwak van lichaam, maar . . . wat
koortsig in me ziel. Het gistte in me, meer en
meer ; en onder het schilderen in de wei die
grensde aan de beide tuinen, zag ik, jong en
dilettant, het aardige dochtertje van de dokter,
't moedertje in dat grOOt gezin, dat met een
brave, ouwe meid zorgde voor de zusjes en
broertjes en met ze buut speelde in de tuin .. .
— He?!
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Ja. Daar vond ik mijn vrouw.
Even zweeg de krachtige stem. Henk's
kreet had het vroolijke der verrassing. De
bevestiging klonk plechtig. En aarzelend, ietwat ontroerd ging de reus voort
Ik weet niet... of u het zult begrijpen;
u in kunt denken in me toestand. Stel u, zonder
frivoliteit, iemand voor, die zou getrouwd
zijn. 1k was nog veel, veel sterker gebonden,
ook voor mijn eigen, vast gevoel. Want
ongeloof was mijn verzet nog volstrekt niet.
Soms voelde 'k mij geen geestelijke. Het
vaakst en het sterkst wou ik wel pastoor
zijn, maar ook wat meer van me leven maken,
iets anders, iets ruimers, met blijheid en vrijheid. Ik k6n geen somberheid verbinden aan
mijn opvatting van vroomheid, en mijn oudje
zat daar triestig, en wat ik elders zag, was ...
vulgair celibatairen, maar geen asceten,
vaak kinderachtige materialisten, bon-vivants
met een soort van blijheid, die me geweldig
antipathiek was. Heusch, ik meende het vroomzijn echt, ik wou ook aan geen meisje denken,
maar dat meisje daar, dat „moesje”, 'k vond
'er z(51:5 lief in al haar doen, een-en-al toewijding en geduld en toch altijd de blijste
van 't groepje . . . het had een geweldigen
invloed op me, juist bij dat wringen en wroeten om . . . lucht, dat me eerst had gedreven
naar vrijheid-in-kunst.
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Verlangen was mijn gevoel nog niet. Niet
naar dat meisje, wel naar een leven met de
Ik streed
volheid van het gezin .
ik
bad. 'k Had behooren te biechten. Biechten
„deug ik wel voor pastoor ?" Maar ten eerste
was ik geen oogenblik zeker ; was juist
dat de gestadige wanhoop : die twijfel, het
niet-meer-wdten: wat voel ik? en bovendien
zat ik met me pastoor.
Als ooit een katholiek reden heeft te
biechten, dan een kapelaan in mijn toestand !
Dat ik het toen niet heb gedaan ik zal
niet zeggen, dat dit de dood heeft verhaast
van mijn oudje ; maar zijn laatste levensjaren
verzwaard, heeft het zeker. En ik zweeg om
hem te sparen ! Zelf zat de goeiert tot over
de ooren in moeilijkheden. Altijd nog door
die doleantie, die ijver onder protestanten,
waar ze bij ons jaloersch op waren. Telkens
kreeg hij er over te hooren. 't Was plotseling
voor hem een booze tijd. En . . . haast een
symbool, was zijn potje schaak, dat werkelijk
eenige grOOte pretje in zijn leeg, want eenzaam Leven. Gemeenzaamheid met een protestant ; een alle perken te buiten gaande
verdraagzaamheid, uit genotzucht ! . . . Had
ik gezegd, wat er omging in mij, ik had de
grijsaard tot wanhoop gebracht. En was ik
het elders gaan biechten, de actie, door een
eerzuchtige jonge bisschops-secretaris tegen
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de waardige man begonnen, had in mijn
vergrijp het ergste, een alle roomsche mogelijkheden in zonde overtreffend punt van
beschuldiging gevonden ten zijnen laste
Zoo drêëf mij de praktijk van het Leven.
Maar me nog roomsche gemoed had het
bang. Er leefden, er vochten twee menschen
in me : ieder kwam op voor iets teers, iets
heiligs ; en de een vond den ander een schoft,
want dat van den ander niet teer, niet heilig.
Nog lijkt het me haast niet mogelijk, sterker
dan ik deed de macht to beseffen van alles wat
er hoort tot traditie. Ik voelde de druk als
niet die van mijn leven ; het was de macht
geweest van geslachten : al die Willems'en,
allemaal roomsch, en mij was het voorrecht
geschonken van het hoogste, het heilige ambt,
en dat sch6nd ik, ik schond de Wijding :
priester, wilde ik doen het ergste, dat een
katholiek misdoen kan. Wat was ik, zonder
geloof, zonder God!...
God loslaten, kon ik niet. Maar dan wroette
de ander, en wrokte. — God ? . . . Kon God
het hebben gewild, dat de mensch eënzaam
zijn weg ging ? U weet zeker, dat er in de
Kerk over het coelibaat is gestreden, fel gestreden, eeuwen lang. De argumenten uit die
strijd daverden door mijn verkoortste hersens.
Ze waren van geloovigen. Ze vroegen :
waarom ? waarom die onthouding ? wat heeft
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deze dwang met geloof te maken ? Heilig
mijn wijding maar was niet heilig de
teerheid, de eerbaarheid van een meisje?
't Was slecht, aldoor aan een meisje te denken, te durven wenschen dat ze je lief had
en niet bereid te zijn van jou kant. Over
kunst had ik in verzet durven komen, om
mijn schijntje talent, dat geteeken, werk dat
louter gedilettanteer was ; en nu zou ik zwichten, laf-zijn, nu er een ander-rnensch bij gemoeid was, een andere ziel, een ander geweten,
lets, zoo teer als de ziel van een meisje? .. .
Tot juist begrip van de zaak moet u weten,
dat dit „gemoeid-zijn" was : . . . in mijn gedachten. Natuurlijk had ik met niets me
verraden, bij mijn altijd heel korte ontmoetinkjes met juffrouw Van Veldhuizen ; eens
in de gang van het doktershuis, eens in de
voile huiskamer, toen ik kwam spreken over
een zieke ; en eens... een paar woorden
over de heg ; geen stemklank, geen blik had
mij ontmaskerd ; en niets aan het meisje mocht
me doen hopen. Maar er waren mijn gedachten. En ze waren bekend aan God. Zeer
zeker was het plicht, ze te biechten. Maar
ik zweeg u weet, waarom. 't Was roomsche zonde, echt-roomsche arglist, dat ik heb
gelogen met zwijgen. Van de bijzaak maakte
ik hoofdzaak door te beginnen over „mijn
kunst'', te vertellen dat ik „werkte'', brutaal
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te toonen wat ik gedaan had en met felheid
het recht te eischen, mijn „vrije tijd te geven
aan kunst". Natuurlijk zou ik toch verplaatst
zijn ; een betere kracht was daar noodig als
„hulp'', maar nu moest ik op stel en sprong
weg. Had ik het erom gedaan ? . . . Ik zei u :
ik werd door het leven gedreven !
Toen, de avond vOOr me vertrek, wist ik
dat ik waarlijk lief had, was alle twijfel daaraan weg. Want ik kon niet zoo het dorp
uit. 0, ik had het gezocht in gebed. Maar
dien avond overlei ik, in een strakke kou'e
wanhoop. Onder voorwendsel boeken te
pakken, keek ik uit naar dokters fiets. En
zoodra 'k hem thuis zag komen, ben 'k als
een schooljongen weggeslopen, en door de
tuinen, over de wei, kwam ik achter bij hem
binnen, zoogenaamd om afscheid te nemen
— de geheimzinnigheid begreep men — maar
ik vroeg hem een onderhoud en bij hem had
toen mijn biecht plaats. Niets dan dat, natuurlijk : geen aanzoek ! Hij begreep mij, was
niet verstoord.
Die nacht heb ik verleerd te bidden. Toch
geloofde ik nog aan God. Vast, en met vrees,
aan de God van me Kerk. Maar ziedaar nu
het wezen der Leer, de kracht, Oak van dogma's
en hun praktijk ; de dingen staan opgebouwd
als een huis ; met het vallen van een wordt
alles bedreigd. De coelibaatseisch wierp ik
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van mij. Uit was de twijfel : „is het Om Bertha
of verwerpt mijn geest die verplichting ?" Met
deze verwerping wankelde alles. 'k Voelde niets
meer dan „de praktijk van het leven". Veinzen moest ik ter wille van heeroom. Maar
ook moest ik me blijven verzetten. Dus bleef
ik het werpen op de kunst ; mijn goeie ou'e
gaf niets om schoonheid, dus was hierbij van
zijn invloed geen sprake : ik had mijn eigen
schilderkwestie, en dat was erg genoeg voor
mij, maar met „het dorp" had het niets meer
to maken.
Tegenover mijn halsstarrigheid, veranderde
men van taktiek. Als monnik kon ik schilder
worden, maar dan moest ik wel het land uit.
Beuron nogmaals was het Beuron. 'k Zei
dat ik landschap schilderen wou ; nog bleef
men lief doen op zOciveel verzet. De reden
van al mijn weerspannigheid was gehuicheld;
welnu, ik ondervond, hoe ver insubordinatie
wel gaan kan. Ik vocht voor iets, dat me op
dat oogenblik niets meer kon schelen ; 'k ging
bijna de tucht in Om het verzet, en de tucht
was of deed lankmoedig ! Voorloopig zond
men mij naar Limburg. Van teekenen of
schilderen kwam niet. Maar diezelfde „praktijk van het leven", die ik onderging als een
dwingende macht, deed het noodige nu van
haar kant !
Mij goede oudje had met een flink stel
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andere beleedigingen, om mij te vervangen
een kapelaan van sta-vast gekregen. Een
vriend, dus iemand, geheel naar de geest van
de jonge ijveraar achter de bisschop. Nu had
ik mij vermeten, uit Limburg aan de pastoor
te schrijven. En — toeval misschien, in dat
niet-roomsche dorp — de brievengaarder was
katholiek. Het kan niet anders, of de kapelaan
moet hebben gelast, dat een me•gelijke tweede.
brief vooraf getoond zou • worden aan hem.
Inderdaad schreef ik er nog een. Maar .. .
dezelfde week aan de Dokter, hem mijn toestand volledig belijdend. Deze brief nu is ook
onderschept. Het kan niet anders ; dat moet
gebeurd zijn. Zelf deed ik hem in een officieele
brievenbus ; maar ik heb verzuimd hem te
lakken. Trouwens bezat ik lak noch stempel.
Vijf dagen later werd ik verhoord en bleek
men mijn geheim te kennen en ook bleek
heeroom al ondervraagd. De compromittante
brief was gelezen ! Bertha's vader heeft hem
ontvangen, maar natuurlijk er niet op gelet,
of de achterkant van het couvert sporen
vertoonde van brieveschennis. Ik stond verbijsterd, maar wist meteen. Nu was de laatste
twijfel weg. Alles beleed ik : om heeroom
en haar, dat op geen van beiden een stofdeeltje
smet bleef. Men hoonde mijn liefde, maar over
de „feiten" had mijn brief niets anders geleerd. Toch heeft het geen van beiden gebaat :
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de roomsche kerk weet wraakzucht voordeelig.
Diezelfde middag stond ik „op straat"
aan een zijlaan van de heirweg, die uit Maastricht voert naar het noorden. Moest ik daarheen ? Ik was vrij ! Maar ik stond als een
vogelvrije. 0, ze weten wël, wat ze doen !
De brief van mijn oudje was me voorgelegd
met een beweging van : kijk maar zelf, wij
van onze kant houden niets achter, wij hebben
nooit jets te verheimelijken. Alsof hun weten
niet was door verraad ! . . . Maar toen ! Met
eenzelfde breed gebaar van machthebbersmagnificentie hielden ze me een telegram
voor — het gaf een hamerslag op me hoofd,
nee, 't was als een por net onder het hart !
Ik zou, ik kón er niet aan doodgaan, maar
o God, die hartbeklemming !
Het was een telegram van Vader. Het
luidde r ik wist de woorden voor 't leven :
„Tenzij hij vergeving weet te verwerven,
bestaat mijn zoon niet meer voor mij. Wilt
Hoogeerwaarden bidden voor mijn gezin, dat
God ons dezen smaad niet aanrekene". Zijn
naam en „Arnhem", waar 'k ben geboren.
Mijn vader had daar een lijstenwinkel, spiegels, en ook heiligebeelden ; tegenwoordig zijn
er twee van me broers in ! 't Is nu haast uitsluitend beelden en stolpen. Ik was eens de
trots van dat huis, vaders glorie, de stile,
vrome vreugd van Moeder .
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... DAdr kom je nooit heelemd5loverheen .. .
Altijd, als ik denk aan MOeder . . . 't Verstand
natuurlijk, maar ook me gevoel, verwerpt
sinds lang 't idee van zOnde. Maar me wrëëdzijn, zie je, dat... 't Ellendige, dat het niet
kon zonder wreedheid...
Leff kreeg ik ook van de wreedheid me
deel ! Moeder . . . ach nee, ze heeft geleden,
ze kon ook daarin niet op tegen vader, en
dan de dwang van de geestelijkheid, ze heeft
zich waarschijnlijk maar zacht verzet, gebeden
meer, gebeden, geleden ; maar zelve nooit jets
wreeds gedaan. Dat ik niet aan 't sterf bed geweest ben, was het werk van me broers en Vader.
Hij en zij, ja, zij waren wreed ! Wat hebben
die me een pijn gedaan ! En ik weet wel, ze
konden niet anders ; ze deden het voor het
heil van hun ziel. Maar daarbij de kleingeestigheid en al dat geniepig-bekrompene,
dat stoffelijk voordeel van de verhouding
zoo bedroevend-gretig aanvaardde ! . . . Naar
Limburg had ik niets meegen omen ; afgesproken : dat komt achterna. Bij mijn oudje
had ik twee kamers vol — een ruime zitkamer
en een alkoof. Heeroompje zou het voor me
bewaren en op de zolder was ruimschoots
plaats. Me remplacant verzette zich : dat
duivelsgoed van zalk een zondaar ; hij drong
aan, dat het weg-kwam naar Arnhem en me
jongste-broer was er mooi mee ; hij stond op
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trouwen, is boekhandelaar ; de fijnste bidprentjes verkoopt ie en rust dan avonds
uit in mijn leunstoel, die 'k, meerderjarig, van
eigen geld kocht.
'k Geef u toe : 't zijn kleinigheden. Maar
geen kleinigheid was de beweeggrond. Vooral,
dat Vader alles goed vond en erger : in zijn
hardheid volhardde, al die jaren, blijkbaar
voor leven ; ook me weg-hield van Moeders
sterf bed. Nu begrijpt u zeker wel, wat het
praktisch voor me waard was, dat een man
als uw neef Brouwer me zijn steun, z'n belangstelling gaf. Heusch, ik doorzag hem,
maar voor me broodje, zelfs voor me geestkracht was hij veel.
Want, nu kom ik tot het voornaamste ; —
die daarginds kon niet alles alleen ! Als ik
met een woord opschrijven moest, hoe de
kracht is in de dusgenaamd „zwakke vrouw",
ik wëët maar een woord : onbepaald, in de
zin van : onbeperkt. Bertha is een heldin geweest. Misschien, dat als ik u heel lang
ken, ik u nog eens haarfijn vertel, hoe wij,
wat men noemt, mekaar kregen. Denk eens
aan : de kapelaan ! En heusch, ik had me
fatsoenlijk gedragen. Geen blik van liefde
was er gewisseld. Toch heeft haar vader
reden gevonden om ongevraagd met haar to
spreken. Voordeel had de man er niet bij,
want hij verloor er een huishoudster mee.
6
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En . . . er waren TIN pretendenten ; hij hoefde
niet bang to zijn, dat ze bleef zitten! Hij
kende in kind ; mij kende hij r weinig ; me
brieven had hij, dat was alles. Maar, nu ja,
hij kende haar ; en toen ze me brieven had
gelezen . . .
Even stokte de stem van den reus. Maar
hij wilde vertellen en luid, bij fonkelstarend
oog, klaroenend :
Toen kwam haar prachtige tijd van lijden !
Ze was twee-en-twintig jaar. Magda was
vier, de jongste van tien. Zij was de moeder. Er was een meid, boeredeern, goed,
best, maar dom. Niet veel geld en Va veel
weg. Heele nachten bij een bevalling. Nftchten, ja, want in dat dorpje, waar zelfs met de
kermis nooit werd gevochten, heeft het gedreigd om het doktershuis ; ruiten ingegooid,
hond vergeven, eens petroleum over een
schuurdak, terwijl het er droog was en
warm, in de zomer. Bangmakerij ? 't Schijnt
wel niet meer. Maar Vader veel uit. Zij
twee-en-twintig, en — ze moesten het hebben
van 't dorp. Bij een roomsche heereboer
kwam een semi-arts logeeren, weken lang
bleef hij, bezocht er zieken, en natuurlijk alles
pro deo . Bang-maken, treiteren, goed !
maar een hel voor een meisje in haar positie.
Want : men wist en we heetten verloofd ! . . .
We waren nog volstrekt niet verloofd ; nu
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en dan kreeg ik een brief van haar vader ;
verder niets ; tusschen ons Been contact. Een
nicht van haar moeder is de reddende engel
geweest ; die woonde met een gebrekkige
zuster te Haarlem ; riep Bertha op haar plaats,
kwam zelf naar het dorp... De tijd ; ik weg
(ik zat in Londen); zOO raakte de ergernis
wel zoo wat uit. Dank zij uw neef, kreeg ik
eindelijk een betrekking te Amsterdam. In
m'n afschuuwlijke jaar te Londen was Bertha
begonnen, eerst bij briefjes van haar vader,
nu en dan me een woordje te schrijven.
Van Amsterdam uit bezocht ik haar ; toen
zijn we verloofd geraakt ; en vëel is daar niet
meer op gehoord. Natuurlijk hebben we ons
nooit in het dorp vertoond. Aileen haar
vader kwam bij het trouwen. Maar de strijd,
die er toen nog voor mijn heldin bleef, is
de pijnlijkste geweest tegen mijn wankelmoedigheid ! Ik zei u : die almacht van de
traditie, me jeugd, me moeder . . . 't Was
alles een ; complex van teerheid, van 't fijnstgevoeligs ; en daar wêrd in gekerfd, gehouwen.
De. „olifant" leek vaak op een wezel. Maar
graniet was de wil van haar liefde . . . en
toch, wat 'n uk, he, als je d'r ziet! . . .
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VII.
Onwillekeurig, ongemerkt haast, was Henk,
terwijl hij luisterde, gegleden van de smalle
bank, en zat nu op den vochtigen weigrond.
Een bies in de hand, die hij slieren lief, telkens,
even maar, zenuwachtig, glijden en bibberen
langs de lippen ; waarna hij stil bleef zitten
staren, met nu en dan een ruk in den rug ;
had hij Willems aangehoord, kijkend langs
hem het warrend riet in. De laatste woorden,
als een uitroep ; de teederheid in het geringschattend „uk'', deed hem opzien : — 't v erhaal was uit ; met een wip veerde hij overeind.
Roerloos zat de reus, napeinzend ; onbewegelijk op de bank ; die, blijkbaar eigen-gemaakte,
smalle, hooge en onvaste bank, waaraan zijn
zitten stevigheid gaf. Hij, Henk, was er of
gezakt ; niets deed hij dan luisteren ; toch was
de houding hem to lastig ; hij had er zijn
witte broek aan gewaagd ; altijd weer die vervloekte gemakzucht, zijn doen beheerschend
onwillekeurig.
— Nog een sigaar ? kwam de reus uit
gepeins.
— Nee, dank u, weerde Henk. Doch
Willems had de hand al gestrekt naar een
borstzak en daarbij wiggelde de bank.
— Hei ! lachte hij en legde uit : — 't ding
was een maaksel van zijn zoon, het vacantie-
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werk van Frits, zijn vader hield het dus in eere.
Zelfverwijt doorgierde Henk: weer zat die
zware man daar rustig, in houding een beeld
van den kalmen eenvoud, waarmee hij heel
zijn bestaan bestuurde, waartoe hij dit had
opgevoerd, onder hoeveel tegenwerking !
Voorzichtig, om niet de bank te wrikken,
ging Henk nu weer naast hem zitten en zei
het : al wat hij voelde aan eerbied en aan
ontroering en zelfverwijt.
Willems bleef zwijgen ; liet hem praten ;
onaandoenlijk deed hij zich voor, op wroeging
noch beklag reageerend. Doch tweemaal, met
slechts enkele woorden, liet hij de scherpte
van zijn aandacht beseffen, de fijnheid van
zijn meegevoel. En des te meer onderging
de jongen de macht van deze rustigheid.
Hoe verschillend kon Willems zijn ! Henk
dacht aan de eerste ontmoeting bij Freericks,
aan zijn ontstemming bij Willems' geluid.
Tegelijk besefte hij het gevaar van zijn vertrouwen op eerste indrukken ; en de kracht,
die lijden kan geven, aan wie het overwinnend
doorstaat. Hij hoorde in Willems' korte
gezegden, dat deze hem niet te beklagen vond ;
en bij het leed van diens kinderliefde, wist
hij het zijne ook maar Bering. Beter een
moeder dood dan als Willems . . . Deze doorzag de dingen nuchter en bij die kalme
redeneering, moest Henk toegeven, dat zijn
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toekomst alleen van hemzelf af hing en de
luimen van zijn vader hem evenmin uit de
koers mochten brengen, als de, volgens
Willems begrijpelijke, gemelijkheid van zijn
stiefmoeder, voor wie hij het kind was der
andere vrouw en met wier aard hij te fel verschilde om door zijn doen haar hart te winnen.
Frits kwam hen roepen voor het eten, een
kleine, tengere fijne jongen geheel het
evenbeeld van zijn moeder.
Ja, spotte de vader, het is de verkeerde
wereld, de deems groeien mij na en de knaap
blijft onder de maat.
Maar terwijl zij huiswaarts gingen, daar
Frits hun was vooruitgevlogen
Hij is er nu goddank bovenop ! Een
prettige verschijning, wat? Ja, daar heeft me
vrouw alle eer van. We hebben wat met
dat kind getobd ! Zijn kindsheid was vol van
mijn ellende. Aan alle kanten werd ik geplaagd,
en werd er beproefd me een beentje te lichten.
En waarachtig, ik had het niet breed, toch.
Toen Frits moest komen, leed Bertha honger
en ieder oogenblik moest ik vreezen heelemaal
op straat te raken. Maar Coen hij er was en
niet wou groeien ! Het ging jets beter ; 'k
verdiende wat meer ; maar hoe we probeerden,
het kind scheen veroordeeld. Bij zijn geboorte
had ik een brief aan Moeder geschreven,
die Vader me ongeopend terugzond. Is het
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de pijn van die daad geweest ? 'k Zei straks :
ook tegen mezelf moest ik vechten. Het waren
de laatste stuiptrekkingen van wat ik
voelde als blij geloofl ik was vol angst voor
een Wrekend God, die me in mijn kind zou
straffen . En Bertha, die ook dat er nog
bij kreeg ; die soms moest denken . . . aan
verwijt, wanneer ze m'er toe kreeg, to spreken,
telkens weer, telkens weer, de schim, dat
spook van mijn vroeger geloof, tusschen ons
dringend als vaderangst. Was zij Coen geen
heldin geweest, onze liefde zou zijn vernietigd!
Maar in haar vocht nu de moeder ! Zie je,
wij mannen moeten dat door ; onze zelfzucht
moet het lijden, dat we niet langer zijn het
voornaamste. Bij het trouwen denk je grif,
dat je alles voor mekaar bent. Is het kind
er, dan leg jij het af. Dan ligt daar een
tweede en ... sterkere minnaar! Je vadergevoel
blijft daar werkelijk buiten : het is zoo anders
dan wat zij voelt. Jij voelt iets als afgunst,
er is . . . concurrentie, juist, wanneer je heel
veel van 'er houdt. Tusschen ons werd dat
nog gecompliceerder. Doodsangsten stond ik
zelf om Frits uit en toch was er verwijdering,
wist ik haar minder vervuld met mij, en daarna
teleurgesteld, wrevelig, bang . . . Bang dat ik
het niet zou houden, dat ik naar de Kerk
0, het was een barre tijd !
terug-wou
En nu!... Heb ik geen zomerweelde ?
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In het tuintje hield Willems Henk staande.
De middagzon praalde er over de bloemen
op de perkjes en aan den huismuur, over het
welige gras, het grint. Langs de tuinkamer
gleed zij af, van den zijkant het erf overglorend. Diep van toon was de kleur daarbinnen. In warm donkergroen was de kamer
behangen, over de tafel lag donkergrijs linnen,
waarop het glas- en gleiswerk glansde, met
in het midden de waschkom vol vruchten,
zelf onder slingergroen onzichtbaar, dat met
waterbloemen doorvonkt lag. Op de nadering
van den gast waren de zittenden opgestaan ;
de dochtertjes drongen, begroetend, vooruit,
rood de gezichtjes van 't roeien in zon. Zij
hadden de slingers en bloemen gebracht, door
Magda als festoen gebruikt.
Nu schaterde weer de stem van den vader,
nu was hij de rumoerige „reus" ; de meisjes
babbelden en lachten ; Frits kwam in plaagdispuut met zijn tante — zwijgend, doch
met blij-glanzend gelaat stond achter het
koffieblad de moeder, dat kleine vrouwtje —
Henk dacht : die heldin.

TWEEDE BOEK. -- HERFST.

- Zag je wel 'es wat van Thijs Maris ?
Da's mooi.
— In Boijmans is het mansportret en dat
meisjeskopje, „extaze". En dan, in het museum
Mesdag ! ... Maar he, Thijs, vindt u dat mooi?
Toen Henk neef Henri verwonderd aanzag,
nam hij een schuiving in diens blik waar. Bij
een nerveusen trek van den schouder, kwam
het antwoord :
- Thijs?,.. Ja zeker ! — Heel, heel mooi.
En vooral z'n leven, het leven van Thijs Maris
is prachtig !
Even bleef er een zwijgen hangen. Doch
gretig ging de schilder voort :
— Die burgerman heeft het gekund. Aristocraat, als niemand vd•Or hem. Aan alles weet
hij weerstand to bieden. Zelfs aan de barmhartigheid.
Opgewekt was het praten begonnen. Nu,

92
zijn jongen bezoeker aanziend, meende de
schilder gewaar te worden, dat Henk's
belangstelling gering was. Op den toon
van iemand, die aandacht afdwingt, hervatte hij :
— Wist je dat? Was 't je bekend ? Voor
Thijs is weldoen een behoefte. Geven vindt
hij iets dat vanzelf spreekt. Daar is veel
misbruik van gemaakt en hij glimlachte als
hij het merkte. Maar op een punt ving men
hem nooit. Ontbrak hem geld om weg te
geven, de bezoeker wist altijd raad: dan werk
van hem om te verkoopen, een teekening,
schilderij of ets. Maar daar is Thijs nooit voor
te vinden. Menschlievendheid ? goed ; maar
me werk laat je staan. Onder niets mag het
werk lijden. Natuurlijk ! het is de eenige
houding. Thijs heeft alles weggeschopt, Of —
't is niet iets voor hem, te schoppen ; alles
van zich afgehouden. Roem en eerbetoon,
rijkdom, vrouwen — niets van dat al komt
de kunst ten goede, integendeel schaadt het
haast altijd; dus — weg er mee. Als een
asceet in stilte, eenzaam, uiterst sober, zoo
leeft hij te Londen; zijn werk word bewonderd,
maar niemand kent hem. Kranig ? Doe 't 'em
maar eens na! Ik zeg je, het is de eenige
houding, maar houd jij er eens praktisch aan
vast ! Toewijding heet dat dan. Ik noem het
moed. Allereerst : geloof in jezelf, vast weten
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dat het de moeite waard is. Tegenover ieder
en alles. God nog toe, wie houdt dat vol !
Ik vind het al zoo'n duivelsche toer, werkelijk
vast overtuigd to blijven, dat het leven de
moeite waard is. En dan de kunst, mijn kunst,
dat ding daar ! .. .
Werd Neef driftig? 't Was gëën komedie.
De dikke handjes gekromd om de dijen, een
been schuin onder het ander, daar de voet
rustte op een sport van zijn kruk, zat de
kleine, zwaarlijvige man op het stoeltje met
onvoldoend zitvlak midden in het ruim atelier,
vrij ver van den schuin-staanden ezel. En nu
hupte hij overeind, vlug in alle bewegingen;
en dreigend liep hij toe op zijn werk, doch
beperkte zich tot een trap naar den standaard.
Het effect van zijn doen-en-spreken zou lachwekkend zijn geweest, als Henk de eerlijkheid
er van niet gezien had en gehoord.
In de vensterbank onder het hooge, breede
raam, bleef hij naar het werk zitten kijken.
't Was een portret van nicht Hermine. Met
hoeveel liefde was het geschilderd ! Waarom
sprak Neef dan van „dat ding" ? De linkerhand
in de heup gebogen, de rechter uitgespreid
op den schoot, zoodat de schoonheid der
vingers bleek ; had de afgebeelde, door het
uitsteken der armbogen, in de houding een
kordaatheid, die aan een vrouw uit het yolk
deed denken, doch tegelijk aan een dansende
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Spaansche ; en welke paste bij het gelaat`
dat tegelijk vol vrouwe-bekoring en vol vastberadenheid was. Ongewoon groot waren de
donker-blauwe oogen en van vochte glanzigheid. Zinnelijk was de kop zeer zeker ; de
sterke uitdrukking juist dadrvan gaf aan de
opvatting die stoutheid. Maar in de uitdagend
krullende lippen, tot het begin van een
lach geplooid, was het tarten vooral resoluutheid ; ook uit de oogen sprak de wil, die zoo
groote en glanzende oogen. Het was het
vreemde van dit gelaat, dat het, niet forsch,
met smalle wangen, met sterken, welvend
gevleugelden neus, iets had, waardoor men
tegelijk aan een kind-vrouwtje kon denken
en aan heldhaftig zelfbewustzijn.
Rustig beschouwend, had Henk gezwegen.
't Verwondert me, zei hij eindelijk, dat
u zelf het niet voldoet. Mij zegt het ontzaggelijk veel. ZOO zou Charlotte Corday
moeten zijn. Haar portret verklaart niets van
haar doen. Als dit Charlotte was, zou men
begrijpen.
De vuistjes in de zijden kneukend van zijn
te kort fluweelen buis, stond neef Henri nu
vi5Or zijn bezoeker en even keek hij als om
te doorzien, maar ook in zijn blik was onrust.
Misschien, zei hij, is het die fichu ; zoo
iets droegen ze onder de Revolutie.
Henk's oog volgde de aanwijzing gretig.
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't Was nog een stoutheid in de conceptie
een deftige vrouw met tot over de wenkbrauwen gegleden, aan de uiteinden krullende
lokken, een breedere krul vOOr het linker oor ;
en achter op de wat warrende veelheid van
vet-zijig, donkerbruin glanshaar, als een muts
een zwart-kanten fichu, die neerhing dicht
langs de rechter wang en over de rechter
helft van den hals, den hoogen, sterken en
malschen hals, waarvan de andere helft bloot
lag, boven mousselinen blouse.
Bruusk wendend, nam Neef het portret van
den ezel, en even scharrelend tusschen doeken,
haalde hij een ander to voorschijn, dat hij
vOen zijn bezoeker zette met een welvoldaan
— Hier is ze nog 'es.
Wat ? !
p at was Nicht, als Henk haar kende. In
de opvatting niet zoo bijzonder en als vrouw
stellig minder mooi ; al dadelijk misten deze
oogen het fascineerend-ongewone van het
vorige portret. Doch hoeveel expressie had
deze kop ; wat was er een leven, een menschelijks in ; en hoe sterk gaf het portret daarbij
de uiterlijke beeltenis van een hedendaagsche
mondaine. Ook bier was het haar, in opzettelijke' zorgeloosheid, maar met poney, in
geestig-ongelijke sprietjes over het voorhoofd
gestreken. Recht zag Nicht den beschouwer
aan met een iets gebogen hoofd, zoodat de
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oogappels boven in de kassen tegen de
wimpers lagen oogen, die peinzend, haast
starend, keken. De kop was met vlugge vegen
geschilderd. De fijnheid was in het licht van
den romp ; van het wolkende witte zijgaas
om den hals en over de borst, waar de naakte
schouder uitstak boven de kartlende zijde der
blouse. Schitterend was al dit blank, dat
eindigde in het fel fluweel-zwart van een
gezakte sortie, die met een hand werd opgehouden ; — de weder gespreide en weder
even voortreffelijk geschilderde rechterhand.
— God, Neef, ik weet haast niet!..,
Weer iets prachtigs !
De schilder rukte het doek van den ezel.
— Was 't maar waar ! riep hij ; en later :
— Nee ! 't is niet wat ik wou, wat ik kan.
Maar ja, God ! om dat to geven . . . Kom,
ga mee ! Ken je jets van biljarten ?
II.
Henk kwam graag nog eens weer naar
Rijswijk, nu Neef hem vriendelijk had ontvangen. 't Atelier, waar Neef tijdelijk „hokte" ;
waar hij, naar z'n zeggen, zijn vrouw was
„ontvlucht - , hoorde aan Francken, den landschapsschilder, voor meer dan een jaar naar Java
vertrokken. Het stond tegen een landbouwershuisje, door Francken tot woning ingericht :
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een zitkamer, slaapkamer, keukentje en nog
een hokje onder het dak, waar een tweede
bed gezet was.
Neef bleek in een werk-periode. Het middagmaal haalde hij in het dorp. Een boerevrouw
bracht den boel aan kant en zorgde dat er
brood en melk kwam. Eieren-bakken deed
hij zelf en ook thee- en koffie-zetten. 's Zaterdagsavonds ging hij naar Pulchri ; verder
was zijn bestaan hier eenzaam.
Een helder begrip van Neefs levensomstandigheden had Henk met dat al nog niet.
Bij een bezoek aan neef Jan to Leiden, hadden
Papa en Mama de verhuizing van diens
broeder vernomen. Nicht Hermine had toen
geraden, hoorende van Henk's schilderstoekomst, dat hij haar zwager raad zou vragen.
Met neef Jan en zijn vrouw was neef Henri
weer goed ; jaren lang leefden de broers in
onmin. Maar ditzelfde voorjaar had Nicht bij
Walter een stilleven van haar zwager gekocht,
daarna had deze haar geschilderd en sedert
gaf hij haar zelfs les, waarvoor zij nu telkens
kwam naar Rijswijk. Was hij het bohemebestaan moe, of kwam er ten leste armoe
bij ? Het had bij neef Henri al dikwijls genepen;
zijn vrouw wist niet wat zuinig-zijn was. Met
haat sprak hij van „den Maecenas Walter".
Toch had hij nu naar dezen geluisterd en de
huur overgenomen van Francken, die op
7

98
risico van den kunstkooper de reis naar onze
kolonien deed. Niet om het buiten-zijn kwam
hij naar Rijswijk; telkens betreurde hij Amsterdam, „onze eenige star en „daar had je
modellen". 't Model-gedoe in Den Haag vond
hij niets ; te Amsterdam, daar gaf de straat
ze, daar waren ze werkelijk brokken leven ;
in Den Haag „madammen, snollen, maar die
verdomd ook Haigsch wine' doen". Van het
boere-mensch, dat hij „me werkvrouw" noemde,
had hij eene studie geschilderd, echt, het
wrak van zoo'n sloof op het land ; maar verontwaardigd vertelde hij later, dat haar dochter, getrouwd, vanwege de kuischheid, geweigerd had gekleed te poseeren. Het portret
van nicht Hermine had blijkbaar wel jets voor
hem beteekend. Aldoor schold hij op dit werk,
maar telkens bleek hij er weer aan bezig.
Ze kleedt zich goed, he ? Ja, dat kan
ze. Ze heeft plezier in le chiffon. Die fichu
is een idee van haar, moest ze eerst nog weer
voor naar huis. Ja, zij heeft wel jets van een
lady, al loopt ze kinderachtig te koop met
de zegelring van de Fouquieres'. Aan mijn
vrouw heb ik ook veel gehad ; 't zou ondankbaar zijn, dat te ontkennen. Wat ik van naakt
maakte, heb ik van haar. Maar het bleef
altijd het enkele brok, het naakt om het
naakt en niet de vrouw, want dan werd het
een „genrestukje''.
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Neef kon wel vermakelijk doen. Met een
gebaar, een pruimemonds-uitspraak en een
zedig neerslaan der oogen, had hij daar zijn
vrouw getypeerd : de ex-kellnerin, die nuffignet doer en graag voor een „schilderstuk"
zou poseeren, zooals Van der Waaij ze
kwistig maakt. 't Gebaar typeerde zijn huwelijks-leven. Er werd veel kwaad van het mensch
gesproken, door iedereen die Fouquieres
heette : — de familie-zondenbok. „Mama",
lekker met de lieve ontvangst in het mooie
professor-kamerlid's-huis te Leiden, en bang
dat Naar stiefzoon zich encanailleerde, te
midden van „al de burgerjongens", die hij
vond op de Academie ; had gretig naar nicht
Hermine geluisterd en niet gerust, voordat
Henk schreef naar Rijswijk; maar zij vroeg
na het eerste bezoek : — Was de vrouw er ?
Ook sprak ze van die vrouw ; tot een zijn
vrouw vergat ze zich niet ; hoewel Cor Dras,
Neef's eerste-vrouw, net precies evenveel
recht als „Mama" had, om zich Mevrouw
de Fouquiëres te noemen. Wat „die vrouw"
in Neefs leven geweest was, niemand, die het
ooit onderzocht. Ze had hem „door zijn
fortuin heengeholpen". Het was een uitdrukking van Papa. Maar naar de zonderlingheden
geoordeeld van Neefs praten over geld, was
dat gebeurd . . . met behulp van hemzelf. Ze
„dronk" en ook : „ze leefde slecht", wat
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natuurlijk wou zeggen : ontrouw. Henk dacht :
deftige-lui's-romantiek. Dit waren voor iemand
als Mama de noodzakelijke eigenschappen
van „zoo'n mensch". Wat Henk distilleerde
uit Neefs schimpscheuten op „de zestien jaar
cel van me huwelijk", was veeleer verveling
en ergernis bij een onbeschaafd burgermenschje, dat niet of weinig van hem hield,
maling had aan alles wat kunst was, hem
verweet niet voor den , verkoop to werken,
en behalve bioscoop- en taartjes-geneugten
met haar „friendin", als grootste vreugde
haar „twelet" had, waar Neef wel prachtig
den draak mee stak. Henk had Manette
Salomon gelezen, met L'CEuvre de romanvoor-schilders ; en de ontsteltenis, de beklemming, door dat boek in hem achtergelaten,
keerde terug bij Neef's ellende. Niets van het
vrije schildersleven. Voor onbezorgdheid, zorgeloosheid, telkens onverwacht bestraft ; vrijdom van deftigheid, maar in de plaats het
benepen kleinburgerlijke benauwenis ook,
alleen maar anders ; en dat een man van de
leus : geen slaaf.
Henk had gesproken van Bruun's roman ;
verzwijgend wat hem daarin had getroffen,
als was 't geschreven over hemzelf ; enkel
ziilke vrijheid verheerlijkend; en, daar Neef
niets wist van het boek, had hij het per post
gezonden.
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Toen hij een paar weken later terugkwam,
vond Neef de Gelukkige Tijd een vod, dom,
oppervlakkig gefantazeer van een vent die
wat gegels wou schrijven.
Leugen : Van Zanten's en Ali's liefde.
Als liefde zOO gemakkelijk was ! Een Europeaan, die zOO zou Leven, ademen in die
stank van wilden .. .
Henk dacht onmiddellijk aan de keelafsnijdende petroleumlucht, waarin Neef, bij
zijn vorig bezoek, in het slechf gerioleerde
keukentje spiegeleieren had staan bakken.
Meteen nam hij verwonderd waar, dat er in
het atelier was geredderd. Den eersten keer
had Neef zelf van een smeerboel gesproken,
waar hij maar zOO was in getrokken.
„'k Wou werken, nou, dan kijk je niet rond."
Henk had dat Coen amusant gevonden ;
Neef zelf toch bleek er zOO zalig te morsen ;
overal verf en asch met tabakskrul. Nu bood
hij Henk een sigaret.
Ik dank u wel.
— Queens ? Gut Neef
Waar waren tabakszak en houten stomppijp,
voor Henk's besef ëën met den man en zijn
buis? En hoe kwam Neef te vragen naar thuis?
Maken Mama en Papa het goed?
Dank u! zei Henk met spot in den
blik ; die van Neef was ernstig en rustig.
Straks vraagt ie me nog belangstellend naar
de Academie, dacht de jongen, vroolijk ver-
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baasd. Doch Neef sprak heelemaal niet van
Henk's werk ; hij bleek vervuld van eigen
plannen. Walter woit een tentoonstelling. Nu,
dan zou hij eens laten zien . . .
Hij schilderde een langwerpig stilleven ;
nog maar de allereerste schets. Er lag van
alles op bijeen, maar het was al een totaliteit.
Op den voorgrond paddestoelen, een groote
witte in het midden, rustpunt door afmeting
en licht. Links, ernaast, nog champignons ;
rechts, als tegenwicht van het licht links,
diepte makend, een artisjok, met fijn licht op
de punten der bladen ; daaromheen vruchten
in halve tonen. Druiven op den achtergrond
links. Een aquarel van louter paddestoelen
stond, omlijst en achter glas, in den hoek
van de vensterbank. Tegen den wand was
een doek gezet, waarop in houtskool een
groot stilleven van louter pijnappels was
geschetst.
'k Weet niet, zei Neef, of ik dat nog
maak ; maar hier heb ik wel plezier in.
Opgestaan bij Henk's binnenkomst, zette
hij zich weer vi5Or den ezel. Henk bleef bij
het raam, de aquarel in de hand. Wat Neef
hier gaf, deed niemand beter. an kleine
witte paddestoel lag onderstboven. De schildering deed aan een bakje denken, waar de
donkere binnenkleur als lekker volloopend
email in zou zijn uitgevloeid. In dit donkey
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waren witte straallijntjes even aangeduid en
gaven heel den bouw van het verwonderlijk
binnenwerk. Spelend, met wirwar van enkele
krapjes, was dit niet meer dan aangeduid ; doch
geestig was het en tevens voldoende om het
samenstel weer te geven. De bol van den
middelsten paddestoel, een groote, roode,
wit-doorspikkeld, was gezien als een vormloosheid, men zag er niet dadelijk de plastisch
in elkaar gebouwde vlakken aan ; maar toch,
hoe gaf dat wel de substantie : echt paddestoel en dan, de kleur ! Juist dat als druipende
van de waterverf gaf de kleurweelde van die
dingen, hun giftige schoonheid, die uit de
verrotting tusschen het najaars-gebladerte
opvlamt tot schijnbare bonken, die vunzig
stof zijn, muf verstuivend, wanneer men ze
bre ekt.
Neef bleek niet meer op Henk te letten.
Hij scheen deze teekening minder te tellen,
louter aandacht voor 't groote doek.
Hoe kwam hij opeens met zulke verschillende stillevens te beginnen ? De vorige maal
had hij smalend verteld, te Amsterdam een
tijdlang in Artis te hebben gewerkt : „voor
de verkoop ; als slaaf van me vrouw", Henk
begreep, 't was niets voor hem. Anderen
konden 't, geduldig ; niet hij ; 't geval en het
ding lieten hem onverschillig ; zelfs was de
kleur hem ëënigszins bijzaak. „Expressie, zie
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je, o, die expressie !" Al wat hem geinteresseerd
had in Artis, was een dood klein aapje geweest.
Toen bleek, dat Henk de teekening kende,
had dit hem genoegen gedaan. „Goed,
he 't Stedelijk heeft hem nu." jdren lang had
er geen mensch naar gekeken. Jets even
innigs, 66k melankolieks als indertijd in het
Dooie Aapje, vond Henk nu in de Paddestoelen, deze eveneens langwerpige, maar
kleinere teekening. Wat dreef Neef opeens
tot zoo grOOt en zoo vëël?
Henk zag hem doen, met rustigen ijver.
't Was de eerste maal, dat hij hem aan het
werk vond. En tegelijk neep het besef van
onbescheidenheid in dit bezoek, overlegde hij,
gauw te moeten weggaan ; en gaf hij aan de
gewaarwording toe, dat Neef toch anders
deed en was, dan hij zich had voorgesteld :
anders dan 't vroegere werk hem deed kennen,
anders dan heel zijn leven hem toonde ;
zonder drift, zat hij neer, als... getemd.
Werk jij niet? vroeg hij, doorschilderend.
De zotte vraag verraste Henk nauw'lijks.
Hij had een gewaarwording van komedie.
Neef spëëlde : voor zichzelf en voor hem.
En tot dat spel hoorde deze vraag, als van
een kind, dat, pas op school, thuis de lei in
het handje houdend, een ander verwijt zonder
griffel te zijn.
Neef, ik ga . . . aarzelde Henk.
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Dag kerel. Nu, je komt gauw 'es weer,
he Groet je ouders, vergeet het niet !
Bij de deur, in een hoek, stond een ezel,
met het werk naar den wand gewend. Neef
was druk bezig, Henk kon wel kijken. Hij
schrok : wat was dat?... Hij begreep ; chrysantjes in vaas, van nicht Hermine ! Groote
goden, dat hier gemaakt ; gaf de goeiert
daar zijn tijd aan, om te helpen bij zulk
gebroddel?
Zoo kocht hij de „achting" der familie !

Daar zijn middag was bedorven, liep Henk
den kant van den straatweg op en toen er
een tram vertrok naar den Haag, reed hij
mee en ging naar Waken Men betaalde daar
entrée en werd dan ongemoeid gelaten ; zoo
had Magda hem gezegd. Tot zijn verbazing
was het eerste wat hij zag twee stillevens
van „Henri Fouquieres", blijkbaar nieuw en
nog al futloos. Toch stonden ze echt vooruit
gezet ; en daar er in de kleine zaal verscheidene
goede dingen hem troffen, keerde hij, na een
ommegang, nog even naar Neef's werk terug,
om zijn indruk te controleeren. Een jonge
meneer kwam op hem of en noemde den
naam en prees het werk : een schilder die
tot nu miskend was . . .
Houdt ie, dacht
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Henk vermaakt, me voor kooper ? Doch
er waren geen andere bezoekers ; dus stelde
hij zich voor, vertelde, dat hij juist van het
atelier kwam.
- 'n Genie ! poefte Walter Junior. Ze
beginnen het nu in Den Haag to snappen.
Maar die man werd vermãôrd door zt n vrouw.
Dank zij ,,Mevrouw Professor Fouquieres”,
die gevraagd had : komt u eens kijken ? was
vader Walter naar Leiden geweest en had
allebei de portretten gezien, door haar zwager
van haar gemaakt ; zoo was de relatie der
firma ontstaan en hij werkte nu, „onder die
.. .
vrouw
Weer die vrouw ! dacht Henk geergerd.
— Maar, zoo moest hij dan ook preciseeren, dacht dat die portretten waren
gemaakt, nadat mijn mooie nicht uit Leiden
hier een stilleven van hem gekocht had ...
Ja, ja, dat was waar.
- Ja, wij kenden zijn werk wel ! We
hadden wel lets ! Maar het nader contact,
dat ie nu de boel aan ons overlaat, is door
de bemiddeling van Mevrouw uit Leiden.
Henk, onder het sporen naar huis, peinsde
voort : nu werkte Neef, maar . hoe was
dit zoo vreemd ? ZOu het om geld zijn, was
het noodig ; maar zijn broer was rijk, en Nicht,
die zich voor hem interesseerde, zou toch
helpen, als het moest. Of . . . had Neef den
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kijk op zijn werk verloren? . Zou het te
laat zijn ? Maar die aquarel? En de prachtige
portretten ? Henk begreep het niet ; Neef
bleef een raadsel.
Spijtig zag hij, in gedachten, de iele zoetekinderkleurtjes op dat duur-gespannen doekje,
dat niet was van „me nette vrouw". En met
dieven-vreugd overlegde hij : leerlingen neemt
ie? waarom dan mij niet ? ook familie en
niet een vrouw .. .
Alleen in een klein derde-klasse-hok, stond
hij op bij de gedachte, en ijsbeerde door de
smalle ruimte. Van de Academie of ! uit
Rotterdam uit ! buiten ! . Hij zag nu wel
in : heel alleen, was gevaarlijk ; eenige leiding
had je noodig. Maar o god, die Academie,
dag aan dag opsluiterij-in-het-groot. 't Herinnerde hem aan de stomme schapen, die zoo
zielig bijeengestopt stonden, te beroerd al
om te blaten, in de gelegenheids-kooi op het
dek van een boot, die aanlei te Lekkerkerk.
Neef had laatst gefulmineerd : „academies zijn
geestes-bordeelen voor verkrachten-onder-deleeftijd". Nou ja, lollig weer gezegd, maar zelf
was Neef te Amsterdam, te Antwerpen en te
Parijs geweest ofschoon ie, juist daar, er
was weggeloopen en ook van het atelier
Cormon : „alleen, ja, dan leer je wel wat in
zoo'n stad".
In een wereldstad of buiten. 0, toen hij
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dat zei, had Henk, als ie gedurfd had, zijn
kleine, dikke hand gedrukt ! Rotterdam-en-deAcademie ... Maar Henk besefte : mondje
dicht. Als hij iets kikte, liep het thuis mis. „Hij
had nu zijn zin", dat was er het wachtwoord.
Heel-tevreden moëst hij doen.
Want naar de opvatting van „Mama",
hing zijn lot aan de Academie. Zorgelijk bleef
die toekomst altijd ; zou er ooit iets terecht
van hem komen, dan niet zonder de Academie; wel, integendeel, dank zij Naar. Om
nieuwe ruzies thuis te vermijden, schikte hij
zich naar dit leeken-inzicht en trok trouw naar
de Coolvest, overdag en 's avonds geregeld.
„Mama" controleerde zijn plichtsbetrachting
even hatelijk-angstvallig als vroeger, die zes
lange jaren, zijn opstaan van de ontbijttafel
voor het gymnasium. Soms kroop hem de
ergernis tot de keel, maar dan dacht hij : „het
moet voorloopig", en stelde uit, wat hij
graag zou beginnen en deed op de Academie
zijn best, althans bij Maasdijk — diens les
was iets prachtigs. De Zondagen hield hij voor
't werken thuis en was er zoo gierig mogelijk op.
Toen hij, op Mama's aandringen, aan Neef
Henri had geschreven, bepaalde deze 't
bezoek op een Dinsdag ; sinds was hij telkens
des Dinsdags gegaan, thuis voorgevend dat
Neef dan „ontving" en rekenend met Mama's
verlangen, dat hij zich te Rijswijk liet „raden".
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Nu ... raden? maar hij zag er wat. Hij was
eens even „achter de schermen", niet „op
school" als aan de Coolvest. Met pleiten en
opspelen en dank zij de drie jaar 's Woensdags- en 's Zaterdags-middags-komen, had hij
ten minste wat overgesprongen. Maar dat
eeuwige pleister-geteeken en nooit mocht je
je laten gaan. Net als Truusje haar gamma's
speelde, zat je maar aldoor to harceeren, met
dat ellendige harde-krijt, ploeterend op dooie
koppen. Bij Neef Henri echt in de leer,
zooals de oude Hollandsche schilders deden ...
0, hij moest er niet aan dthken.
Ontmoedigd was Henk maar gaan zitten ;
nu zag hij al weer de nieuwe stadswijken : —
Rotterdam... het „buiten"-zijn uit . . .
IV.
Vrijdags lag er op zijn ontbijtbord een
brief. „Henk Fouquieres", straat en stad, in
letters als van een zwavelstok. Verrast trilde
zijn blik over het couvert ; ja, stempeling
Rijswijk, dus was het van Neef!
„Heb ik je Dinsdag afgesnauwd, sympathieke
naamgenoot ? Je moet maar denken : la vie
est dure. Je komt om „raad". Ziehier een
les, daar kan me neef in voordeel mee doen.
Ik sprak onaardig over je boek. Toch was
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dat goed-gemeend, hoor jongen. De knappe
schilder Gauguin is indertijd naar zoo'n eiland
gegaan, maar niet om „de liefde", alleen voor
zijn werk. Herinner je ons gesprek over Thijs.
Die alleen weet het. Die doet het goed. En
hij woont in de drukste stad van de wereld.
Zoo'n deerne van het eiland Peli maakt je
tot slaaf, als elke vrouw; let op mijn woord,
Neef, elke vrouw. Wil je er een ontvluchten,
dan moet je ze allemaal ontvluchten. Wil je
ze allemaal ontvluchten, dan ook op . Peli
er geen genomen. ledereen moet je ontvluchten. En in zekeren zin jezelf. Je moet je geven
aan je kunst. En niet je kunst aan snertbelangen 't zij van een ander, of van jezelf. Freiheit is die grosse Losung. Duitsch.
Toch waar: — van een Oostenrijker. Kom
weer eens praten. Je vriend,
H. F.
Die malle tentoonstelling bij Walter heb
ik afgeschreven. Ik laat me niet exploiteeren.
Door niemand.
In war-gevoelens had Henk gelezen en
peinzend vouwde hij het papier dicht en opkijkend, zag hij in Mama's oogen.
- Van wie is die brief ?
— Van Neef Henri.
- Ik dacht het al. ZOO'n dwaas adres.
Henk zweeg. Zij vroeg :
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Mag ik hem eens lezen ?
Henk besefte, dat hij niet weigeren kon.
Hij zag Mama's gezicht verstarren. Toen
schoof zij den brief weg onder het theeblad.
Zij zeide niets. Op het oogenblik dat hij uit
de kamer zou gaan, vroeg hij den brief.
Droog zei ze : — Van middag. Om zes uur,
voor tafel, riep zij hem aan. De meisjes waren
al in de eetkamer ; zijn vader, juist van kantoor gekomen, was even naar boven ; zij
hield hem in de voorkamer staande, den brief
had ze in de hand en vroeg, op wat voor
boek daarin gedoeld werd.
Henk noemde 't ; met opzet als iets onverschilligs, doch Mama wou er meer van
weten ; wat dat was, van een „eiland" en
„liefde" ? . . . Zij begreep niets van den brief ...
lk ook niet... alles, kon Henk getuig en.
De meid vroeg, of Mevrouw kwam, voor
tafel ; hij stak de hand uit naar den brief ;
en zag : Mama was niet tevreden.
's Avonds in bed overdacht hij het antwoord. Hij wist niet, wat hij schrijven zou,
want hij besefte tusschen de regels stond
daar veel, dat hij niet begreep. Eindelijk
bleef hem enkel oprechtheid. Zeggen zou hij
het : ik begrijp niet.
Vroeg wakker, onmiddellijk daarmeevervuld,
schreef hij precies zooals het gegaan was ;
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zijn vreugd met verbaasdheid een brief van
Neef; de blijdschap over veel in den brief ;
maar ook het beklemmende ik begrijp niet,
met iets van vrees, dat Neef weer „Peck"
had : Henk vermoedde wel, Amsterdam ; maar
Neef zat nu toch veilig buiten . . . En dat hij
dol graag eens gauw zou komen.
's Maandags aan tafel deelde hij zijn plan
mee om den volgenden dag weer naar Rijswijk te gaan ; doch stuitte op toornenden
tegenstand, hem of bitsend met een :
— We spreken nog wel.
Zijns vaders voorhoofd zag hij fronsen, bij
dezen uitval van „Mama" ; 's avonds sprak
zij er kalm over. Henk nam „de heeren"
nog tegen zich in, als hij zOO vaak op de
Ak verzuimde.
— Dan niet ! zei Henk en rustig besloot
hij, den volgenden Zondag voor Rijswijk te
houden. Met opzet zweeg hij tot 's Zaterdags;
vertelde toen, dat hij wilde fietsen en daarom
vroeg in den morgen vertrekken. De meid
smeerde wel een paar boterhammen.
Wat? zei „Mama", en keek haar man
aan. De zusjes waren de kamer uit. Henk
merkte aarzeling bij Vader ; keelschrapend
zei die :
Ja kijk 's, Henk, Mama en ik gelooven,
dat je verstandig doet, die relatie met Neef
iets te laten bekoelen.
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- He, antwoordde Henk, eerst wou u zelf...
Jawel, maar het wordt nu op eens zoo
druk.
't Is, viel „Mama" in, heel wat anders,
of je Neef later weer 's raad vraagt, of dat
je doet als met een vriend.
En daar ze hem onbereidwillig zag om zich
naar haar wensch te gedragen, vertelde zij,
dat Neef nu weer hevige ruzie had met zijn
broer.
Och wel nee ! dorst Henk beslist-doen.
Maar Mama wist het, van Nicht Hermine,
die zij in de telefoon had gesproken.
- Heeft ze u opgebeld?
— Nee, ik haar . . . Ja, kijk jij nu maar
weer boos ! Als een jongen van negentien
jaar zulke vreemde brieven krijgt, nemen de
ouders informaties. Nicht had dat boek bij
Neef Henri gezien. Jij moest je schamen, die
dingen te lezen. Maar dat Neef Henri daar
dan over schrijft . . . Wat is dat nu voor
correspondentie! . . . Met schilderen heeft het
niets te maken .. .
Henk voelde de wanhoop van driftig verzet,
waaraan hij niet toegeven mocht, zou hij
slagen. Hij vertelde van het gesprek over
Maris, van Neef's huwelijks-verhouding, hoe
daarbij over dit boek was gesproken ; dat
alles liep over kunstenaarsvrijheid, wel degelijk
in verband met het werk. Warm sprak hij
8
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door, op een toon zOO oprecht, dat men ten
slotte „voor dit keer" hem gaan liet.
V.
Toch fietste hij 's morgens niet blij door
de landen, beangst voor wat hij vinden zou.
Den laatsten keer had Neef het gezegd : „als
ze me hier nu maar met rust laat". Dat moest
het zijn : Cor Dras te Rijswijk en Neef Jan
daarover boos. Elken keer dat Henk er geweest was, had Mama gevraagd naar „de
vrouw" ; nu had ze het mensch zelfs niet genoemd : ze wist natuurlijk door Nicht Hermine.
Arme kerel, vergeefs „ontvlucht" — en nu
werkte hij weer niets meer . . .
Om, beklemming en schroom verbergend,
den schijn te hebben van opgewektheid, liet
hij zijn fietsbel lang rinkelen, terwijl hij het
drassige graspad opreed, dat, weg naar weien,
ging langs het huisje. Verwelkoming verwachtte hij niet. Wel bleef hij verbaasd vOOr
het atelier staan, nadat hij de deurklink opgelicht had en voeten veegde in 't toegangshokje. Niemand was er, en 't zag er uit, het
rook, als kwam er nog niemand, dien morgen.
Even flitste de schrik : een misdaad ? Hij wist :
nook werd de deur gesloten . . . Maar toen
mijn God! nee ! wat kon dat zijn : daar, op
den ezel, het groote stilleven; was de stumper
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gek geworden ?! De paddestoelen, de artisjok,
pruimen, en links op den achtergrond druiven.
Een áf schilderij en — krankzinnig verknoeid.
Woeste vegen, hier, en daar, over de schildering, geel, rood, groen. De groote artisjok
op den voorgrond verschilderd tot een maan,
een kop, met oogen, mond en zakken van
wangen ; engelekopjes, daar, van druiven.
En daar, op den grond, over pijnappels heen,
alleen nog maar in houtskool geschetst, een :
bah ! met groote houtskoolletters . . .
Verder . . . niets . Maar achter zijn ezel,
salonnerig-netjes en . . . ongerept, de nieuwe
ezel van nicht Hermine met schriel-gepeuterde
chrysantjes, angstig klaar-geprutst, kleurloos,
dood.
Ontzet, zonder ander besef, stond Henk.
Onbewust was hij tot het midden van het atelier
genaderd. Nu hinderde hem jeneverstank. Op
den voet van den ezel van Neef stond een
glas, een groot, om water uit to drinken.
Angstvallig sloop hij toe en bukte : 't stonk ;
er korrelde suiker in. Zou Neef het bij grog
van jenever zoeken ? . . . Hij trad iets terug,
bezag het stilleven. Voltooid en goed ; het
was heel mooi. Laatst had hij er niet veel
verwachting van. Maar 't deë' het ; wat een
sterk geheël ; en o ! het had Neef's verlangen
expressie. Arme kerel, wat k6n er gebeurd
zijn ? . Aan den drank ? Juist nu hij werkte ?
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En goêd
dit was het, al had hij het dan
om Walter begonnen .. .
Zij? . . . Ze hftdden wel samen gezopen ;
zelf had Neef daar laatst op gedoeld ; maar
't was, Coen zij nog als kellnerin stond —
en dan Loch zeker geen jenever . .
Henk dorst nauwelijks bewegen. Wel keek
hij even op zijn horloge. Over tienen ; hier
niet geweest ; zou hij weg zijn naar Amsterdam ? Na een pestbui, terug met haar?.. .
De ontstellende gedachte, dat alles bier
stond overgelaten, gaf Henk het besef dat hij
handelen moest. Hij liep naar de deur die
verbond met het huisje, tikte, tikte nog eens
en trad, tastend, in het donker der daglooners-woning, waar de vunze benauwing
van vochtige laagheid, in welke zelden buitenlucht dringt, scherp was doormengd, vreemd
als parfum, van stekende sigarettengeur.
tiesten in een woning-van-armen . Het
zonderlinge der vestiging flitste even in Henk's
gewaarwordingen ; doch wat hem vervulde,
was de gedachte, was de vrees, te staan vOOr
de vrouw, de kwelduivel, die, hysterisch sarrend,
met contrarieeren haar macht bewijzend, zij,
die Neef altijd luiheid verweet of onwil om
voor verkoop te werken, nu uit het werk
hem had gerukt, desnoods met het middel
van dronkenschap. Want, Henk wist wel, al
deed ze graag „netjes'', soms was ze opeëns
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weer de kellnerin, de meid die ruw wil doen,
gemeen; en juist dan trok haar hartstocht Neef.
Door het aangebouwde gangetje in het
keukentje gekomen, waar dit keer geen petroleumstank hing, drong- Henk door in het
zitkamertje, deinsde ontsteld Neefs buis,
broek, laarzen, 't lag op den vloer, bij den
ouden leunstoel ; op tafel stond een stinkende
kruik ; de zon, uit het kleine raam, schampte
er langs. De slaapkamerdeur was op een kier,
Henk kuchte, trad verder: het was daar donker.
Zou Neef alleen zijn ? Hij hoorde snorken.
Neef!
Geen antwoord. Hij tikte aan, stond nu
zelf al in het vertrek. Er kwam iets als ontstemd gerochel.
Henk zag nu wel, Neef lag alleen. Hij
bedacht, dat het ledikant voor één mensch
was. De vrouw kon boven, in dat bed zijn,
waar Neef ook hem had willen logeeren.
Neef
Hij trad resoluut op hem toe, aarzelde,
legde Neefs arm terecht, die als ontwricht
hing over de zijplank. Hij schoof het wollige
raamgordijn open, wachtte weft even —
Neef bewoog .. .
VI.
Toen Henk, smartelijk door de oudheid
getroffen van den man, dien hij uit een slaap
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van dronkenschap wekte ; onder een herhaalde
verontschuldiging met het late uur ; eerst bij
het opstaan had geholpen en toen in het
atelier was gaan wachten ; dorst hij er geen
gevolg geven aan de begeerte om het geschonden werk van den ezel te nemen.
Gapend, eenigszins waggelend, met uitingen
van een onverschilligheid, waar de jongen
het opzettelijke van doorzag, kwam de schilder
binnen, in de handen pijp en tabakszak. Hij
keek naar niets, viel in den leunstoel, en,
nogmaals gapend, zei hij :
— Mooi weer, he ?
Henk stond en wist niet wat te zeggen ;
durfde geen: — „Waarom deedt u dat?"
- vOOr het doek, maar, plotseling op hem
toegeloopen, legde hij de hand op zijn schouder
en sprak, wat hij dacht :
— Goeie, arme Neef...
De oude lichtte de hand van den schouder ;
Henk schrikte : deed hij te gemeenzaam ? Snelademend stond hij beklemd in de zwijging.
— Heb je, teemde de droge tong, me .. .
me brief gekrege ?
Nu kon Henk spreken van het post-scriptum ;
zijn spijt dat de tentoonstelling misliep.
— Zoo, vin' jij dat jammer, zei Neef.
Weer kwam zwijgen den jongen benauwen.
Toen hoorde hij :
— Jij weet niet het ergste ... Nu dreigt
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die ploert met een proces ; hij wil beslag
leggen op me boêl. Je begrijpt, als me
vrouw dat merkt . . .
— Is uw vrouw dan niet hier? vroeg Henk.
-- Me vrouw ? . . . Welnee ! Hoe kom je
daaraan ? 'k Ben hier toch, om d'r kwijt to
wezen. Maar als de inboedel er aan moet
Och, Neef, dan helpt uw broer u immers.
— Me broer ?! ...
Henk deinsde tot tegen den ezel.
Opgeveerd uit gebogen zitten, stond Neef,
keek verwoed hem aan. Maar reeds verzachtten de droeve oogen:
Jij meent het goed . . . maar spreek nooit
van me broer ! .. .
Henk zag de zware Borst moeilijk welven
in een wil tot zelfbeheersching. Langzaam,
niet meer waggelend nu, liep Neef zonder
zien langs den ezel ; langzaam stopte hij zijn
pijp ; bukte zich met een kreun tot zitten op
de lage vensterbank, en, de aquarel in de
oogen krijgend, die Henk een vorigen keer
had bewonderd, zeide hij :
— Hier, die is voor jou . . . Jawel, neem
'an ! Ik vind het prettig Waarachtig
jongen, je bewijst m' een dienst. Ze leggen
d'r anders ook nog beslag op . . .
Henk kon niet bedanken, hij kon dit niet
nemen ; afleidend vroeg hij :
Wat is er dan toch ?
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Neef zag naar hem op en dan voor zich
uit. Sprakeloos zat hij en trok aan de pijp,
keek er in, daar zij niet wou trekken, pulkte
er met een vingertop aan, trok weer, zweeg
Henk loenschte om zich heen, niet meer wetende
hoe zich te houden. Nu scheen Neef plotseling op te leven. Hij rechtte zich, kuchte, toen
begon hij :
— Er is ! . . . dat ik een ouwe gek ben. —
Dat ik nog heb durven gelooven aan liefde !
Liefde, godverdomme, voor mij. 0 jongen,
je neef is zoo'n idioot. Maar ja... wij artiesten zijn bijgeloovig. Het beste in ons . . .
gek5Oft aan het wonder . . . Juist, dat het
allemadl barok was, alles even onmogelijk,
heeft gemaakt, dat ik er in vloog . . .
Je hebt nicht Hermine wel 'es gezien, he ?
Een mooie vrouw. Ook wel een lady .. .
of vrouw-van-de-wereld, die dat wil zijn :
dame, mooie vrouw-van-de-wereld ! Aan d'r
man had ze daarvoor een goeie. Jonkheer,
doctor, hoogleeraar . po-li-ti-cus Hahaha ! Broer Jan een staatsman ! Maar, nu ja,
hij speelt er voor en spelen doet ie waarachtig knap. Toch was de mooie Hermien niet
tevreden. IJ-del-heid der ij-del-heden : god !
de vrouwen zijn zoo ijdel! D'r man een zon?
jawel, maar zij ! VrOuw van die geleerde,
dat lid-van-de-kamer, bleef zij altijd maar z'n
vrouw . .
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En nu moet je luisteren, jongen. Nu komt
de dwaasheid pas in de historie. Want nu
komt de dwaas :
kom ik !
Met een zuchten, als amechtig, had hij,
had dat dikke handje op het fluweelen vest
getikt. Maar weer ingezakt, richtte de borst
op. Het hoofd ging even achterover. De
mond werd voor mëêr adem geopend. In de
oogen glimpte spotwil ; doch dat mislukte ;
er was slechts droefheid.
Je weet: Nicht is rijk, Jan leeft van
haar geld ; maar die voldoening liet 'r koud.
Hij geleerde zij artieste! Als meisje
had ze zoo'n beetje geteekend, zelfs ge .. .
schilderd! bij Van der Waaij. Welnu, dat
wou ze graag „hervatten”. Ik moest helpen
Je vraagt, of ik gek was. Ja. Maar aanvankelijk enkel goedhartig. Want — een mensch
doorzien, dat kftn ze. Net als d'r man, goed
diplomaat. Zulke menschen k6men vooruit.
Ze snapte : die schilder is sentimenteel. Of,
ze wist het nog van vroeger, toen ik met
Jan niet was gebrouilleerd. Jan's Streberei
kent iedereen. 't Is in de wereld van de geleerden net als bij ons : wie is niet ijdel.
Maar ijdel op en om je werk. Voor een
Streber is werk een middel. Middel is al wat
ie doet voor Jan. Z'n vrouw vertelde dus
niets nieuws, toen ze bij me kwam klagen :
— Han, ook ik ben voor Jan maar middel ;
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me geld vooral, maar zelfs me schoonheid
dient z'n ijdelheid ; 'k dien om te geuren.
Jan en ik waren altijd contrasten ; als jongens
al hielden we niet van elkaar. Nu kwam
Hermien: die vrouw, die moeder ; hartelijk was
ze voor me geweest, met dat koopen van jets
bij Walter ; bewonderend zag ze wat ik
maakte Udelheid ? Nou ja. Me werk ;
he ? . . . Toch zou haar lOf me niet veel geweest zijn, was het niet : als hartelijkheid. Ze
pakte me, dus. Toen kwamen de klachten.
Nu, die waren, die zijn gegrond. Zelfs z'n
vrouw is Jan een middel ! Alleen . . . Juist zij
verdient niet beter. Dat wist ik niet ; dat zag
ik niet : ik zag 't pas, toen 't voor mij
te laat was. Makkelijk kreeg ze me medelijden ;
afleiding wou ze, lets, als troost. En of ze
bang voor me was, zoo bedeesd, sprak ze
van d'r „meisjeszverk".
Natuurlijk voel jij de poezie in zoo'n bescheiden belangstelling-vragen. Ze liet me
zien ; het werk was niets ; maar hoe aanbiddelijk deed zij zelf. Alles had ze voor, in
m'n oogen. Tegen d'r kwibus van 'n man,
in z'n afschuwelijke oppervlakkigheid als
voelend mensch, had ik nog al de wrok van
me jeugd, toen ie me altijd op de kop zat
en ik wist „'k ben meer dan jij" en vooral
„jij bent niet veel". Het triestige in d'r verhouding thuis, ook als onrecht tegen de
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kinders, zag ik, zonder dat ze veel zei. Dat
het huwelijk van een vrouw, die mooi was,
rijk was, lief deed, en als meisje schilder- of
teeken-illusietjes had gekoesterd.
't Sprak van-zelf, dat ik wou helpen ; probeeren, nog wat van d'r te maken. Dat zij
„moeilijkheden" voorzag, lei ik uit als bescheidenheid. In het voorbehoud, dat ze aldoor
maakte, voelde ik niet, wat het wezenlijk
was : eerbied voor de kunst was het niet,
Been besef van wat ze door-moest, dat zou
belangstelling geweest zijn ; nee, 't was enkel
het tegen-op-zien van wie overal weinig voor
over heeft. Ze wou, maar 't mocht 'er niet
veel kosten : de beauty verlangde de kunst
op een koopie.
Toch had het interessant kunnen zijn, ook
al bleef het dilettantisme. Overal is er onder
de vrouwen, als iets nieuws, een dringen naar
arbeid. Had ze het nu zoo voorgesteld, ik
zou er wel in hebben gedeeld, alleen al uit
nijdigheid op me broer . Je snapt wat ik
meen : de wddrde van 't werk er dus heelemaal buiten gelaten.
Maar zij bespeelde mijn gevoel : aldoor Jan
er bij, aldoor dit, dat ze aan liefde zooveel
te kort kwam. Niet dus : werken uit begeerte ;
maar : om huwelijksleed te vergeten. Werken
als troost
o ! ze doorzag
Toen zag ze de liefde
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me ! bij mij ontstaan. Er was daar niets
van, ook geen begeerte ; aanvankelijk was
zij uiterlijk, in mijn oog, veel to veel de
mondaine, dan dat haar mooi mijn zinnen
slaan kon. Mijn begeerte kw5m door de
liefde, na sympathie-uit-medelijden ; uit die
gedachte : ik de trooster.
Zij zag het aan en smoorde niet, verhinderde
niet, had nooit verzet. Wel ging ze nu meer
in op haar werk, sprak minder vaak van
„moeilijkheden" ; maar de grootere werklust
bracht van zelf mee, dat ik van mijn werk
vertelde.
Nu begrijp je, wat moest gebeuren.
Cor Dras heb ik indertijd getrouwd, na
een felle teleurstelling uit me jeugd, met de
gedachte een vrouw die mee-voelt, mee-leeft
met wat ik wil in kunst, is er niet, vind ik
niet, dus een vrouw, die ik louter om d'r
fyziek neem, als minnares en als model. Zelfs
was het poseeren eerst geen hoofdzaak ; ik
had een goed beroepsmodel, mooier dan Cor
en die alles toestond, maar die met alles voor
iedereen was. Cor werd me model, toen ze
met me leefde ; daarom heb ik 'er toen ook
getrouwd. Meer vroeg ik van haar niet.
Maar zij vroeg wel ! Artiesten, in hun haat
aan conventie, voor zich niets begeerend van
mondaniteit, willen, in het belang van hun
werk, een vrouw . . . ik zal maar zeggen :
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zoo goedkoop mogelijk hebben ; ik doel hier
natuurlijk niet mee op geld, maar op inrichting of manier van leven. En dan merken
ze niet alleen, dat ook de onaanzienlijkste
vrouw haar persoonlijkheidje heeft, haar
manier van mensch to wezen, maar ook dat
haar behoefte aan liefde, aan wat haar zelfzucht daarvoor houdt, offers wil, als blijken
van liefde.
Dat is m'n eerste vergissing geweest. In
me gevoelens voor Cor was ik egoist —
hierom juist ben ik nu geduldig, heb ik 'er
jaren lang veel vergeven, vergeef ik 'r nog,
zooveel ik kan. Makkelijk valt dat volstrekt
niet altijd; vandaar me botte nijdigheid, toen
jij kwam met die nikkermeiden, die oppervlakkige Deensche roman.
Mijn tweede vergissing vernietigt me leven.
IJdelheid had Hermien doen klagen over d'r
man, d'r huwelijk ; niet haar liefde leed onder
zijn eerzucht. Uit ijdelheid ook wou zij schilderen. Lilt ijdelheid heeft ze me aangemoedigd,
toen ik haar in mijn werk betrok, meer en
meer het deed om haar. IJdelheid was 'r
poseeren voor me : geen spikkel deelneming in
mijn kunst. Geen spier op d'r mooie gezicht
vertrok, toen ik zeggen dorst : trouw met mij.
Hier, in dit hok, is het gebeurd. 't Heeft
niet van 'er spotlach gedaverd. Ze hoorde
het aan als een ernstige zaak. Ze kon alleen
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„niet zoo maar beslissen". Natuurlijk, we
waren Been van beiden, „zoo maar" met onze
echtscheiding klaar. Niets in d'r woorden,
d'r stem, d'r oogen, dee' denken, dat ze het
apenkool vond, beuzelpraat, nonsens, alleen
maar — vleiend. God, en ik voelde al vaderliefde voor de kinderen van me broer ! ...
Ik moest haar „tijd tot nadenken" laten.
Natuurlijk. Het eenige, dat ik doen kon, was
vast trachten geld te maken. Walter wou
wel een expositie : louter nieuw werk — ik
ha. geschilderd . . . Gek he, zoo had die
vrouw me te pakken met haar verdOemde
„maatschappelijkheid-, dat, wat ik maakte,
tam, beroerd werd van voorzichtig overleg.
Wat Cor nooit had gedaan gekregen in
maanden van . . . honger niet, wel gebrek !
deed ik voor de rijke Hermien : ik schilderdeen-dacht-aan-duiten.
Toen . . . opeens . . . net als een kind; een
kind, dat zegt : „ik doe er niet van", midden
in een opgewekt spel ; kwam zij : — neen,
het kon en zou niet...
En zooals je, wanneer d'r een man aan
het kruis hangt, altijd een oolijke nijdas ziet,
die bij de dorst van het langzaam sterven, een
spons met edik in z'n mond stopt ; zoo komt nu
Walter met zuur voor mij. Die wil tOch z'n
expositie en anders dreigt ie met faillissement.

DERDE BOEK. - WINTER,

I.
Van wat er dien Zondag verder gebeurde ;
van wat hem 's Maandags wedervoer, hield
Henk herinnering-voor-het-leven, die nochtans
warrelde als een koortsbeeld.
Geldangst heeft hij den Zondag gevoeld.
Een rekening en twee brieven van Walter.
Een schuld van zestienhonderd gulden.
f 1614.471/2. Henk zag de cijfers als drakeklauwen. Neef wist het bedrag niet to verklaren. Toch zei hij, dat het wel juist zou zijn.
Er was geleend-geld bij : aan hem en aan
Cor ; op zijn verzoek had Walter gezonden,
tweemaal aan hem en tweemaal aan Cor.
Hoeveel, dat wist Neef niet precies meer
maar het zou, het moest wel juist zijn.
Onbegrijpelijk vond Henk, alles. 't Was
Om, of met nicht Hermien gedaan. En voor
haar was zoo'n som een peulschil ; zij kon
9
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het geven, tenminste leenen . . . Maar meteen,
voor dat hij dit uitsprak, doorpriemde hem
het besef : zij niet ! zij niet meer ! juist zij
de laatste, aan wie Neef nu een dienst kon
vrag en.
Toen, in zelfverwijt, het bewustzijn, dat
hijzelf voor Neef wat zijn moest. Maar die
onmacht : thuis kreeg hij nets . het eenige,
dat hij kon doen : naar Walter.
Gefietst, vlug, binnendoor, naar Den Haag.
Maar Walter 's Zondags tot een uur gesloten.
In zijn ontredderd-staan, het idee : Neef
Adriaan ! misschiën dat die . . . Neef niet uit
de kerk terug ; maar Nicht, al koel en uit de
hoogte, toen hij, in groote, donkere kamer,
buigend toetrad op haar sofa, die als gedrukt
stond in al het verguld van de schilderijtjeslijsten, louter rommel, de muren dicht vullend;
Nicht, bij 't vernemen van zijn wensch, ijzig
antwoordend : dadrvoor hier ? neen, dan hoefde
hij niet te wachten, evenmin terug te komen ;
voor zOO iemand gaf Neef Been cent.
Wrokkend om onmacht, een broodje geslokt, de brokken weggespoeld met koffie.
Toen, nog te vroeg, terug naar Walter ;
eindelijk open ; gelukkig : de zoon. En die,
charmant. Wat Henk wel dacht, en wat hun
vriend Fouquieres bezielde ! . . . Nu ja, je
moest zoo wel 'es doen een zorgelooze kerel, zOO ' n bohème : z'n eigen vijand.
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Maar zij waren Loch niet gek ! Ze hadden
den luiaard 'es bang willen maken : alles voor
de expositie was klaar ; zaal een heele maand
open gehouden, allerlei kosten ; en nu opeens : nee' ! Maar d'r waren schilderijen, al
had ie dan in dat eene geknoeid ; ze zouden
koopen ; het kwam terecht.
. . . De terugkeer in 't atelier. Niemand.
De deur naar de woning op slot. Over de
blijdschap, hem te zeggen : „het is in orde,
ze meenden er niets van" ; opeens de vlijming
van het bewustzijn, dat niet daar het verdriet
lag, de onrust. Eerst nu, daar de zorg over
geld uit zijn hoofd was, een klaar gevoel
van Iv& Neef leed: deze vrcieg-oude, misleid door een vrouw.
En opeens ! weer gedachte aan zelfmoord,
angst Neef dood te vinden; maar ook, daarover heen, de priemende plichtsdwang naar
mogelijk redden, de razende vrees dat het al
te laat kon wezen, en — 't beletsel tot
binnendringen .. .
Omgeloopen, buiten het huisje. Binnen door
't open slaapkamerraam. Neef ... in het
tweede vertrek op den vloer, snorkend, dof,
met schokken van reutel ; weer smoordronken,
portflesch naast zich.
En in het midden van 't kamertje, Op
de gothische bahut, die de glorie was van
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Francken, vol belicht, hoog boven den ronker —

Zij, naakt ...
Adem-beklemd had Henk aanschouwd,
meer door bewondering geslagen, dan ontsteld van het onverwachte.
De zege was dit van het naakt, het licht
van het naakt, de lijn van het naakt, het
naakt in ronding, schooner in rijzing, in straling van elastische kracht. Zichzelf ten toon
hield zij haar pracht vOOr een ovalen wandspiegel, onder welken was een bank, waarop,
met witte liberty-kussens, 't fluweelig zwart
lag van een mantel en 't sneeuwig wit der
onderkleeding. Door haar rechterhand bij een
tip gevat, Bleed deze langs haar lichaam of
en achter en onder het rechterbeen, dat,
staand op den grond, door ritsellichtend
plooisel omtogen, na de albasten ronding der
kuit in een cascade van stollen verdween.
Het linkerbeen in de knie gebogen, rustte
fijnwelvend op het batist. En zegerijk uit het
wit van het lijnwaad, rees al het levende
blank van het lichaam, lichtuitstralend in rhythmische forschheid, de ronde gestrektheid van
't linker dijbeen, 't concaaf der veerkracht
van den rug, die weeldig-zacht in malsche
plooien in de verrassing van kuiltjes en
kneepjes, den stijl, het karakter gaf der gestalte, met dien lenigen boog der rijzing,
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waar, fier als manen, krulloos vlot het donkere
lange haar bij of hing, rechtgestreken overvloed, de trotsche zuil van den nek overhuivend.
Bij den wat molligen linkerarm stak sterk
de linkerborst vooruit, waarachter de slip
van het linnen sneeuwde, met de gespreide
wingers gehouden der door den spiegel in
sierlijken vorm gansch weergegeven rechterhand. De meeste schaduw gaf die het gelaat.
't Was wel het gezicht van nicht Hermine,
doch het had al hare schoonheid niet. Satijnigzacht was het lichaam in licht; hard van
trekken, het spiegelgelaat 't gezicht, zoo vOl
charme door Neef geschilderd op de andere
portretten. Was het niet, als om to zeggen :
het gemakkelijk bekoren, dat over straat gaat,
door ieder gezien, is overbodig bij de schoonheid, op dit doek ontheimelijkt ?
Zoo overstelpt stond Henk vOOr de gaven,
door Neef in het werk geopenbaard, dat hij
aan niets anders dacht. Eigenlijk was het
portret een studie. Maar welk een kunstwerk,
wat een forschheid ! En dat had de „mislukte"
gemaakt, en hij, die zelf slechts zocht naar
expressie. Hier was hij een meester-schildervan-naakt. Onwillekeurig keek Henk even
om. Het werd hem, als stond hij bij een
doode. Was dit niet even vreeselijk ?
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Neef, zei hij zacht ; en weer, beschroomd,
trachtte hij hem wakker te roepen. Er kwam
een vertrekken van hoofd en schouders en
een geluid als norscher ronken. Beducht dat
Neef die omwerpen zou, bukte Henk, nam
de portflesch weg. Maar terwijl hij dit deed,
doorneep hem een angst, een bruusk gevoel
van verlegenheid, een vrees om Neef te zien
ontwaken uit dezen roes, vifiOr dat portret
't Kon niet ; hij moest hem laten liggen.
Walter's antwoord schreef hij op.
Opeens behoedzaam, sloop hij naar het
slaapkamervenster ; klom eruit en trok het
aan, bang dat een melkknecht in zou kijken.
In het atelier vond hij een stuk afgescheurd
bordpapier, schreef er met houtskool de
boodschap op en prikte het met punaises
aan den balk van den ezel.
Thuis werd hij, vOOr tafel nog, verwittigd
van een onverwacht „prettig" bezoek, door
neef en nicht Jan uit Leiden aan Papa en
„Mama" gebracht, waarbij echter tot hun
spijt was gebleken, dat Henk de relatie met
neef Henri moest af breken.
— Zoo, bromde de jongen. Hij kon niets
zeggen.
Toen hij 's Maandagsavonds uit de Ak
kwam, lag er, opengemaakt, een brief :
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Henk, de boodschap in mijn atelier achtergelaten, terwijl ik een middagdutje deed, is
door een bezoek van de Walter's bevestigd.
Ze hebben nog al wat weggehaald, maar
gekOcht, gëën expositie ; en zij zorgen voor
de verhuizing, want ik ga nu naar huis terug.
Walter stuurt jou de aquarel. Na den dienst,
mij Zondag bewezen, kun je dit souvenir
niet weigeren. Een handdruk, kerel, van
H. F.
De aquarel was er Woensdag-middag.
Papa erkende : Henk moest het geschenk
aannemen, maar Neefs Amsterdamsch adres
wist hij niet. Trouwens, Neef kon nog zijn
te Rijswijk. Daarom stuurde Henk zijn bedankbrief met begeleidend schrijven aan Walter.

II.
Henk werkte hard, doch was vaak neerslachtig. Dan ergerde hij zich aan de futlooze
langzaamheid van den academischen leertrant;
of verweet zich ongeduld ; Of hij twijfelde
aan zijn aanleg. En telkens verried hij zich
aan „Mama". Zij scheen er behagen in te
scheppen, hem op ontmoediging te betrappen
en had dan allerhand troost die pijn deed ;
bijvoorbeeld, dat immers niemand hem haastte;
of dat hij altijd nog terug-kon menigeen
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vond zijn weg na een dwaaltocht ; of dat hij
het te ernstig opnam, te veel alsof hij al
kunstenaar was. Hij deed nu immers niet meer
dan studeeren, daarom moest hij ook afleiding
zoeken, hij had voldoende vrijen tijd, maar
sloot zich op en vervreemdde van alien.
Waarom meed hij zijn oude vrienden, en
ging nooit meer naar „Erasmus" ? Deze
gymnasiasten-vereeniging, waarvan een groot
gedeelte van intelligent Rotterdam was lid
geweest, twee, drie geslachten lang, deed
immers veel aan literatuur ; Frans van Lenden
had hem er indertijd ingehaald en Mama had
het dadelijk goed gevonden : ook bij hen
mochten de bijeenkomsten zijn, ook zij zou
het koude souper doen bereiden met die
voorgeschreven schotels, welke een der eigenaardigheden van het, als de vrijmetselaars
geheimzinnigheid spelende, genootschap waren.
Henk had verleden jaar vaak verzuimd en was
dezen winter nog geën keer geweest. Telkens
kwamen de couverten met den fijnen Erasmuskop en de roomkleurige, fraaie kaarten, waar
Henk een gekken naam op had, als alle
Erasmus-leden kregen : Mama vond ze dan op
het atelier, onder de houtskool en sigaretten
'k Heb immers Ak, ook 's Zaterdagsavonds! had Henk zenuwachtig geantwoord.
In stilte beleed hij : Mama had gelijk.
Frans van Lenden was aardig voor 'm. Ook
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op De Maas vroeg die hem telkens. Maar
nooit sterker dan juist daar had hij zich
vreemdeling gevoeld, had het niet-rijk-zijn
hem gehinderd. Papa, „de zeiler", was er
iemand, en wist dit, en deed met de rijkaards
mee, reeds toen hij nog niet met „Mama"
was getrouwd. Van de zeilkunst niet op de
hoogte, slechts een middelmatig roeier, niet
als Papa in zijn hart een sportsman ; kon Henk
op De Maas niet tegen „ze" op : ze, de
neven Van Balderen en al die andere rijke
jongens, verscheidenen aan „Mama" verWant
en onderling geparenteerd, alien nabestaand
aan elkander, zoo niet door het bloed, dan
altijd door Beurs-relaties der ouders.
Doch in mëër had Mama gelijk, wanneer
zij meer levendigheid bij hem wilde. Zelve
was zij vol energie ; zij, de rijke, die Papa
nam en veel eenvoudiger moest leven dan
bijna al haar familieleden. Mensch-van-dedaad was ook zij, ook zij, als immers alle
Rotterdammers ; en dit vervreemdde hem van
ieder, dat voor hem het geluk was in droomen,
dat hij niets van die menschen begreep, in
hun lief hebben van de drukte. 0, hij vond
het bewonderenswaardig ! De oude meneer
Van Lenden; de grootvader van Frans, die
nu drie-en-zeventig was, had laatst bij „Mama"
zitten klagen, dat zijn zoons hem de plaats
in de firma misgunden.
„Ik kan niet stil-
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zitten", had hij gezucht. Niemand lette daarbij
op Henk, maar deze had de woorden gevoeld, als waren ze tegen hem gericht, als
wou Mama's oom hem een lesje geven,
zooals hij er thuis maar al te veel kreeg: nu
voor zijn werk, dan voor wat anders. Want
had hij een Zondag doorgeteekend, met koffiedrinken even beneden, en kwam hij met
donker het atelier uit, dan hoorde hij weer
een : — „Maar Henk, ik begrijp niet" .. .
omdat hij niet was uit geweest, niet naar het
dilettantenstrijkje op De Maas, nergens heen,
een dag alleen. Ach, het werd hem te kennen
gegeven, dat wat hij „op eigen houtje maakte",
onmogelijk goed kon zijn voor wat ook.
Niet alleen wist hij zich aldoor beloerd, door
menschen die niets van zijn pogen begrepen ;
maar hun laatdunkendheid verzwaarde den
strijd in hem om zelfvertrouwen.
Enkele weken ging alles beter. Voor
Minnie's jaardag had hij een portretje van
Truus geteekend, opgewerkt met een klein
beetje kleur ; het leek en 't had met die kleur
wel iets aardigs. Hij zag, hij wist, dat de
teekening zwak was; beschouwde het als een
aardigheid, gedaan om Minnie te plezieren ;
en zie, zijn eigen bezwaren er tegen werden
tegen hem uitgespeeld, toen hij een decoratief
ontwerp, naar een Sproke van Henri van
Booven, even verdedigen dorst als bewijs,
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dat hij nog wel wat anders kon waken dan
op de Ak te zien en te doen kwam.
Hij had zijn Imperia meegenomen en aan
den leeraar laten zien. Veel goeds had deze
niet gezegd, maar wel de teekening gehouden
en aan den hoofdleeraar getoond, daar Lievegoed en Kruider bijstonden. Onder de
jongens gaf het ding ruzie. Het was ook
eigenlijk nog niets. Natuurlijk kon men er in
de hoogere klassen louter gebreken in vinden.
Maar hij was beginneling. Er waren er die,
dit bedenkend, hem complimenteerden, maar
anderen kwamen met stekeligheden. Hij wist
wel, hij heette trotsch en pedant ; sommigen
spraken van hem als „de jonker". En ach,
hij gaf zich ook hier te weinig, maar mee te
doen viel hem zoo moeilijk. Ook op de Ak
stond hij als een vreemde. Zijn huiselijke
omstandigheden hadden er de verhoudingen
nog moeilijker gemaakt. Aanvankelijk was nu
deze, dan die met hem naar zijn „hok" gekomen. Aan tafel moest hij daar dan over
hooren. Wie was dat jongmensch, straks
in de gang? Wat hadt je nu weer voor een
vriend ? — De zusjes keken de jongens vreemd
aan. En ja ! dezen van hun kant groetten nooit,
liepen het huis door met booze gezichten. Er
was de stands-vijandigheid en hij had veel
van een zenuwlijder, daar zulke nonsens hem
in de war bracht, en hij niet wist, wie' gelijk
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te geven, de' jongens of zijn mallotige zusjes.
Dirk Briegelaar scheen het te begrijpen.
Zijn vader, de fotograaf, was een germain
neef van Papa's compagnon, den vroegeren
bediende van oom Kees. Dirk liep wel eens
mee, het Singel af, maar bij de Kortenaerstraat
bled hij staan, wendde „geen tijd" voor, of
wat anders. Nooit kreeg Henk hem mee naar
boven ; wel vroeg hij eens hem te verzellen,
daar hij aan het etsen geweest was. En in
een zijhok van huns vaders atelier bleken
Dirk en zijn broer Gerrit, die ook op de Ak
ging, van allerlei ondernomen te hebben, zelfs
onderwerpen voor decor. Gerrit was vier
jaar ouder dan Dirk ; Loch waren en werkten
de broers veel samen en van het opwekkende,
kracht-gevende in zulk een met-z'en-tweeenzijn onderging Henk de gewaarwording. Ach,
hij was alleen, alleen . . . Het besef bleef hem
bij, lien dag. Doch den volgenden, onder
het aankleeden, aanzag hij zijn Imperia.
Gerrit Briegelaar kon meer ; hij was drie jaar
ouder ook ; maar in de kleur, in harmonie ...
Ze schreeuwden alien van licht en kracht,
maar moest daar geen harmonie bij blijven ?
Breitner, was die soms niet krachtig, en hoe
vol harmonie met zijn bruinen-en-grijzen. En
Neef Henk . . . de goeie Neef.... ja God,
die z'n invloed was daar.
Voor het eerst gaf Henk zich bier reken-
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schap van. Even vlijmde het besef. Dit,
waarin hij zich nog al wat vond en dat dus
niets was dan reminiscens van wat hij in
Neef's atelier gezien had . Doch de moedeloosheid dreef af. Neef-zelf zou hier streven
zien naar expressie. Die te willen, dat gaf
Neef hem. Als het nu maar was eigen expressie. En was er jets van Neef in de
forschheid, waarmee het geel en groen naast
elkaar stond, het geheel, de opvatting was
wat eigens; trouwens, het ding was niets
voor Neef.
Maar ... zoo hij al komen kon in Neef's
lijn . . . Hij had gewenscht, bij Neef te
werken, toen bleek, dat die Nicht Hermine les
gaf. Hij, de jongere H. F.... schilders-filiatiede Fouquiéres
Henk ! riep Minnie door een kier van
haar deur.
Half gewillig ging Henk binnen.
Je mag
wel voortmaken, 't is al laat. 0, hij
moëst even zien : het hing nu. Ja, daar was
zijn portretje van Truus. Of het er goed
deed? — Ook al „deed". Een schilders-term
al hier in huis ! . . . Och, wat was dit alles
niets: de zusjes, Papa-en-Mama, dit huis .
Mddr Neef Henk : die was familie — al zijn
smachten om liefde te geven, eerbied te
voelen, bewondering : wat hij Vader niet gaf
en niemand, ging in dit moment naar Neef.
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Weer hoorde hij het van Magda Veldhuizen. Weer was die naar neef Brouwer
geweest en toen tevens naar Walter's kunstzaal, waar wël een tentoonstelling werd gehouden van Henri Fouquiëres, met werk van
anderen erbij.
Gaf Henk voldoening, tegelijk trof het
pijnlijk, dat „Mama" nu geen bezwaar maakte
tegen verzuimen. De tentoonstelling, toch,
zou nog maar drie dagen duren ; dus kon
hij niet tot 's Zondags wachten, wilde hij
haar zien.
Zij bestond uit oude en nieuwe dingen.
Iets achteraf hing het groote stilleven, van
al het laatste werk het beste, maar dat de
verminking door den schilder niet heelemaal
was te boven gekomen. Er waren plekjes
met vreemde vegen, zoowel aan den paddestoel in het midden, als lager op den voorgrond.
Peinzend stond Henk er naar te staren, toen
een hand op zijn schouder drukte ; over het
dikke tapijt, geluidloos, was Walter Junior
genaderd. De vraag, die hem bezighield, dorst
hij niet doen en Walter zei slechts „knap
schoongemaakt, he ?" zonder mee te deelen
door wien. Trouwens, al had Neef niet zelf
het gedaan, gedwongen was hij het of te
staan, zooals hij deze tentoonstelling van
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Walter's eigendommen niet had kunnen verhinderen. Minder mooi kwam hij voor den
dag : dit was van al zijn verzet de uitslag !
Speurde de kunstkooper aan Henk's houding
ergernis of medelijden ? Er schoot door zijn
gemeenzamen toon iets van goedigheid, van
warmte.
ZOO'n artiest en dan die vrouw !
Mddr Fouquieres scheen nu niet veel last
meer van haar te hebben ; hij hield zich rustig,
te Rijswijk, en werkte.
Te Rijswijk? verwonderde Henk zich,
verschrikt.
Ja, waar anders ? . . . Neef bleek er gebleven ! En Henk, als was er een doodgewaande, dien hij plotseling kon weerzien,
hield het tusschen Neefs werk niet uit. Op
de stoep zag hij zijn beurs na ; hij had nog
geld, dus riep hij een taxi. VOOr het weilandpad stapte hij uit. Vinnig snerpte de wind
om zijn beenen. Goor en kleurloos lag het
land onder de als bobbelend looddikke lucht,
triest grauw-bruin stond Binds het geboomte.
Nu er niets meer omheen was van stokroos
of goudsbloem, had het huisje de schamelheid
van een verwaarloosde dagloonerswoning en
als iets zonderlings rees er achter, bruin geteerd, de getimmerde werkplaats.
Op zijn tikken kreeg Henk geen antwoord.
Hij lichtte de klink, den wind in de knieholten.
Tweede deur — en ja, daar zat Neef !
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— Dag ! riep Henk en liep vlug op hem
toe. De vroolijkheid in zijn groet was spel,
een willen-verbergen van ontroering.
In den leunstoel, vOOr den ezel, zat Neef
ingedoken, roerloos, een klein slap hoedje
diep over het hoofd, in overjas met hoog
den kraag op. Eerst toen Henk vOOr hem
stond, bleek hij te merken.
Heb jij getikt ? Ik antwoord nooit. Me
kennissen weten, de deur is open.
Ik wist heelemaal niet, dat u bier
was ; 'k dacht u al lang weer te Amsterdam.
Straks . . .
Henk hield de woorden in; hij durfde niet van
Walter spreken. Neef zweeg, Henk zag voorzichtig rond. Dof-zwart gaapte de potkachel:
geen vuur in deze vlijmende kou, hoewel er
een bak stond, hoog vol cokes, met een
stapel hout ernaast. — Die wil niet trekken.
verklaarde Neef mat. Henk vroeg verlof, hem
aan te maken. Hij deed het langzaam, met
overleg ; Neef zweeg, bewegingloos, al den
tijd. Toen, na geknetter, de vlammen snorden,
Me werkvrouw is slecht.
erkende hij :
Henk zag rond, of hij nog wat doen kon.
Nu vroeg Neef plotseling, wie verteld had,
dat hij nog te Rijswijk woonde ; Henk moest
dus van Walter spreken.
— De smiecht, smaalde Neef ; het geluid
bleef toonloos ; wezenloos zat hij, steeds bijna
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roerloos ; alle leven leek uit hem weg, als
was ook de geest verkleumend verschronkeld.
Radeloos dribbelde Henk om hem heen,
bang bij elk gerucht dat hij maakte ; weer
door dat dreigende zwijgen beklemd, als
waakte hij in den nacht bij een zieke, die
sterven kon, wien hij wilde goed-doen en
dien hij zelfs niet aanraken mocht.
Als oplevend in een zucht, vroeg Neef :
Krëëg jij nog die teekening ?
Verheugd, dat er roering kwam, tegelijk
door de vraag verschrikt, sprak Henk van
het briefje, aan Walter gezonden. Doch jawel, Neef had het gekregen. De jongen praatte
echter door ; uitte zijn dank en bewondering ;
zei, waarom hij de teekening lief had.
De kachel stond rood ; Neef ontknoopte
de jas. Grauw bleef zijn gezicht ; een rand
als een gat was er onder zijn oogen ; de
appels stonden iets minder glansloos. Hij
aarzelde blijkbaar ; toen deed hij de vraag :
— Hoe is 't schilderij van de paddestoelen ?
In Henk zwol ontroerende blijdschap. Hij
kon niet anders dan oprecht-zijn, verzweeg
de onzuivere plekken niet. Wie het schoonmaakte, wou hij niet vragen, doch wel dorst
hij nu : — de portretten, of die weer naar
Leiden waren ? Strak, haast bits, zei Neef :
Natuurlijk. 'k Ben voor allebei betaald.
— En . . het derde ? durfde Henk.
10
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- Wat ! Heb jij . . . Hoe weet je ? ..
Zag je 't ? !
Opgesprongen, stond hij vOOr Henk, de
handen saamgewrongen tot vuisten. De jongen
verbleekte, het warrelde in hem — God ! hij
dacht alleen aan schoonheid, meende ook
Neef vervuld van werk. En nu raakten zij
aan dat droeve, was er die kamer, waar hij
inklom . . . Zacht en schijnbaar kalm zei hij
dat angst hem had naar binnen gedreven,
angst nd de blijdschap om Walter's antwoord ;
en hoe hij alles vergat vOOr het Naakt.
- 'k Ben nog maar een jongen, maar 'k
hou' van u ; niemand, Neef, die u meer bewondert ; en in uw leven is zooveel nadrs ;
'k heb zoo'n innig mee'lij met u.
'k Vraag je mee'lij niet ! Van niemand !
Wat ik kan, weet ik zelf ook wel. 'k Heb
jou bewondering niet noodig. Wat ik wel
eisch, is discretie.
- 'k Zei u toch : ik was zoo bang. Anders
had ik het niet gedaan.
Het laatste zei Henk vastberaden, met
trillende stem, de woorden skandeerend ; zijn
stralende oogen zagen recht aan. Neef bukte
zijwaarts, de schouders schokten, hij wendde
zich om, liep tot bij de deur ; Coen, wêër
toornend, kwam hij dreigend :
'k Wil Been mee'lij, versta je? versta
je? Evenmin bewondering ! 'k Wêrk niet
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voor en niet om de menschen. Om de bewondering werkt me broer ! 't Is ook niet
noodig, dat ik werk. 'k Weet, wat ik kan. En
da's genoeg : dat ik-zelf het weet ! Versta je?
— Maar mij gaf u er ze5veel geluk mee !
Och toe, zegt u, waar is het gebleven?
Wat ? .
Dat ? . Weg natuurlijk !
Vernietigd ! . 0, en dat vin' jij niet goed?
Weet dan, ventje, dat Henri Fouquieres niet
begeert om „voort te leven", zooals het in
de schoolboekjes beet, afdeeling: „Onze grOOte
manned'. Dit is nu precies wat ik wou! Me
zelf getOOnd, dat ik nog het kon en toen,
rang ! het mes er door ...
Ontzet staarde Henk den oude aan. Is ie
gek geworden? dacht hij. Er vleugde verlangen in hem tot vluchten, weg van deze
afgrijselijkheid, dit vernietigd-zijn der illusie.
Doch het duurde maar een moment. Hecht
wist hij zijn liefde, bewondering, in een overvloeien van deernis, die hem zelfzucht tot
beleid gaf.
Neef, vaak voel ik me ... als uw zoon.
Niemand staat u, geloof ik, nader. Ik, de
tweede Henri Fouquiëres ... Nee, toe, vind
u me niet pedant ! 'k Denk niet aan wat ik
soms hoop te worden! Hals, Jan Steen, de
Marissen, Roelofs, kregen zOOns, vëël minder
dan zij, en niet noodig voor hun naam. Maar
wat zijn zij niet voor hun zoons ! Mag u nu
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van mij wel vergen, dat uw werk me niets
kan schelen ? U geeft er niets meer om, 't is
u niets, als u het maar hebt kunnen maken.
Maar ik voel m' uw erfgenaam . . . 'k Heb
natuurlijk Been enkel recht. Maar is het u
heelemaal onverschillig, dat ik van u houd
als een zoon, tegen u opzie . . . zooals ik niet
doen kan tegen iemand, ook niet tegen Vader ...
Of 't hem verveelde, ongeduldig, had de
oudere geluisterd. Hij leek aan andere dingen
to denken. Doch bij de allerlaatste woorden
— Henk zei ze zachter als verlegen — keek
Neef hem getroffen aan. De deernis gooide
zijn stemming om. Hij greep naar zijn hand :
— Kijk me aan ! BelOOf me, dat je nooit,
tegen wie ook zegt, dat je het derde portret
gezien hebt.
Henk knikte ; Neef wendde veerkrachtig
zich om, koos aan den wand tusschen staande
doeken, bracht er een afgekeerd bij den ezel :
— Henk zag het Naakt weer... misdadig
geschonden. Een schuinsche snee, middenover het doek, van het schouderblad door
den arm tot den buik. Onwillekeurig greep
hij Neef's arm, als bevreesd voor nieuwe
verminking, uit de ontroering van dit weerzien.
Want in het middag-licht atelier, ook onder
het grauw van den winterdag ; hoewel bobbelend bij de scheur ; schitterde, tintelde-teer
het naakt, met een Licht-fijnheid, die als gezeefd

149
was. Volkomen gaaf was de glans van het
dijbeen, schuin boven den divan gestrekt ;
nergens meer dan in deze forschheid, deze
gespannenheid van het vleesch, overtrilde het
licht een ronding, in de weelde mee-triomfeerend. Blanker nog, door licht gekoesterd,
lag het voetje verticaal op de sneeuw der
gevallen kleeding, de kleine voet, die mollig
en teer was, met de fijne onderkant-schaduw,
als een uiterste concaaf-lijn, ontdekt eerbiedig
en weergegeven, na de vele gebogen lijnen
in de pralende pracht der vormen. Van hals
tot voet gestreeld door licht, verheerlijkt aan
het licht zich gevend, en onder de zelf beschouwing in schaduw, gestoken, waar bij
ruggekuiltjes 't licht op een poezele malschheid
toefde ; stond, overvallen, verraderlijk, het
Naakt vOOr Henk, en deed hem denken aan
levende schoonheid, door kanker getroffen.
Was kanker niet Moeder's ziekte geweest?...
Huil je ? vroeg Neef, Henk's kin omvattend.
De lippen van den jongen trilden ; hij wist
zich niet meer in to houden ; lauw vochtten
tranen langs zijn neus. Het weemoeds-bewustzijn in hem verwarde 't verscheuren
van vleesch daar deed denken aan Moeder,
doch tevens zwol de deernis voor Neef aan
en hij moest dit nu alles wel zeggen : hoe
schrikkelijk die wond in het Naakt was, ver-
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brijzelend prachtig vleesch als kanker dat
die overeenkomst aan Moeder dee' denken
en dat het zOO droef was : en Moeder en
Neef
Toch is je droefheid voor jou iets moois,
Henk ! Ik heb je moeder een paar keer ontmoet. Zij was een schoonheid en leek heel
lief. Ze had ook invloed op je vader, die
dood-eenvoudig dee', in die tijd Je built?
Nu ja, maar zie dan in, wat er moois is aan
zoo'n illusie. Ik tast de realiteit niet aan,
hoor ! Misschien was je leven gelukkig geweest, vast hadt je veel van je moeder gehouden. Maar hoe prachtig is nu het beeld
dat je van 'r hebt voor altijd ! 'k Zeg het,
natuurlijk, bij wijze van troost. Maar ook in
het mistroostig besef, hoezeer de werkelijkheid
teleurstelt. Mijn ou'ers kibbelden gedurig :
ik hield van me vader en van me moeder,
maar hun eeuwig hakketeeren maakte m'n
ouderliefde een tweestrijd, brak alle vermogen
tot positief-voelen, waarmee immers ieder
mensch wordt geboren. Twijfel : aan hen, aan
de menschen, aan 't leven
drie fazen van
de woekerplant. Toch...
Nog een vertrouwen,
dat twee jaar duurde : nichtje geen famielje
van jou — mooi, dat lief dee', belangstelling
veinsde — twee jaar hoopte ik, dacht niet aan
spel . . . Wëët je dat eenmaal, ja! pas jij
maar op ! Houd je werk er buiten, er boven
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als je 't kunt . Zoo dëë' Thijs Maris en nu
blijft ie natuurlijk standvastig. Alleen de illusie,
maar die dan ook prachtig, die je almaar nog
mooier kunt maken . Zie je, dat meende
ik ook met je moeder. De illusie!... Of
werkelijkheid, maar dan: vechten, met levensgevaar, vechten almaar door, vërvaarlijk !
Verover je dit : de harmonie, eenheid in je
werk en Leven, ja, dan ben je er bovenop.
Vrouwen, die dat aan een kunstenaar geven,
zijn de onvolprezen muze.
. . . Mar staat de mijne: de Muze met
Scheur ! Ken je Leopardi, Henk? Na die
teleurstelling met me nichtje, heb ik een winter
to Rome gewoond en zijn verzen leeren lezen.
't Is van je prachtigste Italiaansch, maar godslasterlijk pessimistisch. Toch heb ik lang zijn
beweren geloofd : de vrouw, een waan; niets
dan een waan ; droombeeld van de man, haar
schoonheid ; de beminde bestaat maar in droom.
Doordat ik zoo dacht, nam ik Cor. Heelemaal
vast overtuigd was ik nooit . Nit ben ik
overtuigd voor mezelf. Ik heb de vrouw
niet mogen vinden. Maar ze bestaat ! Gek,
dat ik het weet, Jae dat is de vr -eëmde
reactie op me leed van deze zomer, op die
teleurstelling voor een oud man, die nog zoo
sterk het geloof van z'n jeugd had, onder de
asch van veel wrange ervaring ; dat ie dwaas
kon zijn als een jongen . . .
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Neef !
— Nee, kerel, beklaag me maar niet. Ik heb
gekregen, wat ik verdiende. „Ik wijd aan u
dees verzen, zwaar geslagen, van passie en
verdoemenis en trots" . . . Die pracht van
Kloos was ook mijn credo. VOOr alles trotsch :
ook in het werk. En dan Loch die buien
van snAkken 't Eeuwige spel van ups and
downs: nu dit boven, dan weer dat 't Kan
niet. Het breekt je. Je voelt je een kind. Ik
bedoel : zOO hulpeloos. Toen kwam zij .. .
Het onverwachte. Als een wonder : zOO laat
in me leven! Ze bracht me kalmte, equilibre.
Ze, kwam zoo rustig, als een zuster. Als
een zuster vOOr me werk. Later pas klaagde
ze over d'r man. Over zijn gebrek aan liefde.
Moëst ik het toen niet alles gelooven ? En
kon het anders, of haar praten, heel bedeesd,
over „meisjeswerk", haar „plezier in teekenen"
moest aan mijn deernis een uitweg geven
een weg met lenteverschiet ? Je weet, dat
alles voorgewend was. Jongen, weet je ook
waardoor ? Nicht Hermine leeft niet zelf. Niets
is ze dan maatschappelijkheid ; al wat ze doet
en denkt en wil, is imitatie, uit zucht tot
meedoen. Mee to doen is haar eenige hartstocht. Weet je, hoe . . . zij kwam tot dat ?
Ik zou 't niet hebben durven vragen ! Ik had
'er lief! Wel hoopte 'k : later. Zij heeft
het me in de mond gegeven en toen ik nog
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niet dorst, gezegd : — Je mag me alles vragen,
Han. En . . . weet je waarom ? Om ... Amazone ! Ze had pas dat boek van Vosmaer
gelezen en nu wou ze de vrouw daaruit
nadoen ! Natiiitrlijk was er het andere ook :
een trotsch bewustzijn dat ze mooi is. Waarom
niet? Ook als ze liefde gevoeld had, zou dit
rechtmatig besef er geweest zijn. Maar haar
bereid-zijn kwam uit dat boek : haar ijdelheid
wou ook die imitatie . . . 0 jongen, als je
zoo iets doorziet — alles opeens, dat het is
of je droomde en, plotseling wakker, plotseling ziet . . . Ik gaf er die jaap in, onder
me pijn ; je denkt dan, dat het je zal verlichten. Het vernietigen, kon ik niet...
Zij stonden naast elkaar ve5r het doek.
En bleven staan beschouwen en peinzen. De
schilder, stuntelig, gekromd, zich wetend nu
een-oude-man, met vOcir zich de vrouw wie
hij liefde dorst vragen. De jongen, in dat
doek met die scheur, die roekeloos geschonden
schoonheid, het zinnebeeld ziend van een
groat talent, waar ook een barst in was, een
breuk .. .
IV.
Die twëë dingen, dacht Henk, kon hij
zeggen.
Zij zaten bij Loos, aan de Raampoortstraat,
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gezellig bij eerste avondverlichting. Buiten, over
den mist der Schie, waardoor lantaarn- en huislichtjes druilden, vergrauwde het eind van
den grijzen dag, die hun schilderijen-zien had
bemoeilijkt. In den kunsthandel Wittenbach
op de Blaak, hadden ze met hun vieren, de
twee Briegelaars, Magda Veldhuizen en hij,
de tentoonstelling bekeken ; goed van Walter
uit Den Haag, waar drie schilderijen bij hingen
van Henri Fouquieres ; niet het groote stilleven, maar wel alle drie werken uit dien
tijd, bij de „liquidatie" door Walter voor
weinig gekocht. Ze waren niet mooi en de
Briegelaar's, die nooit jets anders hadden
gezien, toonden plomp geringschatting. Dien
met Breitner te vergelijken, of met Isaac
Israels ! Magda had van het portret gesproken,
het eerie van Nicht, dat ze zag in Den Haag.
En Henk, wien dit spreken niet makkelijk
viel Neef te moeten verdedigen ; hem, met
de zoo Licht gekwetste fierheid — had zijn
stilleventje willen toonen ; doch was terstond
weer gebotst op onwil : neen, zij k6nden
niet met hem meegaan, Been van de Briegelaar's had tijd : heelemaal naar de Kortenaerstraat ; en nu zaten ze dan Loch hier ; en
opnieuw was nu Gerrit begonnen: als iemand
hem ooit was tegengevallen, een van wien
je telkens hoorde alsof hij heel wat bijzonders
zijn zou, dan die al oude Henri Fouquieres.
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Even was 't Henk haast te veel geworden,
daar hij niet wist : was er opzet of niet ?
dacht Gerrit aan geen naam, verwantschap ;
sprak hij over het werk, den schilder, zonder
besef : de neef zit er bij : of ging 't wel
degelijk tegen hem, was het weer de geheime
wrok, dien hij vaak op de Ak' gewaar werd
bij die botte burgerjongens, die hem een
„deftigheid” verweten, waar hij zich immers
nooit op liet voorstaan ?
Hij wilde tegen zijn achterdocht in; de
Briegelaar's waren meestal aardig ; en dan :
Magda zat er bij ; Magda, die hem nooit
deed voelen, dat zij ouder was, veel verder ;
vaak hem vroeg : „wat mask jij nu ?" alsof het
jets was, wat hij thuis probeerde. Trouwens,
wat Gerrit zei, was juist. Deze dingen waren
niets en daar hij nooit jets anders gezien had ...
Dus was Henk voorzichtig gaan pleiten.
Bijzondere omstandigheden. Z'n neef was
ook volstrekt geen Breitner : Breitner, die
reus ! een grootste der grooten ; maar jets
bijzonders had Neef toch zeker. Alleen : hij
was lui, had nooit willen werken, en nu dit
had hij a56 maar geprutst, onder geldverleg enheid.
Even traagde de stemming in zwijgen.
Henk kwam als op spelden te zitten. Hij
speurde vast vijandigheid. De broers, zag hij,
keken elkander aan.
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— Vindt jij dat een excuus ? vroeg Dirk.
En dan nog wel voor zOO iemand ? Je oom ...
of wat is 't ? ... je bloedverwant, is toch
zeker nooit arm geweest. Stel je dan eens
anderen voor, die er van onder-op moeten
komen ...
— Juist, voer Henk uit. Daar heb je het.
Als die er komen, doen ze veel meer, maar
ze zijn dan ook veel meer ! Uitzonderingen,
alleen al van geestkracht. Mijn neef is een
zwakkeling. Onder slechter omstandigheden
zou hij heelemaal niets zijn geworden. Nu
wel. Meer beweer ik niet, dan dat ie 66k
prachtige dingen gemaakt heeft. Weinig !
'k ag : een zwakkeling. En als je dat psychologisch bekijkt, zie je een andere zware
strijd : met een tegenwicht dat verlamde, een
trots die niets de moeite waard vond, maar
waaronder ie voelde vermoeidheid, vermoeidheid van een oud geslacht, en waar diezelfde
trots tegen in wou. Jij weet niet wat het is,
zoo'n tweestrijd. De menschen verwijten je
adeltrots ; ze vergeten, dat je daar in onze
tijd geen enkel voorrecht meer aan dankt en
dat je mist het van-zelf-sprekend-moeten, waar
een ander mee begint. Rijk is neef Henri
nooit geweest, al had ie wel wat meer dan
mijn vader. Maar toen ie jong was, wou ie
werken ; had ie, tot ergernis van m'n oudoom,
een mOOi ideaal van schilder-worden. De
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domme liefde voor een nichtje, dat hem niet
begreep, was een slag ; later is ie nog stommer
getrouwd ; tweemaal had ie Pech met een
WOUW . .

Hahaha, de broeders lachten. Als dat ook
al een excuus was ! Dichters vonden in zoo
jets een goudmijn ; denk maar aan Heine, de
„kleine Lieder" . . .
'k Spreek niet van een excuus! driftte
Henk. 'k Vertel alleen jets van zijn leven :
tout savoir c'est tout pardonner. Kunstenaar
en mensch zijn een. Heine zou 00k een
andere figuur zijn geworden, als zijn nichtje
hem niet bedankt had .. .
Toch maakte hij die prachtige liedjes !
- Nooit grOOt werk. Maar ook neef
Henri heeft heel mooie dingen gemaakt, het
Dooie Aapje in het Stedelijk Museum to
Amsterdam.,.
Ik had nooit jets van hem gezien.
- 'n Bewijs, dat ie niet populair is, niet
meer naam heeft dan ie verdient, tusschen
de vele groote schilders. Wat je hem kunt
verwijten, niet dat. Men kan niet minder
roemzuchtig zijn, erger 't uiterlijke haten.
Werk als dit, doet kwadd aan zijn naam.
— Dan had ie het niet moeten tentoonstellen.
Dat heeft hij niet zelf gedaan.
- Hij heeft het dan Loch afgegeven.
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Als hij wel moest, om het geld, zei Magda.
Zij zat stil voor het raam, naast Gerrit.
Henk, schuin aan den hoek der tafel, keek
langs haar uit het bruin der zaal in den grijzel
van Schie en kade. Haar kopje met zwartfluweelen toque, waaraan een enkel klein
groen veertje, silhouetteerde met scherpe fijnheid tegen den grijzen buitentoon. Haar woord
was, waar hij op had gewacht. Het ontwapende hem opeens. Toegeven wilde, kon
hij niet ; er was nog iets anders dan Neef
alleen ; jets, dat maar eens moest worden
uitgevochten ; met de Briegelaar's, met . . .
wie niet! Achter hen voelde hij al de jongens
Maar opeens vond hij zich een kemphaan ;
hij glimlachte even tegen Magda, in een verstandhouding van wie gelijk-krijgt ; doch verlegen, dat hij zich opwond, bleef hij, nog
glimlachend, staren.
Nu zei Magda, dat ze weg moest ; thuis
zou men vragen, waar zij bleef.
— En je hebt je fiets, zei Dirk.
Zeker ; maar het was donker, al laat. Ze
rees van de bank ; ook Gerrit stond op.
Ga, zei hij, met me de Noordsingel
langs ; 'k moet er een boodschap afgeven
voor vader, 'k had hem om drie uur al moeten
doen ; dan fiets ik met je mee tot je huis.
Toen Henk met Dirk den Coolsingel opliep, vroeg deze :
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Waarom breng je die aquarel van je
neef niet bij Wittenbach, dat men die nu hier
d'r bij ziet ?
Denk je?
Henk keek hem dankbaar aan. 't Was een
idee, hij kon 't probeeren. Neef zelf vond de
teekening goed.
Den volgenden ochtend kwam hij er mee
op de Academie, liet aan de Briegelaar's
zien, en Magda, anderen leerlingen, ook een
leeraar. Om twaalf uur ging hij naar Wittenbach, die bereid bleek ten toon te stellen. De
aquarel kwam er afzonderlijk, op een ezel.
V.
Tweemaal was Dirk Briegelaar met Henk
mee geweest naar diens „hok" ; eens om een
boek van hem te leenen ; den tweeden keer
om een teekening voltooid te zien, waarvan
de schets, bij het eerste bezoek, de aanleiding
tot lang gepraat werd. Weer gold het een
decoratief ontwerp en Dirk, die veel bezwaren
had, was er zelf nu ook een begonnen ; en
toen Henk dat zou komen kijken, liepen ook
Magda en Gerrit mee, uit de Academie naar
het fotografisch atelier; en nauwelijks op straat,
kwamen zij „Mama" en tante Van Balderen,
de vrouw van oom Kees tegen ; Henk
groette ; de anderen ook, maar te laat.

160
— Wie was dat meisje, waar je mee liep
met je lompe vrienden ? vroeg „Mama" aan
tafel.
Bij het antwoord, zag zij naar Vader. Over
de nieuwe kennissen uit Hillegersberg had
hij thuis nooit veel gesproken. Hij was er
zelden meer geweest ; sprak Magda op de
Academie ; doch ze was ouder en zoovëel
verder ; hij dorst haar niet vragen, zijn werk
te komen zien. „Mama" deed nu, of zij nooit
van haar had gehoord ; Henk vertelde van
Hillegersberg en ook van Willems, den exkapelaan.
— En woont het meisje daar nu bij in ?
Erger dan deze vraag van „Mama - , was
de toon, waarop ze gedaan werd.
Henk zuchtte maar eens en at zwijgend
voort.
Een paar weken later ging hij, om „ze
thuis" voldoening te geven, naar een Erasmusavond bij Frans van Lenden. Het beteekende
Academie-verzuimen ; maar hij had iets dat
hij voorlezen kon ; een stuk over Rodin en
diens Eva uit Boijmans, verbetering en uitbreiding van een „vrir opstel, het laatste
jaar op het Gym' gemaakt. Men luisterde en
was vriendelijk ; maar bij het naar huis gaan
in den nacht kwam Frans, die met zijn gasten
meeliep, plotseling naast Henk met de vraag,
voor twee anderen verstaanbaar :
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Zeg 'es, stiekemert, wie was dat juffie,
waar jij gisteren mee liep ?
Henk kon volstaan met kalm te zeggen,
dat het een meisje van de Academie was
geweest. Doch de vraag vergiftte zijn avond.
Frans, juist Frans, dat die 't zoo zei ! Omdat
Magda eenvoudig gekleed ging, meer nog
omdat ze niet uit hun „kring" was, dorst
Frans jets onbetaam'lijks vermoeden ! 0, die
kring, dat ellendige „koop--volk. Nu was hij
nogmaals tot hen gegaan. Ter wille van zijn
vader, voor de goedgeluimdheid thuis. En
het resultaat was — dit. De botteriken in hun
geldtrots ! Dan ging het te Amsterdam toch
anders, tusschen meisjes- en jongens-studenten,
zelfs in den Haag, academie, muziekschool.
Rotterdam blèëf provincie-nest een groote,
lang-volwassen jongen met een broek tot
boven de enkels. Rotterdam was louter handel ;
niets dan de Beurskliek, niets ernaast. Geen
geleerden, geen officieren ; Beursheeren 't
verdere telde niet mee. Maar als je dan een
jonkheer was, ouwe adel: Fransch markiezaat ! en je voelde je geen koopman, je vondt
zoo'n Beurs-„Prins - een winkelier ; dan bedacht je graag, dat artiesten o ! altijd
hadden apart gestaan, dat Thucydides Homerus alleen als historicus eerde en Xenofon
zweeg van de beeldhouwkunst ; maar dat toch
al in het oude Egypte de kunstenaars vlak
11
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na de priesters kwamen en de kooplieden
ver achteraan! En verkeerde je onder die
rest, met jongelui niet uit de Beurskliek ; dan
deden die je al heel gauw bedenken, zelfs
al stonden ze mee in een winkel, dat ze
op zijn minst een H. B. S. 3 jaar hadden
afgeloopen, dikwijls het gymnasium ; maar
vooral, vooral ging je merken, dat zij bij de
drukke dagtaak liefde hielden voor literatuur,
belangstelling in schilderijen, wat over hadden
voor de komedie, zelfs om to klimmen naar
dicht bij het dak ; en gretig praatten, kOnden
praten over wat ze hadden gelezen of buitenshuis gezien, gehoord.
Waar, in zijn Rotterdamsche connecties,
had Henk een man ontmoet, interessanter
dan Magda's zwager ? Maar — het was een
„commis-voyageur- : „Mama- had er haar
eigen Van-Balderen's-uitspraak voor, toen ze
laatst terstond vertaalde bij zijn verhaal van
Willems' Leven en zijn noemen van 's mans
betrekking.
Dat nu Frans sprak van een juffie . Ns
hij navroeg bij meisjes uit de Woensdag- en
Zaterdagmiddagles over het „juffie", waar ie
Henk Fouquieres mee had gezien. Magda,
bij die wichten in opspraak !
Onmachtig stond Henk in zijn ergernis.
Zijn teere eerbied, het besef van haar hooge
eigenschappen, hielp hem niet heen over een
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angst, welke hem wrokken deed tegen „de
lui", wanhopig mokken om den wirwar van
toestanden en verhoudingen, die zijn doen
en zijn lot beheerschten. Vrij te zijn, uit alles
uit!... Vanzelf dacht hij daarbij aan neef
Henri, doch beleed zich meteen, dien te
hebben beklaagd om dat eenzaam-zijn te
Rijswijk, door neef Jan, door iedereen overgelaten Dus : je stondt alleen of je moest
naar de pijpen dansen van heel een kring
bemoeizieke vitlustigen. Vrij ! Artiest! en toch
niet eenzaam . . . Neef had het zoo weemoedig gezegd : harmonie tusschen leven en
werk, liefde en werk . . . En weer giftte het
op in Henk, dat dit Magda nu bedreigde !
Magda! en dat hij niets kon doen...
Zou ie haar waarschuwen ? Nee, natuurlijk !
't Arme kind, dat wist van niets. Met recht
verontwaardigd, zou ze vragen, wat voor
vrienden hij er op nahield . . . Voorzichtig
zijn moest hij voortaan . . . Ja, hij moest doen,
nu, doen door laten, haar wat vermijden,
tenminste op straat, dat men hen niet meer
sameii zag.
In het donker van zijn „hok", diep onder
dek om de kou op zolder, lag hij starend
te overwegen en wist dat hij zich een offer oplei. De bereidheid doordrong zijn gevoel. Stel-je-voor, om Magda's naam ! Maar
meteen priemde gedachte aan Gerrit. Hoe
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kon Gerrit wel met haar loopen ? Die ging
geregeld met haar de Ak uit. Trouwens, was
het niet idióöt, al de meisjes, met hoeveel
jongens ; en immers net zoo op gym' en bij
tennis. En dan met roeien ! En overal ! Sedert
de sport was het overal zoo. Alleen omdat
Frans Magda niet kende en zij zoo doodeenvoudig gekleed ging, mocht het niet, kon
het niet, van henbeiden : nee, het kon niet,
hij moest haar ontwijken, juist omdat ie veel
van haar hield.
Toen hij, na haar een kleine week lang
nit den weg gebleven to zijn, op een oogenblik
dat hij haar zeker vertrokken dacht, bij den
hoek van de zij- en de hoofdgang der academie
bijna tegen haar aanbotste, werd hij wel op
de proef gesteld, want Magda zei nets,
noemde zijn naam niet, knikte met droeven
of norschen blik. Zoodanig ontstelde haar
vreemde doen hem, dat hij doorliep, besluiteloos, of hij haar achterna zou gaan. Boos
was ze ; dus, ze gaf om hem ; neen, dat
hoefde niet ; ze wou wel met hem omgaan,
maar vond hem, jongere, lomp, wispelturig !
0, die verdoemde naam van trotschaard,
dien hij had hier op de Ak', omdat men zijn
hang naar eenzelvigheid, waar hij juist, juist
hier tegen inging, uitlei als jonkers-pedanterie !
Zou hij het zeggen ? of haar schrijven ? als
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hij Willems bezocht, bij Van Blom ? 't Kon
niet, wat zouden de menschen denken, zulke
breede, ruim-denkende menschen, van zijn
kliek, om wier oordeel hij gaf ! Maar — deed
hij niet mal-voorzichtig ? zou hij maar wel
weer met haar over straat gaan ?
Twee dagen pijnde hem de kwestie. Toen
werden verlangen en vrees hem te sterk. Ook
de Briegelaar's was hij eenige keeren om
Magda ontloopen ; nu bleef hij bij Dirk, die
op Gerrit wachtte ; en toen deze van achter
kwam, vroeg hij op natuurlijken toon :
- Breng je Magda vanmiddag niet mee ?
— Die is er niet, was er gisteren ook niet.
— He, is ze ziek ?
Nee. Zeker niet. Gisterenmiddag zag 'k
'er nog loopen, met 'er zwager, daar dicht
bij Van Blom. Wat ze heeft ? . . . Ze dee'
zoo vreemd, al de laatste dagen, z1:56 stuursch...
— God, ook tegen jou ?
Tegen iedereen.
Henk, om den toestand natuurlijk te houden,
vertelde dat zij hem nauwelijks had toegeknikt.
- Zie je ! Maar och, je weet, met meisjes...
En Gerrit begon al over wat anders.
Henk drong zich tot belangstellend antwoord.
Begrijpen deed hij Gerrit niet, doch hij vertrouwde hem evenmin. Kon Magda Gerrit
zoo weinig schelen? Hij liep een eind met
het tweetal mee, wendde toen een boodschap
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voor en haastte zich den kant uit van de
Nieuwstraat, waar de drukkerij van Van Blom
was. Misschien dat hij Willems tegenkwam ;
om dezen tijd ging die meestal naar huis,
wanneer hij een week had van werk op de zaak.
Henk liep nu meen'gen namiddag vergeefs
en ook te middag ging hij soms, meest langs
den waterkant van de Noordblaak met de
kans Willems niet op te merken bij het gedrang
der jachtende menschen op het trottoir tegen
de huizen.
Eens op een laten namiddag, in donker,
zag hij : Willems ! hij was 't ; en Magda...
Henk ontstelde verheugd ; even aarzelde hij ;
schoot toen vooruit, schuin om en langs
menschen. En juist kwam hij vlak achter hen
aan, toen Rudolf van Balderen, voor hem
tredend, spotte
Moet jij soms bij Baljon in ?
't Kon lijken of Henk op dien winkel toeliep.
— Hoe maak je 't Ru ? wist hij te vragen,
maar stond er hulpeloos, ontredderd en had
maar een besef : niet zich verraden. Dus
praatte hij en liep mee terug tot de Nieuwstraat ; toen met een : — Nu, zeg . . . en een
tikje op Ru's schouder, maakte hij zich uit
de voeten. Doch hij stak naar de Zuidblaak
over, waar het altijd betrekkelijk stil was, en
liep er neerslachtig, weer dicht langs het water.
Was 't niet schunnig ? Hij schaamde zich voor
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het meisje, dat hij lief had . . . Was 't niet zoo?
Dan leek het zoo ! Niemand wist dit. Niemand
zag het. Maar hoe zijn gevoelens ooit zuiver te
krijgen, daar alle dingen-van-buiten hem laf en
verlegen bleken te maken ? „Thus conscience
does make cowards of us all ; and thus the
native hue of resolution is sicklied o'er with
the pale cast of thought . ." God, die regels,
hoe vàdk in zijn leven . . . Maar kon hij,
mocht hij handelen ? Gebonden was hij: jong,
arm, niets nog. En alles in de omstandigheden
werkte tegen...
De Leuvebrug was open voor schepen.
In droevig peinzen stond hij er, zonder te
zien. Tot hij hoorde : — „Dag ... Fouquieres".
Meneer Briegelaar, vader's compagnon. Hij
voelde geringschatting in 's mans blik. Die
moest wel denken : sinistere soeskop .. .
VI.
Een groote week later, bij de Vischmarkt
op de tram wippend, botste Henk tegen
Willems aan. Het sneeuwde, de wagen was
binnen vol. Met den conducteur waren zij
de eenigen buiten. Willems, naar Henk meende,
wel iets terughoudend, vroeg toch vriendelijk
naar zijn werk. Toen dorst hij naar Magda
vragen. Ze was toch niet ziek ; waarom zag
men haar niet op de Ak ?
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Gaat u naar huis, hebt u haast ? vroeg
Willems. En daar Henk verklaarde, niet dadelijk naar huis te hoeven, stelde de ander
voor of te stappen. Zoo gingen ze in Tivoli
zitten.
Ik ben blij, sprak nu Willems, dat ik u
spreek. Want u heb ik wat te vertellen !
Natuurlijk, in het stiptste vertrouwen. Aan
nog een mensch heb ik hiervan verteld en
hij heeft aangevuld, wat ik wist. U krijgt het
geheel nu, omdat 'k me herinner, dat u ons
voor uw neef hebt gewaarschuwd.
— Me neef ?
Ja, „dominee" Adriaan Brouwer. U
vondt, dat wij hem te veel vertrouwden. U
begreept niet, dat hij me aan zich had verplicht. Toch heeft hij mij vroeger waarlijk
geholpen. Maar tegen Magda heeft hij zich
flu... min of meer ignobel gedragen.
1-1ë ? ! ...
— 0, schrik maar niet ! 't Heeft Magda
wel wat van streek gebracht, maar het bleef —
bij gemeene bedoeling. U weet . . . Maar
eerst : u komt er zelden ? Weet u veel van
uw neef? van zijn vrouw ? Volgens r denk
er aan : mondje dicht ! volgens Van der
Zande, de boekhouder van de zaak, de man
die mij, net als u, had gewaarschuwd en die
ik daarom er van verteld heb, zooals ik het
nu graag doe aan u ; heeft Brouwer, als
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arme dominee, zijn niet mooie en vooral niet
aangename vrouw getrouwd om haar fortuin,
waarmee hij zich in het antikwariaat heeft
kunnen koopen, dat hem tot een man in bonis
gemaakt heeft, en waar hij niettemin kon
poseeren als een wetenschappelijk man. Van
der Zande wist mooie dingen, onder anderen
van een tooneelkijker, waarmee Brouwer
achter zijn deftige directeurs-lessenaar de
dienstmeisjes uit de straat begluurde. Zijn
huwelijksleven is daar misschien mee getypeerd, „zijn alles" was mevrouw Brouwer
niet ! Al zijn z'n schaarsche haren wit en
draagt hij boven z'n mooi valsch gebit een
neus die jets heeft van de druivenkleur ; hij
meent zich blijkbaar nog een adonis ; of misschien was het dat ook niet ; onbevredigde
zinnelijkheid leidt tot zOOveel trieste verdwazing Enfin, hij vroeg telkens naar
Magda's werk. Hij heeft haar ook wel wat
voortgeholpen. De zaak heeft prachtige collecties en vooral in de pointe sèche was er
veel te zien en te leeren. Telkens liet hij
Magda komen, speelde dan graag voor de
man die het weet ; maar ze zag er mooie
platen en ze dacht aan de vriendschapsbetrekking tusschen hem en mijn patroon. Dus
ging ze meestal, wanneer hij het vroeg ; vond
hem zelf altijd op de zaak, waar hij anders
maar zelden meer komt ; en hoorde natuurlijk
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geduldig aan, wat hij vertelde, of liever
doceerde : over métier, techniek en kunst.
— De gek ! zei Henk.
— Nu ja, da's niets. Maar . . . de laatste
keer nam hij haar mee, om te „lunchen”, naar
Riche. Hij zou haar nu eens „goed laten
eten". Ook Van der Zande was van de partij.
Dat de man zoo stom geweest is, die bediende
mee te vragen, bewijst dat ie niet meer wist
wat ie deed. Verlegen verliefden doen altijd
wat doms. En Pietje was waratje verliefd
u weet wel, Piet uit de Camera? Deze Piet
is vier-en-zestig. Denk er je nu eens even in,
het weinig smakelijk tooneel : die ouwe man
die eerst droog doorpraat over de khunst
van de pointe seche, maar dan, als gastheer
de beste klant, onder de invloed komt van
de wijn en rare dingetjes gaat zeggen en
eindelijk een taxi bestelt, want Magda mOet
de zee zien bij winter ! Van der Zande heeft
nog geprobeerd, haar met teekens te beduiden,
dat ze botweg weigeren zou, maar ze wou
niet onbeleefd zijn, ze was wat bang voor de
man, om mij ... Nee, u kijkt me zoo ontsteld
aan ; het is ten slotte kalm gegaan. Er was
een chauffeurs-signaal in de taxi, daar heeft
ze de ouwe heer Bens mee gedreigd. Toen
hebben ze bij de pier staan kijken en de kou
had hem blijkbaar ontnuchterd. 't Is alleen
maar : voor iemand als Magda, dat een man
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zich zOO jets in het hoofd haalt, een Neer op
leeftijd die getrouwd is ... Het heeft haar
een tijd lang verdrietig gemaakt. Maar nu
het slot van zijn historie. De volgende dag
kwam ie weer op de zaak, de hooge hoed op
en . . . met Mevrouw ! Nu moest zij de platen
zien, alles moest weer uitgelegd worden, 'k
meen : te voorschijn gehaald en getoond; van
alles gaf hij nu haar een verklaring, specialist
voor de droge naald! Is dat Been kostelijke
komedie? Maar ... de zakenman, altijd pinter,
heeft het bij Magda goed willen waken, met
zOO 'n prachtbrief aan mijn patroon, dat die
'er direct een positie aanbood, zoodat ze
zOO maar vast werk bij Van Blom kreeg.
Met dat al was het akelig voor d'r, en ik
heb gedacht aan u...
Dat ik
neef ben !
. . . Is u dat ërnst? Maar beste vriend,
zOO erg was 't niet, hoor ! En dan z'n
neef . wilt u daarmee zeggen : u verantwoordelijk voor de familie?! Groote God, als
die druk op ons rustte : aansprakelijk voor
onze heele familie ! Nee, ik bedoelde : u hebt
ons gewaarschuwd, u hadt het miciit op
Adriaan Brouwer.
Nee, zei Henk. Hij zat, bleek, te
staren, met jets bitters in den blik. Willems
zag het en lachte hem uit ; het speet hem nu,
dat hij de zaak verteld had.
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Ik ben niet gelukkig met me famielje .
Weer lachte Willems. Henk nam het zOO
zwaar op ! ZOO erg was het toch niet geweest.
- U zegt zelf, dat het Magda heeft aangepakt !
— Het heeft 'er verdrietig gemaakt, nu ja;
ze zag daar op eens . . . la bête humaine.
— En toen liep ze ook ons uit de weg !
Ons ?
- Ja! Mij ! . .. En de Briegelaar's.
— Maar beste man, hoe kom je dadraan ?
— We hebben het alle drie opgemerkt en
het komt ook uit met de tijd, kort daarop is
ze weggebleven, door die benoeming bij Van
Blom, weg zonder afscheidnemen of iets
- Nou maar . dat moet toch toeval
geweest zijn. M'n God, een ouwe viezerik,
wat zou die met jullie, d'r kameraden ! Maar
'k zal het 'er zeggen, dat jullie d'r lomp
vindt
— Nee ! Ik bid u! nee, zeg dat niet.
In Willems' oog tintelde goedige spot.
- TOch ben ik blij, dat ik u heb getroffen !
Ik beloof u, ik zal zwijgen. Maar kom dan
eens gauw zien, wat ze nu maakt. Op de
zaak of 's avonds thuis.
- Graag ! ... Dan het liefst in „Gedenk
to Leven."
Haha, weet u het nog, die grap ? .

173
Toen Henk, na afscheid to hebben genomen, alleen Tangs het altijd prachtige watervlak van den Schiedamschen Singel liep, zag
hij de winterlucht schoongeveegd. Juist bier,
bij de bocht, vciOr dit breede vlak, aan den
Singelkant deftig door huizen omrand, met
aan de overzij de mooi-sinistere donkering
van oude pakhuizen en fabrieken, aanschouwde
men de ontruimde lucht in voile wijdheid boven
het water, dat, mooier dan de Haagsche Vijver,
meer dan de Maas met de stad verzoende.
De kou bleek nu door veel sneeuwval gebroken, en plaffend door natte donzigheid,
voelde hij, huiverend van de vocht, toch jets
hem doorvleugen van naad'rende lente.

VIERDE BOEK. - LENTE.

I.
Een zondagmorgen, dat jaar, in Mei.
Onder sanctie van Willems en Bertha, is
Henk op reis gegaan met Magda. Per elektrisch spoor naar Voorburg, vanwaar zij
wandelen naar Rijswijk. Bij tooverslag is de
wereld veranderd, na koude regens, to zwaar
voor de bloesems. Nu kwettert dwaas al het
vogelvolk, de musschen piepen, de vinken
slaan, de leeuweriken pijlen ten hemel, en
allerwegen schoot het groen uit, het was er
opeens en vervormt de wereld. Toen de
morgennevel optrok, verbijsterde het tintelend
licht ; er was een garde in alle kleuren, en
alle kleuren fonkelden en prismaden ook nog
met goud en zilver.
Vroeg is Henk van huis gefietst ; zijn ouders
wisten: hij ging „naar buiten"; Magda kwam
hem op de Schie tegemoet ; de fietsen lieten
zij aan het station ; en vOOr een groote ruit
12
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derde klasse aanschouwden zij het morgenwonder van al dat bruid-geworden land, een
wereld die de blijheid niet op-kon, en waar
zij nu samen naar konden kijken, beiden
voorover, dicht naar elkander — schouwend
heel ernstig en dan weer lachend, met pret
om elke kleinigheid, daar ook voor hen de
vreugd to groat was.
Doch nu, wandelend, praten zij zwaar. Is
ook het land niet diep-vol ernst, het land
waaruit de zomer zal komen, met al zijn
zachte, fijne groen, al dat zoo-teere dat sterk
moet blijken ?
— Begrijp je 't niet, dat Huib's verhaal .. .
— je zeer dee om mij. 0 ja, natuurlijk.
— Nee, me trof als verwijt tegen mij.
— Huib heeft het verteld. Ik vind het
schattig. Maar, jongen, het was jets onmogelijks van je. Als Brouwer nog je vader
geweest was . ..
— 06k vader's huwelijk is niet goed. 1k
meen zijn tweede. Niet het eerste ! Maar
„Mama" trouwde hij om 'er geld, net als
Brouwer zijn spook van een vrouw.
— Dus ben je bang, dat ook je vader...?
— 0 nee, dat niet. Papa is anders. Als
hij maar zeilen kan, is ie content. Nee, zulke
dingen zou Vader nooit doen.
— Waarom haal je hem er dan bij ? En
je-zelf ! je bent soms vreemd in je denken en
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je voelen. Heel lief. Maar, och zoo weinig
logisch ! .. .
Vindt je. Dan begrijp je het niet. Een
mensch is een stuk van zijn famielje. Ook in
zijn aard, onvermijdelijk. Nu deugen de Fouquieres' niet veel. Dat te voelen, is lang niet
prettig. Bleef me familie van moeders kant.
Oom Jan is een Boer, ik ken hem haast niet;
Vader is met hem gebrouilleerd. De een'ge
die wat beteekent is Neef. 1k vond 'm pedant
en arrogant. Maar dat hij zOO ignobel zou
wezen .. .
Henk, ik begrijp waar je op doelt.
Huib zei me, dat jullie samen besprak, wat
er met me was, die dagen . . . Brouwer's
doen had me schrik gegeven, een schrik van
walging, die me aangreep, toen ik doordacht
over dingen . . . die ik nooit zOO gerealiseerd
had. Meer dan het weinige met die man, de
afschuwelijke uitdrukking op z'n gezicht, als
een vrek begeerig azend en hulpbehoevend,
een kind en een grijsaard ; meer dan dat was er
niet noodig om me te tOOrien, wat Huib verklaarde als de dierlijke kant in de mensch.
Toen . . . je begrijpt ... Het ingezien, zOO;
als jets dergelijks het begrepen; had ik nooit.
Wij, meisjes, zie je... 0, ik was ellendig
van streek, boos en bang opeens . . . voor
mannen . En dat heb jij opgemerkt
— Gerrit ook.
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— Gerrit ?
— Die klaagde erover.
— Laat Gerrit anders z'n mond maar hou'en !
— Wat bedoel je?
— Niets.
— Zeg op ! Juist voor Gerrit was ik bang ...
Was er miOit iets tusschen jullie ?
— Henk ! . . . Ik zal 't je maar vergeven.
'k Begrijp wel, het is alles uit liefde. Ook
zOO 'n nare achterdocht, dat ik zoo oppervlakkig zou wezen. De eene week hij, he ;
de andere jij ! Voor Gerrit zou ik niet kannen
voelen. Als hij me kussen wou, zou het zijn ...
bijna iets als met meneer Brouwer . . . Over-,
dreven ? Begrijp het dan Loch ! Gerrit weet
niet, wat liefde is. Ik . . . of een ander . . .
een slet uit de Skating . . .
— Nee? ...
— Jawel, ik weet het zeker. We hebben
er trouwens over gesproken. Hij wou „een
avondje met me uit". Ik zei : „nee, vriend,
daar kom ik niet in". Zoo, met een grapje,
bleven we maatjes, maar het was Loch weer...
minder plezierig, heel in het klein dee' het
aan als Brouwer . . . Huib zei : zOO moet je
worden gehard !
— Gek, he ? ik ben er ook door gehard,
maar in de zin van flinker geworden. Zonder
die jaloezie op Gerrit en vooral zonder de
spijt over Neef, 't ellendig besef : jij dat van
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mijn neef, zou ik niet hebben durven spreken.
Alles heeft heerlijk samengewerkt. 0, wat
heb ik aan Huib niet to danken ! Zijn verhaal, eens tusschen de biezen; die pracht
van zijn vertrouwende liefde, ook je vader,
je goeie vader, die 't aanhooren wou van een
kapelaan . . . 0 . . . ik leefde op Huib's verhaal... je vaders doen met hem gaf me moed...
— En toen sprong Henkie maar weer op
de tram, weer dronk ie thee in Tivoli en
dorst ie vragen aan Magda's ex-voogd, of
ie, buiten zijn ou'ers om, aan Magda mocht
zeggen : ik wil met je trouwen.
— Als een kapelaan 't mocht vragen!...
— Pardon, die vroeg niet, die kwam maar
biechten.
— Daarvoor was ie kapelaan. Ik ben protestant, mejuffrouw.
-- Jawel, Hugenoot, wat? Markies de
Fouquieres. Foei ! dan met een burgerjuffie ...
— Nee, schei uit, de grap wordt naar.
Weet je... me vrOuw moet alles weten ;
ook, dat juist dit verdomde woord: „burger"
niet, maar wel „een juffie", eens over jou is
gebruikt tegen mij .. .
Zijn rechterarm door dien van Magda, heeft
Henk den smallen weg geloopen tusschen het
dichte elzengroen. Nu trekt hij opeens zich los,
blijft staan. Magda weet haar jongen zwaartillend ; en dat ook zijn liefde lichtgekwetst is.
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Doch tevens weet ze zijn teerheid voor haar.
Het verhaal over Frans van Lenden geeft haar
even nieuw voorgevoel van wat zij samen
te strijden krijgen en van haar taak om zijn
moed te sterken. Zij is, niet nog door Huib's
liefdeleven ! doch door Huib's vertrouwen in
Henk bemoedigd : Huib, zeker, als zij, van
Henk's diepe oprechtheid. Wel zal zij, om
Henk, tegen Henk moeten vechten, dat
nigheden hem niet te zeer deren. Om hem
vindt ze nit al hun Leven moeilijk, hem drukt
het geheime van hun verloving, niet om de
feitelijke gevolgen, maar als beleedigend voor
hun liefde. Wel heeft hij van het begin of
gezegd : als ze het maar van elkander wisten,
was hij gelukkig, hij vroeg niet meer. Doch
het offer, van haar gevergd, dat ze zijn liefde
nu al aanvaardt, zonder dat zijn vader weet;
weegt hem, nu het zoover is, zwaarder, veel
zwaarder dan haar of Bertha. Zij mag hem
niet wankelmoedig vinden. Ook weet ze, dat
niet zijn zelfzucht rukt aan wat hij zelf eerst
zoo gewild heeft. Louter zijn kiesch gevoel
voor haar. Zijn teere liefde wil haar behoeden
voor onaangenaams in de stad, met al die
trotsche menschen van geld, die de schoonzuster van een handelsreiziger, de dochter van
een onbekenden, armen dorpsdokter natuurlijk
veel te min zullen vinden voor jonkheer Fouquitres, stiefzoon van een juffrouw Van Bal-
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deren. Jets anders is deze gegriefdheid niet. 0,
zijn liefde ! er is niet anders, zoo ze bij hem
den moed er maar in houdt en zijn teergevoeligheid schut, zooals daar die wand van riet
de kropsla Henk denkt aldoor maar : nog
een groot jaar. Nu ja, dan is hij meerderjarig.
Vrij dus! Misschien krijgt hij dan ook wat geld,
uit de erfenis van zijn moeder. Maar hij vergeet
zijn rijke hart ! Net of ie niet heel veel houdt
van zijn vader, of het geen blijvend leed zal
zijn, zoo die vader, net als die van Huib . .
Werken moet hij : moeten ze beiden : daarin
allëên kan de afleiding zijn, zal hij vinden een
zelf bewustzijn, dat hem heenhelpt over alles.
Het is, als raadt Henk haar gedachten.
Zijn wrok uitsprekend over zijn kennissen uit
de handelskringen, zeggend wat hem in hen
tegenstaat, erkent hij het verdienstelijke van
de bedrijvigheid onder die rijken, welke hij
nooit genoeg heeft gewaardeerd.
'k Dacht vroeger dat het kwam door
Vader ; wrevel, dat die maar zoo'n bijlooper
is. Maar ik geloof, dat Huib gelijk heeft.
1V1'n idealisme vindt er geen bevrediging in.
Actie, kracht, maar niets dan zelfzucht. Wat
lêëft dat socialisme in Huib, he ? „Rotterdam's kracht voor de democratie Je was
er niet bij. Als je Huib gehoord hadt
'k Vind het heerlijk, dat je veel houdt
van Huib. Voor mij was hij een tweede vader.

184
Ook nu weer, zooals ie zich geeft aan me
Heb je zijn
werk, in zijn weinige vrije tijd
goudleer-ontwerp gezien? . . . Niet? MOet je
doen straks ! 't Is zoo merkwaardig ! Je kent die
mooie dingen van Mensing. Daar is het zijne
een variant op, maar toch wel met iets eigens
er in. En dat doer ie dan zOO maar even ...
Dood-jammer, dat ie zoo weinig tijd heeft.
Hij had het over jou tafellinnen
Zijn idee, dat ik het ontwierp .
Henk gaat gretig &drop door : alles wat
Magda al is begonnen. Het is zOOveel en
velerlei. Een trotsche vreugd zwelt in hem
aan : zijn fijne, kleine, begaafde vrouwtje ! Al
die nuffen uit zijn kliek : zoo ze wisten,
waarvan Magda zich kleedt ! Uit twee ouwe
hoeden dezen gemaakt : gaas tot een zuiveren
bol gevormd, strak overspannen met een lap
zij, breede stroorand neergebogen, gedeeltelijk
ook met zij gedekt ; de hoed tot bijna vlak
op de oogen : hoe geestig komt haar gezichtje
uit, met niets op den bol als vOOr-rechts een
strik, maar geestig ook, losgeplooid smal lint,
't effect van een ding waar wind doorheen
zwiert! En het zelf-gemaakte jurkje, heelemaal
de Japansche lijn ! — Naar Liberty moest
je! heeft Huib gezegd. Henk heeft, met trots,
jaloezie voelen priemen : verzonnen, gemaakt is dit alles voor hem 1
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II.
Zou Neef er zijn? Als hij er eens niet
was! — Dan is het nog niks ! heeft Henk
verklaard, vol natuurlijken overmoed.
Maar nu zij, na vroeg in het dorp to hebben
kofflegedronken, de woning naderen, wordt
hij Loch bang. Hij wenscht zOO innig dat
Martha Neef kent en deze zal weten van
zijn geluk.
In maanden is hij hier niet meer geweest.
Neef wist en begreep trouwens wel, waarom
niet. Het schijnbare ontloopen, heeft nooit
verwijdering ook maar geleken. Tegenover
het praten van Nicht Hermine, kwam Neef
zich bij niemand verdedigen. Henk's ouders
blijven op hem gebeten. Henk's eigen aanhankelijkheid kent Neef wel en daarvan
is een natuurlijk gevolg, dat hij Magda bij
hem wil brengen : — Henk's innerlijk-leven
blijft voor thuis immers haast heelemaal een
geheim .. .
Vervuld van de lentepracht allerwegen,
schrikt Henk bij het zien van het huisje. In
een tuintje van louter dorheid, ligt het goor,
vervallen, doodsch, als een donkere vlek in
het groen. Naderbij komend, ziet hij de
vensters open. Neef is dus thuis — hij draaft
Magda vooruit. Een korte tik, meteen naar
binnen . . .
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— 0 ! — Even aarzelt hij : — Dag Neef ...
VOOr de sofa, waar stond de ezel, is nu
een tafel ; daar zit Neef to kaarten met een
wat versjofeld oud heertje ! Dichte tabaksrook
vergrijst de ruimte.
— Jonge, hoe maak je 't? Me vriend Van Zijp,
een dorpsgenoot, zwaar concurrent in 't ëcartë.
— Neef...
Henk staat wel even verlegen. Doch snel
loopt hij naar de deur, wat kan die ouwe
pummel hem schelen !
— Neef, ik breng een vriendinnetje mee ;
juffrouw Van Veldhuizen, schilderes.
Neef vëêrt op. Een and're man. Een de
Fouquiëres ! voelt Henk ontroerd. Met lichte
buiging, rustig, keurig, begroet hij Magda,
spreekt zijn spijt uit, dat hij, onvoorbereid,
zOO haar ontvangt. Henk ziet dat Magda
blij verrast is. De kaart-vriend, voorgesteld,
zoekt naar zijn hoed. Neef stelt een kleine
wandeling voor, dat het atelier kan luchten ...
— Henk, dan help je me voor de lunch,
jij mag dan weer koffie zetten.
Hoorend, dat zij al koffie-dronken, doet
Neef even diep-verontwaardigd ; zoekt zijn
demi, kiest een pothoed met veertje, dien hij
iets schuin op het hoofd zet . . .
— Henk, wat wil jullie zien van me terres ?...
Over hun wërk spreekt hij onder den kuier.
Maar teruggekeerd, met het tuimelraam open,
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kijkt hij Henk aan, doet een vraag in een
lach. En Henk zegt, vertelt Neef alles. In
den leunstoel hoort hij het aan. Magda zit
naast Henk op de sofa.
— Weet jij? lacht Neef, maar zijn stem is
ontroerd ; — ik mag wel Magda zeggen, he
Weet je, dat hij zich me zoon noemt ? Ik
dank je, dat je mijn dochter wilt worden.
De oogen vochtig, staat hij vOlfir haar, en
buigend drukt hij een kus op haar hand.
— jullie, buldert hij, brengt me de lente ! ...
Ik had een Lange, zwarte winter. Heeft Henk
je verteld?... 0, niet? Dat is braaf. Nu, dan
doe ik het! — Ik deed een dwaasheid. Daar
komt een man toe, op elke leeftijd, tenzij ie ...
jong het groote geluk vindt, dat jij nu al
wilt geven aan Henk. 'k Heb nu ook hoop
in in toekomst als schilder ! Wij zijn van
een ietsje verziekelijkt ras, vadsig, gauw moe,
vooral gauw ontmoedigd ... o wees gerust !
Henk steunt nu op jou. En het is een goeie
jongen. Trouwens ... ik zelf ... had ik je
gevonden, 'n kleine dertig jaar geleden ...
Als je 'm nu maar flunk op de stang rijdt ...
En vooral ... 'm nooit weer los laat ! Daar
kunnen wij Fouquieres niet tegen. Mijn grootvader, Henk's overgrootvader, was geen kwaje
kerel, maar hij kreeg een vrouw die 'm wel
nooit losliet, maar waar hij zich toch nooit
aan vast kon houden. Dat is de ramp geweest
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van de familie. De kerel was een grappenmaker. Hij verzon voor zich zelf dit koddige
grafschrift :
Op dit armzalig cimetiêre
Ligt markies Henri de Fouguiêres;
Nu rust hij voor goed, die, als edelman,
Van werken zei: daar doe 'k niet 'an.

Moppig ? Maar helaas: ook waar. Maak
jij, dat het nOOit waar wordt voor Henk.
Geef hem, met het geloof in je liefde, geloof
in zijn werk en daardoor in 't leven. Ik
werd, ongeloovig, lui. Maar om je te toonen,
dat ik wel wdt kan . . . 'k Heb een studie,
meer is het niet ; een studie die in de familie
moet blijven. Natuurlijk krijg jullie een atelier.
Zonder dat, mac' Henk niet trouwen. Daar,
maar nergens anders, Henk, komt, als je wilt,
mijn studie te hangen.
Al den tijd is Neef blijven staan. Bruusk
wendt hij om, Henk rijst, ontsteld. Hem knijpt
een vermoeden ... Wat zal Neef doen? . . .
Vlug heeft de oude de tafel verschoven.
Nu rukt hij den ezel onder het licht. Van
den wand neemt hij een doek...
-- Neef !
Het Naakt ! Doch neen, een ander ! Gaaf
is dit doek, het gelaat is anders... verder
al dezelfde pracht.
— 'k Had nog een ander. Dat was niet goed.
'k Heb Coen dit geschilderd voor Henk...
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Goed ? Des te beter. Me nicht Magda
Fouquieres inspireert Bens tot iets nog vëël
mooiers !

— Maggy, vraagt Henk, ben je niet geschrikt ?
— 't Was zoo'n pracht van een studie,
Henk.
— Meer dan een studie, een hëërlijk naakt.
Maar wat je niet wist, wat ik niet m6cht
zeggen . . . Neef heeft nu zelf er op gedoeld ...
Om dat naakt heeft hij veel geleden. Ik heb
het gedeeltelijk meegemaakt. Toen al heeft
ie tot me gesproken, eenigszins als flu...;
toen zei ie : harmonie in je leven en werk,
in je werk en je liefdeleven . . . 0 kind, 'k
voel zoo'n mee'lij' met 'm, juist bij m'n eigen
volledig geluk. Wij zullen trachten wat voor
hem te zijn, he?
Zij drentelen bij het station van Rijswijk,
wachtend op den half-zes-trein. Henk's gang
voor weemoed drijft zijn gedachten naar de
eenzaamheid, daarginds, waar straks ook de
Meinacht daalt, langzaam, met een tergend
dralen . . . Doch, als verwijtend, dringt zijn
geluk. Dicht staat hij vOOr haar, met fonkeloogen :
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— Jij zult me helpen, he ? Neef heeft gelijk.
Wij Frouquieres' zijn graag lui. Ik noemde
't eufemistisch droomen. Maar als jij duwt,
kom ik er zeker ! Met en door en Om jou,
zie je. En Maggy, denk aan Helena Fourment,
je bent in opperbest gezelschap, zou j' als
me vrouwtje ook willen poseeren ? . . . Zou
je?... Mag', toe, nee ! ik ben Loch geen
Gerrit ! 't Is nu door dat prachtding van Neef.
Anders had ik er niet aan gedacht ... Eens ...
jij me eerste eigen model ?
Haar lippen bewegen, haar mondspier vertrekt ; spreken doen de verernstigde oogen ;
even, verdoffend, groot, naar hem geheven.
— Engel, fluistert hij.
Zij neemt zijn arm. En blijft zoo naast hem,
bij 't naad'ren van menschen. Wanneer de
trein fluit, laat zij hem los.

