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Na het opschrikkende traptreden-kraken, traden
de mannen voorzichtig voort door de rouwende
roereloosheid der in schemer gevallen gang, en
vecir de huisdeur botsten zij.
— Dan kom ik morgennamiddag iets vroeger.
Dominee sprak het gedempt, toch hard ; zijn
geluid was nu eenmaal doordringend.
Haast niet to verstaan, zei Ferdinand :
— Zooals u wilt.
Onmiddellijk bitste dominee's kraakstem :
— Het is mijn plicht jegens de zieke. Uw moeder
wenscht, dat ik dagelijks kom.
— 0 ja zeker e
Ferdinand had nu de deur geopend.
— Tot morgen.
Nog bits.
— Dag Dominee.
Ferdinand bleef in de deuropening.
Even knerpte barsch de grint, knarste 't hek ;
toen verdof ten de stappen op de modderigheid
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van het bermpad. Zijig ruischte de motregen neer
over de triestheid der kale boomen en de dorblarige beukenhaag, die wanhopige grijze sterving
in den tuin, op den straatweg, het land. Mist
dampte dicht, de lucht lag laag, de dag ging heen
in geween van yacht. Ferdinand huiverde am
den nacht. En meteen dacht hij aan de kilte, die,
daar hij stond, het huis in drong ; snel binnengaand, hoorde hij droppels ketsen van den dakrand op het plaatsje. Rillend bij het behoedzaam
dichtduwen van de breede, zware deur, voelde
hij, dat hij de duisternis insloot ; radeloos vreesde
hij den nacht. Hoevele eind'looze uren, nu, totdat
afleiding op den straatweg, de geruststelling van
het daglicht zijn schuwe hulpbehoevendheid onder
dit doodsverbeiden zou breken ?
Staan blijvend, staroogde hij de gang in, het
strekkend grauwwit langs, met doodschheid bespannen. Zelfverwijt kwelde, dat zelfs onder deze
droefheid zijn egoiste kleinmoedigheid werkte met
dat opzien tegen den nacht. Nacht of dag, zijn
Moeder stierf ! Maar ook dat and're was immers
ontzettend! 0, hij zou willen vluchten het huis
uit Arme Moeder, zou hij dat ? — Of hij ooit
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zichzelf ontvluchtte. — En toch, wat werd er uit
dit gemartel! Doen, ja! als hij iets voor haar
kon doen, die zijn leven lang deed voor hem
Het eenige, dat zij van hem verlangd had — was
dit. Hier had z' om gesmeekt, al die jaren nu,
sinds hij haar geloof ontgroeid bleek, haar kwelde
met zijn niet langer weg te huichelen onverschilligheid, wanneer haar vroomheid nooit van hem
afliet. Zoovele jaren had zij gesmeekt en nu was
het de vraag van haar sterfbed. Nu klaagde zij,
niet te kunnen sterven, om niet van hem te scheiden
voor eeuwig.
Dominee had den strijd verergerd, met zijn stem
van inkwiziteur. Vroeger mocht Moeder hem weinig
lijden. Maar hij was haar de man-van-gezag. Of
God-zelf hem daar gezet had. Met de volslagen
liefdelooze zekerheid van beheerschend doen, die
een Bogerman even onverbiddelijk maakt als een
Loyola, was hij, zonder oog voor de zieke, ijveraar
voor het geloof, het gezag. „De Heere uw God is
een wrekend God." En in het kussen het lieve
gezicht, star en groot de verdofte oogen, tusschen
grauwgele rimpeling.
Ferdinand voelde zijn weerzin tegen de ortho5

doxie verpersoonlijkt in dominee. Hij was in gedachten de huiskamer binnen gegaan, waar de
meid de kachel had aangehoud en, voor : ,,als
Dominee straks kwam." Want hijzelf bleef dag
en nacht boven. De oude Martha, zacht ommesluipend, stil-zorgzaam voortprutsend in haar
keuken, waar de hond rekkegeeuwde bij het fornuis — verder lag heel het benedenhuis leeg.
Hoewel nu drie dagen terug, was hij nog bijna
niet in deze kamer geweest. Ook gemiddagmaald
had hij boven, bij bordjes die Martha hem daar
had gebracht, aandringend dat hij wat zou nemen.
VOOr het lage middenraam staande, keek hij
beurtelings naar buiten en rond in het vertrek.
Overal was de verlatenheid. In het voortuintje,
op den straatweg, over het leege akkerveld, lag
zij blauwgrijs, huiverig-klam ; uit de dorheid van
het dekblad om de perkjes onder de vensters,
uit het grauw-verschrompelde groen van den rododendronpol, kringelde witte verrottingsadem, niets
dan roereloos, eenzaam doodgaan. En in de met
een rotonde uitgebouwde, ruime kamer had het
enkele-dagen-onbewoond-zijn een wrange hummigheid samengetrokken, waar de kachelgloed schroei6

end doorheen reukte. De sombere kamer was
akelig. Doch met heftige ontroering onderging
Ferdinand de gewaarwording, dat zijn gevoel er
maar even vreemd bleef en op eens weer in alles
thuis was als in de volkomen-trouw onveranderde
omgeving van zijn jeugd. Sedert zijn vertrek uit
huis was hij ieder jaar, vier-, vijfmaal overgekomen.
En nooit had hij daarop gelet: — 't was immers
iets natuurlijks geweest, zijn oude moeder terug
te vinden te midden van de oude dingen. In hun
verlatenheid spraken deze. Met verwijtende overstelping drongen zij zijn gedachten vol onbestemd
in-beelden-herdenken van een weemoedige liefelijkheid. En die werd gedragen door vroomheid.
Hier had zijn moeder haar hoofdpijn vergeten op
avondjes, dat zijn dorpsvrienden kwamen, en zij
de verboden kaarten wist te vergoeden door de
opgewektheid, waarmede zij deelnam aan andere
spelen. De piano was nooit verplaatst : — om Moeder daarop te hooren, bleven voorbijgaande boeren
staan. Mar het rekje, mahoniehout, randen van
kleurig kralenborduursel, waarop, bij de Boeken,
niets anders mocht liggen.
— Fer, bel je en wil je de Boeken krijgen?
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Jaren, jaren lang die vraag. Moeder, die meeleefde met zijn studie, wier verwonderlijk vermogen om te begrijpen wat hij moest leeren, hem
verbaasd had totdat hij uit huis was, maar die
nooit een avond verzuimde, hem om tien uur te
storen: — „De Boeken ..."
Moeders wil-als-van-een-man, waarmee zij hem
tot vader geweest was, die zijn liefde doortrok
van ontzag, die vastheid had gegeven aan den
eeredienst in huis — en waaraan hij toch was
ontglipt. Een warring van gewaarwordingen belemmerde zijn denken ; tegelijk kropte haat tegen
dat geloof, dat niet-aan-te-vatten hartstochtelijkwreede, dat haar van hem gescheiden hield ; en
gierde de weedom van tnedelijden met haar smeekende smart bij het sterven, teed dat hij deed,
nog nu, nog nu ... Een man donkerde voorbij op
den straatweg. Bij zijn geen-uitkomst-weten was
het Ferdinand een afleiding, den langzamen menscheklomp na te oogen in den nevel ter herkenning. Doch onmiddellijk wendde hij om, met een
afkeer van zichzelven wegens de zelfzuchtige lafheid, die de droefheid van zijn denken zoo vlot
kon laten afdrijven. Hij liep de kamer door om
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naar boven te gaan. VOOr de deur, bij de commode,
waarboven het boekenrek, bleef hij staan, een armbeweging als een liefkoozing makend in de richting
van de Boeken. Tegen het hooge meubel leunend,
hield hij de tranen niet langer terug. Was dit soms
de verslagenheid, die God als onderwerping aanvaardt ? Een zenuwplooi rimpelde boven zijn knevel,
van nieuw zelfverwijtend bedenken, dat hij telkens
zich stond te beliegen. Zwakkeling — en Moeder
zoo sterk. Moeder, zelfs in doodzwakte nog, met
haar aanhouden hem overheerschend. Zoo, dat
hij zich vroomheid opdrong, of hij zich wat wijsmaken kon. Weder wrokte wrevel, haat tegen die
niet weg-te-dringen indringerige macht, die zijn
jeugd had versomberd en zich thans nog aan hem
opdrong ; en radeloosde zijn liefde om redding,
daar hij zijn Moeder, zijn Moeder dit aandeed. Toen
neep, afleidend, de bezorgdheid, dat hij haar te lang
alleen liet en zachtvoets klom hij schielijk de trap op.

*

*

Zij sluimerde, scheen het. Hij sloop naar het
venster. Zette voorzichtig zich neer op haar leunstoel, waarin zij gaarne te peinzen placht, waar9

ITO& hij gestaan had als kleine knaap, luisterend
naar Bijbelverhalen en de sprookjes van Moeder
de Gans. De stoel was evenmin ooit verplaatst ;
hij gaf het mooiste uitzicht van 't huis, boven het
struikgewas, over de landen ... Ferdinand voelde
zich minder onrustig, nu hij weer hier zat, bij de
zieke. Hij had niet met dominee mee moeten gaan,
die nog had gefluisterd: — Ik kom er wel uit. De
verre landen sluimerden. her van boven gezien,
was die grijsheid kalm. Moeder had die rust zeer
lief, in haar verwachten van Eeuwigen Vrede. Hij
was van haar gegaan, naar de drukte 't moest,
hij had niet kunnen blijven; nu verloor hij zijn
„pleisterplaats", als Moeder den laatsten tijd
„'t nestje" wel noemde. Hoe vredig was Moeders
leven geweest, bij al haar leed, vroeger, over
Vader. Hoe had haar bedaardheid zijn onrust
getemperd, zijn schuw-oplaaiende drif ten beheerscht. Tot zij hem had laten vertrekken. Enkel
tusschen hen, 't geloof.
Schichtig keek hij om naar het bed, als moest
zij op dit zijn denken ontwaken. En weer kwam
die weekheid in hem, die hem bereid maakte tot
een lafheid, zoo zij daardoor kon worden ge10

troost : een wee-folterende warwil van uit gehechtheid aan 't oude nog willen gelooven en van uit
weerzin tegen den godsdienst in staat zijn tot een
leugen daarover, als haar het sterven vermakkelijkt werd ! . ..
De angst had hem, geruchtloos, doen oprijzen ;
voorovergebogen stond hij voor 't bed : den adem
inhoudend, een hand voor den mond, loerde hij,
verschrikt, naar de zieke. 1.6eide zij nog ? ! Zij
haalde geen adem ! . . . De linkerarm lag uit op
het dek, de schemer glansde op haar nagels. Zijn
hand tot een vuist, hield hij snikken terug, bedenkende hoe zij, dien morgen nog, bei haar mooie,
slanke handen tegen elkaar had gelegd ben zij
bad. Het was niet een sterfbed van dagen, van uren !
— Moeder !
Ja! daar bewogen haar lippen ... Maar misschien vergiste hij zich, 't was zoo donker, hij
kon niet zien . . . Bevend aarzelde hij... Geen
licht ! — Even ontrustten vragen : De dokter ?
Martha sturen ? Haar boven roepen ? Ook dacht
hij aan Dominee, met een haat : dat wreed gepreek,
dat haar kracht had gebroken ... Maar zijn hardheid van onrust vervloeide — snikkend lag hij,
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vlak bij haar, geknield. In die gewaarwording
van haar onmiddellijke nabijheid, bij het zien,
dial-, van haar hand, Moeder's prachtige, fijne
hand, kon hij het niet aannemen, nog, dat deze
stilte geen sluimering was. Doch terwijl de ingehouden snikken schokten door zijn borst, voelde
hij, tegelijk, een gelatenheid vol weemoed bij het
besef, dat de Natuur haar had verlost van haar
angst, haar strijd over hem.
Vreemd leeg, als wezenloos, bleef hij en wachtte
en wist niet en wel. Hij kon 't niet gelooven, door
schrik overstelpt. En toch hield hij aldoor die
gedachte, dat hij verheugd moest zijn over haar
dood, dat zoo het noodlot was van hun Leven,
z6Oveel liefde en toch die strijd, die nooit anders
eindigen kOn.
Kerstmis 1905.
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DE KINDEREN.

Het station der Staatsspoor te Dieren, daags
vdOr Kerstmis, des namiddags om vijf uur. Na
enkele dagen van lichte vorst is sedert een week
de gestadige regen teruggekeerd. Het houdt nooit
op te regenen: een weder, troosteloos als in het
najaar, maar kouder, van geniepige felheid, bij den
langen duur van de donkere nachten.
Er is een trein uit Zutphen aangekomen. Eva,
nu alleen in de tweede-klas-wachtkamer, heeft het
gelaat tegen een venster gedrukt. Zij ziet een paar
vormen voorbqschimmen, en dicht vdOr zich de
zware donkerte van een bagagewagen. Verder, in
het lichtdruilsel, het striemen der stralen, het lekken,
sijpelen, plassen. Juist wil zij zich afkeerig terugtrekken, wanneer er buiten haastig een gestalte tegen
de raamdeur opdringt, welke gesloten blijkt.
EVA Omloopen ! her toe !
Zij wendt zich om, wacht in het midden der kamer.
De trein vertrekt.
ALBERT, eerste luitenant infanterie, in uniform,
:
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komt door de gangdeur binnen. Dag. (Daar zy zich
naar hem toebuigt, ter omhelzing): Ja, pas op, ik

druip ... Hu, wat een weer!
EVA: Aardig, dat je toch bent gekomen.
ALBERT, zijn pet uitslaand, ziet haar spottend-

verwytend aan: Heb je heusch alleen aan jezelf
to danken.
EVA: Is het je zOO'n opoffering?
ALBERT : 'k Vind het plichtplegerij, waar geen
reden toe is.
EVA: Zoo'n klein bewijs van hartelijkheid?
ALBERT : Hartelijk? ... Kind, wor' jij sentimenteel?
De laatste woorden heeft hij met vinnige drift,
zachter gesproken, daar de kamerdeur geopend en
een SPOORBEAMBTE binnengekomen is.
SPOORBEAMBTE: Eve' plage, lui'nent. (Gaat tusschen Albert en Eva door naar den potkachel, doet
daar cokes in. Fel ketsen de geluidjes op van ruwe
metaal-aanraking. BEAMBTE af.)
ALBERT : Hoe lang moeten we hier wachten ?
EVA : Een goed kwartier, twintig minuten.
ALBERT: Ben jij al lang hier?
EVA: Een half uur.
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ALBERT : Is die communicatie zoo gebrekkig
met Doesburg ?
EVA : Ik had net voor de trein van papa kunnen
aankomen, maar ik wou me Herrn Bruder natuurlijk opwachten.
ALBERT : Hoe is ma ?
EVA : Gaat nog al. Wel zenuwachtig. Oom Carel
is er gisteren geweest.
ALBERT : 0. Ja natuurlijk. Laatste instructies.
Hoeveel uur mag er worden geslapen?
EVA: Ik ga voor Arbeid Adelt werken.
ALBERT : Heb je dat óók al aan Oom te danken?
't Regent louter goedgunstigheid.
EVA (aarzelend): Oom vroeg, of jij geen overplaatsing zou kunnen krijgen.
ALBERT : Waarheen? Ik ben te Assen goed.
EVA (kijkt hem aan): Dat je bij ons in kwam
wonen ...
ALBERT : 0 ! En jullie vonden dat ook ?
EVA : Och! ... 't Zou schelen met het geld .. .
ALBERT : Allerliefst, de ooms en tantes. Rekenen
het op een cent voor ons uit. (Nijdig): Maar ik
reken wel voor me zelf, hoor.
EVA (zachtzinnig, maar met nadruk): Met je zelf.

2
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Toe Bert, wees anders. Hoor es. (Trekt haren
broeder bij de hand naar een bank aan den muur):
Toe laat het tusschen ons toch blifren ! Wij hebben

niemand en niets dan elkaar.
ALBERT (is gaan zitten ; onverschillig, op toon
van afweren): Kind ... je verbaast me ...
EVA : Waarmee jongen ?
ALBERT : 1k ben niet veranderd, Eef.
EVA : Ik wel ? Ben ik veranderd voor jou ?
ALBERT : Ik begrijp van jou gewoon niets meer.
(Kijken elkander aan. EVA glimlacht droef, wacht
af. ALBERT valt ail) : Ik heb je da'lijk gezegd :

kom bij mij. Zuinigheid kan me heusch niets schelen.
Je weet wel, om stand en zoo geef ik geen zier.
We kunnen liven van wat ik verdien. Hoopen
leeraarsgezinnen bij voorbeeld hebben niet meer,
dan wat wij met z'n bei'en zouden hebben. De
dienst UM tijd voor gezelligheid. Ik had het zoo
heerlijk gevonden, Eef. En als je me verwijt, dat
ik enkel met mezelf reken (haalt papier uit een
zak -portefeuille) kijk, een heel plan de campagne
voor ons samen-leven, as toch : egoisme a deux.
EVA : (heeft het papier aangenomen, beziet het
met tintelende oo,gen, kijkt dan haren broeder aan,
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behoudt het papier in de rechterhand op schoot,
legt de linker op zijnen schouder) : Mogen Papa
en Mama er niet bij?
ALBERT (bruusk opgestaan ; staart, het hoofd
ver voorover, heftig ontroerd naar den grond ; teleurgesteld verwijtend): Ik zie je nag, op het balcon
van de zaal ! Een uur zoowat na Papa's arrestatie.
1k spotte met de Tien Geboden : „eert uwen vader
tusschen de tralies." En toen, ik hoor het je nog
zeggen, zei jij : „geen van ooze ouders, Bert, heeft
zich de oudernaam waard gemaakt." (Heftiger):
Diezelfde avond ... (zwijgt op eens).
EVA: Zeg het maar.
ALBERT : 'k Wen niets meer zeggen.
EVA : Jawel, je wou zeggen : diezelfde avond
heeft Van Naerden je afgeschreven. (ALBERT
wendt zich in spijt naar zijn zuster). We moeten
het erbij houden, Bert. Dat heeft juist over alles
beslist. (Wacht hem, dat hij naast haar komt zitten.
ban met zachter stem) : 1k kon er je later onmogelijk over schrijven. 't Was juist in die tijd van
alles-een-herrie, toen alles werd beslist en geregeld.
Dat maakte de dagen Mist heelemaal vol. Maar
dan zat ik nog met de nachten. Eens heb ik in
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zes nachten niets geslapen, enkel overdag wat
gelegen, maar wezenlijk geslapen nooit. Stelselmatig heb ik gedacht, ingedrongen me in de gedachten, de preciese voorstelling ; hoe het geweest
zou zijn als ik wel mevrouw Van Naerden
was geworden en 66k een dochter had en een
zoon. Jij hadt me 's middags een brief geschreven,
ik vond het een akelig cynische brief, dat je papa
wel een idioot vondt, nooit hem hadt aangezien
voor vol, maar dat hij in jou oog nog precies
even achtenswaardig was als iedere andere koopman. „Vijf vliegen er /wigs, maar de zesde erin ;
was papa nu de zevende maar, dan woonde jij
nog lekker op Craeyoort." Toen heb ik liggen
romantiseeren, dat ik, als mevrouw Van Naerden,
die brief van mijn zoon Bert had onderschept.
Hoe vr66selijk ik dan dat zou vinden. En toen
wist ik weer vast, dat het slecht was. Ons moederinstinct leert ons vrouwen alles. (In hartstocht van
verontwaardiging ; tanden op elkaar). Onze vader
heeft gedaan als een schurk. (Pauze. Felle toon).
Handels-gebruiken, of -misbruiken, -zeden, hebben
niets er mee to maken. Wat eerlijk is, zegt het
gezond-verstand. Bewust-oneerlijk dee' papa, —
20

ja . . . ! Zijn domheid vergemakkelijkte hem enkel
het geloof aan een kansje op wonderdadige uitredding. Die pleit dus alleen nog tegen hem. (Pauze).
ALBERT (die voorover heeft zitten luisteren, zuchtend zich oprichtend) : Ben je zoo fel tegen Papa ?
Ik vind hem ... dom, een bon-vivant .. .
EVA (striemend beslist) : Qui a mal vecu.
ALBERT : En met hem wil je samenleven . .
EVA : Hij is me vader.
ALBERT : „Geen van onze ouders, Bert, heeft
zich de oudernaam waard gemaakt."
EVA lk meende toen enkel wat Ons betreft ;
met wat zij zich aan ons hebben laten gelegen liggen.
ALBERT : Des te erger dus nu !
EVA : Te erger voor hem ja ! Nu ik zijn heele
schuld voel, heb ik vreeselijk medelij met 'em.
ALBERT : Dus uit medelij blijf je bij hem ?
EVA (smartelijk ernstig) : Vindt jij dat geen
reden genoeg ? Denk je toch in zijn geval in. Papa
en Mama die elkander haten, Mama die maar
een ding weet-voelt-denkt : zij, de freule Van
Davelaer, arm ! Ons huisje te Doesburg staat iets
buiten, naar de kant van Keppel toe. Mama zit
elke dag te wachten, of de menschen van de buitens
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daar in de buurt nog geen visite komen maken.
Verder praat ze orthodoxie. Stel je Papa tegenover haar voor. Ze heeft hem dit heele jaar een
keer geschreven. In plaats van de menschen in
equipages, krijgt ze straks hem — terug uit de
gevangenis ! . . . (Pauze).
ALBERT: Ja. Maar \Teel erger is dat voor joie.
Geen van hen beiden voelt wezenlijk diep. 't Gekibbel zal hun een bezigheid worden, een hartstocht, als van een gestadig steekspel. Maar jij,
die het aanhooren moet
EVA Korn dan bij me.
ALBERT God Eef, zoo vreéslijk!
EVA Een mensch maakt nooit zijn leven zelf, Bert.
(De laatste woorden worden gefluisterd. Er zijn twee
juffrouwen en een kind de wachtkamer binnen gekomen.)
ALBERT staat op, kijkt op zijn horloge.
EVA Hoe laat?
ALBERT: Vijf dertig, stadstijd.
EVA Dan moet zijn trein nu gauw komen. Zeg,
vraag jij aan de chef, of je op het perron mag?
PerronkaArtjes bestaan hier niet.
ALBERT ziet haar aan. Verdwijnt.
:

:

:

:

:
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HOOGHEID.

In een vorstelijk jachthuis, dat gebouwd is op
een open plek in het gebergtewoud. Een achterkamer met raamdeuren, door welke men op een
veranda komt, welke, op halve-mans-hoogte boven
den beganen grond, van buiten toegankelijk is. Op
eenigen afstand van de veranda wacht, alleen op
het achter-terrein, een gesloten auto.
Zonnige October-namiddag.
FRANK KERVAL, lange, blonde man; fijn, maar
vroeg-oud gezicht ; 32 jaar ; zwarte jas, grijze
pantalon, lichtgrijze handschoenen, hoogen hoed in
de hand. Hq staat op den drempel van een raamdeur en is in gesprek met een bejaarden hoveling,
in militaire uniform, die dicht bij de vestibuledeur
staat.
DE HOVELING (aarzelt even ; zegt dan op een
toon, als schoot hem lets to binnen) : Als ik nog,
eerbiedig, mag zeggen : Zijn Koninklijke Hoogheid
wenscht, in de antwoorden, welke de vragen of
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opmerkingen van Zijn Koninklijke Hoogheid kunnen
uitlokken, ... aangesproken te worden als Koninklijke Hoogheid ... DK hoop . ..
FRANK. Jawel. Natuurlijk. Ik dank u, intusschen.
DE HOVELING gaat buigende achteruit en verlaat het vertrek.
FRANK wendt zich naar buiten, blijft even staan
peinzen, doet vervolgens een paar stappen de kamer
in. Een tusschendeur wordt geopend, DE HOVELING
treedt snel uit den weg ; uit de aangrenzende kamer
komt een bejaard man, type Alva, in jagerskleeding.
De deur wordt achter hem gesloten. FRANK, even
verrast bij het opengaan van deze deur, neemt op
militaire wijze postuur, den hoed in de neerhangende
linkerhand, en buigt.
DE PRINS-REGENT (schamper). Dus ... toch !
FRANK (zelfde houding, maakt met de rechterhand een lichte beweging, als om te zeggen : „Wat
zal ik antwoorden !")
DE PRINS-REGENT. En wat heb je nu te zeggen ?

FRANK. Te zeggen ... Uw Hoogheid ?
DE PRINS-REGENT. Wat wil je van ons ?
FRANK (uit niet begrgpen) Meent ... Uwe Hoogheid . . . het Hof, de Familie ?
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DE PRINS-REGENT. (onmiddellijk streng). Ik
m6en, dat Ik voor Mijn Huis mag spreken !
FRANK (nederig). Uwe Hoogheid zei „ons", ik
begreep ...
DE PRINS-REGENT. U schijnt te vergeten, MenUr
Kerval, dat u staat voor uw Souverein.
FRANK. Vergeeft Uwe Hoogheid mij deze dwaling. De goedgunstigheid van Uw Koninklijke Hoogheid besef ik ten voile.
DE PRINS-REGENT. U hebt erger dwalingen te
betreuren. Of ik goedgunstig zal kunnen zijn,
moet blijken. Ik vroeg u, wat u nu eigenlijk wilt.
Laten we gaan zitten.
(Belden nemen plaats in fauteuils).
FRANK. Ik verzoek Uwe Hoogheid te willen
aannemen, dat ik overtuigd ben, niets meer te
willen te hebben.
DE PRINS-REGENT. (het gevleid-zijn met barschen
toon niet verbergend). Zoo, is dat nu je overtuiging ! Ja, je hebt harde lessen gekregen. Maar je
was dan ook hardleersch !
(Zwijgen).
DE PRINS-REGENT. Je brief aan je tante Sophie
was ook in die geest. Maar voor mij is dat niet
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genoeg. Het heeft je waarschijnlijk verrast, dat
ik zoo spoedig er in heb toegestemd, je to ontvangen. Als je daar verwachtingen op hebt gebouwd, moet ik je teleurstellen. lk heb zelf met
je willen spreken, juist omdat ik onverbiddelijk
ben in mijn eischen. Natuurlijk zul je je eenige
humiliaties moeten getroosten, dat kan niet anders
om de buitenwereld en ook tegenover de (driftig)
zeer begrijpelijke gefroisseerdheid van menschen
uit je vroegere naaste omgeving. Wat dat zijn
zal, weet ik nog niet. Het is een zaak van effect
naar buiten, juist daarom moeten het praktische
maatregelen zijn. Je zoudt mijn orders dadrover
later krijgen. Maar weet wel, het zou &en straf
zijn. Als ik je strafte, zou het lijken, of ik je een
boete oplegde, waarmee je doen zou zijn goedgemaakt. Hiervan kan geen sprake wezen. Voor mij
blijf je met het verleden belast. De vraag is, of
ik niettemin je kan toelaten als lid van mijn Huis.
Dat moet blijken uit dit gesprek. Ik heb je niet
hier laten komen uit eenige welwillende gezindheid, maar omdat ik alleen door een persoonlijk
onderzoek zekerheid kan verkrijgen over hetgeen
ik weten moet. Op het oogenblik sta je nog even
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ver van mijn troon, als je, door eigen schuld, er
van verwijderd bent geraakt. Daarom was het
noodig, aan deze audientie geen ruchtbaarheid te
geven. Begrepen?
FRANK. Ja, Uwe Hoogheid.
DE PRINS-REGENT. In je brief aan je tante
Sophie, heb ik, met wat mooie woorden, niets
anders gevonden, dan dat je besefte nergens mee
geslaagd te zijn. Je hebt je in alle dingen vergist, overal de wind van voren gekregen. En dit
aarzel je niet, te erkennen. Nu ja, iemand wiens
schip vergaat, weet wel dat hij schipbreuk lijdt ! .. .
Je ziet in, dat je stijfhoofdig verzet even dom en
nutteloos geweest is als dat van heel een reeks
prinsen en prinsessen in onze tijd. Want die
behoefte om zich te encanailleeren is als een
epidemic aan de hoven. Je niet te kwalificeeren
handelwijze heeft zelfs de verdienste gemist van
de oorspronkelijkheid ! In jou gedrag is alleen
dit bijzondere geweest, dat jij al de zotternijen,
tot nu door verschillende dwaashoofden uitgehaald, in je eentje hebt overgedaan. Dat zou nog
heel wat kunnen lijken, om de kwantiteit, als je
ooit iets ten einde gebracht hadt. Maar door
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welke onzinnige streken je ook van je hebt laten
spreken, van alles ben je even miserabel afgekomen. De socialisten zijn geen enkel oogenblik
dupe geweest van je roode geschriften. In hun
oog ben je een prins gebleven, wat zeer wel te
verklaren is ; zij noemden je enkel Frank Kerval
mee, om vrij te kunnen schelden op iemand van
het Vorstelijk Huis — voor de rest was „Kerval"
hun totaal onverschillig. Natuurlijk heeft niemand
van hen geloofd, dat „de partij" ooit iets aan je
zou hebben, zelfs niet als ex-prinselijke reclamefiguur. Zoo ze je nu hier konden zien, ze zouden
niet in het minst verbaasd zijn.
(Zwiken).
DE PRINS-REGENT. Ik kies die eene dwaasheid
als voorbeeld ; — the rest is silence, ook (nijdignadrukkelijke spottoon) je huwelijksondervinding !
(Frank scherp aanziende). Ook daarvan ben je beslist genezen ? Toch geen depit amoureux of zoo iets?
FRANK (met zwakken glimlach). Helaas, zelfs
dat niet.
DE PRINS-REGENT (die Frank scherp is blijven
aankijken, bromt norsch-tevreden). Zooals je aan
Tante Sophie hebt geschreven. Niet meer verliefd
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en geen socialist meer ! De verloren zoon keert
ontgoocheld terug! Maar, bij al mijn eerbied voor
de Bijbel trouwens, ik ben je vader niet
als hoofd van mijn Huis mag ik niet gevoelig
zijn, zooals de man uit de gelijkenis. Om haar
gevoeligheid te bemantelen, heeft je tante Sophie
het argument bedacht, dat Mijn yolk in je berouwvolle terugkeer een rechtmatige voldoening
zou zien voor je bloedverwanten. Gode zij dank,
heeft mijn Huis, zelfs in deze troebele eeuw, dergelijke reclame niet noodig ! Dus ... met
welke bedoelingen, welke plannen zou je begeeren
tot ons terug te keeren ?
FRANK (moe). Plannen?
DE PRINS-REGENT. Ja, plannen, meneer de
plannenmaker ! Altijd heb je je onderscheiden
door je droomen en je plannen. Vol plannen heb
je ons verlaten. Dat waren dwaasheden. Nu doe
je het voorkomen, of je verstandig geworden bent.
Dus mag ik nu toch zeker wel vragen, wat je
nieuwe plannen zijn. Of is de voorraad uitgeput ?
FRANK (verlicht, met opgeruimde openhartigheid).
Ja Oom! (De mannen zien elkander aan). Vergeef
mij, Uwe Hoogheid
—,
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(Eenig zwijgen).
FRANK (aarzelend, langzaam, met zachtere stem).
Ik ben niet anders dan passief geworden ... maar
dat volkomen ...
DE PRINS-REGENT (norsch). Wat wil je daarmee
zeggen ?
FRANK. Ik heb geleerd, nadat ik aldoor heb
trachten of te leeren, daarin consequent te zijn.
DE PRINS-REGENT. De liefhebberij in woorden
die diepzinnig kunnen lijken, heb je nog niet afgeleerd.
FRANK (een glimlaeh vleugt over zijn gelaat).
Uwe Hoogheid ... ik meen het ... heusch niet
pedant. Ik bedoelde ... De opstandslust, die me
de kring van me geboorte heeft doen ontvluchten,
was een behoefte om vrij te worden; om me te
ontlasten van wat ik voelde als niet noodzakelijk,
niet van zelf sprekend, niet natuurlijk ; om of te
leeren dingen, waar ik door mijn jeugd aan gewend
was. Ik werd een gewoon burger om niet een prins
te zijn. De decoraties van mijn rang legde ik of
en die handeling was symbolisch. Ik heb me zoo
goed trachten te ontdoen van alle traditie, al wat
ik voelde als opgedrongen, dat ik eindelijk ...
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ik kan wel zeggen, naakt vOOr de dood ben komen
te staan. Toen ben ik teruggedeinsd ...
DE PRINS-REGENT (kucht ongeduldig en verschuzft
op den stoel).
FRANK (deemoedig overredend). Daar Uwe Hoog-

heid de wensch heeft te kennen gegeven, mijn
gevoelens geheel te leeren kennen, meen ik, Uwe
Hoogheid zelfs van die zelfmoord-ideeen te moeten
spreken.
DE PRINS-REGENT (ietwat pathetisch-hoog spottend). Toen heeft meneer Kerval ervaren, dat
's menschen leven in Gods hand is !
FRANK (haastig toonloos). Zeker, zeker, Uwe
Hoogheid ... (Even zwiken). Ik ben althans in 't
leven gebleven ... de consequentie van die onoverwinnelijke drang naar het niet - dit - of - dat, die
angstige haat van het positieve ... te minste ...
ik heb het me zoo gedacht.
DE PRINS-REGENT. Je hebt in dat bezigzijn met
je zelf precies de behaagzucht van een vrouw!
FRANK. Uwe Hoogheid, behigen doe 'k me heel
zelden! Maar ik voel vrede nu in dat berusten,
het is ... als een soort van kloosterstemming ...
DE PRINS-REGENT (meer verbaasd dan vertoornd).
3
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Kom je &Armee terug aan mijn Hof r> Weer
een nieuwe komedierol : monnik !
FRANK. Uwe Hoogheid, ik bedoel allerminst,
dat ik in mijn uiterlijk leven iets van een kloosterstemming begeer te doen blijken. Maar, wilt u
vasthouden aan dat monniksidee : een goed kloosterling leeft wiir en zooals hem bevOlen wordt
te leven.
DE PRINS-REGENT. Dus, als ik het goed begrijp,
ik word de superieur van je orde en jij wordt
een soort automaat ... Is dat nu lafheid of lakschheid, Otto ? En dat jij, de „roode prins", die zoo
om zijn moed is geprezen !
FRANK (deemoedzg). Misschien zal nu de moed
moeten beginnen ...
DE PRINS-REGENT. Ik heb liever een ander soort
moed !
(Even zwijgen).
FRANK (verschuzft en komt kaarsrecht op zijn

stoel te zitten. Hij spreekt, opeens op anderen toon,
zacht, bedaard, maar met duidelijk zelfbewastzijn):

Oom, het levensinzicht, dat u de groote moed
heeft gegeven om te leven zooals u gedaan hebt .. .
tot groot nut van ons Land en ons Huis ... heeft
—
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me nu eenmaal altijd ontbroken. Het is niet, doordat u de oudheid van ons geslacht als een kracht
voelt en ik als een ouderdom. Het komt ook maar
voor een deel, doordat ik met pijnlijke heftigheid
de invloeden van mijn tijd onderga, die tijd die
niets laat zooals het was : die China modern maakt
en Noord-Amerika reactionnair. Voornamelijk komt
het, doordat u geeft om de dingen van het leven.
Toen u regent weed, was u bedroefd over de ziekte
van Oom Waldemar, maar het regent-worden
vond u niet naar. Ik heb nooit zooveel van u gehouden als in die tijd: omdat ik medelij' met u
had. 't Leven drukt me, het deed dat altijd, en
— een mensch moet iets toch hebben! — om me
to troosten, ben 'k me gaan vleien : het eenige,
wat ik had, was me trots, die grOOter was dan
van de prinselijkste prinsen, die me tot aan de
zelfmoord gevoerd heeft toen ik gevoeld heb :
nietigheid, leugen ... Nu oefen, nu staal 'k me in
plicht, zonder lust... in de hOep, dat die lusteloosheid eens weggaat. Meer u beloven heusch,
ik ben eerlijk
meer beloven kan ik niet.
DE PRINS-REGENT (die zijn ongeduld niet heeft
kunnen bedwingen). En wat moet ik nu met je
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beginnen?! Reizen, dat is misschien nog het beste.
Maar je hebt al zOOveel gezworven. Zelfs op zee ...
En bezigheid?
FRANK. Bezigheid ja, wat u me wilt geven!
DE PRINS-REGENT. Als het kan! Ik ben niet
overtuigd! (Zwijgen). Begin maar met naar Cannes te gaan. Daar vindt je Tante Sophie binnenkort; die kan doen, wat noodig is om een openbare verzoening mogelijk te maken. Tot zoolang,
begrijp het wel, alles geheim, want er is nog niets
beslist! (Brizusk opstaand) Goeien dag!
FRANK KERVAL, snel opgerezen, buigt diep. DE
PRINS REGENT steekt hem even een paar vingers
toe, welke FRANK zich haast te drukken.
FRANK. Dank, Uwe Hoogheid!
-

Oudejaarsavond, 1908.

36

MET EEN FOUR-IN-HAND.

Uit Parijs.
— Werk t werk ! Nonsens, zeg ik je, dat werkalleen zou behoeden tegen verveling ! 't Eenige
middel daartegen is stijl ... .
En, daar Dupellier dorst lachen :
— Zeker, meneer, s t ij 1 in je le v e n. Zonder
stijl is een leven niets. Ook al heb je 'leg zoo
geboft . • . . Neem hier Steiner, onze waard. Die
is het toch fortuinlijk gegaan. Zonder een cent
uit Pruisen gekomen en liefst even na de oorlog.
Heeft de hemel gedankt als ie 's avonds een paar
portieren had mogen dichtdoen veer de Opera.
Nou rijdt ie met z'en eigen mailcoach. Denk je
dat ie gelukkig is ? De vent weet van verveling
geen mad. Daarom houdt ie hier het cafe aan.
Hij weet heel goed, dat ie hiervoor to rijk is. En
toch blijft ie. Arme kerel I
— Over wie heb je het, Planquier ? vroeg ik met
de nederige verbazing van den niet-parijzenaar,
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die in een kring van franschen geduld werd.
— Meneer de hollander, je zit hier op het terra s
van het Grand Cafe de la Victoire, het tweede
in rang van de Grand Boulevard. Omz et .... een
millioen in het jaar. Huur alleen voor de
zalen, de cabinets, de keukens, de kelder, dus
zonder iets van woning, honderdta chtig duizend
francs. De gelukkige betaler van deze huur, de
eigenaar van het standje, is monsieur Joseph
Steiner .... zoo klinkt zijn naam sinds zijn naturalisatie — die, als ik de eer had daarnet al te
zeggen, aan deze zelfde grand boulevard heeft
gedebuteerd met het oprapen van eindjes sigaar,
het opendoen van portieren, en, toen hij daartoe
voldoende kapitalist was geworden, het venten
van de Courrier du Soir qui venait de paraitre.
Wanneer je je de moeite geeft naar binnen te
wandelen, kun je hem zien staan naast het groote
buffet, tenzij hij, nu het gas nog niet is aangestoken, zijn dikke lichaam even bedeesdelijk mocht
hebben neergezet op de punt van een stoel achter
het tafeltje in de donkerste hoek van de groote
zaal. Daar gebruikt hij zijn aperitif, als niet een
klant er is gaan zitten, iemand die acht of tien
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sous komt verteren bij hem die driemaal millionnair is, en voor wie hij onderdanig buigt. Hij zit
daar een minuut of tien. Al de rest van de
middag staat ie. Vlak naast zijn vrouw, die achter
het buffet troont. Twee nichten van hem zijn
caissieres. De dames zijn je misschien wat
rijp, anders trouw je aan ieder van ze toch zeker
dadelijk honderdduizend francs. Mevrouw Steiner
heeft niets te doen. Ze zit maar .... God, al hoeveel jaren! Ook meneer heeft niets te doen er zijn
vier chefs en een opperchef. Ze zouden niet kunnen
dulden, dat hij een kelner een standje maakte, als
de vent te lomp bedient. Want dat is him gezag.
Hij moet dus, wil hij een aanmerking plaatsen,
tot een van de vijf chefs zich wenden, net als elke
klant kan doen. Verder praat hij met deze en
gene. En de rest van de dag ver . . . . zwijgt hij.
Matador is Steiner in het zwijgen, in het stilstaan
en het zwijgen. Je begrijpt, dat in een inrichting
als hier alles erg precies is geregeld — anders
liep de boel dadelijk mis. Om niet meer de gansche
dag te sloven, want de chefs hebben veel te doen,
heeft Steiner moeten gedoogen, dat alle werk
hem uit de handen werd genomen. Hij geeft zijn
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adviezen over de keuken, verder heeft hij een
half uurtje werk, bij het opmaken van de kas —
daar verheugt hij zich de gansche dag op : niet
om het geld, om de bezigheid.
— Maar waarom blijft ie in een café?
— Omdat ie nu te minste nog in zaken is, werk
om zich heen heeft, z'en ou'e milieu. Ik zal nog wat
sterkers vertellen. Een jaar is hij er uit geweest.
Heeft hij willen rentenieren. Als jij hadt, wat dat
jaar hem gekost heeft I Alle dag zat ie op de
courses, alle dag speelde-n-ie .... hij raakte aan
de drank .... Toen heeft ie aan z'en opvolger
twee-en-een-halfmaal de som betaald, waarvoor
deze dertien maanden vroeger de zaak van hem
had overgenomen. Hij heeft nog andere kosten
gehad, met chefs, die hij niet houden wou
Maar hij stand weer op zijn plaats ! — Eens in
de maand gaat hij een dag uit. Naar z'en kasteel
te Croisy-sur-Seine. Als je hem dan zag .... Weet
je wat? . Nu niet. 'k Moet nu weg. Maar morgen stel ik je voor aan papa Steiner. 'k Inviteer
mezelf en jou voor een dagje mee naar buiten.
Dan zul je zien wat je nooit hebt gezien. Luxe
En een curieuse komedie .... Wil je?
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Ik zei natuurlijk ja. Planquier was van den beginne een van de aardigste confreres in het Parijsche courantenleven voor me geweest.
Hij bracht me met de Steiner's in kennis en
een paar weken later moest ik 's morgens klokke
acht aan den zijingang van het Cafe de la Victoire,
rue Taitbout komen. Daar wachtte de mailcoach
met de vier. De stad begon te ontwaken. De eerste
omnibus kreunde voorbij. De ongelukkige straatvegers en -veegsters, die den nacht verstraatveegd
hadden, draalden te wijken voor 't morgenvertier.
De dikke juffrouwen in de krantenkiosken bewogen
zich loom, als nog onthuis, in de schildwachthuisjes,
waar ze den ganschen dag opgesloten zouden blijyen, telden hun waar uit, of stonden nijdig-wantrouwig den krantenombrenger te woord, die even
zijn stapel neergelegd had. De bloemenkraampjes
plasten met water over de nog ongerangschikte
bloemen. VOOr de groote winkels werden luiken
weggeschoven, opgerold, terwijl men binnen het
glas afzeemde. In het café was een lusteloos loopen van gebogen gaande, bleeke knechts in hemdsmouwen met groote schorten, een weerzinnig aan43

pakken van den rommel, een schamper doordringen
in den stank, die den nacht door was blijven hangen,
gelijk alles was blijven staan na het afdruipen
van de laatste bezoekers.
Ik bleek de eerste der gasten te zijn en de
gastheer was er nog niet. Waarom had hij zijn
genoodigden in deze ongezelligheid ontboden?
Twee huizen verder in de rue Taitbout had hij
immers zijn woning. Maar het was de waard, die
ging rijden! Wij kenden hem en hij kende ons,
doordien hij de eigenaar van het cafe was. Tegelijk bescheidenheid en professioneele trots, met
misschien ook die intiemere fierheid. die zijn huis
niet zoo spoedig openstelde.
Hij kwam met zijn vrouw en nog ee n dame,
madame zus-of-zoo, „notre voisine". Nu was hij
toch wel le patron. De knechts, die ons waren
blijven negeeren, stoven uit hun luiheid op bij
zijn barsche snauwbevelen. Hij drong ons een glas
vermouth of rhum op. Zijn vrouw nam hier haar
café-au-lait aan een gauw afgeveegd tafeltje, waar
eerst een bezem tegen bleef staan. Het drietal
deed denken aan tooneelmenschen op reis, in de
vroegte zich willend te goed doen bij de ongered44

derdheid van een stationswachtkamer. De meeste
franschen en francaises kunnen voor tooneelspelers
doorgaan. En Steiner was nu wel een franschman.
Een hooge hoed met rechten rand stond, als een
flambard zoo schuin, diep op zijn dikke hoofd gedruid, dat, ruigglanzig als een varkenskop, met
het dubbele vleeschterras van onderkinnen, in baardelooze grauwe vetheid halsloos als dreef op het
formidabele doopvont van zijn romp in manteljas, waar de, den parijzenaar onmisbare, paarse
foulard als een kokerrand boven kleurde.
Er werd merkwaardig weinig gesproken. Nu en
dan een halve zin, van menschen die elkander
begrijpen. Zwijgend was men het eens over de
niet aangename ongewoonheid van dit vroeg-opzijn. En er bleef stijfheid, ook tijdens den nit.
Of was het de stilzwijgendheid van menschen die
elkander niets te zeggen hebben? Als op een voortgereden troon voelde ik ons gaan door de straten.
Een mailcoach met de vier is ook te Parijs een
bijzonderheid. Ook ik vond ons doen alleen curieus.
Met moeite had ik in het café de noodige banaliteiten gezegd over de beleefdheid van de uitnoodiging en bij het wegrijden over rijtuig en
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paarden. Planquier gaapte zich den mond uit het
lid : hij was een nude kennis ! Intusschen
kreeg ik hoe langer hoe meer bewondering voor
de rustige zekerheid, waarmee Steiner zijn viertal bestuurde. En ik vroeg, of hij altoos veel met
paarden had omgegaan.
— Di ? Kom, meneer, hoe zou ik ? Met vaatjes bier,
geen andere paarden . . . . Vijf jaar geleden heb
ik dit rijtuig en de paarden gekocht, met de heele
rommel daarginds . . . . 1k zou geen fiacre kunnen
besturen. 'k Heb het alleen met mijn vierspan geleerd.
Onwillekeurig wendde ik het hoofd om. Achter
de opgepafte bont- en fluweelklompen der dames,
rond en breed als uitgezakt, zaten, streng gestijld
en onbeweeg'lijk, de twee palfreniers in jassen
roomkleurig met rood. De prins de Sagan had ze
niet mooier. En Steiner deed zoo leuk ongedwongen !
De kilte van den morgen was weggedaald. Planquier had nog eens heel flink gegaapt en gerild
als ontwaakte hij ; then scheen hij alle slaperigheid te hebben afgeschud en begon grappen te
debiteeren. Ook de andere twee gasten, kooplui,
werden spraakzamer ; vroolijker keek ik de al
vroolijker streek aan.
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Wij waren een pons langs de Seine gereden,
toen het land in, weer langs de Seine, binnenwaarts
nog eens — daar lag Croisy. Uit het iets heuvelige land kronkelde de breede weg het beneden
aan de rivier groenende dorp vol roode daken
toe. Een kerktoren en twee kleinere torens.
-- Die twee kleinere, dat is het kasteel, lichtte
Planquier in. Daar kwam dus de herbergier om
de zooveel weken een dagjen uitrusten. Plaisir
de princes ! Het was eeuwen geleden een lusthof
geweest, door ik weet niet welken Hendrik of
Lodewijk van Frankrijk aangelegd voor een mooie
vriendin. Het hooge ijzeren hek met vergulde
punten, dat de gansche bezitting omgaf, werd
gezegd die eeuwen te hebben meegemaakt. In elk
geval had le château de Croisy alleen door die
lange lijn van gouden speren iets formidabel oudaanzienlijks. En heel de grappigheid van onzen
geld-aanbiddenden na-revolutie-tijd kwam hier
met mij dat hek binnenrijden : Steiner, de biertjesman, ex-opraper van eindjes sigaar, zooveel weelde
onderhoudend om er een paar uur van te genieten.
Waar vorsten heele zomers hadden doorgebracht,
toefde Steiner een enkelen middag. Ik vroeg me
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af, wat hij er aan had. 1k vond den man zoo
dood-eenvoudig. Toch, wat kon dit zijn dan
bluf 7
De eerste indrukken, toen we uitgestapt en het
breede bordes van het kokette kasteeltjen opgeklommen waren, versterkten deze antipathie.
werd voorgesteld aan een dame met witte krullen,
madame la baronne de Dat, door de Steiners bij
haar voornaam genoemd, wat ze met een zelfde
familiariteit beantwoordde. Hoe te drommel kwam
die hier ? Dat was nu toch niets dan bluf ! Er
zijn immers te Parijs massa's arme adellijken te
huur, om een plebejisch salon te tooien
Terwijl we de stallen gingen bewonderen, ondervroeg ik Planquier. En zie, wat ik dikwijls had
opgemerkt, dat het cynisme in Frankrijk een tegenkant heeft van sentimentaliteit, bleek ook hier
zoo te wezen met de mode der zich verhurende
salon-versiersters. Deze barones zat hier niet voor
den bluf. De Steiner's hadden haar toevallig leeren
kennen, terwijl haar man nog leefde, die, ambtenaar bij de prefectuur, den zich-er-op-werkenden
herbergier eenige diensten had bewezen. Het was
een vriendschapsbetrekking geworden en nu woonde
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de barones rustig en lekker op Steiner's kosten
als la chAtelaine.
Ik was hierdoor zoo getroffen, dat ik na den
lunch er met Steiner zelf over begon.
— Edelmoedig? dat zij hier mag woven? Zoo
heeft te minste iemand er wat aan! Ik hoef nu
niet bang te zijn voor inbrekers
Met zulke gezegden maakte de gastheer zich
van mijn complimentjes af. Maar later op den
dag werd hij tegelijk spraakzamer en gemoedelijker. Hij legde den toestand geheel voor me
bloot, in hoof dzaken bevestigend wat Planquier
me vroeger verteld had.
— Waarom woont u hier toch zelf niet ?
— 'k Zat al net zoo graag gevangen. Dan geven
ze je te minste nog gedwongen bezigheid. Wat
zou ik hier kunnen uitv oeren ? Me laten bedotten
door een tuinman, als ik het in m'en hoofd kreeg
te gaan liefhebberen in tuinierderij? Of door een
koetsier, als ik een passie voor paarden voelde?
Er is haast geen hartstocht meer milieus. Lezen
kan ik niet. Ik weet niets. Romans vervelen me
en voor studie ben ik te oud. Met het bekijken
van 1'Illustration, le Journal amusant en nog zoo
4
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wat kun je eens in de week een halven avond
zoek brengen. 1k heb al eens gerentenierd. Dat
heeft me schatten gekost op de courses, waar ik
een slaaf van het wedden was geworden, en aan
me gezondheid, want ik was aan de drank geraakt. 1k ben nog te weinig kindsch om heelemaal
niets te doen. En ik kan niets ter wereld beginnen,
of het kost me hoopen geld, zonder dat het me
wezenlijk bezigheid geeft. Meeschetteren in de
politiek of zoo ? Ten eerste zou het me niet makkelijk worden gemaakt, omdat ik van geboorte een
Pruis ben. Maar bovendien, ik ben er te nuchter,
te eerlijk voor. Met de laatste wereldtentoonstelling heb ik geprobeerd me een beetje op de voorgrond te dringen — afgunst sleurde me achteruit :
ze dachten dat ik een lintje begeerde. Ze geloofden me niet, toen ik zei, dat ik bezigheid zocht.
Alleen kwamen er dadelijk ingenieurs en andere
plannenmakers op me of — die wisten ondernemingen ! Maar wat zal ik doen in die dingen,
anders dan kapitaal laten zitten ? De tijd dat we
gerentenierd hebben, heeft mijn vrouw een beetje
meegedaan aan filantropie, geldelijk doen we
natuurlijk nog mee — maar och, wat wisten al
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die dames het haar duidelijk te maken, dat ze
met haar achter-het-buffet-staan onmogelijk kon
hebben geleerd, hoe men met armen moet omgaan
en zoo. Soms kwam ze half in tranen thuis. Mijn
vrouw en ik, we zijn een paar werkloozen, en
eigenlijk net zoo ongelukkig als onze broeders en
zusters in de ellende, die er hooger bij lijden.
We hebben geen werk en .... geen verlangens.
Ja, wanneer we kinderen hadden ! Dan begon ik
nieuwe zaken — voor ieder van m'en kinderen
een. Maar toen we samen zwoegden en sloofden,
m'en vrouw en ik, om gezeten menschen te worden :
hooger ging het verlangen niet, toen hadden we
het allebei te druk, om kinderen te begeeren.
We bleven kinderloos, als zooveel parijzenaars.
En toen we er eenmaal bovenop waren, was
het voor kindertjes-krijgen te laat. Twee nichten
helpen me in de zaak ; dat is al onze famielje .... Wat moet je doen, dan ? Je staat desceuvre .... Geld heb je, ja. Maar ach, geld is zoo
weinig ....
Steiner zei het innig triest. Zelfs Planquier, die
met ons opliep, dacht er niet aan een grapje te
maken. Kieschheidshalve zweeg hij geheel, opdat
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Steiner niet merken zou, dat we over hem hadden
gesproken. Hij keek me even, vluchtig, aan, met
een blik van : wat heb ik gezegd ? En ik dacht
aan zijn : — Stijl in je leven — zonder stijl is het
leven niets.
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HET AANZOEK.

I.
— Heij ze gezien?
— Ze gezien? — Wie? — Ze ?
— Netuurluk freule Lewiesse en d'r vent, menheer en mevrouw Bolnes.
— Spreekt vezelf dat ik die gezien heb. Wie zou
ze hebben opegedaan?
— Nou, en hoe ziet de slampamper d'er uit ?
— 'k Weet niet, wie je daarmee bedoel.
— Och, zeg, lamzak, loop heen. He, jij kunt 'en
mensch zoo peste .... Toe, zeg nou us, hoe dat
ie leek?
— Nette man, nog jong, toch eerwaardig.
— Wa' zel zoo'n vent zich voele, he, nou dat
ie hier as gelijke-n-in huis komp. As tie dan denk
an bij um thuis.
— Ph! jã, spreekt vezelf. Gaat zoo met menigeen in de wereld.
— Zeg, je motter m'ar min over spreke. 't Is
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zeker 'en ieder z'en werk om domenee in Utrech
te worde-n-as je vader brandersknech is.
— Brandersknecht istie niet.
— Mijntje he't et zelvers gezeid. Die he't et
netuurluk hier van de juffrouw.
- D'ouwe is nachtpertier in 'en likeurstokerij.
— Nou pertier of weet ik veel, maar hij werkt
in 'en branderij.
— Och! as 'en rijke meneer je fort helpt
— Ma'r die he't dat toch zoo niet gedaan. As
de jongen al niet geleerd was.
— 0 zoo! En w at zou dat nou? Dach ie datter
onder ons soort mense niet net zoo goed knappe
bolle te vinden wazze as onder de rijke ?
— Man je ben toch niet
Rika wou spotten: „bij de sesjale," maar aangezien Mijntje de keuken inkwam, hield ze den
mond. Met 'er ou'e kameraad moest ze oppassen.
Mijntje had het toch al telkens over vrouwen die
geen slot doen op d'er mond.
Mijntje deelde met gepaste voldoening mede,
dat mevrouw Bolnes langs de mangelkamer was
gekomen, terwijl zij het tafelgoed in de pers lei,
en haar toen had meegenomen naar de lesjeer56

kamer, waar ze gezeid had: — „Kijk man, hier
is Mijntje," waarop Domenee had gevraagd, hoe
lang Mijntje al bij Oom Van Weelien diende.
— Oom? zei die nou ook al Oom ? grofde Rika's
harde stem over het, als verlegen mompelen zoo
bescheiden, geluid van Mijntje heen.
— Wa' dach ie dan? Meneer is toch z'en
oom nou?
Mijntje keek verbaasd naar Jakob, nu die zoo
bits-schielijk Rika beantwoordde. Zij zeide niets.
Wanneer je naar de vijftig loopt, heb je geleerd
op je tijd te zwijgen. Het was Mijntje vreemd te
moede geweest, toen ze de mooie freule Lewiesse,
wel de eigen nicht hier van de dames, maar die
vroeger altoos iets nog voornamers had — ze was
dan toch ook beronesse en hier de dames waren
Oen Adel — then ze die in de lesjeerkamer zag,
als man-en-vrouw samen met domenee Bolnes,
van wiens kom-af ze alles wist.
Doch waartoe zoo iets te bespreken met jonge
menschen gelijk Rika en Jakob? Die zouden denken, dat zij aanmerkingen maakte, en ze beschouwde
het als een bestel van De Heer, dat het hart van
de freule geneigd was geworden tot deze echtver57

bintenis, die natuurlijk van gewicht moest wezen,
ook voor het openbare leven van den dienaar in
den wijngaard te Utrecht.
Dies humde Mijntje zacht elk verder woord weg,
en, de handen kruiselings voor de borst, het hoofd
scheef als had ze een stijven nek, smakte ze,
terwij1 ze plaats nam aan de tafel tusschen de
beide ramen, haar stoel een weinig ter zijde schuivend, opdat het October-zonnetje haar enkel den
rug verwarmen zou. Ook het smakken klonk bescheiden en Mijntje smakte vaak na het spreken ;
nochtans begreep Rika haar wel.
— Je moe nog effe wachte, Mijn, de buljon staat
nog te trekke.
- 't Is goed, en Mijntje knikte deemoedig.
— Roep je mijn as ze klaar is ? vroeg Jakob.
Hij zou niet meekrijgen uit de pan, maar hij moest
den kop brengen aan juffrouw Woltera en kon
nog eerst even zijn zorgen wijden aan een restantje tafelzilver.
Mijntje liet haar gebogen rugje stoven. Zij overlegde, dat Rika, al had de jonge meid gebreken,
al was ze heibeiig en grof in den mond, toch
duizendmaal beter was dan het spook, dat haar
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verleden winter had getreiterd, verleden winter
en in de schoonmaak, heel dien vreeselijken tijd.
Wat had Rika den boel altoos netjes aan kant ;
je merkte haast niet dat er gekookt werd en toch
was 't al over vieren. 0, die herrie van den winter,
toen Mijntje 's namiddags er tegen op zag, in de
keuken, haar keuken, waar ze nu al negentien jaar
leefde, terug te keeren ; toen het aanrecht nooit
groot genoeg was, en de tafel hier, de glimmende
keukenkleptafel, telkens vol lag met slobber en
vet. Nu — wat stond er zelfs op 't aanrecht, en
hun tafel, als in een selon! Altijd even gezellignetjes. Naast het blad, een stapeltje, hun Bijbels
en het Zendingtijdschrift, dat juffrouw Agaat
v anmorgen had gegeven en dat Jakob van avond
z ou voorlezen. Als-z-ie netjes gehouden wier', was
h et zoo'n gezellige keuken, hoog en ruim en prettig
licht — Dina van hiernaast, hoe goed ze 't gewoon was, hooger loon en in alles zoo ruim, zei
laatst ook nog : „he, jullie keuken" .... Als-t-ie
maar netjes gehouden wier' !
Wanneer het Mijntje een beetje fertuinluk ging
met haar wasch, had ze in den namiddag, voordat
ze naar boven moest om de dames te helpen,
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een genoeglijk tijdje rust. Jakob was dan bezig
in het messenkamertje of op de plaats, Rika kwam
niet of van 't fernuis, anders dan om de buljon
in to schenken — zij zat zoo heelemaal stil, of
ze al op d'er eigen leefde. Rika deed wel in alles
d'er best, vooral nu het niet meer zoo aan was
met Jakob. Mijntje voelde groote voldoening, dat
ze het Rika toch maar gezegd had, vriendelijk
maar flink, opeens — „Kameraad, alles goed en
wel, maar geen vrijerij in de keuken." Dat jonge
bloed, zoo onvoorzichtig ! maar Rika had het goed
opgenomen, echt als een net meisje betaamt
0, daar kwam ze met de buljon.
— Dank je, kind, zalvigde Mijntje, nog voordat
Rika den kop had gevuld.
Een klein beetje zout en een beschuitje. Citroen ?
och kom, was dat iets voor haar !
Maar met het welwillendheidslachje, dat ze
nog hier van Mevrouw had geleerd, keek ze
Jakob's bedrijvigheid aan : hoe die 't vingerdoekje
spreidde over 't kleine presenteerblad en daar
den kop op zette, het zoutvaatje, en het schoteltje met citroenschijf. Netjes, 't moest gezegd,
was Jakob. Meer dan-d-ie doen moest, deed-t-ie
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niet ; maar wat-ie doen moest, deed-t•ie netjes.
— Had Domenee niet 'en kop motte hebbe ?
aarzelde Jakob heen te gaan.
— He't iemand jou daar wat van besteld ? heftigde dadelijk Rika tegen.
Wat kon die meid toch uitvallen! Was dat nu
weer een toon tegen Jakob ! Vroeger zoo koek-enei met hem, dat Mijntje gemeend had een stokje
te moeten steken voor een gemeenzaamheid die
niet paste, en nu krek het tegendeel. Zoo mal
was Jakob zijn vraag nu toch niet. Een predikant
wil graag zoo wat hartigs, daar hij natuurlijk nooit
iets van drank neemt. En dan na de reis van
Utrecht — 't verwonderde Mijntje, dat de dames
niet hadden gezegd, dat Domenee en freu ....
mevrouw Bolnes voor den eten buljon moesten
hebben. Mijntje zei dat echter niet. Jakob ging
brommend de keuken uit.
— Wat Jakob he't met die domenee ! mokte
Rika na, ongepast, plotseling kletsend met ijzer
op het fornuis.
— Jakob voelt met reden eerbied voor het
ambt, zei Mijntje.
De buljon was weldadig geweest — zij wou
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Rika niet iets onaangenaams aandoen. Doch met
de bedoeling, haar kameraad, die nog zoo weinig
christin was, ook in dezen to stemmen tot deemoed,
sprak ze van Jakob zijn vrome moeder, van wie
hij oak zeker dit had geleerd : eerbied voor 't
ambt van den predikant
— 0 zoo'n innige vrome vrouw. Ze was altoos
vriendin met me tante, zellef ook vast in et
geloof . . . . heb ik je niet al es van d'er verteld ?
Me tante was tuinmansvrouw op de Brinkhorst,
't landgoed van beron Van Reest, hier meneer
z'en bloedeige neef, 'en prachtig goed, as ik daar
nog an denkt I Nou en Jakob z'en vader was
koetsier op den Essenhof, vlak d'eran, effe buite
Brumme. Maar die man droeg et hart zoo hoog
— z'en vrouw had-t-er veel weet van gehad, toen
die geen koetsier wou blijven en 'en stalhouderij
begon . . . . Daarom ben ik zoo bang ook voor Jakob,
zie je, want-e . , . .
Nijdig porde Rika de kachel. 0 die Mijn met
d'er zalvend gezeur ! Dat van d'er tante -n-en
Jakob z'en ouwers had ze-n-in de vijfdehalve week
dat Rika hier was zeker al wel zes keer verteld.
Of et Rika wat kon schele ! Wat ging hair Jakob
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z'en wader an ! En wat kwam die nou hierbij te
pas, dat Jakob, anders voor niks zoo bang as
om 'en sikkepit weer te doen, uit z'en eigen dacht
an beljon voor Bolnes ., ..
Toen Jakob in de keuken kwam, meende hij
aan Rika te zien, dat er ruzie geweest was met
Mijntje.

II.
— 'k Mag domenee Wulfers liever hoore leze,
sprak plotseling Mijntje, vreemd-beslist, bijna bits,
zonder dat Rika een oordeel gevraagd had.
Zij waren terug van het avondlezen en treuzelden, terwijl Jakob was achtergebleven in de huiskamer om of te nemen en op te ruimen, bij de
tafel en de kast in de keuken, als menschen, die
eigenlijk niets meer hadden te doen dan naar bed
te gaan.
Rika gaf geen antwoord, vol slaap. Bij dat
bijbellezen kreeg z' altoos slaap. Je hadt je ge63

rept met de vatenboel, 't werd dikwijls toch al
zoo verrekt laat ; dan gauw aan de gang voor je
eigen : telkens van alles to doen aan je spullen ;
en dan plotseling bellebel, vort, de keuken uit,
naar binnen. Ze had het nog in geen dienst zoo
gekend: 's morgens voor het ontbijt en 's avonds
binnenkomen om het lezen. Daar zat dan meneer
met de boeken, die Jakob bij hem had neergelegd; verder aan de tafel de dames, met nog
strakker gezichten dan anders ; en, een eind van
de tafel af, in een rij bp den hoek waar de
hondemand stond, had Jakob drie stoelen klaar
gezet, voor zichzelf en voor Mijn en haar. Mijn
nam altoos den stoel in het midden ; „z' is bang,
dat ik je kietele zal," had Jakob in het begin
eens gezeid ; en Rika was herhaaldelijk geschrikt,
daar ze, loom met de vallende oogleden knippend
onder het hooge licht van de kroon, in die zwoele,
zorgvuldig bewaarde warmte, die haar somtijds
suizelen deed, plots als een por in d'er dij gevoeld
had, bij een gewaarwording als zeeg ze van d'er
smallen stoel. Haar ooren vingen 't gelees als
gemurmel, tot, na dien schrik, het geluid van de
stem op eenmaal doorgebroken leek, en zij hoorde ;
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Meneer, uit de Schrift . . . • Nu had domenee Bolnes
meneer vervangen. Of die man dat nou mooi had gedaan, of minder mooi dan domenee Wulfers, Rika had
er maling aan, ze liet d'er kameraad liever praten.
Maar daar kwam Jakob de keuken in, blijdschap
om den mond, in d'oogen.
— Domenee he't 'en heele poos me' me gesproke,
over de lidmatekattechesaassie, juffre' Agaat stondt-er bij, we hadde . . . .
— Ik mag um niet graag hoore leze, viel Mijntje
verkoelend-zelfvervuld in.
— Zoo.
— Domenee Wulfers is meer me man.
— Mensch, wat praat je toch ? Meer me man !
Hei je den deze dan hoore preeke ?
— 'k Spreek enkelt van et hoore leze. Met leze
sticht domenee Wulfers meer.
— 'k Hoor et je zegge. Maar werom ?
— Wulfers geeft ieder woord van de Schrift
z'en eisch. Hier meneer zeif sticht me meer. Bolnes las et . . . . net as en bOek.
— Mensch je zanikt ! Net as en boek ! Is de
'k Von dat ie juist
Bijbel dan geen bock
zoo plechtig et zei.
?
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En Jakob trachtte plechtig te wezen :
— „Want de Zoon des menschen is gekomen
om zalig te maken, dat verloren was."
— Jakob, Jakob . . . . Nou zeg je 't ook ! — Mijntje's
kleine hoofdje schudde als een kefferskopje van
drift .... — Je mag niet zegge „de zoon des
mense", „mensgen" staat er in de Schrift, en eve
te yore : „in het helsge vuur geworpen te worden",
domenee zei „helse vuur", net of-t-ie zoo maar wat
las, uit 'en boek.
— Och loop heen, wat beteekent dat nou! 'En
domenee uit Utrech' zou nie wete, hoe dat-t-ie
de Bijbel voorleze mot ! Wat 'en mooie stem he't
die man. Je ha's motte zien hoe de dames keke.
Juffre' Agaat lachte tege z'en vrouw .... Nee hoor !
kranig! Da' zeg ik ! Wat 'en toekomst he't zoo'n
man! Nog zoo jong! Die wordt perfester, wat ik
je zeg.
— Hoor hum! Jakob weet et, Mijn !
Rika rilde van den slaap. Hun lantaren was
aan : als Mijn nou maar mee ging! Maar die zette
d'er vuist in d'er zij, och heerejee, dan was et
meene's ....
— Jakob! Foei ! As je moeder je hoorde! Wat
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'en zonde van ijdele eerzucht! Zoo to spreke van
't predikambt. Staat daar
bediening gelijk mee ?
He, je doet ....
— Wat doe ik nou ?
— Och ik weet niet. Je neemp et zoo wereldsch.
Tot et predikambt wordt men gereepe ....
— Heb ik dan gezeid van niet ? Zeker is et die
man z'en roepink. Jij von' juist ....
— Maar je sprak van perfesser !
— Non. Wat zou dat ? Dan was-t-ie toch weer ?
Uit de knapste domenees kieze ze die perfecter
worde.
Mijntje zuchtte. Haar kleine hoofd leek nag
smaller, nag meer verschrompeld. Maar de oogen
waren grooter en de mond klemde dicht voor
den aanstoot, dien de jongen haar nu weder gaf.
— KOm toch, Mijn! drong Rika brutaal.
Mijntje voelde zich diep-gegriefd. Welk een
onrustige dag was dit ! Door de komst van freule
Lewiesse ; ieder dacht enkel aan die en d'er man.
Ook zijzelve was vol van hun hier-zijn. Ze had
Lewiesse altoos mogen lijden. En hem, Domenee,
nu ja, zijn lezen had hare ziel niet voldaan, maar
wel had hij met stichting gebeden, o, ze wist,

een
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hij was een vroom man, een zeer achtenswaardig
Dienaar des Heeren. En nu al die wereldsche
taal, waarin Jakob en Rika den ganschen avond
over Domenee en zijn huwelijk met freule Lewiesse
hadden gesproken ! Jakob had niet eens voorgelezen uit het Zending-tijdschrift, schoon Mijntje
het hem driemaal gevraagd had. Almaardoor gepraat over boven : hoe Meneer tegen Domenee
was, of Meneer vroeger boos was geweest, of hij
het trouwen had bijgewoond, en met vader en
moeder Bolnes .... Jakob was telkens opnieuw
begonnen : met het Zendingtijdschrift op zijn knie.
En nu dit, dat hij sprak van perfester : of een
Christen aan zoo iets dacht ....
Nauw hoorbaar wenschte Mijntje Jakob wel to
rusten, en ergerde zich aan de slordige wijs,
waarop Rika, slaapziek, hield de lantaren : 't vet
droop tot op het glas ....
Sinds het ongeluk met Willem, den huisknecht
van Beron van Baerle, dien Jakob nog gesproken
had den avond voordat de arme man in zijn zolderkamertje omkwam : stikte in den rook van den
brand, kon meneer Van Weelien gerust wezen
68

op de zorg voor den gasmeter. Jakob beschouwde
dit laatste werk, waarbij alleen hij nog beneden
was : het grendelen van de huisdeur, het uitdraaien van het licht in de gang en het sluiten
van den meter, als het gewichtigste van zijn taak.
Ook nu deed hij de dingen nauwkeurig. Toen hij,
zijn brandende lantaren bungelend aan zijn linker
pink, het onderhuis verlaten zou, waar de atmosfeer van gestoofdheid, van menschen-, kachel- en
etenslucht, sterker leek, als dichter omsloten, nu
er de wijde schaduwen waarden, 't licht als een
gril plekte onder-omheen hem ; toen hield hij
rezoluut even stand, als bedacht hij zich, wilde
hij keeren neen, het was nu wel alles verricht. Ook in zijn kamertje bleef hij nauwkeurig
acht-geven op wat hij deed. Maar uit den bijna
gevaarlijken druk, waarmee hij langzaam, uiterst
langzaam, 't sleuteltje draaien liet in zijn horloge,
bleek dat hij was in-gedachten-verzonken, eindelijk
vrij, met zijn denken alleen.
't Had hem daarnet een ontroering gegeven,
toen hij, over de bovengang sluipend, juist tegenover zijn zoldertrap voor de deur der logeerkamer
die twee paar laarzen, de groote, de kleine, naast
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elkander had zien staan. Brandersknecht .... En
domenee ! War nu, met een berones ! Man en
vrouw, zoo heel gewoon, of ze bij mekander hOcirden. Als jongen gewend geweest, zoon uit een
groot gezin van een werkman in een stad, om
zeker niet beter te liggen dan hij, Jakob, het
had te Brummen ; minder dan hij nu, hier, op
zolder Zijn livrei aan den kapstok hangend,
keek hij het geschaafd-houten-beschot-hokjen er
op aan .... En zijn geest zag de kamer beneden,
met het mollige tapijt, de leuningstoelen, de schilderijen : mannen met pruiken en dames z66 sjiek,
en het deftige ledikant, ruim als een huis, met
een hemel er boven, net als de Koningin an d'er
troon
— „Oom van WeeliEn," als je Bolnes hiet • .
Tegen Meneer hier, 06m tegen Meneer
Maar — als predikant te Utrech' ging-d-ie als
gelijken om met de heele deftigheid. 't Zou um
niks bezonders wezen, hier te lesjeeren as gast,
as gelijk
Een golf van geestdrift doorwoelde den huisknecht, juist toen zijn mond de lantaren uitblies.
't Kilklamme van zijn zolderleger deerde hem niet
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— hij was nu geest. Hij lag op den rug en hij
bleef onbeweeg'lijk, beide handen omhoog naast
het hoofd. Straalstarend doorboorden zijn oogen
het duister, dat nu en dan vonkte van snelspringend licht. Tot de lichaamsoogen sloten en het
geestesoog schouwde in glans, rose, groen, en goud
en rose .... alles heerlijkheid, weelde, geluk.
Maar een ruk, en hij lag op de zij, zijn elleboog
stootte tegen den rand van de bedstee. Weer
staarde hij, het bleef nu duister. Zijn vader had
gelijk gehad! Toen hij, als sekretaris van de
Brummensche Jongelingsvereeniging, zooveel bijval
vond bij zijn lezen, Domenee Harstkamp zelf eens
gezegd had : — „Jakob, ik heb met genoegen geluisterd" ; toen had MOeder van niets anders dan
katechiseermeester willen weten, onderwijzer of
evangelist ; Ida, zijn zuster, ried : zendeling ! dat
was mooi, voor de Heidenen preeken; maar zijn
Vader zei : predekant ! dat moet ie worden, mijn
eenige jongen .... Indien Vader was blijven leven,
zou dan ? .... Moeder wilde niet. „Hoogmoed",
zei ze
D'er was geen geld ....
Maar Bolnes dan ? Brandersknechtszoon, met
een sleep van broertjes en zusjes. En die lag nu
'
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Kier benee„de Heer en Mevrouw Bolnes—Van
Reest !" ....
Warm was thans het straks kille bed. Maar
voor Jakob's zielewarmte was een dorre koelheid
gekomen. Enkel spijt, een starre spijt, en een wrokdie-niet-durfde tegen zijn moeder. Zij met 'er
praten van hoogmoed en trots ! „Jakob, ik heb met
genoegen geluisterd." Nu nog las hij stichtelijk.
Mijntje verzocht hem haast iederen avond. Wat
was ze nu niet ontstemd geweest, omdat hij Been
Zendingtijdschrift had gelezen ! „Domenee Jakob
Hinnebaan" .... 0! En dan ! ... Hij dorst niet
denken ....
Hij wierp zich om en nog eens om, 't straks
kille leger prikte, benauwde ; hij bleef verhit van
ergernis, tot de slaap hem toch bevrijdde.

Jakob bereidde de koffietafel. Onhoorbaar sloop
hij rood op de haklooze leeren schoenen. Zijn
huisjasje van smalle roode en witte streepjes
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plekkerde vroolijk in de stemmige deftigheid der
ouderwetsche kamer. Jakob-zelf voelde zich vroolijk.
Hij wist heel goed dat hij treuzelde. Maar hij
maakte zich geen zorg. Inwendig was hij toch zoo
jolig. Hij stak de handen in de buffetla, waar de
vorken lagen en lepels, of hij in eigen brandkast
greep. Hij nam een handvol in ringetjes gerolde
vingerdoekjes, spreidde de hand uit als woog hij
de doekjes, wierp ze tegelijk de lucht in, en toen
ze alle vielen op den grond, doordat hij niets had
van een jongleur, boog hij zich voor zijn doen
lenig, dacht hij zich lenig en pikte ze op, ving ze
dan met de tweede hand — een pas vooruit doend
om niet te vallen. Toen moest hij zuchten, glimlachte, keek om — de dames hadden niet op hem
gelet. Hij hurkte nu voor het buffet, stak het hoofd
tusschen de deuren, als had hij iets te onderzoeken ;
maar meteen keek hij achterwaarts, nog eens naar
de suite-kamer, waar de dames zaten te naaien.
Er ruischt tangs de wolken . • . .
Het blijde wijsje zong in zijn hoofd. Hij kuchte
den lust om te neurien weg, keek nu gewichtig de
kast in, als vorschend wit hij daar wegnemen moest.
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Toen hij alles op tafel geplaatst had — den broodbak in 't midden ; de broodplank er voor, daar
waar nooit iemand kwam te zitten ; de kaasstolp,
het muisje rookvleesch en de schaal met peren —
overzag hij, tevreden, zijn arbeid en wierp weer
een blik de voorkamer in. De dames zaten daar
toch maar gezellig. Prettig snorde 't in het blok
op den haard. Vooral niet vergeten, straks nieuw
hout te brengen. Hij tilde het tafeltje met het
koffieblad uit den hoek naast het groote tuinraam
en zette het naast den stoel van juffrouw Woltera.
De bouilloire er naast .... Nu moest hij om water ....
Maar opeens ja, eerst moest hij het zeggen.
Geruchtloos dribbelden de haklooze schoenen over
het dikke tapijt, recht op de twee dames aan. —
Juffrouw Woltera keek om, zóó snel kwam hij
naar hen toe. Maar hij, zonder op haar te letten,
keerde zich naar juffrouw Agaat
'k Weet weer wat, juffre' Agaat
Hij stokte. Hij zei het zoo snel, na dat snelle
loopen. Was het astrant, dat hij zoo maar uit z'en
eiges begon ? De juffrouw keek wel een beetje
vreemd. Maar ze stelde d'er toch belang in
Flink-besloten ging hij voort
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— Dinsdagavond is ze-n-al de kroege van de
Binnewal afgeloope ! Heel alleen. Broeder Zwammaker had lezing met de schippersknechts. Bij
Meeuwesen in Het Roode Hert zatte soldate. Die
hebbe d'er zoo in de maling genome, dat ze niet
i s kimne blijve . . . .
— Meen je juffrouw Molenkap, Jakob ? vroeg
juffrouw Woltera, zich ergerend aan den toon van
den huisknecht.
Jakob hoorde 't verwijt in haar stem. Bedremmeld zag hij naar haar zuster, die meelij kreeg,
geroerd door zijn ijver : Jakob's vOrmen waren
wel weer . . . . , maar de jongen bedoelde het goed.
Hij kende haar meening over het optreden van
Trui Molenkap, hij wist dat dominee Wulfers het
ook afkeurde — daarom hield het hem zoo bezig.
— Weet je het zeker van die soldaten ? vroeg
ze vriendelijk om iets to vragen.
Jakob's hoofd knikte eenige malen ter verzekering
van gewisheid.
— Janse, de looper van d'er wader, he't et
m'eiges verteld, vemorge. Ze was d'er tremetane
heelegaars kwijt gewees, toen ze thuis kwam in
d'appeteek !
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En Jakob lachte, zegevierend.
— Foei Jakob, lach je daarom ?
Zoo was de aanmoediging niet bedoeld geweest.
Wat moest men toch oppassen met zijn bedienden.
Nu het 's avonds donker was, placht Ag aat zich
door den knecht te doen vergezellen, wanneer
zij 's Woensdags naar het Lokaal ging voor den
naaikrans, dien zij presideerde. Jakob had dan
juist zijn vrijen avond : om tien uur haalde hij
haar weer af. Beide keeren sprak zij met hem,
over zijn Jongelingsvereeniging, waar dominee
Wulfers nog al eens kwam en waar broeder Zwammaker, de middernachtzendeling, zich trachtte in
te dringen. Het had haar genoegen gedaan, aan
Jakob te bemerken, dat Zwammaker ook in de
Jongelingsvereeniging niet in den smaak vies. En
zoo had zij zich laten ontvallen, hoe drijverig zij
den zendeling vond, met wien Trui Molenkap nu
meedeed. Vandaar hun spreken over de malle
nieuwigheid der apothekersdochter van zelve in
de kroegen te gaan om met dronken menschen
te praten. Agaat voelde thans bijna iets als berouw : — Jakob die lachte om Trui's wedervaren.
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— 'k Meende da 'k et de Juffrouw toch zeggen
moest.
— Ik heb met juffrouw Molenkap te doen.
Toon en blik verwittigden Jakob, dat hij naar
de keuken gaan kon om koffiewater te halen.
Hij voelde zich even teleurgesteld. Juffre' Agaat
scheen niet erkentelijk voor die tijding, die hij
toch overtuigd was, dat haar belang had ingeboezemd. Peinzend liep hij weg met het water.
Rika moest hem naroepen, of hij nu haast kwam
om „het schoteltje" — het vleesch met opgewarmde
groente, het dagelijksche extra aan meneer Van
WeeliEn's lunch.
Toen alles in de huiskamer klaar en Meneer
geroepen was, zette Jakob zich bij de meiden,
schuin op een punt van zijn stoel, afgetrokken.
Hij heibeide niet om zijn koffie, als anders — droog
at hij zijn dikke snee, tot Rika hem den kop drinken
toes choof .
— Wat hadt jij weer een drukkie d'arnet, tartte
zij uit weerzin van zwijgen.
— Geef jij liever wat warmer koffie, nijdaste
hij hooghartig terug, lui, of 't spreken hem te
veel was.
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— Jo, 'k zal ze voor jou op 't vuur late staan.
Je weet da' Mijn ze nie' heet ken hebbe.
— Dr ken toch nie' helpe da' me-n-ingewande
nie' meer benne wat ze wazze, klaagde Mijn, zich
verongelijkt voelend.
— Weet je 't van juffer Molenkap, Mijn ?
Jakob's stem was iets zachter. Hij wist de dames
boven in de gesloten kamer. Toch .... ze mOchten
hem eens hooren. En eigenlijk was dit niet iets
voor de keuken. Dit was uit zijn, Jakob's, betrekking tot juffre Agaat. Maar het drong zoo, hij
moest er van spreken. Ook zijn ijdelheid genoot,
nu hij vertellen kon, hoe zijn boodschap boven
met belangstelling was ontvangen.
Maar Mijntje had een stille genegenheid voor
juffrouw Molenkap, in weerwil van die haar doleantie, waar Mijntje, evenals Kier de dames, streng
tegen was. Eerst smakte ze haar ontstemming
weg: het gaf geen pas voor zullie, als bojen, zich
to mengen in de ruzie tusschen de dames en
heeren van het Lokaal en juffrouw Molenkap, die
met broeder Zwammaker en de menschen van 't
Leger des Heils het Tehuis aan den Binnenwal
was begonnen : geen pas gaf het, daar juffrouw
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Agaat immers ook zat in het bestuur van het
Lokaal; en daarbij, het stond in de Spreuken, dat
de Heere dengene haat, die tusschen broederen
krakeelen inwerpt. „Verlaat den twist, eer hij
zich vermengt" . . . . Doch toen Jakob ook nu zich
verkneukelde in den smaad, een weerlooze christin door ruwe dronkaards aangedaan, terwijl zij
zich ontfermen wilde over hunne nooddruftige
zielen, toen rilden de lippen en wilden niet smakken,
en Rika, die aan het fornuis geweest was, bedacht,
terwijl ze zitten ging, dat de oogen van d'er ou'e
kameraad, bij al d'er lijzerige vroomheid, venijnigvalsch een mensch konden aankijken.
Jakob liet zich geen schrik aanjagen. Door zoo'n
totebel-uit-de-keuken ! Juffre Agaat was het eens
met hem ! Hij vond zich goedhartig, dat hij Kier
in het benedenhuis van het heele geval had gerept. Ooglachend slurpte hij zijn koffie, zette den
kop neer met vroolijken armzwaai, toen drukte
hij zijn stoel achteruit, en, vOeir Mijntje staan
blijvend, treiterde hij
— He't Trui geen kamenier noodig, Mijn ? De
salepdrankies hei je d'er vrij.
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IV.
Meneer van Weelien kortte den triesten November-middag met de nauwgezette lezing van een
genealogisch opstel in den Gelderschen Volksalmanak, waarin zijn vriend, de gepensionneerde majoor
Graat van Westermeulen, trachtte vast te stellen,
dat Hendrik Graat, die in 1567 te Antwerpen werd
gevierendeeld, een naar het zuiden gezakte Amhemmer was, uit het nu nag Geldersche geslacht,
zoodat dit wel degelijk was vermaagschapt aan
de Belgische ridders de Graat, met Rene de Graat
de Knesselaere in den Senaat vertegenwoordigd.
't Betoog had voor Van Weelien onmiddellijk
belang, want door de Van Reesten waren zij, de
Van Weelien's, aan den tak Graat van Bronkhorst
verwant. Stamde Karel van Reest, die met den
Koning-Stadhouder in Engeland verwijlde, niet
door zijn moeder onmiddellijk of van den met die
moeder uitgestorven oudsten tak der heeren Graat ?
Het speet meneer van Weelien dat zijn vriend
het uitsterven van dien oudsten tak onvermeld
had gelaten. De Belgische Graat's waren toch
maar een zijtak — hun ridderschap was trouwens
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niet een erkenning, slechts een Oostenrijksche gunst.
Als de majoor hem had gewaarschuwd, dan zou
Van Weelien uit zijn papieren over de heerlijkheidsrechten, die Maria Graat aan Wouter van
Reest, den vader van Karel, had aangebracht,
allerlei hebben medegedeeld. Het ware er zoo
goed bij vermeld . . . .
Den duim der linkerhand tegen het voorhoofd,
terwijl een Nederlandsche-Bank tusschen wijs- en
middelvinger dampte, peinsde meneer Van Weelien over dat tijdvak van voorvaderlijken roem
buiten Gelderland, toen Karel van Reest te Londen
toefde. Niet dadelijk liet hij zijn mijmering, nadat
er op de deur getikt was. Een weinig gehinderd,
riep hij nochtans : Binnen.
— Zou ik Meneer wel es moge spreke ?
Jakob, bleek, met een angstig gezicht.
Den vorigen dag onder het eten had hij zijn
heer ontstemd door met een juskom te morsen
op het Smyrnaasch tapijt. Hij zag nu even ontdaan als toen, en onwillekeurig fronste zich het
aristocratische grijsaards-voorhoofd in de verwachting van een ongelukstijding.
— Heat Meneer een oogeblik ?
6
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Zonder een woord tot aanmoediging, legde Van
Weelien den Volksalmanak met de studie over
het aanzien der Geldersche Graat's uit de rechterhand op het blad van zijn schrijftaf el.
Jakob zag, dat hij moest spreken.
Snel pinkte hij een zweetdroppel van het voorhoofd hij stond terzijde van den haard vol met
roodgegloeide briketten, en hij had zich met messenslijpen gehaast
— Heeft .... Meneer.. soms wat vernomen
van me wensch om
da 'k wou gaan stedeeNiet
re-n-as et kon
voor evangelis
'k Dacht dat misschien juffre Agaat
'k Zou
'k Heb d'er de
et zielsgraag wille perbeere
jilffrouw iets van gezeid
— Jij studeeren ? ! Maar goeie man .... hoe ben
je op die gedachte gekomen?
— Altoos heb ik de roepink gevoeld. Vader
wou me domenee hebbe. Maar Meneer weet, toe
me vader stierf, kreeg me moeder meer schuld
Zij had et anders ook van harte graag
as goed
to minste, dat 'k voor me6ster gaan
gezien
onderwijzer Of evangelis „ , . 'k Heb een dienst
kunne vinde .... En 'k heb me geschikt
(Ja82

kob dorst nu wel eens diep zuchten). Maar m'en
idee bleef altoos op dat punt.... Toen doom'nee
Bolnes verleje maand hier was, heb ik die d'er
van wille spreke .... Domenee was zoo minzaam,
telke's .... Maar netuurluk, in mijn pesitie ....
Meneer begrijpt .... Et is een ding . , .. En begunstiger zou me motte bescherme, dat ik die
roepink volge kon ....
— Als er een roeping in je is, Jakob.
— 0 Meneer ! Gelooft u dat wel ! 'k Heb et
pas zoo vast gevoeld .... Heef' .... de juffrouw
Meneer niks gezeid 7
Ziet u, met dat bijbellezen in et Lekaal .... ik voel et .... As ik ....
Al die anhang die Zwammaker volgt 1 Domenee
Wulfers kan et niet doen. En nie' waar .... d'en
ou'e Van Essen .... Met ontzag gesproke, Meneer,
als ik in onze Vereeniging bid .... 'k voel dat
m'en gebed de vergadering sticht .... Al die strijd
is zoo bedroevend, dat drijven van juffre Molenkap ... • Hier de juffrouw trekt 'et d'er ook an, 'k
heb 'et m'ar al to goed an d'er gemerkt, de juffrouw kan zoo diep bedroefd zijn, as ik de juffrouw
's Woensdags haal .... Zie, Meneer, dan bloedt
m'en hart .... 0, dan zou ik ....
83

— Maar beste Jakob, .... alles nu goed en wel,
maar je bent nu eenmaal huisknecht. Evangelist
wordt je zoo maar niet. Heusch, ik zou die mooie
illusie .... leder mensch heeft zoo wel iets ....
dat hij graag had willen worden. Je hebt het Kier
toch goed in je dienst ....
— Och Meneer, dat is 'et niet ! Denk ik nou an
ijdel gewin ? „Dat onze God u waardig achte de
roeping, opdat de naam van onzen Heere Jezus
Christus verheerlijkt worde ...." Meneer weet : in
Thessalonicenzen .... Daarom zou 'et me to doen
zijn .... En dan is 't me-n-of 'en ster ....
— Kem, Jakob, wat voor ster ....
— Niks van bijgeloof, Meneer. Ik wil zegge ....
Mag ik et zegge ? .... Zal Meneer dan vast niet
Zeker wete doe-n-ik 'et niet ....
boos zijn
Maar een hart dat mint, voelt fijn. 0, Meneer, ik
heb d'er lief .... 'k Weet 'et .... bergen scheiden
ons .... Maar as 'et nu toch is naar Gods wil ....
,,Ik zal mijne bergen tot een weg maken." Niet'k Zou toch ook de eerste
waar, Meneer
niet weze. Denkt u an domenee Bolnes. Och, Meneer
vinde me niet hoovaardig .... 'k Smeek u ....
Als het ook is voor haar geluk ....
?

?
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— Man, ik begrijp niets van wat je praat ....
De Geldersche Heer zei het kort, beslist.
— Ik vraag u de hand van juffre Agaat.
— Wat ? !
Van Weeli8n stond — als een wegwijzer.
Ruggekromd, op-eens weer knecht, als kwam
hij gesmakt uit een wereld van droomen, zag
Jakob, hondsbang, op naar zijn meester. Diens
arm, gestrekt, wees naar de deur ....
De Arnhemsehe Courant, het Nieuws van den

Dag, en de Standaard vroegen daags daarna, voor

een klein gezin in een Geldersche stad, een huisknecht P. G. om terstond in dienst to treden. Het
woord terstond was met vette letter gedrukt.
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NOBLESSE OBLIGE.

Een villa, „Promenade des Anglais" te Nizza.
Ochtend in October.
DE MAITRE D'HOTEL, na getikt te hebben, binnen-

gekomen, sluit de deur. Nadert eenigszins gewichtig.
Zegt geheimzinnig : C'est ce monsieur.
DE DAME; mooie, jonge, blondine, forsch maar
slank, in rijk-deftige rouwkleeding ; zit op een kleine
sofa met een boek in rouw-omslag ; zegt onverschillig :
Faites entrer.
DE HEER, met afgemeten bulging: Madame.
DE DAME buigt stiff terug en wijst zwijgend een
fauteuil aan.
DE HEER, na even te hebben omgezien naar de
deur, welke achter hem is gesloten. U vergunt zeker,,
dat ik Hollandsch spreek. 1k weet niet, of u zich
mij herinnert . . . (Ietwat impertinent). Ik heb u
vroeger nog eens bezocht . , .
DE DAME. Ia.
DE HEER. Ik behoef me dan niet meer te legi89

timeeren. U begrijpt ongetwijfeld het doel van
mijn komst ...
DE DAME. Niet goed.
DE HEER. Niet ? (Grover). Dat kan ik moeilijk
van u begrijpen.
DE DAME, zeer kalm, maakt hooghartige hoofdbeweging, als zeide zij : „dat laat me koud."
DE HEER. Van het sterfgeval, dat hier verleden
week heeft plaats gehad, hebt u het niet noodig
gevonden de familie in kennis te stellen. Toch
was er niemand anders om dat te doen.
DE DAME. Zijn famielje was dood voor me man.
DE HEER. Uw man ?
DE DAME, met klem. Als me man eën uur langer
in het leven had mogen blijven, zou ik ook in Um
oog, volgens de wet, het recht gehad hebben hem
zoo te noemen.
DE HEER. Dus nu in elk geval toch niet.
DE DAME. In elk geval ? ... Als u niet gelooft,
wat ik zeg, is het beter, dat wij niet langer samen
praten.
DE HEER, haar doordringend aanziende. Er zijn
anders belangen, Mevrouw ...
DE DAME, levendig, maar zelfbewust. De zaken
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van... . e . . . de gestorvene zijn in handen van Me.
Roland, notaire, place de la mairie. Over . . . dat
andere . . . (verslikkend) ons huwelijk, kunt u op de
mairie zelf informeeren, als u niet gelooft wat ik zeg.
DE HEER. Wat geeft u het recht dit to onderstellen ?
DE DAME, toornig. Uw toon meneer . . . en sommige woorden ... (Zoekend). Ik weet ze nu niet
meer, maar u liet me voelen, dat u me verdacht
van liegen.
DE HEER, smakt, gaat achterover leunen in de
causeuse, kijkt haar aldoor aan. Ik ben integendeel
overtuigd, Mevrouw, dat het vooral ook in
belang is, als u de meest open kaart met me speelt.
U begrijpt wel, dat ik niet van Arnhem naar Nice
ben vertrokken zonder bevoegdheid tot handelen ;
ik heb volmachten van de familie . . .
DE DAME. De f amilie ? volmacht ? waarvoor ?
DE HEER. Volmacht van de erfgenamen.
DE DAME. Weet u dan wie erfgenaam is ?
DE HEER. (spottend-hooghartig) Ik vermoed .. .
tenzij it me zegt
DE DAME. Ik heb u al gezegd, meneer, Me.
Roland is de notaris.
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DE HEER. De notaris ? .. .
DE DAME. Van hem en van mij.
DE HEER. 0 ! . . . 06k van u ?
DE DAME. Als moeder van 't kind.
DE HEER. 't Kind ? 0, hebt u een kind, Mevrouw?
DE DAME. (heftig). Wij hadden een kind, meneer.
Om dat kind had me man willen trouwen.
DE HEER. Mag ik vragen, hoe oud uw kind is ?
DE DAME. Elf maanden, hier geboren.
DE HEER. (opzettelijk koud). 0 juist. Ja . . . En . . .
erft uw kind ?
DE DAME. Me. Roland kan het best u zeggen,
wat de baron gemeend heeft voor zijn zoon te
moeten doen.
DE HEER. Zijn zoon ? Maar dan toch niet gewettigd ? ... 1k vermoed, dat ook die Fransche
notaris de baron attent gemaakt zal hebben op
onze bepalingen over hetgeen iemand het recht
heeft aan zijn natuurlijk kind te vermaken.
DE DAME. Er is geen natuurlijk kind !
DE HEER. He, ik dacht dat u zei .. .
DE DAME (boos spottend). Me man had goed
geinformeerd ! Niet alleen hier, bij die notaris.
U kunt gerust zijn, het is in orde. Me man heeft
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zijn jongen expres niet erkend, om hem te kunnen
v ermaken, wat hij wenschte.
DE HEER. Zoo !
DE DAME. Gaat u toch liever naar Me. Roland.
Dan raakt u uit de onzekerheid.
DE HEER (opstaande). Mevrouwtje, ik begin te
v reezen, dat er hier dingen zijn gebeurd, die nog
wel eens kunnen blijken, niet zoo precies in orde
te zijn als u, (spottende toon) in uw moederliefde,
meent. Werkelijk zal ik met die notaris ...
DE DAME (gewild hoog). 1k heb u niet laten
komen, meneer.
DE HEER (overdreven lachend, om spot te toonen
met wat hem beleedigt). U — mij —16ten — ko ...
Neen, Mevrouw, daar hebt u gelijk aan. (Heftig
om bang to maken). Maar nu ik er eenmaal ben,
niet te vreeg, maar ook niet te last, bijna alles
ligt veilig in Holland, ... zoudt u misschien verstandig doen, voor u zelf en voor uw kind, als
u ons niet zoo dadelijk dweng, tegenover u enkel
rekening te houden met wat strikt is naar de wet.
DE DAME. (iets geintimideerd). 1k begrijp u niet,
meneer.
DE HEER (gaat met beleedigend-nonchalante wijze
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van zich te bewegen weder zitten). Heeft die notaris,

die dat heele zaakje, ik wil niet zeggen met de
Fransche slag voor u heeft opgeknapt, maar toch
blijkbaar de situatie van u en uw kind tegenover
de rechten van de familie met Fransche luchthartigheid uitgelegd, u heelemaal niet gesproken
van de mogelijkheid, dat uw testament wordt
aangetast, door de rechtbank nietig verklaard? ...
Hij heeft u zOOveel verteld van de wet. U blijkt
op de hoogte van het verschil tusschen beschikkingen voor erkende en niet erkende kinderen ...
Maar de kans, dat de familie weigert zich neer
te leggen bij zoo'n testament, hier in den vreemde
gemaakt, door een stervende, die niemand om
zich heen had als u ...
DE DAME. Er waren twee getuigen bij!
DE HEER. Getuigen ?! Ja, natuurlijk, de klerk
en de boodschaplooper van de notaris ! In den
vorm zal het stuk wel zijn ! Nair ...
DE DAME (onrustig). Och, u hoopt me bang te
maken !
DE HEER. HOpen? Wat doe ik hier met hOpen?
U hebt veeleer te hOpen, Mevrouw.
DE DAME (bruusk ?neer naar voren komend en
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de hand op een tafeltje voor zich leggend). Ik be-

grijp u! Goddank, dat ik dat niet hoef ! 't Is de
eenige angst van ... hem geweest, dat ik zijn familie
zou noodig hebben, zou moeten bedelen voor zijn
kind. Ik wat hopen van u, stel je voor !
DE HEER, Ja, stelt u het zich nog maar eens
gaed voor. Wie is het geweest, nu vijf jaar geleden ... zes, bijna zes al, waar blijft de tijd! ...
die u geraden heeft u met hem te verzoenen ?
DE DAME (in fellen toorn opstaande). Praat u
me daar nog van! Diifft u dat !? God, hoe is het
mogelijk! Hier te komen met een voorname beweging en me te zeggen : je bent niet getrouwd,
of u me zoo het huis uit kon zetten, en dan me
d'er aan te herinneren, wat 'en schoftestreek dat
toen ...
DE HEER. Pardon .. .

(114 wil opstaan ; zij, met den stap zich voor hem
ptaatsend).
DE DAME. Asjeblief, nu blijft u zitten! U bent
-

er ommers over begonnen ! U me geraden, groote
God! ... En die toon, waarop li dat zegt! .. .
(De hand met uitgestoken wijsvinger naar hem uitstekend). Als iemand me arme man gehoord had !
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hoe ie ze haatte, z'en zwager, z'en zuster
juist
om dat, waar ie altijd aan dacht Z'en leven
hebben ze ommers gebroken! (DE HEER haalt de
schouders op). Ja, doet it maar onverschillig! Wat
raakt het u, wat raakt het zijn zwager. Hij is
dood ... Maar dit zeg ik u: geen cent, geen rooie
cent krijgt de graaf !
DE HEER. Dat zal reader blijken, Mevrouwtje.
DE DAME. U zillt het zien. God, nog 'es toe!
Mee in zijn kist had Otto zijn geld genomen, liever
dan dat die zwager het zag ! U me geraden ! Nee,
de graaf ! De hooge, rijke Neer, de graif van
Bunschooten gekoppeld heeft ie Otto aan een
wat was ik anders, he ? een meid !
meid
am hem ongetrouwd te hou'en ... Otto zoo min
als ik begreep het ; anders
DE HEER. Anders hadt u. zeker neen gezegd!
DE DAME. Heb ik soms te gauw toegegeven?
Wat hebt u toen niet staan fleemen! Dat ik
het opnam voor goeie munt, toen u aldoor sprak
van verliefd-zijn!
DE HEER, (honend). 0, dus u was niet verliefd.
DE DAME. Van mij is geen kwestie, u sprak
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van hem. En dat ik dat van u moest hooren, van
u geloofde ... .
DE HEER. Was 't soms niet waar ?
DE DAME. U weet drommels goed wat waar was.
Otto wist nooit wat ie wou. Hij was verliefd op
me geweest, maar hij was óók verliefd op zijn
nicht. Dat was ie al van jongen af. Maar zooals
alle menschen met aanleg tot tering was ie gauw
op de teenen getrapt. Dat zij zich door de Bunschootens heeft laten opstoken en hem eerst niet
hebben wou, omdat ie wat geboemeld had, heeft
ie zich vreeselijk aangetrokken. Daardoor werd
het vanzelf met mij wat meer dan gewoon .. .
Maar freule Van Erck bleef hem in de gedachten .. .
Toen maakte hij plotseling ruzie met mij, om iets dat
hem vroeger nooit had gehinderd. Nooit meer optreden, was het °peens. En toen, boem, met de freule
verloofd. De tweede keer nam ze'm — waarom,
weet de hemel. Het was van hem &en kinderspel.
Hij meende 't echt, maar ja, hij was zwak ! . . .
Hij moest een vrouw hebben die hem leidde, niet
een die hooghartig koel dee'.
DE HEER (die een weinig voorover, half uit nieuwsgierigheid, half uit besluiteloosheid heeft toegeluis7
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terd, spottend tegen haar opziend). Nu, u hebt hem
nu immers geleid!
DE DAME. Hij zou ook niet ongelukkig geweest
zijn, natuurlijk zijn ziekelijkheid daargelaten, als
ie zich dat van z'en zuster niet zoo sterk had
aangetrokken.
DE HEER. (onverschillig, verveeld). Wat bedoelt u ?
DE DAME. Dat die had meegedaan met 'er man.
DE HEER. „Meegedaan ?" Wat bedoelt u toch ?
DE DAME (toornig achteruittredend). W at ik bedoel ? Ik bedoel, dat de graaf het trouwen belet
heeft, gestookt, geintrigeerd dat het of ging; u
heeft ie naar mij gestuurd, dat ik uit zou schei'en
met zingen; — omdat hij anders misschien niet
zou erven ; — en dat zijn vrouw daarvan heeft geweten.
DE HEER (opgerezen, op den toon van iemand
die iets misdadigs ontdekt). Zoo, is dat uw verzinsel geweest om Baron van Zenderen to verwijderen van zijn verwanten? Laster is toch een
makkelijk middel! Dat die goeie baron dat geloofd heeft !
DE DAME. Verzinsel?! Wat ! ? Is 't soms niet
waar ... !
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DE HEER, Neen
MevrOuw, het is zeker nie t
waar. (Waardig wil hij de kamer uit).
DE DAME (zich in zijn weg stellend), Nee, pardon,
zoo gaat u niet heen! (Dreigend). U blijft, meneer,
of ik roep mijn bediende. Denkt u, dat ik me alles
laat zeggen? 1k ben niet getrouwd — en ik heb
een verleden. Als me zoon me dat later verwijt
Maar u! en de graaf ! die Otto voor goed hebt
verbitterd, zoodat ie niemand meer zien wou,
niemand! toen ie z'en zwagers toeleg doorzag
DE HEER (smalend). Niemand als u.
DE DAME (kalm-ernstig). Ja. Niemand als mij.
Zijn vrouw. 1k ... of zij daar zat het hem niet.
Hij was genoeg aan mij gehecht. Hij verweet zich
altijd zijn lompheid, de manier waarep hij he t
met freule Van Erck heeft afgemaakt, zoo opeens ,
en kort voor het trouwen Maar hij vond zich
daarna to erg gestraft door de houding van al de
menschen, al zijn vrienden, zijn oom, de tantes,
die hem opeens de rug toedraaiden, voor wie hij
eenvoudig niet meer bestond.
DE HEER. Om zijn Openlijk leven met u!
DE DAME. Niet waar! Gelogen! Dat zegt de
graaf! Dat heeft ie ook nog ons aangedaan. Toen
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Otto's oom, de jagermeester, dood was, heeft Otto
niets geen bericht gekregen, we hebben het in de
courant gezien, en toen ie zich op het kerkhof
vertoonde
DE HEER. Juist ! De familie was woedend, om u!
DE DAME . Och ... en wat had die oom dan
zelf
DE HEER. Niet zoo, dat de heele wereld het zag!
DE DAME. 't Is Otto gezegd, door jonker Van
Haastert, ver famielje toch maar van de freule,
dat iedereen boos was om de manier waarop hij
het engagement had afgemaakt.
DE HEER. Zeker ook dat ... die lOmpe
manier
DE DAME. En wie had er gestookt ? De graaf !
Wie had u op mij afgestuurd? En waarom? Dat
Ot' niet zou trouwen. Dat al het land aan de
Bunschootens kwam, al het land en de twee
millioen. De graaf had aan de millioenen van
Otto's zuster niet genoeg, bij de drie of vier die
hij zelf heeft ; het heele fortuin van de Zenderens
wou-d-ie!
DE HEER (wil wegloopen). Nou! Nu heb ik u
aangehoord. 1k ken uw opinie over de graaf. Ik
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weet op welke mooie manier u de baron al die
tijd hebt geleid, zooals u het noemt. Nu eens de
ernstige kant van de zaak. Me. Roland, hebt u
gezegd ? Place de la mairie? Maar dat weet me
koetsier natuurlijk ... Hoe ... is het hier met het
huis ? Een huurhuis?
DE DAME. Op mijn naam, stelt u zich gerust.
DE HEER. Och zoo, ook ! Alles prachtig geregeld !
Mevrouw ... u hOOrt dan nog wel van me ...

Hij wit gaan. Klop op de kamerdeur.
MAITRE D'HOTEL biedt visitekaartje op een blad
aan de dame.
DE DAME. Daar is juist Me. Roland! Als u het
wenscht, kunt u hier met hem spreken. 1k laat u
alleen. (Met geringe, zeer stijve bulging gaat zij

naar de deur, welke de maitre d'hôtel voor haar
openhoudt. Zij zegt tot dezen ;) Faites entrer monsieur le notaire, — ici. La nounou est sortie avec
l'enfant?
MAITRE D'HOTEL. Oui, Madame la baronne, la
nourrice se promene avec monsieur le baron.
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FAT SOEN.

— Wat zeg je d'er nou ? vroeg Gerrit.
Zijn stem was schor, doordien hij zacht sprak,
dat zij daarnaast hem niet zou hooren. Fel dreigden zijn oogen Mie tegen.
Zij trok schouders en wenkbrauwen op. Onverschillig zei ze :
— Weet ik 'et !
Hij gromde :
— Wa' mos' je d'er binnehale !
Nu keek de vrouw vernietigend. Wat d'er vent
daaraan kon hebben, met zoo'n stommigheid to
komen, op een oogenblik dat d'er raad geschaft
moest ? Hij wist, wat het gisteren voor haar geweest was, toen een gerij, of het eigen-spul was,
met van die dingen om de wielen, en waar de
heele steeg voor uitliep, langzaam als bij een begrafenis was komen aanzetten, net toen zij bij de
water-en-vuur' was, en voor !Mar deur had stilgehouden en, ondersteund door d'er kameraad,
dat merakel van 'en Kee d'er uit was gestapt.
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Had ze Kee niet de heele zomer ontloopen om
wat er op hair naam van Kee bij Oome-Jan stond ?
Ze 'west poeslief en vriendelijk doen. Vooral nou
de kameraad d'er bij was en vlak om het rijtuig
de buren drongen. Maar Kee dee', of dat zoo van
zelf sprak. Ze scheen d'r eigen ook heel niet te
schamen. Daar de kameraad bij was, vertelde ze
alles. En het was om giftig te worden van ergernis of, dan weer, om je dood te lachen : zoo'n
merakel van een dwerg met geen haar meer op
d'er kop, een mensch van bij de veertig jaar, of
ze n'en ding van achttien was te hooren vertellen,
wat die vroedvrouw, die mooie medam, gezeid
en verordeneerd had, en hoe verkeerd dat mensch
d'er dure goedje had gewerkt, en dat Kee nog
blij most wezen, dat ze daar nou levend lei. Toen
de kameraad was vertrokken, het restje. Mevrouw
vol christelijk mejelij. Had Kee bij d'er in huis
willen hou'en. Maar de kameraad had vertikt
zieke Keetje te bedienen. Nou .... het was van
dat mensch te begrijpen. ZOOveel keer daags driehoog te klimmen om een malloot van zeven-endertig, die met de gebakken peren leit, als een
kamenier te bedienen, daar he't niet 'en ieder
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zinnigheid in. 'En merakel, om stoute kinderen
mee naar bed te jagen, dat nog gedacht had te
zullen trouwen ! Maar nou waren zuilei d'er mooi
mee. Gerrit zei het, maar Mie dacht het zelf. 't
Kon niet maar hoe kreeg ze Kee de deur uit ?
Net een kind, als je die hoorde praten !
— 'k Wist 'et, jij ben me meer as me zuster
Nou, die zus dee' niks van zich hooren. Kee
lag voor god weet hoe lang. De dokter, door Kee
d'er mevrouw gestuurd, had gesproken van veertien
dagen.
— Dan is 'et vier weke! had Gerrit gedonderd.
Vier weken zieke Kee op d'er dak. Zieke Kee,
die geen duit meer bezat. Ommers van de zomer
al niet, toen ze tegen Mie gezeid had : — We
benne vriendinne, van kinderen af, daarom mot
ik en zal ik je helpen. Maar me geldje heb jullie
gehad. Breng me horlosie dan maar in de lommert.
't Lag d'er nog, met de ketting en het odeklonieflessie! Kee had d'er nooit naar gevraagd ook
nou niet. Maar ze zei evenmin iets van kostgeld,
ze lag daar, rustig, of het zoo hoorde. Mevrouw
had beloofd, dat ze soep zou sturen en Mevrouw
d'er dokter kwam, maar dat ze haarlui wat had
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te vergoeden, daar had Mevrouw niet aan gedacht.
Heel de morgen had Mie d'er over loopen piekeren, dat ze Kee in d'er huis niet wou' hou'en
en niet wist, hoe d'er weg te krijgen. Daarom
werd ze zoo vinnig op Gerrit, toen die da'lek
d'erover begon.
Norsch zette zij het eten op tafel. Zwijgend
aten de echtelieden. Toen, opeens, wist Gerrit
raad.
— Zeg, die kerel ken toch dokke !
— Welke kerel ?
— Waar ze 't van heit.
Veel verwachting had Mie d'er niet van. Nooit
had ze wat van een verkeering gemerkt. Wie
nam d'er zoo'n merakel als Kee! Maar het was
toch om 'es over te spreken. Het gaf haar althans
deze voldoening, dat ze wist, hoe tegen Kee te
beginnen, hoe die te beduiden : we wachten op
kostgeld.
Gerrit was naar den winkel terug en toen Mie
even in het voorkamertje kw am om 't gordijn wat
te laten zakken, vroeg Kee of het nog geen tijd
voor de drank was. Zoo raakten ze van zelf aan
de praat. En Mie vroeg :
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— Mit wie had je verkeering?
Kee werd grauw en kreeg een hoestbui. 't Halve
drankje kwam d'er weer nit. Mie deed heel geduldig en rustig, maar ze toonde to wachten op antwoord. Eindelijk zuchtte Kee een naam uit :
— Piet.
— Wie Piet ?
— Me zwager Piet.
— Wat !
Hei jij ? Mit de man van je
zuster? ! Nee m'ar, hoor 'es, as Gerrit da' weet!
'k MOt 'et 'em zeggen, hij vroeg d'er al na, onder
'et eten zei-d-ie : wie is 'et ? da' we die schrijven
konne-n-om kostgeld. Hij dacht 'en eerlijke verkeering. Mit je zwager ! Me got nog 'en toe! Nee
hoor Kee, werachtig da' gaat niet. We hebbe
vrundschap voor je, da' weet je. M'ar 'en mensch
he't ook se fa'soen. Ik lthn je nie' hone', as Gerrit
'et merkt, hij ranselt me dood, as ik dat zou
verzwijgen ....
-)

Toen de wagen van het ziekenhuis Kee den
volgenden morgen wegvoerde, zag Mie, dat om
de wielen ook al van die dingen zaten, net als
aan het rijtuig, waar Kee mee van d'er mevrouw
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was gekomen ; maar Mie kreeg dezen keer niet
zoo'n por van afgunst, hoewel ze tot het laatste
oogenblik een nijdige angst was blijven houden,
dat het merakel naar d'er horlosie zou vragen
of naar het odeklonieflessie.
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DE VALSCHE GABRIEL.

Zij zaten met hun negenen, juist als de muzen,
en alien waren der muzen scholieren. Want de
kranteman, die voor nar er bij zat, wist zich van
het heilig geslacht. Zij zaten gezellig dicht op
elkander, niet in een drang van vertrouwelijkheid,
maar opgedrongen door andere klanten. De kroeg
was een slijthuis van Beiersch bier ; to Munchen
leven de menschen in kroegen : dus had deze
waard, naar hier verhuisd, avond aan avond zijn
herberg vol, doordat men in Holland zich schikt
naar de zeden des vreemdelings, die zich goedgunstig er vestigt. Zij koutten, de kunstenaars,
rookten en dronken. Daar zij niet ver van de
straatdeur zaten, werd hunne stemming telkens
verstoord, wanneer, bij het komen of gaan van
een klant, een vleug van Warmoesstraat-avondfrischte tot nog voorbij hun tafeltje de atmosfeer
der lavormige omslotenheid voor enkele seconden
verkoelde. Voorts drong tot hunne gemeenzaamheid slechts nog het naakt door van een arm,
8
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vettig, in blinkenden band gekneld, hetgeen iedere
maal twee dubbeltjes kostte, niet meegeteld wat
voor de hand van den arm was.
Natuurlijk spraken zij over zichzelf. Niet uit de
eenzaamheid stamt de ik-kunst. Over zichzelf, de
kunst, en kwaad. Was er minder zelfzucht aan
andere tafels ? Meer toewijding aan het vakleven
niet ! Dit groote bestaan in ons kleine land ....
Geklaagd werd er vinnig, geschimpt — en geschooierd, omdat het boheme-zich-weten troost was.
Den schilder was een schoon voorstel gedaan.
Om het succes op zijn laatste tentoonstelling kon
hij zijn jaargeld van den kunstkooper verhoogd
krijgen. Twaalf- zouden achttien-honderd worden.
Maar dan geen contract meer voor twee jaar.
Een, waarbij het jaargeld onbeperkt vergroot
worden kOn, redelijk : naar het verkoopen toenam ;
altijd een-derde voor den artiest ; maar dat dezen
zou binden voor 't leven, daar hij zijn vrijheid
zou moeten betalen met het terugnemen tegen
verkoopsprijs — driemaal wat hem ervoor was
gegeven — van al wat onverkocht zou staan bij
het verbreken van de betrekking.
Een der schrijvers had een tooneelstuk vertaald.
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Uit het Russisch, taal, met veel blokken geleerd.
Nadat de vertaling maanden, als aangenomen, had
gelegen bij de tooneeldirectie, was hem bericht,
dat het werk gespeeld werd, maar tevens verzocht
of hij nog eens kwam praten. De directie zat met
een Duitsche bewerking, die een grove verhanseling was, welke van de scherpe satire iets zoutetoos blijgeestigs gemaakt had. Zij verkoos deze
„lezing" met overtuiging. Toen de schrijver anders
dorst denken, deed de directie kalm hem beseffen,
dat zij zijn werk nu kon ontberen. Zij wilde, goedgunstig, het toch nog wel nemen, mits hij een vertaling maakte volgens de aanwijzingen der Duitsche , Daarop bood zij zelfs een voorschot • •
— En dan klaag jij nog! grappigde zuur de
componist. Ik heb gisteravond een brief van een
muziek-uitgever gekregen, dat hij mijn Suites zal
laten drukken, zoodra ik vijftig pop voorschot
gestuurd heb op wat de uitgaaf me kosten zal !
— Heb je, plaagde de kranteman, in ons avondblad gezien, hoeveel honderdduizend mark Richard
Strauss gekregen heeft als eerste voorschot op

Elektra?
— Ik heb nog vijf dagen kans op de honderd115

duizend, antwoordde, met strak gelaat, de gaarne
leuk-doende componist.
— Wel verdraaid, speel je nou alw66r ? viel
honend de tooneelspeler uit.
De musicus dronk bedachtzaam zijn glas leeg.
— 't Is, met deze nektar, mijn eenige troost
in de lessen-winter-grauwte. Het eenige, wat het
Rijk voor me over heeft : die kans om een tiende
van honderdduizend gulden to trekken. Achtduizend
popjes schoon geld. Want op het kantoor van de
collecteur moet je, dat hOOrt zoo, wat laten liggen !
Nou, als ik die achtduizend dan ook maar krijg !
Voor mijn ouderdom doet de Staat niets. Op een
ongeval heb ik geen kans. Wat kan me met mijn
cel' gebeuren ? Hem wel, maar mij ! Was het maar
een machine, zoo'n ding met een nijdig rad, dat
je grijpt 1
Lang heb ik een spaarbankboekje
gehad. Toen betaalde Nederland me elke halve
maand voor elke honderd gulden ellef heele centen.
Sinds ik jullie en dit huis frekwenteer, moet ik
de postspaarbank negeeren. 't Eenige is nog de
loterij. Ik ben blij met dit ministerie. Kolkman
weet wat een kiezer toekomt. Hij is de vriend
van den armoedzaaier. Verloor die ook de loterij,
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dan was zelfs dat honderdduizendste kansje om
ooit nog eens iets van de rijkdom te maaien, happa.
Se zoudt er clericaal om worden.
— Heb je al gehoord van de Gabriel van Kapsel ?
vroeg, belangstelling eischend, de kranteman.
— De wat ? deed de musicus onverschillig. Hij
was op zijn composities minder naijverig dan op
zijn aardigheden en wist, sinds zijn ontrouw aan
het spaarbankboekje, uit een ervaring van alle
dagen, dat journalisten zich op- en indringen,
zelfs buiten het ambtelijk leven, en grappig zijn
als commis-voyageurs.
De van diplomatie gehoord hebbende verteller
antwoordde niet onmiddellijk.
Een leeraar ter hoogere burgerschool, die aan
de taf el der muzen aanzat, omdat hij, met een
pseudoniem, in het radicale kunstenaarstijdschrif t
over de staatkunde van de maand mocht schrijven,
had den tijd te vragen, wie Kapsel was.
— Deze onbeschaafdheid kent Kapsel niet !
Wordt betaald om de jeugd op te voeden en is
zelf zoo slecht gevormd ! Nathan Kapsel, stommeling . . • . Ken jij het Goldene Buch der Musik ?
De woordenboek-pepton voor deze branche ? Daar
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vindt je de genealogie van de Kapsels. Want zij
zijn een muziek-geslacht. Bij christenhonden bezoekt het genie een enkel persoon en vliegt in
de lucht, wanneer hij in het graf gaat. Het uitverkoren yolk houdt het vast, tot in het derde
en vierde geslacht, net precies als de zonden der
ouders. Bij de joden is muzikale aanleg een familiezaak, bijna zoo vast als ontstoken oogen. Honderd
jaar, misschien al langer, lijden er Kapsels honger
in Holland met het spelen in kermistenten, tingeltangels en boerenherbergen. Ze geven dans- en
pianoles. Ze handelen in zuur en muziek-instrumenten. Jonge dames Kapsel hebben d'er naam eer
aangedaan, door wel hevig, maar toch eerbaar to
koketteeren in kaffeetjes, waar groene gordijnen
waren en er achter een piano. Nathan werd groot,
doordat hij de cel' koos. Nathan geeft geen les,
hij is leeraar. Elke winter geeft ie concerten.
Zijn vader was de armste der Kapsels. Nathan
wordt misschien een rijk man. Zijn handel in instrumenten bloeit. Hij doet geniaal in zeldzaamheden. Koopjes van oude, historische stukken.
Een vriendschapsdienst, als ie er een voor je
vindt. Helaas, tout se paie op dit ondermaansche.
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Toen zOOveel menschen hem een kraan vonden
in het ontdekken van Stradivariussen, is ie zelf
gaan gelooven, werkelijk verstand te hebben van
werkelijke ou'e dingen. Eerst porcelein, toen schilderijen. Hij heeft Visschen, waar Van Beijeren
onder staat. Als hij er voor staat, proeft ie de
tarbot. En dan spreekt ie Van Beijeren's naam
uit, zooals Bredius die van Rembrandt. Een maand
geleden misschien heeft ie onverwacht bezoek
gekregen. Van iemand, die óók liefde voor kunst
had. Een deftige meneer uit Den Haag. Had gehoord van Kapsel's liefde. Kwam daarom, bij
wijze van attentie, met een stuk van Gabriel. Dus
een moderne, en gOin visschen, al zaten er in
het polderwater, dat je zag op het schilderij.
Koopje, verkoop van iemand die mOest, wiens
naam geheim bleef : een deftige kennis van de
deftige bezoeker. Kapsel vond-mooi, maar zei
zuchtend geen geld. Pelsjas pakte Gabriel in.
Keek onder het inpakken rond. Zag een viool
liggen. Zei : een mooi stuk. — Hebt u daar ook
verstand van ? vroeg Kapsel, — Nou verstand
Enfin, Pelsjas wou koopen. De viool was niet te
koop. Eigen instrument, voor liefhebberij, van den
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grooten cellist Kapsel. Pelsjas trad naar de kamerdeur. Toen zei Kapsel : — Willen we ruilen ? —
Ruilen ? De Gabriel voor die viool Pelsjas
vroeg twee-honderd vijftig toe. Kapsel ken maar
twee-honderd geven Eindelijk zei de pelsjas,
voornaam, met de voornaamste voornaamheid :
joviaal — U begrijpt, meneer Kapsel, mijn vriend
meet de som hebben, die ik u vroeg. Ik koop uw
viool en wat u afdingt, leg ik erbij. Maar enfin,
een artiest als u bent, iemand die Ole kunst zoo
voelt 'k zal hem u laten, ik neem de viool
en u betaalt me maar twee-honderd gulden,
maar dan moet u me ook een plezier doen,
een groot plezier : u speelt wat voor me, wat u
wilt en zoo lang als u wilt .. , Pelsjas kreeg een
fauteuil, ging zitten, hield zijn jas aan, zijn hoed
op het hoofd ; en de groote Kapsel speelde, en
bedankte voor 't complimentje waar de deffige
pelsjas mee scheidde .... De heeren kunnen zich
eenigermate een voorstelling vormen van het genot,
dat de Haagsche heer moet hebben gesmaakt,
wiens meest authentieke kunstwerk de pelsjas is
en die geregeld de kost verdient met het versjacheren van apocriefe schilderijen, toen de fiere
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kunstenaar Kapsel zich de elleboog lam streek
aan een reeks mooiigheden van Popper en anderen,
enkel om de Gabriel bij to verdienen, die nog
maar zeer kart het atelier had verlaten van 's
Hagenaars vaste meesterwerken-fabrikant . . . .
— Sie trinken auch noch eins, scherpte de
graaistem van Frãulein haastig tusschen het hoongelach door van de tafel, en terwijl reeds vele
ledige glazen tegen elkander en haren boezem
klotsten, greep hare hand nog dat van den verteller.
— Prettig bestaan, toch, in dienst van de kunst,
zei berustend de man die de Russen vertaalde.
Zoolang je leeft, wor' je uitgemaakt voor al wat
leelijk is en ellendig, en, nauwelijks dood, maken
ze je na.
— Lang voor die tijd ! kwam heftig de schilder.
— Doen ze het jou ? plaagde gretig de tooneelspeler.
En terwijl Frdulein glazen neerzette, rumoerde
rondom haar spottend de vak-nijd.
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EEN VERDWAALDE.

Hoe hij journalist was geworden ? — Uit liefhebberij, maar vooral door de liefde. Om meer
te verdienen voor „se thuys". Gaisie had het
indertijd bij een zeer bescheiden jaargeld met
hem gewaagd, zoodra hij tot hoofd-der-school was
benoemd. Met de baten van het kosterschap sloot
de rekening nog op honger. En zij was het zoo
goed gewend ! Zonder de schooierigheid van den
Pruis, die, eerst in zijn land en later in den Achterhoek failliet gegaan, nu in Holland geen handgreep te gemeen vond, om een mededinger te duiken,
zou haar vader hebben stand gehouden, al leek
tegen de grOOte fabrieken de strijd ook in zijn
vak vaak ongelijk. Kwamen ze, zelfs in gedrukten tijd, niet van zes uur ver waarschuwen,
wanneer d'er een dood beessie viel op te graven ?
Stuurde vader zijn worst niet tot naar Keulen
toe ? Maar dat, en nog hoeveel meer, had de Pruis
hun opeens belet, en toen Gaissie trouwde, kreeg
ze niets mee. Voor zich eischte ze trouwens weinig.
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als moeder had ze zich
Maar als moeder
nooit kunnen schikken bij schraalhans keukenmeester. Onwillekeurig aldoor vergeleken met de
overdaad van haar eigen kindsheid. Daarom had
hij handelen moeten, Onder dit stadig zoeken en
zinnen had hij zich het nagelkauwen aangewend,
dat hij sedert niet verleerde. Schrijver had hij
zich vroeger gedacht, een Andriessen, zelfs in het
geheim een Van Lennep ! Maar welke uitgever
kocht romans of kinderverhalen van een armen
dorpsonderwijzer ? En om de betaling was het te
doen, nu ! 't Papier, dat hij beschreef, kOstte geld.
Hoe hij snippertjes spaarde van school, telkens
moest hij weer papier koopen. Moeilijke fragmenten, die hij voorzag dat overgewerkt zouden
moeten, schreef hij in klad op een lei. De schriften
hoopten zich al hooger, telkens verdween uit den
stapel een moot, die een pons wegbleef, maar
terugkwam Hij werd wanhopig. Hij bedelde
om privaatlessen, tot de oudste wethouder, een
rijke boer, hem welwillend maar ruw waarschuwde,
dat zulk naloopen van de menschen zijn waardigheid van hoofdonderwijzer te na kwam. Toen
stapte hij na schooltijd vele malen radeloos door
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de leege lokalen, het hoofd in de handen gevat
en stootte de knie tegen een bankhoek of liep
tegen een bord op en deed niets dan zijn onbekwaamheid verwenschen, door welke hij niet eens
in staat was, het brood voor zijn arme bloeden
van kinders te verdienen.
Vele zondagsuren speelde hij met zijn viertal
als een voorbeeldige kindermeid. Wat hem daarbij
zeer ergerde wanneer hij vertelde, hadden de
kinderen geen plezier. Hij, die zich toch verteller
wist ; die, in weerwil zooveler teleurstellingen,
aan zijn behendigheid in het kiezen van onderwerpen soms, maar aan het bestaan van zijn
talent nooit, althans nooit wezenlijk, nooit anders
dan tijdelijk, twijfelde ; hij moest ervaren, dat al
zijn verhalen zijn eigen kinderen verveelden, volkomen onverschillig lieten • Daarom knipte
hij poppetjes voor hen, poppetjes van oud behangselpapier, van schoolkaften, van couranten. Of
hij teekende poppetjes op een lei. Een regenachtigen zondagnamiddag, in een behoefte om
plezier te doen, gaf hij zijn snuggere oudste geteekende raadseltjes op. — Wie is dat ? — De
ondermeester. — Wie is dit ? — De dominee. —
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Zijn vrouw maande tot voorzichtigheid. Zoo goed
geleken de caricaturen. Die onbedoelde lof gaf
een por aan zijn verslapte zelfvertrouwen. Weken
lang deed hij telkens mal, zoodat de kinderen
giegelden, meer verwonderd dan vermaakt, en
Gaisie kribbig, met zenuwachtig schouderbewegen,
vroeg of hij uitscheed.
Omdat zij al zoo vaak had meegeleden onder
den terugkeer van pakken roman, sprak hij van
zijn teekeningenzending eerst, toen de Humorist
die had aanvaard. Een teekening van hem kwam
in druk. Onder pseudoniem, nu ja, dat was noodig.
Vrouwlief mocht er met niemand van spreken.
Evers, de brieveugaarder, was gebonden door den
ambtseed. Maar vijf gulden voor een zoo'n ding . . . .
Als de redactie ze kon gebruiken, wel, hij zag
kans er elke maand een dozijn van to leveren I
* *
*
Het is bijna veertig jaren geleden.
Toen, in die tijden van giftige gisting, binnenslands en buitenslands, is het °peens geweest, of
het Leven en hij zich met elkaar verzoenden, gelijk
e en vader zich zou verzoenen met een zoon, dien
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hij Lang zou hebben miskend door misverstand.
Het is geweest als de wegvaging van een algem een vooroordeel tegen hem, waaraan ook hij
z elf had schuldig gestaan. Want wel was er altijd
i ets overgebleven van het oude, verwarmende
zelfbewustzijn, 't gevoel, als een Geloof, van een
zeker-bestemd-zijn ; maar hoe hadden de zelfverw ijten daar teisterend op ingehakt !
Tot , . . . toen . . . . op eenmaal het groote.
Die vraag, de uitnoodiging, die de vleiendste
a anmoediging inhield, om met zijne gaven van
kritisch opmerken zich te wijden aan de dagbladpers .. . .
Het scheen terstond een verbetering. Anderhalfmaal het onderwijzerssalaris ! En toen Amsterdam wel duur bleek, 't gevoel van vrijheid in
een stad : niet meer begluurd door verwanten
en bekenden. Maar dit toch slechts kort, want
de kinderen ziekten, en weer kwam de moeder :
the man, het môet ; en weer dreef dit hem tot
alles probeeren, alles aanvatten, voor alles te vinden
zijn. Waaruit hij geworden is : Manus van alles,
Asschepoester, de groote Aschbak, de Redactiebelt, waar alle vuil werk kon opgegooid.
-
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In hem is nog een vaag besef van een zeer
glorieus moedig-zijn, eenmaal, heel kort. Eigenlijk
is er alleen het berusten, met veel kleine listigheidjes voor extra-verdienstetjes en vak-geniepigheidjes, die tot voordeel kunnen wezen. Er is
alleen de gewoonte der noodzakelijkheid, zoo een
geworden met den persoon, dat rentenieren niet
meer gaan zou, dat men hem even goed kan pensionneeren als ontslaan, want meer dan het eerste
kwartaal van zijn pensioen zou hij niet overleven.
Zoolang de courant, waarbij hij is aangesteld
toen ze noch kinderziekten doormaakte, de redacteuren wel eens op betaling moest laten wachten,
wel eens dreigde met loonsverlaging, heeft hij er
meegegolden als vol, als man van velerlei begaafdheid, novellist, landkaartenteekenaar, staatkundig
satiricus. Maar sinds z' is gaan bloeien, is alles
veranderd, is de redactie een personeel van heeren
geworden en hij de van zelf in den hoek gedrongene,
die zich dringen liet en alle intellectueel werk
ontnemen. Goed bleef hij alleen om altijd present
te zijn, om nooit recht te hebben op slaap, de
Manus-van-alles voor dag en voor nacht. En meer
dan een kwart-eeuw nu komt hij laat in den
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avond weer aangesukkeld en sluipt af in den
nacht, en opent stapels brieven en snuffelt stapel s
couranten door en doet eigenlijk maar een werk
met plezier : het bijschrijven van de Daujetais.
Gaisie is Gesina, de kinderen zijn heertjes en
stadsnuffen geworden, maar hij is de dorpsschoolmeester gebleven, in uiterlijk, in gebaren, in taal.
Nog steeds is het den zenuwlijder onmogelijk zijn
nagels met rust te laten en nog altijd spreekt hij
zijn leelijk klinkertaaltje. Daardoor heet de lijst
van illustere gestorvenen, welke de courant op
oudejaarsavond afdrukt, bij heel de redactie de
Daujelais, want het is zijn lijst, zijn gewichtige
werk, waar, van den eersten Januari af tot den
morgen van oudejaarsdag, zijn gedachten aanhoudend mee vervuld zijn, zoo trouw, zoo onbedorven-trouw, als eenmaal, lang geleden, met de
pasgeborenen thuys.
Hij wordt er mee geplaagd, met zijn lijst, want
hij weet er zich kwaad voor te maken. Over al
zijn verderen arbeid laat hij zich gezeggen, door
iedereen ; maar aan de Lais mag niemand raken.
Hij zou het verzet tot ontslag hebben laten komen,
toen de directie aandreef, om, uit concurrentie,
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reeds daags na kerstmis met de lijst te komen.
Hij verdedigt de nagedachtenis van al wie er
eenmaal op staan, alsof hij aller erfgenaam ware.
En indringers-namen weert hij met barsch geluid : — Die naime me nie' ! en dat is het veto.
Slechts over een naam is hij onzeker. Zal . . . .
hijzelf eenmaal op de lijst staan, op zijn lijst ?
Den eersten hoofd-redacteur, die voor drie jaar
is gestorven, heeft hij natuurlijkerwijs geboekt.
Verder zijn er veel menschen weggegaan, maar
overleden is er niemand aan het blad. Waarschijnlijk is hij het eerst aan de beurt. Zal men
hem dan een plaats gunnen onder de „bekende
stadgenooten" ? Ach, wie kept hem, in AmsterMaar eenmaal heeft hij toch, eenmaal
dam 7
was hij toch.... In zijn star begeeren om op de
Daujelais te komen, leeft nog het eenige overschot
van het koortsige vertrouwen, waarmee hij zich
eens een artiest gedroomd heeft. Daarom houdt
hij het verlangen jaloersch verborgen, met even
liefdevollen angst, als het Diakenhuismannetje indertijd de voorbereidselen tot zijn begrafenis.
'

132

DAT . . .

Mr. R. H. DUYCKER, eenig hoofd van de firma
Hesse en Duycker, commissionairs in effecten,
KAREL DUYCKER.
LIZE RAMERUS.
HUISKNECHT.
TUINMAN.
In den zomer, to Zwolle, ten huize van Mr. R. H.
Duycker, wiens weelderige woning onder den dak is
met het kantoor. Een mime huiskamer over de lengte
gezien. Links in den breedtewand is de gangdeur ;
rechts is een serre-achtige uitbouw met raamdeuren,
door welke men op een stoep naar den tuin komt,
welks groen men mede ziet door vensters in den
lengtewand der kamer op den achtergrond. By de
serre, ter zijde van een muurtafeltje met schrijfgereedschap, waarboven een encyclopaedierek hangt,
zijn een telefoontoestel en een spreekbuis naar het
kantoor. Er is deftige weelde in de mime kamer.
In de met palmen en andere sierplanten getooide
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serre staan lederen causeuses en rietstoelen. De
raamdeuren zijn open. Daarbuiten fonkelen bloemen.
DE HUISKNECHT neuriet Speenhoff's Schutterslied,
terwijl hq de kuipplanten in de serre verzorgt.
DUYCKER komt binnen, hit den tuin. Vijftig jaar.
Groot en forsch, sanguinische kop. In weduwnaarsrouw. Hooge hoed iets achterover op het hoofd. De
hands choenen los in de edne hand.
HUISKNECHT heeft zich snel omgewend en mompelt nederig: — Meneer.
DUYCKER. Is juffrouw Ramerus er nog niet ?
HUISKNECHT. De juffrouw is nog niet hier, Meneer.
DUYCKER. Waar is me zoon
HUISKNECHT. Meneer Karel zal zeker nog op

het kantoor zijn,
DUYCKER (geeffareerdheid toonend). Ben je klaar
met die planten ? Ik wou telefoneeren, (Den huisknecht, die zich verwijderen wil, tegenhoudend met
den blik). Als juffrouw Ramerus komt, laat je haar
hier. En vul dan de bouilloir, dan kan de juffrouw
wat thee zetten.
HUISKNECHT (iicht verwonderd). Ja, Meneer. (Af).
DUYCKER (het lichaam naar den thin gewend,
belt op in den telefoon). Zeven-twaalf, juffrouw.
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Nee, niet negen. Zevenhonderd twaalf (Wacht)
Is meneer op het kantoor? Meneer Duycker.
Vraag of ik meneer even spreken mag. (Wacht).
Piet, ben jij het? Zeg, pak jij 'es een paar ouwe
kranten heel stevig in pakpapier, lak dat dicht
en zet er me naam op. Je blijft toch nog op het
kantoor ? Wat ? „ . Jo! Zeur nou niet. (Geritsel
van harken in den tuin hoorend, ziet Duycker naar
ter zijde. Den tuinman achter de serre bespeurend,
keert hij met ongeduldsbeweging den rug naar den
tuin en spreekt jets zachter). Hoor je me ? Zeg, ik
zal, zoo dadelijk, Karel op je afsturen. Onder
pretekst dat je jets voor ons hebt. Iets dat je
niet aan een bediende wilt geven. Ontvang hem
en houd hem een half uurtje. Dan geef je hem dat
Of zeg desnoods, dat
convert voor ons mee
Vertel hem, dat het een
je je bedacht hebt
aardigheid is ... Wat? Nee, het is géën grip. Ik
moet eens met zijn meisje spreken Och, maak
nu even geen gekheid. Je weet, ze haalt hem altijd
of en dan gaan ze wandelen. Vandaag spaziert
hij alleen, naar jou. Ik moet een kwartier met
Lize alleen zijn • Ja! Nou ... Nee, zoo jets
Je hOOrt het binnen twee of drie dagen
niet!
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Jo welzeker, extra-tijding! Jij krijgt 'em het eerst
uit de heele stad. Als je nu even ernstig wilt zijn,
want er is een question de famille. Karel komt
dus zoo dadelijk bij je en je hOudt hem wat aan
de praat ... Jo! ... Merci, merci beaucoup! Tot
ziens. (Belt af. Blaast in de spreekbuis). Deleman,
vraag of meneer Geurts even komt. (Wacht). Geurts,
is me zoon op het kantoor? ... In mijn kamer ?
Och, ga jijzelf hem even vragen, of hij dadelijk bij
me komt. In de huiskamer. Dadelijk !
(Gaat in de serre. Zet den hoed af. Blaast van
hitte, veegt met den zakdoek over het voorhoofd.
Mompelt zenuwachtig ) — He, he. (Ontknoopt de
jas en valt in een lederen causeuse).
Wachten.
KAREL (door de gangdeur). Papa. Hebt u me
laten roepen?
DUYCKER. Ja jongen, je moet er even op uit.
Wat het beteekent, weet ik niet, maar daarnet
belt Van Doom zelf me op : hij had iets, of we
een van beiden dadelijk bij hem konden komen.
KAREL. He, wat een drukte weer! Wat kan ie
willen?
DUYCKER. Och, typisch Van Doom, he? Doet
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graag gewichtig. 1k zou met genoegen gaan, maar
jij wilt het wel even doen, he ? Dan houd ik zoolang Lize gezelschap. 1k win er een smakelijk
bakje thee mee en jij een wandeling in je eentje.
KAREL. En in de hitte.
DUYCKER. Minder warm dan gearmd.
KAREL (lacht verveeld). Nou ja! (Af).
DUYCKER (ziet hem na, staat op, gaapt zenuwachtig en rekt zich wat uit, wrijft weer den fatterigen
zakdoek over het voorhoofd. Na een oogenblik valt
hij op een anderen stoel neer. Kijkt op horloge).
Als ze nu maar gelieft to komen.! (Weder
wachten. Luisterend Goddank, daar is ze.
LIZE (door gangdeur op. Een-en-twintig. Eenvoudig, maar met veel distinctie gekleed. Lief-mooie
verschijning. — lets verwonderd, maar hartelijk:)
He, dag Meneer !
DUYCKER (die is opgestaan, op den drempel der
serre, opgewektheid voorwendend), Ja, dag Meneer !
Valt tegen, wat?
LIZE. Tegen? Waarom zegt u dat ? Gisteren heb
ik u ook al niet gezien.
DUYCKER. (Behaagzuchtig).Eergisteren? Ja! Dinsdag wel! Maar dat Karel er nu niet is, he ?
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LIZE. Jacob zal hem wel zijn gaan roepen.
DUYCKER. (Omziend op gerucht van den tuinman,
die bezig is aan het perk voor de ramen, dringt
hij Lize de kamer in tot bij een tafel). Nee, Karel is
uit. (Niet meer plagerig). Een boodschap voor mij.
(Aarzelt. Dan, beslissend, op ernstigen toon). Ik heb
hem uitgestuurd, omdat ik jou alleen moest spreken.
LIZE (maakt een onwillekeurige beweging van adzteruitdeinzen. Met van versehriktheid blanke stem).
U — mij ?
DUYCKER (wijst haar to gaan zitten en neemt
zelf plaats). Wil jij mij een groot plezier doen ?
Och nee, schrik niet. Het is niet iets naars. Te
minste, ik hoop . . . 't Is niets van jullie . . . Wil
jij... iets zeggen . . . aan Karel... een boodschap
aan hem doen voor mij ?
LIZE (smartelijk). Meneer !
DUYCKER. Nee. Je denkt zeker aan andere dingen.
't Kantoor staat best, maak je niet ongerust ! Er
is niets naars, to minste . . . Er is ... een geluk
voor mij. Maar waar Karel ontsteld van zal zijn ...
of erger . . . (snel). Wil jij het hem zeggen, Lies,
ik ga hertrouwen.
LIZE stoot een kreet uit.
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Zwqgen.
DUYCKER. Vin jij het erg naar ?
LIZE. Ik? ... Och ! ... 't Heeft me verschrikt.
Maar ... Karel...
DUYCKER. Denk je ? ... (Spreekt niet uit. Even
zwiken).
LIZE (aarzelend, zacht). 't Is ... zoo gauw .. .
DUYCKER. Tien maanden .. .
LIZE. Ja, verleden week was het tien maanden ...
HUISKNECHT. (door gangdeur binnen met bouilloir,
die hi op den standaard zet, waarna hif het geheel
naar de serre verplaatst. Neemt theetafel uit een
hoek der kamer en zet die eveneens in de serre.
Discreet-vlugge bewegingen. Duycker is ongeduldig
opgerezen en blijft vciOr de serre staan. Lize, die
is blijven zitten, houdt even de gehandschoende hand
aan het hoofd, trekt de handschoenen uit en staat
op. Meteen Huisknecht af).
LIZE (met moeite). Wil ik thee zetten ?
DUYCKER. Wacht nog even. Toe, zet je hoed af
en ga weer zitten. (Traag, aarzelend legt Lize den
hoed op een stoel en neemt plaats ; ook Duycker
is gaan zitten).
Zwiken.
141

DUYCKER (angstig). Denk je, dat het Karel erg
zal schokken?
LIZE (glimlacht verlegen). Hoe ... kemt het zoo
gauw?
Wie is het?
DUYCKER (opzettelijk flink). Dora van de Waal.
LIZE (staart Duycker verbaasd aan en verbergt
haar verlegenheid onder een glimlach). Gunst
DUYCKER. Vindt je 't zoo verwonderlijk?
LIZE. Och ... De juffrouw is ziekelijk, he? ...
DUYCKER. (lacht luid op, een afleiding ziende
voor den pijnlijken toestand). Het nichtje bedoel
ik, jij denkt aan de tante!
LIZE (wijkt achteruit op haar stoel). Trouwt
met de verpleegster Dora?
DUYCKER (plechtig doend). Juist als verpleegster
heb ik haar leeren waardeeren in die moeilijke
weken van ziekte
LIZE heft pijnlijk ontsteld het hoofd op en kijkt
Duycker aan. Hunne oogen ontmoeten elkander.
DUYCKER. Je vindt het blijkbaar heel naar,
Lize. 't Spijt me. Ik begrijp ... tot zekere hoogte...
maar denk ook eens aan mijn belang. (Zachter,
op toon van zelfbeklag.) Ik wou óók nog zoo graag
wat geluk.
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LIZE staat op en ziet verward rond. Dan, om
zich een houding to geven, gaat zij naar de serre
en zet thee. Duycker ziet haar doen, staat eveneens
op, blijft staan, de handen op den rug, komt naar
de serre, ziet den tuinman dichtbij bezig en zet de
raamdeuren aan. Gaat vervolgens op den rand van
een lederen leunstoel zitten, naast de theetafel, voor
welke Lize, staande, bezig is.
DUYCKER. Ik zie, hoe geliikkig jij Karel maakt.
Zoo'n geluk heb ik nooit gekend. (Lize zucht en
wijkt iets achteruit). Och Lies, dat wist je toch
wel. Om Karel hebben zijn moeder en ik elkaar
geduld. (Pathetisch). Van hem hielden we allebei
evenveel (Gezakte toon). Dat heeft ons bijeengehouden. Daar vonden we allebei onze troost in.
Karel heeft ons ruimschoots beloond. Natuurlijk
hield hij veel van zijn moeder. En even natuurlijk
is zijn gevoel voor haar door het sterven nog
verteederd. Maar moest dat mij nu tegenhouden ?
LIZE (naderbij tredend, gewild lieve loon). 't Komt
zoo gauw. Dat zal Karel wel pijn doen.
DUYCKER (onoprecht in den loon). wil ik
het dan nog wat uitstellen?
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LIZE ziet hem aan en zet een kopje thee v6Or
hem neder op een klein tafeltje.
DUYCKER. Dank je ... 't Is alleen zoo moeilijk ...
wat moet Dora al die tijd doen? Ze kan desnoods
wel bij 'er tante, maar dan praten de menschen
tech...
LIZE. 0, dus gaat u al heel gauw trouwen?
DUYCKER. Als ik wacht, zou het zijn om jullie.
LIZE. (koel). Om ons moet u geen offer brengen.
DUYCKER. Is me besluit je zoo widerwdrtig ?
Och, wat zal dat later geven! Wees 'es oprecht,
wat ergert je? Vindt je Dora to jong, of wat is
het ? Je weet, de Van de Waal's zijn een heele
goeie famielje ... Dora heeft geen fortuin, maar
enfin ...
LIZE (kijkt de huiskamer in, als denkt ze aan
wegloopen). Ik zal het aan Karel zeggen, Meneer.
DUYCKER. Nee, Lies, niet in deze stemming.
Dan zeg ik 't hem beter zelf. Ik heb me blijkbaar
in je vergist. (Beweging van ongeduld van haar).
Och nee, kind, ik bedoel geen verwijt. Wat je
beheerscht, is liefde voor me jongen. Om Karel
voel jij je gegriefd. Daar kan ik je toch geen ver-

wijt van maken! Wat ik bedoelde, was alleen .. ,
144

jij kunt zoo fijn-verstandig zijn, je bent soms koelerverstandig dan Karel. Daardoor had ik op jou gerekend, ik hoopte, dat jij me besluit zou begrijpen.
L1ZE. 't Spijt me, Meneer
D UYCKER. Mag ik vrijuit spreken? (Ilij aarzelt,
staat op, wordt rood en spreekt zenuwachtig door,
als iemand die uiting geeft aan een opgekropt gevoel). Je bent geen kind, Lies, je weet van het

leven ... In me huwelijk heb ik me niets te
verwijten gehad; (sneller) ik meen: gegeven de niet
gelukkige verhouding tot me vrouw, heb ik ... al
om me jongen nooit toegegeven aan verlangens, aan de verleiding die elke man heeft,
die het huwelijk van hem wegneemt, wanneer hij
gelukkig getrouwd is. Maar juist het hhwelijksg elhk ... met een vrouw, die ... blij is getrouwd
te zijn ik weet niet wat het is, Lies! Och zie,
nu bloos je. Beleedig ik je? Kind, je wordt binnenkort me dochter. Jij zult Karel wel dat geven.
Mijn vrouw had niet moeten trouwen, of teminste
M'en zoenen zelfs
LIZE. 0! . (zq slaat de handen vair het gelaat
en door de beweging van haar lichaam, gaat haar
rok over de theetafel, zoodat er een kopje op den
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grond valt, in scherven, Even ziet zij daar verschrikt
naar, dan stapt zij snel de kamer in en neemt van
den stoel haar hoed, dien ze opzet).
DUYCKER. Lize! Wat is er! Wat heb ik miszeid!
LIZE (bevende op den serredrempel), Och ... niets ..
maar ik kan niet, Meneer ! (Zij dreigt in snikken
uit to barsten, dock beheerscht zich). Praat ii met
hem, ik ga mi. ... gauw ...
DUYCKER (opzettelijk opgewekt). Zeker, kind, ik
zal 't hem wel zeggen. Dadelijk, wanneer hij voort
komt. (Kijkt op het horloge). Binnen het half uur
is hij bij je.
LIZE (theatraal heftig afweringsgebaar). Nee ! ...
Och ik smeik u, houd u hem hier! Niet vandaag,
of ... niet nu ... 0! ik w6et niet... (Weder be-

dekt zij beschaamd het gelaat en ijlt door de kamer
weg. Duycker verbleekt, ziet bewegingloos haar na).
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